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Seznam novinek v lutínské knihovně 

Červenec 2021 

Beletrie 

Bratrstvo růžového kříže – Bauer, Jan 

Prahu na sklonku 16. století vyděsí letáky záhadného Bratrstva 

růžového kříže, které se přes noc objevují na vratech kostelů. Jejich autoři slibují příchod dne 

osvícení a rozdrcení ďábla nevědomosti. Jezuita Augustin Brecht z nich však vyčte i útok na svůj 

řád a obrací se na zemský soud, aby původce letáku vypátral a potrestal. Pátráním po tajemném 

bratrstvu je pověřen soudní písař Lukáš Trobl z Květnice, který má však ze svého úkolu 

pramalou radost. Nikdo totiž, dokonce ani vždy dobře informovaný císařský dvorní lékař 

Michael Maier, o přítomnosti bratrstva v Praze nic neví. Jenže brzy začne ve městě někdo 

vraždit a u svých obětí zanechává vzkaz s růžovým křížem a písmeny R a K. Znamená to snad, že 

jsou tajemní bratři pachatelé těchto strašlivých zločinů? Lukášovi se to nezdá, spíše mu připadá, 

jako by si někdo vyřizoval účty a využíval lidské důvěřivosti. Ale jak má zjistit pravdu? 

Cyklistka: Osud poslední baronky – Poncarová, Jana 

Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky bestselleru Podbrdské ženy. 

Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její 

dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která 

na kole zcestovala kus světa. Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v 

jihočeských Bratronicích. Sleduje, jak známý svět kolem ní mizí. Až díky studentce žurnalistiky 

Kláře ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý život – i na její osudovou lásku, po které jí 

zůstal jen nikdy nepřečtený dopis. 

 

 

Čas změn – Steel, Danielle 

Jako dcera a vnučka prominentních manhattanských právníků je Meredith McKenzieová 

předurčená k tomu mít jen to nejlepší. Navštěvuje elitní školy, vybranou společnost a 

samozřejmě se čeká, že se jednou výhodně vdá. Dětství tráví v Německu, kde její otec působí 

jako žalobce během Norimberských procesů. Meredith si proto začíná postupně uvědomovat, 

že boj dobra se zlem nepatří jen do pohádek, ale odehrává se naprosto reálně. Po návratu do 

Států se pokouší prosadit jako právnička a vydat se vlastní cestou. Odmítá tradiční postavení 

poslušné dcerky, a když se její otec stane členem Nejvyššího soudu, sama se angažuje v 

procesech na ochranu lidských práv a k ukončení války ve Vietnamu. Z Meredith se stává 

sebevědomá a silná žena, která si, na pozadí důležitých momentů amerických dějin snaží 

vybojovat vlastní cestu – navzdory neklidné době, společenským předsudkům a rodinným 

ztrátám. 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/mordy-v-casech-cisare-rudolfa-ii-bratrstvo-ruzoveho-krize-458584
https://www.databazeknih.cz/knihy/cas-zmen-465189
https://www.databazeknih.cz/knihy/cyklistka-osud-posledni-baronky-471772
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Čokoládovna – Nikolai, Maria 

OSUD DVOU ŽEN. 

RODINNÉ DĚDICTVÍ. 

PŘÍBĚH VELKÉ VÁŠNĚ. 

Stuttgart na počátku 20. století. Judith Rothmannová, dcera majitele čokoládovny, vede 

privilegovaný život v noblesní čtvrti Degerloch. Její skutečná vášeň však patří výrobě čokolády. 

Každou volnou chvilku tráví v tovární laboratoři vynalézáním nových cukrovinek a jednou by 

ráda řídila podnik. Otec s ní má ale jiné plány. Dojedná výhodný sňatek s mužem, kterého Judith 

nikdy nemůže milovat. A právě v tu chvíli jí zkříží cestu charismatický Viktor Rheinberger, jenž si 

hodlá ve Stuttgartu vybudovat novou existenci… 

 

Dětské duše – Marsons, Angela 

Na hřišti v Haden Hill Parku byla zavražděna Belinda Evansová, bývalá profesorka dětské 

psychologie. Vzadu na krku jí pachatel vyřízl písmeno X. Belinda měla poměrně komplikovaný 

vztah se starší sestrou Veronikou, která Kim a jejímu týmu odmítá cokoli o sestře i jejich 

minulosti vyzradit. Poté co policie objeví další dvě oběti se stejným znamením, je jasné, že 

hledají sériového vraha, bezcitného a nemilosrdně krutého. Stopy vedou ke každoroční soutěži 

talentovaných dětí, na níž se scházejí malí géniové, doprovázení někdy velice ambiciózními 

rodiči. Zabíjel snad někdo z nich, kvůli neúspěchu? Nebo ze žárlivosti na ostatní? A koho chce 

ještě potrestat? 

