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Barvy krásy: Sophiina naděje – Bomann, Corina
Berlín 1926. Rozrušená, těhotná Sophia opouští dům rodičů. Její otec ji už nechce vidět, matka
se utápí v slzách. Když posléze Sophia stane před svým milencem, pochopí, že musí jejich dítě
vychovávat sama. Navíc jako neprovdaná. Naprosto zoufalá odjíždí s přítelkyní do Paříže, kde se
jí naskytne jedinečná příležitost. Slavná Helena Rubinsteinová je Sophiiným šarmem a jedním z
jejích vlastnoručně zhotovených krémů nadšená. A nabídne jí, aby pracovala pro její impérium
krásy. Sophia se tak plná naděje v nové štěstí vydává do New Yorku…

Bílá voda – Tučková, Kateřina
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi
přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě sem o
několik století později přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí, která ji
přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu však najde
pouze několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody o
poslední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický režim zosobněný démonickým páterem
Plojharem odvlekl v rámci Akce Ř všechny řádové sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evarista
tehdy dostala na výběr: vrátit se do civilního života, nebo s ostatními sdílet jejich příští osud.
Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny řeholnice byla nasazena na nucené práce a
vystavena ponižování v komunistickém kriminálu i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím
Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic
nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího vlastního osudu...

Čokoládovna: Osudová léta – Nikolai, Maria
Stuttgart v létě 1936. Mladá čokolatiérka Viktoria musí přerušit školení ve Francii, neboť
rodinná čokoládovna potřebuje její pomoc. Doba je nejistá, rodině Rothmannových hrozí
vyvlastnění. Zatímco se Viktoria a její matka Judith brání všemi prostředky, objeví se ve
Stuttgartu pohledný americký podnikatel Andrew Miller, který rozbouří nejen Viktoriin citový
život, ale nabízí i východisko. Je však opravdu tím, kdo může firmu zachránit? V okamžiku, kdy
se valí události jedna přes druhou, vychází na povrch dlouho střežené rodinné tajemství…

Ďáblova čísla – Vondruška, Vlastimil
Při běžné úřední cestě královského písaře Jiřího Adama z Dobronína do Dvora Králové dojde ve
městě k vraždě. I když se radnice snaží utajit její okolnosti, mezi lidmi se rychle šíří panika,
protože okolnosti napovídají, že jde o zásah temných sil. A tak navzdory tomu, že to není jeho
povinnost, začne Jiří Adam z Dobronína s pomocí bakaláře Petra vyšetřovat. Jde však o závod s
časem, protože brzy dojde k další stejně záhadné vraždě.

Dlouhá cesta domů – Penny, Louise
Po traumatických událostech, které zapříčinily jeho odchod do penze, si Armand Gamache,
bývalý vrchní inspektor Sureté du Québec, užívá poklidného života v zapadlé vísce Three Pines a
pomalu se zotavuje z utržených ran. Jeho tělesná zranění se hojí dobře, ale s těmi, která utrpěl
na duši, je to už horší. A jako by nestačilo, že se musí potýkat s vlastními démony, jeho
sousedka Clara Morrowová k nim přidá ještě další. Požádá ho totiž o pomoc při hledání svého
manžela Petera, který se po roční odluce v domluvený den nevrátil domů. Gamache děsí, že by
měl opustit své bezpečné útočiště, ale Claře nemůže pomoc odmítnout, a tak se společně se
svým zetěm a bývalým zástupcem Jeanem Guyem Beauvoirem a další sousedkou Myrnou
Landersovou vydává po Peterových stopách na cestu napříč Quebekem a zároveň do hlubin
Peterovy ztrápené duše. Čím však na cestě značené Peterovými podivnými obrazy postupují dál,
tím větší mají strach, co nakonec najdou.

Dokonalá tma – Fields, Helen
Člověk jako kus masa. Šestý případ Luca Callanacha a Avy Turnerové.
Inspektor Luc Callanach se vydává do Francie, aby s Interpolem rozkryl síť obchodníků s bílým
masem. Když se ale v Paříži najde tělo skotského občana, kterému někdo odebral vnitřnosti,
musí se Callanach spojit se svou šéfinspektorkou Avou Turnerovou v Edinburghu. Té však v
márnici také přibývají těla znepokojivou rychlostí. Záhy se ukáže, že jejich starosti mají
společného jmenovatele… a sebemenší chyba ve vyšetřování může zničit desítky dalších životů.

Dům na Riviéře – Lester, Natasha
Paříž, 1939: Nacisté si myslí, že Éliane nerozumí německy. Domnívají se, že pro ně pouze
katalogizuje umělecká díla a netuší, že kradou národní poklady do svých soukromých sbírek.
Jenže to se mýlí. Dívka pečlivě dešifruje jejich poznámky a předává informace odboji.
Éliane však rozehrála nebezpečnou hru. Odváží se svěřit svá tajemství muži, kterého kdysi
milovala? Nezradí ji znovu? Nemá šanci to s jistotou zjistit… dokud ji večírek v úchvatné vile na
Francouzské Riviéře nevystaví zcela nové úrovni nebezpečí.
Současnost: Remy Langová chce zapomenout na tragédii, kvůli níž se její život ocitl v troskách, a
proto se vydává do domu na Riviéře, který za záhadných okolností zdědila. Během třídění knih
objevuje evidenci uměleckých děl ukradených během druhé světové války. V šoku zjišťuje, že
její součástí je i obraz, který už od dětství visí na stěně jejího pokoje. Kdo vlastně byli její předci? Neskrývá dům na
Riviéře větší tajemství, než jakému je Remy schopná čelit?

