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20. oběť – Patterson, James 

Seržantka Lindsay Boxerová má na stole složitý případ. Vypadá to, že mezi třemi oběťmi 

zastřelenými ve třech různých městech existuje spojitost. Přesnost střel je stejně děsivá jako 

výběr vrahova cíle. Zavražděnými jsou totiž známé osobnosti, které tajily své kriminální aktivity. 

Veřejnost je rozpolcená: má vraha považovat za hrdinu, nebo za obyčejného padoucha? 

 

 

 

 

Bez rozloučení – Young, Samantha 

Nora O'Brienová utekla z Indiany do Skotska, přesvědčená, že dělá správnou věc. Po třech 

letech v nové zemi jí však zůstala jen vina a lítost. Pak do jejího života vstoupil Aidan Lennox, 

starší, světaznalý a přitažlivý hudební skladatel. Ačkoli byli každý z jiného světa, probudili jeden 

v druhém vášeň a sílu nevzdávat se, navzdory ztrátám, které v minulosti utrpěli. Dokud jim osud 

znovu nehodil klacky pod nohy. Teď pohání Noru kupředu zlost a bolest. Vztek ji přinutil převzít 

kontrolu nad životem. Konečně si plní sny, chodí na univerzitu, hraje divadlo, přesně, jak po tom 

toužila. Soustředí se na své cíle a vyhýbá se tomu, aby jí někdo znovu zlomil srdce. Není to však 

tak snadné, jak by si přála… 

 

Čarostřelec – Horníček, Jan 

Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným průsmykem. Stmívá se, nad 

horami vyje a běsní sněhová bouře. Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva muži. 

Otec Vilém – kněz, který prchá před svou minulostí – a doktor Šulc, podivínský lékař z Vídně. Ti 

dva mají pramálo společného, brzy se však ukáže, že je dohromady nesvedla náhoda, ale něčí 

lstivý úklad. Oba vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání se komplikuje, dva týdny 

po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé s nebezpečnými 

intrikami, které splétá místní opat? A co tají bývalý vojenský kaplan z nedalekého Bílého 

Potoka? Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko do hor: mezi pytláky a pašeráky, jimž 

vládne pověstný čarostřelec Tapper. Je mrazivý únor léta Páně 1789. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokonalé léto – West, Kasie 

Avery vždycky hudbu využívala jako únik. Ale po tom, co ji její nejlepší kamarádka zradí, 

dokonce ani dokonale sestavený playlist nestačí na to, aby zapomněla, co se stalo. A co hůř, 

rodiče ji spolu s její sestrou závislou na sociálních sítích odvezli do odlehlého rodinného tábora, 

aby si tam užili dva měsíce „zábavy“. Když už to chce Avery s tímhle létem úplně vzdát, potká 

Brookse, záhadného a k naštvání okouzlujícího kluka, který ale na táboře pracuje – a tím pádem 

je zakázané zboží. 

 

To, co začalo jako katastrofa, se promění v… něco jiného. Okolní svět zmizí a Avery se vydává na 

cestu sebepoznání. A když jí Brooks nabídne příležitost, jaká se v životě moc často neopakuje, 

musí přijít na to, jak daleko je odhodlaná zajít, aby zjistila, co chce a kým se touží stát. 

 

Jak přežít svého muže – Bernášková, Jana 

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké kariéře, ale setkává se 

s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při hledání lásky. 

Svérázně a s vtipem řeší a komentuje různé životní situace, které by někteří označili za tabu a 

při nichž by leckdo raději přivíral obě oči. Hrdinku na její nelehké životní cestě nedoprovázejí 

pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé kamarádky, ale i Šedivka, její vnitřní hlas, se kterým 

má komplikovaný vztah. Skrze příběh čtenář nahlédne do světa mateřství, filmu a sexuality. 

Román nejen pobaví, ale zároveň nutí se zamyslet a klást si stejné nebo podobné klíčové životní 

otázky jako Lucie. Kolik mužů a žen musíme v životě přežít, než potkáme toho pravého? 

