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1794: Tři růže – Natt och Dag, Niklas 

Rok 1794, Stockholm. Matka oplakává dceru zavražděnou o svatební noci. Jejím podezřením 

však nikdo nenaslouchá, a tak poprosí o pomoc jediného, který zbyl: jednorukého drába 

truchlícího nad smrtí přítele. V nemocnici na periferii zatím mladého aristokrata mučí myšlenky 

na strašlivý čin, ze kterého je obviněn. 

V 1794, druhém díle historické noir trilogie Niklase Natt och Daga, se čtenář opět setkává s 

Mickelem Cardellem, Annou Stinou Knappovou a chaotickým, prohnilým světem konce 

osmnáctého století. Stockholm čekají jeho nejtemnější dny – pozlátko starých časů se rozpadá a 

dává průchod temnotě skrývající se v městských zákoutích. 

 

19. Vánoce – Patterson, James 

Seržantka Lindsay Boxerová se chystá strávit svátky s rodinou. Když ale dostane tip, že se v San 

Francisku na vánoce chystá loupež století, její plány se hroutí. Strůjce zločinu se snaží ve městě 

rozpoutat pekelný chaos, aby od sebe odvrátil pozornost. Jediné, co o něm policie ví, je, že lační 

po bohatství, krvi a pozornosti médií a že jeho chamtivost nezná hranic. 

 

 

 

 

Angličan – Gilman, David 

Tajná válka na pouštní hranici Mali a Alžírska. Vražda a únos na předměstských ulicích 

západního Londýna. Moskevský policejní inspektor vyšetřující atentát na čtyři kolegy důstojníky 

ruskou mafií. Mladý důstojník MI6 čelí hrozbě, že dlouhodobá operace bude smrtelně 

ohrožena. Všechny případy spojuje Angličan: Dan Raglan, outsider, exulant, bývalý člen 

francouzské cizinecké legie, plně vycvičený zabiják. 

Autor v tomto špionážním thrilleru, plném akce, soubojů a drsných scén, velmi věrně popisuje 

techniky bojů a výcviku, zbraně a všechny reálie z bojového a špionážního prostředí. 

 

 

Až ji najdou – Middleton, Lia 

Naomi vždycky chtěla být matkou. 

Před třemi lety ji však opustil manžel a vzal s sebou i jejich dítě. 

Nyní její dcera přijela a Naomi ví, že je to její jediná šance, jak znovu vybudovat rodinu. Stane se 

však nehoda a Naomi vyřkne lež, kterou už nikdy nebude moci vzít zpět: JEJÍ DCERA SE 

POHŘEŠUJE. 

Během několika hodin je Naomin dům v obležení novinářů. Policie prohledává les a její bývalý 

manžel chodí sem a tam jako lev v kleci. 

A Naomi to rve srdce, protože jediná věc, která je horší než lež, je pravda: NEMÁ NEJMENŠÍ 

TUŠENÍ, CO SE S JEJÍ DCEROU SKUTEČNĚ STALO…  
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Bod zlomu – Steel, Danielle 

Bill Browning a jeho kolegové jsou sice velmi úspěšnými lékaři, v soukromých životech ale 

všichni potýkají s problémy, od bezvýchodného vztahu se ženatým mužem po nedostatek času 

na rodinu. Tito lékaři jsou pozváni do Paříže, aby se zúčastnili prestižního projektu, který se 

věnuje školení zdravotníků pro případy hromadných neštěstí. Coby odborníci v něm získají 

neocenitelné znalosti, ale jako lidé zjistí, že se jim ve Městě světel otevírají nové možnosti, které 

jsou stejnou měrou svůdné a lákavé jako děsivé. Když je nevýslovně krutý násilný čin přiměje 

jednat, dočasný pobyt v Paříži se pro ně stane bodem zlomu – časem nejtěžších rozhodnutí, 

jaká v životě učinili a jejichž následky ponesou po celý život. 

 

 

Bretaňské speciality – Bannalec, Jean – Luc 

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

přeloženého do Bretaně – na konec světa. První letní dny v bretaňském Saint-Malo, kdysi městě 

korzárů a nyní kulinářském ráji… Mohl by to být báječný výlet, kdyby se tam nekonal otravný 

policejní seminář, kterého se musí komisař Dupin zúčastnit. Když o přestávce bloumá tržnicí na 

Starém Městě, dojde přímo před jeho zraky k vraždě. Pachatelka uprchne. Je to sestra oběti, 

obě ženy jsou slavné šéfkuchařky působící na Smaragdovém pobřeží. A to ještě není vše: 

regionem otřese série dalších zákeřných vražd. 

 

 

Břemeno minulosti – Dán, Dominik 

Práce na oddělení vražd připomínala někdy Krauzovi jízdu na horské dráze: chvíli nahoru, chvíli 

dolů - někdy nevěděli, kam dřív skočit, jindy jako by si vrazi vybírali náhradní volno. Za rychlé 

vyřešení posledního případu si Krauz a Canis vysloužili šťavnatou odměnu a slib šéfa, že si až do 

dalšího případu mohou odpočinout. Canis si mnul ruce, těšil se na uvolněnější režim, ale Krauz 

pochybovačně zavrtěl hlavou. Nevěřil, že jim osud něco takového dopřeje. A taky ne... I když 

několik dní nechali kolegy Burgera a Hanzela samotné, aby se s nalezenou kostrou vypořádali, 

jak nejlépe dovedou, tak je osud opravdu dostihl. 

 

 

Císařova past – Berry, Steve 

Blíží se volba německého kancléře. O post bojují dva kandidáti – patriotka, která pozici drží už 

šestnáct let, a populista přiživující nacionalistické nálady ve společnosti. Výsledek souboje závisí 

na tom, co se odehrálo 30. dubna 1945. Opravdu Adolf Hitler a Eva Braunová v bunkru pod 

Berlínem spáchali sebevraždu? Cotton Malone se vydává hledat odpověď do Chile, Jižní Afriky i 

Švýcarska. To, co objeví, má potenciál přepsat historii a otřást celou Evropou. 
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Cizí ložnice – Gillerová, Katarína 

Radka pracuje v realitní kanceláři a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily probouzí v 

nemocnici. Okolnosti jsou podivné a ona si téměř nic nepamatuje. Nedokáže si vybavit, co se ve 

vile vlastně stalo… Její život ostatně nikdy nebyl jednoduchý. V dětství jí zemřela maminka, 

která jí pořád chybí, a otec neustále střídal partnerky. Práce ji sice baví a s kolegyní v kanceláři si 

rozumí, ale vztah s otcem není ideální a ani na muže neměla štěstí. Když jí šéf svěří prodej 

honosné vily s krásnou zahradou a Radka se zamiluje do movitého inženýra, který chce dům 

koupit, zdá se, že bude konečně šťastná. Události se ale nečekaně zkomplikují a její život se 

zamotá víc, než by si přála... 

 

Čarovná zátoka – Roberts, Nora 

Šest strážců spojilo síly, aby našli tři hvězdy, které ohrožují osud všech světů. Annika pochází z 

moře a tam se taky musí po završení jejich mise vrátit. Na souši se ocitá poprvé a její čistota a 

krása bere ostatním dech. Když Sawyer sleduje Anniku v jejím živlu, zjišťuje, že podléhá jejímu 

kouzlu. Uvědomuje si, že pokud se ztratí v jejím srdci, žádný kompas už ho nikdy nedovede 

zpátky na pevnou zem... 

 

 

 

Češka v Anglii aneb T(r)ipy za všechny prachy – Damijo, Alena 

Alena Damijo své čtenáře nikdy nezklame. Její texty jsou plné jemného humoru a načichlé 

nenásilnou ironií se závanem nevtíravé osvěty. Tentokrát se vydává i se svou rodinou na výlety 

a její t(r)ipy za všechny prachy opravdu stojí za to. Přináší třicet šest fejetonů o cestování po 

britských ostrovech a jeden bonusový o cestě do Španělska. Města, hrady a zámky, památky, 

kavárny a restaurace, dopravní prostředky, okolní krajina, počasí – to vše s vámi prozkoumá a 

samozřejmě nezapomíná ani na všechny historky a pocity, které dané cesty doprovázely. Tak na 

co ještě čekáte? Hurá balit! 

 

 

Ďábel nosí černou – Shen, L. J. 

Maddie Goldbloomová vymyslela plán, jak zajistit, aby bylo v jejím životě vše perfektní – od 

kariéry v módním průmyslu přes stylový byt v New Yorku až k jejímu příteli pediatrovi. 

 

Když jí do života vpadne její bývalý partner Chase Black s pobuřujícím požadavkem, Maddie 

okamžitě odmítne. On chce ale jen splnit poslední přání svého otce. Ačkoliv jí tento muž zlomil 

srdce, hrát jeho snoubenku by nemělo být tak složité, zvlášť když to znamená, že uvidí, jak se 

ten arogantní ďábel kroutí. 

 

Vyvolá to však sled událostí, které život Maddie doslova rozmetají – a když se zdi, které kolem 

sebe Chase postavil, zhroutí, oba dva jsou nuceni čelit realitě. 
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Dcery – Dubská, Kateřina 

Každá rodina má ve skříni své kostlivce, a čím méně se o nich mluví, tím více chrastí kostmi, aby 

na sebe upozornili. Ve svém druhém románu autorka vypráví příběh čtyř generací své vlastní 

rodiny a jeho děj se ze Slovácka přesouvá do Prahy a do severních Čech. Zpočátku je velká 

stmelená rodina schopná společně čelit dopadům dějinných zvratů české historie, která až 

tragicky poznamenává osudy některých jejích členů. Pestrá mozaika příběhů rodičů, dětí a 

vnuků nenechá čtenáře vydechnout svou někdy až brutální energií, přesto dává naději, že i 

sebetěžší rodinnou historii zatíženou mlčením a tajnostmi lze unést i zvládnout a hlavně ji 

nepředávat dalším generacím. 

 

Dopis ze záhrobí – Dán, Dominik 

V roce 1990 začíná nová éra v dějinách našeho státu, staré socialistické struktury se hroutí, 

nastupuje demokracie se všemi kladnými i zápornými dopady na obyčejné lidi, policisty 

nevyjímaje. VB – Veřejná bezpečnost – se přetransformovala na policejní sbor, ale otázka, kdo 

ho bude tvořit, vyřešena není. Stanou se ze všech příslušníků ze dne na den policisté? Čeká 

funkcionáře a politicky aktivní příslušníky odchod do civilu? Doplatí na nové změny i zkušení 

renomovaní kriminalisté, jako je komunista Eduard Burger, nebo je nový režim vezme na 

milost? Dilema vyřeší osudové rozhodnutí nově zvoleného prezidenta. Uvede se neuváženým, 

krátkozrakým činem – vyhlásí širokou amnestii. Noční ulice jsou najednou plné deviantů, 

násilníků a vrahů, novodobí detektivové tím dostanou šanci uklidit, dokázat společnosti svou 

potřebnost. Vše se mění, nová demokratická doba přináší nové vraždy, které svou brutalitou a 

bestiálností předčí ty staré, socialistické. Vše se vším souvisí, stín minulosti se vznáší nejen nad detektivy, ale i nad 

vrahy. Na otázku, komu svítá na lepší časy, zatím nezná odpověď vůbec nikdo, všechno ukáže až budoucnost... 

Dům na útesu – Abbott, Rachel 

Tímhle vše skončí. Někdo z nás musí zemřít 

Mark a Evie spolu prožili divoký románek. Po nenadálém úmrtí Markovy první manželky mu Evie 

pomohla postavit se opět na nohy. Markova sestra Cleo ví, že by mu nový vztah měla přát, vůči 

Evii je ovšem značně nedůvěřivá… Když Evii začne doma potkávat jeden úraz za druhým, její 

přátelé znejistí. Nemohl jí zranění způsobit Mark? Když je jednou v noci do jejich domu na útesu 

povolána seržantka Stephanie Kingová, najde ve zkrvavené posteli propletená dvě těla. Kde 

začíná vražda? V okamžiku, kdy člověk pozvedne nůž, anebo už při první myšlence na násilí? 

Porotu soudu, před nímž Evie stane, čeká nelehké rozhodování – lze ospravedlnit vraždu? Dům 

na útesu je temně poutavý psychologický thriller se všemi typickými znaky bestselleru Rachel 

Abbottové – nechybí provokativní dilema, propracovaná zápletka, strhující napětí ani brilantní charakterizace. 

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – Rowling, J. K. 

