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Beletrie 

Černé léto – Craven, M. W. 

Tilly a Poe jsou zpět – při policejním vyšetřování, které dostává Washingtona Poea do 

velkých potíží. Před šesti lety sehrál jako policejní důstojník v Cumbrii velkou roli v případě 

vraždy dcery slavného šéfkuchaře Jareda Keatona. Ačkoli její tělo nebylo nikdy nalezeno, Poe 

byl přesvědčen, že Keaton zabil svou osmnáctiletou dceru Elizabeth v restauraci, kterou 

společně vedli. Porota souhlasila a Keaton byl odsouzen na doživotí. 

Nyní se ale se žena, která se prohlašuje za Elizabeth Keatonovou, přihlásila místnímu 

policejnímu důstojníkovi. Jak se mohl Poe tak mýlit? 

Nebo nemýlil? Je stále přesvědčen, že měl o Jaredovi Keatonovi, okouzlujícím psychopatovi, 

pravdu. Ale s tolika důkazy, které se hromadí proti původnímu vyšetřování, je jeho práce 

těžší, než by si dokázal představit. Když však má na své straně Tilly, šance by se měly 

překlopit v jeho prospěch. Poe se chystá pracovat svým vlastním jedinečným způsobem a 

doufá, že najde chybu v Keatonově zjevně dokonalém plánu. 

Právě v momentě, kdy věci začínají pro Poea vypadat zvlášť bezútěšně, se Černé léto doopravdy projeví, a to díky 

mazané práci s příhem. Centrem dění je opět Cumbria, která v autorových rukou žije i dýchá a je důležitou součástí 

příběhu. 

Dotkni se mě, lásko – Gillerová, Katarína 

Příběh o lásce a tajemství. 

Zuzana je úspěšná žena. Tedy navenek určitě. Studovala vysokou školu, z malé slovenské 

vesnice se přestěhovala do Bratislavy, našla si skvělé zaměstnání. Má spoustu přátel, s 

kolegy v práci si rozumí. Co všechno ale musela v životě překonat, aby se dostala tam, kde 

je? Proč matka bránila Zuzaně ve vztahu s Jankem, její první láskou? Proč Janko přerušil se 

Zuzanou kontakt? A proč se teď Zuzana bojí každého důvěrnějšího dotyku a je přesvědčena, 

že už ji žádná láska nečeká? A přitom má životní lásku přímo vedle sebe… 

 

 

 

Dubnové slunce – Gillerová, Katarína 

Štěstí je nevyzpytatelné jako aprílové počasí. 

Dvě nerozlučné kamarádky, dva rozdílné světy. Ela vyrůstá bezstarostně jako jedináček, Dita 

naopak v početné rodině, neustále zatížena péčí o sourozence. Po letech se ale jejich 

situace obrátí. Ela po ztroskotání své první lásky potkává muže se dvěma dětmi a musí se 

uskromnit. Ditin život se změní poté, co opustí rodinu a rozhodne se žít sama. Ustojí jejich 

přátelství další otřes, když se v jejich životech objeví muž, do kterého byly kdysi obě 

zamilované? 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/washington-poe-cerne-leto-445431
https://www.databazeknih.cz/knihy/dotkni-se-me-lasko-41645
https://www.databazeknih.cz/knihy/dubnove-slunce-434198
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Hodná – Fenclová, Marta 

Je dost dobrá na to, aby byla zlá? 

Dobra pracuje pro úspěšnou talk show a je zvyklá plnit příkazy i očekávání. Má přítele, 

kterého jiní obdivují. Má nesnesitelnou šéfovou, pro niž je ale nepostradatelná. Nepříjemné 

myšlenky zahání vínem. Navenek je milá. Poslušná. Tuší, že ji ostatní zneužívají, ale odmítá si 

to přiznat – protože tak se dá pohodlně žít. Anebo se jednou konečně probudí a začne se 

bránit. Naučí se používat zlo. Zkusí to jednou. Dvakrát. A pak mu podlehne úplně. 

 

 

 

Chlapec z lesů – Coben, Harlan 

Wilde je pro všechny záhadou. Před třiceti lety ho jako malého kluka našli v lesích, kde 

přežíval úplně sám a nevzpomínal si na nic ze své minulosti. Policie se snažila vypátrat jeho 

rodinu, ale nepodařilo se jí najít žádné příbuzné, a tak byl umístěn do pěstounské rodiny. 

Navíc Wilde dodnes netuší, odkud pochází, a jako dospělý žije dobrovolně v mobilním domě 

v lesích za městem. Když zmizí náctiletá Naomi, slavná právnička Hester Crimsteinová 

požádá Wildea, se kterým ji pojí dávná tragická událost, aby jí pomohl dívku najít. Krátce 

nato se ztratí Naomin spolužák a případ, který zpočátku vypadal jen jako útěk problémové a 

šikanované studentky, nabývá mnohem větších rozměrů. Chlapec je totiž synem slavného 

televizního producenta a blízkého přítele kontroverzního kandidáta na prezidenta. Kolem 

obou zmizení se vynořují nové a nové záhady a Wilde jim musí přijít na kloub, aby měl šanci 

pohřešované zachránit. Jenže při pátrání se vyjevují některá tajemství i z jeho vlastní 

minulosti…  

Kavárna u anděla 2: Osudová léta – Jacobsová, Anne 

Wiesbaden, rok 1951 Kavárnu U Anděla čekají bouřlivé časy. Hned vedle tradiční kavárny 

rodiny Kochových vzbudí pozornost jeden konkurent se smyslem pro modernost. Zatímco se 

Hilda Kochová zoufale snaží přesvědčit své rodiče o tom, že je třeba kavárnu modernizovat, 

je ohrožena i její těžce vydobytá láska. Se štěstím obou jejích bratrů to není o nic lepší: 