 

Dívka pod hladinou – Mayne, Andrew 

Nový dobrodružný thriller od autora bestselleru Šelma! Sloan McPhersonová je ve vodě jako 

doma. Její otec je lovec pokladů a ona sama se potápí od dětství. Jednoho dne se však ocitne 

nejen v roli svědkyně, ale zejména podezřelé. Zrovna když je ve vodě, někdo do kanálu hodí 

zavražděnou mladou dívky, kterou kdysi znala. Kolegové od policie teď sledují každý její krok – a 

vrah taky! Stopy vedou k drogovému kartelu, kterému právě zmizelo půl miliardy dolarů a 

dokumenty, usvědčující zkorumpované soudce a politiky. A tyhle peníze a důkazy chce každý: 

kartel, policie i federální bezpečnostní složky… Sloan má sice s potápěním spoustu zkušeností, 

ale pokud si nedá pozor, nepřátelé ji stáhnou pod hladinu už napořád… 

 

Druhá tvář – Audrain, Ashley 

Vždycky jsem věděla, že ženy v naší rodině by neměly být matky. Den narození mé dcery Violet 

měl být tím nejhezčím dnem mého života. Když jsem ji ale poprvé držela v náručí, věděla jsem, 

že je něco špatně. Podle mého manžela si jen něco namlouvám, prý nejsem taková jako moje 

matka. Mé dítě je přece tím nejsladším dítětem na světě. Se mnou se ale Violet chová jinak. 

Něco se pokazilo, přísahám. Je to v ní? Ve mně? Je ona ta zlá? Nebo jsem to já? Druhá tvář je 

znepokojivé, dech beroucí a silné čtení o posedlosti a nejhlubších obavách matky, jež by měla 

své dítě milovat… 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/cokolada-maria-nikolai-cokoladovna-444548
https://www.databazeknih.cz/knihy/pripady-kim-stoneove-d-i-kim-stone-detske-duse-464928
https://www.databazeknih.cz/knihy/divka-pod-hladinou-458125
https://www.databazeknih.cz/knihy/druha-tvar-466549
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Fotografie smrti – Quick, Amanda 

Vivian Brazierová si nikdy nepředstavovala, že jako umělecká fotografka bude přijímat noční 

telefonáty, aby vyfotila děsivá místa činu. Ačkoliv se snaží proměnit fotografování v novou 

uměleckou formu, ví, že díky současné práci může zaplatit účty. 

Po nafocení místa činu, na němž došlo k vraždě slavné herečky, poslední oběti zabijáka, jemuž 

tisk přezdívá „Vrah s dýkou“, si Vivian všimne děsivých podobností s úmrtími předchozích obětí 

– detailů, jež by zaregistroval jen další fotograf – detailů, které Vivian staví na vrcholek vrahova 

seznamu obětí. 

Nick Sundrige byl vždy schopen „vidět“ věci, jež ostatní nevidí. Jeho talent, nebo jak tomu říká – 

jeho prokletí – spolu s temnou minulostí z něho udělaly samotářského, ale brilantního 

vyšetřovatele. Jako jediný, kdo může Vivian pomoct, je Nick poslán, aby ji ochránil. Společně 

objeví, že Vrah s dýkou má vazby na nablýskaný a oslnivý svět hollywoodské smetánky a vyšší společnosti. Je to 

nemilosrdný svět klamů a iluzí, jímž musejí Vivian a Nick projít – aby odhalili vraha, který se nezastaví před ničím, aby 

je mohl přidat ke své přehlídce obětí. 

Kniha tužeb – Monk Kidd, Sue 

Ana se narodí v Galileji v dobách, kdy se na ženy pohlíží jako na majetek a dívky opouští své 

otce, jen když se vdávají. Ana netouží po ničem jiném než mít nad svým osudem kontrolu. Umí 

číst a psát, a navzdory matčiným obavám se chce dělit o své myšlenky a najít svůj hlas. Hlas, 

který by mluvil za všechny tiché ženy. Ana propadá zoufalství, protože je přislíbená staršímu 

vdovci. V Nazaretu ale potká charismatického mladého tesaře, který v ní probouzí nepoznané 

touhy a díky němuž se před ní otevírá nová budoucnost. Tohle však není obyčejný milostný 

příběh. Cesta, na niž se Ana vydá, jí přinese radost i neštěstí, ale také ji obohatí o nečekaná 

přátelství. Kniha tužeb je mimořádný příběh o snech a touhách a o síle ženy změnit svět. 