KOKUSA s pomocí Mloka Scamandera zajala Gellerta Grindelwalda, ale mocný černokněžník 

opět unikl. Chce shromáždit své stoupence, aby vytvořil skupinu čistokrevných čarodějů, s nimiž 

by vládl celému světu. Ve snaze překazit mu plány požádá Albus Brumbál Mloka o pomoc. Ten 

nemá tušení, jaké nebezpečí mu hrozí, a tak souhlasí. Bitva je na spadnutí a hrdinové jsou v 

napjatém kouzelnickém světě podrobeni těžké zkoušce lásky a loajality. 
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HHhH – Binet, Laurent 

Je květen 1942 a výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš se připravují na cíl operace Antropoid: zabít 

Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, 

"pražského kata" a "blonďatou bestii". Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provází šeptem 

pronášená tajemná zkratka HHhH: Himmlers Hirn heißt Heydrich - Himmlerův mozek se 

jmenuje Heydrich. Ne nadarmo - Heydrich totiž patří k hlavním organizátorům židovského 

holocaustu neboli Endlösungu... Strhující prvotina francouzského spisovatele Laurenta Bineta, 

který dlouho pobýval na Slovensku a v Česku, barvitě vykresluje okolnosti "nejodvážnějšího 

protinacistického činu v dějinách druhé světové války" a novátorsky v něm zkoumá vztah mezi 

realitou a fikcí. 

Hodná sestra – Hepworth, Sally 

Fern Castleová pracuje v místní knihovně. Tři večery v týdnu pravidelně večeří se svým 

dvojčetem Rose, která je jí celý život oporou a rádcem. 

Fern je ze sester ta uzavřenější. Vyhýbá se davům, jasným světlům a hlasitým zvukům. Má 

pečlivě uspořádaný život a narušení její rutiny by mohlo mít nedozírné následky. 

Když Rose zjistí, že nemůže otěhotnět, Fern v tom vidí příležitost, jak se sestře odvděčit za 

všechno, co pro ni kdy udělala. Fern může pro Rose dítě odnosit. Jde jen o to najít otce. Snadné 

jako facka. 

Jenže tahle mise obrátí Fernin pevně ohraničený život vzhůru nohama a přivolá temná tajemství 

z minulosti. 

Sally Hepworthová, autorka románu Tchyně, přináší naprosto vynikající, svérázný a šokující 

příběh o dvou sestrách, které pojí stejná krev a také spousta lží… 

Hra na vraždu – Abbott, Rachel 

Ten den jsme tam byli všichni. A teď je jedna z nás po smrti... Před rokem, na den přesně, jsme 

se všichni sjeli na Lucasovu svatbu do jeho nádherného cornwallského domu s výhledem na 

moře. Toho dne si ale nikdo nikoho nevzal. Teď nás Lucas pozval znovu – na oslavu výročí. Ale 

výročí čeho? Svatby, která se nakonec nekonala, anebo tragédie, k níž došlo jen pár hodin před 

začátkem obřadu? Prý na dnešní večer naplánoval hru. Máme kostýmy, máme své role a každý 

se musí zúčastnit. Začneme prý každou chvíli. Co od nás Lucas chce? Co nám neřekl? A co se 

stane, až tahle strašná hra skončí?  

 

Intuice – Gounelle, Laurent 

Mladý autor detektivních románů Timothy Fisher vede poklidný a spořádaný život ve svém 

domku v newyorské čtvrti Queens, kde mu dělá společnost jeho kocour Al Capone. Když mu 

jednoho dne zaklepou na dveře dva agenti FBI a žádají ho, aby jim pomohl vypátrat 

nejhledanějšího muže v zemi, nejdřív to považuje za špatný vtip. Nakonec ale na jejich podivný 

návrh přistoupí a zapojí se do tajného programu, jehož cílem je vyškolit vhodné kandidáty ve 

využívání intuice pro potřeby vyšetřování zločinů. Ač dosud považoval svou existenci za 

naprosto banální a nezajímavou, přes počáteční skepsi Timothy postupně zjišťuje, že život je 

plný netušených možností. Ocitá se v závodě s časem, kdy je nucen v sobě objevit a rozvinout 

intuici, málo známou a podceňovanou schopnost, která je nám všem vlastní a jež nám ukazuje, 

jaký je život doopravdy: naprosto neobyčejný. 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-17608-hhhh-hhhh
https://www.cbdb.cz/kniha-446493-hodna-sestra-the-good-sister
https://www.cbdb.cz/kniha-436985-hra-na-vrazdu-the-murder-game
https://www.cbdb.cz/kniha-447436-intuice-intuitio


Jen trochu lásky – Gillerová, Katarína 

Proč Evženii všichni opouštějí? Vyrůstala bez rodičů a teď od ní odešel manžel i její mladší 

sestra. Únik před samotou Evženie hledá v cizích rodinách, kde hlídá děti a zjišťuje, že nejen ona 

před druhými skrývá tajemství. Ve vzpomínkách se vrací hluboko do minulosti. Leží příčina 

osamění v dobách, kdy ji zajímali víc kamarádi než rodina? Její život by mohl být o tolik 

snesitelnější… stačilo by jen trochu lásky. 

 

 

 

Jestli mi uvěříš – Gillerová, Katarína 

Osmadvacetiletá Viki se vzpamatovává z několika neblahých událostí, které poznamenaly její 

život. Stará se o svého malého synovce, snaží se najít si své místo v životě a na vztahy nemá čas. 

Náhle však potká muže, kterého zná z minulosti... Co všechno může spustit jedno 

nedorozumění? 

 

 

 

Každému jeho hřivnu – Nesměrák, Martin 

Na hradě Landštejně je za záhadných okolností zavražděn hradní písař. Podezření padne na 

kupce, který spolu se svým doprovodem v podhradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně odjel. 

Adalrik ze Sichelbachu, jeden z velitelů hradní posádky, se za kupcem vypraví, aby jej vyslechl. 

Sám kupec se však stane obětí přepadení a Adalrik, který se stane náhodným svědkem, je těžce 

raněn. Vražedných útoků přibývá, navíc se množí přepady eskort s královými penězi. Souvisejí 

spolu všechny tyto neblahé události? Landštejnská posádka postupně rozkrývá temné spiknutí, 

jehož nitky vedou až do nejvyšších pater mocenské pyramidy… 

 

 

Když jsme se skrývali – Bowen, Sarina 

Bridger Macaulley býval hráčem na ledě i mimo něj. Teď, když se jeho spoluhráči ženou za 

dalším hokejovým vítězstvím, dělá Bridgerovi největší starosti, že děkan zjistí, že ve svém pokoji 

na koleji skrývá svou osmiletou sestru. Vzhledem k plnému rozvrhu a obrovskému tajemství je 

jen otázkou času, kdy se všechno provalí. 

Scarlet Crowleyová je jediná prvačka na Harknesské univerzitě, která se musela proplížit kolem 

televizních štábů stanujících na předzahrádce jejího domu, jenom aby mohla odjet z města. Její 

jméno je stejně nové jako ten naleštěný studentský průkaz, na němž je vyraženo. Studium na 

vysoké škole zvládne, jen pokud zatají svou pravou totožnost, přestože kvůli tomu musí lhát 

zelenookému klukovi, do kterého se zamilovala. 

Bridgera a Scarlet pojí přátelství založené na tom, že oba vědí, jak důležité je občas něco zatajit. 

Když se však na obzoru objeví nebezpečná hrozba, sami ji nepokoří. A pokud si nebudou věřit, jejich rodiny, které je 

tolik zklamaly, jim vezmou vše, co si chtěli udržet… 
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Když jsme to tajili – Bowen, Sarina 

Před pěti lety Michael Graham zradil jediného člověka, který ho doopravdy znal. Od té doby 

svoji sexualitu tají před všemi, i před sebou. 

Nemůže uvěřit vlastním očím, když do šatny hokejového týmu Harknesské univerzity vstoupí 

duch jeho minulosti, s taškou s hokejovou výstrojí na rameni a s tím samým úsměvem, kterému 

Graham kdysi nedokázal odolat. V tu chvíli je jedinou reakcí, na kterou se Graham zmůže, čirá 

panika. Jediné omylem pronesené slovo a nový člen týmu by mohl Grahamovi zničit celý život. 

John Rikker je zase nováčkem. Tentokrát je to horší než obvykle, protože se mu na paty lepí 

novináři, kteří se nemůžou dočkat, až napíšou další článek o jediném hráči v první divizi, který o 

sobě otevřeně prozradil, že je gay. Jeho spoluhráči nejsou z přítomnosti tolika novinářů nadšení, 

a zvlášť jeden hráč zbledne pokaždé, kdy Rikker vejde do místnosti. 

Rikker rozhodně nečekal, že by ho Graham přivítal s otevřenou náručí, ale to, že se mu ani nepodívá do očí, ho také 

překvapilo. Jak to tak vypadá, jeho bývalému… nejlepšímu kamarádovi, nebo příteli, nebo co to vlastně byli, se moc 

nedaří. Příliš pije a během tréninku se nedokáže soustředit. 

Buď dva nejosamělejší členy týmu tlak, který je na ně vyvíjen, dočista zničí, nebo překonají bolest, kterou si způsobili, 

a vrátí se k sobě. 

Kroky v dešti – Gillerová, Katarína 

Láska v nelehké době socialismu, utajený sňatek, manželova zrada. Středoškolačka Jolana se s 

tím vším musí smířit ještě před maturitou. O více než třicet let později čelí její dcera Diana 

následkům špatného rozhodnutí, které tragicky změní život její rodiny. Diana se postupně 

vyrovnává s novou situací, hledá východisko a nechtěně přitom objeví tajemství z minulosti 

svých blízkých… 

 

 

 

Kulti – Zapata, Mariana 

Když Sal v dětství viděla v televizi Reinera Kultiho, jak dává gól, inspiroval ji, aby taky začala hrát 

fotbal a tvrdě na sobě dřela. Z okouzlené holčičky se stala silná žena a skvělá fotbalistka. Teď, o 

pár let později, přichází její idol jako asistent trenéra. Jenže fotbalista, do nějž byla kdysi 

platonicky zamilovaná, a muž, který se stal jejím trenérem, jako by byli dva různí lidé. Je 

zachmuřený, samotářský a neurvalý. Vytáhne ho Sal z jeho ulity? 

 

 

Kurátor – Craven, M. W. 

Myslíš, že jsi všemu přišel na kloub? Pak jsi přesně tam, kde tě chce mít… 

Je konec roku a sériový vrah nechává na různých místech po celé Cumbrii kusy těl. Na každém 

místě činu se objevuje podivný vzkaz: : #BSC6. 

Washington Poe a Tilly Bradshawová z Národní agentury pro trestnou činnost se ujímají 

případu, v němž nic nedává smysl. Proč vrah některé oběti před vraždou uspal, zatímco jiné 

umíraly v hrůzných bolestech? Proč jediný podezřelý popírá skutečnost, pro kterou mají 

vyšetřovatelé nezvratné důkazy, zatímco se přiznává k věcem, o kterých dosud vůbec nevěděli? 

A proč si všechny oběti vzaly před třemi lety ve stejný čas dva týdny volna? 

A případ nabere ještě temnější nádech, když se na scéně objeví zdiskreditovaná agentka FBI, 

která má za to, že Poe nepátrá po sériovém vrahovi. Domnívá se, že mají tu čest s někým mnohem horším – mužem, 

který si říká Kurátor. 

A pak už nic nebude jako dřív… 
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Láska a jiné úkoly – West, Kasie 

Léto sedmnáctileté Abby Turnerové neprobíhá úplně podle jejích představ. A tak si napíše 

seznam deseti věcí, které musí stihnout za následující měsíc. Musí se naučit postavit svému 

strachu nebo se také zamilovat. Ví, že když splní všechny položky ze seznamu, stane se z ní ta 

správná umělkyně. Ale jak se jí krátí čas, zjišťuje, že uskutečnit některé věci je velice obtížné a že 

možná nezvládne změnit svou tvorbu, když nebude schopná změnit sebe sama. 

 

 

 

Lest – Brown, Sandra 

Agent FBI Drex Easton neúnavně sleduje jediný cíl: vypátrat sériového vraha, známého jako 

Weston Graham. Za posledních třicet let Weston použil mnoho jmen a nespočet převleků, což 

mu umožnilo okrást osm bohatých žen, než zmizely beze stopy. Jejich rodiny marně čekají na 

odpovědi a úřady se nemají čeho chytit. Oběti spojuje pouze to, že se v jejich životě objevil nový 

člověk, který beze stopy zmizel a nezanechal po sobě žádné důkazy o své existenci… kromě 

podpisu. 

