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Leden 

Beletrie 

15 roků lásky – Hartl, Patrik 

Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do 

svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak. 

Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou 

porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s 

tou láskou naučil žít. 

 

 

 

Ano, můj pane – Niedl, František 

Ondřej z Rohatce se po několika letech, kdy se živil jako žoldnéř, rozhodne s tímto způsobem 

obživy skončit. Vzhledem k tomu, že při něm nezbohatl, považuje takový život za nepřiměřeně 

nebezpečný. Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil tažení kralevice Karla Lucemburského a kde sice 

získal rytířské ostruhy, ale ztratil přítele. A také je zvědavý na dar, který na něho čeká v 

Čechách. Jedná se o malý hrad, spíše však hrádek na Křivoklátsku. 

To, že konečně nalezne klid, je ovšem jen iluze. Možná, že ve vojsku, kdy přesně věděl, kde 

stojí on a kde nepřítel, bylo nakonec přece jen bezpečněji… 

 

 

 

Božská Ada – Whitton, Hana 

Román o geniální a nedoceněné matematičce Adě Lovelaceové, autorce prvního počítačového 

programu, líčí nejen její nevšední soukromý život od dětství poznamenaného přísnou 

výchovou matky i vztahem k nepřítomnému otci, jímž byl slavný básník lord Byron, až po 

bohatý společenský a profesionální život v první polovině 19. století ve viktoriánské Anglii. Na 

její počest se každoročně druhé úterý v říjnu slaví mezinárodní „Den Ady Lovelaceové“ s cílem 

podpořit roli žen v přírodních vědách, technice a matematice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/15-roku-lasky-481656
https://www.databazeknih.cz/knihy/ondrej-z-rohatce-ano-muj-pane-474769
https://www.databazeknih.cz/knihy/bozska-ada-477777


Bretaňské poměry – Bannalec, Jean-Luc 

První případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest 

přeloženého do Bretaně – na konec světa. 

V malebné pobřežní vesničce je jednoho horkého červencového rána nalezen zavražděný 

stařičký majitel slavného hotelu. Komisař Georges Dupin se v bretaňské letní idylce záhy 

dostává na stopu podivuhodného tajemství.. 

 

 

 

 

Bretaňský příboj – Bannalec, Jean-Luc 

Druhý případ komisaře Dupina z letní Bretaně okořeněný humorem, venkovským koloritem a 

místními kulinářskými specialitami 

 

Deset námořních mil od Concarneau: Legendami opředené souostroví Glénan působí svými 

bílými písečnými plážemi a křišťálově průzračnou vodou jako karibský ráj – dokud jednoho 

krásného květnového dne moře nevyplaví na břeh tři mrtvoly. 

To komisaři Dupinovi ještě chybělo: cesta ve vratkém člunu hned po ránu, nervy drásající 

prefekt, málo kávy a žádný záchytný bod. Kdo jsou ti tři mrtví na pláži? Stali se obětí prudké 

noční bouřky? Vše nasvědčuje tomu, že se utopili. Ale vyšetřování zavede komisaře hluboko do 

historie ostrovů a jejich svérázných obyvatel, odkud vytěží dramatickou jistotu. 

Co neodvál ani čas – Körnerová, Hana Marie 

Životní příběhy tří žen se odehrávají na konci minulého století. Od nezralého tápání na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let až po věk, který přináší – když ne moudrost – tak 

alespoň nadhled. Laděna, Kamila a Ilona. Jsou každá jiná, jinak vnímají a prožívají lásku, 

manželství, mateřství, ale i těžkou nemoc, sociální a politické změny nebo problémy v 

zaměstnání. Všechny pocházejí z malé, odlehlé vesničky v Polabí, odkud se v mládí snažily co 

nejdříve uniknout, aby se tam pak po zbytek života s pokorou vracely. Právě tam se sejdou po 

dlouhé pauze při povodních v roce 2002. Život ještě zdaleka nemají za sebou, dokážou si 

vychutnat jeho radosti, ale trapasům a průšvihům z mládí se teď už mohou smát. Příběhy vyšly 

samostatně v knihách Dokud se budeš smát a Stanice odložených lásek. 

 

 

Coura – Bernášková, Jana 

Co se přihodí mladé herečce Lucii a její malé dceři, když při práci na roli potká svou bývalou 

lásku? Muže, kterého nechce potkávat ani na zastávce tramvaje, a teď ho musí pracovně líbat 

a vyznávat mu lásku? Jak dalece může iluze lásky zahýbat životem hlavní hrdinky? A může být 

rozchod nakažlivý? Autorka v románu pro ženy Coura otevírá s humorem a nadhledem 

ožehavá témata, o nichž se často jen šeptá nebo pokrytecky mlčí. Je možně milovat dva muže? 

Anebo snad ženu, i když nejste na holky? A jsou opravdu na prvním místě v životě každé ženy 

její děti, nebo je to jen klišé? Na to vše vám odpoví Lucie a její rozverné přítelkyně v románu 

Coura. Příběh o lásce v různých podobách, o mateřství, které nemusí každou ženu naplňovat, a 

o hledání štěstí, které máme často na dosah ruky, a přesto ho dokážeme obejít. Nechte se 

vtáhnout do příběhu, v němž se pozná snad každá žena. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pripady-komisare-dupina-bretanske-pomery-219393
https://www.databazeknih.cz/knihy/pripady-komisare-dupina-bretansky-priboj-240483
https://www.databazeknih.cz/knihy/vesnice-stamice-co-neodval-ani-cas-374739
https://www.databazeknih.cz/knihy/coura-477635


Cukrárna v Paříži – Caplin, Julie 

Nině Hadleyové pomalu táhne na třicet. Pracuje jako servírka, ale už zkusila kdeco – učila ve 

školce, pracovala v zahradnictví, absolvovala také kuchařský kurz. Nic z toho ale nebylo to 

pravé. Krom toho je pro svou velkou hlučnou rodinu pořád jen malou holčičkou, kterou se 

všichni snaží chránit. A dobře jí radit. Nina by se ráda osamostatnila, jenže jak přijít na to, co by 

doopravdy chtěla dělat? Když na dva měsíce kvůli rekonstrukci zavřou restauraci, kde Nina 

pracuje, naskytne se jí šance odjet do Paříže. Měla by tam pomáhat s přípravou cukrářských 

kurzů pro amatéry. Zdá se, že je to přesně ta příležitost, na kterou čekala. Má to však háček. 

Kurzy vede rodinný přítel Sebastian, velmi úspěšný a také velmi protivný šéfkuchař. Nina se do 

něj navíc kdysi bláznivě a beznadějně zamilovala. Sebastian ovšem neměl zájem. Dokáže se 

Nina odpoutat od dřívějších citů a najde v malé pařížské cukrárně to, po čem opravdu touží? 

Černá a purpurová – Dutka, Wojciech 

Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny, je v koncentračním táboře 

Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí však dává šanci: Má zazpívat na narozeninové oslavě 

brutalitou proslulého příslušníka SS Franze Weimerta. V navenek bezcitném muži se jejím 

zpěvem něco zlomí, takže se o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist k mladému 

nacistovi se pomalu mění – a tak se rodí jeden z nejneobvyklejších milostných příběhů 

holokaustu. 

„Černá a purpurová vypráví příběh velmi složitého vztahu mezi dvěma mladými lidmi, ale 

především ukazuje komplikovaný vztah mezi katem a obětí.“ 

 

Čokoládovna: Zlatá léta – Nikolai, Maria 

DOBA PLNÁ POKUŠENÍ. RODINA V BOJI O ZÁCHRANU SVÉHO SNU. Stuttgart, 1926. Mladá 

Serafina milující dobrodružství se stěhuje k svému nevlastnímu bratrovi Victorovi do jeho 

přepychového sídla, jemuž nikdo neřekne jinak než „Čokoládová vila“. Neboť Rothmannovi 

jsou daleko za hranice města známí svými exkluzivními čokoládovými kreacemi.Celou svou 

duší se vrhá do víru vzrušující nové doby, a když pozná pohledného Antona, vášnivě se 

zamiluje. Anton má ale před zásnubami. Mezitím je existence čokoládového impéria 

Rothmannových ohrožena zákeřným sabotážním činem – a Serafinu dostihne temná kapitola 

její minulosti… 

 

Děkuji, sestřičko – Körnerová, Hana Marie 

Jde o pokračování knihy Prosím vás, sestřičko... 

Pokračování křehkého osudu mladé sestřičky, který se odehrává v sedmdesátých letech 

minulého století v prostředí, které křehkým citům právě nepřálo. Příběh o tom jak si poradit se 

životem bez cizí pomoci, cestou vlastnoručně ohmataného poznání, vykoupeného občas 

trpkostí, občas zakopnutím. A někde na té cestě se najde přátelství, láska i schopnost 

vypořádat se s malichernostmi, které by jinak dokázaly otrávit život. 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/cukrarna-v-parizi-428501
https://www.databazeknih.cz/knihy/cerna-a-purpurova-448802
https://www.databazeknih.cz/knihy/cokolada-maria-nikolai-zlata-leta-460875
https://www.databazeknih.cz/knihy/prosim-vas-sestricko-dekuji-sestricko-116751


Deník zvěrolékaře – Morávek, Jaroslav 

Nestává se moc často, aby měl člověk tak pestrý život, jako se to přihodilo autorovi této knihy, 

veterináři doktoru Morávkovi. A navíc aby o svém životě, o tom, co zažil se zvířecími i lidskými 

pacienty dokázal tak příjemně, s nadhledem, vesele i méně vesele vyprávět. Jeho veterinářský 

profesní život sledujeme od začátků v malebné Kouřimi přes zážitky ve vojenské službě, kde 

musel léčit i lidské pacienty, až do odchodu na zasloužený odpočinek. Je to tedy vyprávění 

zahrnující desítky let, vítězství a samozřejmě i prohry, jak už to v životě bývá. Čtenář se podívá 

do „veterinářské kuchyně“, ale nahlédne i do autorova soukromí, pozná jeho přátele a sousedy 

a musí obdivovat pestrou škálu jeho koníčků. Zábavné, poutavé i poučné vyprávění, plné 

lidskosti, lásky k lidem, zvířatům a k povolání veterináře, to je Morávkova knížka. 

Dítě na nástupišti – Thompson, Gill 

Praha 1939. Mladá matka Eva má tajemství ze své minulosti. Když do země vpadnou nacisté, 

Eva ví, že jediný způsob, jak udržet její dceru Miriam v bezpečí, je poslat ji pryč - i když to 

znamená, že ji už nikdy nemusí spatřit. Ale když je Eva odvezena do koncentračního tábora, 

hrozí, že její tajemství bude odhaleno. 

 

V Londýně pomáhá Pamela umístit židovské děti z Evropy. Spřátelí se s jednou nevyzvednutou 

dívenkou a vezme si ji domů. Teprve když její mladý syn nastoupí do RAF, Pamela si uvědomí, 

jak snadno by se její vlastní svět mohl zhroutit. 

