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Beletrie
Jeden za druhým – Carter, Chris
Když detektivu Robertu Hunterovi ze Speciální sekce vražd losangeleské policie
zavolá anonym, aby se podíval na jednu webovou stránku, vypadá to jako podivný
žert. Jenže online vysílaný přenos, určený jen Hunterovým očím, zachycuje popravu
neznámé spoutané oběti. A volající nechce, aby se detektiv jen díval, má se zločinu
také účastnit, a odmítnutí nepřichází v úvahu. Vzápětí je mrtvola neznámého
nalezena, a tak se ukáže, že nešlo o trik ani počítačovou animaci. Členové
losangeleského policejního sboru využijí spolu s odborníky z FBI vše, co mají k
dispozici, aby elektronickou cestou vysílání vystopovali. Ovšem tenhle zabiják není
žádný amatér a dokonale se připravil, než s policií rozehrál hru „chyť mě, než znovu
zabiju“. Ještě dříve, než Hunter a jeho parťák Garcia stihnou řádně rozjet vyšetřování, vrah zavolá znovu.
Nabídne novou adresu webové stránky. Novou oběť. A svůj přímý přenos tentokrát promění ve vražednou
reality show pro širokou veřejnost, kde každý divák může přihodit rozhodující hlas. 344 stran

Juniper – French, Thomas; French, Kelley
Juniper přišla na svět o čtyři měsíce dříve, ve 23. týdnu těhotenství. Vážila 570
gramů, měřila 29 centimetrů, asi jako panenka Barbie. Hlavičku měla menší než
tenisový míček. Její kůže byla tak průsvitná, že bylo vidět chvějící se drobné srdce.
Juniper se narodila na samé hranici života a smrti a ve vzduchu visela otázka, zda je
větším aktem lásky pokusit se ji zachránit, nebo ji nechat jít. Rodiče Junie se
rozhodli její život vybojovat, a přinášejí vám tak neuvěřitelný příběh. Pouta mezi
matkou a dítětem a mezi mužem a ženou mají neuvěřitelnou moc. 288 stran

Milostné dopisy slavných mužů – kolektiv autorů
Milostné dopisy slavných mužů je sbírka romantických milostných dopisů slavných
osobností minulosti i současnosti. Když Carrie Bradshaw, hrdinka seriálu a filmu
Sex ve městě, z této krásné sbírky předčítala Panu Božskému, miliony žen po celém
světě začaly tuto knížku shánět. Nyní máte možnost i Vy přečíst si romantické
milostné dopisy, které napsali slavní muži jako Ludwig van Beethoven, Napolean
Bonaparte, Robert Browning, Lord Byron, Winston Churchill, Mark Twain, Oliver
Cromwell, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang von Goethe,
Victor Hugo, James Joyce, Franz Kafka, John Keats, Jack London, Wolfgang
Amadeus Mozart, Theodore Roosevelt, Jr., George Bernard Shaw, Lev Nikolajevič
Tolstoj, Vincent Van Gogh, Voltaire a další. 248 stran

Pes jejího veličenstva – Michie, David
Štěně corgiho, kterého se jeho bezohlední chovatelé chtějí kvůli převislému uchu
nemilosrdně zbavit, zachrání britská královna, a tak se malý corgi ocitne na zámku ve
Windsoru, ve světě rudých koberců a přepychových komnat – a bez hromad špinavého
prádla. Okouzlující Nelson si rychle získává náklonnost všech členů královské
domácnosti a dává nahlédnout do života královny ze své psí perspektivy. Stává se
svědkem jejích setkání s celebritami, filantropy a poradci, a slýchává jejich vzácné
postřehy o tajemství života. Díky jednomu z nejtajemnějších poradců Její Výsosti
zjišťuje, jak starodávné zvyky a symboly působí mocně i v současnosti. Poznává také
nejpřekvapivější vlastnost královny: jemné a zároveň neochvějné očekávání, že každý,
s kým se setká, ze sebe dává to nejlepší. 240 stran

Pozlátko – Keleová-Vasilková, Táňa
Ema žije v luxusní vile, rozmazlovaná blahobytem, láskou a volností, o níž se jiné ženě
ani nesní. Nic pro ni není nemožné ani nedostupné. Manžel by jí snesl i modré z nebe a
synek Erik ji denně obdařuje roztomilým dětským úsměvem. Ale Emě to nestačí. Stále
má pocit, že jí něco uniká, a bezhlavě se vrhá do vášnivého dobrodružství. 240 stran