Drex je přesvědčen, že tyto ženy byly zavražděny a že je za to zodpovědný sociopat, známý jako 

Weston Graham. Jenže pokaždé když se k němu Drex byť jen malinko přiblíží, Weston změní 

identitu a zmizí. Poprvé v dlouhé hře na kočku a myš má ovšem Drex podezřelého na dohled. 

 

Lov – Minier, Bernard 

Jasná záře úplňku osvětluje hranici lesa, ze kterého se vynoří vyděšený jelen. Není to ale 

obyčejné zvíře… jeho oči jsou lidské. Kriminalistu Martina Servaze přivolají na místo nehody, 

kde auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže, který má na hrudi vypálené slovo 

„spravedlnost“. Ať už to znamená cokoli, jedno je jasné – v lesích francouzského Ariege se stal 

lovnou zvěří člověk. A to je pouze začátek děsivých událostí, které se daly do pohybu.  

 

 

 

Marie Terezie: Tchyně Evropy – Zlatníková, Mirka 

Marie Terezie po letech vládnutí zjišťuje, že mír, jemuž tolik obětovala, moc nevynáší. Proto 

zahajuje politiku, která jí vynese přízvisko Tchyně Evropy. Svůj vliv a moc získává novou strategií 

– skrze domluvené sňatky svých dětí. Jen jediné dceři nakonec povolí to, co zažila sama: svazek 

z lásky. Fascinující příběh o střetnutí historie, politických her a lidských vášní představuje 

vrcholná léta vlády jediné panovnice, která kdy seděla na českém trůnu.  
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Marie Terezie: Všichni věrní a nevěrní – Zlatníková, Mirka 

Prohrává válku o habsburské dědictví. Prohraná se ale zdá i bitva o její manželství s Františkem 

Štěpánem. Říši ohrožuje nejen pruský král Fridrich II., ale i Francouzi a Bavorové, kteří se 

dostanou až do Prahy. Slíbená pomoc z Uher nepřichází, a tak se Marie i František uchýlí ke 

krajním řešením. Vypjatá situace spustí manželskou krizi provázenou žárlivostí a nevěrami. 

Dokážou se manželé přenést přes selhání toho druhého? 

 

 

 

Morový testament – Vondruška, Vlastimil 

Vražda italského studenta, který začal navštěvovat rétorickou školu Jindřicha z Isernie na 

Vyšehradu, je nepochopitelná. Neměl žádné peníze ani nepřátele a v Praze byl teprve dva 

týdny. V téže době přijde za Oldřichem z Chlumu syn zámožného staroměstského patricije, 

jemuž se ztratil otec, a žádá o pomoc. Díky osobní přímluvě urburéře Mikeše se Oldřich případu 

ujme, ale zpočátku tápe. Žádní svědci, žádné stopy. Až s nadějnou hypotézou přijde panoš Ota. 

Nitky totiž vedou hluboko do minulosti až do samotné Bologni. 

 

 

 

Mrtvá zóna – King, Stephen 

Hlavní hrdina, John Smith, se jako malé dítě při bruslení ošklivě praštil do hlavy. Na záblesk 

jasnovidectví, který se u něj v té chvíli projevil, sice zapomene, ale tato schopnost se znovu 

přihlásí o mnoho let později. Na pouti, kde je se svou dívkou Sárou, nejprve zázračně vyhrává v 

kole štěstí, ale vzápětí ho strašlivá autonehoda uvrhne na pět let do kómatu. Když se z něj 

probudí, probouzí se spolu s ním i jeho jasnovidecká schopnost. 

John nedokáže svůj dar nijak ovládat, netuší, kdy znovu z pouhého dotyku něčí ruky dokáže 

odhalit minulost i budoucnost. Pro okolí se ovšem stává monstrem, příšerou vhodnou tak pro 

bulvární plátky, od které je lepší se držet dál. 

Když si jednoho dne náhodou potřese rukou s vlivným politikem, spatří budoucnost celé 

Ameriky, která je temná, velmi temná..., a John je postaven před nelehké rozhodnutí, co má s touto svou znalostí 

udělat. 

Námi to končí – Hoover, Colleen 

Občas právě ten, kdo nás nejvíc miluje, dovede nejvíc ublížit. Lily to neměla v životě vždycky 

jednoduché. Ušla ale dlouhou cestu a teď žije v Bostonu a rozjíždí vlastní business. K tomu se 

ještě seznámila s dokonalým a neskutečně přitažlivým neurochirurgem Rylem. Vypadá to, že jí 

všechno vychází na jedničku. Ryle je do Lily blázen, pronásledují ho ale traumata z minulosti, 

kvůli kterým se jejich vztah komplikuje. Když se navíc do Lilyina života vrátí její láska z dětství 

Atlas, všechno, co si tak důkladně budovala, se začíná rozpadat… 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-436322-vsichni-verni-a-neverni
https://www.cbdb.cz/kniha-443498-morovy-testament
https://www.cbdb.cz/kniha-834-mrtva-zona-the-dead-zone
https://www.cbdb.cz/kniha-229522-nami-to-konci-it-ends-with-us


Nejtemnější hodina – Erskine, Barbara 

Láska je nejistá a nezkrotná jako válka ... 

V létě roku 1940, se většina očí upírá na nebe nad jižní Anglií. Bitva o Británii právě začala. Ale 

mladá Evie Lucasová má oči jen pro temperamentního mladého pilota Tonyho. 

Evie má před sebou zářnou uměleckou kariéru, ale zdá se, že marní čas nekonečným skicováním 

portrétů milovaného. Chce, aby jeho rodiče měli něco na památku v případě, že se všechno 

padne ve válce ... 

O sedmdesát let později, nedávno ovdovělá kunsthistorička Lucy se snaží dát kousky svého 

života zase dohromady. Aby to dokázal je třeba odhalit záhadu obklopující obraz v jeho 

domově. Ale když náhodou nedopatřením píchne do „vosího hnízda“ minulosti, které bylo 

úmyslně zahlazeno se Lucy ocitá v nebezpečí jež mu hrozí od lidí z minulosti i současnosti, kteří nemají v úmyslu 

nechat nevyslovenou pravdu vyplavat na povrch.  

Nelituju ničeho – Hoover, Colleen 

Morgan si nepřeje nic jiného, než aby její šestnáctiletá dcera Clara neopakovala tytéž chyby, 

kterých se v mládí dopustila ona sama. Vdávala se příliš mladá a otěhotněla velmi brzy. Své sny 

musela odložit na neurčito a pro Claru si přeje úplně jiný život. Jenže Clara má svou vlastní hlavu 

a její vztah s mámou je přinejmenším komplikovaný. Rodinné neshody usměrňuje Chris – 

manžel, otec a hlava rodiny. Jenže pak dojde za pohnutých okolností k tragické nehodě a životy 

všech zúčastněných se změní k nepoznání… Zatímco se obě ženy vyrovnávají s následky, 

Morgan nachází oporu v tom poslední člověku, který by ji kdy napadl, a Clara se sblíží s 

mladíkem, kterého má zakázáno vídat. Každým dnem navíc vychází na povrch další a další 

rodinná tajemství a hrozí, že vztah Morgan a Clary už se nikdy nespraví…  

 

Neviditelný život Addie LaRue – Schwab, V. E. 

Francie, rok 1714. Ve chvíli nejvyššího zoufalství se mladá žena rozhodne uzavřít faustovskou 

dohodu, díky níž bude žít navěky, ale s prokletím: nikdo z lidí, s nimiž se setká, si ji nebude 

pamatovat. Tak začíná neskutečný příběh Addie LaRue, oslnivé dobrodružství odehrávající se 

napříč staletími a kontinenty, během nějž se mladá žena učí, kam až muže zajít ve snaze 

zanechat na světě svoji stopu. Všechno se ale změní, když Addie po téměř 300 letech narazí v 

jednom knihkupectví na mladíka, který si pamatuje její jméno... 

 

 

 

Nevinným se neodpouští – Dán, Dominik 

Říká se, že čím víc máme přátel, tím je život snazší, ale ne vždycky je tomu tak – často lezou 

řádně na nervy. Zvládnout výstřelky nevázaných kamarádů vyžaduje pořádnou dávku 

trpělivosti, dokonce se může stát, že svými hloupými nápady mohou dohnat až k sebevraždě. 

Pak už jen rozpačitě stojí nad hrobem, nechápavě kroutí hlavami a stále dokola si kladou 

otázku: Kdo za to může? Nikdo nechce být viníkem, nikdo nechce nést zodpovědnost za smrt 

kamaráda, nikdo nechce cítit vinu. Životní cesty se občas tak nečekaně zkříží, osudy lidí tak 

neuvěřitelně propletou a zkomplikují, že se i z obyčejné náhody může stát případ. Nakonec 

musejí přijít detektivové Krauz a Chosé a pomoct při hledání pravdy. Najít ji mohou, to dokážou, 

ale zbavit někoho viny – na to právo nemají. Některým kamarádům se odpouští těžko, a 

nevinným se nedá odpustit vůbec. 
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Nevíš dne ani hodiny – Dán, Dominik 

V Bibli najdeme poučné sdělení o tom, že člověk vůbec netuší, kdy se přiblíží jeho konec. Když 

se však někdo postaví osudu, jsou z toho obvykle jen problémy. A detektiv Richard Krauz je tu 

od toho, aby osudové problémy řešil. Tak tomu bylo i v památný den na přelomu tisíciletí – na 

silvestra 1999. Dvě hodiny před půlnocí zavolali Krauze na hřbitov k náhrobnímu kameni 

postříkanému krví. Krev nebyla na hrobě jediná zvláštnost, záhadnější bylo čerstvě vytesané 

datum úmrtí – zítřek, první den nového milénia. Na první pohled hloupý vtip, ale detektiva 

Krauze přejde smích ve chvíli, kdy mu z operačního střediska ohlásí, že majitel hrobu hodinu po 

půlnoci opravdu zemřel. Osud si s ním krutě zahrál, ať plánoval svoji smrt jakkoli precizně, 

někdo ho předběhl. Muže střelili do zad způsobem vylučujícím sebevraždu. Oddělení vražd má 

před sebou další hlavolam, ale zdaleka ne jediný. Magická noc dělící dvě tisíciletí jim přinese 

vícero překvapení, a překvapení na oddělení vražd většinou stojí někoho nevinného život. 

Než udeří stín – Roberts, Nora 

Eva Dallasová je pod tlakem. Na jedné straně musí vyřešit šokující vraždu bohaté matky, na 

straně druhé jí dělá starosti manžel Roarke, který v davu okolo mrtvoly zahlédne ke svému 

velkému znepokojení stín z minulosti. Eva si rychle uvědomí, že tento případ bude úplně jiný 

než ostatní a že její role lovce se může v mžiku obrátit a zvrhnout v nebezpečnou hru.  

 

 

 

 

Nikdy – Follett, Ken 

Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra vypravěče přináší poutavý, akční 

i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve kterém se mírově smýšlející představitelé tajných 

služeb a špičky světových velmocí snaží zabránit katastrofě. Na začátku čelí drobným lokálním 

konfliktům – v saharské poušti či na Korejském poloostrově –, ty však kvůli eskalaci odvet ve 

stylu „oko za oko, za zub“ mohou velice rychle přerůst ve světovou válku, jako se to stalo už v 

minulosti. A Ken Follett varuje: snažme se, aby k tomu nedošlo znovu. Nikdy. Protože se 

současným arzenálem zbraní by nás už nejspíš nečekala žádná budoucnost... 

 

 

Okamžik pravdy – West, Kasie 

Šestnáctiletá Hadley Mooreová přesně ví, kým je: plavkyní, která získá stipendium na univerzitě. 