 

 

Dobrodruh z Paříže – Husemann, Dirk 

Paříž 1851. V továrně na romány Alexandra Dumase píše čtyřicet zaměstnanců oblíbená 

pokračování Tří mušketýrů a Hraběte Monte Christa. V nejnovějším díle je však mezi řádky 

něco shnilého, protože je prošpikované státním tajemstvím. Aby Dumas zachránil svou pověst, 

musí se spojit zrovna se svou největší kritičkou, německou učitelkou Annou Mollovou, která ho 

udala kvůli příliš nevázaným textům. A tak jejich dobrodružná cesta po Evropě začíná Tento 

román Dirka Husemanna získal v roce 2020 v Německu titul KNIHA ROKU. 

 

 

 

Gladiátoři z táborů smrti – Fedorowicz, Andrzej 

V Osvětimi zněl jen jeden zvuk stejně jako na svobodě. 

Byl to bouřící potlesk následující po vítězném zápase. 

V německých táborech smrti končili také sportovci, včetně legend světového boxu. Jako 

všichni vězni byli odsouzeni k pomalému umírání. Někteří z nich však v sobě i v tak extrémních 

podmínkách dokázali znovu nalézt sportovního ducha. Jako gladiátoři stanuli v táborovém 

ringu, aby zápasili – i se svými trýzniteli. 

Pro esesmany byly krvavé zápasy pouhým rozptýlením a kratochvilnou zábavou, ale pro ně to 

byl boj o důstojnost a čest všech vězňů. 

Skuteční sportovci, věrní zásadám fair play, za to nejednou zaplatili nejvyšší cenu. Jejich 

statečnost a odvaha však budily respekt i u táborových katů. 

JE TO PŘÍBĚH O HRDINNÝCH BOXERECH, SÍLE DUCHA A VÝJIMEČNÉ VŮLI BOJOVAT A ŽÍT. 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-zverolekare-muj-zivot-nejen-se-zviraty-469508
https://www.databazeknih.cz/knihy/dite-na-nastupisti-439232
https://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruh-z-parize-464320
https://www.databazeknih.cz/knihy/gladiatori-z-taboru-smrti-475889


Chata ve Švýcarsku – Caplin, Julie 

Mina věří, že šálek horké čokolády dokáže vyřešit všechny trable. A právě to teď potřebuje. Má 

za sebou totiž pořádný trapas – její poslední milostná eskapáda se stala okamžitým hitem 

internetu. 

Se sbalenými kufry a jasným cílem dát si do pořádku život se Mina rozhodne utopit svůj žal v té 

nejlepší horké čokoládě na světě. A Mina moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě své 

kmotry, která se nachází ve Švýcarsku. 

 

Plán je jednoduchý: litry čokolády, žádní muži. Tedy jen do chvíle, než ho zkomplikuje neznámý 

krasavec, který Mině zkříží cestu ve vlaku do Alp… 

Imitátor – Cole, Daniel 

Píše se rok 1989. Detektivové Chambers a Winter pátrají po sériovém vrahovi se zvrácenou 

vášní pro nejznámější klasická sochařská díla: těla obětí stylizuje do jejich pozic. Během 

honičky za podezřelým přijde Chambers málem o život. Případ je odložen, pachatel se odmlčí. 

Sedm let poté se k vyšetřování vrací detektiv Marshallová, má k tomu totiž osobní důvody. 

Přemluví Chamberse a Wintera ke spolupráci, brzy však zjistí, že i vrah se chystá svou „sbírku“ 

zkompletovat. Kdo se stane jeho posledním, mistrovským dílem? 

 

 

 

Italské jednohubky – Kučíková, Marta 

Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří italských Dolomit očima české 

Marty. Proč jsou italští staříci stále frajeři a jejich osmdesátileté manželky upravené šťabajzny? 

Proč nosí Ital malou peněženku? Proč se nebojí mluvit o lásce v jakémkoli věku? Proč jim 

asfaltově silná káva nezpůsobí infarkt? Proč respektují úřady i autority? Proč má horal něžnou 

duši? A čím je podle Italů známá naše krásná rodná česká hrouda? Proč se ke všem dětem 

chovají jako k vlastním? A proč si vůbec stále zpívají, i když mají pracovní soboty? 

O lehkosti i nelehkosti života v podhorském italském maloměstě, viděné nejen ze zpovědní 

kasy hokynářského krámku, vypráví autorka žijící v těchto končinách již třináct let s vtipem i 

nadhledem. 

 

Italské dvojhubky – Kučíková, Marta 

Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč zbytečně neremcají? Proč by Ital 

nikdy nepozřel margarín? Proč i v nejmenší vesnici bývá stejný počet barů a kadeřnictví? Jak 

lze vyzrát na pech vysoko v horách? A proč jsou všechny Italky po jednom kafi zkušenými 

psycholožkami manželských vztahů? Co asi dělá, podle českého přísloví, správný Ital každou 

středu? Jak se elegantně zbavit dotěry? Co ve skutečnosti znamená být nevěrná až za hrob? 

Čím si typický Ital hýčká svoji drahou ženu? V čem tkví tajemství jejich precizně uklizených 

domovů – a jak Italky zvládají být i při tom fofru stále upravené a elegantní? Proč netloustnou, 

i když se cpou pizzou o půlnoci? Jak se cítí Češky a Slovenky provdané za své italské muže? 

Proč má Ital laskavé srdce? A proč jste důležití právě VY? O dalších lehkostech a nelehkostech 

žití v podhorském italském maloměstě, viděných nejen ze zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka, žijící 

v těchto končinách téměř patnáct let, opět s jemným vtipem a nadhledem. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/romanticke-uteky-romanticke-uteky-chata-ve-svycarsku-474966
https://www.databazeknih.cz/knihy/imitator-462827
https://www.databazeknih.cz/knihy/italske-postrehy-italske-jednohubky-356991
https://www.databazeknih.cz/knihy/italske-postrehy-italske-dvojhubky-390710


Italské trojhubky – Kučíková, Marta 

Co ukrývá správná italská hospodyňka pod svou bělostnou zástěrou? Proč si horkokrevní 

Italové nekafrají vzájemně do práce? Jaká je nejdůležitější rada parádivých šťabajzen? S čím se 

italští frajeři rádi nimrají a co pyšně vytahují ze svých kapes? Co zaručeně pomáhá na zklidnění 

rozjitřených nervů? Jak ošálit italského Neptuna? Proč si každý Ital všimne, ale žádná Italka 

nepochválí, a přesto je to fajn? Co je nezbytné zkontrolovat cestou z baru? Proč je většina 

italských báječných fešand štíhlých a pružných i ve věku nad osmdesát? Jaká je nejspolehlivější 

finta na bručouny? Proč se nemá při italském klábosení používat ocásek? Víte, co vám jistojistě 

pomůže po poctivé jídelní náloži? A proč se vyplatí nezanášet? Je typický italský chlapík pod 

pantoflem, nebo hlavou rodiny? Kterýpak dirigent bývá ten nejlidštější? A tušíte, v čem spočívá 

vaše krása? 

 

Karanténa s moderním fotrem – Landsman, Dominik 

Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karanténě! To si takhle jednoho prosluněného odpoledne dá 

někdo v Číně na stojáka u stánku netopýra na loupačku a za pár měsíců, na opačné straně 

zeměkoule, jste vy zavření doma, protože venku číhá smrt, šijete roušky a krotíte vášně 

hyperaktivního školáka, jehož vzdělání částečně padlo na vás – školy jsou totiž zavřené. A vy 

postupně začnete nenávidět všechny členy domácnosti, což je praktické, protože se s nikým 

jiným nestýkáte (ostatně ani nemůžete) a den za dnem, respektive měsíc za měsícem v televizi 

sledujete stále nového a nového ministra zdravotnictví, kterak se stále stejným premiérem v 

zádech národ informuje, že následující tři týdny budou klíčové. A tak začnete nenávidět i 

všechny ostatní… Mezitím samozřejmě sem tam krátká a matoucí okénka rozvolnění a 

optimismu. Best in Covid – Made in Česko! 

Katova dcera a prokletí moru – Pötzsch, Oliver 

Léto roku 1679. Ve Vídni zuří mor a šíří se už i do Bavorska. Za schongauským katem Jakobem 

Kuislem se z posledních sil dovlekl smrtelně nemocný muž. Těsně před svým skonem pronesl 

záhadné proroctví: Kuisl je prý jediný, kdo může zachránit Kaufbeuren. Černý jezdec tam hraje 

na píšťalu a nutí obyvatele města k tanci. Vrah má dvě tváře. Jakob Kuisl s dcerou Magdalenou 

se vydávají na nebezpečnou výpravu. V Kaufbeurenu umírají za podezřelých okolností další 

lidé. Stali se obětí epidemie, nebo rafinovaného vraha? 

 

 

 

Královražda na Křivoklátě – Vondruška, Vlastimil 

Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunovace českým králem. Jeho manželka Kunhuta 

mu spolu s několika předními velmoži uchystá jako překvapení okázalou oslavu na Křivoklátě, 

kam se sjedou nejen jeho věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spojenců. Mezi hosty je i 

Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem panošem Otu. Jedním z vrcholů slavnosti je rytířský 

turnaj, jehož se účastní všichni rytíři a také český král. A právě tímto turnajem začíná řada 

krutých vražd, které musí Oldřich z Chlumu co nejrychleji objasnit, protož tentokrát nejde jen o 

spravedlnost, ale také o osud české královské koruny… 
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Kytice růží nebožtíkům nevoní – Beran, Ladislav 

To, že parta píseckých kriminalistů, kterým šéfuje kapitán Karas, umí, o tom už emeritní 

komisař kriminální služby Ladislav Beran přesvědčil ve svých krimi povídkách spoustu čtenářů. 

A není tomu jinak ani v jeho další knize, kterou nazval Kytice růží nebožtíkům nevoní. 

Tentokrát písecký autor předkládá čtenářům další napínavé povídky, které zaujmou už svými 

názvy, mj. Vrah na pět, Holka na jednu sezonu, Prázdná postel, Kasařské rekviem. Poručíci 

Studnička a Mach a jejich kolegové si i při vyšetřování těch nejtěžších zločinů umí na případ 

tzv. zajít. Povídkám, jak už tomu u autora bývá, nechybí napětí, ale ani humor. Svět zločinu a 

galerky totiž není jednobarevný. Každý zločin má své pozadí a nejde jen o to vypátrat a 

usvědčit pachatele, ale rozkrýt i lidské osudy, vztahy a pohnutky... 

 

Ledové peklo – Campbell, John W. 

Krátký román Ledové peklo (Frozen Hell) byl v roce 2018 objeven mezi písemnostmi Johna W. 

Campbella Jr., uloženými v knihovně Harvardské univerzity. Jde o dřívější, delší a za autorova 

života nevydanou verzi jeho slavné povídky „Kdo je tam?“, v níž vědci z antarktické výzkumné 

stanice objeví pod nedotčeným ledovým příkrovem obludnou mimozemskou bytost. V 

důsledku několika neuvážených kroků dopustí, aby se zdánlivě mrtvý a neškodný vetřelec 

probudil k životu. Následuje napínavé a tísnivé dobrodružství, boj lidí s tvorem ovládajícím 

stěží představitelné umění transformace. Příběh patří do zlatého fondu science fiction a je 

obecně známý především díky filmovému zpracování Johna Carpentera pod názvem Věc. 

