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Beletrie 

Dětské zoubky – Stage, Zoje 

Suzette se nedaří navázat vztah se svojí sedmiletou dcerou, která nemůže – nebo nechce – 

mluvit. Už od jejího nejútlejšího dětství cítila, že ji Hanna odmítá. Suzette připadá, že ji její 

dítě nenávidí, a ta myšlenka ji děsí. 

 

Alex by chtěl věřit své manželce, že se jejich dcera chová krutě a nenormálně, jenže s ním 

přece normálně mluví! Je Hanna jen zlobivá holčička, jejíž chování pramení z vysoké 

inteligence, kreativity a snad i osobního kouzla? Nebo se opravdu snaží svoji matku zabít? 

 

 

 

Dítě číslo 44 – Smith, Tom Rob 

Když strach dokáže umlčet celý národ, alespoň jeden člověk musí vyslovit pravdu... Sovětský 

svaz, rok 1953. Stalinův železný stisk neustále sílí. Brutální praktiky ministerstva státní 

bezpečnosti (MGB) nejsou žádným tajemstvím. Režim dokonce občanům přikazuje věřit, že 

socialistické společnosti se podařilo zcela vymýtit zločinnost. Když se u železniční trati v 

Moskvě najde mrtvola malého chlapce, zaskočí příslušníka MGB Lva Děmidova – válečného 

hrdinu, upřímně oddaného režimu – tvrzení příbuzných oběti, že šlo o vraždu. Lev splní 

rozkaz nadřízených a pomůže zatajit fakta, začnou v něm však hlodat pochybnosti. Brzy poté 

se jeho život převrátí naruby. Lva degradují a s manželkou Raisou, podezřelou ze špionáže, 

pošlou do zapadlého města na Urale. Ke svému překvapení Lev zjistí, že k vraždám dětí 

dochází i tam. Manželé si dobře uvědomují, že později je čeká mnohem tvrdší trest než 

pouhé vyhnanství. Snad právě proto se rozhodnou riskovat život a pátrat po vrahovi na 

vlastní pěst. 

 

Dokonalá smrt – Fields, Helen 

V kopcích nad Edinburghem se objeví zmrzlé tělo nahé dívky. Téhož dne na druhém konci 

města zemře bývalý šéfinspektor místní kriminálky George Begbie, který podle všeho spáchal 

sebevraždu. Tomu se ale zdráhá uvěřit Ava Turnerová, která přednedávnem nastoupila na 

jeho místo poté, co po letech náročné služby odešel do důchodu. Jaký by mohl mít důvod? 

Detektivy Turnerovou a Callanacha čeká složité vyšetřování, při němž se ocitnou na hranici 

zákona. A opět hrají o čas, protože vrah s nevinnou tváří si už vyhlédl další oběti. 
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Duch domu Ashburnů – Coates, Darcy 

O tomto domě se šířily podivné zvěsti bezmála sto let. Jeho majitelka, Edith, odmítala nechat 

kohokoli vstoupit dovnitř a nedaleké městečko navštěvovala jen málokdy. Po její smrti zdědila 

dům její jediná příbuzná, Adrienne. Vše, co má, je jeden kufr, dvacet dolarů a milovaný 

kocour. Dům je pro ni příležitost, jak začít nový život, kterou si nemůže dovolit odmítnout. 

Ačkoli na duchy nevěří, při zkoumání svého nového domova naráží na věci, které v ní 

vyvolávají neklid. Do tapet na zdech jsou vyryty podivné nápisy, v lese nedaleko domu je ukryt 

starý hrob a tajuplné portréty v chodbě v prvním patře jako by sledovaly každý její pohyb. 

Jak odhaluje další tajemství domu, začíná věřit, že pověsti, které se o něm vyprávějí, mají 

pravdivější jádro, než předpokládala. Budova má chmurnou a děsivou minulost. Adrienne 

postupně zjišťuje, že o její život usiluje něco hluboce nepřirozeného a děsivě odporného. 

 

Dvě císařovny – Bauer, Jan 

Pod tímto názvem vycházejí v novém vydání romány Pád císařova zetě a Svatý grál. Znovu se 

setkáváme s dominikánem Pavlem, obratným agentem císaře Karla IV. S mazaností sobě 

vlastní musí čelit intrikám vévody Rudolfa Habsburského, který se proti císaři neváhá spojit s 

uherským králem Ludvíkem I. i polským králem Kazimírem III. Navíc mu usiluje o život i tajné 

společenství Uhlířů. Ve druhém příběhu se dominikán Pavel ocitne v nepřízni čtvrté Karlovy 

manželky Alžběty Pomořanské a vydává se na cestu pro nejvzácnější relikvii, tzv. Svatý grál, 

pohár, z něhož prý pil Ježíš Kristus při poslední večeři... 