A i když to její bolavá ramena nijak netěší, tomuhle cíli obětuje vše. Takže když ji při tréninku 

rozhodí kluk v kostýmu akčního hrdiny Heatha Halla, vůbec ji to nepobaví. Právě naopak – aby 

dalším vyrušením předešla, začne pátrat po jeho identitě. Rozluštit tuhle záhadu ale nebude 

lehké… Zvlášť když má plnou hlavu kluka, po kterém by rozhodně toužit neměla.  
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Olivovník – Riley, Lucinda 

Kouzelný dům protkaný pavučinou tajemství. Jako mladičká dívka strávila Helena kouzelné léto 

u svého kmotra Anguse na Kypru a poprvé v životě se tu zamilovala. Po letech se teď do 

starobylé vily Pandory vrací a doufá, že v malebné hornaté krajině plné vinic a olivových hájů 

prožije s manželem a třemi dětmi podobné idylické léto jako kdysi. Hned po příjezdu do domu, 

který jí její kmotr, bývalý velitel britské vojenské posádky odkázal, však zjišťuje, že se stále víc 

zaplétá do pavučiny tajemství, jež úzkostlivě tajila před svým mužem Williamem a třináctiletým 

synem Alexem. Minulost ji tu však dostihuje na každém kroku a zahání do slepých uliček, z nichž 

není úniku… 

 

Opuštěný dům – Skočílková, Mirka 

Anna chce začít znovu. O mnohé ze své minulosti by se s ostatními dělila jen nerada a s vlastní 

rodinou nemá zrovna dvakrát dobré vztahy. Díky svému koníčku, jímž je focení, narazí jednoho 

dne na starou, opuštěnou vilu, která jí učaruje. Když se o dům začne zajímat, zjišťuje, že ten je 

opředený záhadnými historkami – a že má neméně záhadného, ale také velmi charismatického 

majitele, kterému Anna učaruje. Aniž by to tušila, svou přítomností mu velmi pomáhá v boji s 

jeho těžkými psychickými problémy… 

 

 

 

Ostrov tisíce hvězd – Bach, Leah 

Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dahlen žije v Berlíně. Nenadále získá z matčiny pozůstalosti 

zažloutlou fotografii z Německé východní Afriky. Zachycuje snímek jejího otce, kterého nikdy 

nepoznala? Paula se odvážně vypraví do přístavního města Tanga a vydává se po stopách 

dávného obrázku. Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru a později na ostrov Zanzibar. V pátrání jí 

pomáhá novinář a vzájemné sympatie přerůstají v milostný cit. Jenže v Evropě vypuká válka a 

Tom se zapojí do ozbrojených bojů. Paule tedy nezbývá než si poradit na vlastní pěst… 

 

 

 

Otec neznámý – Clark, Julie 

Svět genetičky Paige Robsonové se otřásá v základech: její osmiletý syn Miles se snaží 

zapadnout v nové škole a začíná se ptát na svého biologického otce. Paigein pečlivě budovaný 

život se pomalu hroutí, protože pravda o Milesově otci by mohla zničit vše, co pro ni dosud bylo 

cenné. A když dojde k neštěstí, Paige musí čelit důsledkům sdílení tajemství, které zná jen ona. 
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Pekelní andělé – Kessler, Leo 

V roce 1929 se Británie, Francie a Spojené státy chystají demilitarizovat západní břeh Rýna. A to 

je důvod, aby se Smith po dlouhých šesti letech vrátil do Německa. Tamní nacionalisté, 

financovaní skupinou velkoprůmyslníků, totiž hodlají této příležitosti využít k pokusu začlenit 

dosud okupované území zpět do hranic Výmarské republiky. Proti spojeneckým vojákům, 

odcházejícím na západ, připraví sérii útoků, jejichž provedení svěří „Pekelným andělům“, 

bývalým německým válečným letcům, kteří po válce odešli zkusit štěstí v Americe. Je nasnadě, 

že ten, kdo má někdejší stíhací esa z pověření britské tajné služby zastavit, nebude nikdo jiný 

než Obyčejný Smith a jeho muži z posádky Swordfishe. 

 

Pět kroků od sebe 

Stella Grantová má cystickou fibrózu a její kontakt s okolním světem je minimální. Aby 

neohrozila své šance na transplantaci, musí se chránit před kýmkoli a čímkoli, co by mohlo být 

nositelem infekce. Šest stop. To je vzdálenost, kterou musí dodržovat. Šest stop – bez výjimky. 

Willa Newmana léčba vůbec nezajímá. Každým dnem mu bude osmnáct a pak – sbohem, 

nemocnice. Vykašle se na léky a konečně si bude užívat života. 

Will je přesně tím, od koho by se Stella měla držet dál. Pokud se k němu přiblíží a nakazí se, 

mohla by přijít o své místo na seznamu čekatelů. Aby se tak nestalo, musí si držet odstup. Čím 

víc se ale s Willem sbližují, tím víc jim předepsaných šest stop začíná připadat jako trest. 

Jaké by to asi bylo, kdyby si pro sebe mohli ukrást trochu té svobody, kterou jim vzala jejich 

nemoc? Co by se stalo, kdyby zkrátili vzdálenost na pět stop? 

Pletichy ve Versailles – Christie, Sally 

Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci, ale jeho pověstná touha po ženské společnosti není o nic 

slabší než za časů sester de Mailly či vévodkyně de Pompadour. Na scénu přichází poslední ze 

slavných milenek poživačného krále – překrásná Jeanne du Barry, která si stárnoucího muže 

omotá kolem prstu. Jenže čím větší je její triumf, tím zuřivější nenávisti se jí dostává od 

mnohých dvořanů, zejména zahořklé princezny Adelaidy, která by svého otce ráda přivedla zpět 

k bohabojnému životu. Soubojem obou těchto žen o královu přízeň pak vrcholí celá versailleská 

trilogie plná vášně a intrik. 

 

 

Počítám s tebou – Červenková, Michaela 

Kolik je na stropě zářivek? Kolik je na jedné polici knih? Kolik je ve školní jídelně stolů? 

 

Lada bude raději donekonečna počítat, než aby se zabývala vlastními pocity. V důsledku 

úzkostné poruchy žije s neustálými obavami a tou největší z nich v tuto chvíli je, aby se o jejích 

psychických problémech nedozvěděli její noví spolužáci. Skrývat své pocity v přítomnosti 

„mazané“ Marty je ale téměř nemožné. Jenže co když ukrývání psychických problémů není ten 

nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat? 
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Pohřbeni zaživa – Dán, Dominik 

Každý touží dožít se šťastného, bezbolestného, pohodového a důstojného stáří, proto 

pracujeme, vyděláváme, šetříme, vychováváme děti – proto žijeme. Právě o holé životy jde také 

starým lidem pohřbeným zaživa v domě hrůzy. Tady začíná případ neuvěřitelné lidské krutosti a 

hyenismu, případ, se kterým se detektivové z oddělení vražd musí popasovat na konci horkého 

bouřlivého léta, během něhož přišli o Burgera, schváceného vážnou chorobou, a o Petru, vážně 

zraněnou během tajné operace. Richardu Krauzovi už nemá kdo poradit, musí si vystačit s tím, 

co se stihl od nejstaršího z detektivů naučit sám. A aby toho nebylo málo, i nejlepší kamarád a 

spolehlivý parťák Chosé opouští partu – navzdory varováním a prosbám se na vlastní pěst 

vydává po stopách zákeřného střelce Gaba. 

 

První krev – Marsons, Angela 

Jak započala jedna z nejúspěšnějších britských detektivních sérií současnosti? Je těsně před 

Vánoci roku 2014 a inspektorka Kim Stoneová stojí před halesowenskou policejní stanicí. Svou 

konfliktní, nespolečenskou povahou už proslula po celém westmidlandském hrabství a tohle je 

možná její poslední šance. Má se setkat se svými novými podřízenými, seržanty Bryantem a 

Dawsonem a konstáblem Stacey Woodovou. Ani jeden z nich v ní nevzbudí mnoho důvěry. 

Jakmile však společně začnou vyšetřovat brutální a bizarní vraždu navenek zcela nezajímavého 

mladého muže, jde všechno stranou. Případ je zavádí stále hloub do temného světa 

zneužívaných dětí a jejich trýznitelů. Mrtvých s každým dnem přibývá, a chce-li Kim ochránit 

nevinné, musí dostat ze svého nového týmu i ze sebe to nejlepší. 

 

První opravdový polibek – West, Kasie 

Lacey odjakživa snila o tom, že bude hrát ve filmu. Ale rozhodně si nepředstavovala, že její velký 

průlom na filmovém poli přijde ve stejnou dobu jako maturita. A i maturita bledne v porovnání 

s tím, že se musí vypořádat s Donavanem, který se dá popsat dvěma slovy: noční můra. 

Lacey se tak snaží nějak ustát vzkvétající kariéru, sabotáž přímo na place a taky románek s tím 

nejnepravděpodobnějším hlavním hrdinou. A rychle zjistí, že někdy se ty nejlepší příběhy 

odehrají, když se člověk odchýlí od scénáře.  

 

 

Přes zákruty řeky – Runyan, Aimie K. 

Napínavý román se odehrává ve dvou zemích a časových rovinách, které se vzájemně prolínají – 

v nacistickém Německu za války a v současné Kalifornii. Zachycuje osudy Maxe, Metty a její 

sestry Johanny. 

Novomanžele Johannu a Haralda brzy rozdělí válka. Harald musí narukovat do wehrmachtu, i 

když nenávidí nacisty, Johanna je pilotka, pracuje v německém leteckém průmyslu, a ačkoliv je 

loajální, musí prchnout z Německa, neboť se Harald zapletl do atentátu na Hitlera. Její sestra 

Metta se provdá za vysokého důstojníka SS, pracuje však v odboji, seznámí se s americkým 

vojákem Maxem a zamilují se do sebe. Metta otěhotní, ale válka milence rozdělí. Po letech 

začíná hledat Max jako již starý nemocný muž s pomocí své dcery Beth stopy po Mette a také 

po svém dítěti. Podaří se Beth vypátrat Mettino a otcovo dítě? Setkají se znovu Metta a Max? A 

jaké byly osudy Johanny? 
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Sestřičky a jejich tajná přání – Douglas, Donna 

Blíží se Vánoce 1938 a každý v nemocnici Nightingale má své tajné přání. Sestra Wallaceová 

doufá, že již neprožije žádnou další válku, která by jí odvedla jejího snoubence. S dopadajícími 

bombami jí však naděje postupně opouští. Helen Dawsonová touží po smrti svého milovaného 

manžela Charlieho znovu najít štěstí. Přinese jí ho tajemný cizinec? Vrchní sestra Kathleen 

Foxová se snaží mezi svými sestrami udržet morálku, protože to vypadá, že nemocnice bude v 

nejbližších dnech evakuovaná. Zatímco se všichni strachují o budoucnost Nightingale, Kathleen 

má obavy především o tu svou. Celá země se připravuje na válku a jedno je jisté – o příštích 

Vánocích už nic nebude tak jako dřív. 

 

Sestřičky a zuřící válka – Douglas, Donna 

VÁLKA SI VYBÍRÁ SVOU DAŇ A SESTRY Z NEMOCNICE NIGHTINGALE NEÚNAVNĚ SLOUŽÍ SVÉ 

VLASTI... 

Dora je oddanou matkou dvojčat, ale odhodlaná pomoci válečnému úsilí se vrací do práce v 

nemocnici Nightingale. 

Jennifer a Cissy, pravidelné návštěvnice podniků ve West Endu, se přihlásí jako dobrovolnice v 

naději, že budou pečovat o pohledné vojáky. Brzy však zjistí, že ošetřovatelství není úplně to, co 

čekaly. 

Pro plachou a ustaranou Evu je nemocnice únikem z domácího prostředí, ale časem pochopí, že 

život zdravotní sestry není jednoduchý, obzvlášť v době války. 

Dokážou se sestry semknout, zatímco kolem nich zuří válka? A přežije nemocnice Nightingale 

bombardování? 

Slzy a smích – Keleová - Vasilková, Táňa 

Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás všech se prolínají i v osudech dvou žen: 

Evy a Kamily. Eva je učitelka na základní škole, žije ve spokojeném manželství a zdá se, že jí ke 

štěstí nic nechybí. Kamila je na mateřské dovolené, má dvě nádherné dcerky a skromné sny, 

které jako by se jí čím dál víc vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom místě se jejich životy 

protnou a posléze se z nich stanou kamarádky. Na první pohled úplně odlišné a přitom v 

mnohém tolik podobné… 

 

 

 

Smrtihlav – Thilliez, Franck 

Vražda v kostele. Do posledního chloupku oholená nahá žena. Sedm živých motýlů třepotajících 

křídly na její lebce. A strach ze smrtící epidemie. Vyplní se mýtus o apokalypse? Z osobního 

života Francka Sharka zbyly jen doutnající trosky – a představa návratu do práce je pro něj zcela 

nereálná. Brutální zločin ho však ukotví zpátky ve skutečnosti. Zničený kriminalista se vydává na 

nebezpečnou cestu vedoucí až na dno lidské duše: vrahovy… i své vlastní. 
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Stoupající moře – Cussler, Clive 

Celý Pacifik je ve smrtelném nebezpečí. To znamená další nebezpečnou misi pro Kurta Austina a 

tým NUMA. 