Frida Kahlo a barvy života – Bernard, Caroline
Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá Frida Kahlo se chce stát lékařkou. Strašlivá autobusová
nehoda však její plány zhatí. Pak potká Diega Riveru, proslulého malíře a lamače ženských srdcí,
a po uši se do něho zamiluje. Když ji Diego požádá o ruku, okamžitě souhlasí. Jenže on jí
nedokáže být věrný, a navíc se zdá, že její touha po dítěti zůstane nenaplněná. Navzdory
překážkám se Frida nevzdává svého ideálu bezbřehé lásky a života podle svých představ. Objeví
malování a svými obrazy vypráví o svých snech. Přímočarostí, pestrým oblečením a mayskými
šperky a samozřejmě originální tvorbou se stane jednou z nejproslulejších malířek naší doby.

Kávová dynastie: Dny probuzení – Stern, Paula
Cáchy 1945: Když se Eberhard Ahrensberg vrátil po válce domů, nalezl jen trosky – otec nacista
padl v boji, z domu zbyla ruina, rodinný podnik je zavřený. Aby uživil rodinu, začne pašovat
kávu.
Cáchy současnost: Dědičkou kávového impéria Ahrensberg se stává Corinne, která miluje vše,
co s kávou souvisí. Na rozdíl od svého bratra Alexandra neprahne po zisku, ale po originalitě a
indivudualiě v přístupu k zákazníkům. Při bádání v rodinné historii objevuje pohnutou minulost
plnou štěstí, zrady a bojovnosti. Ukáže jí cestu?

Království slepých – Penny, Louise
Přestože je Armand Gamache stále suspendovaný, rozhodně nezahálí. Snaží se vystopovat
zásilku nebezpečných drog, než se dostanou mezi lidi a začnou je zabíjet. Vše se ještě víc
zkomplikuje, když obdrží podivné pozvání na starý opuštěný statek a zjistí, že ho úplně cizí žena
jmenovala likvidátorem své závěti – spolu s Myrnou Landersovou, majitelkou knihkupectví ve
Three Pines, a jakýmsi mladíkem z Montrealu. Nikdo z nich zesnulou neznal. Navíc stará paní
odkazuje dědicům bohatství, které nikdy neměla. Nebo měla? Zatímco se Gamache s ostatními
pokouší onu záhadu rozlousknout, ukazuje se, že nic není, jak se zdá, a situace v sobě skrývá
netušené nebezpečí – zvlášť když se na scéně objeví mrtvola.

Lepší být mrtvý – Child, Lee
Bývalý vojenský policista Jack Reacher dál putuje křížem krážem Spojenými státy. V kapse má
roličku bankovek, pas, platební kartu a zubní kartáček. Nikam nespěchá. A nikdy neuhýbá před
problémy.
A jeden velký ho potká na opuštěné silnici v Arizoně – v podobě džípu nabouraného do jediného
stromu v širokém okolí. Ale všechno je jinak, než se na první pohled zdá.
O několik minut později míří Reacher do nedalekého města, odlehlé díry u hranic s Mexikem,
která má lepší časy už dávno za sebou. Vedle něj sedí Michaela Fentonová, válečná veteránka a
později agentka FBI, jež se snaží najít svého bratra dvojče. Nejspíš se zapletl s nebezpečnými
lidmi. A Reacher je nejspíš bude muset navštívit.
Jejich šéf Dendoncker zanedbanému zapadákovu skrytě vládne. Najít ho je takřka nemožné. Dostat z něj odpovědi
bude ještě těžší. A nepřátelští obyvatelé města by radši umřeli, než aby prozradili jakékoliv tajemství.

Maminka vaří líp, miláčku – Jakoubková, Alena
Běla se za Pavla, jehož rodiče mají restauraci na malém městě, provdá z velké lásky. Kvůli
budoucímu manželovi se dokonce vyučila kuchařkou, ačkoli odjakživa toužila být učitelkou.
Pavel i jeho rodiče ji přitáhli k rodinnému podnikání, ačkoli Bělini rodiče i její kamarádky
vztyčovali varovně prst. Sprcha přišla hned po svatbě.
Tchyně Bělu pověřila, aby uvařila polévku, a tenkrát Běla slyšela tu větu poprvé:
„Maminka vaří líp, miláčku.“
Podaří se jí manžela přesvědčit, že tahle věta opravdu není motivační?

Mlha mezi námi – Gillerová, Katarína
Odpouštět je těžší než milovat.
Čtveřice přátel na dovolené v Apalačském pohoří usiluje o přízeň půvabné Caroline, která v
tajemném sídle rozehrává hru plnou intrik. Zatímco jejich vztahy ovlivňuje žárlivost a vzájemná
nevraživost, v okolí se začnou dít podezřelé věci, které vyústí v tragédii. O dvě desetiletí později
vycházejí najevo události, které navždy ovlivnily několik osudů. Na neopětovanou lásku však
nelze nikdy zapomenout. Stejně jako na lež a nevykonanou pomstu.

Myší díra – Votyová, Simona
Axelovi je osm. Koktá, nesmí slavit Vánoce a má starý mobil. Taky mu umřel táta a máma se
utápí věčně v depresi. Dědek plesnivej je jeho soused, kterému bude nejspíš už sto. Nikdo ho
nemá rád. Ztrácí se ve starých pomatených vzpomínkách, v osamělosti a stále miluje Štěpánku.
Jolana bydlí pod ním, táhne jí na padesát, nesnáší děti a chystá se na post prezidentky firmy. Ve
stejném domě žije i pětadvacetiletý Cyril posedlý čistotou a sexem na záchodcích v baru. A pak
je tu ještě někdo, kdo o nich ví naprosto všechno. V jednu chvíli se životy všech protnou. Vyplují
na povrch nečekané touhy, skrytá tajemství, někdy pěkně smradlavá, a také myšlenky zastrčené
uvnitř každého z nich. A život může nabrat zase druhý dech.

