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Beletrie 

Bez bontonu, bez konvencí – Mlynářová, Marcela 

Oblíbená autorka řady populárních knih (Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi nejsem 

ženská, Z lodiček do holin, Dvakrát dole, jednou nahoře aj.) přichází s novým titulem. Opět v něm vypráví 

nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po krásách naší 

země, o radostech a strastech prožívaných na své chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech. 

Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba 

vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. 

 

 

 

Čajovna v Tokiu – Caplin, Julie 

Fiona je vášnivá fotografka, má cestovatelský blog a už dlouho se touží podívat do Japonska. Když vyhraje 

čtrnáctidenní cestu do Tokia, má pocit, že se jí splnil sen. 

Jenže na místě s hrůzou zjistí, že jejím průvodcem je muž, který jí před deseti lety zlomil srdce – přitažlivý 

a úspěšný fotograf Gabe. 

Čas strávený s Gabem je pro Fionu zpočátku za trest. Fotograf jí dává najevo, jak ho obtěžuje, že se jí musí 

věnovat. Tři generace místních žen ji ale přijmou mezi sebe a Fiona v jejich domě a rodinné čajovně 

nachází lásku a vřelost, která jí schází. Užívá si s nimi piknik pod sakurami, poznává pravý japonský čajový 

obřad. A právě díky nim se jí postupně vrací sebevědomí, které jí dávný incident pořádně pochroumal. 

 

 

Dívka beze jména – Regan, Lisa 

Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. 

Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. 

Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josiiným vodítkem k 

případu uneseného dítěte, ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je 

vyděšená k smrti… Nebo je možné, že svou amnézii jen předstírá? 

 

Je dívka beze jména svědkyně, podezřelá, nebo možná budoucí oběť? 

 

Později Josie nachází indicie, které ji utvrzují v přesvědčení, že pohřešované novorozeně a neznámá žena 

mají něco společného, že ten, kdo je spojuje, je velice nebezpečný a že se jí případ začíná dotýkat velmi 

osobně. 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bez-bontonu-bez-konvenci-466885
https://www.databazeknih.cz/knihy/romanticke-uteky-cajovna-v-tokiu-465030
https://www.databazeknih.cz/knihy/divka-beze-jmena-466998


 

Dokonalá vražda – Deveraux, Jude 

Sara Medlarová je královnou romancí, s miliony prodanými výtisky. Po odchodu na odpočinek se však 

začíná nudit, a tak se vrací do svého rodného městečka Lachlanu na Floridě a pustí se do přestavby 

starého sídla, jež obdivovala už jako dítě. Pro ni samotnou je příliš velké, ale raději by umřela, než by to 

někomu přiznala. 

Pak však v Lachlanu získá práci Sařina neteř Kate, která chce prorazit jako realitní agentka. Kate tedy 

osloví tetu, jestli by nemohla zůstat u ní, než si najde něco vlastního. Když však dorazí k Saře domů, zjistí, 

že není jediným dlouhodobým hostem. V domě má už svůj pokoj i Jackson Wyatt, a ačkoliv se nedá 

popřít, že je to okouzlující fešák – je jasné, že má její tetu omotanou kolem prstu – ještě nikdy nepotkala 

nikoho, kdo by ji rozčiloval tolik jako Jack. 

Poté co jsou v městečku náhodou objeveny dvě lidské kostry, toto nepravděpodobné trio se spojí pod 

společným cílem: vyřešit záhadu, kterou zřejmě chtějí všichni uchovat pod pokličkou. Sara, Kate a Jack, 

spojeni smyslem pro spravedlnost a touhou napravit staré křivdy, se budou muset pustit do temných tajemství městečka a 

přivést na světlo ošklivou pravdu. 

Dokonalý zločin – Fields, Helen 

Sebevražda, nebo dílo sériového vraha? Pátý případ Luca Callanacha a Avy Turnerové. Mrtvola nalezená 

pod útesem. Žena s podřezanými žílami ve vaně. Muž zabitý elektrickým proudem. Série podivných 

sebevražd přivede vyšetřovatele Luca Callanacha a Avu Turnerovou k myšlence, že za činy se skrývá 

sériový vrah s mrazivou schopností zinscenovat místo neštěstí. Jak si vybírá své oběti a kdo další je na 

řadě? Zabiják s pokřivenou myslí získává s každým zmařeným životem víc sebevědomí a Luc ani Ava 

netuší, jak blízko kolem nich krouží. 

 

 

 

Francouzský manžel – Janečková, Klára 

Kamila Oliverová je známá autorka knih o záhadách a krásná žena. Albert Gabriel je synem přísného 

vojáka, který doma vládne tvrdou rukou. Albert Gabriel tak žije i přes mnohočetná nadání ve strachu a 

poslušnosti, což zanechá stopu na jeho osobnosti. Jako dospělý muž je bohatý a úspěšný, ale i nestálý; 

miluje a vzápětí nenávidí, navíc se často uchyluje k agresi. Svým chováním od sebe odežene obě manželky 

a zůstává sám ve srubu v lesích. Kamila se zrovna dostává z bolestivé ztráty partnera a utápí se v žalu i 

alkoholu a polyká prášky na uklidnění, když ji osloví mladá Běloruska pátrající po své kamarádce. Kamila, 

milovnice tajemna, souhlasí s tím, že jí pomůže. Její úkol však nebude lehký; musí se sblížit s podivínským 

starším Francouzem, získat si ho a zjistit, kam se poděla jeho předchozí žena, po níž jako by se slehla zem. 