 

 

Jeho poslední slova – Dave, Laura 

Než Owen Michaels zmizí, podaří se mu zanechat své ženě Hannah poslední zprávu: DEJ NA NI 

POZOR. Hannah přesně ví, koho má Owen na mysli – svou dospívající dceru Bailey, která v 

dětství tragicky přišla o matku. A která nechce mít se svou novou manželkou svého otce vůbec 

nic společného. Hanniny zoufalé telefonáty Owenovi zůstávají bez odezvy, a k tomu zatknou 

jeho šéfa za podvod. Když policie začne vyslýchat i ji, rychle pochopí, že její manžel není tím, za 

koho se vydával. A že Bailey je možná klíčem k odhalení Owenovy pravé identity. Hannah s 

Bailey se společně vydávají na cestu za pravdou. Když však začnou skládat střípky Owenovy 

minulosti, brzy si uvědomí, že jejich životy už nikdy nebudou jako dřív... 

 

Musím tě zradit – Sepetys, Ruta 

Nikomu nevěř, nic neříkej. Strhující román od autorky bestselleru V šedých tónech. 

 

Rumunsko, 1989. Sedmnáctiletý Cristian Florescu sní o tom, že se stane spisovatelem, ale 

Rumuni nemají svobodu snít. Režim diktátora Nicolaea Ceauşesca provází izolace a strach. Na 

Cristiana se zaměří tajná policie a nutí ho, aby donášel na své blízké. Mladík se rozhodne 

riskovat vše, aby odkryl pravdu o režimu a ukázal světu, co se v jeho zemi děje. Když přijde čas, 

dychtivě se připojí k revoluci a je odhodlaný bojovat za změnu. Jaká je však cena za svobodu? 

 

 

 



Odbočka v lesích – Karolová, Kateřina 

Parta přátel vyrazí na dovolenou do opuštěné oblasti Beskyd. Po vydařeném začátku volna se 

ovšem všechno zvrtne v momentě, kdy narazí na neudržovanou odbočku v lesích. Podle 

navigace by mělo jít o zkratku vedoucí přímo k cíli, k ranči, kde mají být všichni ubytovaní, ručně 

psaná poznámka na staré turistické mapě ale před touto cestou varuje. Stmívá se a připozdívá, 

někteří sice váhají, ale nakonec se skupina odbočkou vydá. Nikdo z přátel v této chvíli ještě 

netuší, jak hluboce budou svého rozhodnutí litovat. Les skrývá tajemství a projít skrz se jen tak 

někomu nepodaří. Dobrodružství začíná, ale rozhodně ne takové, o jakém by někdo z party snil. 

 

Poslední hřebík – Ahnhem. Stefan 

Finále bestsellerové severské krimi série s Fabianem Riskem! Vydírá. Zneužívá. Mučí. Znásilňuje. 

Dopouští se nejodpornějších věcí, aby dosáhl nejvyšších pozic. Jmenuje se Kim Sleizner a vede 

kodaňské policejní oddělení. Jeho bývalá podřízená Dunja Hougaardová shromažďuje v utajení 

důkazy o Sleiznerových zločinech. Nález mrtvol vysoce postaveného muže dánské rozvědky a 

neznámé ženy na dně jezera nedaleko Kodaně konečně umožní Dunje a jejímu týmu nastražit 

na Sleiznera past. A pak v Helsingborgu na opačné straně průlivu obdrží švédský detektiv Fabian 

Risk zprávu, která změní naprosto vše… 

 

 

Rytmus, já & Malychin – Zapata, Mariana 

Šestadvacetiletá Gaby Barreto má mnoho tváří. Je čestná, sarkastická, kamarádská i protivná – 

záleží na tom, koho se zeptáte. Rozhodně ale není hloupá. 

 

Když jí brácha nabídne, aby jela s jeho kapelou na turné a prodávala jim merch, moc dlouho se 

nerozhoduje. Je zrovna bez práce, má za sebou dost nechutný rozchod, takže by byla hloupá, 

kdyby tuhle šanci zazdila. A to ona přece není! Dvě kapely, tři kontinenty, jedna koncertní 

šňůra. Devadesát dní ve společnosti tří milovaných magorů a osmi úplně cizích lidí. To přece dá! 

