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Beletrie 

Anna Boleynová: Králova posedlost – Weir, Alison 

Mladá žena, která změnila běh dějin. Anna se po letech strávených v královských palácích Francie a 

Burgundska vrací do Anglie, strhává na sebe pozornost anglického dvora a rozehrává hry dvorské 

lásky. Když ale král zavelí, všechna hra končí. Anna má ducha i odvahu hodné koruny – a korunu 

chce také získat. Za každou cenu. Anna 

Boleynová byla druhou ženou Jindřicha VIII. Toto je její příběh. Historie nám říká, proč zemřela. 

Tento fascinující román vypráví o tom, jak žila. Alison Weirová rozkrývá životní osudy odvážné a 

odhodlané ženy. 

Anna Klevská: Královna s tajemství – Weir, Alison 

Ovdovělý Jindřich VIII. se hodlá znovu oženit. Z politických důvodů padla volba na německou 

princeznu Annu Klevskou, jejíž portrét králi učaroval. Anna ví, že není žádná 

kráska, a modlí se, aby se mu zalíbila. 

Uprostřed zimy připlouvá do Anglie a nedočkavý král jí spěchá v ústrety. Jejich první setkání je však 

katastrofa. Jindřich je hluboce zklamaný. Snaží se „vyvléct z chomoutu“, ale smlouvy jsou smlouvy. 

Celý dvůr si o ní myslí, že je naivní a hloupá, ale ona ví, co se odehrává za jejími zády. A má 

tajemství… 

Dcera říše – Fein, Louise 

Hetty je dokonalá německá dívka. Její otec vyzdvihuje nacistickou ideologii, její bratr nadšeně 

vstoupí do Hitlerjugend. Hetty bezmezně věří ve svou zemi i lidi, kteří jí vládnou. Dokud ji jednoho 

dne nezachrání před smrtí utonutím Walter, židovský chlapec. A to změní úplně vše. 

 

 

 

Dědičný hřích – Cílek, Roman 

Nová sbírka krimipovídek Romana Cílka překvapí čtenáře originálními zápletkami, dramatickými 

situacemi i mistrnou psychologickou kresbou postav. 
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Gump: pes, který naučil lidi žít – Rožek, Filip 

Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí, 

o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most, o neochvějné psí obětavosti položit život za 

svého páníčka, o naději, kterou nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí moudrosti, 

která nám lidem otevírá oči. 

 

Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj 

život věnuje záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé 

v bezcitné honbě za penězi dopouští na nejlepším příteli člověka. 

Hvězdy osudu – Roberts, Nora 

Samotářskou výtvarnici Sashu pronásledují noční můry a nutí ji tvořit mimořádná díla. Zoufale se 

snaží pochopit ony vize a hlavně, proč se jí neustále zjevuje záhadný cizinec. Podivná síla ji zavede 

na ostrov Korfu, kde se ke svému velkému údivu seznámí s Branem, mužem ze svých snů. Ten na 

ostrově jako mnozí další hledá tajemný šperk a musí jej nalézt dřív, než padne do špatných rukou. 

 

 

 

Idol – Callihan, Kristen 

Libby 

Killian se jednoho dne objevil opilý a rozvalený na mém trávníku. Byl domýšlivý a sexy, s obličejem, 

který by mu záviděl sám bůh, a nechtělo se mu odejít. A postupně se mi ten okouzlující a hříšný muž 

dostal pod kůži. Začala jsem chtít víc. 

Mohl by být můj, kdybych měla odvahu zabrat si ho pro sebe. Každá žena na světě si však myslí, že 

patří jen jí. Jak si svého idola udržíte, když vám ho chtějí všichni vzít? 

 

Killian 

Jako frontman nejslavnější rockové kapely na světě jsem prožíval svůj sen. A všechno se to po jediném osudovém 

rozhodnutí rozpadlo na kusy. 

Potom jsem poznal Liberty. Ta nabručená samotářka je docela roztomilá. Ne, škrtněte to. Kdykoli se jí dotknu, celá se 

rozpálí. Chci ji víc než stát na pódiu před stadionem plným fanoušků, kteří skandují mé jméno. 

Svět chce, abych se vrátil a koncertoval. Já ji však nechci opustit. Musím vymyslet, jak tu poustevnici dostat z její 

skrýše a udržet si ji. Protože s Libby se všechno změnilo. Úplně všechno. 

Jana Seymourová: Laskavá královna – Weir, Alison 

Pouhých jedenáct dnů po popravě Anny Boleynové obléká Jana Seymourová svatební šat, aby se 

stala třetí ženou Jindřicha VIII. Poslední dobou přitom zblízka sledovala, jak se králova vášeň k 

předchozí manželce rychle mění v ledový chlad a velkolepé dvorské slavnosti, hostiny, lovy i chodby 

královských paláců se náhle stávají kulisami děsivé tragédie. Jana ví, že musí porodit králi syna, jinak 

jí hrozí smrt. 

Nová královna musí vystoupit ze stínu Kateřiny Aragonské i Anny Boleynové a dát zemi dědice, jen 

tak totiž může přimět krutého krále, aby s ní i s celou zemí jednal laskavěji. Sílu jí dává její víra a 

naděje, že se jí na tomto zkaženém světě podaří vykonat alespoň něco dobrého. 
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Karel IV. a koruna římských králů – Jindra, Jaromír 

Karel Lucemburský se jako nový panovník navrací z vítězného tažení proti Ludvíku IV. Bavorovi, 

kterým si upevnil postavení římsko-německého krále. Přichází do vydrancovaných Čech, kde mu 

patří snad jen ta koruna, kterou se – až bude dokončena – chystá dát korunovat za krále. Přesto je 

rozhodnut navrátit přemyslovsko-lucemburskému dědictví bývalou slávu a vytvořit z něho uznávané 

centrum příští Evropy. Zůstane jen u jeho představ nebo je promění ve skutek? Postaví se Karlovi po 

bok Matouš Rozoumek, který kdysi sloužil Elišce Přemyslovně? Jak bude reagovat šlechta, která si 

zvykla sama rozhodovat v zemi opuštěné Janem Lucemburským? A jak reagují němečtí kurfiřti, 

kterým se nelíbí volba Lucemburka římským králem? Zvládne mladý Lucemburk intriky mocných 

Wittelsbachů? Buďte svědky dramatických osudů vzkříšení srdce Evropy. 

Kateřina Aragonská: Pravá královna – Weir, Alison 

V prvním ze série zamýšlených románů o šesti tudorovských královnách představuje historička 

Alison Weirová Kateřinu Aragonskou. Fantasticky živý portrét první ženy Jindřicha VIII. bourá 

mnohé mýty o této hrdé ženě. Už ji nevykresluje jako jednoznačnou oběť dějinných zvratů. Na 

stránkách knihy ožívá charismatická, nezlomná a odvážná hrdinka, jež na prahu stáří marně bojuje o 

lásku manžela a budoucnost své královské dcery. Její tragický příběh nikdy nepřestane fascinovat. 

 

Kateřina Howardová: Nevěrná královna – Weir, Alison 

Příběh Kateřiny Howardové, páté manželky krále Jindřicha VIII., je jedním z nejtragičtějších v 

anglických dějinách. Dívenka sotva odrostlá dětským střevíčkům, kterou ke dvoru přivedla její 

ctižádostivá rodina, okouzlila krále svými půvaby a krásou. Uměla zpívat, nádherně tančila, milovala 

dvorské slavnosti, a když se s ní stárnoucí král dychtivý dědice roku 1540 oženil, plnými doušky si 

užívala svého privilegovaného postavení. Kdyby mu porodila syna, byl by její triumf dokonalý. 