Sexkomiks – Brenot, Philipe; Coryn Laetitia
Komiksový bestseller, první svého druhu, zachycuje s humorem dějiny sexu, sexuality a
lidské intimity od pravěku až po vize budoucnosti. Obnažuje témata, o nichž víme
možná až překvapivě málo: co je to vlastně erotika, kde se vzal sklon k monogamii, jak
to bylo s používáním pásů cudnosti a vynálezem kondomu nebo jak překvapivě
genderově rovnostářské byly některé staré civilizace. Sexuální motivy se tu prolínají
mytologií, náboženstvím, politikou, uměním, kniha se věnuje dobovým zákazům a
předsudkům, historickým přístupům k masturbaci či homosexualitě, proměnám pojetí
perverze a slasti, vlivu pohlavních nemocí na promiskuitu a mnohým dalším otázkám.
Stačí už jen zaujmout vaši oblíbenou (čtecí) polohu…, 204 stran

Šest vran – Bardugo, Leigh
Úspěchy ověnčená fantasy od současné hvězdy young adult literatury. Ketterdam –
rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit naprosto cokoliv. Nikdo to neví lépe,
než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a
dokáže vybruslit z každé situace. Jednoho dne dostane nabídku, na kterou by kývl jen
šílenec. Pohádková odměna však několikanásobně převyšuje všechna nebezpečí, která
ze sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale nezvládne. Bude potřebovat další
pomocníky… Trestance prahnoucího po pomstě. Zázračného střelce se slabostí pro
hazardní hry. Černou ovci z prominentní rodiny na útěku z domova. Špiónku, pohybující
se neslyšně jako stín. Dívku, využívající svoji krásu jako smrtící zbraň. Šest

nebezpečných psanců se pokusí o nemožné – vloupat se do Ledového paláce, nejstřeženější pevnosti světa.
Kdo z nich přežije? Jaká tajemství vyplavou na povrch? Odvrátí nebezpečí, které hrozí světu? 384 stran
V šedých tónech – Sepetys, Ruta
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let a těší se, že po prázdninách půjde na uměleckou
školu. Ale jednoho večera k nim domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její
matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do pracovních táborů
na Sibiři.
Lina se musí naučit bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí, spolknout ponižování
a bití, a hlavně nenechat se zlomit, udržet si vlastní lidství. A to se jí daří díky své
rodině a také lásce k výtvarnému umění. I přes ohromné riziko si kreslí a zapisuje, co
všechno ona a ostatní lidé okolo ní zažívají. Nejdříve kreslí, protože doufá, že se díky
obrázkům a vzkazům podaří jejímu otci je najít a zachránit. Později proto, aby
uchovala paměť národa a vzdala tak poctu tisícům nevinných lidí, kteří byli odsouzeni
k smrti, ať už okamžité při popravách, nebo pomalejší v pracovních táborech. 288 stran
Zloba – Carter, Chris
Na počátku příběhu dojde k podivné autonehodě a vzápětí je zatčen muž, podezřelý z
dvojnásobné sadistické vraždy. Následující vyšetřování vede k odhalení vraha, který
nejméně pětadvacet let unášel, mučil a vraždil oběti po celých Spojených státech, aniž
měl někdo tušení o jeho existenci. Podezřelý tvrdí, že je jen pěšákem v obrovském
labyrintu lží a klamu – dá se mu věřit? To má zjistit detektiv Robert Hunter, tentokrát
„pohostinsky vystupující“ ve službách FBI. Ve svém šestém příběhu odhaluje Hunter
děsivá tajemství, která se ho tentokrát týkají osobně a otevírají staré rány z jeho
minulosti. 352 stran

Zmizela v mlze – Klevisová, Michaela
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u
norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní
psychosomatička Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její
sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka. Rybáři ji najdou uškrcenou na
opuštěném místě u řeky. Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě
idylické vesnice má nějaké tajemství. 376 stran