Kurt Austin, Joe Zavala a celý vědecký tým NUMA se pouští do pátrání po příčinách alarmujícího 

vzestupu světových hladin moří – mnohem většího, než jaký by mohl připadat na běžné tání 

ledovců. To, co najdou na dně Východočínského moře, je však ještě horší, než si vůbec 

představovali. Dostanou se na stopu šíleného plánu, jehož cílem je narušení pacifické 

rovnováhy sil a přesídlení miliardy lidí. 

 

Vzácná slitina odlišná od čehokoli na Zemi, dvojice prastarých talismanů, zabiják horší než celá 

Yakuza a zásadní technologický průlom, který se stává pravou noční můrou. To vše v akční jízdě ulicemi hyper 

moderního Tokia, stezkami zapovězeného ostrova a asijskými vodami plnými žraloků. Kurt Austin je tvrďák, ale 

tentokrát se zdá, že i jemu dochází dech… 

Špatná dcera – Fielding, Joy 

Robin se po více než pěti letech, kdy spolu nepromluvili ani slovo, zničehonic zavolá její sestra 

Melanie, aby jí sdělila, že jejich otec, jeho druhá mladá žena a dvanáctiletá dcerka byli 

postřeleni při údajném ozbrojeném vloupání a jsou v nemocnici v kritickém stavu. 

Robin je nucena vrátit se do nenáviděného rodného maloměsta, a především k sestře, která ji 

nevítá s otevřenou náručí a své nepřátelství k ní dává nevybíravě najevo. Robin zjišťuje, že 

všichni z rodiny – bratr Alec, Melanie, její autistický syn, a dokonce i Tara, otcova druhá 

manželka – mají co skrývat. Rodinná tragédie i neujasněný vztah s jejím přítelem v hlavní 

hrdince znovu vyvolají panickou poruchu, které se načas zbavila. Postupem času zjišťuje, že si 

bude muset vybrat mezi lží, které by ráda uvěřila, a pravdou, jíž vůbec netoužila znát. 

Tajemství černé orchideje – Riley, Lucinda 

Julia se po tragické havárii, při níž zahynuli její manžel a malý syn, vrací do míst svého dětství. 

Krajina kolem norfolského panství Wharton Park se pro ni stává útočištěm před okolním světem 

a vzpomínky na milovaného dědečka, pěstitele orchidejí v panských sklenících, jí dodávají sílu i v 

okamžicích nejhlubšího zoufalství. Navíc se ve Wharton Parku objevuje nový dědic panství, milý 

a laskavý muž, který tají podobné šrámy na duši jako Julia. Jejich zpočátku opatrná náklonnost 

se brzy mění v hlubší cit, ale Julia se mu brání, protože má pocit, že ztratila právo na štěstí. 

Majitel panství při rekonstrukci starého šlechtického sídla narazí na ukrytý deník Juliina 

dědečka. Když Julia odveze zápisky babičce Elsie, která se odstěhovala z Wharton Parku brzy po 

manželově smrti, Elsie se navzdory dávným slibům rozhodne, že je načase svěřit vnučce pravdu. 

Před užaslou Julií tak postupně začne odhalovat dávný tragický příběh lásky, který začíná na Wharton Parku těsně 

před válkou a pokračuje v exotickém Thajsku, vlasti orchidejí, které Juliin dědeček s takovou láskou po celý život 

pěstoval. Lásky, která dramaticky zasáhla do osudů několika obyvatel panství, ale také do osudu nádherného 

venkovského sídla, s nímž jejich životy zůstaly navždy spojeny. 

Tajemství škorpiona – Child, Lincoln 

Co hledal muž, který měl problémy se zákonem, v opuštěném hornickém městečku kdesi v 

Novém Mexiku? A jak s tím souvisí nález mumifikovaného těla ve sklepě prázdné budovy? Na 

tyto otázky má odpovědět začínající agentka FBI Corrie Swansonová. Nudný případ „za trest“ se 

však pro mladou ženu brzy změní v nebezpečnou profesní i osobní výzvu, kdy musí dokázat 

nejen svému školícímu důstojníkovi, co v ní je. Corrie si k vyšetřování přizve excelentní 

archeoložku Noru Kellyovou, s níž se nedávno seznámila při své první velké akci. Společně 

odhalí velice znepokojivé informace: zesnulý zahynul před více než sedmdesáti lety ve velkých 

bolestech, v embryonální poloze, s vyděšeným výrazem v obličeji a z těla se mu ve velkých 

kusech odlupovala kůže. Pod tělem navíc objeví cenný španělský kříž ze 16. století. Když se jim 

podaří tělo identifikovat, a dokonce určí i neuvěřitelnou příčinu smrti, spustí tím lavinu událostí, ve kterých se 

prolínají dávná děsivá tajemství i nové hrozby. 
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Obě ženy postupně odkrývají indicie vedoucí k legendárnímu pokladu Apačů – a přitom čelí vojenskému spiknutí, 

rozsáhlé zločinecké síti i obyčejné lidské touze po zlatě a bohatství. A v samotném závěru se opět ukáže i agent 

Pendergast a jen tak mimochodem najde nejdůležitější kousek skládačky celého spletitého příběhu. 

Tisíce metrů ode dna – Schreiber, Jasmin 

Paula toho k životu moc nepotřebuje: domov, trochu peněz na jídlo a malého bratra Tima, 

kterého miluje nade vše na světě. Pak ale dojde k hrozné nehodě, která ji uvrhne do hluboké 

deprese. Z beznadějného stavu ji dostane teprve Helmut, starý mrzout, který jí paradoxně vlije 

do žil novou chuť do života. Nakonec se Paula a Helmut společně vydávají na dobrodružnou 

cestu, která je oba vede k sebepoznání… 

 

 

 

V obležení – Nesměrák, Martin 

Poblíž hradu Landštejna dojde k zákeřnému přepadení kupecké karavany. Vzápětí jsou 

vyrabovány a vypáleny dva hospodářské dvorce, pokusu o náhlý přepad neujde ani hrad sám. 

Zaskočená posádka musí hledat účinnou strategii obrany proti nezvykle početné bandě 

neznámých ozbrojenců. Přibývá obětí i nezodpovězených otázek. Kdo jsou cizí nájezdníci? 

Odkud přišli? A pokud je někdo najal, kdo to byl a proč to udělal? Podaří se landštejnským 

vojákům pochytat nebezpečné záškodníky poschovávané v okolních lesích, odvrátit jejich útoky, 

a nakonec je definitivně zneškodnit? 

 

 

Vandrovní apatykářka – Lorentz, Iny 

Durynsko na prahu 18. století. Klára je dcerou vandrovního apatykáře Martina, který se na cestě 

beze stopy ztratí. Rok nato zmizí i Klářin bratr Gerold a rodina se octne v obrovské nouzi. Mladá 

Klára se srdnatě vypraví ke knížeti, aby ho požádala o pomoc. Chce se stejně jako její otec vydat 

na cesty a prodávat léky. Ale cesta je drsná a plná nebezpečí. A to největší hrozí z vlastní rodiny: 

strýc Alois se chce zmocnit pokladu, který jeho bratr, Klářin otec, údajně schoval. Vrchnost a 

církev mladou ženu dokonce nařknou z čarodějnictví. Klára však není sama, neboť jí po boku 

stojí vynalézavá kamarádka Marta, a kromě toho je zde i Tobias, kterého Klára tajně obdivuje a 

miluje… 

 

Venuše ze zátoky – Dán, Dominik 

Pohodovou prázdninovou atmosféru léta roku 2009 naruší hrůzostrašný nález dívčího těla bez 

hlavy a rukou. Torzo najdou mladí sportovci z loděnice a zažijí opravdový šok. Za dva dny se na 

opačném konci města v jiné zátoce najde useknutá hlava. Případ se začíná nepříjemně a hlavně 

nepředvídatelně zamotávat. Extrémně horké léto komplikuje vyšetřování nejen milovníkům 

sněhu a deště, jakým je detektiv Richard Krauz, ale i odolnějším kolegům. Do života oddělení 

vražd zasáhnou kromě rozsekaného děvčete i jiné tragické události. Poprvé od založení 

samostatného oddělení specializujícího se na nejzávažnější trestné činy se stane tragédie přímo 

v řadách detektivů. Realita bývá občas krutá – se ztrátami se počítá na každém válečném poli, 

ale boj je třeba dovést do úspěšného konce, ať už se osud zpěčuje, jak chce. 
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Vražda na ostrově Camino – Grisham, John 

Bruce Cable, majitel knihkupectví na floridském ostrově Camino, se připravuje na návrat 

úspěšné spisovatelky Mercer Mannové, když hurikán Leo nečekaně změní směr a míří přímo na 

ostrov. Úřady nařídí evakuaci a většina obyvatel prchne na pevninu, avšak Bruce zůstává. 

Hurikán je devastující a mezi oběťmi je i Nelson Kerr, Bruceův přítel a autor thrillerů. Povaha 

jeho zranění ovšem naznačuje, že nezemřel kvůli řádění živlu. 

Protože policie je zaneprázdněná řešením následků bouře, rozhodne se Bruce pátrat po vrahovi 

na vlastní pěst – a to v divokém, ale chytrém stylu, který si čtenáři Johna Grishama tolik oblíbili. 

 

 

Zachraň mě – Kasten, Mona 

Kniha Zachraň mě je o tom, co se všechno může stát, když studentka prestižní školy Maxton Hall 

v Anglii uvidí, co nemá… 

Taky o tom, jak se nesmělá, puntičkářská a cílevědomá stipendistka Ruby, která se dosud 

zajímala jen o studium a práci v Organizačním výboru pro školu, dostane do situací, které ji 

donutí vidět svět pravdivěji a barevněji. 

Rodina Ruby je docela obyčejná, ale harmonická, zatímco James je dědicem starobylého 

oděvního impéria a příkladem zkaženého, nevychovaného mladíka, který se snaží „užít si 

poslední rok na střední“. 

Kniha je o jejich vzájemné přitažlivosti a štěstí, které spolu nacházejí, ale o které musejí bojovat, 

a stále znovu jim uniká. Je o tom, jaké to je, projít se poprvé kampusem oxfordské univerzity, na které Ruby od 

dětství touží studovat, a přáních, která se možná splní. 

Jaké je, když se potkají na přijímacích zkouškách na Oxford daleko od domova… 

Zachraň se – Kasten, Mona 

Kniha Zachraň se je pokračováním úspěšné knihy Zachraň mě od německé autorky Mony 

Kasten. 

Zve vás do světa prestižní školy Maxton Hall, dramatické první lásky, romantiky studentských let 

a napínavých okolností, které obklopují Ruby a Jamese. Je o tom, co se stane, když musí Ruby 

těžce odpouštět zradu a Jamesovi se převrátí svět vzhůru nohama mnoha nečekanými 

událostmi. 

Blíží se studium na Oxfordu… 

Na pozadí příběhu hlavních hrdinů se odvíjejí osudy jejich sourozenců – těhotné Jamesovy 

sestry Lýdie a vtipné a sebevědomé Rubyiny sestry Ember. 

Všichni zažívají své první lásky, každá je jiná, ale vlastně jsou všechny stejně opravdové. 

Znovu se setkáme s organizačním týmem a užijeme si s ním velkolepé plesy. 

Zaklínač: Blednoucí vzpomínky – Sztybor, Bartosz 

Netvorů zbývá pomálu a Geralt přemýšlí o novém uplatnění, když vtom obdrží pozvání do 

městečka Badreine – nezvyklá smečka mlhavců prý ohrožuje děti. Zaklínač práci přijme, avšak 

vyprávění místních lidí o útocích nedává smysl a znepokojivé vidiny také nezpůsobila tlupa 

prostých netvorů. Podezřelý je každý, život zdánlivě postrádá smysl, nebezpečí roste – a 

Geraltovi nezbývá než spolehnout se na vlastní úsudek a necouvnout. 
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Znovu a lépe – Bybee, Catherine 

Nový začátek? Zvládne to. Nejspíš… 

Na střední škole si svoji budoucnost Melanie malovala úplně jinak. Se zpackaným životem jí 

pomůže se poprat návrat do rodného maloměsta. První kniha nové série o třech kamarádkách 

přináší romantiku i napětí a nečekaně detektivní zápletku. 

 

Melanie byla na střední škole hvězda, jenže nyní její život už tak hvězdný není. To, že jako 

svobodná matka skončí v městečku, jež jí kdysi bylo domovem, je překvapením nejen pro 

místní, ale i pro ni samotnou. Po boku kamarádek Jo a Zoe se nový začátek ale nejeví tak strašný 

– obzvlášť když její roztomilá dcera Hope okouzlí pohledného stavaře Wyatta. Ale ustojí křehké 

základy nového domova zemětřesení, které nečekaně způsobí její problémový ex? 