Zamilovaný Jindřich se nad ní rozplýval a všem na potkání opakoval, že Kateřina je jeho slunce, jeho 

růže bez trnů. V její minulosti však byly stíny, o kterých neměl tušení, a ta minulost se Kateřině čím 

dál nebezpečněji připomínala. A přece si dívka nemohla pomoci a stále znovu si zahrávala s ohněm. Král se tak měl 

poučit, že ti, kdo trhají růže bez trnů, musí počítat s tím, že se spálí. 

Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají – Jakoubková, Alena 

Verena Suková, módní návrhářka a majitelka butiku s luxusním oblečením, stojí na životní 

křižovatce. Po desetiletém bezdětném manželství, které skončilo rozvodem, se musí rozhodnout, co 

si počne. Je jí pětatřicet, práce ji zcela pohlcuje, ale ráda by konečně měla děti. 

Má prodat butik, nebo přestat navrhovat večerní šaty pro celebrity? A kde se vůbec může 

rozvedená žena seznámit s vhodným kandidátem na druhého manžela a otce jejích dětí? 

Kam jinam by měla jít pro radu, než ke své nejlepší kamarádce Evelině, která se před lety provdala 

za lékaře a odstěhovala se za ním do Stráže nad Nežárkou. Možná si uprostřed krásné přírody nejen 

odpočine, ale najde i skutečnou lásku... 

Když teče krev – King, Stephen 

Čtyři dosud nepublikované povídky v souborném vydání, které v angličtině vyšlo v dubnu 2020, 

dostávají v éře světové pandemie nový rozměr. 

 

Kromě očekávaných nadpřirozených hororových témat a nové pohledy na povahu zla jsou Kingovy 

příběhy podtrženy veskrze pozemskými strachy, jako jsou obavy z blížící se smrti. V jedné z povídek 

se Stephen King vrací ke svému oblíbenému hrdinovi – spisovateli, tentokrát neúspěšnému, a 

fanoušci předchozí „kingovky“ Outsider budou potěšeni návratem Holly Gibneyové v titulní 

povídce. 
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Kukačky: Moje dítě není moje – Staňková, Anna; Šizlingová, Kateřina 

Moje dítě není moje. Martinovi s Terezou, dvěma mladým rodičům šestiletého Jakuba, zní ta slova v 

hlavě od chvíle, kdy jim Karel s Olgou, rodiče šestiletého Tomáše, řekli, že v porodnici došlo k 

záměně. Že si rodiny odvezli domů toho nepravého. Na takovou situaci není nikdo připravený. Šest 

let dáváte to nejlepší dítěti, které nade vše milujete. A teď víte, že se narodilo někomu jinému. Co 

má člověk v takovou chvíli udělat? Co je víc? Krev, nebo péče a láska, kterou jste dítěti už věnovali? 

Každý ze čtveřice rodičů má na řešení problému jiný názor. Tereza celou věc popírá, Olga je 

vyděšená, Martin chce poznat syna, který se narodil jemu, Karel má vztek, že by se nejradši rval. 

Postupem času nicméně u všech převáží přirozená touha poznat vlastní dítě. Seznámit se, být s ním, zároveň ale 

neublížit tomu druhému. Do hry ale vstupují i dávné křivdy a nenávisti, které všechno ještě víc komplikují. 

Kukačky nejsou jen příběhem o záměně dětí v porodnici. Přes úvodní silnou zápletku se vyprávění dostává k 

obecnějšímu tématu rodičovství. Jaký vliv mají rodiče na své děti? Jak velká očekávání lze jako rodič mít, aniž by to 

dítě dusilo? Je dobré si dítě přivlastňovat? Chránit ho před jeho vlastními chybami? 

 

Léto v Provence – Coleman, Lucy 

Když manželé Fern a Aiden vyhrají v loterii, jejich plány s nově nabytým bohatstvím jsou velmi 

rozdílné. Zatímco Fern je odhodlaná splatit hypotéku a začít budovat hnízdo, aby mohli konečně 

založit rodinu, její manžel by radši podnikl cestu kolem světa. Jenže Fern není žádná velká 

cestovatelka, a tak se brzy zformuje nápad roční „manželské pauzy“. Aiden se vydává objevovat 

australskou divočinu a Fern zakotví v klidné Provence, na zámku ve Vernonu obklopeném 

nádhernou francouzskou scenerií, který nabízí skvělý úkryt před shonem všedních dnů. Brzy začne 

chodit na lekce malby, které jí nabídl majitel zámku, uznávaný, ale problémový umělec Nico. Rok 

Fern a Aidena se vyvíjí úplně opačnými směry a otázkou zůstává, jestli jim pomůže jejich manželství 

změnit k lepšímu, nebo je odloučí nadobro… 

Lovec – Heath, Jack 

Timothy Blake, bývalý konzultant FBI, teď obstarává pro šéfku podsvětí likvidaci těl. Jednou v noci 

však najde tělo, které najít neměl, a nezbývá mu, než ho ukrýt. Jenže pak ho FBI požádá o pomoc při 

pátrání po pohřešovaném univerzitním profesorovi a Blake v něm poznává mrtvého, kterého má ve 

svém mrazáku. A vzápětí se ztratí další muž. A pak další. V texaském Houstonu řádí sériový vrah a 

Blakeovi na vyřešení případu dochází čas. Vyšetřování ho zavede do továrny na výrobu sexuálních 

panen, na louisianskou skládku odpadu a do tajného srubu uprostřed lesa. Společný hon na vraha 

ho opět sbližuje s agentkou FBI Reese Thistleovou – jenže ona se tak dostává čím dál blíž k odhalení 

jeho strašlivého tajemství. Dokáže Blake usvědčit vraha, aniž by zároveň usvědčil sám sebe? Lovec 

je dalším spletitým a napínavým příběhem mrchožrouta, který za své služby požaduje vskutku zvláštní odměnu, a 

potěší zejména fanoušky Dextera a Hannibala Lectera. 

Maria Montessoriová – Baldini, Laura 

Maria Montessoriová byla výrazná osobnost, pocházela ze zámožné italské rodiny, v roce 1896 se 

stala první doktorkou medicíny v Itálii, zajímala se o výchovu mentálně postižených dětí a o otázku 

dětských nervových nemocí, později se věnovala propagaci svého programu vzdělávání. Autorka 

románovou formou přibližuje náročnou cestu této inteligentní vzdělané dívky, která se díky vlastní 

houževnatosti a cílevědomosti vypracovala mezi odbornou špičku ve svém oboru. Kvalitně napsaný, 

čtivý a zajímavý biografický román poutavým způsobem seznámí čtenáře s počátky kariéry této 

významné italské pedagožky a zakladatelky výchovně-vzdělávacího programu Montessori. 
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Město nekonečné noci – Child, Lincoln; Preston, Douglas 

Když se začne pohřešovat Grace Ozmianová, krásná a nezdárná dcera neblaze proslulého 

miliardáře, policie se nejprve domnívá, že jednoduše vyrazila za dalším zběsilým dobrodružstvím. 

Jenže pak se v opuštěné garáži v Queensu najde její mrtvola bez hlavy, a navíc není jasné, zda ji má 

na svědomí jeden vrah nebo dva pachatelé. 