 

Mistr – Pötzsch, Oliver 

Zlatavý podzim roku 1518 končí. Uplynulo šest let od doby, kdy věhlasný mág Johann Georg 

Faustus uprchl z Norimberka. Společně se svým pomocníkem Karlem Wagnerem a schovankou 

Markétkou putuje jako žádaný mastičkář a astrolog po Německé říši. Johann však cítí, že je to 

jenom klid před bouří – jeho úhlavní nepřítel Tonio ještě není poražen. Hluboko ve svém nitru 

ví, že se zlo vrátí a znovu po něm vztáhne ruku... 

Po úspěšném románu Kejklíř, který server HISTOcouch.de ocenil jako „Knihu roku“, dovádí 

autor dobrodružství doktora Fausta k dramatickému vyvrcholení. 

 

 

Nebe nad Kilimandžárem – Jacobs, Anne 

Charlotta Harmsenová sní o dalekém světě a cestách do exotických zemí a nijak nepospíchá s 

manželským svazkem. Je jí dvaadvacet let, když dostane nabídku k sňatku od mnohem staršího 

Christiana Ohlsena. Jeho obchod, kde se prodává exotické koření, tabák a zboží ze zámoří, ji 

fascinuje natolik, že nabídku přijme. Ale zanedlouho toho trpce lituje. Christian ji podvádí, a 

navíc stojí před finančním krachem. Charlotta si uvědomuje, že mají jen jedinou šanci na 

budoucnost – opustit rodnou zemi a kdesi daleko začít nový život. 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/burning-cove-fotografie-smrti-460533
https://www.databazeknih.cz/knihy/kniha-tuzeb-445183
https://www.databazeknih.cz/knihy/faust-mistr-434438
https://www.databazeknih.cz/knihy/nebe-nad-kilimandzarem-451999
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Není to moje dcera – Hewitt, Kate 

Milly odjakživa chtěla být matkou. Proto když se jednoho dne s manželem Mattem dozví, že 

nemohou mít děti, zhroutí se jí svět. Její sny se náhle roztříští na miliony malých kousků. 

Najednou se však objeví světélko na konci tunelu. Anna, nejlepší kamarádka Milly, a Mattův 

bratr Jack se nabídnou, že se stanou dárci, aby Milly s Mattem mohli mít své vysněné dítě. Vše 

se najednou zdá perfektní. Nikdo však netuší, co jim budoucnost přinese. Milly a Mattovi se 

narodí jejich vytoužená holčička Alice. Alice vyrůstá v milující rodině, ale nikdo není připraven 

na zdrcující diagnózu, která má přijít. Všichni, kteří ji tak milují, se brzy budou muset 

rozhodnout. 

 

Ochránce – Child, Lee 

Bývalý vojenský policista Jack Reacher dorazí autobusem z Nashvillu do nedalekého městečka a 

vystoupí, aby si koupil kávu. Chce hned pokračovat dál na své nekonečné cestě křížem krážem 

Spojenými státy. V kapse má roličku bankovek, pas, platební kartu a zubní kartáček a k dispozici 

všechen čas na světě. Jenže jeho zastávka nebude tak krátká, jak zamýšlel. Městečko je 

ochromené kybernetickým útokem, jemuž měl zabránit – ale nezabránil – Rusty Rutherford, 

který má obecní servery a síť na starosti. Nejenže přišel okamžitě o místo, ale obyvatelé mu 

také dávají nevybíravě najevo, že by byli nejradši, kdyby vůbec nebyl. Reacher si ho všimne ve 

chvíli, kdy se Rutherforda kdosi pokusí zavléct do auta a unést. Únosci ovšem nejsou naštvaní 

místní lidé, ve hře jsou jiné zájmy, jiné organizace a – jiný stát. Reacher jako vždy doufá, že vše 

dopadne co nejlépe, ale je připravený i na ten nejhorší konec. 

Paní ze Severu: Solvejžin slib – Bomann, Corina 

Po těžké nehodě a smrti svého snoubence se Solvejžin svět ocitl v troskách. Vrací se na 

Lejongard za svou matkou a babičkou s rozhodnutím, že všechen svůj čas a úsilí věnuje panství. 

Má sice mnoho nápadů, ale netuší, jak je uskutečnit. Slavné časy jejich hřebčince jsou dávno 

pryč a šedesátá léta vyžadují nový, moderní přístup k chovu koní. Nenadálý host z Ameriky a 

jeho atraktivní průvodce ze Stockholmu otevřou Solveig dveře do nového světa. Dokáže však 

překonat smutek ze ztraceného štěstí? Pokusí se znovu o nový začátek – Lejongardu i velké 

lásky? 

Solvejžin slib je třetí, závěrečná část švédské rodinné ságy o rodu Lejongardů a jeho panství, jež 

líčí osudy několika generací šlechtického rodu v průběhu 20. století. 

