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Beletrie
Breaking news – Schätzing, Frank
Tom Hagen, reportérská hvězda mezi válečnými zpravodaji, je vždy v první linii a odhodlán
podstoupit jakékoli riziko. Specializuje se na země Blízkého východu a referuje odtud přímo
z pekla. Jenže v Afghánistánu ho štěstí opustí. Jeho pověst se octne v troskách a zoufale
bojuje o svůj comeback. O tři roky později se mu v Izraeli naskytne příležitost.
Ale novinářská sláva, kterou si od toho slibuje, se nedopatřením zvrtne ve štvanici. Hagen
na útěku před tajnými agenty a nebezpečnými zabijáky bojuje o holé přežití – proti spiknutí,
jehož počátky sahají do koloniální Palestiny, kdy začal klíčit pozdější blízkovýchodní
konflikt...

Dědina – Dvořáková, Petra
Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra
a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. Babka s
dědkem srostlí jak dva stromy. Život, tady ještě stále spjatý s půdou, zvířaty a
hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh vyprávěný očima jejích obyvatel.
Sedlák Josef se marně trápí, proč jeho syn Zbyňa odmítá převzít hospodářství, když je tolik
co napravovat na polích zničených v družstvu. Vavirci počítají, kde by mohla ukápnout další
koruna, dobrosrdečná prodavačka Maruna se snaží být s každým zadobře a řezník Láďa se
dobývá pod cizí sukni a přitom řeší, jak uživit rodinu. A malá Petruna? Ta chvilku neposedí.

Deníček moderního fotra 3 – Landsman, Dominik
Třetí díl oblíbeného Deníčku moderního fotra je zároveň dílem posledním. Autor bezostyšně
přiznává, že o svém synovi Čeňkovi napsal vše, co se dalo, a další dítě ani knihu by
pravděpodobně nepřežil. Čeňkovi už jsou tři, plínky zkušeně zaměnil za nočník a svůj vyvinutý
smysl pro vytváření domácího pekla dále zdokonaluje. Našemu fotrovi nastává údajně idylické
období, kdy péči o hyperaktivní dítě převezme školka a další instituce. Nebyl by to ale Čeněk,
aby každou novou situaci nepřetvořil v nový druh utrpení, a nebyl by to fotr, aby i tu
nejšílenější situaci neuměl popsat s dokonale sarkastickým humorem.

Dítě, které v noci našlo slunce – Di Fulvio, Luca
Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život
jako syn zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je
vyvražděna celá jeho rodina i všichni ostatní obyvatelé hradu. Marcus přežije díky pomoci
Eloisy, dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou mezi sebe. Vláda krutého nového
knížete však způsobí, že v Marcusově nitru brzy začne zrát odvážný plán – chce bojovat za
svobodný a spravedlivý život nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní nevolníky v knížectví.
Při naplňování tohoto záměru se neustále střetává s nejtemnějšími stránkami lidské
existence. Navíc hrozí, že přijde o to nejcennější, co má...

Dokonalá kořist – Fields, Helen
Edinburgh se stává evropskou metropolí hrůzy. Uprostřed hudebního festivalu rozetne ostrá
čepel břicho charitativnímu pracovníkovi. V mnohatisícovém davu si vraha nikdo nevšimne.
Nedlouho poté je na dně popelnice nalezena učitelka z mateřské školky, uškrcená vlastní
šálou. Policie nezná motiv a nemá ani žádné stopy – dokud se po městě nezačnou objevovat
podezřelá graffiti. Vrah jimi totiž oznamuje svou další kořist... a čím je nevinnější, tím lépe.

Dokonalé stopy – Fields, Helen
V odlehlém koutě Skotské vysočiny shořelo tělo Elaine Buxtonové. Jediné, podle čeho může
policie pohřešovanou právničku identifikovat, je zub a cár zkrvaveného šátku. V tajné
místnosti kdesi v Edinburghu mezitím skutečná Elaine Buxtonová vyděšeně křičí do tmy.
Inspektor Luc Callanach opustil slibnou kariéru u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí před
novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za sebou pečlivě zahlazuje všechny stopy?

Dokonalé ticho – Lupton, Rosamund
24. listopadu se Angličanka Yasmin s desetiletou dcerou Ruby vydají na cestu přes severní
Aljašku. Pátrají po Rubyině otci Mattovi, který se při katastrofálním požáru inuitské vesnice
ztratil v polární divočině. S každou další mrazivou mílí se hrouží stále hlouběji do nekonečné
polární noci. A Ruby, která je od narození úplně hluchá, musí čelit temnotě, v níž se nemůže
dát vést ani zrakem. Nehodlá milovaného otce opustit za žádnou cenu. Avšak zima je svírá v
ledových spárech stále pevněji… a kdosi je ve tmě sleduje.