Případu se ujme poručík Vincent D’Agosta. Ví, že se ocitne v ohnisku zájmu veřejnosti, a tak ho 

potěší účast zvláštního agenta FBI A. X. L. Pendergasta, který je k případu rovněž přidělen; kromě 

vydatné pomoci doufá i v to, že se Pendergast vzpamatuje z chmur, v nichž se utápí už nějakou 

dobu od odchodu své schovanky Constance do tibetského kláštera. Pendergast ani D’Agosta však nejsou připraveni 

na to, co je čeká. V New Yorku se pohybuje záhadný zločinec, který vraždí jako na běžícím pásu – a zdá se, že jeho 

jediným cílem je zbavit město zla pomocí ďábelsky rafinovaných a současně brutálních prostředků. A jakou roli v tom 

všem hraje náboženský blouznivec, který v sobě vidí následovníka středověkého mnicha Savonaroly? 

Město zachvacuje masová hysterie a před Pendergastem stojí mimořádně obtížný úkol, k jehož zvládnutí musí 

vynaložit všechny své síly – odhalit zločince a současně zůstat naživu. 

Muž s unavenýma očima – Goffa, Martin 

Napínavý příběh s kriminální zápletkou se odehrává v rozmezí několika dnů v kulisách sychravé 

podzimní Prahy. Právě zde se tragickým způsobem protnou osudy čtyř osob: bývalého policisty 

Mikuláše, jeho kolegy Valiho, pohřešovaného majitele loterijní firmy a neznámého muže v kapuci, 

jehož role je pro životy ostatních klíčová. 

Vše začíná nečekaným zmizením podnikatele, po jehož stopě se díky zveřejněné finanční pobídce 

okamžitě vydává nejen policie. ačkoli pátrání zprvu vede jen k dalším a dalším otazníkům, postupně 

se jeho jednotlivé pramínky začínají slévat v jeden mohutný tok, který nakonec vyústí do děsivé 

scény, o niž ani jeden ze zúčastněných nestál... 

Autor, píšící pod pseudonymem, je bývalý kriminalista a jeho příběh je založený na reáliích policejní práce. Jako 

někdejší detektiv může čtenáře konfrontovat nejen s činy jednotlivých postav příběhu, ale též s postupy a metodami 

práce těch, jejichž úkolem je takové jednání mapovat a odhalovat. 

Myšlenky za volantem – Eben, Marek 

Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely 

časopisecky v letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je taková, že se mi 

vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, 

abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to srdce z 

knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, 

protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou 

jen desky, velice se omlouvám.“ 

 

Nebezpečná místa – Gibney, Patricia 

Když se v otevřeném hrobě najde tělo mladé ženy, je k němu přivolána inspektorka Lottie 

Parkerová, která si klade otázku, zda to není nedávno zmizelá Elizabeth Byrneová. Jenže to není 

jediná žena, která se pohřešuje. V Ragmullinu nejspíš řádí sériový vrah a nedávné skutečnosti 

vzbuzují podezření, zda vše nesouvisí s jedním dávným případem. Může se historie opakovat? Lottie 

svádí boj s časem, ale vrah je nejspíš blíže, než by se nadála. Mohla by i ona být jeho dalším cílem? 

Další případ oblíbené inspektorky Lottie Parkerové od bestsellerové autorky Patricie Gibneyové 

opět potěší i fanoušky Angely Marsonsové či Roberta Bryndzy a bude vás napínat až do poslední 

stránky. 
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Osamělost prvočísel – Giordano, Paolo 

Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života. Pravdivost 

tohoto tvrzení doslova na vlastní kůži otestovali protagonisté románu: Alice a Mattia se v dětství 

rozhodli špatně… Přitom nešlo o nic závažného, ona se jen nechtěla stát závodnicí v lyžování a on 

nehodlal vzít na oslavu ke spolužákovi svou mentálně postiženou sestru. Dalo by se to pochopit, byli 

ještě malí, ale tíha následků je neušetřila, naopak dopadla na ně celou svou vahou. Během 

dospívání hledají svoje místo na světě ještě obtížněji než většina jejich vrstevníků, ale když se 

setkají, zdá se, že by je mohli najít jeden vedle druhého... 

 

Palác zrady – Matthews, Jason 

Dominika se vrací do Moskvy a je nucena chránit muže, kterými pohrdá – Putinovy oligarchy, 

podvodníky, gaunery. Nikdo však netuší, že Dominika pracuje pro Washington. Uzavře dohodu se 

svým psychotickým šéfem, přežije útok íránského komanda, unikne kontrarozvědce, osvobodí 

uvězněného agenta a dostane ho z Ruska. Situaci ji trochu komplikuje i fakt, že je stále zamilovaná 

do Natea Nashe a jejich touhy jsou stejně nebezpečné jako spáchat špionáž v Moskvě. Když ji pak 

krtek v ruské kontrarozvědce objeví na tajném seznamu zdrojů, jako by nad ní vynesl rozsudek 

smrti… 

 

Panský dům: Návrat – Jacobs, Anne 

Augsburg 1930. Marie a Paul Melzer jsou šťastní a jejich láska je silnější než kdy jindy. Ale kvůli 

globální ekonomické krizi a obtížným dobám musí Paul bojovat o přežití své textilní továrny. Když 

onemocní zánětem srdečního svalu, Marie zakročí a zachrání společnost před zkázou, protože jde o 

osud celé rodiny. 

Je třeba učinit důležitá rozhodnutí, protože rodina Melzerových má vysoké dluhy. Jejich milovaná 

vila může být zachráněna, jen pokud budou stát všichni pohromadě. 

Závěrečný díl čtyřdílné ságy. 

 

Pekelná síra – Child, Lincoln; Preston, Douglas 

Paznecht vypálený do zdi… Zápach síry ve vzduchu… Přišel si ďábel pro to, co mu náleží? Za dveřmi 

skvostného sídla v Hamptonu objeví zvláštní agent FBI Pendergast příšerný zločin, hrůzná jatka 

zdánlivě nadpřirozeného původu. Doutnající ostatky nechvalně proslulého uměleckého kritika 

Jeremyho Grovea a roztavený kříž, který mu vypálil znamení na hrudi, se našly v zamčené a 

zabarikádované podkrovní místnosti. Otisk kopyta na prknech podlahy a zápach pekelné síry 

připomínají legendární hrůzostrašné příběhy těch, kdo uzavřeli smlouvu s ďáblem. 

Pendergast ve spolupráci s policisty Vincentem D´Agostem a Laurou Haywardovou pročesává New 

York v naději, že najde jednoduché vysvětlení: zloduchem je jen člověk. Ale jejich hledání je vede 

přes exkluzivní kluby a luxusní ateliéry na Manhattanu až do rozpadajícího se, legendami opředeného hradu na 

italském venkově, kde před třiceti lety čtyři muži kouzlem přivolali něco… nepopsatelného. 
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Poslední láska Petra Voka – Bauer, Jan 

Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho sňatek s mladičkou Kateřinou z Ludanic byl omyl. Dívka 

nejenže neoplývá očekávaným bohatstvím, ale navíc není duševně zcela v pořádku. Útěchou se 

Vokovi stává pohledná a energická Zuzana Vojířová z Vacovic, hofmistryně jeho fraucimoru. 

Rožmberk ji zprvu zahrnuje drahými dary, aniž by čekal, že ona sama o něj projeví zájem. Přesto se 

na nemocemi sužovaného posledního vladaře rodu pětilisté růže usměje štěstí v podobě Zuzaniny 

přízně. Podaří se mu však získat i její lásku? 