Jenže když šarmantního Alberta Gabriela potká, její plány ztroskotají a ona se bezhlavě zamiluje. Začíná 

pohádka, která ale dost možná skončí svatbou. Jak jejich vztah postupuje, Albert Gabriel začíná být hrubý 

a žárlivý, navíc se kolem domu začnou dít podivné věci. Měla Běloruska pravdu? Mohl se Albert Gabriel 

přece jen své poslední ženy zbavit? Je něco v jejím vztahu skutečně špatně, nebo ji šálí mysl omámená léky? A co by se stalo, 

kdyby se pokusila od manžela utéct stejně jako jeho předchozí ženy? 

Hippokratova přísaha – Woodová, Barbara 

Dramatické osudy tří přítelkyň, které se v roce 1968 setkaly v prvním ročníku na Castillově lékařské 

fakultě v Kalifornii. Každá z nich má svůj vysněný životní cíl. Energická a ctižádostivá Ruth chce dokázat 

své schopnosti otci – praktickému lékaři, který ji od dětství podceňuje, plachá Mickey, jejíž tvář hyzdí 

ošklivé mateřské znaménko, je rozhodnutá pomáhat lidem postiženým stejně jako ona a krásná míšenka 

Sondra, která nikdy nepoznala pravé rodiče, touží léčit nemocné ve vlasti svých předků – v Africe. Roky 

náročného studia, stáží, praxe, atestací, léta nezměrného úsilí a osobního odříkání jsou korunována 

úspěchem. Sondra se výtečně osvědčí v misijní nemocnici v Keni, i když musí slevit hodně ze svých ideálů, 

Ruth – premiantka ročníku – se stane obětavou matkou, ale zároveň vyhledávanou gynekoložkou v 

Seattlu, a Mickey, která se díky experimentálnímu kosmetickému zásahu zbaví svého prokletí, obětuje 

osobní život kariéře a proslaví se v oboru plastické chirurgie. Ani ti profesionálně nejúspěšnější se sice 

nevyhnou omylům, zklamáním, krizím, milostným prohrám či rodinným tragédiím, ale Ruth, Sondra a Mickey se nevzdávají. Snaží 

se plnit Hippokratovu přísahu, pracovat a žít tak, aby beze zbytku dostály svému poslání – lékařskému i lidskému. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/a-medlar-mystery-dokonala-vrazda-413439
https://www.databazeknih.cz/knihy/inspektor-luc-callanach-dokonaly-zlocin-464125
https://www.databazeknih.cz/knihy/francouzsky-manzel-459319
https://www.databazeknih.cz/knihy/hippokratova-prisaha-60550


 

Jasný cíl – Patterson, James 

Když se Jack Morgan staví v pařížské pobočce, netuší, že místo památek, které chtěl v městě umění 

navštívit, dostane nový případ. Zmizela totiž vnučka významného klienta. Brzy se objeví několik brutálně 

zohavených vlivných osobností, jejichž vraždy spojuje záhadné graffiti. Jack ví, že je potřeba složit všechny 

dílky skládačky dřív, než bude pozdě. 

 

 

 

 

Její konec – Lapena, Shari 

Stephanie a Patrick jsou novomanželé, kterým se právě narodila dvojčata. I když je Stephanie vyčerpaná z 

nedostatku spánku a staráním se o miminka, je si jistá jednou věcí – má vše, po čem kdy toužila. 

Potom se ale objeví žena z Patrickovy minulosti a na povrch vyplují tajemství o něm a jeho první 

manželce. Její smrt byla přeci nehoda – nebo byla zavražděna? 

 

Patrick tvrdí, že je nevinný, a tohle všechno jsou jen pouhé plytké pomluvy. Ale říká pravdu? Neudělala 

Stephanie osudovou chybu? 

 

 

Kavárna u anděla 3: Dcery naděje – Jacobs, Anne 

Wiesbaden, 1959 Kavárnu U Anděla nyní vede dcera Hilda a vnáší do tradičního domu svěží vítr. 

Skutečnou šťastnou náhodou se stane nový cukrář, jehož svůdné dortové kreace lákají do kavárny čím dál 

víc hostů. Hilda a její sestřenice Luisa však mají obavy o své osobní štěstí. Zatímco Hildin Jean-Jacques 

tráví poslední dobou hodně času s půvabnou Francouzkou, která vypomáhá v jeho vinařství, zdá se, že 

Luisin manžel Fritz před ní něco tají. Když náhle dorazí dopis, který znovu otevře staré rány z doby války, 

je to výzva pro každého člena rodiny. Jde o existenci kavárny U Anděla... 

 

 

 

Křišťálový klíč IV: Hejnické pastorále – Vondruška, Vlastimil 

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je 

to v časech, kdy se severočeskému sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové 

rodu pokračují v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne všem se daří. Matyáš zůstává u svého 

jarmarečního obchodování, zato plátenictví se daří výtečně. Z toho profituje Vilemína, která získává vliv 

na kamenickém panství díky svému synovi, jehož utajeným otcem je hrabě Kinský. Stejně tak úspěšnou 

podnikatelkou je Pavlína, která zbohatne na vojenských dodávkách hlavní pušek, neboť smrtí císaře Karla 

VI. začnou vleklé války o rakouské dědictví. To je ožehavá záležitost pro nejstaršího muže rodu Johanna, 

který se musí jako panský úředník rozhodovat mezi vrchností a svou rodinou... 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/private-jasny-cil-468637
https://www.databazeknih.cz/knihy/jeji-konec-454784
https://www.databazeknih.cz/knihy/kavarna-u-andela-dcery-nadeje-441862
https://www.databazeknih.cz/knihy/kristalovy-klic-hejnicke-pastorale-458586


 

Labyrint tajností – Castillo, Linda 

Na amišské farmě rodiny Gingerichových dojde uprostřed noci k požáru, při němž shoří stará stodola. 