 

Kdyby jen Saša Malychin, zpěvák z té druhé kapely, neměl tak skvělé tetování… výjimečnou 

osobnost… nádherné tělo… a nebyl tak neskutečně vtipný… 

Sbohem má růžová zahrado 1 – Pepperco, Dr. 

Anglie, rok 1900. Mladá dívka Hanako přijíždí do Anglie z Japonska, aby se setkala s tajemným 

spisovatelem Victorem Franksem, a zároveň si splnila sen, sama se stát spisovatelkou. V 

nakladatelství však její žádosti neustále odmítají, až se jí nakonec ujme bohatá paní Alice, ke 

které nastoupí jako osobní služebná. Za jejím nástupem do služby se však skrývá mnohem více, 

než by na první pohled očekávala, a Hanako se postupně dostává do víru složitých vztahů a 

společenských pravidel, v nichž je těžké žít svobodně a jít si za svým snem.  

 

 

 

 

 

 



Sbohem má růžová zahrado 2 – Pepperco, Dr. 

Hanako a Alice se stále hlouběji propadají do svých citů, a nimiž se musí vypořádat, stejně jako s 

tím, že jedna před druhou něco skrývají. Alice zároveň vnitřně sžírají pochyby, které v ní vůči 

Hanako svým podezřívavým chováním vyprovokoval Edward. S tím, jak se objevují stíny 

minulosti musí obě ženy bojovat s vnitřními pochybami stejně jako s překážkami, které jim 

klade vnější svět. 

 

 

 

S láskou Lukov – Zapata, Mariana 

Kdyby někdo požádal Jasmine Santosovou, aby popsala posledních pár let svého života jediným 

slovem, určitě by bylo neslušné. Po sedmnácti letech – a bezpočtu zlomených kostí a 

nesplněných slibů – tuší, že se doba, kdy ještě bude soutěžit v krasobruslení, chýlí ke konci. Ale 

když přijde životní nabídka od arogantního idiota, kterého si posledních deset let představovala, 

jak ho strká pod rozjetý autobus, Jasmine možná bude muset všechno přehodnotit. Včetně 

Ivana Lukova. Vtipný tzv. slow burn příběh o rodící se náklonnosti mezi dvěma mladými lidmi v 

atraktivním prostředí krasobruslařských soutěží. Typický autorčin styl vyprávění z pohledu 

hlavní hrdinky, rázné dívky, která se musí prosadit v tvrdém konkurenčním prostředí a využít 

životní příležitosti i za cenu toho, že jí může dosáhnout jedině v partnerství s nenáviděným 

kolegou. 

Snoubenky smrti – Grangé, Jean Christophe 

Snoubenky smrti, to jsou dámy "z rajchu", krásné a bezstarostné, které se každé odpoledne 

scházejí v berlínském hotelu Adlon, aby si popovídaly a popily šampaňské, zatímco Evropa je v 

předvečer druhé světové války na pokraji zhroucení. Jsou to ale také oběti tajemného vraha, 

který je postupně překvapuje na březích Sprévy či u berlínských jezer. Po jeho řádění z nich 

zbydou jen zohavené mrtvoly... V rozžhaveném Berlíně, který se chvěje doslova jako kráter 

sopky, se do vyšetřování pouštějí tři jedinečné bytosti. Simon Kraus, nadaný psychoanalytik, 

gigolo a tak trochu vyděrač. Franz Beewen, brutální a nemilosrdný gestapák, a Mina von Hassel, 

bohatá dědička a psychiatrička. Vydávají se po stopách netvora a postupně odhalují otřesnou 

pravdu. Zlo totiž není vždy tam, kde ho očekáváte... 

 

Sudetský dům – Javůrek, Štěpán 

Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé české rodiny míří do Sudet, aby zde zabraly domy po 

odcházejících Němcích. Jiří a Marie Smolíkovi, společně se synem Františkem, dorazí s celým 

svým skromným majetkem do podhorské vsi Glasendorf. Tady úřaduje krutý a cynický národní 

správce a člen rudé gardy Vojtěch Tomeček. Svým žoviálním a podlézavým způsobem nabízí 

rodině krásný sudetský dům. Dům Smolíkovy okamžitě nadchne, má jen jeden nedostatek. 