Wilhelm, obdivovaný ženami, se zaplétá do povrchních milostných hrátek, přičemž jeho 

srdce touží po ženě, která je pro něho nedosažitelná. A jeho starší bratr August se navíc po 

svém návratu z ruského válečného zajetí zamiluje do mladé Rusky, aniž tuší, že jeho volba 

hrozí rozštěpit rodinu… Druhý díl strhujícího příběhu jedné kavárenské dynastie v 

proměnách 20. století 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/hodna-449847
https://www.databazeknih.cz/knihy/chlapec-z-lesu-445187
https://www.databazeknih.cz/knihy/kavarna-u-andela-osudova-leta-439785
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Kdo o tom ví? – Lesley, Kara 

Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po letech, kdy se ne zcela úspěšně živila jako scénografka, 

se snaží začít znovu – a především vypořádat se závislostí na alkoholu, která ji už o dost 

připravila. I když by si to všechno představovala úplně jinak, nastěhuje se po návratu z 

londýnské léčebny ke své střízlivé, bohabojné matce v poklidném přímořském městečku 

Flinstead. Když se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem, zdá se, že i ona možná 

dostane novou šanci. Všechno ale není tak růžové, jak by mohlo vypadat, protože někdo ví o 

jejím dřívějším životě víc, než by si přála, a chce, aby zaplatila za své hříchy. Kdo by ale mohl 

znát její nejtemnější tajemství? 

 

 

Křišťálový klíč III: Jarmarečník – Vondruška, Vlastimil 

Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá 

snoubenka Hildegarda, jejímž hlavním cílem je pomstít se rodu Heřmanů. Ignácovi vnuci tak 

musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl 

manufakturního podnikání. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. To 

samozřejmě přinese rodu Heřmanů nové problémy a konflikty. Klid není ani v zemi, neboť 

císař Karel nemá mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí 

ztráta moci. Děj románu zavede čtenáře zpět do severních Čech, nejen do Kamenice a 

Haidy, ale i do Děčína, Duchcova a Liberce. Tam všude žijí vnuci a vnučky Ignáce Heřmana. 

Sklářství se však věnuje už jen pár z nich, ostatní se zabývají obchodem, plátenictvím, 

krajkářstvím, ale živí se i ve službách šlechty. Falknovskou huť však stále neztrácejí ze 

zřetele. 

Loutkové divadlo – Craven, M. W. 

Sériový vrah mučí a upaluje lidi zaživa. Nezanechává žádné stopy a policie je bezmocná. 

Média ho přezdívají jako Upalovač. 

Když je jeho jméno nalezeno vyřezané do ohořelých zbytků třetí oběti, zdá se, že pomůže 

jen jediný muž. Washington Poe, suspendovaný detektiv, je povolán zpět do služby, o 

kterou ale už vůbec nestojí. 

 

Neochotně se spojí s brilantní, ale pro běžný život absolutně nepoužitelnou analytičkou Tilly 

Bradshawovou, a tento nesourodý pár odhalí stopu, kterou běžné oko nevidí. 

Jak počet nalezených těl stoupá, Poe si uvědomí, že ho případ vtahuje víc, než je mu milé. A 

brzy zjistí, že jsou i horší muka než hořet zaživa... 

 

Miluj mě navždy – Gillerová, Katarína 

Ema se na plese nečekaně setká s Markem, který byl její velkou láskou, ale nakonec se oženil 

s jinou ženou. Nyní je Ema šťastně vdaná za Tibora a čeká dítě. Jenže setkání s Markem 

vyplaví na povrch city, o nichž se domnívala, že je dávno pohřbila. Vyptává se Marka na jeho 

rodinu, ale ten se odpovědím vyhýbá. Druhý den se zděšená Ema dozví, že Marko spáchal v 

noci sebevraždu. Je to pro ni obrovský šok a neodbytně ji pronásleduje pocit, že je nějakým 

způsobem zodpovědná za Markovu smrt. Rozhodne se proto zjistit, co ho k jeho činu vedlo. 

Jenže u všech, kteří Marka znali, naráží na hradbu mlčení… 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-o-tom-vi-442685
https://www.databazeknih.cz/knihy/kristalovy-klic-jarmarecnik-443276
https://www.databazeknih.cz/knihy/washington-poe-loutkove-divadlo-394612
https://www.databazeknih.cz/knihy/miluj-me-navzdy-75615
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Na pokraji sil – Bailey, Samantha M. 

PŘEDÁ TI SVÉ DÍTĚ A PAK… SKOČÍ. Jeden krátký moment na nástupišti navždy změní dva 

osudy. Ale nic není, jak se na první pohled zdá… Ve zlomku vteřiny se Morganin život obrátí 

vzhůru nohama. Neznámá žena jí vloží do náruče své dítě a pak skočí pod rozjetý vlak. 

Morgan ji nikdy předtím neviděla, a nedokáže pochopit, co donutí člověka k tomu vzdát se 

vlastního dítěte a takovýmto způsobem spáchat sebevraždu. Když Morgan vyslýchá policie, 

dozvídá se, že žádný ze svědků nepotvrdil její výpověď. A jakmile vyšetřovatelé zjistí, že 

sama dlouho touží po dítěti, stává se okamžitě podezřelou. Aby dokázala svou nevinu, snaží 

se zjistit, co žena dělala v posledních dnech svého života. Pomalu jí začíná docházet, že 

Nicole Markhamová věřila, že jsou ona i její dítě v nebezpečí. Teď by mohlo to samé hrozit i 

Morgan. Byla Nicole novopečená matka bojující s paranoiou? Nebo jde o něco mnohem 

horšího? 