Jako by to nebylo dost zlé samo o sobě, zjistí zoufalí rodiče, že jejich nejstarší syn Daniel někam zmizel. A 

hasiči najdou v troskách stodoly lidské ostatky. 

Případu se ujímá Kate Burkholderová, náčelnice policejního oddělení Painters Mill, do jehož jurisdikce 

farma spadá. První zprávy nevěstí nic dobrého – požár s největší pravděpodobností založil někdo 

úmyslně. Pitva navíc prokáže, že ve stodole skutečně uhořel Daniel Gingerich. Kate se pouští do 

vyšetřování vraždy mladíka, na nějž všichni, kdo ho znali, pějí jen samou chválu. Jenže není všechno zlato, 

co se třpytí, a náčelnice z letmých náznaků mezi amišskou komunitou odkrývá jedno strašlivé tajemství za 

druhým… 

 

 

Listopád – Mornštajnová, Alena 

Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně 

jinak? 

Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil a my bychom zůstali za železnou oponou 

oddělující nás od světa i jeden od druhého? 

 

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje; její nový román je 

dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné listopadové noci rozdělí a 

postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a 

odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují 

jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají... 

 

Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, ve které se vychovávají 

nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly a přály. 

Mizející dívky – Regan, Lisa 

Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají 

hledat. Tato nebohá, zatím bezejmenná a tajemná dívka je zcela otřesená a naprosto vůbec nereaguje na 

dění a svět kolem sebe. Všechno, co v tuto chvíli detektiv Josie Quinnová může použít jako vodítko, je 

jméno: Ramona. 

Josie, která je právě v té době suspendována, bere pátrání do svých rukou. Jméno Ramona vede k dalším 

důkazům, které tyto dvě dívky spojují. Ví, že začíná zoufalý závod s časem, jehož cílem je najít Isabelle 

živou, a obává se, že mohou existovat také další dívky… 

 

Stopy opravdu Josie Quinnovou vedou k další dívce. Její případ však úřady označily za smyšlený a odložily 

ho. Josie se přesto domnívá, že by ona dívka mohla být také obětí. Ale koho vlastně? A proč se zdá, že 

nikdo kromě ní o vyřešení případu nestojí? 

 

Nejsem jako vy – Picoult, Jodi 

Jacob Hunt je jen zdánlivě obyčejný teenager – exceluje v matematice, má hodně černý smysl pro humor 

a nenávidí nepořádek. To, co má navíc, je Aspergerův syndrom, formu autistické poruchy. Je neprodyšně 

uzavřený ve svém vlastní světě. Snaží se být jako všichni ostatní, ale netuší, jak by to měl udělat. Jednoho 

dne je za podivných okolností zavražděna jeho lektorka Jess a chlapec s uhýbavým pohledem je rázem 

prvním podezřelým. Byl by schopen vraždy? Kdo se k němu dokáže dostat natolik blízko, aby poznal 

pravdu? 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pripady-kate-burkholderove-labyrint-tajnosti-458583
https://www.databazeknih.cz/knihy/listopad-463130
https://www.databazeknih.cz/knihy/josie-quinn-mizejici-divky-451154
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejsem-jako-vy-87064


 

 

Oprávněná vražda – Deveraux, Jude 

Obyvatelé malého městečka Lachlan na Floridě zažili otřes, když byly minulý rok pod kořeny spadlého 

stromu nalezeny ostatky dvou těl. Ačkoliv Sara Medlarová, její neteř Kate a Jack Wyatt postrádají 

jakékoliv vyšetřovatelské zkušenosti, ocitnou se uprostřed této záhady a snaží se odhalit desítky let staré 

tajemství. Poté co se jim podaří jen o vlásek uniknout vrahovi, přísahají, že už se do něčeho tak 

nebezpečného nenechají nikdy znovu zatáhnout – dokud není zavražděna Janet Beesonová. 

Když je objeveno Janetino tělo, všichni jsou v šoku z tak násilné vraždy. Milá stará dáma byla zavražděna, 

probodnuta a k tomu otrávena, ale nikdo si nedovede představit, kdo by mohl chtít ublížit jedné z 

nejlaskavějších a nejvstřícnějších obyvatelek městečka. Sara, Kate a Jack jsou odhodláni nechat případ na 

profesionálech. Brzy je však začnou bombardovat lidé, kteří jim touží vypovědět svůj příběh a očistit svá 

jména před triem, které vyřešilo vraždu Morrisových. Dokonce i šerif doufá, že pomohou rozlousknout 

záhadu zločinu, který nemá žádné očividné vysvětlení ani motiv. A jakmile začnou obyvatelé městečka 

mluvit, začíná být jasné, že v klidném Lachlanu je pohřbeno mnohem víc tajemství, než si kdo dokázal představit... 

Pomsta – Child, Lee 

Jack Reacher stále sám a sám… Z kdysi obávaného vojenského policisty se stal tulák bez domova a bez 

adresy. Armáda si ho však přesto najde. Potřebuje ho, protože kdosi vystřelil z neuvěřitelně velké 

vzdálenosti na francouzského prezidenta. To by dokázal pouze jediný člověk. 

A Reacher je jediný člověk, který by ho dokázal najít. Lee Child ve své další napínavé knize z návykové 

řady o Jacku Reacherovi posílá svého hrdinu přes Atlantický oceán do Paříže – a pak dál do Londýna. Musí 

najít zabijáka, který prahne po pomstě. Ještě nikdy nebylo tolik ve hře… 

Jelikož tentokrát je to osobní záležitost. 