Najdi mě – Frasier, Anne
Benjamin Fisher, usvědčený sériový vrah, se po letech mlčení rozhodne prozradit, kam pohřbil
těla svých obětí. Pod jednou podmínkou: cesty se musí zúčastnit i jeho dcera, kterou od svého
zatčení neviděl. Reni Fisherová cítí, že obětem něco dluží. Celý život se snažila vypořádat s tím,
že je dcerou sériového vraha. Tahle skutečnost ji přesto pronásleduje na každém kroku a Reni
doufá, že se jí teď podaří za děsivou minulostí konečně udělat tečku. Detektivové ale brzy
zjišťují, že sériový vrah je mistr manipulátor a noční můra ještě zdaleka není u konce...

Nové sliby – Lucas, Lilly
V malém městečku Green Valley uprostřed Skalistých hor žije už od mala Izzy, která tady
pracuje jako instruktorka snowboardu. Už léta je tajně zamilovaná do svého nejlepšího přítele
Willa, který ji bere pouze jako dobrou kamarádku. Ani romantický polibek na silvestra nepřiměl
Willa, aby se na Izzy díval jinýma očima. Jednoho dne se v Green Valley objeví Cole, seriálová
hvězda z Netflixu, a najme si Izzy jako instruktorku lyžování, aby ho připravila na jeho novou
roli.
Čím více času s ním Izzy stráví, tím více jí to k němu táhne a tím více si je Will jistý, že i jeho city
k Izzy jsou hlubší, než si do teď přiznával. Jak si s tím ale šerif a milovník žen, který se vážným
známostem vyhýbá, poradí?

Nové začátky – Lucas, Lilly
Svůj roční pobyt v USA jako au pair si dvacetiletá Lena z Berlína představovala docela jinak.
Místo uznávané metropole nakonec skončí v malém městečku Green Valley ve Skalistých
horách, kde provozuje její hostitelská rodina malý penzion Bed & Breakfast. Přestože jsou pro
Lenu, holku z velkoměsta, hory něčím docela cizím a nezajímavým, v domě Jacka a Amy
Cooperových i jejich malého syna Liama se poměrně rychle zabydlí. Všechno by bylo i nadále
báječné, kdyby tady nebyl Jackův mladší bratr Ryan, „padlý hrdina“ z Green Valley. Po vážné
nehodě, která se mu stala při jednom z lyžařských závodů, musel ukončit svou kariéru
profesionálního lyžaře a bydlí teď, spíše nedobrovolně, u Cooperových, kde si všechnu svou
nezměrnou zlost a frustraci vylévá právě na Leně. Jednoho dne však Leně dojde trpělivost a dá
mu to patřičně najevo. A od té chvíle se mezi ní a dobře vypadajícím Ryanem začne všechno
pozvolna měnit…

Ostrý řez – Deaver, Jeffery
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová se vracejí z Itálie právě ve chvíli, kdy v New Yorku začne řádit
vrah s velmi neobvyklým modem operandi. Pronásleduje čerstvě zasnoubené páry a zabíjí je ve
chvíli, kdy se v klenotnictví chystají koupit snubní prsteny. Ze symbolu budoucnosti se v vrahově
podání stává symbol zmaru a smrti.
New York zachvátí panika a Rhyme se Sachsovou musí začít okamžitě konat. Můžou se
spolehnout na podporu newyorské policie i na vlastní kriminalistické zkušenosti, ale zanedlouho
zjišťují, že tentokrát to možná nebude stačit. Tento pachatel má v plánu víc, mnohem víc, než je
na první pohled patrné.
Pokaždé, když se Rhymovi se Sachsovou podaří odkrýt nějakou stopu, jako by se vrah na
oplátku přiblížil k nim. A pak upoutá jeho pozornost prsten, který Lincoln dal Amélii. Na tom šperku je cosi obzvlášť
přitažlivého... Mohl by dvojici legendárních vyšetřovatelů stát symbol jejich společné budoucnosti život?

Piraně – Saviano, Roberto
V oceňovaném románu Gomora přinesl italský spisovatel a novinář Roberto Saviano odvážné
svědectví o nemilosrdném světě neapolské mafie. Teď se vrací do rodného města, aby vyprávěl
o vzestupu Nicolase Fiorilla, patnáctiletého, bystrého a ambiciózního chlapce, který si založí
vlastní gang. Jeho členové pocházejí ze středostavovských rodin, mají domovy, rodiče,
sourozence, chodí do školy. Nebyli odchováni mafiánskými poměry, ale počítačovými hrami,
filmy a komiksy. Neumějí rozlišovat virtuální realitu od skutečného světa, a tak se stylizují do
postav, které znají z monitorů a displejů. Nevidí rozdíl mezi umělou a skutečnou krví a smrtí,
násilí je pro ně hra. Jediné, co je zajímá, jsou peníze. Chtějí zbohatnout, rozkazovat a vládnout.
A k tomu je důležité mít zbraně a koule. Proto obdivují i vojáky ISIS a jejich videa. Nicolasův plán
vyjde, z členů jeho gangu se skutečně stanou paranza - zabijácký potěr, malé piraně. Cena,
kterou za takový život zaplatí, je ale vysoká.

Poslední zelené údolí – Sullivan, Mark
Historický román o odvaze, přežití a triumfu inspirovaný neuvěřitelným příběhem jedné rodiny.
Koncem března 1944, když se Stalinovy jednotky tlačí na Ukrajinu, musí mladý Emil a Adeline
Martelovi učinit strašlivé rozhodnutí: čekat na vpád sovětského medvěda a riskovat, že budou
posláni na Sibiř? Nebo neochotně následovat vlky – vražedné nacistické důstojníky, kteří se
zavázali chránit „čistokrevné“ Němce?
Martelovi jsou jednou z mnoha rodin německého původu, jejichž předkové farmařili na Ukrajině
více než sto let. Ale poté, co už před válkou žili za Stalinova děsivého režimu, se Emil a Adeline
rozhodnou, že musí utéct ze své země s vlky, kterými pohrdají, aby unikli Sovětům a vydali se
hledat svobodu.