 

 

Poslední věta – Genova, Lisa  

Ještě před osmi měsíci sklízel vynikající koncertní klavírista Richard ovace vestoje po celém světě. 

Dnes má ALS, amyotrofickou laterální sklerózu: ochrnula mu celá pravá paže a nepohne prsty. 

Ztráta schopnosti pohybovat rukou mu připadá jako smrt, ztráta opravdové lásky nebo rozvod – 

jeho rozvod. Karina před třemi lety sundala ze stěny svatební fotku, a místo ní si pověsila zrcadlo. 

Obrátit list však ještě nedokázala. Paralyzují ji výmluvy a strach, žije nenaplňující život učitelky 

klavíru a bojí se věnovat se kariéře, kterou v mládí opustila. Podle ní za všechno může Richard a 

jejich nevydařené manželství. Když se Richardova nemoc zhorší a už nemůže žít sám, Karina se o něj 

začne neochotně starat. Zatímco mu slábnou svaly, hlas i dech, kdysi znesvářená dvojice se 

společně snaží smířit se s minulostí dřív, než bude pozdě. 

Prokletý kraj – Klevisová, Michaela 

I temná minulost jednou vyjde na světlo. 

 

Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských 

lesích dodnes není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem přiměl jenom rozvod a 

nedostatek peněz. Z jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti 

své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře... a zločin oběma ženám 

pomůže odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na povrch. 

 

Prsa a vajíčka – Kawakami, Mieko 

Co byste dělali, kdyby vám rodiče jednoho dne řekli, že nejste jejich syn, že jste byl počat ve 

zkumavce a donošen v cizí děloze? Srovnáte se s identitou člověka bez minulosti? A co když jste 

stále mladá, ale už zdaleka ne nejmladší žena – bez partnera, bez vidiny rodinného štěstí, o 

mateřství ani nemluvě? A jako na potvoru jste sice šťastně single, ale také bez chuti na sex a 

zmítaná nezvladatelnou touhou po dítěti…Po celosvětovém úspěchu románu Prsa a vajíčka se k 

českým čtenářům dostává příběh, který vypráví nejen o etických dilematech a rozčarováních, 

rodinných poutech a rozkolech, ale také o (ne)porozumění vlastnímu tělu, jeho potřebám a smyslu.  
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První šifra – Rudberg, Denise 

Tři ženy. Jedna válka. Kód, který musí být prolomen. 

První díl napínavé série Šifrantky. O přátelství a důvěře tří žen, které pohnuly dějinami moderní 

Evropy. 

 

Švédsko, píše se rok 1940. Zatímco Evropu pohlcuje hrozba nacistického Německa, ve Stockholmu 

se nečekaně prolínají osudy tří žen. Signe utíká před minulostí z venkova do velkoměsta. Elisabeth 

podává za dramatických okolností výpověď. Iris uprchla se svými dvěma syny z Estonska. Spojuje je 

zvláštní nadání – a proto jsou vládou vybrány, aby rozluštily šifru nepřítele. Mezi pochybnými muži pracujícími v 

utajení se vzájemná důvěra a přátelství tří žen stávají životně důležitými pro bezpečnost švédského království. 

Sestra lovce čarodějnic – Underdown, Beth 

„Kolik žen můj bratr Matthew zavraždil? Pokud mohu soudit, bylo jich sto a jedna k tomu…“ Když 

Alicin manžel zemře při tragické nehodě, vrací se mladá žena do rodné vesnice, kde stále ještě žije 

její bratr Matthew. Zdánlivě poklidná obec je však plná napětí. Mezi obyvateli se šíří zvěsti o 

hrůzných činech, o čarodějnictví… a o knize plné ženských jmen, do níž Matthew zapisuje stále nová 

a nová. Co se skrývá za jeho posedlostí? A jak se Alice vypořádá se zjištěním, že sama hraje v jeho 

plánech hlavní roli? 

 

Skleněné domy – Penny, Louise 

Když se na halloweenském večírku ve Three Pines ukáže záhadná postava v černé masce a černém 

hábitu, v Armandu Gamachovi a ostatních obyvatelích vesnice nejprve vzbudí jen zvědavost. Jenže 

dalšího rána se stejná postava objeví znovu, tentokrát na návsi. V lezavém listopadovém chladu, v 

dešti i sněhu tam celý den jen stojí a zírá před sebe, nehybná a mlčenlivá jako černý vykřičník. A 

další den zas. Gamache má podezření, že neznámého do vsi přivedl nějaký temný záměr, ale 

nemůže než čekat a doufat, že se jeho rostoucí obavy nenaplní. Dokud se neobjeví mrtvola. 

 

Stínohra – North, Alex 

Před pětadvaceti lety Paulův kamarád Charlie zavraždil jejich spolužáka a pak zmizel beze stopy. 

Paul se z rodného města plného přízraků minulosti sice odstěhoval, ale teď se musí vrátit za svou 

umírající matkou. S jeho příjezdem se objeví nový případ – rituální vražda přesně kopírující události, 

které se odehrály během školních let. Může to vůbec být náhoda? Zdá se, že je na čase přestat 

utíkat a pohlédnout všem stínům zpříma do očí. 

 

 

Šedý muž – Greaney, Mark 

Bestseller, podle kterého Netflix chystá film s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem v hlavních 

rolích, vychází česky! Court Gentry je bývalý agent CIA a má pověst nejlepšího nájemného vraha na 

světě. Přezdívá se mu Šedý muž a kolují o něm legendy. Je to samotář bez rodiny, přátel i domova. 

Přijímá pouze zakázky, kdy má zlikvidovat zločince. Pohybuje se jako stín, splní nemožné a pak 

zmizí. A vždy zasáhne svůj cíl. Vždy. Jenže na světě existují síly smrtelnější než Gentry. Peníze. Moc. 

A lidé, pro které nic jiného hodnotu nemá. Pro ně je Šedý muž problém. A tak musí Gentry prokázat, 

že umí zabíjet nejen pro peníze, ale i proto, aby zůstal naživu... 
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Temný proud – Child, Lincoln; Preston, Douglas 

Zvláštní agent FBI Aloysius Pendergast a mladší agent Coldmoon dostanou za úkol vyřešit morbidní 

záhadu mnoha lidských nohou, obutých do plastových bot a plujících v Atlantiku. V oceánu u 

pobřeží se najdou desítky stejných bot a v každé je useknutá lidská noha, nesoucí jasné znaky násilí. 

Jednoho dne se zčistajasna objeví, vyplaveny přílivem neznámo odkud. Pendergast, odvolaný z 

letiště těsně před zpátečním letem do New Yorku, neochotně dorazí na Captiva Island, kde ho však 

záhada bleskově zaujme. Předběžná zpráva z patologie nasvědčuje tomu, že nohy byly odděleny od 

těl nanejvýš primitivním způsobem. K úžasu všech příboj vyplavuje další končetiny, až jejich počet 

přesáhne stovku. 

Zanedlouho je jasné, že Pendergast a jeho parťák, agent Coldmoon, mají před sebou protivníka tak nebezpečného, 

na jakého ještě nikdy nenarazili. 