Extáze – Sharratt, Mary
Román Mary Sharrattové nás seznamuje s životním úsekem Almy Mahler-Schindlerové ve
věku 19-31 let. Krásná, inteligentní a hudebně nadaná Alma cítí s koncem 19. století nové
příležitosti pro ženy, vymaňující se z rolí manželek a budující vlastní kariéru. Sen studovat
na prestižní konzervatoři však zmaří Almini rodiče, rozhodnutí dceru zajistit vhodným
sňatkem. Má však povoleno soukromé studium hudby u mladého skladatele Zemlinského,
do nějž se zamiluje. Rodiče jí vztah rozmluví – Zemlinsky je příliš chudý. Poté se Alma
seznámí s téměř o 20 let starším skladatelem, dirigentem a ředitelem Vídeňské opery
Gustavem Mahlerem. Osudová vášeň vzplane jako požár a dá vzniknout manželství,
plnému extatických vrcholů i pádů na samotné dno. Žárlivý manžel nechce, aby Alma
rozvíjela své nadání.

Hadrový panák – Cole, Daniel
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých rukou –
nedokázal ustát, že soud osvobodil podle něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili
mimo službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce a touží po velkém
případu. A zdá se, že se ho dočkal: na místě činu, kam ho přivolala kolegyně Emily Baxterová,
se najde mrtvola – sešitá z částí šesti těl jako hadrový panák. Stejně tak pojmenují děsivý
případ média a Fawkes je pověřen identifikací obětí. Vzápětí Wolfova bývalá žena, která
pracuje jako reportérka, obdrží od anonyma fotky z dějiště zločinu a taky seznam šesti lidí a
dat, kdy budou zabiti. Poslední jméno na seznamu je: Fawkes. A vrah už si chystá šicí
potřeby…

Hod mrtvou labutí – Hübl, Ondřej
Operní pěvec a režisér Líbezný se stane aktérem mezinárodního byznysu a politiky. Na
Nuselském mostě však spěje k činu, který má ukončit jeho trápení. Jedenáctiletý Afričan
Odongo, jehož adoptovali na dálku bezdětní manželé Peter a Nikol, stojí tváří v tvář střelné
zbrani v očekávání konce svého života. Všichni se stali kolečky ve špinavé hře, narýsované
ve vysokých patrech bruselské byrokracie. Režisér Dejvického divadla Krobot se pod tíhou
nedostatku financí uchýlí s celým souborem k pokoutnímu prodeji kuchyňského nádobí ve
stylu „šmejdů“. Ne že by si za to on, Odongo, Peter či Nikol, stejně jako pěvec Líbezný
nemohli sami… Všechny Hüblovy povídky mají dvojznačné hrdiny, napůl záporné, napůl
kladné, a vždy nepříjemně a dotěrně blízké. Je to zneklidňující, drsné i zábavné čtení,
protože Hübl disponuje originálním smyslem pro humor i nakažlivou chutí vymýšlet
neotřelé situace a spojení.
Hrad mrtvých – Bauer, Jan
Šlechtic Raimund z Pušperku doprovázel Elišku Přemyslovnu na její svatbu s Janem
Lucemburským ve Špýru. S královskými manželi se také vrátil do Čech a po Janově slavné
korunovaci konečně zamířil domů na svůj hrad Pušperk v podhůří Šumavy. Ke svému zděšení
zjistil, že Pušperk je zcela pustý, jeho manželka Voršila a dcera Anna kamsi zmizely, zbylí
obyvatelé hradu byli povražděni. Raimund našel jen jejich zohavené mrtvoly. V zoufalství se
obrátí na komorníka českého království Petra z Rožmberka, který mu doporučí královského
soudce Melichara z Roupova. Melichar a jeho pomocník Božetěch se nyní pokoušejí vypátrat,
kdo povraždil obyvatele Pušperku a co se stalo s Voršilou a její dcerou Annou. Unesl je snad
někdo? A proč? Podaří se je osvobodit a zatknout vrahy?