Purpurové doteky – Harasimová, Markéta
Děsivá souhra náhod spojí minulost se současností a dokonale zamíchá lidskými osudy…
Detektivní příběh plný erotického jiskření, napínavých zvratů a překvapení.
Nadějná malířka Karin se stane náhodnou svědkyní brutální vraždy, otřesný zážitek si však
nevybavuje. Ztrácí po něm paměť a nevzpomíná si na nic z předešlého života. Znovu tak
objevuje svou identitu a navazuje na zpřetrhané nitky minulosti. Setkává se s bývalým
snoubencem, nenapravitelným gamblerem Hynkem, a také sexy majitelem galerie Maxem, k
němuž cítí silnou erotickou přitažlivost. Karin touží po sblížení, což se zdá být oboustranné, ale
je tady malý háček: Max je zadaný… Mladá žena navíc odhalí utajovaný psychický teror, jemuž
je vystavena její kamarádka Marta. Té se nedaří odpoutat od despotického manžela – její muž v
ruce třímá zlověstné eso, které může zničit celý Martin život. Karin bojuje s amnézií a nenaplněnou láskou, zatímco
za jejími zády řádí masový vrah a nespouští ji z očí. Obětí stále přibývá a za záhadných okolností nečekaně umírá také
Hynek. Jeho vražda ale mezi ostatní jaksi nezapadá a policie neví, zda má co do činění s jedním či více zabijáky.
Vyšetřování zamrzá na mrtvém bodě, vraždící maniak se však stále víc přibližuje k ženě, která viděla víc, než měla…

Řeka bohů: Nové království – Smith, Wilbur
Hui žije obklopen láskou milovaného otce, vládce města Láhún, jehož má nahradit. Za krásnými
fasádami paláců se však rodí špinavé spiknutí Huiho nevlastní matky a žárlivého bratra, které
Huiho přivede až do potupného zajetí uprostřed nepřátel Egypta. Od nich se mladý vyhnanec
naučí důmyslnému umění boje, aby mohl stanout po boku mocného egyptského generála Tana
a v nelítostné bitvě, v níž bojují samotní bohové, získat slávu jako nový hrdina.

Smrt přichází na prohlídku – De la Motte, Anders
Chamtivost, zrada a vražda v okouzlujících přímořských kulisách – úvodní díl nové švédské
detektivní série v nestárnoucím a stále oblíbeném stylu klasické krimi Agathy Christie. Realitní
agentka a populární moderátorka Jessie Andersonová je nalezena mrtvá v jednom z
předváděných domů. Věhlasný stockholmský inspektor Peter Vinston, který tu pobývá kvůli své
dceři, je okamžitě vtažen do vyšetřování. Společně s místní policistkou Tove Espingovou zjišťují,
že Jessie mohl mít důvod zabít téměř každý, kdo s ní a s tou vilou měl co do činění. Některá z
idylických zahrad, rozkvetlých luk či písečných zátok skrývá vraha...

Smrtelný hřích – Harasimová, Markéta
Jedenáctiletá Erika vede úplně normální život, což se ale změní v době, kdy její matka odjíždí
pečovat o nemocnou babičku. Zůstává tak na čas sama s otcem, který dceru začne sexuálně
zneužívat, přičemž své jednání omlouvá rodičovskou autoritou. Erice navzdory nízkému věku
dochází, že něco není v pořádku a chce se bránit – její naděje však zemřou ve chvíli, kdy v
zoufalství vykřičí temnou pravdu před matkou. Ta se k dceři obrátí zády a stojí pevně za svým
manželem, což dívčin už tak nabouraný svět rozbije docela. Eričinu duši i po letech trápí deprese
spojené se sebevražednými myšlenkami, není schopna navázat partnerský vztah a má fobii ze
sexu. Vše se ještě zhorší, když na svět neplánovaně přijde její sestra Nikola. Již dospělá Erika se
zmítá v bolestivých vzpomínkách a jejím životním cílem se s postupujícími roky stává jediné:
ochránit sestřičku před stejně krutým osudem, jaký kdysi potkal ji. A jednou přijde den, kdy navzdory tomu, že riskuje
vlastní svobodu, vezme spravedlnost do svých rukou…

Temnota – Lagercrantz, David
Novodobý Sherlock Holmes od pokračovatele Stiega Larssona – švédský bestsellerista David
Lagercrantz přichází s novou detektivní sérií a jedinečnou dvojicí vyšetřovatelů: charismatickým
profesorem Hansem Rekkem a odhodlanou policistkou Micaelou Vargasovou. Případ, který řeší,
se zpočátku zdá banální – krátce po dohrání fotbalového zápasu v jedné stockholmské čtvrti byl
zabit rozhodčí. Z vraždy je obviněn Beppe Costa, otec jednoho z hráčů, důkazy do sebe zapadají.
Rozhodčí Jamal Kabir byl ale afgánský uprchlík, píše se rok 2003 a v Iráku zuří válka. A někdo má
až příliš velký zájem na tom, aby se Costa co nejdřív přiznal a nikdo nepátral po Kabirově
minulosti...

V jeho stínu – Blake, Audrey
Londýn, 1845: sirotek Eleonora Beadyová, vychovaná výstředním chirurgem Horacem Croftem,
neboť ve smrtící pandemii přišla o rodiče, toho o běžném životě moc neví. Ostatní mladé dámy
jsou vychovávány, aby uměly vyšívat a malovat květiny, Nora se zdokonaluje v sešívání
otevřených ran a anatomických ilustracích pitevních nálezů.
Jsou to časy, kdy ženy čelí drastickým následkům, pokud jsou přistiženy při praktikování
medicíny, ale na Croftově soukromé klinice je Nora jeho nejdůvěryhodnější – a ovšem také
nejtajnější – asistentkou. A to až do příchodu nového chirurgického rezidenta doktora Daniela
Gibsona. Doktor Gibson netuší, že Horácova půvabná, bystrá a tichá mladá schovanka je
kvalifikovanější a vynalézavější chirurg než on sám. Aby ochránila doktora Crofta a jeho kliniku
před skandálem a naprostým kolapsem, musí se Nora naučit hrát novou a pro ni velmi obtížně
přijatelnou roli – roli řádné mladé dámy.
Ale i přetvářka má jisté meze. Nora se nedokáže odvrátit a ignorovat utrpení pacientů, i kdyby to znamenalo
poskytnout Gibsonovi moc zničit všechno, na čem pracovala. A když je účastna experimentu a objevu, který by
navždy mohl změnit obor, ocitne se Nora před neřešitelnou volbou. Má zůstat neviditelná a dovolit mužům kolem
sebe, aby si přivlastnili zásluhy za její práci, nebo vystoupit na světlo – i kdyby to mělo znamenat, že zničí sama sebe.