Ztracena v bílém šumu – Castillo, Javier 

New York, rok 1998, největší průvod ke Dni díkůvzdání na této planetě. Uprostřed davu rodičů s 

natěšenými dětmi se schyluje k tragédii… Jedno klopýtnutí a život Aarona a Grace 

Templetonových se navždy promění, když se v tlačenici ztratí jejich tříletá dcerka Kiera. Rozbíhá 

se horečné pátrání po celém městě s jediným výsledkem: v koutě jsou nalezeny Kieřiny vlásky a 

oblečení. 

 

Léta plynou, pátrání se dostalo do slepé uličky, ale v den Kieřiných osmých narozenin kdosi 

nechá zdrceným rodičům ve schránce videokazetu, na které je v jediné minutě zachycena Kiera, 

jak si poklidně hraje s domečkem pro panenky. 

 

Otázka „Kde je Kiera Templetonová?“ nezneklidňuje jen její rodiče a policii, ale přitahuje chorobnou pozornost médií, 

která se v honbě za senzací snaží z případu vytěžit co nejvíc. Mezi těmito třemi světy stojí Miren Triggsová, studentka 

žurnalistiky a později úspěšná novinářka, pro niž je pátrání po Kieře svým způsobem terapií, díky které se vyrovnává s 

vlastními traumaty. 

Ztracené kosti – Preston, Douglas; Child, Lincoln 

Jedli jeden druhého. Jakou hrůzu skrývají jejich kosti? 

Zkušená archeoložka Nora Kellyová a historik Clive Benton odhalí při vykopávkách tábora 

dávných amerických osadníků neobvyklé lidské pozůstatky. Proč se ale o kosti kanibalů začne 

zajímat FBI? 

Takovou nabídku nemohla archeoložka Nora Kellyová odmítnout. Historik Clive Benton jí totiž 

ukázal deník jedné z obětí tragické Donnerovy výpravy ze zimy 1847: vysoko v kalifornských 

horách tehdy v hlubokém sněhu uvázla skupina osadníků, brzy jim došly zásoby jídla, a tak začali 

jíst jeden druhého. Vzácný dokument, jejž všichni považovali za ztracený, nyní může nabídnout 

vysvětlení, co se před mnoha desetiletími v divočině skutečně stalo. Navíc obsahuje zmínku o 

táboře, který zůstal dodnes neobjevený. Tábor hladových zoufalců, vrahů a kanibalů – ale i lidí, kteří dokázali 

vzdorovat jisté smrti. A právě tento tábor se oba vědci vydají hledat.Jenže jejich expedice jako by byla prokletá. Osud 

dávno mrtvých osadníků je totiž mnohem složitější a ztracené kosti skrývají tajemství, které může fatálně ohrozit i 

dnešní civilizaci. Navíc se k archeologickým vykopávkám přidává honba za pokladem nedozírné ceny…Není divu, že se 

o tuto výpravu brzy začne zajímat také FBI – zvláště začínající agentka Corrie Swansonová cítí v kostech, že tenhle 

případ je něco extra. Však má taky důkladnou školu zvláštního agenta Pendergasta! 
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Zvláštní příběh – Gillerová, Katarína 

Katarína, Karolína a Karin jsou tři sestry, tři různé osobnosti. Karolína, prostřední ze sester, si 

občas připadá jako neviditelná. Není ani tak vzorná jako nejstarší Katka, ani tak vzdorovitá a 

problémová jako Karin. Po zklamání v lásce a stresujícím zážitku v práci se rozhodne od všeho 

odjet a začít nový život v Londýně. Tam potká tajemného cizince s kyticí žlutých růží a postupně 

mu propadá… Ale proč se k ní chová tak zvláštně? A co znamenají ty žluté růže? Příběh oblíbené 

slovenské spisovatelky Kataríny Gillerové plný nečekaných událostí, šokujících zjištění a 

tajemství, která když vyplavou na povrch, zamíchají vztahy nejen v rodině. 

 

 

Žiješ jenom dvakrát – Dán, Dominik 

Matematický génius profesor Puskailer se po dlouhých letech věznění konečně dočkal 

spravedlnosti a byl propuštěn na svobodu. Nikdo mu nevěřil, že není vrah, a popravdě řečeno, 

ani on sám na tom občas netrval. Měl štěstí, detektivové z oddělení vražd Richard Krauz a Jozef 

Fischer, zvaný Chosé, mu uvěřili a celý případ vyřešili. Psal se rok 1999. 

 

Vlastně teprve začínal a osud tomu chtěl, že po tvrdé dřině nečekal detektivy zasloužený 

odpočinek, ale už v den, kdy profesora propustili z vězení, začal nový případ a nový příběh, 

který se nečekanou brutalitou a nechutností vryl do paměti každému policajtovi, který byl 

nablízku. Celé to začalo, když se bachařům z věznice, kde si Puskailer odpykával svůj trest, 

ztratila kolegyně… 

 

Naučné čtení 

Einstein – Isaacson, Walter 

Nová monografie největšího vědce za posledních sto let – Alberta Einsteina – se opírá o 

exkluzivní dokumenty a informace z rodinného archivu. Kniha se tedy nevěnuje jen vědeckým 

teoriím, ale odkrývá i Einsteinův osobní život: jeho léta dospívání a první experimenty v 

Německu, práci na švýcarském patentovém úřadě, dvě manželství a děti, jeho roli při vývoji 

atomové bomby nebo nabídku stát se prezidentem Izraelského státu.  

 

 

Habsburské císařovny – Gröβing, Sigrid-Maria 

Za každým úspěšným mužem stojí silná žena. 

Moudrý výrok, který výstižně charakterizuje i život mnoha habsburských císařoven. 

Tyto ženy totiž byly více než jen matky císařského potomstva nebo středem dvorského života. V 

roli poradkyní svých mužů zasahovaly do politiky a ovlivňovaly společenské i náboženské 

otázky. 

Sigrid-Maria Größingová, expertka na Habsburky, nechává tyto ženy vystoupit ze stínu jejich 

císařských manželů. Odhaluje přitom nejedno tajemství a pohnuté osudy císařoven, z nichž 

mnohé očekával jen krátký a tragický život. 
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Himmler: Úplná biografie říšského vůdce SS – Longerich, Peter 

Skutečně epochální práce německého historika a proslulého odborníka na nacismus Petera 

Longericha odhaluje poslední nevyjasněné otázky kolem říšského vůdce SS Heinricha Himmlera 

(1900 -1945) - autor jedinečným způsobem poskládal mozaiku Himmlerovy osobní životní 

historie, politické biografie a dobových nacistických reálií a otevřel nám tak překvapivý pohled 

na celkovou historii nacistické diktatury. O Himmlerovi panuje spousta stereotypů: někdy je 

pedantským byrokratem, jindy je zase vylíčen jako ponurý ideolog tzv. konečného řešení. Petr 

Longerich však čtenáři poskytuje celkový přehled ze všech oblastí, které s Himmlerovou 

zodpovědností a působením nějakým způsobem souvisí, a ukazuje, jak neuvěřitelným 

způsobem zosobňuje tento muže strukturu a destruktivní dynamiku nacistické diktatury. Tato 

první skutečně důkladná biografie říšského vůdce SS a velitele zbraní SS, šéfa Gestapa, komisaře pro upevnění 

německé národnosti, ministra vnitra a organizátora hromadného vyvražďování Židů rozkrývá Himmlerův podíl na 

teroru, pronásledování a vyhlazování - byl zodpovědný jak za represivní systém uvnitř Říše, tak za zločiny v 

koncentračních a vyhlazovacích táborech, zvěrstva páchaná SS na východní frontě nebo vykořenění a vysídlení 

milionů lidí pod německou správou. 

Inteligentní kočka – Morgan, Sally 

Kočky jsou nezávislá zvířata se zvláštními povahovými rysy. Mohou být hravé i odměřené, 

komunikují s námi, ale svým specifickým způsobem a často je jasné, že nestojí o naši společnost. 

Kočičí svět se od toho našeho liší a ani kočičí vztahy nebývají tak zcela průhledné. Co se tedy 

děje v kočičí mysli? Tato publikace přináší zevrubnou charakteristiku těchto jedinečných zvířat, 

všímá si jejich specifických smyslů, jako je skvělý zrak, citlivý sluch, jemný čich, schopnost 

rozpoznávat chutě, a především rozebírá kočičí inteligenci, myšlení i pověstný kočičí šestý 

smysl. 

 

 

Květiny – Nolan, Clare 

Inspirativní kniha vybavená krásnými fotografiemi a praktickými radami přibližuje kouzlo květin. 

Autorka ukazuje, jak si založit květinovou zahradu – od výběru jednotlivých druhů a jejich 

umístění na záhonech až po jejich sklízení, ošetření a aranžování. Tento neocenitelný průvodce 

vám pomůže nejen vypěstovat bohatou úrodu, ale vyrobit i stylové dekorace, které prozáří váš 

domov barvami po celý rok. 

 

 

Máma není služka, máma je dáma – Herman, Marek 

Knížka krátkých fejetonů o výchově a o tom, jak to vlastně udělat, aby doma bylo dobře. Marek 

Herman zkoumá svět malých dětí, porovnává ho s pohledem nás dospělých a hledá základní 

kameny, na kterých lze postavit rodinnou pohodu. 

Proč je dneska tolik rozmazlených dětí, proč neposlouchají a proč jim vlastně rodiče 

donekonečna ustupují? Autor se také zaměřuje na postavení mámy v dnešní rodině, to je linka, 

která celou knihu propojuje. Proč mámy dělají doma dětem služky? Proč jsou věčně uštvané a 

vystresované? Proč dělají služky dokonce i svým partnerům? A co s tím? 

Stylem psaní autor navazuje na své dvě úspěšné knihy „Najděte si svého marťana“ a „Jsi tam, 

brácho?“. Také zde si se čtenářem vlastně povídá: nutí ho, aby se zastavil, přemýšlel o sobě, o 

svém životě a o své rodině. K čemu tedy máme rodinu? A k čemu vlastně máme ty děti? A dá se v dnešním světě 

ještě vůbec v pohodě vychovávat? Můžeme se přitom ještě pořád spolehnout na svůj selský rozum? Nebo je to 

všechno nenávratně pryč? 
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Nacisté a okultismus – Roland, Paul 

Existují nějaké důkazy, že se Hitler dostal pod vliv černých mágů, kteří ho zasvětili do tajemství 

ezoterických věd a využili jej jako média pro zlé síly? Na stránkách této knihy se poprvé rozkrývá 

utajovaná část historie Třetí říše v plné šíři, Hitlerovo spojení s okultními vědami a nacistickou 

fascinaci symboly magické síly, jako jsou svatý grál nebo "kopí osudu". Tato kniha, doplněná 

řadou vzácných archivních fotografií. 

 

 

 

Prázdniny v Česku – Zibura, Ladislav 

Za dobrodružstvím není třeba létat přes půl světa! Stačí procestovat rodný kraj a dobře se dívat. 

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a připomeňte 

si, v jak rozmanité a krásné zemi žijeme. Těšit se můžete na cestu plnou zajímavostí, při které se 

zasmějete nad příběhy svérázných lidí a načerpáte tipy na výlet. Tak přisedněte do roztomilého 

bílého autíčka a pevně se připoutejte! Váš řidič je začátečník. 

 

 

Sudety ve stínu Mnichova – Lakosil, Jan 

Konec 30. let, napětí v pohraničních oblastech vrcholí. Jak toto období prožívali lidé, kteří se 

dostali do soukolí dějin? Autentické záznamy z období po uzavření mnichovské dohody nabízejí 

netradiční úhel pohledu. Českou stranu zastupuje starosta, kronikář či rolník, německou 

příslušníci Wehrmacht, henleinovec nebo hoteliér prchající před československou armádou. 

Unikátní publikaci doplňují více než dvě stovky dosud nezveřejněných dobových fotografií. 