Je to i můj život – Picoult, Jodi
Anna není nemocná, ale jako by byla. Ve třinácti letech má za sebou nespočet chirurgických
zákroků, nemocničních pobytů, transfuzí a injekcí – jen proto, aby její starší sestra Kate
mohla žít. U Kate totiž ve dvou letech propukla leukémie a její rodiče se rozhodli pro další
dítě, aby pro nemocnou dceru získali dárce kostní dřeně. Anna byla počata ve zkumavce a
lékaři vybrali embryo, které bylo pro Kate jako dárce geneticky vhodné. Jenže v rodině, kde
se všichni soustředí na vážně nemocné dítě, si Anna připadá jenom jako dárce. Nemilovaná,
nadbytečná, pouhý stroj, který udržuje sestru při životě. A tak se jednoho dne vzepře
způsobem, který šokuje všechny okolo, ale i ji samotnou. Rozhodne se, že už nebude jenom
výrobcem buněk, že má nárok být vnímána jako lidská bytost. A když to nepůjde jinak,
domůže se práva na vlastní tělo a vlastní život i před soudem.

Jeptiška – Diderot, Denis
Jeden z prvních moderních psychologických románů vypráví o osudu dívky uzavřené proti své
vůli za zdmi kláštera. Diderot v díle odhaluje nelidskost a pokrytectví církve, ale i nelidskost a
pokrytectví své vlastní třídy, pro níž se majetek stává nedotknutelnou svátostí. Matka se
dovede smířit s tím, že dcera nosí jméno otce, který není jejím otcem. Nesnese však
pomyšlení, že by se tato dcera někdy mohla přihlásit o podíl na rodinném majetku, a raději ji
pohřbí zaživa v klášteře.

Král Oidipus – Sofoklés
Král Oidipus se z věštírny dozví, že mor, který sužuje Théby, má konkrétní příčinu. Žije tu totiž
vrah předchozího krále Laia. Oidipus se rozhode, že vraha vypátrá, ale věštec označí za vraha
jeho. Oidipus nevěří, ale po dalším pátrání zjistí krutou pravdu. Po narození měl být Oidipus
usmrcen, protože věštba určila, že v dospělosti zabije svého otce a za manželku si vezme svou
matku. Pastýř, který měl Oidipa zabít, ho přenechal pastýři korinského krále. V dospělosti se
Oidipus dozvěděl o své věštbě a v domnění, že žije u vlastních rodičů, je raději opustil, aby se
věštba nenaplnila. Na své cestě se dostal do sporu s cizincem, kterého v hněvu zabil, aniž by
tušil, že zabil svého vlastního otce. Poté osvobodil Théby od Sfingy, jejíž hádanku uhodl, a za
odměnu získal thébský trůn a ruku ovdovělé královny Iokasty. Aniž by to tušil, oženil se tak se
svou vlastní matkou. Poznání pravdy všechny zdrtí a Iokasta spáchá sebevraždu. Oidipus se
oslepí, aby neviděl svou vlastní bídu, a jako slepý žebrák s holí opouští Théby.

Křídla ve větru – Kidd, Sue Monk
Inspirativní příběh o ženě, která se rozhodla změnit svět
Sarah Grimkéová, dívka z významné rodiny žijící na americkém Jihu v Charlestonu, se od svých
vrstevnic liší nenasytným intelektem a buřičskými názory. Již od útlého věku tuší, že je
předurčena pro něco velkého, ale brání jí v tom konvence omezující ženy na začátku
devatenáctého století. Na své jedenácté narozeniny v roce 1803 dostane od rodičů darem
malou černošku Hetty. Sarah se otroctví protiví, Hetty odmítá a nejraději by jí darovala
svobodu. Něco takového bylo ovšem v tehdejší době naprosto nemyslitelné. Vlastnit otroky a
chovat se k nim tak, jako by to byly pouhé předměty, kterým lze beztrestně ubližovat a mučit
je, patřilo k běžnému způsobu života stanoveného zákony. Přesvědčuje ji o tom i otec, u
kterého marně hledá pochopení pro svůj životní sen – stát se právničkou jako on.

Lazar – Kepler, Lars
Komisař Joona Linna si myslel, že už má to nejhorší za sebou, přitom všechno teprve
začíná…
Policisté objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou v mrazáku,
jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí je i
lebka Summy Linnové, Joonovy manželky.
O několik dní později požádá švédskou policii o pomoc německá komisařka. V kempu
nedaleko Rostocku byl zavražděn sexuální násilník.
Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost mezi oběťmi nemůže ignorovat –
stopy vedou k někomu, kdo má být již dávno mrtvý.

Lazarovy ženy – Stepnova, Marina
Lazar Lindt je člověk bez minulosti, který přichází „odnikud“. Těsně po skončení první
světové války se zjevuje na prahu moskevské státní univerzity s touhou studovat,
matematik Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne mu
místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra mimořádně úspěšného a také
prominentního vědce, který sbírá jedno ocenění za druhým a ve svém oboru je jedinečný a
nenahraditelný, muže, který může mít všechno, na co si vzpomene, muže, který přitahuje
ženy... a zároveň je sám, neboť miluje manželku svého ochránce a kolegy Čaldonova.