 

Sestry z Osvětimi – Iperen, Roxane Van 

Hlavními aktéry příběhu, založeného na skutečných historických událostech, jsou dvě mladé 

židovské sestry Janny a Lien, které za druhé světové války žily ve vile ‘t Hooge Nest v 

nizozemské oblasti Het Gooi . Navzdory tomu, že byly samy v ohrožení, poskytovaly úkryt 

dalším Židům. Desítky uprchlíků tak žily nepříteli přímo před nosem. V komunitě panovalo 

přesvědčení, že válka brzy skončí, přesto byly sestry nakonec prozrazeny a odsunuty do 

Osvětimi. Zde se jejich příběh prolnul s rodinou Anny Frankové. Janny a Lien Brilleslijperovy i 

Anna a Margot Frankovy se snaží přežít, podaří se to však jen prvním dvěma. 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/neni-to-moje-dcera-437613
https://www.databazeknih.cz/knihy/jack-reacher-ochrance-469384
https://www.databazeknih.cz/knihy/pani-ze-severu-solvejzin-slib-454379
https://www.databazeknih.cz/knihy/sestry-z-osvetimi-439603
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Tyrani ze stínů – Cussler, Clive 

Před dvěma tisíci lety císař východní říše svěřil mocné tajemství Svitků moudrosti skupině 

vybraných poddaných, kteří nakonec vešli do legend jako Devět neznámých mužů. Avšak jak 

tato legenda souvisí s děsivými událostmi v současnosti a vývojem ničivé umělé inteligence? 

Posádka lodi Oregon se vydává po horké stopě a rozkrývá nejen dávnou historii, ale hlavně musí 

nasadit všechny síly v boji na život a na smrt proti skupině zločinců disponující obrovskou silou a 

nevyčerpatelnými finančními prostředky. Osud milionů lidí je tak opět v rukou Juana Cabrilla a 

jeho věrných druhů. 

 

Úkryt – Roberts, Nora 

Caitlyn, dítě holywoodských hvězd, se stane obětí únosu, ale jako zázrakem se jí podaří 

uniknout. Vyděšenou a zraněnou ji objeví na svém ranči Dillon, který ji opět spojí s rodinou. 

Návrat domů ovšem znamená velmi znepokojivé zjištění a temné následky na sebe nenechají 

dlouho čekat. 

 

 

 

 

Varšavský protokol – Berry, Steve 

V novém dílu série s Cottonem Malonem začnou ze svých úschoven po celém světě mizet 

vzácné artefakty zvané Arma Christi – Zbraně Kristovy. Poté, co se Cotton Malone stane 

svědkem krádeže jednoho z těchto artefaktů, dozví se od své bývalé šéfky Stephanie Nellové, že 

se chystá tajná aukce. Na této aukci získá dražitel, který nabídne nejvyšší částku, inkriminující 

informace o polském prezidentovi – informace, které chtějí Spojené státy i Rusko, ale obě země 

z různých důvodů. Cenou za přístup na aukci je právě jeden z artefaktů, a tak je Malone nejdříve 

vyslán do Polska, aby ukradl kopí, které je tisíc let staré a svaté nejen křesťanům, ale také 

Polákům, a následně na samotnou aukci. Situace se ovšem nevyvine podle plánu a Malone se 

ocitá v krvavé bitvě mezi třemi národy. V této bitvě jde o tajemství zvané Varšavský protokol, 

jehož odhalení by mohlo změnit rovnováhu sil v Evropě. 

Volání havrana – Smith, Wilbur 

Když se Mungo, syn bohatého majitele plantáže, vrátí ze studií domů, čeká ho nemilé 

překvapení. Rodina je na mizině a láska z dětství Camilla se provdala za nenáviděného Chestera, 

který se k ní navíc chová velmi zle. Mungo je zaslepen touhou po pomstě, ale musí se 

rozhodnout, kam až je ochoten zajít, aby si vzal zpátky vše, co mu patří. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/akta-oregon-tyrani-ze-stinu-469536
https://www.databazeknih.cz/knihy/ukryt-470748
https://www.databazeknih.cz/knihy/cotton-malone-varsavsky-protokol-464123
https://www.databazeknih.cz/knihy/saga-rodu-ballantyneu-volani-havrana-470227
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Výzva – Kennedy, Elle 

Vysoká měla být moje šance, jak bych se mohla zbavit komplexu ošklivého káčátka a roztáhnout 

křídla. Místo toho jsem skončila v domě sesterstva plném nepříjemných holek. Nedokážu mezi 

ně zapadnout, proto nemůžu výzvu sester z Kappa Chí odmítnout. 

Výzva zní: Sveď toho nového rajcovního hokejistu ze třeťáku. 