Tchyně – Hepworth, Sally 

Lucy svou tchyni poznala před pěti lety. Ačkoli se k ní Diana tehdy chovala přátelsky a zdvořile, Lucy 

okamžitě poznala, že nesplňuje její představy. I přesto se jí snažila vždycky zavděčit. Teď se našlo 

Dianino tělo a vedle něj dopis na rozloučenou. V něm se píše, že raději zemře hned, než aby sváděla 

únavný boj s rakovinou. Jenže při pitvě se žádná rakovina nenajde. Místo toho patolog odhalí stopy 

jedu a dušení. Navíc je zřejmé, že každý člen rodiny něco tají. Ale co? A kdy už konečně všechno to 

tajnůstkaření skončí? 

 

Unesená – Janečková, Klára 

Osmnáctiletá Karla Winklerová nebyla nikdy pověrčivá. Když ale v pátek třináctého března nasedala 

ráno do vlaku mířícího do Kroměříže, netušila, že se ten den ze školy domů již nevrátí a pověstná 

třináctka se pro ni málem stane osudnou. 

Kamarád Roman, kterého do té doby pokládala za svého dobrého přítele, spolu s bratrem a 

dělníkem z Ukrajiny zosnovali plán, jenž je měl přivést k finanční částce, kterou za každou cenu, a to 

i za cenu Karlina života, potřebovali získat. Rozhodli se proto Karlu unést a po jejích rodičích 

požadovat vysoké výkupné. Dívka prožila hrůzné chvíle a vytrpěla si své, uvězněná na ukrajinské 

ubytovně ve městě Holešov. Ani po počátečním šoku a beznaději se ale nemínila smířit s osudem 

neexistující budoucnosti a rozhodla se bojovat... 

Úsměv štěstěny – Gablé, Rebecca 

Anglie 1360 

Po smrti svého otce, bývalého hraběte z Waringhamu, uprchne dvanáctiletý Robin z klášterní školy. 

Vstoupí do služby jako stájník na statku, který kdysi patřil jeho rodině. Jako syn údajného velezrádce 

patří k nemajetným a je odkázaný na milost vrchnosti. Především Mortimer, syn nového hraběte, 

šikanuje Robina, kde jen může. Mezi chlapci vznikne smrtelné nepřátelství. 

Ale Robin jde svou cestou, která ho posléze zavede zpět do světa šlechty a rytířství a nakonec i ke 

dvoru. Po boku charismatického vévody z Lancasteru prožije polní tažení, vzpoury a politické 

triumfy – a setká se s ženami, které jsou stejně krásné jako nebezpečné. 

Ale kolo Štěstěny se točí nepřetržitě dál, a zatímco Anglie se pod vládou mladého, nezkušeného krále řítí do zkázy, 

Robin náhle znovu stojí proti svému dávnému nepříteli… 
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Verše pro mrtvé – Child, Lincoln; Preston, Douglas 

Na zvláštního agenta FBI Aloysia Pendergasta dolehly těžké časy. Nové vedení Newyorské terénní 

úřadovny není vůbec nakloněno jeho výstředním způsobům vyšetřování. I když Pendergast 

dosahuje pozoruhodné úspěšnosti ve svých případech, má také vysokou úmrtnost podezřelých. A to 

se jeho vedoucím nelíbí. Pokud chce Pendergast pokračovat ve své práci, musí se smířit s tím, že 

odteď bude pracovat s parťákem. 

A Pendergast rozhodně chce ve své kariéře pokračovat. Už kvůli tomu, že nový případ je v každém 

ohledu bizarní. S mladým agentem Coldmoonem dostane za úkol vyšetřit sérii vražd v Miami Beach. 

Pachatel vyřezává svým obětem srdce a nechává je s ručně psanými vzkazy na místních náhrobcích. Jednotlivé hroby 

nemají zdánlivě nic společného – až na to, že ve všech odpočívají ženy, které před lety spáchaly sebevraždu. Mají 

staré a nové případy něco společného? A jak s nimi souvisejí literární dopisy vraha, který se podepisuje pan Srdcelap? 

Ve velkolepém finále oba agenti bojují bok po boku o holý život – odhalí totiž tajemství, které má zůstat navždy 

pohřbené ve floridských bažinách. 

Vrahova žena – Methos, Victor 

Strhující příběh o prokurátorce, která se musí vyrovnat s nejtemnější částí své minulosti a 

nejčernějšími obavami o budoucnost. Před čtrnácti lety byl manžel Jessiky Yardleyové odsouzen za 

několik brutálních vražd. Stálo ji spoustu úsilí si po tom všem se svou dcerou dát život zase 

dohromady a teď je uznávanou právničkou. Jenže když kdosi začne znovu zabíjet a provedením 

vražd kopíruje styl jejího bývalého muže, její děsivá noční můra se znovu probudí. FBI požádá 

Jessiku, aby se zapojila do pátrání po tomto napodobiteli. Jakmile jsou jeho motivy zřejmější, nový 

život, který si Jessica vybudovala, se začne hroutit. Jessica si musí položit otázku, komu může věřit a 

jestli je schopná vraha zastavit. 

Vzpurná dcera – Kaufmann, Lori Banov 

Ester byla od malička zvídavá a toužila po poznání. Přichází ale čas, kdy bude muset být především 

poslušnou dcerou, která ví, co se sluší a patří. Včetně toho, že přistoupí na dohodnuté manželství. 

Ovšem blíží se události, které změní vše a rozervou nejen Esteřinu rodinu, ale i Jeruzalém a celou 

zemi. Židové povstanou proti Římanům a říše vládnoucí světu tvrdě zakročí… 

 

 

Z mého severoitalského deníku – Kučíková, Marta 

„Ano, i jeden polibek může být polibkem smrti. Což je obzvláště tady, ve vroucí Itálii, katastrofa. 

Emoce a láska se nedají vměstnat jen do žhavých pohledů a slov, cezených přes roušku jako špagety 

přes sítko...“ Jak prožívá těžkou koronavirovou pandemii v Itálii roku 2020 česká rodina v 

dolomitském podhůří? A jak prožívají tuto anabázi ti nejpostiženější, starší italské šťabajzny a 

optimismem oplývající štramáci? Jak se v této nelehké době žije tvrdohlavým, větrem ošlehaným 

horalům? Proč italští tatínkové nejezdí nakupovat autem, ale raději šlapou pěšky? Co znamená mít 

„napůl koronu“ – „mezzacoronu“ a proč vám výrazně zlepší náladu? Jaké byly body navrhovaného 

plážového desatera a proč zněly naprosto bláznivě? Co zaručeně pomáhá proti začínající rodinné 

ponorce? Proč má holka z hor častokrát větší přehled než kdejaký chytrolín z města? Proč i během nejtemnějších 

okamžiků Italové nepropadali panice a semkli se v boji s doposud neznámým nepřítelem? Proč neztratili svou 

pověstnou dobrosrdečnost a lidskost? Kde vzali sílu jít i přes veškeré těžkosti dál? A proč je nikdy neopustil smysl pro 

humor? I přes velké psychické a fyzické vypětí autorka zapisovala a popisovala každodenně po nejkritičtější dva 

měsíce den pod dni. Věrně, bez příkras, samozřejmě s jemným humorem a všeobjímající italsko-českou laskavostí. 