 

 

 

Gangréna – Börjlind, Cilla a Rolf 

Po thajské řece pádluje v primitivní kánoi bývalý policista a bezdomovec Tom Stilton. V kapse 

má fotografii neznámého muže a jméno ztraceného parníku. Míří do Zlatého trojúhelníku, aby 

zde pátral po temném tajemství – a doufá, že tato cesta mu také pomůže smířit se se 

zločinem, který nedávno spáchal. 

Ve stejnou dobu dostane Olivia Rönningová speciální úkol. Před časem při výbuchu auta 

zahynula rodina stockholmské státní zástupkyně a tento zločin otřásl celým Švédskem. 

Pachatel je dopaden a usvědčen. Přesto se Olivia spojí s penzionovanou kriminální 

komisařkou Mette Olsäterovou, protože se domnívá, že zde došlo ke skandálnímu justičnímu 

omylu, a chce znovu otevřít vyšetřování. Vyšetřování, které ji dovede do světa sexuálního 

násilí a mužů, kteří jsou schopni udělat cokoli, aby si udrželi svou moc. 

 

Hledám manžela…děti vítány – Jakoubková, Alena 

Je vám čtyřicet, nemáte děti a váš manžel vám oznámí, že s mladou milenkou čeká dítě. A že 

chce rozvod. Tuhle situaci pláč nespraví. Sandra má naštěstí báječnou přítelkyni Pavlínu, která 

vymyslí plán. Začne Sandru seznamovat s muži, kteří se o své děti starají sami. Plán to není 

špatný, ženichové jsou sympatičtí, ale… Sandře se líbí Libor, a tak jednou v noci se za ním vydá 

a prožije s ním nejkrásnější noc svého života. Libor jí však ráno dá jasně najevo, že mezi nimi 

se o žádnou lásku nejedná… Bylo to hezké, ale city do toho tahat nebudeme... 
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Na útěku – Coben, Harlan 

Ztratili jste dceru. 

Je závislá na drogách a násilnickém partnerovi. Navíc dala jasně najevo, že nechce, abyste ji 

hledali. Pak ji náhodou zahlédnete hrát na kytaru v newyorském Central Parku. 

Už to však není ta dívka, kterou si pamatujete. Tahle osoba je zfetovaná, vyděšená a až po krk 

v problémech. Ani na vteřinu nezaváháte. Jdete za ní a prosíte ji, ať se vrátí domů. 

Uteče pryč. 

Pronásledujete ji do temného a nebezpečného světa, o jehož existenci jste doposud ani 

netušili. Vládnou tam zločinecké gangy, hlavní měnou jsou drogy a vraždy jsou na denním 

pořádku. 

Nyní je v sázce i váš vlastní život. A nikdo už nikde není v bezpečí. 

Někdo z vás je vrah, pánové! 

O tom, že v dobových archivech a časopisech umí najít staré kriminální případy, které v 

třicátých letech minulého století vyšetřovala už legendární písecká četnická pátrací stanice, 

Ladislav Beran přesvědčil řadu spokojených čtenářů. Už názvy povídek, jako je Noc s vrahem, 

Zmeškaný funus, Stín pochybnosti, Někdo z vás je vrah, pánové! Ukradená kasařská premiéra, 

Krysy se navzájem nepožírají, slibují napětí, humor a příjemné čtení. 

 

 

 

 

Nevítaný host – Lapena, Shari 

Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend několik hostů: Gwen a její 

kamarádka Riley, páry Ian a Lauren, Matthew a Dana, Beverly a Henry, proslulý obhájce David 

a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co dorazí, udeří sněhová bouře, která odstřihne 

hotel od elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším světem. A hned první noc dojde k tragické 

nehodě: Dana spadne ze schodů a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád? Atmosféra houstne, 

baterie mobilů se pomalu vybíjejí a nedůvěra mezi hosty přechází v paranoiu – další smrt na 

sebe totiž nenechá dlouho čekat, a tentokrát už je to nepochybně vražda... Inspirace 

klasickými detektivkami, plíživé sílící napětí a hororové vyústění – Shari Lapena ani tentokrát 

neušetří čtenáře šokujícího odhalení, stejně nečekaného, jaký přinesly závěrečné zvraty v 

jejích předchozích psychothrillerech Manželé odvedle a Někdo cizí v domě. 