V zahradě zášti – Bruce, Camilla
V Chicagu se o ní leccos povídalo. Dobrým sousedům v Indianě se možná občas něco nezdálo,
ale kdo by čekal něco zlého od dobromyslné vdovy, které v životě nepřálo štěstí, je vzorná
matka a poctivě chodí do kostela? Kdyby jen věděli, čím prošla...
Muži k ní přijížděli plni očekávání a nadějí s celým svým majetkem, avšak odjíždět je nikdy nikdo
neviděl. Belle Gunnessová na farmě v La Porte totiž dávno přišla na to, že muži nejsou složití. Že
žena se na tomhle světě musí o sebe postarat sama. A že nesmí zaváhat a pohrdnout jakýmikoli
prostředky, třeba i krvavými, jinak nedosáhne toho, po čem touží a co si zaslouží.

Vražedné pohádky – Guber, Andreas
Případový analytik Maarten S. Sneijder a komisařka Sabina Nemezová na lovu bezohledného
vraha. V Bernu byla objevena umělecky inscenovaná mrtvola. Vrah vyryl do její kůže tajuplný
znak. Nezůstane jeho jedinou obětí. Nizozemský případový analytik Maarten S. Sneijder a
komisařka Spolkového kriminálního úřadu pronásledují pachatele, který jim zanechává krvavé
nápovědy a zároveň je vždy o krok před nimi. Mezitím mladá psycholožka Hannah narazí ve
vězení na psychicky abnormálního zločince Pieta van Loona. Toho kdysi dostal za mříže Sneijder.
Teď se ale tento vězeň stává klíčovou postavou v ďábelské hře... Předchozí díly volné kriminální
série Vražedná lhůta a Vražedný rozsudek.

Zodpovědně lehkomyslná – Mlynářová, Marcela
Oblíbená autorka řady populárních knih (Chalupářkou z donucení, Důchodkyně nestřílejte, V
padesáti na začátku, Asi nejsem ženská, Z lodiček do holin, Dvakrát dole, jednou nahoře aj.)
přichází s novým titulem. Opět v něm otevřeně a bez servítek komentuje dění kolem sebe i ve
světě a vypráví nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných
cestách po krásách naší země, o radostech a strastech prožívaných na své chalupě, o životních
vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a
navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. Kniha je
vyzdobena půvabnými ilustracemi Terezy Budilové.

Zmizení Sáry Lindertové – Šardická, Kateřina
Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a víckrát
ji nikdo neviděl. Hlavní vyšetřovatel Richard Ehler spojuje Sářino zmizení se starým případem,
který mu ani po letech nedává spát.
Po dívce pátrá i její sestra Klaudie se Sářiným přítelem Oliverem. Oni i policie vědí, že nezmizela
dobrovolně, a brzy zjišťují, že není jediná, po kom se slehla zem. V metru totiž začíná mizet stále
víc lidí. Klaudie je přesvědčená, že hluboko pod městem žije něco, co se nedá vysvětlit ani
popsat. Neviditelné zlo, které lační po další oběti. A tou má být ona...

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie – Lednická, Karin
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září
1939 se jako dobyté území stává součástí Říše.
Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhala tu největší
germanizační akce v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. Účast na
veřejných popravách byla povinná. Stanný soud zasedal téměř nepřetržitě – často přímo v bloku
smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim).
Starosta Životic zaujal jednoznačný postoj: pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s
obyvateli obce začal mluvit německy.
V atmosféře všudypřítomného strachu se Životičtí snažili vydržet do konce války.
Nepodařilo se jim to.
V noci ze 4. na 5. srpna 1944 zastřelili partyzáni v místním hostinci tři příslušníky gestapa.
Následovalo tragické ráno 6. srpna, během kterého gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. Někteří z
nich zemřeli před očima svých blízkých. Jiní opodál, protože je gestapáci nutili běžet. „Zastřelen na útěku“, stálo pak
v hlášení.
Podle velitele zásahu Guida Magwitze to měla být „krvavá msta za zavražděné kamarády“. Pojal ji vskutku důkladně,
protože odvetné akce pokračovaly až do února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich byly odvlečeny do
koncentračních táborů. Vrátili se čtyři. Vzhledem k počtu obyvatel patří Životice k nejpostiženějším obcím na území
České republiky.
A přece jejich tragédie upadla v zapomnění.

Naučné čtení

Gott: Československý příběh – Klusák, Pavel
Na počátku byla hvězda. Pak přišla pop-music.
Karla Gotta znali desítky let všichni občané Československa. Jako největší domácí hvězda své
doby byl výjimečný a zároveň každodenně přítomný. Nikdy u něj nešlo jen o písničky a o osud
jedné hvězdy. Jeho příběh byl příběhem Československa: Gott často artikuloval a zároveň
umocňoval náladu ve společnosti. V šedesátých letech prožíval velký třesk československé popmusic, pomáhal ji vynalézt a spolu s publikem se opájel její čerstvostí. Po roce 1968
normalizované Československo stagnovalo a Gott byl zásadní součástí jeho stojatých vod. V
osmdesátých letech se snažil oklepat z té nejhorší nesvobody a hledal prostor mezi nezávislostí
a přežíváním — stejně jako většina společnosti. V letech devadesátých se pak Karel Gott
rozhlížel, jak vše přetavit do nového začátku a podnikat.
Dobová média a hudební průmysl, tichá vyjednávání mezi mocí a zábavou, instituce státního monopolu, kultura
izolovaná a zároveň mnohdy dotovaná, zvládnuté řemeslo i to nejtemnější z protekcionářského popového byznysu
— toho všeho se příběh Karla Gotta dotýká. Zároveň je to příběh muže, který možná jako první v Československu
pochopil, jak se dělá sláva. Kniha GOTT hudebního publicisty Pavla Klusáka všechny tyto příběhy vypráví a črtá přitom
plastický obraz společnosti a kultury Československa od padesátých do devadesátých let minulého století.