Ledové peklo publikovanou povídku rozšiřuje o tři kapitoly, příběhu dodává plastičtější pozadí 

a kontext a je verzí, v níž chtěl Campbell svůj příběh původně předložit čtenářům. Z tohoto 

hlediska jde o pozoruhodný literární artefakt, který by neměl uniknout pozornosti žádného fanouška klasické science 

fiction. 

Letenka z džungle – Brown, Sandra 

Přesně takového muže Kerry hledala – na první pohled nebezpečného žoldáka, který se vyzná 

v džungli a ochrání ji před divou zvěří a bandami povstalců. Její úkol nebude lehký – musí 

zachránit skupinu dětí před nelítostným diktátorem a dovést je do bezpečí. Linc O’Neal ale 

není tím, za koho ho Kerry považuje. Souhlasí, že jí pomůže, ale jeho motivace má k 

ušlechtilosti daleko. Pokud přežijí cestu, která se zdá být sebevražedná, hodlá si vzít nejen 

nabízené peníze, ale i Kerry. V sázce jsou životy nevinných dětí, všude kolem panuje zlovůle a 

nedůvěra… a přesto mezi Kerry a Lincem vře zakázaná touha. Ani jednomu z nich nechybí 

odvaha, bojují s překážkami, aby zůstali naživu, a zjišťují, že jejich skutečnou výzvou je boj s 

ďáblem uvnitř… 

 

Manžel a záhadná blondýna – Jakoubková, Alena 

Sandra Vlková je po více než dvacetiletém manželství přesvědčená, že si může být svým 

mužem Jiřím jistá. Vedou spolu spokojený život, jejich dvojčata Martina a Honza už mají po 

maturitě, a tak mají dost času jeden na druhého. Jenže jednoho Sandře zavolá její kamarádka 

Dana, že viděla Jiřího v kavárně sedět s mladou blondýnkou nad šálky latté. Ten telefonát 

Sandře jednou provždy změní život… 
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Matčin hrob – Regan, Lisa 

Když dva malí chlapci při hře v lese nedaleko parkoviště pro karavany najdou pohřbené tělo, 

policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese 

jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyzpytatelné matky Belindy Roseové. 

 

Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené 

tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před třiceti lety. Ženě jménem Belinda 

Roseová… 

Josie svou matku neviděla už léta a nechce na tom nic měnit, ale nepopiratelné spojení mezi ní 

a případem ji donutí oživovat věci, které chtěla nechat zasunuté hodně hluboko. 

 

Když se detektiv Josie Quinnová blíží k odhalení tajemství, které navždy změní život nejen jí, je nalezeno další tělo. 

Najednou je jasné, že někdo z jejího okolí se nezastaví před ničím, jen aby udržel pravdu hluboko pohřbenou. 

 

Mluvit o ex… není dobré pro sex – Jakoubková, Alena 

Ella je vynikající kuchařka, vaří v obyčejné hospůdce, ale její tradiční česká jídla jsou vyhlášená 

široko daleko. Robert, její přiženěný bratranec, je též skvělý kuchař, má michelinskou hvězdu 

ze svého působení v cizině a teď vaří ve vyhlášené pražské restauraci. Oba mají sen – mít 

vlastní restauraci někde na venkově. Splnění snu se přiblíží, když jim, jako jediným kuchařům z 

rodiny, nějaký vzdálený příbuzný odkáže rovným dílem výletní restauraci u jezera. Má to ale 

háček – Ella je do Roberta zamilovaná, ale Robert skoro pořád mluví o manželce, která mu 

utekla s nějakým cizincem... 

 

 

Na špatné straně – Patterson, James 

Alex Cross se dostane do přestřelky a neprávem je obviněn z úmyslného zabití. Postavení 

mimo službu mu ale nezabrání ve vyšetřování brutálních zločinů, které mají líheň v 

nejtemnějších zákoutích internetu. Spolu s parťákem Sampsonem se pokouší zločiny rozplést, 

ovšem když o Alexově nevinně začne pochybovat i jeho vlastní rodina, situace se zkomplikuje. 

 

 

 

 

Na tenkém ledě – Patterson, James 

V ranních hodinách se rozléhá předměstím Washingtonu střelba, po které zůstalo na zemi tělo 

mrtvého policisty v krvi. Vlna stejně brutálních vražd se přehnala celým městem a jediné, co 

mají všechny oběti společného, jsou zločiny, které spáchaly. Alex Cross je na stopě 

nebezpečnému samozvanému katovi, který je přesvědčen, že všichni viníci musí zemřít. 
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Návrat – Sparks, Nicholas 

Trevor po dědečkovi zdědí chatu a zjišťuje, že ho to táhne do míst, kde prožil dětství. Vrátí se, 

protože chce vést jednoduchý život, ale ve skutečnosti to zas tak jednoduché není. Je tu 

například Callie, rozmrzelá místní teenagerka, která o smrti Trevorova dědečka ví zjevně víc, 

než by měla. A navíc Trevorovi nejde z hlavy Natalie, zástupkyně místního šerifa. Ve snaze 

odhalit tajemství a zjistit, co se skutečně stalo s jeho dědečkem, se Trevor začne šťourat v 

minulosti a pochopí, že abychom se mohli pohnout vpřed, musíme se občas vrátit na místo, 

kde to všechno začalo. 

 

 

Něco jako láska – Brogan, Tracy 

Sadie Turnerová dokáže uspořádat a zorganizovat téměř všechno – kromě vlastního života. 

Aby se zotavila z rozvodu a oddechla si od arogantního exmanžela, naplánuje si s dětmi 

dovolenou u příbuzných v domě u jezera. Těší se na lenošení bez mužů, ale její teta Dody má 

úplně jiné představy! Po pláži pravidelně běhá urostlý mladík a tetička si vezme do hlavy, že by 

se posmutnělá neteř měla trochu pobavit. Kdo by pohlednému Desmondovi odolal? Sadie se 

statečně brání, jenomže mladý lékař je nejen zdvořilý a milý, ale navíc si skvěle rozumí s 

oběma dětmi. Že by dokonalí princové přece jen existovali? 

 

 

Nestydaté neviňátko – Dán, Dominik 

Dvojice detektivů z oddělení vražd Richard Krauz a Josef Fischer zvaný Chosé vyšetřují nový 

případ: bestiální vraždu studentky architektury Moniky, kterou vrah uškrtil doma u rodičů, v 

jejím pokoji. Jako obyčejně nejsou největším nepřítelem zkušených detektivů úskoky 

zákeřného vraha, ale čas, který letí víc než neúprosně… Ale ne vždy zákonitě dopředu. 

Minulost se nedá změnit ani vymazat… Události minulého roku pronásledují Krauze, vystupují 

do popředí a promítají se do současnosti. Kdo Moniku zneu žil a zavraždil? Je smrt bosse, který 

je taktéž za vražděn, závažnější než smrt mladé studentky? Kdy už konečně skončí ma?ánské 

vraždy? Kdo přesvědčí prominentní rodiče zavražděné a věčně nespokojeného šéfa kriminálky, 

že detektivo vé z mordparty dělají, co je v jejich silách? 

 

Něžný měsíc nad Usambou – Jacobs, Anne 

Povstání změnilo Německou východní Afriku. Charlotta a George, jejichž životní cesty se 

konečně sešly, už nepoznávají zemi, ve které chtěli vychovávat svou malou dcerku. Táhne je to 

zpátky do vlasti. Tam ale na ně nečekají s otevřenou náručí. Přes jejich snahu vybudovat si v 

severním Německu nový život, si oba brzy přiznávají, že stále touží po Africe. George nečekaně 

dostane lákavou nabídku, která je zavede nazpět na černý kontinent. Netuší, jakým 

nebezpečím budou muset čelit a že jejich hluboká láska bude vystavena těžké zkoušce... 

Pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem 
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Obhájce – Methos, Victor 

Peněz je málo a kariérních vyhlídek ještě méně, proto novopečený právník Brigham Theodore 

podnikne zoufalý krok a nastoupí do pochybné právnické firmy v Salt Lake City. Hned svůj 

první případ, překročení povolené rychlosti, ovšem prohraje a je přesvědčený, že se s kariérou 

právníka může rozloučit. Proto je více než překvapen, když mu jeho šéf přidělí o něco 

náročnější kauzu: Amanda Piercová je utrápená a vyčerpaná žena, které psychopat znásilnil a 

zavraždil dceru. A ona se mu pomstila. Není pochyb, že to byla ona, kdo zmáčkla spoušť – 

vidělo jí pět svědků. A i když jsou sympatie veřejnosti na její straně, hrozí jí trest smrti – ona 

sama ostatně vinu ani nepopírá. Novopečený právník se tak pouští do boje nejen o svou 

kariéru, ale i o život své klientky. 

 

Oceán mezi námi – Thompson, Gill 

Poutavý román inspirovaný skutečnými událostmi. 

Matka i její syn, rozděleni tragédií během 2.světové války, bojují o svoje znovushledání. 

Po leteckém náletu je v Londýně nalezena bloudící žena. Zpočátku si nepamatuje, kým je ani 

co se přesně stalo, vybavuje se jí matně pouze to, že ztratila něco velmi vzácného. Mezitím 

její syn čeká v sirotčinci a doufá, že se jeho matka vrátí. Posléze si ho jako domnělého sirotka 

adoptuje osamělá žena z Austrálie. Pak ale objeví tajemství jeho minulosti. Měla by mlčet? 

Nebo řekne pravdu a bude přitom riskovat ztrátu chlapce, který se mezitím stal součástí jejího 

života? 

 

 

Pohledávka – Grisham, John 

Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat práva, aby změnili svět a udělali z něj lepší místo k 

životu. Zadluží se a nastoupí na tříletou soukromou školu. V posledním semestru si však 

postupně uvědomí, že něco je špatně – málokdo z absolventů tohoto ústavu složí advokátské 

zkoušky, natož aby si našel práci v oboru. A člověk, jemuž škola patří, náhodou vlastní i banku 

specializující se na studentské půjčky. Stali se obětí podvodu a ne všichni se s tím dokážou 

vyrovnat. Tragická událost přiměje trojici z nich zosnovat plán, jak se z téhle pasti dostat. Aby 

ho mohli uskutečnit, budou muset ze školy odejít. A pustit se do souboje Davida s Goliášem. 

 

 

 

Pomalu hořící oheň – Hawkins, Paula 

Nový román autorky Dívky ve vlaku – knihy, která se stala fenoménem. Když je na říčním člunu 

v Londýně nalezen brutálně zavražděný mladík, v centru pozornosti se ocitají tři ženy, které ho 

znaly. Laura, temperamentní podivínka, o níž si leckdo myslí, že je nebezpečná, s Danielem 

strávila poslední noc před jeho smrtí. Jeho sousedka Miriam ví, že ačkoli Laura odcházela z 

místa činu s krví na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražednice – hořká zkušenost 

Miriam naučila, co to znamená, ocitnout se v nesprávný čas na nesprávném místě. A do třetice 

je tu Carla, teta zavražděného, která dosud truchlí nad nedávnou smrtí jiného člena rodiny. 