 

 

Poslední let – Clark, Julie 

Claire má dokonalý život. Je vdaná za potomka z prominentní rodiny, bydlí v nádherném domě, její dny 

ladně a bezchybně plynou a její budoucnost je příznivá. Jenže ve skutečnosti nic není takové, jak to 

vypadá. Její zdánlivě dokonalý manžel je výbušný jako jeho slibná politická kariéra a nechává Claire 

sledovat, aby měl jistotu, že žije, jak podle něj má. Netuší však, že Claire už měsíce plánuje své zmizení. 

Díky náhodnému setkání na letišti pozná Evu, jejíž život se zdá stejně bezútěšný. Domluví se, že si na 

poslední chvíli vymění letenky – a tak Claire míří místo Evy do Oaklandu, Eva letí do Portorika jako Claire. 

Věří, že díky tomu budou moci začít znovu, daleko od svých minulých životů. Když se letadlo s Evou zřítí, 

Claire si uvědomí, že už není cesty zpět. Převezme Evinu identitu a spolu s ní i její úzkostlivě skrývané 

tajemství... 

 

Rodokmen smrti – Rollins, James 

Chtěli byste žít věčně? Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi posvátný poklad, ukrytý 

v bludišti pod pevností: Bachal Isu, hůl Ježíše Krista - relikvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou a hrozivou 

mocí, jež může jednou provždy změnit lidstvo. O tisíc let později somálští piráti napadnou nedaleko Afriky 

jachtu a unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Gray Pierce má za úkol vést záchrannou misi do 

afrického pralesa - unesenou ženou totiž není obyčejná bohatá turistka, ale Amanda Gant-Bennettová, 

dcera amerického prezidenta. Sigma musí záchranit nevinné nenarozené dítě, jež představuje klíč k 

záhadě a jehož samotná existence klade otázky o podstatě lidství: Lze žít věčně? A chtěli byste žít věčně? 
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Slyšet jeleny zpívat – Šmehlík, František 

V horské osadě v Beskydech byla nalezena brutálně zavražděná dívka. Vše nasvědčuje tomu, že se stala 

obětí sexuálního maniaka. Šéf ostravské mordparty Miroslav Lada rychle dojde k přesvědčení, že vrahem 

musí být někdo z místních. Jeho tým i s novým operativcem Romanem Nitkou rozplétá vztahy mezi 

sousedy a souvislost s drogovým byznysem. Postupně se seznamují se všemi obyvateli osady, 

zneuznaným hudebníkem, věčně nemytým pasákem koz nebo váženým, ale nerudným architektem a 

jeho slabomyslným synem. Do vyšetřování se brzy začnou promítat osobní životy kriminalistů. Všichni 

mají stejný cíl, ale každý jinou motivaci k dopadení vraha. Dokáží se sjednotit a zbavit odlehlý kraj 

monstra? A stihnou to dřív, než vrah udeří znovu? 

 

Tichá smrt – May, Peter 

Smyslů zbavená pomstychtivost, o smysly připravená oběť, sluncem rozpálené španělské pobřeží a vrah 

se srdcem chladným jako led 

Když se policistka Cristina Sánchez Pradellová vydá s kolegou do luxusní vily na andaluském pobřeží k 

údajnému vloupání, netuší, že se jí život co nevidět obrátí vzhůru nohama. Ve vile totiž dojde ke střetu, 

při němž uprchlý zločinec Jack Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni. 

Cleland přísahá, že se Cristině pomstí. Středobodem jeho krutého plánu se stává Cristinina teta trpící 

Usherovým syndromem, vzácným onemocněním, jež ji připravilo o sluch i zrak. 

Na pomoc španělské policii je vyslán geniální, avšak svérázný detektiv původem z Glasgow John 

Mackenzie. Hrdou a nezávislou Španělku spolupráce s asociálním Skotem pochopitelně nijak nenadchne. 

Dokážou Clelanda dopadnout, než vrah řekne své poslední krvavé slovo? 

Unesená – Ragan, T. R. 

Když se sedmnáctiletá Lizzy Gardnerová vrací domů z romantické schůzky se svým chlapcem Jaredem, 

nemůže být šťastnější. Idylický večer se však záhy mění v noční můru. Lizzy je unesena a vězněna 

zvráceným sériovým vrahem, kterého policie přezdívá Sklípkan. Po měsících trýznění se jí, jako jediné z 

jeho obětí, podaří uniknout. Sklípkan není nikdy dopaden a Lizzy je odsouzena k životu ve strachu a v 

neustálém ohlížení se přes rameno. 

O čtrnáct let později Lizzy pracuje jako soukromá vyšetřovatelka a ve volném čase vyučuje mladé dívky a 

ženy sebeobranu. Chce pomáhat ostatním a zapomenout na prožitou hrůzu, která ji v dospívání potkala a 

kvůli níž je všem známá jako „ta, která přežila“. Když jí jednoho dne zazvoní telefon a uslyší v něm Jareda, 

toho času speciálního agenta FBI, přeběhne jí mráz po zádech. Ví, o kom bude řeč. Sklípkan se vrací. Hra 

na kočku a myš začíná. A přežít může jen jeden z nich. 