Na straně českého krále – Bauer, Jan 

Teď už bývalý rychtář Nového Města pražského Jakub Protiva se vrátil na svou rodnou tvrz 

Protivec u Prachatic, aby tu hospodařil místo zemřelého bratra. Poklidný venkovský život 

naruší příjezd královského podkomořího Zikmunda Hulera, který Jakuba žádá, aby zachránil 

českého krále Václava IV., jehož zajal a kamsi unesl jeho mladší bratr uherský král Zikmund 

Lucemburský. O několik let později je Jakub Protiva zástupcem královského sudího. Král 

Václav IV. se dozvídá, že kdosi zašantročil peníze, kterými splatil svůj dluh vůči slezským 

vévodům. Žádá proto po Jakubovi, aby vyšetřil, kdo se tohoto zločinu dopustil. 

 

 

 

Nedotýkej se mě – Kneidl, Laura 

Když Sage přijede do Nevady, nemá vůbec nic – peníze, přátele, ani pořádnou střechu nad 

hlavou. Se svou železnou vůlí je však pevně odhodlána začít zde nový život a zapomenout na 

vše, co se jí doma stalo. Jenomže odpoutat se od vlastní minulosti není tak jednoduché. 

Vzpomínky a s nimi spojený neustálý strach ji doprovázejí na každém kroku. 

Nejinak je tomu i ve chvíli, kdy Sage dostane místo v knihovním skladu a setká se zde s Lucou. 

S pronikavým pohledem šedých očí i s tetováním je Luca ztělesněním všeho, čeho se Sage 

tolik bojí. Ve skutečnosti Luca není tím, kým se na první pohled zdá být. Krok za krokem 

nahlíží Sage do Lucovy duše a probouzí v sobě cit, který doposud nepoznala. Spolu s tím 

nachází odpovědi na všechny své dosud nezodpovězené otázky… 

 

Oko za oko, manžel za manžela – Jakoubková, Alena 

Eleně se pomalu blíží padesátka. Je celkem spokojeně vdaná, děti už má dospělé. Ví, že její 

manžel během těch pětadvaceti let, co spolu žijí, občas uklouzl do jiné než jejich manželské 

postele, ale nějak se s tím vyrovnala. Když jí ale manžel najednou oznámí, že se zamiloval a 

hodlá si svoji milovanou vzít – ergo s ní se potřebuje rozvést – zhroutí se jí svět. Ale jen na 

chvíli. Pak se totiž rozhodne pomstít… 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/na-pokraji-sil-426281
https://www.databazeknih.cz/knihy/na-strane-ceskeho-krale-dvojkniha-9-a-10-dil-449472
https://www.databazeknih.cz/knihy/nedotykej-se-me-445688
https://www.databazeknih.cz/knihy/oko-za-oko-manzel-za-manzela-444522
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On – Empson, Clare 

Za vším stojí on. Catherine oněměla. Stala se svědkem něčeho tak znepokojivého, že ztratila 

hlas – před svým manželem, dětmi i přáteli. Doktoři tvrdí, že odpověď se skrývá v minulosti. 

Catherine musí začít u něj. U Luciana. Své životní lásky, se kterou se seznámila na univerzitě. 

Lucian ji zatáhl do elitního kruhu bohatých a hýřících přátel; jedné noci se ale všechno 

zhroutilo a Catherine jej opustila, čímž navždy poznamenala jeho život. I po šestnácti letech ji 

myšlenky na něj neustále pronásledují, a když se s ním nečekaně opět shledá, jiskra znovu 

zažehne plamen lásky. Ale před tím, co se stalo tenkrát před lety, neutečou, a tak se jejich 

životy opět převrátí vzhůru nohama, tentokrát s katastrofálními následky. 

 

 

Pravda nebo lež – Hoover, Colleen 

Mladá spisovatelka Lowen Ashleighová se právě ocitla ve finanční tísni. Rozhodne se proto 

přijmout nabídku, které by se za normálních okolností vyhnula. Najme si ji manžel 

bestsellerové spisovatelky Verity Crawfordové, aby za jeho ženu dokončila veleúspěšnou 

knižní sérii. Ta se totiž po tragické nehodě nemůže práci věnovat a fanoušci už začínají být 

netrpěliví… 

Lowen se proto na pár dní nastěhuje do sídla Crawfordových, aby navázala tam, kde Verity 

skončila. Není to ovšem tak jednoduché, jak by si Lowen přála, a odzbrojující přitažlivost 

Veritina manžela Jerremyho jí práci příliš neusnadňuje. Je však odhodlaná nenechat se 

rozptýlit. Dokud mezi Veritinými poznámkami neobjeví její kompletní autobiografii, která se 

nejspíš neměla nikomu dostat do rukou. Jde o děsivou a krutou zpověď, která Lowen odhalí 

nejen co je Verity skutečně zač, ale také co se v rodině Crawfordových doopravdy děje… 

Pustina – Jackson, Stina 

Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálovou vodou a malebné červené 

domy na smaragdových pasekách. Daleko od civilizace bují lidská závist a chudoba, dívky 

nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na chátrajících samotách se daří drogám. Liv 

Björnundová si svůj osud nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém konci silnice. Dcera 

ze statku, který poznamenala rodinná tragédie, pracuje na benzinové pumpě, kam ji každý 

den vozí otřískaným volvem její despotický otec Vidar. Liv si připadá jako v kleci. Až do chvíle, 

kdy je v opuštěné studni v lesích nalezen Vidar mrtvý. Do smrti hněvivého starého muže se 

zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale všechno 

může být složitější. Vždyť nešťastníků, jimž vražda nabízí vstupenku do lepšího života, je 

Pustina plná. 

Spravedlnost – Child, Lee 

Jack Reacher je bývalý vojenský policista, vycvičený, aby si všímal věcí. Sedí v autobuse 

Geyhound a pozoruje spícího staříka, kterému vykukuje z kapsy silná obálka s penězi. Staříka 

pozoruje i jiný pasažér… očividně natěšený, že zbohatne. 