Nikomu nevěří – vždyť i dobří lidé mohou být schopni strašlivých činů. Tři ženy, které nemají 

společného nic kromě zášti, kterou k zavražděnému cítily… Jak dlouho mohou doutnat křivdy a 

stará tajemství, než se rozhoří v divoký plamen? 
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Popel všechny zarovná – Dán, Dominik 

Vražda staré ženy, která byla brutálně rozsekána mačetou, a smrt mafiána, od které vedou 

stopy k tajným službám. Nový detektivní román Dominika Dána pojednává o dvou zločinech, 

kniha je plná pochybných kreatur, mafiánů a tajných agentů. Autorovy dvacetileté zkušenosti jí 

dodávají na věrohodnosti. Najdete v ní skutečnosti, při nichž zamrazí a jež by raději měly být 

fikcí. A naopak literární fikce působí díky znalosti policejní práce autenticky. Vše vypadá tak 

věrohodně, že už je pouze na čtenáři, co budete pokládat za realitu a co za fikci. 

 

 

 

Posedlé dítě – Theils, Lone 

Na hřbitově je nalezen brutálně zavražděný muž. Krátce nato se najde znetvořené tělo malého 

chlapce. Londýnská korespondentka Nora Sandová si začíná myslet, že obě vraždy souvisejí s 

rozvodem slavného páru – hvězdy dánské reality show a ruského oligarchy, kteří mezi sebou 

bojují o svěření syna do péče. Ale neukousla si Nora projednou příliš velké sousto? Honba za 

pravdou ji zavede až do nejtemnějších londýnských zákoutí, kde vládne černá magie. 

 

 

 

Poslední důkaz – Deaver, Jeffery 

Colter Shaw přijíždí do San Franciska, aby tam sledoval tajemná vodítka a dokončil misi, na 

kterou se před lety vydal jeho otec. Musí najít ztracenou tašku s důkazy, které by mohly zničit 

nebezpečnou korporaci zodpovědnou za obrovské množství zmařených životů. 

Zatímco si Colter hraje s krutými zabijáky na kočku a myš, sám se ocitne v jejich pasti. Pomůže 

mu nečekaný spojenec z minulosti – Russell, starší bratr, s nímž Colter nebyl v kontaktu více 

než deset let. Společně pak zjistí, že v ohrožení jsou další životy. Za 48 hodin má totiž dojít k 

vyvraždění celé jedné rodiny. 

Bratry čeká závod s časem. Musejí zachránit rodinu odsouzenou k smrti a zajistit, aby tajemství 

ukryté ve ztracené tašce nepadlo do špatných rukou. 

 

Poslední velký den – Robinson, Tammy 

Ava Greenová má před sebou posledních pár měsíců života, ačkoliv jí ještě nebylo třicet. V den 

svých 28. narozenin se dozví zprávu, kterou nechce slyšet nikdo z nás – že smrt je blízko. 

Rakovina, o níž si myslela, že ji před třemi roky překonala, je zpět. Tentokrát ale v konečné, 

nevyléčitelné podobě. Po počátečním šoku se Ava rozhodne nemarnit ani minutu z těch, co jí 

zbývají. O jedné věci sní už od doby, kdy byla malou holčičkou – vdát se. 

Její přátelé a rodina napnou síly a rozhodnou se, že jí uspořádají svatbu snů. Její poslední velký 

den, oslavu života. Velkolepé přípravy začínají. Jejím příběhem, příběhem ženy, která umírá a 

chce si splnit jednoduchý sen, začíná žít celá země a všichni se spojí, aby její poslední velký den 

byl nezapomenutelný. Během reportáží pro ženský časopis, který celou cestu ke svatbě 

dokumentuje, se seznámí s fotografem Jamesem. A najednou oba objeví bolestnou pravdu – totiž, že nikdy není 

pozdě potkat životní lásku. 
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Později – King, Stephen 

Syn svobodné matky, Jamie Conklin, nechce nic víc než prožít obyčejné dětství. Jenže Jamie 

není obyčejné dítě. Jamie se narodil s nadpřirozenou schopností, matka ho ale nabádá, aby to 

tajil. Může vidět to, co nikdo jiný nevidí, a naučit se to, co se nemůže naučit nikdo jiný. Ale 

cena za užití této schopnosti je vyšší, než si Jamie dokáže představit. Zjistí to ve chvíli, když ho 

detektiv vtáhne do pronásledování vraha. 

 

 

 

Princezna Alžběta – Weir, Alison 

Malá Alžběta, dcera Jindřicha VIII., nejmocnějšího z anglických panovníků, je princezna 

předurčená k životu na výsluní moci a slávy a lidé se jí klanějí jako králově dědičce. To vše se 

ale rázem změní, když je její matka Anna Boleynová – Jindřichova velká láska – popravena za 

údajnou nevěru. Král holčičku vydědí, dá ji prohlásit za nemanželskou a ona je napříště nucena 

spoléhat jen na vlastní důvtip, aby v temných vírech doby plné intrik a náboženských svárů 

mezi katolictvím a nově zrozeným protestantismem vůbec přežila. Zvlášť po otcově smrti musí 

jako sirotek obratně proplouvat dravými proudy bezohledných mocenských bojů u 

tudorovského dvora. Je svědkem protestantské regentské vlády svého bratra, mladičkého 

Eduarda VI., i nelítostné katolické obnovy své starší sestry Marie Krvavé, za jejíž vlády se jako 

ikona protestantské strany na krátký čas dokonce ocitá uvězněna v Toweru, a ač se důsledně distancuje ode všech 

spiknutí, hrozí jí smrt. Jsou chvíle, kdy bojuje o holý život, a přelstít ty, kdo usilují o její zničení nebo ji chtějí využít pro 

své vlastní cíle, jí pomůže jen nevšední inteligence a mimořádné vzdělání. Z hloubavé, předčasně vyspělé dívenky, 

jejíž osud je plný tragických zvratů, se nakonec stává nejslavnější a nejoblíbenější anglická královna. Ale to už je jiný 

příběh. 

 

Propast smrti – Bryndza, Robert 

Soukromá detektivní kancelář Kate Marshallové a Tristana Harpera má svůj první velký případ. 

Před dvanácti lety odhalila novinářka Joanna Duncanová politický skandál a poté záhadně 

zmizela. Většina lidí už zapomněla, jen Joannina matka stále po své dceři pátrá. 

Kate a Tristan vycházejí při svém vyšetřování z Joanniných složek a poznámek a jdou krok za 

krokem po jejích stopách. Mezi jejími osobními věcmi odhalí Kate jména dvou mladých mužů, 

kteří také zmizeli. 

Když pospojuje poslední dny těchto tří pohřešovaných lidí, Kate si uvědomí, že Joanna 

pravděpodobně narazila na něco mnohem zlověstnějšího, než by kohokoliv napadlo: sériového 

vraha... 

První herečka – Gortner, Christopher W. 

První herečka je další z historických románů amerického autora C. W. Gortnera, který 

představuje skutečnou a výraznou ženskou postavu. Tentokrát jde o dodnes uctívanou 

francouzskou herečku Sarah Bernhardtovou (1844-1923). Tu lze nazývat opravdu "první 

herečkou" v moderním slova smyslu: jednak proto, jak novátorským a přirozeným využíváním 

svého jedinečného talentu na jevišti bořila tehdejší konvence, jednak díky ojedinělé pozici 

mezinárodně uznávané hvězdy, kterou si postupně dobyla. Jak je u Gortnera obvyklé, i "božská 

Sarah", v klášteře vychovaná dcera kurtizány židovského původu, se v jeho románu stává 

vypravěčkou vlastního příběhu, který zahrnuje nejen vzlety, pády a intriky na divadelních 

scénách i v zákulisí, ale také složité rodinné, milostné, přátelské a profesionální vztahy. V těch 

figuruje i řada proslulých osobností - Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová, Oscar 

Wilde, budoucí britský panovník Eduard VII. K dosažení pozice skutečné celebrity Sarah 
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pomáhal také Félix Nadar, jeden z prvních velkých fotografů, a samozřejmě i slavný malíř Alfons Mucha, který ji, 

Gortnerovými slovy, "svými plakáty učinil nesmrtelnou". 

Přichází čas pomsty – Černucká, Veronika 

Několik zavražděných a záhadný vzkaz na místě činu. Pilařov je ospalé městečko ve středních 

Čechách a jeho obyvatelé působí na první pohled mírumilovně. Kdo z nich je vrah, který své 

oběti likviduje s potěšením a velkou vynalézavostí? Případu se ujímá Tara a postupně odkrývá 

děsivé tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbené. 

 

 

 

 

Příliš mnoho tajemství – Gillerová, Katarína 

Ti, kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát. 

 

Proč Romana nečekaně nastoupila jako prodavačka do obchodu s kabelkami? A proč ji 

majitelka butiku zatahuje do svých soukromých záležitostí? Přidává jí práci a Romana tak nemá 

čas na své rodiče, nejlepšího kamaráda z dětství ani bývalého přítele, který ji chce získat zpět. 

Každý před ní skrývá nějaké tajemství. Romana rozplétá cizí osudy a otevírá staré křivdy, aby 

konečně dostala odpovědi na své otázky. Je ale opravdu nutné všechno vědět? 

 

 

Rodinný hotel: Nový začátek – Grünig, Michaela 

Heiligendamm, rok 1912. Rodina berlínského hoteliéra Kuhlmanna má veliké plány: vytvořit 

konkurenci slavnému Grand Hotelu. Bohužel High Society i nadále raději navštěvuje podnik již 

známého, etablovaného podniku. V těchto těžkých časech projevuje zvláště hoteliérova dcera 

Elisabeth obchodní nadání, na rozdíl od syna Paula, jehož hlavní vášní je hudba. Když se situace 

nebezpečně vyhrotí, cítí Elisabetin otec nutnost požádat o pomoc zbohatlíka Julia 

Falkenhayna. Jeho velice nekonvenční názory ovšem zpočátku velice popuzují ctižádostivou 

Elisabeth… Úvod rodinné ságy o hoteliérské rodině v Heiligendammu 

 

 

Řev – Ahern, Cecelia 

Jsem žena. Slyšte můj hlas. 

Představili jste si někdy jiný život? 

Stáli jste někdy nerozhodní na křižovatce? 

Zažili jste moment, kdy jste chtěli jen křičet? 

Ženy v těchto překvapivě originálních příbězích zažily všechno z toho: ženy, které si z nás 

udělaly přátele, ženy, které nás povzbuzují, ženy, které vzbuzují naši odvahu. V příbězích 

objevíte třicet žen, které jsou naprosto rozdílné, ale každá jedna z nich se dotkne vaší duše, 

často dokonce s úsměvem. 