Loudavé vaření – Charvátová, Barbora
Pomalu a lahodně! Sbírka receptů od populární food blogerky.
Pomalý hrnec se stal miláčkem českých domovů – šetří čas, peníze i energii a pokrmy, které v
něm zpracujete, neztratí nic ze své nutriční hodnoty. Své o tom ví i blogerka Barbora
Charvátová alias Máma v kuchyni, která vám přináší nálož lahodně pomalých receptu. Všechny
využívají běžně dostupné suroviny a jsou tak jednoduché, že je zvládne i úplný začátečník.
Objevte i vy kouzlo přípravy famózních jídel s minimem úsilí a maximálním chuťovým zážitkem!

Medicína doby kamenné – Hausdorf, Hartwig
Na svůj dnešní pokrok v lékařských vědách jsme hrdí. Existuje však bezpočet svědectví
prehistorického léčebného umění, jež se při srovnání s naší dobou rozhodně nemusí stydět.
Například ve starém Egyptě existovaly rituály, z nichž se vyklubaly zákroky moderní urgentní
medicíny. A něco podobného ovládali i původní obyvatelé Kanárských ostrovů. Na lebkách z
doby kamenné jsou patrné vývrty, jaké se dnes používají k nasazení elektrod mozkového
stimulátoru, a u několika exemplářů dokonce i stopy perfektně zahojených transplantátů.
Odkud však pochází toto revoluční vědění, jež bylo aplikováno už v šerém dávnověku?

Čtení pro mladší čtenáře
Amálie Zubatá a jednorožčí páni – Ellen Anderson, Laura
Amálie Zubatá ze Záhrobně je upírka s největším srdcem na světě. Tentokrát se se svou
kamarádkou Květou (která NENÍ VOBLUDA a patří k vzácnému plemeni yettiů), smrťáčkem
Chmurošem, princem Zvončíkem (který byl rozmazlený spratek, ale napravil se) a svou domácí
dýní Tykvískem vydá daleko od domova, do cizí a děsivé Říše světla. Musí najít a zachránit
Zvončíkovu matku, vílu Slunilku.
Mohou ale někomu doopravdy věřit, když za každou duhou číhají děsiví jednorožci a andělská
koťátka zkázy? A podaří se jim odhalit skutečného padoucha, který spřádá plány na ovládnutí
Říše tmy?

Amálie Zubatá a půlměsíční prázdniny – Ellen Anderson, Laura
V Záhrobni začaly půlměsíční prázdniny a to znamená, že Amálie Zubatá a její přátelé nemusí do
školy! Místo toho vyrazili na výlet s oddílem duhových skautů, který vedou jednorožci Robert a
Ríša. Začali prozkoumávat tajemný ostrov a sbírat bobříky, náhodou však narazili na pradávné
prokletí a zmenšili se do velikosti mravenců! Jak se jim podaří dokončit hrůzostrašnou výpravu a
kletbu zlomit, když jsou tak PRŤAVÍ?

Amálie Zubatá a zloděj paměti – Ellen Anderson, Laura
Amálie Zubatá a její přátelé by rádi vyhráli soutěž o vstupenky do Dýňoparku, což je ten
nejúžasnější zábavní park pod sluncem i měsícem. Úplně postačí, když se jim povede prodat co
nejvíc sušenek.
Jenže obyvatelé Záhrobně se chovají nějak divně. Jako by si nikdo nic nepamatoval… Dokonce
ani jména přátel a datum narozeninové oslavy!
Co se s jejich vzpomínkami stalo? A povede se Amálii zachránit je dřív, než na ni všichni dočista
zapomenou?

Dvůr mlhy a hněvu – Maas, Sarah J.
Feyre přežila střet s Amaranthou a vrátila se na Jarní dvůr. Avšak ani zde nemá klidu, protože ji
neustále pronásledují vzpomínky na to, co musela udělat, aby osvobodila Tamlina i jeho lid.
A stejně tak nemůže zapomenout ani na smlouvu s Rhysandem, s kterým má strávit jeden týden
v měsíci. Ač je nyní vznešenou vílou, srdce má stále lidské. A navíc si postupně uvědomuje, že
na obzoru se objevuje ještě mnohem větší zlo, než jaké kdy zažila. A tak zatímco se snaží vyznat
v zákrutech vílího života, zjišťuje, že její role zachránkyně ještě neskončila. Avšak dokáže se
vyrovnat s nebezpečím, které se k ní blíží?

Dvůr trnů a růží – Maas, Sarah J.
Když devatenáctiletá lovkyně Feyre zabije v lese vlka, odvleče ji podivný tvor do svého doupěte,
které se ukáže být jiným světem. Tam zjišťuje, že únosce není zvíře, ale Tamlin – jedna z
nesmrtelných bytostí, které kdysi vládly světu. Nenávist se postupně mění v lásku a Feyre musí
přijít na způsob, jak zachránit tajuplný svět i svého únosce.