Všechno nejlepší, Anno – Jirglová, Petra 

Osmadvacetiletá Anna život, který by jí mohl leckdo závidět. Bydlí v krásném bytě s úžasným přítelem, 

jehož firma je na vzestupu, a tak se Anna může plně soustředit na péči o domácnost. Jejich vztah je bez 

poskvrny a je jen otázkou času, kdy Radim před Annou poklekne a požádá ji o ruku – a Anniny blížící se 

narozeniny by mohly být tím dnem, zvlášť když je Radim poslední dobou takový tajnůstkář… Jenomže 

namísto zásnubního prstenu se Anně dostane k narozeninám zjištění, že není jedinou ženou v životě 

svého milého a mladá dívka je najednou postavena do situace, kterou dlouho nepoznala: musí se o sebe 

postarat úplně sama. Rychlý sled událostí ji zavede do Velké Británie, aby zde začala úplně novou kariéru, 

a ne, není to ve velké londýnské právnické firmě, jak si myslí otec s matkou. Na zapadlém anglickém 

venkově jsou klientelou coby novopečené au-pair dvě nezvladatelné dospívající dívky, pár stejně 

nezvladatelných smradlavých psů, hejno slepic a zuřivý kohout, který nebohou dívku zjevně nenávidí… 
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Za pět let – Serleová, Rebecca 

Když je ambiciózní newyorské právničce Dannie Cohanové položena tato otázka při nejdůležitějším 

pohovoru její kariéry, má Dannie připravenou pečlivou odpověď. Později - poté, co při pohovoru 

excelovala a přijala od svého přítele nabídku k sňatku, jde Dannie spát s vědomím, že je na správné cestě 

k dosažení svého pětiletého plánu, ale když se probudí, je najednou v jiném bytě, s jiným prstenem na 

prstu a vedle úplně jiného muže. V televizních zprávách postřehne datum – je to stejná noc - 15. prosince 

– ale 2025, za pět let v budoucnosti. 

 

Po velmi intenzivní a šokující hodině se Dannie probudí znovu, na pokraji půlnoci, zpět v roce 2020. 

Nemůže strávit to, co se stalo. Určitě to bylo mnohem víc než jen sen, ale Dannie není typ člověka 

věřícího ve vidiny. Ten nesmysl může být okouzlující pouze pro svobodomyslné typy jako je její 

celoživotní nejlepší kamarádka Bella. Dannie je odhodlána tento zvláštní zážitek ignorovat a rozhodne se na něj nemyslet. 

 

Ale jen do té doby, než uplyne čtyři a půl roku a Dannie se náhodou setká se stejným mužem ze své dávné vidiny.... 

Zapomenutá vražda – Deveraux, Jude 

Poté co Sara Medlarová, její neteř Kate a jejich kamarád Jack vyřeší v malém městečku Lachlan na Floridě 

dva případy vraždy, potřebují změnu prostředí. Sara jim domluví návštěvu u své staré kamarádky v Anglii. 

Po příjezdu na Oxley Manor, staletí staré sídlo, jež bylo proměněno v luxusní hotel, Kate s Jackem rychle 

dochází, že má Sara něco za lubem. Zjistí, že Sara pozvala také několik dalších osob, aby se k nim na Oxley 

připojily. 

Když se všichni sejdou, Sara jim vysvětlí, proč jsou tu. Před desítkami let z Oxley utekli dva lidé a od té 

doby o nich nikdo neslyšel – a Sara chce ten starý případ vyřešit. Stejně jako lidé, kteří zde byli tu noc, kdy 

dva lidé zmizeli, se hosté ocitnou v živoucím představení. 

Při rekonstrukci událostí té noci začne být očividné, že všichni mají co skrývat a nikdo není v bezpečí, 

zvlášť když je po objevení těla jasné, že přinejmenším jedna z osob, která zmizela, byla zavražděna. 

Sara, Jack a Kate se znovu ocitnou v centru záhadného případu, který mohou vyřešit jenom oni. Někdo je 

však ochotný dál zabíjet, aby udržel pravdu o Oxley Manor pohřbenou, a žádný z hostů není v bezpečí. 

 

Naučná literatura 

Indiáni – Jeier, Thomas 

Přehledná encyklopedie Indiáni sleduje dějiny původních obyvatel Ameriky v uplynulých pěti staletích z 

pohledu bílého muže. Kniha přibližuje tradice a současnost 29 nejznámějších kmenů v 8 tematických 

oddílech. Autorovi se daří postihnout kmenové zvláštnosti odrážející především přírodní podmínky jejich 

životního prostoru, a zároveň sleduje i soužití domorodých obyvatel s expandujícími bělochy. V 

jednotlivých kmenových portrétech přibližuje autor nejen indiánský lov a válčení, představu o řádu světa 

či rituály všedního i slavnostního dne kmenů, ale i jejich výhled do budoucna. 

 

 

Moje motýlí zahrada – Schwarzer, Elke 

Pohled na jedinečný půvab pestrobarevných motýlů a jejich neobvyklé letecké manévry je nádherný. Jsou 

to však nejenom krásní, ale i užiteční tvorové: vedle včel se významně podílejí na opylování a jsou 

důležitou součástí potravního řetězce. 
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Nevidím ani tmu: Rozhovory o naději – Palán, Aleš 

Málokdo projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen může 

unést? S šesti ženami, které si v životě vytáhly černého Petra, hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou to 

rozhovory o těch nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat, přitom nejsou o bolesti a zklamání. Jsou 

o síle, která se rodí až v průběhu boje, a o naději, která je pevná tehdy, pokud je zkoušená. A zkoušek ty 

ženy zažívají celou řadu… Jedna je čerstvě plnoletá, druhé táhne na osmdesát, jedna žije ve městě, druhá 

na venkově, oporu hledají ve víře, v humoru, ve vzdoru... Jsou rozdílné. Spojuje je to, jak jsou nezdolné a 

otevřené. Šest niterných příběhů, které mohou sloužit jako inspirace čtenářkám i čtenářům. Málokdo 

přece projde životem bez šrámů… 

 

Stručné odpovědi na velké otázky – Hawking, Stephen 

Hawking ve své poslední publikované knize určené širokému okruhu čtenářů zkoumá řadu z největších 

záhad vesmíru, i potenciální problémy, kterým čelí nebo může čelit lidstvo na naší domovské planetě. 