Žena v okně – Finn, A. J.
Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze svého domu nevychází, dny
tráví popíjením vína, sledováním starých filmů… a špehováním sousedů. Jednoho dne
se do domu přes ulici přestěhují Russellovi, na pohled normální rodina. Jenže pak Anna
zahlédne něco, co neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat a na povrch
vypluje šokující tajemství. Co je pravda? Co představa? A kdo je v nebezpečí? Jedno je
jisté: nikdo a nic není takové, jak se zdá. 344 stran

Naučná literatura
Opuštěná společnost – Tabery, Erik
Šéfredaktor týdeníku Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku
republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do
historického a evropského kontextu. Je to svým způsobem rozmluva s minulostí o naší
budoucnosti, v níž myšlenkový rámec dávají autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G.
Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Václava Černého, Jana Patočky,
Erazima Koháka či Václava Havla. S odkazem na velké kritické duchy demokratické
tradice Tabery jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí nikoliv panikou,
ale chladnou hlavou a rozhodností. 280 stran

Beletrie pro mládež
Assassin's creed: Bratrstvo – Bowden, Oliver
Z kdysi mocného Říma zbyly jen ruiny. Městu vládne utrpení a potupa a jeho
obyvatelé žijí ve stínu nelítostné rodiny Borgiů. Jen jeden muž může lid osvobodit od
tyranie Borgiů – Ezio Auditore, mistr asasín. Eziovo tažení ho zavede až na hranice
jeho možností. Cesare Borgia, zákeřnější a nebezpečnější než jeho otec papež,
nespočine, dokud nedobude Itálii. A ve zrádných dobách se spiklenci dají najít
všude, dokonce i v řadách samotného bratrstva… 288 stran

Assassin's creed: Odhalení – Bowden, Oliver
Stárnoucí asasínský Strážce Ezio Auditore cítí, že konec života se blíží, přesto ví, že
jeho úkol ještě nebyl dokončen. Vydává se tak až do Byzancie, aby sám odhalil
tajemství, které by mohlo změnit nejen jeho vlastní náhled na svět, ale i celkovou
rovnováhu sil v boji mezi věčnými nepřáteli – asasíny a templáři. Uspěje, nebo jeho
celoživotní snaha zůstane nenaplněna? 272 stran

Assassin's creed: Opuštěný – Bowden, Oliver
1735 – Londýn. Haythama Kenwaye učili, jak zacházet s mečem od chvíle, kdy ho
udržel v ruce. Když se jeho rodinný dům stane terčem útoku – jeho otec je zavražděn
a sestra unesena ozbrojenci – brání Haytham domov jediným způsobem, jaký zná:
zabíjí. Protože nemá žádnou rodinu, ujme se ho tajemný učitel, který ho vycvičí na
smrtícího zabijáka. Haythama ovládá touha po pomstě, a proto se vydává cestou
odplaty: nevěří nikomu a pochybuje o všem, co kdy znal. Obklopen spiknutím a
zradou je vtažen do staleté bitvy mezi asasíny a templáři. 288 stran

Asterix I – IV – Goscinny, René
Tentokrát knižní podoba oblíbených komiksů. Obsahuje příbehy: Asterix z Galie,
Asterix a zlatý srp, Asterix a Gótové a Astrix gladiátorem. 192 stran

Harry Potter a vězeň z Azkabanu – Rowling, J. K.
Harry Potter a jeho kamarádi Ron a Hermiona jsou už ve třetím ročníku bradavické
Školy čar a kouzel. Harry se nemohl dočkat začátku školního roku, když ale přijede
do Bradavic, panuje tam napjatá atmosféra a strach. Proč? Na svobodu uprchl
vězeň z Azkabanu, nebezpečný vrah Sirius Black – prý nástupce lorda Voldemorta,
Pána zla. A stopa vede – kam jinam než do školy v Bradavicích. Proto je na obranu
povolán strážce Azkabanu, který slyšel Siriuse Blacka mluvit ze spaní. Říkal: „ON je
v Bradavicích.“ Harry je v nebezpečí a neochrání ho ani zdi bradavické školy, ani
jeho přátelé. Zrádce se může skrývat přímo ve škole…. 336 stran