Garfield jde do ráje – Davis, Jim
Co je to štěstí? Bříško jenom plné…
Následované dlouhatánským zdřímnutím

Chci sníst tvoji slinivku – Sumino, Joru
Víš, proč sakury kvetou na jaře? Jsou už prostě takové.
Vybíráme si svůj osud sami, nebo se jím necháme unášet?
Hlavní hrdina tohoto příběhu byl vždycky jen tichým pozorovatelem světa kolem, dokud v
nemocnici nenašel deník umírající spolužačky, Sakury Jamauči. Jakmile odhalí její tajemství,
vtrhne dívka do jeho života jako velká voda a konečně ho rozpohybuje. Dokáže ho Sakura
přesvědčit o tom, jak cenný je nejen čas, ale i život sám? A že svět není jen seznam příběhů,
které se ho netýkají?

Jezdecká akademie - Cesta do Snowfieldu – Mayer, GIna
Třináctiletá Zoe je nadaná flétnistka, která slaví úspěchy na koncertech po celém světě. Koním
rozumí asi jako fyzikálním tabulkám, tedy vlastně vůbec. Když se však rozhodne jet podpořit
svou kamarádku Kim u přijímací zkoušky na Jezdeckou akademii ve Snowfieldu, kde studují jen
ti nejlepší z nejlepších a kde léčí zraněné duše koní, něco se stane. V divoké přírodě kanadských
hor Zoe zažije setkání, které jí změní život. Podaří se jí zachránit černého hřebce Šamana, který
naléhavě volá o pomoc?
Zachrání Zoe i sama sebe?
Šamanův pohled říká, že to může udělat jen ona.

Lokomotiva Tomáš – Nové 5minutové pohádky na dobrou noc
Pilné a pracovité mašinky z ostrova Sodor si pomáhají navzájem, i když se jim občas něco
nepovede. Kamarádi nikdy nezklamou! Vydejte se s nimi na projížďku ve dvanácti příbězích
dlouhých právě na to, abyste se s nimi uložili na dobrou noc - anebo si jen tak zpříjemnili den.

Malý miliardář – Walliams, David
Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé Británii. Má všechno, nač si
vzpomene: vůz formule 1, kino, pět set párů sportovních bot, orangutana jako sluhu. A přece
mu něco důležitého chybí: kamarád… Poprosí proto tátu, aby směl chodit (světe, div se!) do
docela obyčejné školy, inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých situací a neuvěřitelných trapasů,
na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze a bohatství ke štěstí nestačí.

Mops králiíčkem – Swift, Bella
Peggy, mopsí slečna je zpět! Jaké asi bláznivé nápady dostane tentokrát? Chloe, kamarádka
Peggy, adoptuje malého králíčka a Peggy se cítí přehlížená a začíná žárlit. Jak má soupeřit s
roztomilou malou Coco? Bojí se, že se ji ten nový domácí mazlíček snaží nahradit. A tak se
mopsík rozhodne, že se z něj musí stát králíček, protože jedině tak ji rodina nepřestane mít
ráda. A do toho všeho jsou už Velikonoce skoro za dveřmi…

Nejhorší děti na světě – Walliams, David
Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě? Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti
hroznými holkami! Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celý den na válendě a koukat
na telku. Není divu, že se jí stane ta hrozná věc, o níž se tady snad ani nebudeme zmiňovat!
Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na školním výletě dostane do strašného průšvihu!
A nezapomeňte ani na Brečivou Bertu, ubulenou holku, která si příšerně vymýšlí! David
Walliams tentokrát sepsal sbírku deseti báječně zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil
geniální Tony Ross.

Některé holky ano – Dugan, Jeniffer
Za lásku se člověk nesmí stydět!
Morgan, elitní atletka, je na konci posledního ročníku nucena přestoupit na jinou střední školu
poté, co se ukáže, že být homosexuálka je v rozporu s kodexem chování její soukromé katolické
školy. Tam se seznámí s Ruby, která má dva koníčky: opravuje svůj modrý Ford Torino z roku
1970 a účastní se místních soutěží krásy, aby splnila sny své despotické matky. Ty dvě se
postupně sbližují. Ale zatímco Morgan - svobodná, hrdá a odhodlaná začít znovu - nechce, aby
jejich rodící se vztah zůstal utajen, Ruby ještě není připravena vyjít s pravdou ven...

Němý hlas: Kniha druhá – Óima, Jošitoki
Šója se rozhodl zasvětit svůj život Šóko. A aby splnil její přání, začne hledat spolužáky z bývalé
šesté třídy. Oba dva se pak musí postavit své minulosti. Jaký bude jejich další osud...?

Němý hlas: Kniha třetí – Óima, Jošitoki
Chci, aby se Nišimija začala mít ráda.
Šóko Nišimija – dívka, která je neslyšící. Šója Išida – chlapec, který se se Šóko začal kamarádit.
Išida se urputně snaží vrátit Nišimije život, o který ji dříve připravil. Sahara, Ueno, Kawai,
Mašiba, Nagacuka – Nišimijin svět se začíná rozšiřovat. To ale způsobuje, že se Išidův osud
mění.

Němý hlas: Kniha čtvrtá – Óima, Jošitoki
„Chtěl jsem se setkat s Nišimijou a změnit se.“
Šójův život se od opětovného setkání s Nišimijou změnil. Šója se účastní tvorby filmu, který
začal na Nagacukův popud. Pozval i Šóko, aby se zúčastnila.
Šója tráví s Šóko a dalšími kamarády letní prázdniny a dny bezstarostně plynou. Šója se cítí
šťastný, ale v koutku duše má obavy. Ty nakonec způsobí velké problémy.

Nepovedené kouzlo - Emilka a ztracená škola – Martišková, Petra
Malá čarodějnice Emilka je pěkné kvítko. Škola ji nebaví, a učit se kouzla a zaklínadla už vůbec
ne. Mnohem raději lítá po lese a vymýšlí různé lotroviny. Jenže o svatojánské noci se Emilce
jedno velké kouzlo přeci jen povede. A je z toho pořádný průšvih.
Podaří se jí totiž nechat zmizet úplně všechny školy – nejen tu čarodějnickou, ale dokonce i
lidské! A co víc, vůbec nikdo si na ně nevzpomíná. I když se to nejdřív Emilce a jejím novým
lidským kamarádům zdá prima, brzy zjistí, že bez školy to zase taková legrace není. Zvládnou ji
do konce prázdnin přičarovat zase zpátky?