Když se zloděj konečně odhodlá k činu, Reacher přispěchá na pomoc. Stařík je vděčný, ale 

odmítne doprovod domů. Je zranitelný, vyděšený a očividně vězí ve velkém, velkém maléru. 

V jiné části města bojují o nadvládu dva nemilosrdné gangy, ukrajinský a albánský. Mají 

staříka ve své moci? Bude Reacher nečinně přihlížet a dopustí, aby došlo k nejhoršímu? Nebo 

se mu podaří zvrátit situaci ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují? 

„Žijeme v náhodném vesmíru,“ říká Reacher. „Jednou za uherský rok něco dobře dopadne.“ 

Reacherova přítomnost zvyšuje šance. To rozhodně. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/on-445657
https://www.databazeknih.cz/knihy/pravda-nebo-lez-417223
https://www.databazeknih.cz/knihy/pustina-445735
https://www.databazeknih.cz/knihy/jack-reacher-spravedlnost-435172
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Stejně se vrátíš – Roberts, Nora 

Rebel Rafe po smrti matky odchází z malého města v Marylandu, aby se postavil na vlastní 

nohy a vydělal si na nový život. Daří se mu. Po deseti letech se do rodného Antietamu vrací 

jako úspěšný a stále velmi přitažlivý muž. Přináší nový vítr, vzbudí pozornost i závist, když 

koupí starý dům opředený tajemstvím a začne s jeho rekonstrukcí. Ani Regan Bishopovou, 

která teprve krátce prodává v městečku starožitnosti, nenechá Rafeův šarm chladnou. Jenže 

o další sblížení nestojí… Rafe si je však jistý, že její reakce na první polibek naznačuje něco 

jiného. 

 

 

 

Temný vzorec – Mayne, Andrew 

Doktor Theo Cray je proslulý tím, že za použití matematických metod dokáže vypátrat sériové 

vrahy. Jenže pak je vystaven působení patogenu ovlivňujícímu mozkovou činnost a vědomí, 

že má v těle virus, který z něj samotného může udělat zabijáka, mu zničí pověst i vyšetřování 

a on začne pochybovat o vlastní příčetnosti. Aby zachránil nevinné životy i sám sebe, sleduje 

Cray každé nové vodítko v případu vyšinuté zdravotní sestry, přestože pomalu ztrácí kontakt 

s realitou. Pokud má však dopadnout chameleonskou vražedkyni, musí čelit vlastní temné 

stránce, protože pouze v nebezpečných stínech najde to, co se snaží ulovit. A pro Craye je 

výprava nezaložená na výpočtech, ale pouze na intuici, tím nejděsivějším podnikem v jeho 

životě… 

 

Ti druzí – Tudor, C. J. 

Mrazivý. Děsivý. Neodložitelný. Nový psychothriller autorky bestsellerů Kříďák a Jáma. Gabe 

se jednoho dne vracel autem domů z práce a v zácpě uvízl za starým autem. Jeho zadním 

oknem na něj vykoukla dívčí tvář. Zahlédl, jak říká: „Tati.“ Byla to jeho pětiletá dcera Izzy. Od 

toho okamžiku už ji nikdy nespatřil. Tři následující roky strávil Gabe cestováním po dálnici, 

kterou tenkrát jel, a hledáním Izzy. Odmítá se vzdát naděje, že ještě žije. I když mu všichni 

tvrdí opak. Fran a Alice mají za sebou taky spoustu dní a nocí na cestě. Ty dvě ale nikoho 

nehledají. Ty dvě utíkají. Před někým, kdo jim chce za každou cenu ublížit. Protože Fran zná 

pravdu. Ví, co se skutečně stalo Izzy. Kdo za to může. A co udělají ti druzí, když ji a Alici 

dostihnou... 

 

Ústav – King, Stephen 

Uprostřed noci, v domě na klidné ulici v příměstské Minneapolis, vetřelci tiše zavraždí rodiče 

Luka Ellise a naloží ho do černého SUV. Operace netrvá ani dvě minuty. Luke se probudí v 

Ústavu, v místnosti, která vypadá stejně jako jeho pokoj – kromě okna… 

 

Psychicky děsivý stejně jako Žhářka a s úžasnou dětskou imaginací kultovního To je Ústav 

dramatickým příběhem o dobru a zlu ve světě, kde hodní kluci vždy nevyhrají. 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bratri-mackadeovi-stejne-se-vratis-418452
https://www.databazeknih.cz/knihy/naturalista-temny-vzorec-448436
https://www.databazeknih.cz/knihy/ti-druzi-443960
https://www.databazeknih.cz/knihy/ustav-436882
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V pasti lásky – Roberts, Nora 

Jared MacKade nepochybuje o tom, že si umí pevně stát za svým a nikdy se k žádné výzvě 

neobrátí zády. Proto když ho jeho právnické povolání přivede za Savannah Morningstarovou, 

její nezdvořilost a chladná odtažitost ho neodradí – právě naopak ho láká. Savannažina 

pobuřující přímost a zároveň hříšná přitažlivost Jareda nutí, aby se k ní neustále vracel. Jaká 

tajemství před ním Savannah skrývá? Podaří se mu je někdy odhalit? Čím víc Jared Savannah 

poznává, tím je odhodlanější zůstat s ní navždy. 

 

 

 

Valčík pro mrtvé – Černucká, Veronika 

Kdo má na svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí, anebo tisíc let stará kletba? Soukromá 

vyšetřovatelka Tara míří na Lounsko, kde žije významná a zámožná rodina Hofbachů. Brzy je 

zřejmé, že vrah je mnohem blíž, než si všichni mysleli. Postupuje podle chladnokrevného 

plánu a jeho motiv je tak děsivý, že i cynická Tara si přeje, aby to nebyla pravda. 