 

Nitranská brána smrti – Vondruška, Vlastimil 

Při vojenské výpravě do Horních Uher se vojskům Přemysla II. Otakara podaří obsadit Nitru. 

Správy města se ujímá zástupce českého krále Oldřich z Chlumu. Jednoho rána se na Dolní 

bráně najde oběšené tělo kanovníka nitranské kapituly. Městem se šíří panika, neboť je tato 

brána považována za prokletou. Před lety v ní zahynula žena obviněná ze spojení s ďáblem. 

Stopy vedou ke kostelu svatého Jakuba, jenže než se je podaří ověřit, objeví se v bráně 

oběšený farář tohoto kostela. Oldřich z Chlumu má tři dny na odhalení a usvědčení zločince. 
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Osvícení zoufalého muže – Ludvíková, Jitka 

Volné pokračování čtenářsky úspěšné a humorně napsané knihy Zkrocení mlsného muže. 

Doktor Barták si z lékařské mise v Africe přiváží nevšední suvenýr, malého černouška. Aby 

toho nebylo málo, čeká ho doma další překvapení… Nádherná kniha o tom, jak otcovství 

dokáže převrátit život naruby a dostat muže do značně prekérních situací, které zaručeně 

polechtají nejednu bránici. Cílem autorky je dopřát čtenáři relaxaci s odpočinkovou knihou, 

která zaručeně pobaví. 

 

 

 

 

Právo první noci – Vondruška, Vlastimil 

Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se svou vzdálenou sestřenicí Miladou ze Zástřizlí. 

Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Žije s rodiči na Krakovci nedaleko Prostějova, kde se v poslední 

době stalo několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou jejího snoubence. Co je však 

nejhorší, z jeho smrti podezírají ji. Panoš Ota se obrátí na svého pána, ale ten nemá chuť a ani 

pravomoc tu vyšetřovat. Jenže pak dojde k pokusu unést Miladu. To Oldřicha z Chlumu 

přesvědčí, že nejde o obyčejný zločin. Společně začnou rozplétat neuvěřitelný příběh, jehož 

nitky vedou hluboko do minulosti. 

 

 

 

Nenávist – Carter, Chris 

Poprvé se setkali jako spolubydlící na vysokoškolské koleji. Dva nejchytřejší mozky, co kdy 

promovaly z psychologie na Stanfordově univerzitě. 

Jako protivníci se znovu setkali ve virginském Quantiku. Robert Hunter se stal šéfem Útvaru 

ultranásilných zločinů Losangeleského policejního sboru. Lucien Folter se stal nejvýkonnějším 

a nejnebezpečnějším sériovým vrahem, s jakým se kdy FBI střetla. 

Teď, po třech a půl letech věznění na samotce, se Lucienovi konečně podařilo dostat na 

svobodu. A zuří. 

Tři a půl roku nemyslel Lucien na nic jiného než na pomstu. 

Ten, kdo nese odpovědnost za jeho uvěznění, musí pykat, musí trpět. 

Ten někdo je… Robert Hunter. 

A konečně přišel čas uskutečnit plán. 

Růže a lev – Niedl, František 

Král Jan Lucemburský se snaží upevnit si své postavení navzdory odporu velmožů, kteří si 

představovali, že se nezkušený mladíček stane jejich loutkou. Mezitím roste moc jak Jindřicha 

z Lipé, tak Petra z Rožmberka. Skutečnými hrdiny románu však jsou, tak jako v předchozí 

knize Rytíři z Vřesova, příslušníci dvou zemanských rodů: Beneš a Čeněk z Vřesova, Lothar 

Katzinger z Olšové a jeho starší bratr Wolfram. 
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Růže bílá, černý les – Dempsey, Eoin 

Píše se rok 1943. V letech před Hitlerovým vzestupem k moci byl domek Gerberových plný 

smíchu. Ale to je minulost. Franka je nyní sama, otec i bratr jsou ztraceni ve víru války a ona 

sama nemá důvod žít. Pak však v lese objeví tělo parašutisty v uniformě Luftwaffe. Rozhodne 

se neznámému pomoci, ale brzy zjistí, že není tím, za koho se vydává. Dokáží k sobě najít 

cestu a důvěru, když je proti nim gestapo i sama příroda? 