Kniha je rozdělena do čtyř oddílů s názvy „Proč jsme tady?“, „Přežijeme?“, „Zachrání nás technologie, 

anebo zničí?“ a „Jak zajistit, aby se nám dařilo dobře?“ a zvažuje se v ní desítka „velkých otázek“ – 

Existuje Bůh? Jak to všechno začalo? Co je uvnitř černé díry? Dokážeme předvídat budoucnost? Je možné 

cestovat v čase? Přežijeme na planetě Zemi? Existuje ve vesmíru inteligentní život? Měli bychom vesmír 

kolonizovat? Může nás umělá inteligence přechytračit? Jak utváříme budoucnost? V textu autor rozebírá 

mnohé obtíže, které mohou lidstvo ohrozit – například klimatická změna, jaderná válka, rozvoj umělé 

inteligence, genetické modifikace člověka či střetnutí Země s asteroidem –, a prosazuje názor, že 

důležitou úlohu při řešení problémů na planetě Zemi sehraje věda. 

Uprdelismus – Menděl, Jan 

Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat různé meditace, cviky či 

dechová cvičení. Proti tomuto trendu se však obrátil a řešení našel v obráceném gardu. Podle něj je 

mnohem účinnější mít všechno u prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, který v knize rozvíjí. Až se 

postupně naučíte věci okolo nevnímat tak vážně a dokážete se nad ně jednoduše povznést, teprve tehdy 

docílíte opravdové osobní svobody. 

 

 

 

Wim Hof. Ledový muž – Hof, Wim 

Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je známý svými fyzickými kousky, kterými ohromuje celý svět a 

posouvá hranice vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton napříč 

pouští bez kapky vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také vylezl na 

Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval 

více než 60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které jsou pro běžného člověka 

naprosto nepochopitelné. A co je na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového je schopen 

každý z nás. Opravdu. Wim na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu, která je naprosto přelomová, 

pokud jde o pohled na lidské možnosti a na náš potenciál. Díky ní můžeme aktivovat schopnosti, které 

jsou u nás běžně nevyužité, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav. O tom se přesvědčily již tisíce lidí po 

celém světě, kterým Wim Hof změnil život. 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/nevidim-ani-tmu-rozhovory-o-nadeji-465641
https://www.databazeknih.cz/knihy/strucne-odpovedi-na-velke-otazky-457394
https://www.databazeknih.cz/knihy/uprdelismus-461421
https://www.databazeknih.cz/knihy/wim-hof-ledovy-muz-454289


 

Čtení pro mladší čtenáře 

Černobylské dívky – Blankman, Anne 

Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina Kaplanová a Oksana Savčenková probudí a obloha nad jejich 

hlavami je zářivě, vztekle rudá. Reaktor v jaderné elektrárně, kde pracují oba jejich otcové – Černobylu – 

explodoval. A než se stihnou vzpamatovat, obě dívky, které se nikdy neměly rády, se ocitnou ve vlaku 

mířícím do Leningradu, kde mají bydlet u Valentininy babičky Rity Grigorjevny, se kterou se rodina už 

dlouho nestýká. 

 

V roce 1941 musí Rifka utéct z Kyjeva dřív, než tam dorazí Němci. Její cesta je obtížná a plná nebezpečí na 

každém kroku, protože jak Němci, tak Rusové ji zatracují kvůli její židovské krvi. 

 

Dívky v roce 1986 i 1941 musí zjistit, komu mohou věřit a jak si uchovat naději uprostřed tragédie a 

nebezpečí. Podaří se jim to? 

Dogman: Pán Blech – Pilkey, Dav 

Nejlepší psolicajt na světě a obránce bezbranných musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová banda 

zloduchů, s kterými je potřeba udělat krátký proces. Naštěstí Dogman není sám – do boje se zlem se 

spolu s ním vydává jeho parťák Superkotě a robot RETARD. Ale co to? Že se spojí dokonce i s největším 

padouchem Péťou? To svět neviděl! Sledujte nová dobrodružství hrdiny s psí hlavou! 

 

 

 

 

Fotbaláci 4: Záhada jestřábího oka – Santiago, Roberto 

Představte si, že byste si mohli ve zpomaleném záběru znovu přehrát, co jste právě udělali. Přesně tak 

funguje jestřábí oko. 

 

O Vánocích se v Malé Seville bude poprvé v dějinách města konat fotbalový turnaj, kde se střetnou slavné 

týmy jako Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid… A Soto Alto! A poprvé v dějinách žákovského 

fotbalu se během zápasů bude využívat technologie zvaná jestřábí oko. 

 

Jenže někdo zaplňuje zdi ve městě graffiti, která odhalují soukromí Fotbaláků. Chce je snad vyvést z 

rovnováhy? Ale kdo by toho o nich mohl tolik vědět? 

 

Fotbaláci 5: Záhada neproveditelné loupeže – Santiago, Roberto 

A je tu nový zapeklitý případ pro Fotbaláky! Tentokrát je v sázce osud celého klubu. 

V Malé Seville se právě koná světová výstava Poklady starověkého Egypta. Na slavnostní zahájení se 

vypravilo snad celé město. A právě tehdy se stane něco neuvěřitelného, nepředstavitelného, 

nemožného… Před zraky všech někdo ukradne ten nejvzácnější klenot! A jako náhodou zrovna ve chvíli, 

kdy si faraonovu komnatu prohlíží i naše parta. Jak Fotbaláci prokážou svou nevinu? Zvlášť když vyjde 

najevo, že týmu Soto Alto chybějí peníze a hrozí mu zánik. Mají snad tyto dvě věci něco společného? 