Její postřehy a zážitky jsou psány zejména z prostředí za pultem podhorského krámku, který se stal po dobu 

několikaměsíčního zákazu vycházení, mimo lékáren a nemocnice, jediným centrem dění. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pendergast-verse-pro-mrtve-410933
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Zvrácená – Rjó, Haruto 

Je to jen městská legenda… Uprostřed noci se u odpadků objeví tajemná dívka v kostýmu lolity. A 

položí vám otázku: „Chceš sestřičku?“ Za žádnou cenu ji neodpovídejte. Jakákoliv odpověď vám 

zaručí děsivou smrt. Hlavní hrdina tohohle obsáhlého hororového komiksu bohužel odpoví a tím se 

rozjede řetěz hrozivých událostí! Ibicu je dlouhý hororový příběh uzavřený v jedné knize – doplněný 

o několik neméně hrůzostrašných krátkých povídek z dílny tohohle šíleného japonského autora! 

 

 

Životní šance – Deveraux, Jude 

V jednom století ho bláznivě milovala, v jiném s ním nechce mít nic společného. 

V roce 1844 v Irsku se Liam O’Connor, darebák a lupič, zoufale zamiloval do dcery šlechtice a 

nevědomky tak změnil budoucnost. Plachá a naivní Cora McLeodová se domnívala, že je Liam 

odpovědí na její modlitby. Andělé ovšem nesouhlasili a čekali na správný okamžik, aby zakročili. 

Nyní se Liam se svou milovanou Corou znovu setkává v Providence Falls v Severní Karolíně. Andělé 

mu totiž dali úkol. Musí se ujistit, že se Cora zamiluje do jiného muže – do toho, za něhož se měla 

kdysi provdat, než do jejich osudu zasáhl Liam. Současná Cora je však úplně jiná než ta nevinná 

dívenka, která Liamovi propadla v minulosti. Je to policistka, plná sebedůvěry a nezávislosti, kterou 

u ní nečekal. Na Liama ani jejich minulé životy si nepamatuje, ani jí neimponují jeho rady v jakémkoliv ohledu. 

Liam chce Coru získat pro sebe, jenže v sázce je jeho duše, takže si musí vybrat mezi ukradeným okamžikem v čase, či 

věčným zatracením. 

 

Naučné čtení 

Novinářem v Číně – Etzler, Tomáš 

Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal. V následujících letech zde však 

připravil stovky reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa žijí běžní lidé? 

Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? 

Pronikavý vhled do čínské reality ji ukazuje v syrových barvách osobních zážitků jako ambiciózní 

mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů. 

 

 

O svobodě myšlení – Vondruška, Vlastimil 

Na základě logiky a historických zkušeností rozebírá jeden z nejznámějších českých autorů hranice 

mezi dezinformací, informací a názorem. Vypráví o tom, jak bylo mínění lidí ovlivňováno v 

minulosti, jaké prostředky se k tomu používaly, navíc na řadě konkrétních příkladů ukazuje, jak 

škodlivá je netolerance k myšlenkám jiných lidí. V knize nalezne čtenář kromě mnoha zajímavých 

informací a odborných údajů také autorův svěží humor. 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zvracena-464693
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Šití jako životní styl – Davídková, Petra 

Konec "skoro padnoucích kousků" z módních řetězců, začátek nového životního stylu! Přesně to je 

šití s Petrou Davídkovou, autorkou blogu Prošikulky.cz. 

 

Vytvořte si přes 20 originálních kousků z precizně připravených střihů v příloze, následujte 

podrobné návody a zjistěte vše, co je k šití potřeba – jak si vybrat látky a šicí stroje, jak pracovat se 

střihem nebo jak všít zip. Cesta k vlastnímu šatníku na míru nebyla nikdy jednodušší! 

 

 

Čtení pro mladší čtenáře 

 

4 prázdninové příběhy Čtyřlístku 

Komiksová knížka z oblíbené edice čtyř příběhů přináší další dobrodružství veselé party ze 

Čtyřlístku. Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín v ní zažijí příběhy tentokrát na prázdninové téma. V 

prvním z nich, s názvem Údolí hvězd, se Čtyřlístek vypraví do malebného zákoutí řeky Berounky, 

které je opředeno tajemstvím z dávné české historie. V příběhu Ztracený a nalezený se díky 

záchraně malého ptáčka podívají až do Orientálie, kde dokonce odhalí nebezpečné lupiče. Třetí v 

pořadí jsou Velké vodní závody. Zde svedou souboj se svým odvěkým nepřítelem, starým popletou 

Kazimírem Zádrhelem. A nakonec se v příběhu Babička Bára svezou vyhlídkovým vlakem. Ale pozor, 

nebude to jízda ledajaká, jedná se totiž o dobrodružnou zážitkovou turistiku. 

Auta, jeřáby, bagry, traktory 

Líbí se ti nejen osobní auta, ale třeba i traktory, náklaďáky a hasičské vozy? V téhle knize najdeš 

mnoho různých vozidel v odlišných situacích: v provozu na dálnici, při sklizni na farmě, na staveništi 

i při velké záchranné akci s hasiči! 

Prozkoumej báječné velké obrázky, na kterých se to vozidly jen hemží. Můžeš se k nim vracet stále 

znovu – vždycky na nich objevíš něco nového. 

Prohlédni si detailní vyobrazení jednotlivých vozidel a jejich přídavných zařízení od světel po 

pneumatiky nebo pásy. 

Kniha je určená dětem od dvou let. 

Bambilion životů košišty Pusheen – Belton, Claire 

V této sbírce najdete Pusheen v jejích nejrozkošnějších podobách: od klasické šedé mourovaté, 

kterou znáte a milujete, až po její jednorožčí, dračí, mimozemská, dinosauří, či dokonce psí alter 

ega. Tahle košišta prostě všechny svoje životy rozjíždí naplno. Teď můžete zjistit, u čeho přede, a 

odhalit, proč ji tolik lidí zbožňuje. V téhle báječné sbírce komiksů a ilustrací objevíte i nikdy 

neviděné obrázky – pro milovníky Pusheen naprostá povinnost! 
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Cesta kolem světa za zvířaty – Claybourne, Anna; Kearney, Brendan 

Vydej se na úžasnou cestu kolem světa za zvířaty! S velkoformátovou knihou známého ilustrátora 

Brendana Kearneyho děti přejdou vrcholky Himálaje, ponoří se na dno Tichého oceánu, proklestí se 

džunglí a jeskyněmi exotického Bornea, projdou se australskou buší a báječnou výpravu zakončí na 

ledovcích Antarktidy. Na všech těchto nádherných místech naší planety žijí exotické druhy zvířat, 

které tato kniha představuje jedinečnou výtvarnou a zábavnou formou. Děti můžou hledat 

jednotlivé druhy na velkých obrázcích a zažijí přitom spoustu legrace. Kniha je určena dětem od 6 

let. 

Dobrodružství v muminím údolí – Li, Amanda 

Legendární svět muminů podnítí každou fantazii 

V nádherném muminím údolí se odehrávají ta nejúžasnější dobrodružství. Muminek se svou 

rodinou a kamarády Šňupálkem, malou Miou, slečnou Ferkou a Čenichem se v nich setkávají s 

hatifnaty, chytí dráčka, nečekaně se stěhují do nového domu, seznámí se s divadlem a potkají 

tajemnou Moranu. 

 

Frčíme: Příběh podle filmu 

Ponořte se do příběhu o napínavém putování elfích bratrů podle nového filmu. 

 

Přidejte se k elfím teenagerům na jejich neuvěřitelné výpravě! Frčíme, nový film z dílny Disney a 

Pixar, vás zavede do neobyčejného fantasy světa, kde kouzelná stvoření žijí předměstským životem. 