Médeia – Eurípidés
Tragický příběh královské dcery Médeiy, pomsty a boje o zachování cti, který vede až k vraždě
vlastních dětí, v jednom z nejslavnějších antických dramat. Vychází v překladu F. Stiebitze jako
67. svazek edice D.

Nejlepší víkend – Hartl, Patrik
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční
předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Doufají, že se jim to během
nového roku podaří, mohlo by, protože času na to budou mít dost. Kromě ranních a
večerních hodin pracovních dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset státních svátků
a čtyři dny dovolené. To je dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, během
kterých se dá změnit téměř cokoli.

Neobvyklý typ – Hanks, Tom
Sbírka sedmnácti povídek oscarového herce Toma Hankse je všech ohledech různorodá. Díky
autorovi se setkáváme s plejádou pečlivě propracovaných postav, sledujeme jejich osudy
zasazené do nejrozličnějších míst (dokonce i mimo tuto planetu) a časů (v jednom příběhu se
také přímo časem přesunujeme). Hanks proslul svým oduševnělým a procítěným herectvím –
a tytéž kvality vnáší do své literární prvotiny. Je vtipný, ale umí přejít k melancholii; píše
lehkým perem, ale dotýká se velkých témat.

Nightingale Way – Young, Samantha
Závěrečný díl populární romantické série ze současného Edinburghu, kde je možné najít lásku,
vášeň i odpuštění na těch nejméně očekávaných místech. Logan se kdysi dopustil chyby a
strávil kvůli ní dva roky ve vězení. Teď chce začít znovu a dohnat vše, co zameškal. A to
především co se týče žen. Jeho nová sousedka, půvabná a cílevědomá Grace, je tak nucená
každou noc poslouchat, jak se Logan v ložnici činí, a napětí mezi nimi se brzy vyostří. Jenže
pak se Loganův životní styl ze dne na den změní kvůli někomu, kdo je mu blízký, a Grace musí
uznat, že ten nesnesitelný děvkař se mění přesně v takového muže, jakého vždycky chtěla
mít.

Ohnivý sloup – Follett, Ken
Píše se rok 1558 a Evropu sužují náboženské konflikty. Osmnáctiletý Ned Willard ale v tuto
chvíli netouží po ničem jiném než oženit se s Margery Fitzgeraldovou. Jejich vztahu však není
přáno, a tak Ned odchází pracovat pro princeznu Alžbětu. Ve chvíli, kdy se Alžběta stane
královnou, obrátí se proti Anglii celá Evropa. Chráněná oddanou skupinou nápaditých špehů a
odvážných tajných agentů lpí na svém trůnu i zásadách. Skutečný boj totiž staví ty, kdo věří v
toleranci a kompromis, proti tyranům, kteří všem ostatním vnucují své názory – ať to stojí
cokoli…

Panský dům a jeho dědictví – Jacobs, Anne
Augsburg 1920
Panský dům hledí optimisticky vstříc budoucnosti. Paul Melzer se po návratu z ruského zajetí
ujal vedení továrny a dopomohl rodinné firmě získat zpět starou slávu. Jeho sestra Elisabeth
se se svou novou láskou nastěhuje zpátky do rodného domu. Paulova žena Marie si splní svůj
dávný sen: otevře si módní ateliér. Její modely slaví úspěchy, ale stále častěji dochází ke
sporům s Paulem. Marie nakonec jednoho dne sebere děti a z panského domu se odstěhuje a
kola osudu nabírají rychlost…

Pohřběte své mrtvé – Penny, Louise
Nikdo není neomylný. Armand Gamache moc dobře ví, jaké propasti skrývá lidská duše,
neboť za svou službu u Sureté du Québec už nesčetněkrát nahlédl za fasádu zdánlivě
bezúhonných životů. Ale stejně tak poznal, že ani desítky let zkušeností, chladná hlava a
vytrénované instinkty nemusejí v honbě za pachatelem zločinu zaručit úspěch. Někdy stačí
udělat ve vteřině osudovou chybu.
Nový příběh série přivádí vrchního inspektora do québecké metropole, za jejímiž
pohádkovými kulisami dřímou staletí nevraživosti mezi anglofonními a frankofonními
Kanaďany. Nalezení mrtvého muže ve sklepení úctyhodné Literární a historické společnosti
se může stát roznětkou dlouho potlačovaných vášní, předehrou výbuchu, jehož následky by
byly nedozírné. A je tu ještě jeden případ, který nedává Gamachovi spát. Vražda
poustevníka ve Three Pines, z níž usvědčil místního majitele bistra Oliviera…

Přemyslovská epopej I. – Vondruška, Vlastimil
První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů.
Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá
mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři
získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby,
ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy
otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.