Vtipné, něžné, překvapivé, ostýchavé příběhy promluví k nám všem a povypráví o momentech, 

kdy všichni chceme křičet. 
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Sára – Dán, Dominik 

Detektivové Richard Krauz a Jozef Fischer vyšetřují vraždu vlivného ředitele konzorcia bank. 

Našli ho v jeho pracovně s prostřelenou hlavou. Není jasné, jak vrah překonal důmyslný 

zabezpečovací systém a jak je možné, že na místě činu nezanechal jedinou stopu. Případ 

nepostupuje dokud neznámý dobrodinec nepošle na Oddělení vražd záhadný balíček. Je v něm 

videokazeta s nahrávkou vraždy. A dokonce tvář muže, který střílí... A všichni ho dobře znají! 

Ale ten se zatne a nechce promluvit, přestože ví, že mu hrozí nejtěžší trest. Je však muž z 

videokazety opravdu vrah? Případ se začíná komplikovat a detektivové zjišťují, že je nejistý 

nejen pachatel, ale ani zavražděný nemusí být tím, kdo měl původně zemřít...   

 

 

Saturnin se představuje – Macek, Miroslav; Jirotka, Zdeněk 

Ač se to může zdát k neuvěření, Saturnin nebyl sluhou odjakživa. Přesto už jako jinoch prožíval 

řadu neuvěřitelných příhod. Jak vypadaly jeho mladické eskapády, do nichž byla skoro vždy 

zapletená nějaká ta žena? Proč se jeho matka rozhodla pro jméno Saturnin? A jak se dostal až 

do služeb svého pána v obklopení tety Kateřiny a dalších příbuzných? Saturninova minulost je 

pestrá jako jeho představivost – a nyní ji poznáte do všech zábavných podrobností! 

 

 

 

Spasitel – Weir, Andy 

Nové úžasné, napínavé meziplanetární dobrodružství od autora světového bestselleru Marťan. 

Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé misi poslední naděje. Pokud selže, lidstvo 

zanikne. Je tu však drobný háček – Ryland to neví. Nedokáže se vybavit ani své jméno, natož že 

má nějaký úkol a jak ho asi tak splní. Všechno, co ví, je, že hodně hodně hodně dlouho spal. Že 

se probudil miliony kilometrů od domova. A že společnost mu dělají dvě mrtvoly. Jak se mu tak 

vracejí vzpomínky, dojde mu, že putuje nevelkou lodí, sestavenou všemi pozemskými vládami 

a vesmírnými agenturami a vrženou do hloubky vesmíru, aby odvrátila hrozbu vymření našeho 

druhu. A díky nečekanému spojenci se mu to možná i podaří... 

 

 

Šťastná za všech okolností – Devátá, Ivanka 

„Až umřu, kluci,“ říkám svým synům, „chci, abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože já 

dovedla být šťastná za všech okolností.“ Úspěšná herečka a ještě úspěšnější spisovatelka 

Ivanka Devátá se po letech odhodlala k sepsání autobiografie, které se tak dlouho bránila. I 

když její život nebyl vždycky šťastný, i když i ji potkávaly problémy, zrady a zklamání, i když i jí 

bylo často spíš k slzám než k radosti, její talent na štěstí vždycky zvítězil. 
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Štěkot uvázaných psů – Dušek, Jakub 

Detektivní thriller z prostředí protektorátu. 

 

Podzimního rána roku 1941 je v zapadlé pražské ulici protektorátu Čechy a Morava nalezeno 

mrtvé tělo s vyřezaným hákovým křížem na hrudi. Dramatičnost celé situace podtrhuje fakt, že 

obětí je vrchní komisař Antonín Kohorouz – vzor policejního sboru s řadou vyznamenání. 

Případu se ujímá jeho kolega Petr Meltke, dávný Kohorouzův přítel, který ale má nejlepší roky 

už dávno za sebou. Za přísného dohledu nacistického aparátu začne Meltke rozplétat nitky 

komplikovaného případu. Brzy pochopí, že případ má politické pozadí, a nebezpečí začne 

ohrožovat samotného Meltkeho i jeho rodinu… 

Tajemství mezi námi – Madeleine, Laura 

Vysoko v horách na jihu Francie se osmnáctiletá Ceci snaží žít co nejnormálnější život. Píše se 

však rok 1943 a normální není nic – a to především ne pro dívku, která se zamiluje do špatné 

osoby. Zdá se totiž, že skandál by mohl být stejně nebezpečný jako válka, které se podařilo 

vloudit i do tak zdánlivě zapadlého městečka. 

O padesát let později se Annie pustí do pátrání po své dávno ztracené babičce. Vyzbrojená 

pouze stohem papírů se vydává na cestu z Anglie do Paříže, aby konečně nalezla pravdu. 

Ovšem s tím, jak odkrývá babiččin příběh, odhalí Annie i něco, na co nebyla připravená, něco, 

co obrátí vzhůru nohama vše, co o své rodině věděla – a co si myslela, že ví i sama o sobě. 

 

 

Tři sestry – Morris, Heather 

Navždy spolu, navzdory všemu. Od autorky bestselleru Tatér z Osvětimi. 

 

Když byly Cibi, Magda a Livia malé, slíbily svému otci, že si zůstanou nablízku, ať se stane 

cokoliv. O několik let později Livii deportují do Osvětimi – a Cibi se k ní dobrovolně přidá. 

Jedině Magda se ještě nějakou dobu skrývá na rodném Slovensku, ale brzy také skončí ve 

vyhlazovacím táboře. Tváří v tvář smrti si sestry dají další slib: pokusí se přežít. A tak začíná 

jejich strastiplná pouť zničeným kontinentem, která povede až za novým životem v Izraeli. 

 

 

Údolí havranů – Erskine, Barbara 

Nový román oblíbené autorky je vystavěn na známém schématu dvou časových rovin, 

současné a starověké keltsko-římské. Pojítkem mezi oběma hlavními postavami, londýnskou 

vysokoškolskou učitelkou Jess a dcerou keltského krále Eigon, je děsivá zkušenost znásilnění a 

pronásledování. Opět nás čeká mnoho nečekaných zvratů, v nichž se dnešek prolíná s historií. 

V té ožívá starověký Řím v prvních desetiletích císařství, v době svatého Petra a 

pronásledování křesťanů, v době vlády císařů Claudia a později i Nera. Děj se pak vrací do 

Británie v 1. stol. n. l. Současný příběh se odehraje během jednoho léta ve Walesu a v Římě 

dramatické prožitky hrdinky Jess také tady souvisejí s dávným příběhem ze starověku. 
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Upálené – Tudor, C. J. 

Další thrillerová lahůdka s hororovou příchutí od autorky Kříďáka, Jámy a Těch druhých. Před 

pěti sty lety tady upálili osm mučedníků. Před třiceti lety tu beze stopy zmizely dvě dívky. A 

před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní farář. Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž 

tajemství leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu probouzet. Nahradit 

zesnulého duchovního sem přichází někdo, komu temnota také už mnohokrát zasáhla do 

života. Někdo, kdo bude muset otevřít staré rány a hlavně ochránit svou dospívající dceru před 

démony, kteří tady umějí být až příliš skuteční. 

 

 

V mysli vraha – Omer, Mike 

Chicago. Tři ženy byly nalezeny uškrcené, nabalzamované a naaranžované v pózách, jako by 

byly živé. K případu je přizvána horlivá a sebevědomá forenzní psycholožka Zoe Bentleyová a 

podivínský speciální agent FBI Tatum Gray. Zoe se musí pokusit pochopit vrahovu motivaci, 

aby ho policie dokázala najít dřív, než zemřou další ženy. Během vyšetřování sama dostává 

podezřelé anonymní zásilky. Nikomu o nich neřekne, jejich obsah ale odkazuje k příšerným 

zločinům z minulosti. Z lovce se stává kořist a z minulosti děsivá přítomnost... 

 

 

V temnotě – Omer, Mike 

Video s dívkou drápající nehty víko své rakve patřilo k tomu nejhoršímu, co Zoe kdy viděla. 

Ještě víc ji však znepokojil popisek: Experiment číslo jedna. 

 

Ona i její partner, zvláštní agent Tatum Gray, dělají, co mohou, aby našli monstrum stojící za 

šokujícím videem, ale brzy se na webu objeví další a je nalezena druhá mrtvá dívka. Zoe má 

navíc plnou hlavu jiného vraha, který ji pronásleduje od dětství a teď se zaměřil na její mladší 

sestru. 

 

Vždy věděla, že ji práce může přivést předčasně do hrobu, ještě nikdy se ale neocitla v 

takovém nebezpečí. 

Vánoční zázrak – Asher, Jay 

Nový romantický příběh od bestselerového autora Jaye Ashera. Vánoční romance, která vám 

zlomí srdce, ale přiměje vás brzo začít znovu věřit… 

Sierra vede dva životy. Jeden v Oregonu, kde její rodina vlastní farmu vánočních stromků. A 

druhý v Kalifornii, kam před Vánocemi jezdí stromky prodávat. A opustit jeden vždycky 

znamená, že jí schází ten druhý. Tak to je až do posledních Vánoc, kdy Sierra potká Caleba. 

Caleb je vzorný kluk, jen před lety udělal obrovskou chybu a platí za ni dodnes. Ale Sierra nedá 

na jeho minulost a rozhodne se mu pomoct. To samozřejmě vyvolá vlnu nesouhlasu, falešných 

dojmů a podezření, ale Caleb se Sierrou přijdou na to, že jedna věc je silnější než tohle 

všechno: pravá láska. 
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Viktorie – Goodwin, Daisy 

Pouhý měsíc po svých osmnáctých narozeninách se mladá dívka stává královnou Velké Británie 

a Irska. Všichni, včetně její rodiny, ji považují za nezralou a nepřipravenou… navíc ovládanou 

matkou. Jenže mladá dívka od prvního okamžiku podobné názory odmítá. Zavrhuje svoje 

původní jméno a stává se Viktorií odhodlanou skutečně vládnout podle svého nejlepšího 

vědomí i svědomí. V jejím okolí se i proto rozjíždí velkolepé soukolí intrik, dohadů a plánů, v 

nichž hraje velkou roli její nový sekretář lord Melbourne i princ Albert, kterého si má podle 

dávného ujednání vzít za muže… Strhující případ nejslavnější královny založený částečně na 

jejích denících a částečně na historických znalostech renomované autorky. 

 

Vinařství: Osudové dny – Lacrosse, Marie 

Schweighofen ve Falci, rok 1877. Bývalá služka Irena a její muž, dědic vinařství Franz Gerban, 

žijí ve šťastném manželství. Ovšem Irena cítí, že do manželova světa lepší společnosti nepatří. 

Protože je Franz často na cestách, trpí čím dál tím víc samotou a hledá pro sebe smysluplnou 

činnost. Začne se zasazovat o práva dělnic – a přitom se opět setká s bývalým milencem, 

dělnickým vůdcem Josefem. Franz reaguje prudkou žárlivostí a jejich vztahu hrozí rozpad. 