Dosud v něm žije původní německá rodina, která čeká na odsun. Všichni se tak musejí načas 

naučit žít ve společné domácnosti. Jedni, kteří jsou zde novými pány, ale musejí trpět staré 

obyvatele domu. A druzí, kteří zde žili celý život, ale teď jsou tu vlastně cizí. A v pozadí toho 

všeho se objevují staré křivdy a rány, které způsobila válka... 

 

 

 



Šarlatové zmije – Kalenda, František 

Středověk, jak má být – lákavý, krásný a nebezpečný. Detektivní příběh z doby Karla IV. V 

historické detektivce Šarlatové zmije se uzavírají osudy lékaře Siegfrieda, jeho židovské 

schovanky Rivky a nevypočitatelného anglického žoldáka Gabriela. Volná trilogie z období vlády 

největšího českého panovníka seznamuje čtenáře s tehdejší mentalitou na hradě i v podhradí, 

od dvora králů a papežů, až po putyky a nevěstince. 

 

 

 

Šepot z lesa – Surmanová, Kateřina 

Mezi stromy číhá zlo… Před dvaceti lety v hlubokých lesích Orlických hor beze stopy zmizel jeho 

nejlepší kamarád. Teď se investigativní novinář Petr vrací do rodné vesnice, aby se vyrovnal s 

rozvodem a dal dohromady dům, který zdědil po matce. Z hlubin minulosti se vynořují nejen 

staří známí, ale i děsivé vzpomínky. Navíc zjistí, že kamarád nebyl ani zdaleka jediným, kdo se v 

okolí ztratil. Začne na vlastní pěst pátrat po tom, kdo – nebo co – za zmizeními stojí. A stopy, jež 

nachází, ho pomalu vedou do míst, jaká si nedokázal představit ani v nejhorších nočních 

můrách… Mysteriózní thriller, který si oblíbí čtenáři Jozefa Kariky nebo C. J. Tudor! 

 

 

 

To přichází děsy – Novotný, Aleš 

Lidé udělají cokoliv, aby zachránili sebe nebo své milované. 

 

Píše se rok 1996. Simon Haspekl se po sebevraždě svého otce stává obětí dlouhodobé a kruté 

šikany. O dvacet let později je nalezeno tělo mladého muže… a touto smrtí se kolotoč 

drastických událostí teprve roztáčí. Případu se ujímá kapitán Šenkýř. Ostřílený kriminalista musí 

co nejdřív zjistit, kdo za vraždami stojí a zda je mezi nimi spojitost. To, co odhalí, vyrazí dech 

nejenom jemu. Některá tajemství jsou totiž příliš temná i pro tento svět. 

 

Děj se odvíjí ve dvou časových linkách. První linie se odehrává v roce 2018 poté, co je na 

staveništi nalezeno tělo mladíka a případu se ujímá kapitán Šenkýř, k němuž se právě na nějakou dobu stěhuje jeho 

synovec. Netrvá dlouho a v lese je nalezeno tělo dalšího mladého muže a dívka, která se stala hlavní podezřelou, 

beze stopy zmizela. Kriminalista musí zjistit, kdo za oběma vraždami stojí a zda je mezi případy spojitost. Druhá 

dějová linie se dívá do minulosti v roce 1996, kde je hlavní postavou mladík Simon Haspekl, který se po sebevraždě 

svého otce stává obětí dlouhodobé a kruté šikany. Až se obě linky konečně protnou, budete u toho chtít být... Nebo 

radši ne?! 