Conor Edwards vymetá každou párty v univerzitní Řecké čtvrti stejně jako postele holek ze 

sesterstev. Zamilujete se do něj dřív, než pochopíte, že kluci jako on nevěnují holkám jako já 

jediný pohled. Pan Oblíbený mě však zachrání – místo aby se mi vysmál, souhlasí s tím, že se 

mnou půjde do ložnice a bude předstírat, že jsme na to spolu vlítli. 

A pak mě naprosto dorazí, když oznámí, že v tom předstírání chce pokračovat. Jak se ukázalo, 

Conor se rád baví a dál to hrát na holky ze sesterstva mu připadá jako hodně velká zábava. 

Odolat jeho pohodářské povaze a sexy vzhledu je však skoro nemožné. A navíc si začínám myslet, že v Conorovi se 

toho možná skrývá víc, než dává sám najevo. 

Zapomenutá smrt – Češka, Stanislav 

Standa Berka je po úspěšném vyřešení posledního případu už téměř definitivně rozhodnutý 

podruhé odejít od policie. Jenže novolískovečtí sousedé Berkových přátel, šéfa mordparty 

plukovníka Motla a jeho manželky soudní lékařky Kateřiny, začínají v proluce po před lety 

zbořeném rodinném domě stavět dům nový. A při úpravách terénu nacházejí v napůl 

zasypaném sklepě původního stavení mrtvolu. 

Plukovník Motl žádá svého přítele, aby s odchodem od policie ještě počkal a ujal se pátrání… 

 

 

 

Zatímco jsi spala – Croft, Kathryn 

Tara Loganová svou perfektní rodinu zbožňuje. Její štěstí se však jednoho rána rozplyne, když se 

probere v posteli svého souseda. Nevzpomíná si, jak se sem dostala ani co se mezi nimi stalo. 

Nejhorší ale je, že je ubodán k smrti. Přesvědčená, že Leeho nezabila, a vyděšená, že přijde o 

vše, na čem jí záleží, odejde domů a nikomu neřekne ani slovo. Když se její dcera začne vymykat 

kontrole a manžel se jí čím dál víc vzdaluje, začne uvažovat, zda někdo z jejích blízkých neví, co 

se tu noc doopravdy stalo. Policie jí klade nepříjemné otázky a ona si uvědomí, že tomu musí 

přijít na kloub. Dokáže ale unést pravdu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/briar-u-vyzva-460534
https://www.databazeknih.cz/knihy/detektiv-berka-zapomenuta-smrt-459487
https://www.databazeknih.cz/knihy/zatimco-jsi-spala-426943
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Čtení pro mladší čtenáře 

Bing: Pohádky na dobrou noc 

Bing se zrovna chystá do postýlky. Vy určitě taky. A co je lepší než poslechnout si před usnutím 

několik příběhů, které zažil se svými kamarády? Každý den přece přináší něco zajímavého! 

 

 

 

Bob a Bobek na návštěvě – Adam, Libor 

Nová kniha komiksových dobrodružství známých a oblíbených králíků z klobouku, Boba a Bobka, 

zavede malé čtenáře na návštěvy u lidí pracujících v různých profesích. Králíci si se svými 

lidskými kamarády na vlastní „kožešinu“ vyzkoušejí, jaké to je být řidič autobusu, strojvedoucí, 

zahradník, kuchař, co musí umět lékař a jak náročné je stát se kosmonautem. Oba králíci zažijí i 

nebezpečí v profesi hasiče nebo vyčerpávající práci herců ve filmu. 

 

Každé ráno se Bobkovi nechce vstávat, a tak ho Bob musí motivovat stále novými a novými 

zážitky. A protože má Bobek jako obvykle smysl pro komplikace, musí Bob pokaždé zasáhnout a 

vytáhnout svého parťáka z potíží. 

 

Byl jednou jeden život: Mozek – Gaudin, Jean – Charles 

Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu! 

Vydejte se spolu s Maestrem a jeho přáteli do hlubin lidského těla. Sledujte, jak bojují s viry a 

bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé a šlapalo jako hodinky. Objevte, jak funguje 

nejdokonalejší počítač na světě – lidský mozek. Seznámíte se s neurony – mozkovými buňkami – 

které mají funkci poslů a rychlostí blesku doručují pokyny z mozku do celého těla. 

 

 

Děsivé historky 2 – Dahl, Michael 

Co kdybys měl jen sto slov na to, abys varoval lidstvo před smrtelným nebezpečím? Co kdyby se 

tvůj oblíbený sci-fi film zničehonic změnil v děsivou skutečnost? Co kdyby se ti na fotkách v 

mobilu neustále objevovala tajemná dívka, kterou jsi nikdy předtím neviděl? A co kdybys 

uprostřed noci slyšel podivné ťukání? V každé z 27 historek v téhle knížce se lidé bojí. Moc bojí. 