Přemyslovská epopej II. – Vondruška, Vlastimil
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době
Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a
tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a
konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý
Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým
králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr,
obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé
desetiletí válčí, a když své plány konečně završí sňatkem svého nejstaršího syna, jeho syn
Vladislav umírá. Druhý díl tetralogie končí tím, že Václav prohlásí za svého nástupce
druhorozeného syna, budoucího krále Přemysla II. Otakara.

Pygmalión – Shaw, George Bernard
Název upomíná na antický mýtus o kyperském sochaři Pygmalionovi, který vyřezal ze slonové
kosti tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval a uprosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla
život. Shawovým moderním Pygmalionem je londýnský profesor fonetiky Henry Higgins, který
uzavře se svým přítelem plukovníkem Pickeringem sázku, že naučí ušmudlanou pouliční
květinářku Lízu Doolittleovou výslovnosti vznešené dámy.

Sama sebou – Moyes, Jojo
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě se vrací v novém románu
Jojo Moyesové! A hodně toho ví…
Tak například ví, jak daleko je z jejího nového domova v New Yorku do Londýna, kde žije její
přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel je dobrý člověk a že před ním jeho manželka
skrývá tajemství. Co ovšem Louisa ještě netuší, je to, že nová práce v novém městě jí
rozhodně nezaručí idylický život, ve který tolik doufala, a že bude její vztah se Samem bude z
obou stran podroben zkoušce ohněm. A neví také, že lidé, s nimiž se ve své nové životní
etapě setká, ji možná postrčí dost nečekaným směrem…

Scotland Street – Young, Samantha
Shannon MacLeodová měla odjakživa slabost pro drsňáky. Jenže když se do nějakého
zamilovala, obvykle skončila se zlomeným srdcem. Mezi jejími nepodařenými vztahy byl zatím
nejhorší ten poslední, který málem skončil katastrofou. Když si Shannon najde práci v
tetovacím salonu, kde pozná Colea Walkera, nejradši by se otočila na patě a utekla. Je
potetovaný, sebevědomý, sexy, okouzlující – a pro ni naprosto nepřijatelný. Cole jí dává od
začátku najevo, že ho uhranula, ale Shannon o tom nechce ani slyšet. Přesto ale musí
postupně uznat, že pod drsnou slupkou se neskrývá další násilník, ale muž, který si její důvěru
zaslouží.

Sítě z pavučin – Keleová – Vasilková, Táňa
Blanka je mladá a úspěšná herečka, křehká a silná zároveň. Ovšem její osobní život je samá
bolest a zklamání. Jediným světýlkem je pro ní její dcerka Alenka. Blanka se dlouho odhodlává
rozmotat pavučinu klamání, kterým ovila svůj život...

Slib – Kleypas, Lisa
Andrew, lord Drake, byl vyškrtnut z otcovy poslední vůle pro svůj zhýralý a prostopášný život.
Aby si získal zpět otcovu přízeň, Andrew se rozhodne předstírat, že se napravil.
V rámci svého plánu chce otce přesvědčit, že se dvoří počestné ženě s úmyslem oženit se s ní.
Potíž je, že žádné slušné ženy nezná, až na staropanenskou sestru svého přítele, slečnu
Caroline Hargreavesovou. Vydíráním přiměje zdráhavou Caroline, aby mu pomohla, a tak
může šaráda začít…

Smrt vilného cizince – Češka, Stanislav
V pronajatém bytě rodinného domu nachází majitel mrtvé tělo svého italského nájemníka.
Ubitý muž leží v kaluži zaschlé krve, ve které kriminalisté vedení kapitánem Berkou nachází
malý přívěsek ve tvaru slona.
Okamžitě se rozbíhá pátrání, které ukazuje, že léčení nebylo jediným důvodem, který Itala
pravidelně přiváděl do České republiky. Italův pozoruhodný životní styl a malý slon jsou
zpočátku jediné stopy, které Berku a jeho tým vedou k objasnění cizincovy vraždy...