Dva bratři se v něm vydají za dobrodružstvím, aby se přesvědčili, jestli ještě existuje magie a špetka 

kouzel. 

 

Garfield nakupuje slaninu – Davis, Jim 

Připravte si vidličky a nože, čeká vás hostina plná gagů, vtipů a frků. Dnešním šéfkuchařem je 

Garfield, takže jestli máte chuť na pěknou porci zábavy, můžeme vám zaručit, že se pořádně 

nadlábnete! 

 

 

 

Harley Quinn: Utržená ze řetězu – Tamaki, Mariko 

S pěti dolary v kapse a batůžkem na zádech se patnáctiletá Harleen Quinzelová vydává do města 

Gothamu. Nemá strach – už jako dítě se poprala se spoustou těžkých situací a ví, že se svou 

umíněností a prořízlou pusou dokáže lehce proplout životem i v nejnebezpečnějším městě na světě. 

A když se jí ujme ta nejhodnější královna travesti kabaretu, Mamá, a na Gothamské střední škole 

potká svou novou nejlepší kamarádku, Ivy, zdá se, že Harley konečně našla místo, kde může 

vyrůstat a stávat se sama sebou. Jenže pak padne kabaret Mamá za oběť vlně developerské 

bezohlednosti, která má smést celou čtvrť, a Harley dostane zlost. Má dvě možnosti, jak proměnit 

svůj vztek v čin: může se připojit k aktivistce Ivy a spolu s ní vést kampaň za lepší kvalitu života ve 

čtvrti, nebo se přidat k tajemnému anarchistovi Jokerovi, který plánuje ničit jednu gothamskou korporaci za druhou. 
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Kreslené vtipy pro děti – Neubauerová, Zuzana 

Smích léčí, to je známá věc. A jak řekl jeden moudrý muž: Je ztracený každý den našeho života, kdy 

jsme se nezasmáli. Ale věděli jste, že při smíchu se otřásá a vibruje celé tělo? Aktivuje se svalová 

hmota – takže kdo se směje pravidelně, nemusí chodit do posilovny. 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. 

 

Kreslené vtipy pro děti 2 – Neubauerová, Zuzana 

Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem. 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. 

 

 

Medvídek Pú: Dýňové překvapení 

Disney vás naučí číst! Znáte už písmenka, pokoušíte se číst? Pak je tu pro vás nová knížka o 

Medvídkovi Pú. Přečtěte si, jak Pú zasadil dýňové semínko, pozorně ho sledoval... a při tom jedl 

med. Co se ze semínka vyklube? Uzraje dýně do Halloweena? Knížka je psaná srozumitelným 

jazykem, používá větší písmenka a rozsahem potěší začínající čtenáře. Ty pokročilejší pobaví milým 

příběhem a krásnými ilustracemi. 

 

 

Mechanický anděl – Clare, Cassandra 

1. díl nové trilogie od autorky Nástrojů smrti. Poté, co osiřelé Tesse Grayové zemře teta, která se o 

ni starala, vyplouvá dívka v dubnu roku 1878 z New Yorku do Londýna za svým bratrem 

Nathanielem. V přístavu na ni však nečeká Nate, nýbrž prapodivná dvojice žen, jimž se přezdívá 

Temné sestry. Uvězní ji v jejich domě a připravují ji pro záhadného Magistra, který ji chce získat. Při 

nezdařeném útěku Tessa zraní jednu ze služebných, ze které se vyklube podivná mechanická bytost. 

Záchrana přijde z nečekané strany – v Temném domě se objeví Will Herondale, jeden z lovců stínů… 

 

Němý hlas: Kniha první – Óima, Jošitoki 

„Nenáviděl jsem ji.” 

 

Šója Išida, chlapec, jehož mottem je zábava a dobrodružství. 

Šóko Nišimija, neslyšící dívka, která přestoupila na jeho školu. 

 

Setkání těchto dvou změní jejich školu, třídu a celý Šójův život. 
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O veliké řepě 

Pohádka O veliké řepě patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám pro nejmenší. Děti si ji 

snadno zapamatují, a i ti nejmenší si ji mohou zahrát. 

Leporelo doplňují krásné ilustrace Antonína Šplíchala. 

Pro děti od tří let. 

 

 

Pásla ovečky – Lidové říkanky 

Lidové říkanky pro děti doplněné krásnými ilustracemi. 

 

 

 

Se špetkou skořice – Acevedo, Elizabeth 

Středoškolačka Emoni se stará o malou dcerku, a i když jí se vším pomáhá milovaná babička, musí 

ve svém životě činit nejedno těžké rozhodnutí. Jediné místo, kde mohou jít povinnosti stranou, je 

kuchyně. Emoni má totiž obrovský dar – z každého jídla dokáže vytvořit neuvěřitelnou dobrotu. 

Chtěla by svého nadání využít a studovat kulinářskou školu, tuší však, že tento sen je příliš vzdálený. 

Má plnou hlavu povinností, které ji každý den zaměstnávají. Přesto Emoni cítí, že si zaslouží dostat 

šanci a nechat svůj talent zazářit. Dokáže se postavit všem překážkám a jít si za svým? 

 

Ségry: Jako vejce vejci – Cazenove, Christophe 

Jmenuju se Majda. Moje starší ségra je Wendy. Líbilo by se mi být na Wendině místě – už jen proto, 

že bych měla tak skvělou ségru, jako jsem já! Že občas poslouchám za dveřmi jejího pokoje, snažím 

se vypáčit zámeček od jejího tajného deníčku, půjčuju si tajně její šminky a oblečení a vystřihuju si z 

jejích oblíbených časáků? To jsou přece prkotiny. Jinak jsem prostě dokonalá! 

Skvělý komiks pro holky. 

 

Ségry: Podle poslední módy – Cazenove, Christophe 

Jmenuju se Majda. Moje starší ségra je Wendy. Líbilo by se mi být na Wendině místě – už jen proto, 

že bych měla tak skvělou ségru, jako jsem já! Že občas poslouchám za dveřmi jejího pokoje, snažím 

se vypáčit zámeček od jejího tajného deníčku, půjčuju si tajně její šminky a oblečení a vystřihuju si z 

jejích oblíbených časáků? To jsou přece prkotiny. Jinak jsem prostě dokonalá! 

 

 

Ségry: Ona si začala! – Cazenove, Christophe 

Wendy je moje starší ségra. Já se jmenuju Majda a jsem mladší. Mít starší ségru je někdy fajn – 

třeba když není doma a já se jí můžu potají vplížit do pokoje a číst si její deník. Nebo když můžu 

ujídat její bezva postavičky ze slaného těsta a tajně si půjčovat její šminky. Někdy bych si to s ní ale 

chtěla vyměnit, protože mít mladší ségru je určitě daleko lepší! Hlavně když je tak skvělá, jako jsem 

já! Třetí díl super komiksu pro holky od 7 let! 
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Simpsonovi: Komiksová trefa 

Simpsonovi nastoupili k zápasu a porušují všechna pravidla! Napřed starosta Quimby zruší nařízení 

o letním čase ve Springfieldu a skulina v městských zákonech nastolí volné časové pásmo pro 

všechny! Pak Homer zavzpomíná na svá „telecí léta“, kdy musel volit mezi svou středoškolskou 

láskou a velkoměstskou kráskou, která je shodou okolností neteří pana Burnse. Dále se Marge 

smiluje na Nedem Flandersem, který se nastěhuje k Simpsonům a z jeho dobro-dudlajdá-srdečnosti 

jsou všichni šťastní jako blechy (až na Homera!). „Komiksová trefa!“ ti zvýší simpsonovské skóre! 