Klub tygrů: Jed červeného leguána – Brezina, Thomas
Biggi, Luk a Patrik si užívají na nádherné pláži v Thajsku, když se dozví, že jejich
kamarád Somchai byl otráven. Protijed lze prý získat jen ze vzácného červeného
leguána, který žije na nedalekém ostrově. Dostat se na něj ale není jen tak. Vstoupit
smí pouze ten, kdo zná jeho tajemství. Dokáží kamarádi z Klubu Tygrů odhalit toto
tajemství a dostat se na ostrov včas? Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství
z první ruky! 136 stran

Klub tygrů: Samurajův meč – Brezina, Thomas
Kamarádi z Klubu Tygrů se vypravili na samurajskou show. Představení v městském
divadle se ale změnilo v noční můru. Zakuklení lupiči vtrhli na jeviště, vystupujícího
bojovníka omámili, vytrhli mu z ruky drahocenný meč a uprchli. Biggi, Luk a Patrik se
okamžitě pouští po jejich stopách a brzy zjišťují, že si zahrávají s nebezpečnými lotry.
Jaké jsou jejich plány a co má s nimi společného tajemná stará legenda? Zapoj se do
pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky! 136 stran

Malý Mikuláš – Goscinny, René
Mikuláš je malý nezbedný klučík s partou kamarádů, kupou bláznivých nápadů a s
úžasným dětským pohledem na svět. Už v 60. letech se stal ve Francii jedním ze symbolů
dětské literatury a od té doby bavil čtenáře po celém světě. Jeho příběhy dostanou
každého, svým promyšleným a nevinným humorem, lehkostí stylu, a výjimečným
literárním talentem autora – Réné Goscinyho. Příhody Mikuláše a jeho legračních
kamarádů tlustého Vendelína, vychloubavého Augustína, silného Albína, šprta Celestýna,
Kryšpína,Viktorína či Fridolína jsou vlastně celkem obyčejné postřehy všedních dnů.
Vynikající pointy dodávají někdy úsměvně filozofický podtón a skutečně nemusíte být
dětmi, byste se zasmáli inteligentnímu a nadčasovému vtipu, který, mnohem víc než v ději, spočívá v jazyce a
slovních hříčkách. 120 stran

Máša a medvěd: Od pohádky k pohádce – kolektiv autorů
V jednom pohádkovém lese je domeček a v něm bydlí nezbedná holčička Máša s
medvědem z cirkusu. Vydejte se tam s námi a nechte si vyprávět pohádky o tom, jak si
Máša hrála v zimě s tučňákem, jak léčila v lese vlky nebo jak dostala škytavku. 64 stran

My little pony: Od pohádky k pohádce – kolektiv autorů
V čarovném světě poníků se pořád něco děje! Vydejte se tam s námi a přečtěte si,
jak poníci pomáhali Applejack na farmě nebo jak si uspořádali večírek a co všechno
se na něm událo. 64 stran

Sofie První: Od pohádky k pohádce – kolektiv autorů
Vydejte se s námi do kouzelné Nádhernie za Sofií První a poznávejte, jak by se měla
chovat pravá princezna ke svým kamarádům. V této knížce o tom najdete poutavé
příběhy, které se odehrávají na královském zámku, ve škole pro princezny nebo na
výpravě do přírody. 64 stran

Tintin: Šperky madam Castafiore – Hergé
Po velkém putování do Tibetu se v tomto příběhu Tintin rozhodl zůstat na zámku
Moulinsart. I tam však dojde bezmála ke katastrofě – na zámek zavítá slavná operní
pěvkyně Bianca Castafiore. Největší radost z ní pochopitelně má kapitán Haddock a
snaží se slavnou pěvkyni dostat ze zámku co nejrychleji. Bohužel se však na
Moulinsartu začnou dít podivné věci a Tintina čeká detektivní pátrání, při němž si
kapitán Haddock po dlouhé době pořádně zanadává a profesor Hluchavka díky své
hluchotě vše dokonale poplete. 62 stran

Tintin: Los Pícaros - Hergé
Poslední dokončené dobrodružství zavede slavného Tintina znovu do smyšlené
jihoamerické země San Teodoros. Generál Tapioca, který tam vládne jako diktátor,
uvěznil zpěvačku Bianku Castafiore, protože údajně připravovala proti němu
spiknutí. Tintin váhá, protože se obává, že jde o léčku, ale přesto se vydává spolu s
kapitánem Haddockem a s profesorem Hluchavkou do Jižní Ameriky, aby slavnou
zpěvačku zachránil. 62 stran