Psí poslání: Příběh Maxe – Bruce, Cameron
Ačkoliv je Max nejmenším pejskem v celém parku, v New Yorku se rozhodně neztratí. Jakmile
spatří holčičku jménem CJ, hned je mu jasné, že k sobě patří. A jeho život dostává rázem nový
smysl: ukázat jí, jak se dobře orientovat a pohybovat v tak velkém městě. Na oplátku se od ní
naučí, že ne vždycky si musí hrát na drsňáka, někdy může být k ostatním psům laskavý, a
dokonce si mezi nimi najít přátele. Příběh rodilého psího Newyorčana Maxe z bestselleru Psí
poslání přináší nyní jeho autor i malým čtenářům od 8 let.

Půlnoční knihovna – Haig, Matt
Mezi životem a smrtí stojí knihovna.
Když se Nora Seedová ocitne v půlnoční knihovně, má možnost všechno napravit. Dosud byl její
život jen přehlídkou zoufalství a výčitek. Připadá jí, že všechny včetně sebe zklamala.
To se ale může co nevidět změnit. Knihy v půlnoční knihovně umožní Noře zažít, co by se stalo,
kdyby mohla změnit svá dřívější rozhodnutí. S pomocí staré známé může Nora odčinit vše, čeho
lituje, a zjistit přitom, který život je pro ni ten pravý. Ale vše není tak, jak si to představovala, a
brzy ji její rozhodnutí uvrhnou i s celou knihovnou do velkého nebezpečí. Než jí vyprší čas, musí
najít odpověď na odvěkou otázku: jaký je nejlepší způsob života?

Rébusy pro děti: Honba za pokladem – Regan, Lisa
Dvojice kamarádů, Tom a Sára, společně s malým odvážným pejskem zažívají fantastická
dobrodružství. Čeká je bláznivá honba za pokladem, výlet mezi Inky a podivně podivná párty ve
strašidelném hotelu. Napínavá dobrodružství, která v sobě skrývají záhadu na každé stránce.
Zašifrované vzkazy, tajné písmo, spletitá bludiště, procvičování logického uvažování i pozornosti
čekají na každého, kdo má chuť a odvahu přidat se! Vše zábavně a s vtipem.

Simpsonovi: Koblihová kalamita – Groening, Matt
Zbrusu nové příběhy slavné žluté rodinky. Homer Simpson si bude hledat novou práci... a stane
se třeba i ředitelem základní školy či šéfem Sádelníkových koblih. Líza se dostane na letní tábor
a zapojí se do špionáže a dozvíme se i tajemství Krustyho komediálního vzestupu.

Simpsonovi: Supernova – Groening, Matt
Ani žár tisíce sluncí se nevyrovná tomu, jak vás osmahne tenhle nový komiks! Homer se
rozhodne, že se po celý rok neodloučí od své rodné pohovky! Mr. Burns vezme, po vzoru svého
miliardářského kolegy, strýčka Skrblíka, Simpsonovi na dobrodružnou výpravu za ztraceným
pokladem! Marge se pustí do zpravodajství.. a když legendární Duffman švihne se svou prací,
může ho zastoupit jediný člověk – Homer Simpson!

Simpsonovi: Libová literární nalejvárna – Groening, Matt
Olymp už nikdy nebude ten samý od chvíle, kdy Homer začal vyprávět Iliadu a Ned Flanders
převzal roli Ezopa. Marge se stala Šeherezádou, která musí ohromit impulzivního krále Moeho
každý večer jedním příběhem. A ani Bart nezůstal stranou. Pustil se do adaptování Shakespeara
– všech jeho her během jediné letní noci. Prostě Simpsonovi versus divadlo a literatura!

Simpsonovi vyrážejí na cestu – Groening, Matt
Vyrazte na cestu se Simpsony! Simpsonovi se stanou módními ikonami a Homer Simpson určuje
nové trendy. Děda Simpson si zase zavzpomíná na staré časy, kdy byl kaskadérem a
dobrodruhem. Potkáte i bratra školníka Willieho a Krusty přijde o práva na svou existenci.

Tlapková patrola - Tlapky chrání přírodu
Nikdo není moc malý na to, aby změnil svět!
Tlapková patrola vyráží zachránit svoje město! Když Adventure Bay zasáhne strašlivá bouře,
parta statečných štěňat přispěchá, aby podala pomocnou tlapku každému, kdo je v nouzi. Jak si
oblíbení hrdinové poradí s popadanými stromy nebo odpadky vyplavenými na pláž? Podaří se
jim napravit všechny škody a ochránit kamaráda před nebezpečím? Na odvážné tlapky čekají
napínavá dobrodružství i největší výzva ze všech: pomáhat přírodě a udělat ze světa lepší místo.

Naučné čtení pro mladší čtenáře
Jak kreslit manga stylu: Kluci, holky, zvířata a mýtické bytosti – Li, Yishan
Úžasná výtvarná inspirace pro všechny začínající manga umělce!
Pokud jste vždycky toužili kreslit v manga stylu, ale nebyli jste si jisti, jak začít, tato zábavná
kniha vám jednoduše krok za krokem ukáže, jak můžete svou cestu ke kreslení komiksů úspěšně
nastartovat… Naučte se, jak v manga stylu kreslit kluky, holky a obyčejné i neobyčejné bytosti!
Profesionální ilustrátorka vám ukáže, jak snadné je proměnit základní geometrické tvary (kruhy,
obdélníky, čtverce a ovály) v dívky a chlapce, kouzelníky a čarodějky, příšery a zvířata či ještě
mnohem více…

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.