Fotbaláci hrají o čas. Pokud chtějí svůj tým zachránit, musí okamžitě zjistit, kdo má loupež na svědomí. 

Další díl úspěšné série knih, v nichž se sice hlavně hraje fotbal, ale jde také o vztahy a napínavé detektivní 

záhady.  
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Kouzla rodu Thornů – Rogersonová, Margaret 

Strhující fantasy, ve které knihy žijí vlastním životem a mohou i zabíjet. 

 

Elisabeth vyrůstala v jedné z austermérských veleknihoven. Od malička procházela kolem spoutaných 

grimoárů – kouzelných knih, které se po osvobození změní v běsnící monstra z kůže a inkoustu. Když při 

útoku na veleknihovnu jeden z nejmocnějších grimoárů uprchne, Elisabeth se ocitne uprostřed 

gigantického spiknutí a je obviněna ze zločinu. A co hůř, k soudu ji bude doprovázet čaroděj Nathaniel 

Thorn, který je ztělesněním čirého zla… Nebo je vše jinak?  

 

 

Malované čtení: Moje první pohádka – Dudek, Adolf 

Tato kniha v sobě spojuje klasické pohádky s nádhernými ilustracemi Adolfa Dudka. Neobvyklé propojení 

obrázků a příběhů pomáhá dětem procvičovat a rozvíjet slovní zásobu. Čeká na vás Červená karkulka, Tři 

prasátka nebo Jeníček a Mařenka. Nenechte si ujít tuhle jedinečnou knihu, zaručeně bude bavit vás i vaše 

děti.  

 

 

 

Malované čtení: Jak šla želva do světa – Havel, Jiří 

I v dalším díle Malovaného čtení najdou děti oblíbené říkanky a krátká humorná vyprávění Jiřího Havla, v 

nichž jsou vybraná slova nahrazena veselými obrázky Lenky Vybíralové. Knížka výborně poslouží k 

rozvíjení slovní zásoby a poskytne začínajícím čtenářům spoustu zábavy při vymýšlení, které slovo do 

textu namísto obrázku doplnit! Pro děti od 5 let.  

 

 

 

Máša a medvěd: Pohádky před usnutím 

Máša má pro vás nové pohádky! 

V první hledá malá neposeda něco neznámého a lákavého k snědku místo staré dobré kaše. Ve druhé 

pohádce se s medvědem vypraví na obrodružnou výpravu. Z nebezpečí, do kterého se dostanou, je 

nakonec zachrání dvě doutnající sopky! A ve třetí pohádce uvidíte, jak to dopadne, když se Máša se 

šroubovákem v ruce pustí do opravování rozbitých věcí!  

 

 

Minecraft komiks 3: Chodí wither okolo 

Cahira a Orion jsou dvojčata a také lovci příšer, učedníci Senana Důkladného. Po líté bitvě s očarovaným 

witherem je jejich mentor sežrán a dvojčata zůstanou sama. Lovci se vydají na misi, jejíž cílem je přivést 

jejich učitele zpět. Cestou narážejí na nečekaného spojence. 

Cahira a Orion zabloudí do podzemního domu, který patří Atrii – dívce stižené prokletím být návnadou 

pro příšery. Dvojčata Atriu přesvědčí, aby se přidala k jejich záchranné výpravě a použila svou schopnost 

přitahovat příšery k nalezení očarovaného withera, zatímco Atria se chce naučit bránit před houfy příšer, 

které po ní jdou.  

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzla-rodu-thornu-465954
https://www.cbdb.cz/kniha-363141-malovane-cteni-moje-prvni-pohadka
https://www.cbdb.cz/kniha-352243-malovane-cteni-jak-sla-zelva-do-sveta
https://www.cbdb.cz/kniha-411989-masa-a-medved-pohadky-pred-usnutim
https://www.databazeknih.cz/knihy/minecraft-komiks-chodi-wither-okolo-440887


 

Minecraft komiks 4: Druhá kniha příběhů 

VÍTEJTE zpět ve Středosvětě, kde naše parta plánuje svou nejnovější výpravu k mořskému paláci! Ale do 

cesty se jim staví násilníci (ve hře i ve skutečnosti) a Evan, Tyler, Tobi, Candace a Grace musí najít způsob, 

jak se s nimi vypořádat! 

Když se po útoku pirátů ocitnou tváří v tvář ještě větší hrozbě, všichni hráči si uvědomí, že se musí naučit 

spoléhat jeden na druhého, aby nebezpečí překonali.  

 

 

 

Spát v moři hvězd I. – Paolini, Christopher 

Měl to být rutinní průzkum neobydlené planety. Ale když pod povrchem neznámého světa narazí 

xenobioložka Kira Navárezová na pozůstatek mimozemské stavby, změní to navždy nejen ji, ale i chod 

lidských dějin. Hrůzy i zázraky prvního setkání s novým druhem, monumentální bitvy o osud lidstva a 

nejvzdálenější kouty galaxie – to je budoucnost, která Kiru čeká, když se rozhodne odhalit pravdu o 

tajemné mimozemské civilizaci.  

 

 

 

Spát v moři hvězd II. – Paolini Christopher 

Strhující závěr epické vesmírné ságy od autora bestsellerové série Odkaz Dračích jezdců. 

 

Xenobioložka Kira Navárezová na průzkumné misi objevila mimozemský organismus a celý život se jí 

obrátil vzhůru nohama. Měkké ostří – jak organismus pojmenovala – ukrývá řadu děsivých tajemství. 