 

 

 

 

 

Vinařství: V bouřlivých časech – Lacrosse, Marie 

Weissenburg v Alsasku v roce 1870: Mladá Irene, sirotek, přichází do sídla bohatého 

obchodníka s vínem Wilhelma Gerbana jako služebná. Jeho syn Franz věří v ideály francouzské 

revoluce, pro které jeho otec nemá pochopení. Když Irene potká Franze, oba se vášnivě 

zamilují. Brání jim však nejen třídní překážky, ale i rodinné intriky. V Evropě se také objevují 

černé mraky: vypukne válka. Dva mladí lidé bojují o své štěstí. Do jejich životů nemilosrdně 

zasahuje osud... 

První díl ságy o Gerbanově rodině, obchodující s vínem. 

 

 

Vraždící golem – Bauer, Jan 

O pražské židovské čtvrti kolují pověsti, že prý zdejší rabín Jehuda Löw ben Becalel sestrojil 

umělého sluhu – golema, který mu slouží. Rabín Löw ho vybavil neuvěřitelnou silou, díky níž 

může golem i zabít. Shodou okolností se na Starém Městě pražském množí tajemné a brutální 

vraždy. Měšťané svalují vinu na golema a chtějí napadnout a vypálit Židovské město, pokud se 

sérii vražd nepodaří zastavit. Když se obětí tajemného vraha stane i staroměstský purkmistr 

Martin Krumphanzl, je vyšetřováním případu pověřen písař zemského soudu Lukáš Trobl z 

Květnice. Ten brzy zjistí, že je rabín Löw obviňován neprávem a že za vraždami stojí kdosi velmi 

mocný. Vše se však komplikuje, navíc se Lukáš ocitá v nemilosti samotného císaře… 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bratri-mackadeovi-v-pasti-lasky-423606
https://www.databazeknih.cz/knihy/valcik-pro-mrtve-447081
https://www.databazeknih.cz/knihy/vinarstvi-v-bourlivych-casech-435419
https://www.databazeknih.cz/knihy/mordy-v-casech-cisare-rudolfa-ii-vrazdici-golem-424868
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Zážitky z karantény – Pawlowská, Halina 

I když se svět do pekel řítí, tak lze pořád šťastně žíti! 

 

Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné 

domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy? 

Začala si vést deník o tom, jak bez úhony přežít i situace, které jsou na zabití! 

 

 

 

 

Zuřivý tajfun – Cussler, Clive 

Tam, kde jiní nestačí, nastupuje speciální tým Juana Cabrilla. Na Filipínách bude větší horko 

než obvykle... 

Juan Cabrillo a posádka lodi Oregon úspěšně dokončí misi proti čínské rozvědce. Místo 

kýženého odpočinku se však vydávají zachránit z rukou překupníků vzácné obrazy. Rutinní 

akce nabere nečekaný spád a do cesty se jim postaví hned dva protivníci. Jihoafrický lovec 

hlav a ještě nebezpečnější filipínský partyzán, který vede guerillovou válku proti tamní vládě. 

Ve hře není jen záchrana obrazů, ale i nález neuvěřitelně účinné drogy, která mnohonásobně 

posouvá hranice lidských schopností. 

 

 

 

 

Naučná literatura 

Co jsem prožil – Šnejdárek, Josef 

Fascinující vzpomínky československého generála, který zahájil svou vojenskou kariéru jako 

poručík rakousko-uherské armády, ale brzy odešel za dobrodružstvím do Afriky, kde vstoupil 

do řad slavné francouzské cizinecké legie. Život legionáře v poušti očima českého vojáka. 

Josef Šnejdárek se později účastnil první světové války ve francouzských zákopech. Na frontě 

velel pluku alžírských střelců. Za války se také podílel na budování československých legií ve 

Francii ve spolupráci s Milanem R. Štefánikem, po válce (v roce 1919) se účastnil boje 

československé armády proti maďarským bolševikům a Polákům. Poté sloužil v různých 

funkcích, mimo jiné byl i vojenským velitelem města Prahy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zazitky-z-karanteny-447736
https://www.databazeknih.cz/knihy/akta-oregon-zurivy-tajfun-450966
https://www.databazeknih.cz/knihy/co-jsem-prozil-95964
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Doktor z Osvětimi – Nowak, Szymon 

Leden 1945. V Osvětimi-Birkenau zůstalo 4800 vězňů, ne schopných vydat se vlastními 

silami na strastiplný pochod smrti. Plynové komory a krematoria byly vyhozeny do vzduchu 

a sovětská vojska pronikla do hlubin nacistické obrany takovou rychlostí, že táboroví 

dozorci nestačili zabít přeživší vězně... Pár dní po osvobození koncentračního tábora sem 

přijíždí lékař Józef Bellert se skupinou více než třiceti krakovských lékařů a zdravotních 

sester. Po dobu osmi měsíců provozují prakticky na koleni v ruinách osvětimského tábora 

pravděpodobně největší polní nemocnici 2. světové války. To všechno v době 

bezprostředně po osvobození, kdy ještě doutnaly sutiny krematorií. Vězni odsouzení k 

smrti dostali šanci na nový život. Díky Bellertovi a jeho kolegům, kteří jim poskytli 

lékařskou pomoc bez ohledu na nedostatek vody a jídla, hygienických prostředků, obvazů a 

léčiv. Jejich zubožení pacienti vážili průměrně 25-30 kg. Trpěli tyfem, horečkami, 

tuberkulózou, průjmy, otoky a proleženinami. Báli se lidí v bílých pláštích s injekčními 

stříkačkami, protože je spojovali s injekcemi fenolu, s nimiž esesmani zabíjeli nemocné vězně. Člověk musel být 

skutečně silný, aby dokázal pomáhat v těchto podmínkách. Už jen pobyt v místě tak velmi zamořeném smrtí, kde se 

ošetřovatelky a lékaři denně potýkali s fyzickými a psychickými zraněními svých pacientů, představoval obrovské 

trauma dokonce i pro ty, kteří viděli nejednu válečnou hrůzu. Je těžké tomu uvěřit, ale ze 4 800 pacientů se k životu a 

zdraví podařilo navrátit 4 620 z nich. 