 

 

 

 

 

 



Naučné čtení 

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny 

Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a 

gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žádná výkladová mluvnice ani slovník – je 

určena všem, ať žákům druhého stupně základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo 

těm, kteří nechtějí chybovat a stále hledají lásku k naší mateřštině. Za pomoci příkladů a 

diktátů, které jsou speciálně vytvořené k jednotlivým perličkám, si osvěžíte znalosti ze školních 

lavic, které jste třeba i zapomněli. Na své si přijdou nejen milovníci, ale především nemilovníci 

češtiny, kterým kniha může pomoct v textech méně chybovat. Autorky navíc přidaly k některým 

výrazům i užitečné pomůcky a tipy. Tato kniha byla vytvořena s láskou k češtině. #100perlicek 

 

Máma v kuchyni – Charvátová, Barbora 

Přestala jste věřit, že vás vaření bude bavit? Já ho miluju! A v kuchyni experimentuju. Vyhýbám 

se polotovarům a náhražkám. Při výběru surovin se řídím hlavou, při vaření citem – a zatím mi 

to vychází. Určitě vám nemusím říkat, že si děti někdy u jídla dost navymýšlejí a je složité 

vymýšlet stále nové recepty. Do knihy jsem jich vybrala 70 a u všech najdete informaci o tom, 

pro jak staré děti se hodí, a tipy na jejich vylepšení, aby chutnaly i tatínkům. 

 

 

 

 

Čtení pro mladší čtenáře 

Bing – 5minutové pohádky 

" Příběhy, které nenudí... to je Bingův svět! " 

Soubor krátkých a jednoduchým jazykem napsaných příběhů pro všechny Bingovy fanoušky. Ti 

si tak zvyknou na každodenní příběh ať už na cestách, před spaním, nebo prostě jen tak. Děti se 

do čtení a vyprávění rády zapojí a nejen díky krásným ilustracím zažijete spoustu krásných chvil. 

 

 

 

Disney – 5minutové pohádky zpod mořské hladiny 

Copak je to za šplouchání a veselé cákání? Jsou to vaši oblíbení hrdinové z filmů Disney a Pixar, 

kteří vás zvou k moři i pod hladinu. Prozkoumejte s Ariel oceán, zaplavte si s Nemem za rybí 

příšerou, vydejte se s Vaianou na širé moře, s Dory si zahrajte na schovku a mnoho, mnoho 

dalšího. Všechny pohádky jsou právě tak dlouhé, abyste je přečetli za pět minut až do šťastného 

konce. 

 

 

 

 



Disney – Maličké pohádky 

 

 

 

Malí hrdinové z Disney příběhů jsou tu s půvabnými pohádkami pro nejmenší čtenáře! Pojďte si přečíst, co se stalo, 

když Medvídek Pú našel ztracenou hračku, a jak hledal nového kamaráda. 

 

Disney Pixar – 5minutové pohádky 

Připravte se na výpravu pod moře, vydejte se na závodní dráhu a na výpravu pod stan! Nemo se 

svými kamarády objeví strašidelnou rybu, Blesk McQueen s Franceskem Bernoullim uspořádají v 

Itálii odvetný závod, Dug bude stanovat, Úžasňákovi zachrání město a zažijete i spoustu dalšího. 

Každý z příběhů v této knize je právě tak dlouhý, aby ho bylo možné nahlas přečíst za pět minut 

– a je doslova našlapaný dobrodružstvím! 

 

 

Nové příběhy se šťastným koncem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kouzelné čtení – Na vlásku 

Locika prožila celý svůj dosavadní život uvězněná ve vysoké věži. Co je za zdmi věže, pro ni 

zůstává tajemnou, lákavou záhadou. Rok co rok pozoruje lampiony, které v den jejích narozenin 

rozzáří oblohu nad věží. Touží rozběhnout se za nimi a poznat skutečný svět. Podaří se Locice 

uprchnout z vězení a uniknout ze spárů kruté matky Gothel? 

 

 

 

Kouzelné čtení – Minikniha pro nejmenší: Lesní zvířátka 

Les je plný zvířátek, která tu mají domov ale také spoustu kamarádů. Nudit se určitě nebudete. 

Pojďte zjistit, kdo právě slaví narozeniny, kdo vzbudil sovu nebo komu se narodilo mláďátko. 

 

 

 

Marvel Action Spider-Man 2: Pavoučí honička 

Spider-Man se v napínavé Pavoučí honičce postupně musí utkat se mstivým Looterem a také s 

nebezpečným lovcem Kravenem. Štěstí, že se může spolehnout na své přátele Gwen a Milese! 