Přečti si jejich příběhy. Zjisti, jestli se budeš bát taky. Protože jestli to ještě nevíš… dozvíš se to! 

Pro nebojácné čtenáře od 9 let. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bob-a-bobek-bob-a-bobek-na-navsteve-394068
https://www.cbdb.cz/kniha-408104-byl-jednou-jeden-zivot-mozek-il-etait-une-fois-la-vie-t02-le-cerveau
https://www.databazeknih.cz/knihy/desive-historky-desive-historky-2-421158


 
8 

Děsivé historky 3 – Dahl, Michael 

Co bys dělal, kdybys potkal ducha dívky, která se chce pomstít? Co kdyby ses zamotal do sítí 

strašlivého obřího pavouka? A co kdybys pod postelí našel záhadný pár kouzelných bot? V 

každé z 25 povídek v téhle knížce se lidé bojí. Moc bojí. Přečti si jejich příběhy. Zjisti, jestli tě 

děsí stejné věci. Protože jestli se teď nebojíš… už brzy se bát budeš! Kniha je určena dětem od 9 

let. 

 

 

 

Dobrodružství Fany a Beryho – Fexová, Ivana 

Dobrodružství Fany a Beryho – kniha, která vás chytne za srdce. Příběhy o psích tajemstvích 

zaznamenané pařátkem krkavce Emana. 

 

I pes se směje, má radost, čas od času by někam rád utekl nebo se s druhým psem popral. Fany 

a Bery, hrdinové knížky, to mají hodně podobné jako my, lidé. 

 

Ema a její kouzelná ZOO: Roztomilá lama – Cobb, Amelia 

Ema život v Záchranné ZOO strýčka Horáce zbožňuje. A protože dokáže mluvit se zvířaty, je tam 

vždy vítanou pomocnicí. Nejnovějším přírůstkem do zahrady je roztomilá lama a Ema se těší, že 

bude hvězdou připravované zimní show. Její krásné oči jsou však malinko smutné. Byla zvyklá 

žít ve stádě a najednou je sama. Najde pro ni Ema nové kamarády? 

 

 

 

Jak se spřátelit s temnotou – Glasgow, Kathleen 

Venku je ten nejzářivější letní den, ale uvnitř je tma. Tma je ve tvém domě, tma je ve tvém 

pokoji, tma je ve tvém srdci. Máš pocit, že tě ta temnota každou chvíli roztrhá na kusy. 

Tiger se cítí právě takhle. Ona a její máma, samy dvě proti celém světu – takhle to bylo vždycky. 

A pak její máma zničehonic zemře. Teď je v tom Tiger sama. 

Takhle se člověk učí spřátelit s temnotou... 

 

Grace Tolliverová, řečená Tiger, je šestnáctiletá dívka z městečka Mesa Luna v Arizoně. Studuje 

střední školu, kde poznala svou nejlepší kamarádku Cake, s níž hraje i ve školní kapele, a ačkoli 

bydlí sama s matkou a svého otce nezná, zdá se, že jí nic nechybí. Bohužel jenom do okamžiku, 

kdy banální hádka s milující, ale až příliš úzkostlivou maminkou přeroste v drama s fatálním 

koncem.Tiger se tak zničehonic musí vyrovnat s obrovskou ztrátou, na kterou absolutně není připravená. 

Ve svém novém životě se však postupně setkává s jinými mladými lidmi a s překvapením zjišťuje, že mnozí z nich jsou 

na tom daleko hůř než ona. Zároveň ve svém smutku a bolesti objevuje další kamarády a přátele, kteří jí pomáhají, a 

nakonec i příbuzné, o nichž neměla ani ponětí. 

Tento román nepojednává pouze o smutku a truchlení. Je to zároveň silný příběh o lásce, přátelství a naději, který 

přečtete jedním dechem a ještě velice dlouho o něm budete přemýšlet. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/desive-historky-desive-historky-3-453014
https://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruzstvi-fany-a-beryho-385084
https://www.databazeknih.cz/knihy/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-roztomila-lama-416386
https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-se-spratelit-s-temnotou-445687
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Kroniky prachu – Rina, Lin 

Šaty, plesy, plané řeči a na konci toho všeho… ideální manžel. Tak si představuje Animantina 

matka nejbližší budoucnost své dcery. Jenže Animant je tento svět pozlátka na hony vzdálený. 

Ona se nejraději pohybuje na mnohem zajímavějším místě – ve světě knih a příběhů. Ačkoliv se 

s pomocí vtipu a sarkasmu snaží odehnat realitu od sebe co nejdál, stejně ji doběhne. Nabídce 

pracovat jeden měsíc v univerzitní knihovně se nedá odolat, a tak plna očekávání opouští nudné 

provinční městečko a odjíždí do Londýna. 