Místa, kam se nechodí – Venglář, Jakub 

Kam až člověka může dovést touha bloudit a objevovat? Jak se nenechat zaskočit průšvihy 

a vypořádat se s kulturním šokem? Jaké to je doopravdy cestovat sám? To je jen pár 

myšlenek, které mi obvykle táhnou hlavou, když strávím dostatek času na dostatečně 

zvláštních stezkách. Na spoustu otázek nemám odpovědi, ale vyplatí se o nich přemýšlet. 

 

Kromě toho v knize najdete spoustu zábavných příběhů z odlehlých horských údolí či 

zapadlých uliček – zkrátka z míst, kam se povětšinou moc nechodí, ale kde čekají ty 

nejznamenitější krásy i podivnosti našeho světa. A samozřejmě vyprávím také o lidech, na 

které lze cestou natrefit, neboť bez nich by to celé nemělo duši. 

 

Moje sváteční pečení – Maršálek, Josef 

Stylové recepty, nádherné fotografie, nečekané chutě. Pečte s populárním českým 

cukrářem! 

Přemýšlíte, jak dodat svátečnímu pečení jiskru? Zkuste tentokrát rozvonět svou kuchyni 

trochu jinak! V šedesáti unikátních receptech inspirovaných dětstvím, zážitky z cest i 

aktuálními světovými trendy vám ukážu, jak z klasického cukroví udělat něco 

výjimečného. Podělím se s vámi také o své tajné tipy, takže společně zvládneme 

cukrařinu špičkové úrovně přímo u vás doma. Pojďme se do toho pustit – sladce, s 

láskou a společně! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/doktor-z-osvetimi-450199
https://www.databazeknih.cz/knihy/mista-kam-se-nechodi-447335
https://www.databazeknih.cz/knihy/moje-svatecni-peceni-450965
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Zlobivé děti neexistují – Lansbury, Janet 

Vztekající se batole… To není ostuda ani chování, které si zaslouží trest. Jak ale prosazovat 

disciplínu, aby prospěla dítěti i jeho rodičům? Jak nastavit hranice? Janet Lansburyová je 

světově známou autorkou na poli výchovy dětí a respektujícího rodičovství – ve své knize 

zužitkovala více než 20 let zkušeností získaných při práci s dětmi a jejich rodiči. Výsledkem 

je kniha, která se stane praktickým nástrojem rodičů pro porozumění chování batolat v 

období, které mnohým může působit vrásky na čele. 

 

 

 

 

 

 

Čtení pro mladší čtenáře 

Čteme s obrázky: Jak se žirafa vytahovala a další pohádky – Kotová, Marcela 

Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Začtěte se do veselých pohádek o 

zvířátkách a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží 

jeho pozornost a čtení se stane zábavou. Dítě se může aktivně zapojit a „číst“ pomocí 

obrázků. Naučí se tak sledovat text a seznámí se s velkými písmeny abecedy. Kniha je 

vhodná také pro prvňáčky, kteří se učí číst genetickou metodou. 

 

 

 

 

Dobrodružství báječných kamarádů – Kinney, Jeff 

Roland a jeho kamarád Barbar Garg musejí opustit svou bezpečnou vesničku a vyrazit na 

nebezpečnou výpravu, aby zachránili Rolandovu maminku ze spárů Bílého čaroděje. Uspějí 

oba hrdinové? A přežijí vůbec? Vydejte se s nimi za velikým dobrodružstvím, které se 

zrodilo ve fantazii Rowleyho Jeffersona! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zlobive-deti-neexistuji-451530
https://www.databazeknih.cz/knihy/cteme-s-obrazky-jak-se-zirafa-vytahovala-a-dalsi-pohadky-449981
https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-bajecneho-kamarada-dobrodruzstvi-bajecnych-kamaradu-439682
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Juliette v New Yorku – Brasset, Rose-Line 

Vydejte se s Juliette na komiksový výlet do New Yorku! 

 

Světoběžkyně Juliette se během vydává na pár dní do New Yorku. Na programu má Times 

Square, Central Park, Chinatown, preclíky a nakupování. Stráví úžasný týden ve městě, které 

nikdy nespí! A to ani nepočítá s tím, že si tam najde nové přátele, se kterými zažije 

neuvěřitelné dobrodružství! 

 

 

 

Náhradní kluk – West, Kasie 

To je to nejhorší možné načasování! Když Gia dostane kopačky od svého přítele na parkovišti 

těsně před začátkem školního plesu, musí rychle něco vymyslet. Vždyť o něm svým přátelům 

vyprávěla už celé měsíce a tuto noc jim měla dokázat, že Bradley doopravdy existuje. A tak 

se rozhodne oslovit neznámého kluka a poprosí ho o laskavost – jestli by nemohl dvě hodiny 

předstírat, že je její přítel. A ona mezitím vymyslí, jak se dát s Bradleym zase dohromady. 

Akorát že po plese už nedokáže myslet na nikoho jiného než na svého náhradního kluka, 

kterého se ale nezeptala ani na jméno! Dokáže ho najít a vymotat se ze všech lží? A co se 

stane, až se do jejího života vrátí pravý Bradley? 

 

 

Nové příběhy se šťastným koncem: Statečný čáp – Olivová, Jana 

Příběh z české přírody, který se skutečně stal. 