Potom se však Franz dozví tajemství, které představuje pro život obou partnerů obrovskou 

výzvu… 

 

 

Všechny touhy vedou do Říma – Di Fulvio, Luca 

Trojice lidí riskuje všechno, aby si každý z nich splnil svůj velký sen. Sirotek Pietro chce změnit 

svět s kamerou v ruce. Marta, dívka od cirkusu, se snaží poznat tajemství, jež hýbou světem, 

hraběnka Silvia zase touží získat pro jiné svobodu. Tři lidé, které okolnosti zavedou ve stejnou 

chvíli do města, kde probíhají boje o vznik nového národního státu. Zdá se, že v tomto zářivém 

a Věčném městě je jim předurčen dramatický život. Ocitají se uprostřed událostí, které otřesou 

celou zemí, a hrozí, že přijdou o všechno, co pro ně mělo velkou cenu. Poznávají sílu velké 

lásky, ale především touží po světě, který by byl pro všechny bezpečný. 

 

 

Zimní zámek – Stainforth, Alexander 

Isabel Prestonová byla v osmi letech obviněna ze žhářství a vraždy. Měla založit požár v sídle 

hraběte Hamiltona, při kterém zahynul jeho zeť a byl jím navždy poznamenán i jeho nejstarší 

syn Nicholas. Isabel ani po deseti letech nenachází klid – trýzní ji noční můry, které považuje za 

vzpomínky, a společnost jí ten skandál nedokáže odpustit. Když ji Nicholas Hamilton, nynější 

hrabě z Corby, požádá o ruku, je zmatená. Má se stát jeho ženou a odjet s ním na Zimní zámek, 

místo tragického neštěstí? Nicholas před ní něco tají… Ví, že jeho nastávající byla ze žhářství 

obviněna neprávem, ale jelikož je vázán přísahou, nemůže jí nic prozradit. Isabel si po příjezdu 

na sídlo začíná postupně vzpomínat. A zjišťuje, že nočním můrám není radno důvěřovat. 

Klamou ji stejně jako lidé, kteří jsou schopni udělat vše, aby utajili rodinný skandál. Jakou má 

však Nicholas jistotu, že zná skutečnou pravdu, že se nestal stejnou obětí jako Isabel a nelapil 

se do spletité pavučiny lží? 
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Zrcadlo – Keleová-Vasilková, Táňa 

Helena s Vladem žijí v takovém... obyčejném manželství. Bez větších konfliktů, ale i bez 

potřebné jiskry, která by mu dávala laskavost a hřejivost. Stereotyp a nuda se bohužel dostali i 

do jejich vztahu a Helenu to hodně trápí, ale neví, co s tím, jak to změnit. A tak zatímco se její 

manžel ve volném čase věnuje svému hobby, ona bloudí po internetu a sní... o tom jak by 

mohli žít, jak nebýt jen spolubydlící. Naštěstí má tento manželský pár dceru, která jim 

nevědomky nastaví zrcadlo. 

 

 

 

Ztracený diadém – Bauer, Jan 

Dne 7. února 1311 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě slavnostně korunován nový český 

král Jan Lucemburský a spolu s ním i jeho žena Eliška. K její korunovaci byl použit nádherný 

zlatý a perlami a safíry zdobený diadém, jaký nosila už její matka Guta Habsburská. Od té doby 

byl uložen spolu s ostatními korunovačními klenoty v klenotnici baziliky sv. Víta. Jenže když si 

měla královna Eliška při příležitosti křtu svého syna Václava, budoucího Karla IV., podruhé 

nasadit na hlavu tento vzácný diadém, zjistilo se, že v klenotnici chybí. V podezření z jeho 

zcizení byl především sám král Jan, který potřeboval peníze na vojenskou pomoc Ludvíkovi 

Bavorskému proti římskému vzdorokráli Fridrichovi Sličnému. Krále však nebylo možné jen tak 

obvinit a tak Jindřich z Lipé požádal o vyšetření krádeže diadému královského soudce 

Melichara z Roupova. Času je však na její objasnění zpropadeně málo. Termín křtu malého 

Václava se valem blíží a Melichar se ocitá ve velmi nepříjemné situaci. 

Žárlivost a jiné povídky – Nesbø 

Strhující sbírka napínavých příběhů od krále severské krimi. 

 

Nevěra se nevyplácí a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň proplete se žárlivostí, k 

pomstě zbývá už jen krůček. Dva úplně stejní horolezci bojují o krásnou řeckou servírku. 

Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se 

kvůli manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu a bez okolků své plány svěřuje 

podivnému spolucestujícímu. Nebezpečný kolotoč silných emocí se dává do pohybu… a už 

nepůjde zastavit. 

 

Žena v našem domě – Hart, Andrew, Hart 

Co se stane, když svůj domov otevřete absolutnímu cizinci? 

Anna Kleinová je po narození dětí připravená vrátit se do práce jako literární agentka. 

Společně se svým manželem Joshem se i přes určité obavy rozhodne zaměstnat chůvu, která s 

nimi bude žít v domě. Všechny jejich pochybnosti zmizí, jakmile se setkají s Oaklynn 

Durstovou. Má skvělá doporučení, klidnou povahu a k dětem se chová přirozeně. Nemluvě o 

tom, že děti ji zbožňují. 

Ovšem nedlouho po Oaklynnině příjezdu začínají děti trpět záhadnými nemocemi a 

nevysvětlitelnými zraněními. Zatímco mateřská Oaklynn všechny utěšuje, Anna si nemůže 

pomoct a cítí se poněkud zastíněná. A podezřívavá. Manžel a přátelé ji ujišťují, že její obavy 

jsou neopodstatněné – Oaklynn je dokonalá. Ale Anna si tím není tak jistá. 

Když se ponoří do Oaklynniny minulosti, příliš pozdě zjistí, že žena, která bydlí v jejím domě, není tou, za kterou se 

vydává. Ovšem Oaklynn není jediná, kdo lže. A když temná tajemství vyplavou na světlo, následky mohou být smrtící. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zrcadlo-477838
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Žena po které se slehla zem – Theils, Lone 

Brutální deportace nelegálních imigrantů, mezinárodní korporace, pokusy na lidech, zázračný 

lék na nadváhu a dokonce iránský jaderný program… Tyto události spojuje více, než se může 

na první pohled zdát. Nora Sandová stojí před největší výzvou své kariéry. Iránský nositel 

Nobelovy ceny, který se řadu let brání mediální pozornosti, nyní usiluje o azyl v Dánsku, a 

proto souhlasí s poskytnutím jednoho jediného rozhovoru právě jí. Má jeden požadavek: Nora 

musí najít jeho milovanou ženu Aminu, která zmizela kdesi v Londýně během útěku z Iránu. 

Pátrání po spisovatelově ženě zavádí mladou novinářku do míst, jaká by si nedokázala 

představit ani v tom nejhorším snu… 

 

 

 

Naučná literatura 

Darwin – Wyhe, John van 

Charles Darwin je velká osobnost, která změnila svět. Jeho revoluční teorie evoluce 

přirozeným výběrem byla ve své době kontroverzní a vysmívaná, platí ale už více než 150 let. 

Bohatě ilustrovaná kniha vás provede Darwinovým životem profesním, jeho slavnou cestou na 

Galapágy, ale i jeho životem soukromým. 

 

 

 

Marie Curie – Gunderman, Richard 

Marie Curie byla první ženou, která obdržela Nobelovu cenu, a jedinou ženou, která tuto poctu 

získala dvakrát, a současně jediným člověkem, jenž ji obdržel ve dvou různých vědeckých 

oborech. 

 

Tato biografie v plném světle odhaluje lidské i vědecké aspekty jejího života. Popisuje její 

bouřlivý osobní příběh v době sociálních zvratů a zápas o uznání v časech, kdy byly ženy-

vědkyně téměř neznámým pojmem. Marie Curie zemřela v roce 1934, když podlehla aplastické 

anémii, která se zřejmě rozvinula v souvislosti s jejím vědeckým bádáním. Její práce nejen že 

přispěla k našemu pochopení struktury atomu, a tím také k samotné fyzikální podstatě světa, 

ale také položila základy moderních medicínských inovací, jako například radioterapie. Marie Curie nepřestává 

inspirovat miliony lidí celého světa. 
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Čtení pro mladí čtenáře 

5minutové Marvel příběhy 

POZOR: Toto není komiks, ale bohatě barevně ilustrovaná kniha!! 

 

Superhrdinové, spojte se! 

 

Přidejte se k nejmocnějším hrdinům v marvelovském vesmíru, kteří se spojili, aby chránili svět 

před těmi nejnebezpečnějšími nepřáteli, jaké si dokážete představit. Opět se zde setkáte s 

některými ze svých oblíbených postav v napínavých příbězích, které zvládnete přečíst nahlas za 

pouhých pět minut! 

 

Kniha je vhodná pro děti +4. 

5minutové Mickeyho pohádky 

Vydejte se se slavným myšákem za dobrodružstvím! Mickey se vypraví do lunaparku, postaví 

úžasný domeček na stromě a čeká ho i sjíždění divoké řeky s kamarády. S Mickeyho senzačními 

příběhy si užijete spoustu legrace a nebudete se nudit ani chviličku! 

Nechte se vtáhnout do nových příhod myšáka Mickeyho, které se skvěle hodí k předčítání před 

usnutím. 

 

 

 

Auta – 5minutové závodnické pohádky 

Vydejte se v deseti příbězích na závodnickou dráhu! Společnost vám budou dělat Blesk 

McQueen s Burákem a jejich přátelé. Každou pohádku přečtete nahlas za pouhých pět minut, 

což je ideální délka čtení před spaním... nebo prostě jen tak pro radost! 

 

 

 

Byl jednou jeden život: kosti – 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 je 

postavena nejdokonalejší stavba na světě – lidská kostra. Tato křehká a zároveň pevná 

konstrukce se skládá z více než dvou set kostí. Podepírá lidské tělo a chrání jeho 

nejzranitelnější části. 
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Deník mopse: Sněhový den – May, Kyla 

Sněží! Bella je u vytržení, Bubi její nadšení ovšem nesdílí. Vždyť sníh studí, je mokrý, a navíc to 

na něm pěkně klouže! A k tomu všemu se do vedlejšího domu přistěhoval kluk, který má 

děsivé, obrovské zvíře. Naučí se Bubi mít rád sníh? A najde si nového kamaráda? 

 

 

 

 

Disney – 5minutové ospalé pohádky 

Vydejte se s dětmi před spaním za nezapomenutelným dobrodružstvím s oblíbenými hrdiny z 

animovaných filmů od Disneyho a Pixaru! Šlápněte na plyn a zazávoďte si s Burákem a 

Bleskem, prožijte s Mauglím vzrušující den v džungli nebo se vypravte do kouzelného království 

Arendelle, kde si s Annou a Elsou užijete večer rodinných her. Čeká na vás dvanáct nádherných 

pohádek, které se skvěle hodí k předčítání před usnutím. 