 

 

 

Sýkorky milují meduňku: Jak do zahraady přilákat hmyz, ptáky a další zvířata – Schwarzer, Elke 

Věděli jste, že sýkory modřinky milují meduňku, protože s její pomocí mohou vyhánět parazity z 

hnízda? Nebo že mandelinka mátová dokáže spořádat tolik máty, že po ní pak sama voní? Hýl si 

pochutná na zimolezu, veverku přilákají lískové oříšky, kos zase ocení rybíz. Elke Schwarzerová 

vás provede vlastní zahradou a při tom vám prozradí, kterými rostlinami nalákáte do zahrady 

oblíbená divoká zvířata. Z kousku zeleně se tak může stát ráj a vy zároveň přispějete k zachování 

rozmanitosti domácích druhů. Vaši noví spolubydlící vám za to poděkují. Zahrada a její přínosy 

pro zachování původních druhů. Více než 70 podrobných popisů rostlin a živočichů. Návody na 

výrobu ptačí budky, budky pro ježky či netopýry a vytváření hnízdních příležitostí pro další 

druhy zvířat. 
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Vláčen, věšen a rozčtvrcen – Moore, Jonathan J. 

Toto otevřené pojednání o popravách napříč staletími začíná slastmi římského Kolosea, kde 

zločince trhala divoká zvířata. Kniha pokračuje přes středověk – období, kdy zločince čekalo 

lámání kolem, pálení, vaření, čtvrcení, topení či nabodávání na kůl. Jako další na řadu přichází 

umění věšení; následně se vydáme do Francie, abychom se podívali na vynález zvaný gilotina a 

jeho roli ve Velké francouzské revoluci. Nezapomeneme ani na elektrické křeslo, plynovou 

komoru a popravu smrtící injekcí typické pro dvacáté století. 

 

 

 

Beletrie pro mladší čtenáře 

101 klasických pohádek  

Úchvatná sbírka nesmrtelných příběhů pro děti: klasické pohádky, bajky, tradiční lidové příběhy, 

legendy a mýty z celého světa. 

 

 

 

 

5minutové Star Wars příběhy 

Před dávnými časy, v předaleké galaxii.... 

Vyrazte hyperprostorem vstříc napínavým příběhům Star Wars! Seznamte se s rytíři Jedi Obi-

Wanem Kenobim a Anakinem Skywalkerem, mistrem Yodou, Lukem Skywalkerem, princeznou 

Leiou, Hanem Solem, Chewbaccou, Rey a droidy R2 a 3PO, kteří statečně bojují proti obávaným 

Sithům hraběti Dookuovi a Darthu Vaderovi i jejich spojencům a tajným zbraním. Každý z 

příběhů přečtete za pět minut a přitom stačíte prožít velké galaktické dobrodružství! 

 

Bing – Čtyři roční období s Bingem 

Celý rok může být plný dobrodružství – ví to i zvídavý Bing, který děti tentokrát provede čtyřmi 

ročními obdobími. Co je zajímavého na jaře, na co se těšit v létě, jak barevný je podzim a co 

kouzelného přináší zima? Stačí se obléct podle počasí a vyrazit poznávat svět. S Bingem a 

partou jeho přátel nebude mít nuda šanci! 

 

Byl jednou jeden život: Svaly – 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 

šlapalo jako hodinky. Zjistíte, že v našem těle je přes 650 svalů a každý z nich má svoji 

nezaměnitelnou funkci. Naučíte se, jak svaly správě používat, aby se nepoškodily. Dozvíte se 

také zajímavé informace o tukové tkáni a tucích a jejich významu pro naše zdraví.  
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Čaroponíci: Kamarádka pro Sunny – Palmer, Emily 

Fiona je štěstím bez sebe. Jejím novým poníkem bude Sunny, klisna se zlatavou srstí! Fiona v její 

hřívě objeví záhadný drahokam, který jasně září. Co to má znamenat? Fiona pomalu odkrývá 

tajemství poníků ze Třpytivé louky a jejich jezdkyň. Mohla by se i ona stát součástí tohoto 

tajného společenství? Sunny a Fiona musejí nejprve prokázat, že je spojuje víc než jen obyčejné 

přátelství. A když zničehonic zmizí jedna malá holčička, vypadá to, že se jim k tomu naskytla 

jedinečná příležitost… Kniha je určena dětem od 8 let. 

 

 

Deník malého poseroutky 16: Velká šance – Kinney, Jeff 

Greg Heffley a sport – jde to vůbec dohromady? Školní sportovní den dopadne pro Grega 

naprostou katastrofou. Jen díky své mamce se rozhodne dát pohybu ještě jednu šanci… a 

trochu nečekaně se dostane do basketbalového družstva. Toho nejhoršího. Když Greg a jeho 

noví spoluhráči zahajují sezónu, jejich šance na vítězství jsou naprosto mizivé. Ale ve sportu se 

může stát cokoli. Překoná Greg sám sebe, když se míč ocitne v jeho rukou? Nebo svou velkou 

šanci jen tak zahodí? 

 

 

Disney: Usínací sbírka pohádek 

Přečtěte si s dětmi o nočních dobrodružstvích, která zažívají hrdinové od Disneyho a Pixaru! S 

malou mořskou vílou Ariel prozkoumáte tajuplná světla na dně oceánu, vydáte se pozorovat 

hvězdy s kolouškem Bambim, pomůžete hračkám zachránit ztraceného kovboje Woodyho nebo 

objevíte kouzlo táboření s myšákem Mickeym. Vychutnejte si společné chvíle u pohádek na 

dobrou noc a proměňte usínání v nejkrásnější okamžiky celého dne.  

 

Fotbalisti ze Zrůdic – Tielmann, Christian 

Ben se chtěl stát členem FC Rudozub, ale stejně jako Ondru Kulína ho nepřijali. Ondra ale není 

jen tak obyčejný kluk – je to upír. A má další podivné kamarády, kteří chtějí hrát fotbal, stejně 

jako on a Ben. A tak založí vlastní mužstvo! 

Co na tom, že Ondra se na slunci rozpadá na prach, vlk Olda neumí ovládnout svůj vztek a 

dvojčata Potvůrkovic míč spíš zbaští, než by ho napálila do brány. Šance, že to Rudozubu 

pořádně natřou, nikdy neumírá! 

 

 

Ledové království – 2 nové příběhy 

V prvním příběhu se Olaf zamiloval do knihy o bájných jednorožcích. A hned se je vydal hledat. 

Kam jinam, než do Kouzelného lesa? Podaří se mu tajemná stvoření objevit? 

Ve druhém příběhu se dozvíte, jak se Olaf se Svenem vystrojili na velkou královskou slavnost. 

Přesvědčte se, že se rozhodně nenechali v módě zahanbit! 
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Malované čtení: Poznáváme svět s Josefem Ladou – Lada, Josef 

Ve vtipných a veselých příbězích této půvabné knížky jsou některá slova nahrazována obrázky 

Josefa Lady. Začínající čtenáři v ní mohou „číst“ sami a nečtenáři s dopomocí dospělých. Knížka 

napomůže k rozvoji čtenářských schopností, představivosti i k vyvozování souvislostí. 

 

 

 

 

Minecraft komiks: Třetí kniha příběhů 

Závěrečný díl série kreslených příběhů ze světa Minecraftu! CANDACE, EVAN, GRACE, TOBI A 

TYLER podnikají své další dobrodružství v Overworldu a podaří se jim objevit tajemný rozpadlý 

portál. Když se přenesou do podivného, úžasného kouta Netheru, který dosud ještě nikdy 

neviděli, obrací se parta o pomoc na svou expertku na Nether, Grace. Střetávají se s novými a 

novými hrozbami a Grace cítí, že už neunese, jak moc se na ni celý jejich tým spoléhá. Nakonec 

se ocitnou tváří v tvář zatím největší výzvě… ale to už bez své expertky. Celá skupina bude 

muset napnout všechny síly, aby vyřešila tajemství staré bašty! 

 

Mops hvězdou -Swift, Bella 

Zrodila se hvězda a její jméno je Peggy! 

Když se Chloe stane hvězdou školního představení, Peggy už snad na ni nemůže být hrdější. 

Ovšem brzy se ukáže, že zkoušení role zabírá Chloe tolik času, že na hraní s jejím mopsíkem jí už 

žádný moc nezbývá. Peggy kamarádka moc chybí, a tak se rozhodne, že se chce také ucházet 

o jednu z rolí. A nakonec se nečekaně stane slavnou... 

 

 

Morgana a Morgavsa: Živelné měňavice – Kopl, Petr 

Oblíbené příhody malé Morganky, které znáte ze Čtyřlístku, vycházejí poprvé v knižní podobě! 

Morgavsa a Morganka jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně jenom Morgavsa. Morganka se toto 

řemeslo teprve učí a zdá se, že se velmi rychle zlepšuje. Naše hrdinky jedou vrátit draka do jeho 

rodiště. Zároveň sledují stopy zlé a velmi mocné čarodějky. Co všechno je na Islandu asi čeká? 

 

 

 

Nejkrásnější příběhy o zvířátkách – Sommer, Karla S. 

Vítejte v říši zvířat a začtěte se do kouzelných příběhů, plných zábavy i poučení. Prožijte 

dobrodružství s vychytralou liškou i přemýšlivým čápem, zavítejte do domečků myšek i silných 

lvů a dalších obyvatel lesů a luk. Krásné vyprávěnky doprovází nádherné ilustrace známé 

ilustrátorky Anne Suessové. 
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Neobyčejné příběhy pana inženýra – Klárová, Barbora 

Stroje nejsou jen chladné kusy kovu. Mají také pocity, přání a sny. A když lidem připadá, že jsou 

rozbité a nefungují tak, jak mají, ve skutečnosti jsou jenom nešťastné. Ještě že je tady kouzelný 

pan inženýr, který rozumí řeči strojů! Dokáže pomoci znuděnému výtahu, vysavači alergickému 

na prach, líné tramvaji nebo ustrašeným eskalátorům? S důkladnou znalostí techniky a trochou 

důvtipu určitě všechno půjde jako na drátkách. Sedm pohádek na dobrou noc pro všechny malé 

techniky a techničky. 

 

Osamělý orangutánek – Kelly, Tilda 

Erin se dostane k nové pěstounce Rachel, která pracuje jako veterinářka v záchranné stanici pro 

opuštěné opičky. Když do stanice přijede malý orangutan jménem Budi, rozhodnou se Erin s 

Rachel vzít si ho na pár dní domů, než ho budou moct pustit do výběhu mezi ostatní opice. Erin 

sice v dětském domově nějaké spolubydlící měla, ale nikdo z nich nebyl zdaleka tak roztomilý a 

hravý jako malý orangutan Budi! 

 

 

Prasátko Peppa: Pohádky do postýlky 

V nové knížce plné pohádek si přečtete, jak Peppa s kamarády hledala pirátský poklad nebo se 

ve školce učila počítat, o tom, jak s rodinou sbírali ostružiny, nakupovali u pana Lišáka, cestovali 

po rozkopané silnici, stavěli studnu přání, sbírali čerstvá vajíčka a vyráběli kompost. Knížka s 

krásnými obrázky se skvěle hodí k předčítání přes usnutím! 

 

 

Případy pro W + W: Zločin slečnám nesluší – Stevens, Robin 

Daisy Wellsová a Hazel Wongová se rozhodly založit supertajný detektivní klub. Chybí jim však 

záhady, které by mohly řešit. Pak ale Hazel najde v tělocvičně mrtvou učitelku, a než na místo 

dorazí i Daisy, tělo je pryč. Dívky jsou přesvědčené, že nešlo o nehodu, a tak se pustí do 

vyšetřování vraždy. Aby celou záhadu rozlouskly, musí využít všechny své špiónské triky! Podaří 

se jim odhalit vraha? A ustojí jejich přátelství i ty nejtěžší zkoušky? 

 

 

 

Simpsonovi: Komiksová estráda – Groening, Matt 

Opona se zvedá a začíná "klasický" příběh o přežití, v němž rodina Simpsonových uvízne na 

pustém ostrově. Poté, co se jaderná elektrárna přepne do autodestrukčního modu, může jen 

jeden člověk zachránit všechny obyvatele Springfieldu ... a má jen 25 hodin na to, aby dal věci 

do pořádku. Bude to ten nejdelší den v životě Homera Simpsona! A když pan Burns odcestuje 

do lázní, aby ho tam omladili, vrátí se jako nový člověk - doslova! Kdo je ten podvodník a proč 

prodává veškerý majetek pana Burnse? A kde je "skutečný" pan Burns? Je živ a zdráv, nebo 

"odešel z jeviště postranním vchodem"? 
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Simpsonovi: Komiksová zašívárna – Groening, Matt 

Hledáte zábavu? Tak vstupte do Simpsonovského klubu! Stanete se svědky toho, jak se z 

Homera stane posel špatných zpráv, zažijete otevření muzea zasvěceného životu a skutkům 

Montgomeryho Burnse, Margina zástěra skončí v umělecké galerii a Bart a Líza budou muset 

zachránit lidstvo… tím, že se naučí celou historii Itchyho a Scratchyho! 