Sněží, sněží
Sníh o Vánocích je hezká věc, ale čeho je moc, toho je příliš. Taková sněhová bouře umí
zamíchat i těmi nejlepšími plány – a když k tomu ještě připočtete čtrnáct roztleskávaček,
jedno miniprase a keramickou vesničku pro elfy, bylo by na rozpletení všech těch zmatků v
městečku Gracetown skoro zapotřebí nějakého anděla! Tři vánoční příběhy o tom, že ne
vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé...

Šelma – Mayne, Andrew
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno. Automat na led nefunguje, a navíc se
mu do motelového pokoje dobývá policie. Že je hlavní podezřelý z brutální vraždy své bývalé
studentky, se však dozví, až když je jeho účast na otřesné události vyloučena. Zdá se totiž, že
mladou dívku v montanských lesích rozsápal medvěd. Jenomže profesor Cray je díky svému
povolání zvyklý vidět vzorce tam, kde ostatní nacházejí jen chaos. A tak si všimne něčeho, co
ostatní přehlédli. Něčeho nepřirozeného. Něčeho zjevně provedeného lidskou rukou.
Theo pochopí, že tohle zvěrstvo nespáchalo žádné zvíře, nýbrž člověk, a že to rozhodně
neudělal poprvé. A protože mu policie nevěří, začne mu být jasné i to, že je zřejmě jedinou
osobou, která může zabijáka zastavit.
Tho je sice lépe obeznámený s digitálními kódy a mikroby než s vyhodnocováním forenzních
důkazů, nyní však musí uplatnit všechno, co umí, na zcela novou oblast výzkumu. A udržet se
přitom o krok napřed nebezpečně vynalézavým sériovým vrahem... v jehož existenci navíc nevěří nikdo kromě něho.
Tatérka – Belsham, Alison
Když během tetovacího veletrhu v anglickém Brightonu objeví tatérka Marni Mullinsová
podivně znetvořenou mrtvolu, ochromí celé město strach. Podle všeho tu řádí sériový vrah,
který zaživa vyřezává umělecká díla z těl svých obětí. Marni skrývá tajemství a má pádné
důvody, proč nedůvěřovat policii. Jak se proto rozhodne, když ji navštíví mladý, čerstvě
povýšený inspektor? Pomůže mu vyšetřit jeho první vraždu, nebo se po stopách vraždící zrůdy
vydá sama?

Temné kouty – Flynn, Gillian
Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly oběťmi „satanistické vraždy“ v
kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila – a u soudu se proslavila svědectvím, že je zabil
její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji vyhledají členové neoficiálního spolku
zaměřeného na notoricky známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o Benově nevině.
Libby zase doufá, že na své tragické minulosti něco vydělá…

Zrádné srdce – Pearson, Mary E.
Druhý díl série Letopisy Pozůstalých.V zajetí barbarského krále mají Lia a Rafe jen malou
šanci na útěk. Jejich jedinou nadějí je spoléhat na to, že král bude příliš ohromen jejím
darem, než aby je popravil. Královo zaujetí Liou je však větší, než se na první pohled zdá.
Stále je tu i Rafe, který jí lhal, ale pro její ochranu obětoval vlastní svobodu. Zatímco se
probouzí Liinym dar a ona poznává sama sebe, je jí jasné, že ji čekají rozhodnutí, která ovlivní
její zemi… i její vlastní osud.

Žít! – Chua, Jü
Příběh Fu Kueje se odehrává na pozadí pohnutých čínských dějin 2. poloviny 20. století,
občanské války, Velkého skoku, Kulturní revoluce.
Fu Kuej je rozmařilý mladý muž z bohaté rodiny, který v nevěstinci či v hráčském doupěti tráví
více času než doma s rodinou. Až do chvíle, kdy v kostkách prohrává veškerý rodinný majetek
a je nucen se s rodinou ze starobylého rodinného sídla přestěhovat do doškové chalupy.
Tu začíná Fu Kuejův život rolníka, který od rána do noci dře na rýžovém poli.
Život se s Fu Kuejem, ani s jeho blízkými nemazlí. Přestože Fu Kuej postupně přichází o vše, co
je pro něj v životě důležité, zůstává nezdolným optimistou, plným energie a vůle přežít.

Naučné čtení
Breviář pozitivní anarchie – Vondruška, Vlastimil
I když by asi přesnější název pro tuto knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechce se
autor podbízet bulvárně laděným titulem. Vynikající český spisovatel a historik se ve své nové
knize snaží především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě,
kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků.
Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té
doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným
vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování dle autora do ráje
rozhodně nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je „pouze“ vynikající
historickou analýzou.