 

V obklopení tolika knihami se jen těžko dokáže soustředit na své pracovní povinnosti. Její už tak 

rozptýlenou pozornost narušuje i vrchní knihovník – nejprotivnější muž na světě, se kterým není 

lehké vyjít. Přesto v ní začne probouzet city, které předtím neznala. A ani ta nejučenější kniha jí neporadí, jak se s 

nimi vypořádat. 

 

Láska je na prd – Brueggemann, Wibke 

Queer komedie o tom, že zamilovat se možná není až taková pitomost. 

Patnáctiletá Phoebe má za to, že zamilovat se je zbytečné a ponižující, a tak se zařekne, že to 

nikdy neudělá. Pak ale dostane brigádu v místním second handu a shodou náhod, které 

nemohla ani trochu předvídat, tam narazí na Emmu... Dívku, která dost možná, aniž by o to 

vůbec usilovala, docela změní Phoebein pohled na věc. 

Neuvěřitelně vtipná romantická komedie nejen pro generaci Z, která svým humorem, 

nadhledem a otevřeností připomene seriál Sex Education nebo Deník Bridget Jones, kdyby ji 

psala Bridgetina dcera. 

 

Město duchů – Schwab, Victoria 

Od toho dne, co se Cassidy málem utopila (no, ona se vlastně utopila, ale nerada na to 

vzpomíná), dokáže odtáhnout Závoj, který odděluje živé od mrtvých... a vstoupit do světa 

duchů. Dokonce její nejlepší kamarád Jacob je duch. Už tak je její situace dost na pováženou. A 

to se ještě zhorší. 

 

Když se její rodiče pustí do natáčení televizního pořadu o nejstrašidelnějších místech na světě, 

zamíří všichni i s Jacobem do skotského Edinburghu, kde se místní hřbitovy, hrady a tajné uličky 

jen hemží neklidnými duchy. A tehdy Cassidy potká Laru, dívku, která má stejný dar jako ona, a 

zjistí, že se toho má o Závoji – a sama o sobě – ještě hodně co učit. A bude se muset učit rychle, 

protože Město duchů je daleko nebezpečnější, než by myslela. 

Možná tentokrát – West, Kasie 

Jeden rok. Devět událostí. Devět šancí.. se zamilovat? 

 

Svatby. Pohřby. Grilovačky. Novoroční párty. Je jedno, jakou událost vyjmenujete, Sophie 

Evansová tam bude. No, musí tam být. Sophie pracuje pro místní floristku, takže ji můžete najít 

na každé větší události v jejím malém městečku, jak aranžuje květiny a hasí rodinná dramata. 

 

Přidejte Andrewa Harta. Syn nového nóbl kuchaře, je najednou nucen účastnit se stejných 

událostí jako Sophie. Myslí si, že má na vše nárok, je arogantní a konzervativní. Sophie chce jen 

dělat svou práci a dokončit své skici, aby se mohla přihlásit na školu designu. Ale pokaždé, když 

se otočí, tak je tam Andrew, který se jí staví do cesty a komplikuje jí život. Až do dne, kdy začne 

přemítat o tom, jestli je komplikované až tak špatné… 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kroniky-prachu-422662
https://www.databazeknih.cz/knihy/laska-je-na-prd-463500
https://www.databazeknih.cz/knihy/mesto-duchu-454338
https://www.databazeknih.cz/knihy/mozna-tentokrat-466390
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Nimona - Stevenson, Noelle 

Meče! Magie! Lasery! V tomhle zvláštním království vedle sebe existují rytíři i nejmodernější 

technologie. Jeho řád naruší příchod dívky jménem Nimona, která se dokáže proměnit v 

nejrůznější stvoření a která navíc nabídne svoje služby vrchnímu padouchovi. Společně s ním se 

snaží celému království ukázat, že zdejší idol a jeho kolegové z „Institutu prosazování pořádku a 

hrdinství" nejsou tím, za koho se vydávají. Jak je vůbec možné, že se z nejlepších přátel stali 

úhlavní nepřátelé? Také minulost Nimony skrývá temné tajemství, takže co se zpočátku jeví 

jako parodie na stereotypy žánru fantasy, se postupně mění v příběh o našich vnitřních 

démonech. 

 

Plants vs. Zombies 1 – 3 

Trojnásobná dávka Plants vs. Zombies! Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny opakovaně čelí 

Zombossovi v čele armády zombií. Ochrání městečko před náporem mozkuchtivých nepřátel? 