Poté, co se Kiře a jejím přátelům nepodaří najít mystický artefakt pro boj s medúzáky a strašlivými 

nočními můrami, představuje poslední naději pouto, které mezi Kirou a Měkkým ostřím vznikne. Pouto, 

které může pro lidstvo znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.  

 

Vtipy pro děti 5 – Neubauerová, Zuzana 

Tato kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začtete do vtipů o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích, z 

pohádek nebo dalších, pořádně se zasmějete a budete mít dobrou náladu. Věděli jste, že během smíchu se 

mozku dostává až 5 x více kyslíku než při obvyklém dýchání a dochází při něm k dokonalé synchronizaci 

mozkových hemisfér? Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to pak 

bude víc myslet.  

 

 

Zlé mořské panny 2: Ve skalách – Pounder, Sibéal 

Mořské panny se vyskytují na naší planetě odnepaměti. A přece jejich obrovský svět nikdo neodhalil – 

žádná ponorka ani loď, ani vědec ve skafandru. Jen mořské panny znají cestu do Skryté laguny. Hluboko 

pod vlnami, hned za cedulí s nápisem ZÁKAZ KOUPÁNÍ, leží malá mušle a uvnitř je klávesnice z 

perleťových knoflíků. Když chcete otevřít brány do Laguny a jejích měst, musíte vyťukat tajný kód… 

Mořské panny Bětka, Zlata a Mimi spolu se Stevem, mluvícím mořským koníkem, jsou uvězněni na palubě 

strašidelné lodi Veselá Mary, která míří do legendárního Krokodýlího království. Mezitím na souši odhalili 

zmrzlinář a královna vychytávek Paris podlý plán na zničení světa mořských panen. Dokáže Paris včas najít 

a varovat mořské panny? Zvládne Bětka ochránit Krokodýlí království? To vše a ještě více se dozvíte na 

stránkách této knihy!  

https://www.databazeknih.cz/knihy/minecraft-komiks-minecraft-komiks-druha-kniha-pribehu-458797
https://www.databazeknih.cz/knihy/spat-v-mori-hvezd-spat-v-mori-hvezd-kniha-i-452511
https://www.databazeknih.cz/knihy/spat-v-mori-hvezd-spat-v-mori-hvezd-kniha-ii-463490
https://www.databazeknih.cz/knihy/vtipy-pro-deti-5-471906
https://www.databazeknih.cz/knihy/morske-panny-ve-skalach-471410


 

Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Copak ze mě bude? – Ernsten, Svenja 

Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin.  

Ve světě zvířat, rostlin a hub se odehrává celá řada zázraků: 

- z nenápadného semínka vyroste košatý strom, 

- z maličkého vajíčka pod vodou se vyklube překrásně zbarvená vážka, 

- z tenkých bílých vláken se vyvine houba s jasně červeným kloboukem s bílými puntíky. 

V přírodě dochází k mnoha naprosto fascinujícím proměnám. Poznejte je a objevte krásu kolem nás.  

Moje ptačí knížka – Ernsten, Svenja 

Pozorovat ptáky je skvělá zábava. Ať už žijete ve městě, nebo na venkově, vašimi sousedy jsou nejrůznější 

druhy nenápadných opeřených zpěváčků. Jakmile ráno vykoukne sluníčko nad obzor, začnou hlasitě 

štěbetat, trylkovat a cvrlikat. V tu dobu býváte ještě zalezlí v posteli a spokojeně spíte, ale ptáci už 

ohlašují nový den. Když poznáte jejich svět, bude ten váš mnohem zajímavější. Ptáky už nebudete pouze 

slyšet, ale naučíte se je i vidět a rozeznávat.  

 

 

 

 

 

 

Společenské hry 

Pojďme si hrát ven 

Chcete, aby si vaše děti hrály více venku? Aby objevily vzrušení a zábavu, která doprovázela vás, když jste 

trávili každou volnou chvíli s kamarády? Pojďme si hrát ven je krabice plná her. Je to dárek dalším 

generacím od nás, od dětí, které strávily hodiny a hodiny běháním venku, trháním triček, otloukáním 

loktů, šplháním po stromech a házením žabek, hrou na babu, na policajty a zloděje, na krvavé koleno i na 

spoustu dalších. Díky těmhle hrám bylo naše dětství tak úžasné, a teď je načase, aby se s nimi seznámily i 

další generace. V krabici najdete přes 50 kartiček, které představují oblíbené venkovní hry. Každá kartička 

obsahuje jednu hru, vysvětluje její pravidla a nabízí tipy a triky, které dovedou hráče k vítězství. Nechybí 

tradiční české hry, ale také zajímavé hry ze zahraničí, které si děti (nebo i dospělí) určitě oblíbí! Krabice Pojďme si hrát ven je 

ideálním společníkem každého dítěte, rodiny, školních vychovatelů nebo táborových vedoucích.  

 

Z pohádky do pohádky – Retro edice 

Procestujte s dětmi svět pohádek. Legendární desková hra staví na známých příbězích slavných 

pohádkových hrdinů a zabaví všechny členy rodiny od školkového věku. Ten, kdo se dostane ke zlatému 

pokladu jako první, zvítězí. Cestu po herním plánu vám zpestří mnoho nebezpečí, nástrah i kouzel. Hra 

vychází v exkluzivní retro edici s původními ilustracemi, které si vybavíte ze svého dětství, a s nádhernými 

dřevěnými pohádkovými figurkami české výroby.  

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/copak-ze-me-bude-442450
https://www.databazeknih.cz/knihy/moje-ptaci-knizka-470900


 

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 

Čt: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00 

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 
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