Odemykání dětského potenciálu – Mühlfeit, Jan; Novotná, Kateřina
Knižní zpracování unikátního semináře Odemykání dětského potenciálu, který vede světově
uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou Novotnou, vám pomůže pochopit, v
čem vaše děti vynikají. Odhalíte, proč je důležité pomoct dětem objevit skryté talenty a jak
je můžete z pozice rodičů podpořit v rozvíjení jejich silných stránek, aby je začali efektivně
využívat. V životě, ve studiu a později i v práci.

Zdivočelé Sudety: Nový pohled na dramatický rok 1938 – Jenčík, Milan
Bohatě ilustrovaná kniha založená na mnohaletém archivním i terénním výzkumu přináší
objevný popis bouřlivého roku 1938. Velké události se v ní prolínají s rozborem činnosti
jednotek Stráže obrany státu v exponovaných pohraničních oblastech západních Čech.
Autor se ovšem nově dívá i na související poválečné dozvuky: působení německých
záškodnických organizací, útěk banderovců přes západní Čechy či transfer německého
obyvatelstva.
Tato přelomová práce by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o dramatické období,
během něhož se před 80 lety rozhodovalo o dalším vývoji naší země i celé Evropy.

Zvládnu to sám: Domácí mýdla – Bögös, Katalin
Klasická mýdla mají hojivý a regenerační efekt. I proto se k nim v dnešní době vrací
stále více lidí v péči o obličej, tělo a vlasy. Výhodou výroby vlastních mýdel je v tom, že
si sami můžete zvolit oblíbenou vůni, tvar i barvu. Navíc pak máte ideální dárek pro
své nejbližší!

Beletrie pro mladší čtenáře
Babička drsňačka – Williams, David
Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend u babičky: "Vždyť je s ní děsná nuda! Se
všema starýma je nuda. Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát scrabble a smrdí
kapustou!" Pěkně tvrdý odsudek z úst nezletilce, jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho
babička kdysi byla proslulou lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout
korunovační klenoty, a teď potřebuje Benovu pomoc!

Co se děje po celý rok – Suess, Anne
Jaro, léto, podzim a zima – Anne Suessová shrnula ve své nádherně ilustrované knize o
čtyřech ročních obdobích dění v průběhu celého roku. Kdo najde jehňátko na jarní louce?
Kdy dozrávají třešně? Kdo zrovna teď staví velkého sněhuláka? Tyto a řadu dalších s láskou
nakreslených detailů mohou holčičky a kluci od tří let objevovat při svém putování dvanácti
měsíci.

Dobrodružné příběhy čtyřlístku
V prvním příběhu Drak metrák prožije Čtyřlístek napínavou jízdu s drakem, který se promění
ve vlak. Trochu popletené pohádky zase napraví v Pohádkové zimě a Brýle mámení odhalí
dávno zapomenutou bitvu o Třeskoprsky. Jednoho malého šachového mistra naši čtyři
kamarádi naučí, že i sportování má něco do sebe, a spoustu legrace zažijí se zvířátky v
příběhu Máme rádi zvířata. Pinďovo neuvážené malování zase přivede na svět samotného
čerta. Ve Skoku do neznáma unesou Čtyřlístek mimozemšťané a obr Barnabáš si velice
oblíbí Fifinčiny buchty. Dozvíte se také, jak to dopadne, když ježibaba promění Bobíka v
kocoura, i jak rozchodit sochy na Velikonočním ostrově. Naši kamarádi budou společně
cestovat v čase s dvojčaty z budoucnosti nebo si zatančí na diskotéce s jeskyňkami. A
nakonec zachrání Santu Klause v příběhu Vánoce nebudou.
Dobrou s kobrou aneb třicet legrácek před usnutím – Jones, Terry
V třiceti příbězích před usnutím pošťuchuje známý britský komik Terry Jones říši ovládanou
bratry Grimmy či panem Andersenem. Zloduši a ježibaby sice u Jonese konají neméně podlé
dílo, černokněžníci míchají záludné lektvary, příšery i půlky království jdou na dračku a o
zlato jde mnohým až v první řadě, ale abyste se nepřepočítali, vážení. Tak dobrou s kobrou!
A pokud nepohrdnete moudrostí zabalenou do nečekaných konců, třeba oceníte, že vás do
hajan doprovázel posměváček světové extratřídy. Kniha je určena k potěše nezbedným
dítkům od 7 let a jejich rodičům.