Zombiím se budou muset postavit nejen v současnosti, ale i v minulosti a budoucnosti. Po 

cestování časem to Zomboss zkusí znovu, tentokrát s pomocí nemrtvých z akademické půdy. 

Naši hrdinové se ale vždy můžou spolehnout na podporu rostlin, díky kterým žádný ze 

Zombossových plánů nemá šanci na úspěch. 

 

 

Psí poslání: Příběh Molly – Cameron, W. Bruce 

Seznamte se s Molly – jedinečným psem s jedinečným posláním. Mollyiným údělem je chránit 

svou dívku CJ, to ale není vždycky snadné. Maminka Gloria, která CJ zanedbává, si právě 

prochází těžkým obdobím a psovi v domě nechce ani slyšet. Proto se Molly musí skrývat u CJ v 

pokoji, aby se k ní v noci mohla tulit a hlavně – aby ji mohla chránit před zlými lidmi. Ať už 

Gloria podnikne cokoliv, aby CJ a Molly rozdělila, Molly nic nezabrání být s dívkou, kterou 

miluje. Dojemný příběh odhodlané fenky Molly s bestselleru Psí cesta přináší nyní jeho autor i 

malým čtenářům od 8 let. 

 

 

Pusheen: Já košišta – Belton, Claire 

Pusheen zahřála u srdce a rozesmála už miliony lidí po celém světě svými praštěnými gifovými 

obrázky, na nichž se natřásá a kroutí ocasem. Teď je připravená vystoupit z elektronických vod 

na papír! V téhle knize najdete ty nejpopulárnější facebookové obrázky a k tomu spoustu dosud 

neviděného materiálu. 

 

Zjistěte, co ji přiměje vrnět a proč už se do ní zamilovalo tolik lidí… Pokud už mezi ně 

samozřejmě nepatříte – pak je pro vás tato knížka naprostou povinností! 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/nimona-400352
https://www.databazeknih.cz/knihy/plants-vs-zombies-plants-vs-zombies-box-1-3-427016
https://www.databazeknih.cz/knihy/psi-dobrodruzstvi-pribeh-molly-434181
https://www.databazeknih.cz/knihy/pusheen-ja-kosista-224625


 
11 

Strašidelné historky báječného kamaráda Rowleyho Jeffersona – Kinney, Jeff 

V řadě již třetí díl úspěšné série Deník báječného kamaráda vyprávěný z pohledu Rowleyho 

Jeffersona. Popadněte baterku, vlezte pod přikrývku a ponořte se do zkrouceného, nečekaně 

veselého světa fantazie Rowleyho Jeffersona. V těchto komicky děsivých příbězích se setkáte se 

zombie, upíry, duchy a mnohem více. Rowleyho strašidelné příběhy vás mohou rozesmát, ale 

pozor, abyste nakonec nemuseli spát s rozsvícenými světly! 

 

 

Vtipy pro děti: Hlody se zvířaty – Neubauerová, Zuzana 

Pojďte se bavit a smát, chechtejte se, až vás bude břicho bolet. A komu to bude málo, může se 

smíchy i rozplakat nebo potrhat. Nejrůznější zvířecí legrácky, veselé hlody a frky, rozverné 

srandičky a skopičiny, rafinované opičárny, ulítlé ptákoviny, rozpustilé koniny a volovinky i 

žertovné štěky a psí kusy jsou tu pro vás, abyste se měli dobře. Se smíchem jde všechno lépe! 

 

 

 

Zvěsti – Novotný, Aleš 

Nevlastní bratři Kryštof a Tomáš nedovedou najít společnou řeč, Karin pochybuje o lásce ke 

svému majetnickému příteli, Julián se trápí nevěrou rodičů, Matyáš tají před ostatními svůj 

vztah, a Daniela se jen snaží zapomenout... 

Před půl rokem bylo v nedalekém lomu nalezeno tělo jejich spolužáka Erika. Policie se přiklonila 

k vraždě, pachatele ale nedopadla. Nešťastná událost se ze všech nejvíc podepsala na Erikově 

bratrovi Matyášovi. Když dojde ve městě k další tragédii, nikomu není jasné, zda se tentokrát 

jednalo o nehodu, či neúspěšný pokus o další vraždu. Mohlo by to nějak souviset s Erikovou 

smrtí? Co když je odpovědný někdo, koho znají, někdo, koho považují za přítele? Co se tehdy v 

noci opravdu stalo? 

 

 

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. 

 

mailto:knihovna@lutin.cz
https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-bajecneho-kamarada-dennik-skveleho-kamosa-strasidelne-historky-bajecneho-kamarada-rowleyho-jeffersona-464126
https://www.cbdb.cz/kniha-407741-vtipy-pro-deti-hlody-se-zviraty
https://www.databazeknih.cz/knihy/zvesti-460937