 

Dobrodruzi všech moří, spojte se! – Hillenburg, Stephen; Drymon, Derek 

Sám SpongeBobův autor, Stephen Hillenburg, dal dohromady ztřeštěné příběhy se superhrdinskou 

tématikou. To, že hlavní hrdina žije na mořském dně a že je houbou v krátkých kalhotách, ještě 

neznamená, že by nemohl mít tajnou superhrdinskou identitu! 

V knize najdete zbrusu nové a nikdy nezfilmované příběhy! 

 

 

Příběhy ze zakletého ananasu – Hillenburg, Stephen; Drymon, Derek 

Připravte se na hromadu námořních nesmyslů! 

Mějte se na pozoru před strašidelným Létajícím holanďanem! 

Nahlédněte do Sépiákovy nejhorší noční můry! 

Spaste se před děsivým rybožroutem!  

 

 

Tajemství obsidiánu – Martišková, Petra 

Soukromá elitní škola v Praze. Dívka, která nemá tušení o svém předurčení. Kluk ze starého 

královského rodu démonů. Osud, kterému se nedá vyhnout… První díl české fantasy, který si 

nemůžete nechat ujít! 

 

Sedmnáctiletá Anna žije se svým poněkud podivínským dědečkem vcelku normální život. Právě 

vstupuje do závěrečného ročníku střední školy a jediné, po čem touží, je zdárně udělat maturitu. O 

temném světě, jehož je řízením osudu součástí, nemá nejmenší tušení, dokud se jí na zádech 

neobjeví podivné znamení. Damien pochází ze starého královského rodu démonů a ani trošku se 

mu nelíbí otcův příkaz – má předstírat, že je středoškolským studentem, aby našel nebezpečného zaklínače. Dosud 

nezasvěcený nepřítel zatím nemá o svém osudu tušení a jako jediný dokáže démony zabít. Navíc se prý ukrývá mezi 

studenty prestižní školy v Praze. Damien ho touží rychle najít, zlikvidovat a zmizet. Věci se však zkomplikují. Dokáže 

se postavit své rodině i zažitým tradicím? A tuší vůbec, kdo je ta dívka, do které se zamiloval?  

Velké dobrodružství malého dráčka – Martišková, Petra 

Dráček Smrček je mnohem menší než ostatní draci ze Smrkového lesa. V létání si není moc jistý, 

místo ohně plive smůlu a o lese toho také moc neví. Ostatní draci se mu smějí a on tak celé dny 

raději tráví se svou kamarádkou vílou Malvínkou hrou na honěnou. Jenže pak se lesem přežene 

ohromná bouřka, která poláme vzácné rostliny a poničí spoustu stromů. Dokáže dráček Smrček 

zachránit les a naučí se používat zvláštní kouzelnou schopnost, kterou má?  

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/simpsonovi-komiksova-trefa-470991
https://www.databazeknih.cz/knihy/spongebob-dobrodruzi-vsech-mori-spojte-se-380259
https://www.databazeknih.cz/knihy/spongebob-pribehy-ze-zakleteho-ananasu-392961
https://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-obsidianu-466900
https://www.databazeknih.cz/knihy/velke-dobrodruzstvi-maleho-dracka-438162


Velký vezír Iznougud – Goscinny, René 

 Iznougud je vezír v Bagdádu, sloužící velkému kalifovi. Má jediné přání: Odstranit svého šéfa a sám 

se stát kalifem místo kalifa. Jenže jak to bývá, celý svět je proti němu. A veškeré jeho plány mají ve 

zvyku se nějakým nepříjemným způsobem zvrtnout… 

 

V Mistrovských dílech evropského komiksu vychází počin jedné z největších scenáristických legend: 

Reného Goscinnyho, tvůrce Asterixe, Lucky Luka, Mikulášových patálií a mnoha dalších kultovních 

děl. Iznougud, série plná situačních a slovních vtípků, zábavně vykreslená Jeanem Tabarym, patří do 

svaté trojice jeho nejslavnějších komiksů!  

Zaklínač – Skleněný dům – Tobin, Paul 

První díl nové komiksové série ze světa Zaklínače! 

 

Zaklínač Geralt potkává rybáře, jehož mrtvá a vražedně nebezpečná žena ovládá tajemný dům se 

zdánlivě nekonečným množstvím prázdných pokojů. Zdá se, že to je jen další práce pro zaklínače... 

jenže dům skrývá za každým rohem nějaké nové děsivé překvapení a tajemství. 

 

 

Zrazená – Cass, Kiera 

Hollis po smrti milovaného Silase uprchla do království Isolte a teď se snaží přizpůsobit novému 

životu. Jediné, co ji drží nad vodou, je láska rodiny Eastoffových, ačkoli nepříjemnému bratranci 

Etanovi se příliš nezamlouvá. Královstvím se navíc šíří neklid – zdá se, že Eastoffové by mohli 

svrhnout tyranského krále, ale bez pomoci Hollis se neobejdou. Dokáže však dívka, která přišla o 

všechno, zapomenout na zlomené srdce a nezištně pomáhat ostatním? 

 

 

 

 

Naučné čtení pro mladší čtenáře 

 

Zvířata a jejich úkryty – Riha, Susanne 

Veverka bydlí v hnízdě vysoko na stromě a bobr si postavil hrad v rybníku. Krtek hloubí pro sebe a 

svá mláďata komůrku pod zemí a mravenci si v lese vybudovali přímo uměleckou stavbu z jehličí a 

větviček. Ale jak to vypadá uvnitř? V této knize nahlédnou malí, zvídaví milovníci přírody do 

skrytých obydlí zvířat. U popisu každého zvířete se nachází půlstránka, která jeho úkryt ukazuje 

zvenčí. Po jejím otočení si čtenáři mohou dané obydlí prohlédnout i zevnitř, včetně jeho obyvatel. 

Kniha Zvířata a jejich úkryty představuje prostřednictvím detailních obrázků a snadno 

srozumitelných textů deset oblíbených živočichů, kteří žijí všude kolem nás. Kniha je určena dětem od 6 let. 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/velky-vezir-iznougud-470494
https://www.databazeknih.cz/knihy/zaklinac-graficky-roman-skleneny-dum-237225
https://www.databazeknih.cz/knihy/zaslibena-zrazena-473875
https://www.cbdb.cz/kniha-423450-zvirata-a-jejich-ukryty-


Společenské hry 

Carcassonne 

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od 

římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a 

klášterů, aby hledali štěstí kolem Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické 

rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu. Hráči 

vykládají jeden po druhém karty s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které 

mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na 

jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání. Tak jako je jihofrancouzské město 

Carcassonne pověstné svým jedinečným opevněním, tak se hra Carcassonne stává pověstnou svou úspěšností. Od 

jejího uvedení na trh v roce 2001 se prodalo již milion kusů. 

Děti z Carcassonne 

Jedenkrát za rok se pořádá slavnost, při které ze všech ohrad vypustí krávy, ovce a slepice. Děti z 

Carcassonne se pak celý den baví tím, že zvířata zahánějí zpátky do ohrad. Běhají po cestách a 

loukách v okolí hradu proto, aby všechna zvířata byla zpátky doma před setměním. 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/carcassonne-zakladni-hra-8/
https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/deti-z-carcassonne-594/