 

Lenka vyráží na dvoutýdenní tábor do jižních Čech. Měla jet s kamarádkou Petrou, nakonec 

ale odjíždí sama. Bojí se, jestli to bez ní zvládne. Dokáže si najít kamarády? Jakmile pozná 

holky, se kterými bydlí v chatičce, obavy z ní rychle spadnou. A když potom cestou do města 

objeví v komíně chátrající továrny poraněného čápa, je Lence jasné, že na tenhle tábor nikdy 

nezapomene. 

 

Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka. 

 

Od pohádky k pohádce: Máša a medvěd 2 

Malá nezbeda Máša a její kamarád medvěd žijí v pohádkovém lese, kde o zábavu nikdy není 

nouze. Každý den zažívají s ostatními zvířátky nová dobrodružství. Přečtěte si příběh o 

zamilované žabce, o tom, jak Máša učila vlky číst, nebo o tom, co se stalo, když medvěd 

propadl kouzlu počítačových her. 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/juliette-juliette-v-new-yorku-447739
https://www.databazeknih.cz/knihy/nahradni-kluk-333295
https://www.databazeknih.cz/knihy/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-statecny-cap-449234
https://www.cbdb.cz/kniha-377641-od-pohadky-k-pohadce-masa-a-medved-2-from-tale-to-tale-masha-and-the-bear-2


 12 

Plašmyška – Kubalová, Kateřina 

Seznamte se s myšákem, který se bojí úplně všeho, na co si vzpomenete. Bojí se tak moc, 

že raději jen sedí doma. Všichni mu říkají Plašmyška a mají z něho legraci. 

„Musíš najít odvahu!“ slyší ze všech stran. A tak se vydá na dobrodružnou výpravu, na 

které ho čekají zlomyslné krysy, ustrašení zajíci i zákeřné lasičky. 

Podaří se mu nakonec strach překonat, najít nebojácnost a stát se hrdinou? 

Příběh o velkém putování malého myšáka napsala rozhlasová redaktorka a moderátorka 

Kateřina Kubalová. 

 

 

Povídačky naší Kačky: logopedické povídky – Pávková, Bohdana 

Kniha je určena dětem, kterým se nedaří správná výslovnost hlásek. Ke zlepšení 

výslovnosti poslouží krátké povídky se zvýšenou frekvencí procvičované hlásky, postupně 

se tak procvičí problematické hlásky – od nejjednodušších po nejsložitější. Tato 

logopedická pomůcka děti také pobaví, protože příběhy jsou vtipné, a navíc doplněné 

veselými ilustracemi. Povídky jsou vhodné pro všechny děti k poslechu, začínající čtenáři si 

je navíc mohou sami přečíst. 

 

 

Simpsonovi: Komiksové lážo-plážo – Groening, Matt 

Pekelná komiksová hlína! Homer zaskočí za Homéra a pustí se do vyprávění řeckých bájí. 

Ukáže se, že mít bráchu je těžké... ať už je váš brácha Bart Simpson, nebo padoušský Levák 

Bob. Do toho se celá rodina přestěhuje na skládku a jako by to nestačilo, do děje budou 

zasahovat šílení vědci, superzločinci, majitelé komiksových obchodů... a samozřejmě, pan 

Burns. 

 

 

 

 

Škola dobra a zla: Poslední navěky – Chainani, Soman 

Sofie a Agáta, dříve nejlepší přítelkyně, nyní sokyně, si myslely, že nastal konec jejich 

příběhu, když se jejich cesty rozešly. Agáta se po boji s Krutopřísnou schovává s Tedrosem v 

Gavaldonu a Sofie žije se Školníkem v jeho věži. Zdá se, že obě našly své „šťastně až 

navěky“, avšak Fabulář touží jejich příběh dále vyprávět a přepsat. Ale tentokrát nejde jen o 

jejich pohádku. Zlo ovládlo Nekonečný les a všichni zloduchové a čarodějnice z pohádek se 

vrátili, aby se pomstili a změnili své příběhy. Chtějí proměnit svět dobra a zla v temnou říši, 

které by vládla Sofie, a jen Agáta a Tedros jim stojí v cestě. Jak dopadne poslední navěky v 

pohádkové říši? 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/plasmyska-452200
https://www.cbdb.cz/kniha-379394-povidacky-nasi-kacky
https://www.databazeknih.cz/knihy/simpsonovi-komiks-simpsonovi-komiksove-lazo-plazo-272404
https://www.databazeknih.cz/knihy/skola-dobra-a-zla-posledni-naveky-257046
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Škola dobra a zla: Svět bez princů – Chainani, Soman 

Pokračování úspěšné Školy dobra a zla, tentokrát ve světě bez princů. 

Sofie a Agáta našly svůj šťastný konec a vrátily se do Gavaldonu. Ale jejich návrat domů 

není tak pohádkově úžasný, jak doufaly. A když si Agáta začne přát, aby si zvolila jiný 

šťastný konec, otevře znovu brány do světa Školy dobra a zla. Ale pohádkový svět, který se 

Sofií znaly, se změnil. Čarodějnice a princezny, zloduchové a princové už nejsou nepřátelé. 

Všemi pravidly pohádkového světa bylo otřeseno. Zlo a dobro již proti sobě nebojuje, ale 

naopak spojily své síly před hrozbou hrozivého a tajemného nepřítele. Válka se blíží a Sofie 

a Agáta budou muset bojovat, aby obnovily mír, jinak by všechno a všichni mohli být 

zničeni. Podaří se jim zachránit pohádkový svět? 

 

 

Velká knížka Bagry pro malé vypravěče – Walther, Max 

V tomhle velkoformátovém obrázkovém leporelu si přijdou na své především všichni 

milovníci nejrůznějších stavebních strojů. Náklaďáky, bagry, rypadla a také lidi, kteří je 

obsluhují, tu mohou sledovat přímo v akci! 