Tintin: Krab se zlatými klepety – Hergé
Příběh krabích konzerv, které ani v nejmenším neobsahují deklarovanou pochutinu,
nýbrž opium. Tintin v Africe pátrá po zločinecké bandě překupníků opia a jediným
vodítkem mu je přitom znak kraba se zlatými klepety. V tomto příběhu se také
poprvé setkáváme s kapitánem Haddockem, jednou z nejlepších postav seriálu, který
nadále věrně provází Tintina při jeho dobrodružstvích. 62 stran

Tintin: Míříme na měsíc – Hergé
Odvážný reportér Tintin se v novém dobrodružství vrhá do zcela nečekaného
podniku – účastní se stavby rakety, která zamíří k Měsíci. Jejím konstruktérem není
nikdo jiný než jeho přítel vynálezce Hluchavka. Zdá se však, že stavbu rakety chce za
každou cenu překazit banda gangsterů, podporovaná nepřátelskou cizí mocností. A
Tintin samozřejmě odhalí jejich stopu... 62 stran

Tintin: Modrý lotos – Hergé
Další příběh neohroženého reportéra Tintina, který volně navazuje na sešit
Faraonoy doutníky. Při pronásledování gangu pašeráků drog se Tintin dostane až do
daleké Číny, málem se stane obětí několika atentátů, a nakonec se vydá po stopě
mocného vůdce gangu. 64 stran

Tintin: Tajemství jednorožce – Hergé
Další Tintinovo dobrodružství začíná neobvykle: Tintin objeví spolu s kapitánem
Haddockem v modelu plachetnice lístek, který očividně vede k ukrytému pokladu.
Netuší však, že o existenci pokladu vědí i nebezpeční zločinci, kteří se k němu snaží
dostat za každou cenu jako první. V tomto příběhu se dozvíme ledacos o hrdinném
předkovi kapitána Haddocka a dostaneme se na zámek Moulinsart, kde sídlí banda
lupičů. Příběh o honbě za pokladem pokračuje ještě v dalším sešitu Poklad Rudého
Rackhama. 64 stran

Tintin: Ulomené ucho – Hergé
Odvážný reportér Tintin tentokrát míří do Jižní Ameriky, aby hledal indiánskou
modlu, která byla ukradena z etnografického muzea. Po modle ovšem pátrá i banda
zlodějů a ta se snaží za každou cenu Tintina zbavit. Tintin ani zloději však nevědí, že
modla skrývá překvapivé tajemství. 64 stran

Tisíc kousků tebe – Gray, Claudia
Rodiče Marguerity Cainové jsou fyzikové. Díky nim vyrostla v prostředí odvážných
vědeckých teorií. Nejpozoruhodnější z nich je poslední vynález její matky – jmenuje
se Ohnivák a umožňuje pohybovat se mezi alternativními dimenzemi. Její otec je
zavražděn a všechny důkazy směřují k Paulovi – oblíbenému výzkumnému asistentovi
jejích rodičů. Vypadá to, že spáchal dokonalý zločin: Dřív, než začne policejní
vyšetřování, prchá do jiné dimenze.
S Marguerite však nepočítal. Ta sice neví, jestli by dokázala někoho zabít, ale je
rozhodnutá to zjistit. S pomocí Thea, dalšího asistenta, pátrá po Paulovi v různých
dimenzích. V každém světě, do kterého se dostane, potkává jinou verzi Paula, který ji
vždy přiměje pochybovat o její vlastní vině a o jejích citech. Je odsouzena opakovat
stejnou chybu znovu a znovu? 277 stran

Víly: Od pohádky k pohádce – kolektiv autorů
Poleťte s námi do čarovného světa víl a poznávejte, co víly dělají v každém ročním
období. V této knížce najdete pohádky o tom, co se může stát při jarním úklidu, co se
dá zažít při táboření v lese, jak se dá vyluštit nepořádná záhada a jaké překvapení je
možné zažít v zimě. 64 stran

Chcete si rezervovat některou z knih?
Pište na knihovna@lutin.cz
Volejte na 585 944 099
Pošlete zprávu na FB lutínské knihovny
Nebo se zastavte 😉