 

 

 

Disney – Nejkrásnější 5minutové pohádky 

Víte, co vše se stalo za devatero horami a devatero řekami? Třeba to, že chasník Mickey našel 

v lese chaloupku z perníku, princ Donald jel za svou princeznou přes celý svět, Červená Minnie 

nesla babičce košíček s dobrotami, a ještě mnohem víc! V úžasně ilustrovaných příbězích na 

vás čekají postavičky od Disneyho v nové roli – jako hrdinové klasických pohádek. A každá z 

nich je právě tak dlouhá, že ji s dětmi za pět minut přečtete až do šťastného konce. 

 

 

 

Dogman: Volání kočičiny – Pilkey, Dav 

Premiéra velkolepého dogmaního bijáku se blíží! Jenže kdesi v tmách už číhají zloduši – 

konkrétně BLECHY z předchozího dílu –, kteří chtějí Dogmanovi jeho slávu překazit. Narafičí to 

tak, že náš hrdina s psí hlavou je obviněn z loupeže a jde kňučet za mříže. Naštěstí má Dogman 

kámoše, ba dokonce Superkámoše, kteří neváhají a jdou ho z té šlamastyky vysekat. Jak to 

všechno dopadne? Čtěte další díl světově proslulé série o nejlepším psolicajtovi ve vesmíru!  
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Jak funguje hasičské auto – Bryan, Lara 

Hó-ří, hó-ří! Vzduchem zní hasičská siréna a hrdinové všedního dne vyrážejí do akce. Mají 

všechno? Žebřík, hadici, soupravu první pomoci... Nechte děti nakouknout pod okénka, ať 

zjistí, jak to při takovém hasičském výjezdu funguje. Dojedou s hasiči až k požáru a k těm, kdo 

potřebují zachránit? Při prohlížení ilustrací si můžete povídat o požární bezpečnosti. Vzbudí to 

v dětech úctu k lidem, jejichž prací je zachraňovat životy. Děti se mohou samy podívat pod 

obrázky a zjistit, jak to v hasičském autě nebo na stanici vypadá. Vždyť hasičem chtěl být přece 

každý. Tato knížka je ideální pro malé ruce a zvídavé mysli. 

 

Kačeří příběhy: Cesty za dobrodružstvím 

Samozřejmě s sebou přinášejí spoustu neuvěřitelných dobrodružství ze všech koutů světa. 

Užijte si kompletní sérii Hon na číslo jedna, kde bude muset strýček Skrblík bojovat nejen 

o svou šťastnou minci, ale i o své blízké. Dokáže překonat své úhlavní nepřátele Magiku von 

Čáry a Hamouna? 

 

 

 

Kačeří příběhy: Cesty za dobrodružstvím 2 

Kačeří tým se znovu s nadšením vrhl do odvážných objevných výprav a vzrušující honby za 

pokladem. Tentokrát nejde jen o pozemské zlaté nugety, ale navíc o špičkový meteorit z 

vesmíru. Užijte si celou sérii Zlatá odysea s našimi přáteli a prožijte s nimi dobrodružství v 

divočině, v mrazu i tropech, v tajemných jeskyních nebo ve vesmíru. Ale co když nebezpečí 

číhá za rohem? 

 

 

 

Krev a med – Mahurin, Shelby 

Lou, Reid, Coco a Ansel prchají před čarodějným společenstvím, královstvím i církví – a nemají 

se kde ukrýt. Aby se jim podařilo zmizet před zástupy čarodějnic a jednotkami chasseurů, 

potřebují spojence. Ty nejsilnější. Pro své bezpečí však musejí něco obětovat, a tak se skupina 

rozdělí. Zatímco se Lou a Reid mezi sebou snaží uzavřít rozšiřující se propast, zlá Morgane 

spřádá smrtící hru na kočku a myš. A je odhodlaná zničit to nejcennější, co mají… 
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Lama družičkou – Swift, Bella 

Lama Lulu miluje, když může pomáhat lidem. A tak když se na farmě, kde žije, chystá svatba, 

nemůže se Lulu dočkat a vše si chce vzít pod svoje kopýtko. Ovšem čím víc se snaží pomoct, 

tím víc se jí to vymyká z nohou… Podaří se nové kamarádce Lulu, Amale, zachránit svatební 

den? 

 

 

 

 

Láska a gelato – Welch, Jenna Evans 

Lina tráví prázdniny v Toskánsku, ale nemá náladu na pláže nebo památky. Je v Itálii jenom 

proto, že si máma před smrtí přála, aby poznala svého otce. Ale proč by měla poznat otce, 

který se za celý její život ani neukázal? Pak se jí ale dostane do rukou deník, který si její máma 

vedla, když žila v Itálii. A Lina najednou objevuje magický svět tajných lásek, nádherného 

umění a skrytých pekáren a odhaluje tajemství, které změní vše, co si myslela o mámě, otci, a 

dokonce i sama o sobě. 

 

 

 

Lili Větroplaška: Srnečka ve sněhu – Stewner, Tanya 

Zvířecí tlumočnice Lili vyrazí s rodinou, kamarádem Lukášem a jeho rodiči na zimní dovolenou 

do Alp. Nastěhují se do útulné horské chaty a v zasněženém lese si užívají prázdniny. Jenže pak 

se do údolí zřítí lavina! Při pátrání po zraněných zvířátkách najde Lili opuštěnou srnečku. 

Zvířátko naříká, že její maminku spolkl sníh. Dokáže Lili srnečce pomoct? 

 

 

 

 

Medvídek Pú 2: Odpohádky k pohádce 

Tlapková patrola je parta obětavých štěňat, která zachraňuje pobřežní městečko Adventure 

Bay před zkázou a prožívá přitom různá dobrodružství. V této knížce si můžete přečíst, jak 

tlapky slavily narozeniny, jak hledaly poklad pirátů nebo jak zachraňovaly malou kočičku.  
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Medvídek Pú  Pohádky před usnutím 

V šesti milých pohádkách prožijí děti báječná dobrodružství s kamarády ze Stokorcového lesa. 

Krátké příběhy jsou ideální na čtení a prohlížení při společných chvilkách před usnutím. 

 

 

 

Mops mořskou vílou – Swift, Bella 

Rodina Peggy se rozhodne strávit letní týden u moře. Těší se na tu nejlepší dovolenou, na které 

kdy byli. Chloe z celého srdce doufá, že zahlédne mořskou vílu, ale na pláži po ní není ani vidu 

ani slechu. Mopsík nechce, aby Chloe byla zklamaná, a tak se pouští do další akce. Rozhodne se 

stát mořskou vílou...  

 

 

 

 

Morgavsa a Morgana: Dračí chůvy – Kopl, Petr 

Morgavsa a Morgana jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně jenom Morgavsa. Morgana se 

čarodějnickému řemeslu teprve učí a zatím si nevede moc dobře. To se ale změní, když se 

našim hrdinkám dostane do ruky dračí vejce, které musí co nejrychleji vrátit majiteli. Během 

dlouhé cesty na Island, kde draci žijí, prožijí nejedno dobrodružství, a Morganka se dozví jedno 

veliké tajemství. Oblíbené příhody malé Morgany znáte ze Čtyřlístku. Nyní vycházejí poprvé v 

knižní podobě! 

 

 

Nejkrásnější česká říkadla 

V této krásné sbírce naleznete přesně sto krásných českých říkadel, mezi nimi je například 

Zlatá brána otevřená, Šnečku, šnečku vystrč růžky, Běží liška k Táboru, Vařila myšička kašičku, 

Rak leze z díry, Žába skáče po blátě, Ententýky dva špalíky a mnohá další obecně známá. 
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Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes – Young, Skottie 

Seznamte se s Gerdou, dospělou ženou v těle šestileté holčičky, která trčí v kouzelném světě 

Pohádkově, odkud se už třicet let nemůže dostat zpátky domů. Sama, jen s mouchou Láďou a 

válečnou sekerou, musí obstát proti slimáčím lordům, houbovým mužíkům, zombie faunům, 

barbarům, své Nemesis královně Mrakétě a spoustě dalších šíleností! 

 

 

 

 

Nesnáším Pohádkov 2: Kulma drát – Young, Skottie 

Pokračování komiksového hitu NESNÁŠÍM POHÁDKOV od držitele Eisnerovy ceny a autora 

bestsellerů Skottieho Younga (ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ; FORTUNATELY, THE MILK; LITTLE 

MARVEL) je zřejmě nejzásadnější fikcí od dob vynálezu slova a možná i obecně lidských bytostí. 

Gerda pořád trčí v Pohádkově a snaží se kulma dostat domů, a když se jí do cesty postaví 

nečekaná překážka – skončí jako korunovaná královna! Podívejte se, jak Gerda vládne světu, 

který nenávidí, jak se seznámí s novým kamarádem jménem drak Duncan, dostane přes tlamu 

od krásné princezny a učiní volbu, která může klidně zapříčinit konec Pohádkova. 

 

 

Nesnáším Pohádkov 3: Hodná holčička – Young, Skottie 

Gerda, která se nenechala poučit od svého válečnického já z budoucnosti, se rozvášňuje, stává 

se objektem těchto vášní, nechává se nachytat a páchá dobro, přičemž objevuje svět 

fanouškovských conů, zbrkle generalizuje jiné kultury a obratně proplouvá následky svých 

činů. Její věrný, byť poněkud hubatý průvodce Láďa si ve snu prožije děj filmu Život je krásný, a 

když Gerdin finální pokus opustit navždy Pohádkov nevyjde přesně podle plánu, uvědomí si, že 

ji má ve skutečnosti rád a chyběla by mu. 

 

 

 

Nesnáším Pohádkov 4: Nešťastně až do smrti – Young, Skottie 

Všechno se zgertrudilo. Ani v dalším pokračování komiksu NESNÁŠÍM POHÁDKOV nedopřeje 

Eisnerovou cenou oceněný autor bestsellerů New York Times SKOTTIE YOUNG (Čaroděj ze 

země Oz; Fortunately, the Milk; Little Marvels) naší mrňavé zelenovlásce chvilku klidu. A to je 

prosím po smrti! To, co mělo být pro našeho nedávno zesnulého drahouška – a zbytek 

Pohádkova – časem odpočinku a přemítání, se ukáže být pravým opakem. Zatímco se Gerda 

snaží zorientovat v pohádkovém zásvětí s velkým P, podaří se pohádkovským padouchům 

oživit temnou vládkyni. Přežije Pohádkov nadcházející bouři, když se do role jeho zachránců 

pasuje pouze mozkový trust ve složení Láďa a drak Duncan? Jak dalece jsou vlastně propletené 

osudy Gertrudy a země, kterou s takovým gustem nesnáší? 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-365247-a-jestli-neumrela-vysiluje-dodnes-i-hate-fairyland-1-madly-ever-after
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Peppa Pig: Nová dobrodružství prasátka – Astley, Neville 

V prvním příběhu se s Peppou a její rodinou vypravíte do Itálie, v druhém si přečtete o tom, jak 

Toma potrápil nový balonek, ve třetím pojedete s Peppou na školní výlet a v posledním se 

dozvíte, jak se uspávají malá mimina. Prima zábavu! 