Jirkův vesmírný lov pokladů – Hawking, Stephen; Hawking, Lucy
Fantastická cesta vesmírem při hledání vesmírného pokladu je plná nejen neuvěřitelných
dobrodružství Jirky a jeho kamarádů, ale i nejnovějších vědeckých poznatků o vesmíru a také
úvah předních světových vědců. Jirkova nejlepší kamarádka Anička potřebuje pomoc. Její
otec Erik pracuje na důležitém vesmírném projektu, ale z ničeho nic se objevily potíže. Jeho
robot, který byl vyslán na Mars, se začal chovat velmi podivně. Co se stalo? Je to snad zpráva
od mimozemšťanů? Dokážou děti vyluštit jeho poselství, které je zavede do vesmíru na
neuvěřitelný lov pokladů napříč galaxií? Knížka, kterou napsali Lucy Hawkingová a její otec,
profesor Stephen Hawking, nejslavnější vědecký génius ve vesmíru, navazuje na úspěšný
první díl Jirkův tajný klíč k vesmíru.

Kubík Šikulík – Rožnovská, Lenka
Kubík Šikulík je ten nejšikovnější vynálezce, jakého si jen dokážete představit. Seznamte
se s jeho neuvěřitelnými nápady! Každý Šikulíkův vynález má svůj vtipně ilustrovaný a tak
trochu bláznivý příběh, který přiláká ke čtení nejen začínající čtenáře.

Magnus Chase a bohové Ásgardu – Riordan, Rick
Magnus Chase žije na ulici a spí pod mostem. Za šestnáct let svého života už zažil víc hrůz a
nebezpečí než leckterý dospělý. Jenže to nejhorší… to nejhorší ho teprve čeká! Schyluje se
totiž k válce. Bohové Ásgardu a s nimi obři, trolové, vlci a další děsivé příšery připravují
soudný den. Je třeba propátrat devět světů a najít zbraň ztracenou tisíce let! První díl
chystané trilogie bestsellerového autora Ricka Riordana, tentokrát inspirované tajemnými
vikingy a severskou mytologií. Ukázka z knihy: No, a pak jsem umřel. Konec. Možná si
myslíte: Ale Magnusi, ty jsi neumřel doopravdy. Jinak bys nemohl vyprávět tenhle příběh.
Jenom jsi měl smrt na jazyku. Pak tě zázračně zachránili, bla bla bla. Kdepak. Já vážně umřel.
Na sto procent: vnitřnosti proražené, životně důležité orgány spálené, všechny kosti v těle
polámané. Lékařský termín pro to zní SMRT. A smrt je občas jediný způsob, jak začít nový
život…
Objevuj s úsměvem: Vláčky
Vzdělání, humor, rýmované hádanky i interaktivní úkoly najdou děti v úžasném leporelu
určeném nejen nejmladším fanouškům vláčků! Seznámí se s vlaky osobními a nákladními,
lokomotivami a drezínami, lokálkami i superrychlými expresy. Česká parní mašinka BS 80
zvaná Béeska je všechny představí. Leporelo k prohlížení a čtení cvičí postřeh a
vypravěčské schopnosti, probouzí zájem o okolní svět a pomáhá trávit čas hravým a
zároveň činorodým způsobem. Tak nastupovat! Vlak odjíždí! Kniha je určena dětem od 3
let.

Pohádky a vyprávění o pejscích – Křesťanová, Lucie
Pohádky pro všechny děti, které mají rády pejsky, a také pohádky pro vaše psí
kamarády s krásnými ilustracemi Zdeňky Študlarové.

Zasněžená červenka – Kelly, Mary
Evan s Hanou najdou ve sněhu promrzlou červenku. Chytila se do pasti a nemůže se hýbat.
Hned zavolají na pomoc zvířecí záchranáře. Podaří se jim ptáčka vyprostit včas? Stále totiž
velmi hustě chumelí a sněhu přibývá… Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří
pomáhají zachraňovat zvířátka.

Naučné čtení pro mladší čtenáře
Stromy – Socha, Piotr
Překrásná velkoformátová kniha Stromy od tvůrců bestselleru Včely zve malé i velké čtenáře
do fascinujícího lesního světa. Dozvíte se, kdo ve stromech žije, a kdo je zasazuje a kdo se
stromy živí. Dočtete se, co je to strom života, strom lidožroutů a uvidíte, jak vypadal
posvátný fíkovník. Spatříte nejstarší, nejvyšší a nejtlustší strom a ještě mnoho dalšího. Více
než 34 obrázkových tabulí, které v knize najdete totiž nejen doplňuje a ilustruje texty, ale
přináší spoustu dalších zajímavostí. Každá je navíc samostatným uměleckým dílem.

Zakrslý králík
Cítí se u vás váš zakrslý králíček dobře? Je šťastný v bytě? Zde najdete zajímavé nápady
přesně podle králičího gusta. Přineste si trochu přírody i domů.