 

 

 

 

Němý hlas 6 – Oima, Yoshitoki 

Pane Bože, prosím, dej mi ještě trochu síly. Šóju pronásleduje minulost, odvrhnul proto své 

přátele a jeho svět se zhroutil. Šóko se za to cítila zodpovědná, a tak si chtěla vzít život. Čas 

těchto dvou mladých lidí se zastavil. Co si o nich myslí jejich přátelé? Způsob, jak znovu zcelit 

rozpolcenou duši, je… 

 

 

 

Operace banány – Walliams, David 

Píše se rok 1940. Bitva o Británii vrcholí. Německá Luftwaffe se snaží zničit britské Královské 

letectvo a získat vzdušnou převahu nad Lamanšským průlivem. Pokud se to nacistům podaří, 

dobytí Británie pro ně už bude hračka. Jedenáctiletý Erik tráví každou volnou chvíli v londýnské 

zoo. Je to jediné místo, kde se cítí šťastný. A jedno ze zvířat mu obzvlášť přirostlo k srdci: gorila 

Gertruda. Jenže každodenní bombardování města znamená velké ohrožení pro lidi i zvířata. Erik 

se proto rozhodne milovanou Gertrudu zachránit. Naštěstí má skvělého pomocníka - strýčka 

Sida, který v zoo pracuje jako chovatel. Podaří se jim ukrýt na mořském pobřeží. Jejich pocit 

bezpečí ale vezme za své, když odhalí supertajný plán nacistů… David Walliams, autor 

veleúspěšné Babičky drsňačky, napsal akční, bondovsky laděný příběh z druhé světové války, v 

němž však není nouze ani o humor.  



Příběhy o prasátku Peppě 

Peppa je malá prasečí holčička. S rodiči, bratříčkem Tomem, babičkou a dědečkem a spoustou 

kamarádů zažívá veselé příběhy. Pojďte si s námi přečíst o návštěvě dědečkovy zeleninové 

zahrádky, o maminčině rozbitém počítači, o koupání v bazénu a recyklování! 

 

 

Příhody ze školky 

Peppa s Tomem chodí moc rádi do školky. Mají tam spoustu kamarádů a zažívají tam hodně 

legrace. Tentokrát se s vámi podělí o tři nové, zajímavé příběhy. V prvním se společně s Madam 

Gazelou učí chránit planetu, ve druhém do školky zavítají pan doktor Medvěd se sestřičkou 

Liškovou a ve třetím si děti vybírají, čím budou, až budou velké. 

 

 

Rick a Morty 1 - 5 

 

 

Táta za všechny prachy – Walliams, David 

Ve svém desátém románu David Walliams opět bez sentimentu ukazuje, že život není jen 

černobílý, a se samozřejmostí sobě vlastní brilantně spojuje tragédii s humorem. Frankův otec 

Denis se živil jako automobilový závodník. Byl absolutně nejlepší – král závodní dráhy. Měl tisíce 

obdivovatelů. Když zvedal vítězné poháry nad hlavu, davy šílely a život byl skvělý. Avšak po 

ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny stál nikdo – nula. Frank s tátou zůstali sami, bez pomoci 

a bez peněz, zato ve špinavých rukou nebezpečného a bezcitného šéfa podsvětí pana Velikána a 

jeho přisluhovačů. Když se táta Denis dostane do vězení, jen Frank věří v jeho nevinu a pokusí 

se ho zachránit…  

 

Warcraft – Legendy 1 

Hlavní američtí a asijští tvůrci navštívili Warcraft! Čeká vás dobrodružství, zrada, humor i 

odvaha. Příběhy vyprávěné jak z pohledu Aliance, tak Hordy. První svazek volné pětidílné série! 

 

 

 

 



Naučné čtení pro mladší čtenáře  

Kouzelné čtení – Anglický obrázkový slovník 

Interaktivní anglický slovník, s jehož pomocí se děti zábavnou formou učí anglická slovíčka a 

jednoduché věty. Slovník je rozdělen do 11 tematických kapitol a obsahuje přes tisíc anglických 

slovíček včetně obrázků. 

Kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou (není součástí knihy, prodává se samostatně). 

Vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem. 

Namluveno rodilými mluvčími. 

 

 

 

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. 

 