 

 

 

 

Velká knížka Farma pro malé vypravěče – Drobný, Libor 

VÍTEJTE NA FARMĚ U SEDLÁČKŮ! Jakže to na takové farmě chodí? Inu, stále je tu co dělat a 

pořád se něco zajímavého děje. S malými neposedy Ellou a Maxem se ocitnete přímo v 

centru dění. Děti tu ovšem nejsou samy – sledujte, co zrovna dělají všechna ta zvířátka a 

zajímavé postavičky kolem nich! 

 

Poznáte život na farmě OD JARA DO ZIMY. Odkud se bere mléko a vajíčka? Z čeho se vyrábí 

svetr? K čemu je dobré obilí? Co všechno je třeba, aby zelenina a bylinky dobře rostly? Jak 

se pletou košíky? Jaké dobroty se dají získat z obyčejného jablíčka? A víte, že včelky 

nedávají jenom žihadla? 

 

 

Velká knížka Hasiči pro malé vypravěče – Walther, Max 

Hóří, hóří, hóří! Pozor – právě byl nahlášen požár a hasiči vyrážejí do akce! Řítí se se 

zapnutou houkačkou k hořícímu domu. Rychle připravit dlouhý hasičský žebřík a stříkačky 

a hasíme! Je třeba vyprostit z plamenů nešťastníky, kteří nestačili včas utéct před ohněm. 

Hasiči ale nepomáhají jen při požárech. Poradí si i při záplavách, přijedou pochytat uprchlá 

zvířátka, odklidit vyvrácený strom nebo asistovat při dopravní nehodě. A během 

zábavného odpoledne si mohou jejich práci vyzkoušet i děti! Detailní ilustrace v další z 

řady velkých obrázkových knih seznámí malé čtenáře s rozmanitou prací hasiče i životem 

na stanici. Stačí se jen ponořit do barevného světa obrázků a pozorně sledovat… 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/skola-dobra-a-zla-svet-bez-princu-225975
https://www.cbdb.cz/kniha-388694-velka-knizka-bagry-pro-male-vypravece
https://www.cbdb.cz/kniha-224963-velka-knizka-farma-pro-male-vypravece
https://www.cbdb.cz/kniha-253196-velka-knizka-hasici-pro-male-vypravece
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Velká knížka Na dobrou noc pro malé vypravěče – Helm, Alexandra 

Předtím, než půjdete spát, sáhněte po téhle krásné knížce a ponořte se do kouzelného 

světa pohádkových obrázků! O čem si nad nimi budete s dětmi povídat, záleží jenom na 

vás. Najdete tu bohatou inspiraci pro každodenní vypravování na dobrou noc.  

 

 

 

 

 

Velká knížka Stavba pro malé vypravěče – Walther, Max 

V centru města, na jeho okrajích, v parku, na řece – tam všude se kope, opravuje, 

rekonstruuje, zušlechťuje, staví… Náklaďáky, míchačky, bagry, jeřáby, vysokozdvižné 

vozíky a další zajímavé stroje pracují na plné obrátky a kolem nich panuje čilý ruch. Činí se 

tu pěkná řádka šikovných řemeslníků, jimž velí zkušený předák, a na všechno dohlíží 

stavbyvedoucí. Ruku k dílu přiloží i architekt, fotograf nebo třeba zahradník. A protože 

jsme ve městě, hemží se to tady i spoustou dalších postaviček. Všechny zažívají své 

vlastní mikropříběhy, o nichž si můžete donekonečna vyprávět. Některé z postav a strojů 

naleznete na každém obrázku v této knize – procvičte svou paměť a pozornost a stránku 

za stránkou „čtěte“ jejich dobrodružství v propracovaných ilustracích! 

 

Velká zdivočelá kniha Barta Simpsona – Groening, Matt 

Souborné vydání sešitů Barta Simpsona č. 21-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-388041-velka-knizka-na-dobrou-noc-pro-male-vypravece
https://www.cbdb.cz/kniha-233789-velka-knizka-stavba-pro-male-vypravece
https://www.cbdb.cz/kniha-389006-velka-zdivocela-kniha-barta-simpsona
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Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Bojovníci – Sedláčková, Jana 

Boj a bojovníci provázejí člověka už od nepaměti. Začalo to v dávném pravěku, přes 

všechny nejrůznější války a končí třeba rvačkou na hřišti. Jak a čím se v jednotlivých 

etapách dějin bojovalo? Co všechno museli bojovníci umět, dokázat a které vlastnosti 

kromě odvahy, udatnosti a síly pro ně byly nepostradatelné? Odpověď ze života 

profesionálních práčů, rváčů, vojáků, žoldnéřů i „obyčejných“ lovců mamutů najdeš na 

stránkách, které jsou doslova po zuby ozbrojené. 

 

 

 

 

Super účesy pro malé slečny – Strebe, Jenny 

Copy, copánky, drdoly - 50 jednoduchých účesů s podrobnými návody. 

 

Potřebujete, aby vaší malé slečně vydržel účes celý den, byl dostatečně šmrncovní a 

jeho česání vám přitom nezabralo v ranním spěchu příliš času? Pak je tahle knížka 

ideální právě pro vás! 

 

Najdete tu padesát podrobně popsaných a ilustrovaných návodů na jednoduché dívčí 

účesy pro všední den i zvláštní příležitosti. Nechybí rady, jak pečovat o dětské vlásky a 

samozřejmě popis pomůcek, které budete při vytváření účesů potřebovat. 

 

 

 

Pokud máte o některou z knih zájem, můžete si ji rezervovat na čísle 585 944 099, mailu knihovna@lutin.cz, z on-line 

katalogu na stránkách obce nebo osobně v knihovně. 

Půjčovní doba lutínské knihovny: 

Po: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00 

Út: 8:00 – 11:30 

St: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00 

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 

mailto:knihovna@lutin.cz
https://www.databazeknih.cz/knihy/bojovnici-359439
https://www.databazeknih.cz/knihy/super-ucesy-pro-male-slecny-451781