 

 

 

Simpsonovi: Komiksové zemětřesení – Groening, Matt 

Přichází další várka nových komiksových příběhů! Dozvíte se, co se stane, když Simpsonovi 

vyrazí na cestu s Krustyho muzikálovou show! Nebo když Homer získá právnický diplom a stane 

se hvězdou soudních síní! Nebo když se zákon zaměří na podloudné operace doktora Nicka! 

Jsou tu prostě noví Simpsonovi! 

 

 

 

Simpsonovi: Komiksový chaos – Groening, Matt 

Ve Springfieldu vypukne epidemie poté, co jeden telefonát z mobilu způsobí pozdvižení 

kosmických rozměrů. Pak Barta čeká tvrdý život, když kvůli svému vtípku skončí ve 

springfieldském sirotčinci, kde je vystaven ovesné kaši a neobvyklému trestu od pana Burnse. 

Všeobecný zmatek ještě zvýší Homer, když se rozhodne pořídit si tetování prokazující jeho lásku 

k Marge, a Krusty, který opustí vody šoubyznysu a nastoupí do - světe, div se - springfieldské 

jaderné elektrárny! A Ned Flanders utrpí záchvat „Vertiga“, když se ho zmocní posedlost ženou, 

která jako by z oka vypadla jeho drahé zesnulé manželce! Tyto a další příběhy vám pořádně 

zamotají hlavu! 

Simpsonovi: Komiksový výbuch – Groening, Matt 

Připravte se na řetězovou reakci smíchu! 

Nad městem se roztáhl nebezpečný radioaktivní mrak... a obyvatelům Springfieldu nezbylo nic 

jiného, než se nastěhovat k panu Burnsovi. Vedle toho získaly Krustyburgery nebezpečnou 

konkurenci – hamburgery Homera Simpsona! Homer se také stane požárníkem, město zachvátí 

finanční krize a Krusty začne Marge radit, jak naložit se životem. 

To nemůže dopadnout dobře. 

 

 

Simpsonovi: Přísně tajné – Groening, Matt 

Líza a Bart si našli po celém světě přátelé na dopisování... jenže tahle dobře míněná snaha vede 

k mezinárodnímu konfliktu. Do toho vyrazí Ned Flanders na cesty a do jeho domu se nastěhuje 

Cletus se svou početnou rodinou. Homer bude mít problémy... a to ani nemluvíme o tom, jak se 

mu zvrátí dovolená, o indiánské hlavě ve sklepě a o osudu Barta Simpsona! 
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Slůvka: Moje první knihovnička – Machell, Dawn 

Barvy, protiklady, roční období, tvary i číslice, první slova tato sada knížek pomůže vašim dětem 

učit se nová slůvka. Obsahuje celkem 60 inspirativních barevných obrázků, které se děti naučí 

zábavnou formou pojmenovávat. Celkem šest malých knížek, které jsou velikostí vhodné přesně 

pro dětské ručičky, je přehledně uspořádáno v odolné krabici s magnetickým zavíráním. Už 

žádné hledání maličkých knížek v knihovně tuto praktickou sadu v ní jistě nepřehlédnete!  

 

 

Stavby nad a pod zemí – Seelig, Stefan 

Ve městě se hodně staví. Ale není stavba jako stavba! Některé šplhají do velkých výšek, jiné 

vznikají hluboko pod zemí. A co teprve takový most – jak se vlastně staví most přes řeku?  

 

 

 

Škola dobra a zla: Vzhůru za slávou – Chainani, Soman 

S každým koncem přichází i nový začátek. Agáta a Tedros se snaží co nejlépe spravovat 

království Kamelot a Sofie mezitím vede Školu dobra a zla. Brzy ale všichni tři zjistí, že jsou čím 

dál osamělejší. A ještě ke všemu se blíží velké nebezpečí! Studenti i učitelé Školy doufali, že 

jejich poslední „žili šťastně až navěky“ začalo poražením Školníka. Teď ale musí čelit ještě těžším 

překážkám, které jim buď přinesou věčnou slávu, nebo je uvrhnou v zapomnění.  

 

 

Tlapková patrola: Dobrodružství na moři 

Zažijte s neohroženými štěňaty z Tlapkové patroly další parádní dobrodružství! V této knížce na 

vás čekají dva krátké příběhy s velkými písmenky o napínavých příhodách odvážných tlapek. 

Zjistíte, jak štěňata zachránila mládě velryby, které uvízlo v ledu, nebo jak opravila maják na 

Tulením ostrově. Vyrazte do akce a procvičujte si čtenářské dovednosti se svými oblíbenými 

hrdiny!  

 

 

To nejlepší z Hurvínka 

Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého kamaráda Žeryka. Jak to 

chodí v Oslově, ve městě, o kterém nikdy nikdo neslyšel? Opravdu se tam vůbec nechodí do 

školy? Kde leží Tramtárie? Kdo tam žije a kdo takové zemi vládne? Co je to Kostitřaska a k čemu 

asi slouží? Kdo Hurvínkovi pomůže splnit velké přání stát se dospělým? A bude Hurvínek v 

dospělém těle šťastný? Pokud se to chcete dozvědět, na nic nečekejte a pusťte se do čtení.   

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-458642-moje-prvni-knihovnicka-sluvka
https://www.cbdb.cz/kniha-258720-stavby-nad-a-pod-zemi-baustellen-uber-und-unter-der-erde
https://www.cbdb.cz/kniha-230043-vzhuru-za-slavou-the-school-for-good-and-evil-quests-for-glory
https://www.cbdb.cz/kniha-454904-tlapkova-patrola--zaciname-cist--dobrodruzstvi-na-mori
https://www.cbdb.cz/kniha-186729-to-nejlepsi-z-hurvinka


Moje první knihovnička: Zvířátka – Machell, Dawn 

Tato sada obsahuje šest malých roztomilých leporel, pomocí nichž se vaše dítě zábavnou 

formou naučí rozeznávat šedesát zvířátek! 

Zvířátka ze statku, v divočině, v moři, ze zoo, mláďátka i ta nejmenší zvířátka tato sada knížek 

bude pro vaše děti tím správným průvodcem ve fascinujícím světě zvířat. Obsahuje celkem 60 

inspirativních barevných obrázků a stejný počet zvířátek, která se děti naučí zábavnou formou 

poznávat. Celkem šest malých knížek, které jsou velikostí vhodné přesně pro dětské ručičky, je 

přehledně uspořádáno v odolné krabici s magnetickým zavíráním. Už žádné hledání maličkých 

knížek v knihovně tuto praktickou sadu v ní jistě nepřehlédnete!  

 

Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Dinosauři a prehistorická zvířata 

Velká kniha dinosauři a prehistorická zvířata Dinosauři všech období, dinosauři všemožných 

tvarů a nejrůznější velikostí, detailní popisy a ilustrace těchto ohromný živočichů a také mnoha 

dalších zvířat která žila spolu s nimi a samozřejmě i po drobné údaje a některé zajímavosti. Tato 

překrásná kniha nabízí čtenáři seznámení se vzrušujícím světem dinosaurů, poskytuje zábavu i 

poučení a odkrývá mnoho tajemství o životě prehistorický živočichů a o tom, jak to na naší 

planetě vypadalo před mnoha miliony let. Před miliony let obývali naši planetu neuvěřitelní 

tvorové, dinosauři. Koncem období zvaného křída tajemným způsobem vymřeli. Díky jejich 

zkamenělým pozůstatkům, které byly objeveny na nejrůznějších místech světa, se o nich stále 

dozvídáme něco nového: jak byli velcí, čím se živili atd. To vše, a ještě spoustu dalších zajímavostí najdete v této 

dětské encyklopedii pravěkého světa.  

Fakta a výmysly o dracích – Kucharská, Nikola 

Nejúžasnější dílo cukrové architektury je hrad vybudovaný z kostek cukru. Co myslíš, je to 

pravda, nebo výmysl? A co tohle? Největší ložiska dračí pochoutky krokoskály se nacházejí 

blízko zemského jádra. Pravda, nebo lež? Draci si dokážou olíznout loket. Fakt, nebo mýtus? 

Tato neobvyklá kniha obsahuje mnoho faktů a ještě více mýtů o dracích, jejich zvycích a životě. 

Dozvíš se, kdo vymyslel Formátovo číslo, s kým hrají draci bingo a co se učí ve škole.  

 

 

Moje první knížka o mořích a oceánech – Newland, Jane; Oldham, Matthew 

Chceš se dozvědět všechno o rybách a dalších úžasných stvořeních, kterých jsou plné oceány? 

Nechej se okouzlit krásnými ilustracemi, předvádějícími pestrost podmořského života, v této 

informacemi nabité knížce. Oceány se zdají pusté a tiché, ale pod jejich hladinou probíhá čilý 

život. Ryby a další mořští tvorové urazí každý den velké vzdálenosti. Někdo číhá v temných 

hlubinách u dna na kořist... Kdo má měkké rosolovité tělo a koho kryje pevná schránka? Které 

plody moře jíme nebo jinak využíváme? Ryby korálových útesů, jako třeba klauni očkatí, ale taky 

chobotnice, keporkaci a mnozí další už se na tebe těší. Zhluboka se nadechni a ponoř se do 

stránek této knížky. K prozkoumání vodního světa díky ní nepotřebuješ ani ponorku!  

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-439760-moje-prvni-knihovnicka-zviratka
https://www.cbdb.cz/kniha-446082-dinosauri-a-prehistoricka-zvirata
https://www.cbdb.cz/kniha-444940-fakta-a-vymysly-o-dracich
https://www.cbdb.cz/kniha-270498-moje-prvni-knizka-o-morich-a-oceanech-my-very-first-seas-and-oceans


Psi: Kniha pro celou rodinu – Gorazdowski, Marcin Jan 

Který pes neumí plavat a jaké psí plemeno rádo utíká na výlety do okolí, a proto byste jej nikdy 

neměli nechat běhat na volno? Víte, že existuje dokonce i pes, který byl vyšlechtěný k lovu lvů? 

V této knize se dozvíte vše, co jen o psech potřebujete znát. Pokud vaše děti touží po psovi, 

nechte je nejdříve přečíst si o tom, jak jednotlivá známá i neznámá plemena vznikla a odkud 

pocházejí, k čemu byla původně vyšlechtěná, jaké místo nově zaujímají v moderním světě a jak 

se o ně starat. Nakoukněte do světa psích sportů, her a historie na stránkách plných barevných 

fotografií a hravých ilustrací, které budou bavit vás i vaši rodinu.  

Stroje kolem nás: Od toustovače po roboty 

Jak se vlak udrží na kolejích? Co se děje uvnitř skákací tyče? A co se stane, když spláchneš na 

toaletě? Na tyto a mnoho dalších otázek najdeš odpovědi právě v této knize. Společně se 

podíváme, co se děje uvnitř toustovačů, telefonů, ale také vznášedel nebo robotů. Odteď už 

budeš vědět, jak fungují přístroje kolem tebe.  

 

 

Zábavné experimenty – Crivellini, Matteo 

Škola hrou, tak by to mělo správně být. Seznamte své děti s různými přírodními vědami a 

základními principy světa. V této knize experimentů naleznete nejrůznější pokusy z oborů 

chemie, elektřiny a magnetismu, malý vědec se tak bude moci na vlastní kůži přesvědčit o 

různých jevech, jako je například rez, a vyzkoušet si sestavit třeba autíčko s magnetickým 

pohonem, či "uvařit" vlastní sliz. Není čeho se bát, vzhůru za věděním!   

 

 

Společenské hry 

Tik tak Bum! 

Tik tak bum! je ideální hra pro všechny, kterým to rychle pálí! Každý z hráčů se musí co 

nejrychleji zbavit tikající věci dřív, než vybuchne. Rozhodující jsou správná slova a rychlé reakce, 

díky čemuž vzniká spoustu legračních přeřeků a komických situací. V ruce vám tiká bomba se 

speciálním časovačem, který zajišťuje, že exploze nastane vždy v jiném čase. Nikdo tedy neví, 

jak dlouho bomba bude tikat, než vybuchne. Úkolem hráčů je hledat a vymýšlet slova obsahující určené slabiky, a 

přitom si přehazovat tikající bombu. Komu bomba vybuchne v ruce, ten prohrává.  

 

 

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.cbdb.cz/kniha-456421-psi
https://www.cbdb.cz/kniha-450843-stroje-kolem-nas-od-toustovace-po-roboty-the-everyday-workings-of-machines
https://www.cbdb.cz/kniha-444565-zabavne-experimenty
https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/tik-tak-bum-1265/