 

 

 

Pohádkové Vánoce 

Kouzelné vánoční příběhy oblíbených dětských hrdinů Vydejte se s dětmi za dobrodružstvím a 

zpříjemněte si čekání na Štědrý večer! Zjistíte, jak myšák Mickey zachránil Vánoce, objevíte 

kouzlo tradic s Lady a Trampem, pomůžete Pinocchiovi ozdobit stromeček nebo se vypravíte 

do Kardanové Lhoty oslavit svátky s Burákem a Bleskem. Každý z příběhů je akorát tak dlouhý, 

abyste ho za pět minut stihli přečíst až do šťastného konce. Užijte si společné chvíle u pohádek 

plných vánoční nálady! 

 

 

Prázdné sliby – Ryan, Lexi 

Brie víly nenávidí a odmítá s nimi mít cokoli společného, i kdyby to mělo znamenat, že bude 

hladovět a žít na ulici. Ale když je její sestra prodána sadistickému králi dvora temných víl, aby 

tak splatila dluh, udělá Brie cokoli, aby ji získala zpátky. Klidně uzavře dohodu s králem 

samotným: ukradne pro něj tři kouzelné předměty ze Světlého dvora. 

Získat přístup mezi světlé víly, to se však snadněji řekne, než udělá. Brie má jedinou možnost: 

bude předstírat, že je potenciální nevěstou prince Ronana. Brzy se do něj však doopravdy 

zamiluje. Je ale odhodlaná nenechat se rozptylovat tím, co jí říká srdce, a přijme pomoc od 

skupinky odpadlíků z řad temných víl, kteří mají vlastní tajné cíle. Brie tak začne trávit spoustu 

času s jejich záhadným vůdcem Finnem… odolávat jeho svůdnému šarmu není o nic snadnější. 

Brie je teď chycena mezi dvěma nebezpečnými dvory a musí se rozhodnout, komu věnovat 

svou věrnost a své srdce. Zvolí si správně? 

 

Princezna: Kuráž a dobré srdce 

Přečtěte si půvabné příběhy o odhodlané Ariel, neohrožené Vaianě, statečné Mulan, hravé a 

zvídavé Locice, sebevědomé Jasmíně, vlídné a laskavé Růžence, hrdé Pocahontas a pracovité 

Tianě. 

Všechny naslouchají hlasu svého srdce, jsou otevřené novým dobrodružstvím, plní si sny, 

pomáhají těm, kteří to potřebují, mají odvahu jít vlastní cestou a nebojí se být své. 

Takové jsou Disney princezny. Taková můžeš být i ty! 
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Rok na stavbě – Nowicki, Artur 

S vášní pro vozidla se některé děti rodí. A zejména stavební stroje v nich vzbuzují úžas 

srovnatelný s fascinací jiného dětského kmene — pro dinosaury. Poznáte je snadno. Jejich 

první slovo není „máma“, ale „moto“. Hřiště je nebaví, zato na nedalekém staveništi dokážou 

dělat odborný stavební dozor klidně půl směny. Ve dvou letech vám vysvětlí rozdíl mezi 

bagrem pásovým a kolovým a na rozdíl od vás vědí, že žába neskáče jen po blátě, ale taky na 

stavbě a ve skutečnosti se jí říká vibrační pěch. 

 

 

Simpsonovi: Velká vymazlená kniha Barta Simpsona 

Další nálož Bartových dobrodružství! Bart vyráží na komiksový sraz, ovšem nejde nakupovat – 

jde prodávat na stánek otylého Komiksáka. Čehož bude litovat nejprve Bart, a pak všichni 

ostatní. Vydá se i na let balónem, odhodí pytle s pískem a vznese se v balónu vysoko nad 

Springfield. Samozřejmě, aniž by tušil, co to vlastně dělá. Takže si pište, že půjde o život. 

Ovšem to není všechno. Líza se vydá po stopě sabotéra, který se jí snaží zničit saxofonový 

koncert, a Bart udělá všechno, aby se zmocnil samolepky, která mu zaručí obrovskou výhru. A 

jako by to nestačilo, tak se Líza a Bart vydají na lov... upírů. Ano, ve Springfieldu řádí pijáci krve 

a proti nim se nepostaví nikdo menší než školník Willie! 

Obsahuje díly 25–28 z původní sešitové série! 

 

Smolný den – Petz, Moritz 

Za devaterými řekami a hustými lesy, v jednom velkém stromě žije jezevec. Je moc milý a má 

spoustu kamarádů, ale zrovna dneska nemá svůj den. Nic se mu nedaří a stává se mu jedna 

nehoda za druhou – spadne lampa, rozbije se mu jeho oblíbený hrníček a nemůže najít 

pastelky, prostě den plný smůly. Jezevec je z toho celý rozmrzelý a už neví, co má dělat. Vydá 

se proto za svými kamarády, snad budou vědět, jak se té smůly zbavit. Když však přijde ke 

svým přátelům, čeká na něj obrovské překvapení. 

 

 

Tlapková patrola: Pohdáky pro všechny tlapky 

Chtěli byste zažít spoustu dobrodružství plných zábavy a týmové spolupráce? Stačí štěknout o 

pomoc a odvážné tlapky už se ženou! Tentokrát se oblíbení hrdinové vydají do jurského světa 

za dinosaury, pomůžou mimozemšťánkovi v nesnázích, zachrání školní autobus a pustí se do 

přípravy té nejlepší oslavy narozenin. Ponořte se do napínavých příběhů a prožijte báječné 

chvíle s Tlapkovou patrolou!  
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Tlapková patrola: Příběh podle filmu 

Tlapková patrola míří na napínavou misi do Adventure City! Podaří se odvážným štěňatům 

zachránit jeho obyvatele a zabránit starostovi Humdingerovi v jeho podlých 

plánech? Dokáže se Chase postavit novým výzvám, překonat obavy z velkého města a podat 

pomocnou tlapku kamarádům v nouzi?  

 

 

 

Tunel kostí – Schwab, Vistoria 

I v druhém dílu série lovkyni duchů Cassidy Blakeovou pronásledují problémy... a to ještě víc 

než obvykle. Cass se svými rodiči (a samozřejmě i nejlepším kamarádem, duchem Jacobem) 

tentokrát zamíří do Paříže, kde Blakeovi natáčí další díly pořadu o nejstrašidelnějších místech 

světa. Bylo by fajn jíst jeden croissant za druhým a užívat si výhled z Eiffelovky, kdyby v 

podzemních katakombách nečíhalo děsivé nebezpečí. Když Cass omylem probudí mocného 

poltergeista, zjistí, že to není žádný obyčejný duch a zbavit se ho bude možná nad její síly, 

pokud včas nevymyslí, jak na něj. A času je zoufale málo... 

 

 

 

Zvířátková sbírka pohádek 

Popelka chce vykoupat kocoura Lucifera, Nala se Simbou pátrají po dokonalém doupěti, Dupík 

hledá kamaráda – a mnohem, mnohem víc. V osmnácti veselých příbězích, které navazují na 

známé filmy od Disneyho, na děti čekají staří i noví kamarádi. Malí čtenáři prožijí napínavé 

příběhy se zvířátky z Aristokoček, Pinocchia, Ledového království, Zootropolis, Ratatouille a 

dalších vyprávění. Hravá zvířecí dobrodružství právě začínají! 

 

 

 

Naučné čtení pro mladší čtenáře 

 

Když dnes půjdeš do lesa – Piercey, Rachel 

Zažij každodenní zázraky přírody se svou knihou poezie a prozkoumej kouzelný les. Na cestě za 

tajemstvím hvozdu tě doprovodí přátelský medvídek, který ti představí všechny své přátele, 

prozkoumáte spolu místa ukrytá před lidským zrakem a ukáže ti, jak se les mění během celého 

roku. Pro děti od 3 let. 
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Proč? Země – Dennie, Devin 

Brilantní odpovědi na zapeklité otázky, to je podtitul této encyklopedie o Zemi, určené dětem 

mladšího školního věku. – Jak vznikla země? Kde je největší vodopád na Zemi? Proč jsou 

některá místa na zemi horká a jiná chladná? Kolik plastů je v oceánech? To a mnohem víc 

zjistíš na stránkách této knihy, která ti přináší vyčerpávající odpovědi na neuvěřitelných 200 

otázek o naší krásné planetě a životě na ní. Snad na každou svou otázku zde najdeš jasnou a 

srozumitelnou odpověď, kterou navíc doprovází fascinující fotografie.  

 

 

Příručka pro začínající dobrodruhy – Grylls, Bear 

Příručky populárního britského moderátora, spisovatele a dobrodruha Bear Gryllse jsou určeny 

pro věk 8–12 let. Nabízejí praktické rady, tipy a triky pro pobyt v divoké přírodě a spoustu 

užitečných znalostí a dovedností, které patří do výbavy začínajícího dobrodruha. Příručka 

sestává ze čtyř částí, z nichž první se věnuje mapám a orientaci v přírodě, druhá část umění 

založit tábořiště, rozdělat oheň či vytvořit si úkryt, třetí část objevuje svět uzlů a čtvrtá učí 

dovednostem typu jak se vyhýbat nebezpečí a jak si v přírodě poradit v každé situaci. 

 

 

Všechno o hře: 100% neoficiální Roblox 

Nenechte si ujít to nejzajímavější ze světa Robloxu! Tato knížka obsahuje spoustu tipů a triků 

od autorů nejúspěšnějších her. 

 

 

 

 

Zpomal a podívej se- Wilkinson, Carl; Helmer, Grace 

V této knize se podíváme na 40 úžasných událostí v podobě příběhů vyprávěných krok za 

krokem. Některé z nich trvají dlouho, dny, týdny nebo roky - například stalaktit, který se spojí 

se stalagmitem, nebo když se ze žaludu stane dub. Jiné se odehrávají každý den - třeba jablko 

padající ze stromu nebo poryv větru, který vynese létajícího draka do vzduchu. Svět kolem nás 

neustále vytváří zázraky, od narození hvězdy až po vznik zkamenělin. Tato kniha ti pomůže 

odhalit a ocenit tyto úžasné události. Některé z nejpozoruhodnějších okamžiků v přírodě se 

totiž udály dávno předtím, než jsme byli na světě. Jiné ale můžeš snadno pozorovat na vlastní 

oči. Tak se zastav a udělej si chvilku na to, abys ocenil každý takový okamžik. Svět je totiž plný 

zázraků! 
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Společenské hry 

Loupežníci, třeste se! 

Loupežníci, třeste se! je inovovaná verze již klasické dětské hry Loupežníci. Hra má nyní 

jednodušší a dynamičtější pravidla. Podaří se vám projít královskou stezkou a zatočit s 

loupežníky? Čím více soubojů vyhrajete, tím blíže vítězství budete. 

Královskou stezku obsadila tlupa krvelačných loupežníků. Staňte se jedním ze statečných 

vojáků, kteří po právu zatočí s nebezpečnými loupežníky. Ale pozor, loupežníci jsou zákeřní a nedají se jen tak chytit. 

S každým z nich se musíte utkat a teprve po vítězném boji můžete loupežníka zatknout. 

 

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.svet-her.cz/spolecenske-hry/loupeznici-treste-se