 

 

 

 

Rytíři z Vřesova – Niedl, František 

Píše se rok 1310 a do Čech přijíždí mladičký Jan Lucemburský, aby se zde ujal vlády. Země je 

rozpolcená. Na jedné straně přívrženci slabého Jindřicha Korutanského, na druhé straně 

přívrženci Jana Lucemburského, manžela Elišky Přemyslovny. Vysoko na šachovnici stojí i 

Jindřich z Lipé a Eliška Rejčka, královská vdova a jeho milenka. Je tu i Petr I. z Rožmberka, 

nejmocnější jihočeský velmož. 

Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou však spíše ti, o nichž kroniky většinou mlčí. Ti, jejichž 

životy upadly v zapomnění, jejichž příbytky a tvrze se rozpadly v prach a dnes si již nikdo 

nevzpomene na to, kde se nacházely... 

 

 

 

Samuraj – Endó, Šúsaku 

Strhující příběh vychází ze skutečných historických událostí. Výměnou za právo obchodovat se 

Západem se čtyři samurajové mají vydat na misijní křížovou cestu napříč Japonskem. Jejich 

poslání předchází dlouhá cesta do Evropy a španělské Ameriky, audience u papeže v Římě a 

přijetí křtu, který vnímají jako prostředek k získání náklonnosti Evropanů. Při návratu do 

Japonska však zjišťují, že situace se mezitím změnila. Šógunát už o vazby se Západem nemá 

zájem, křesťané jsou pronásledováni. Původní poslání a přípravy, které družina samurajů 

dosud absolvovala, tak ztrácejí smysl. Pragmaticky přijatý křest, cizí věrouka a nejasná víra, 

kterou dosud vnitřně pohrdali, jsou to jediné, co jim zůstává.  

 

Sedmnácté znamení – Patterson, James 

V ulicích San Franciska panuje strach. Po několik měsíců se objevují těla zastřelených 

bezdomovců, ale policie se zločiny nezabývá. Až seržantce Lindsey Boxerové se podaří 

vypátrat stopu k vrahovi, který zatouží po osobní odplatě. Lindsay vystavuje nebezpečí jak 

sebe, tak i kolegy, kteří ji od pátrání odrazují. Ale nechat vraha uniknout? To není její styl. 
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Sněžný měsíc – Klevisová, Michaela 

Nová detektivka Michaely Klevisové zavádí čtenáře do idylické krajiny Beskyd, kde na horách 

ještě žijí lidé podobně prostě a v souladu s přírodou jako generace jejich předků. I sem ale 

vstoupil byznys, který staré roubenky mění na hotely a penziony a vše živé v lesích na lovnou 

zvěř. Realitní agentka Olga byla zavražděna na odlehlém místě vysoko v horách před 

roubenkou, kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen několik týdnů po vraždě makléřky v 

Praze. Oba případy spojují podobné okolnosti, a navíc se zavražděné ženy mohly znát. 

Kriminalista Josef Bergman proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli. Není to však 

jednoduché, protože obyvatelé horských samot jsou nedůvěřiví a uzavření a spousta z nich 

má svá tajemství, o která se s Bergmanem rozhodně dělit nechtějí. 

 

 

Spad – Kotleta, František 

Je po válkách, které nikdo nevyhrál. V sutinách Prahy přežívá pár desítek tisíc lidí a snaží se ze 

všech sil uchovat něco jako civilizaci. Jenže zbytek světa nemá o civilizaci zájem. Zbytek světa 

chce za každou cenu přežít, a to zpravidla na úkor někoho jiného. A tak lidský život nemá moc 

velkou hodnotu – možná několika masových konzerv nebo pilulek proti ozáření. A čím dál od 

někdejšího hlavního města, tím divočejší poměry panují. Skupina válečných veteránů musí 

Prahu opustit. Čeká je cesta územím, kde se každou chvíli mění vláda podle toho, kdo má v 

jaké přestřelce navrch, kdo tam zrovna přitáhne a má víc chlapů nebo střeliva. Musí totiž 

splatit jeden dluh. Čestný dluh z časů, kdy takové věci měly ještě hodnotu. 

 

 

Tajemství sídla Craven Manor – Coates, Darcy 

Daniel zoufale shání práci. Když mu někdo pod dveře strčí vzkaz, který mu nabízí místo 

správce staré nemovitosti, má pocit, že to je příliš skvělé, než aby to mohla být 

pravda. Když ale dorazí do Craven Manor, zmocní se ho podezření. Dveře do starobylého 

sídla jsou dokořán a hala je plná pavučin a suchého listí. Je zjevné, že tam už dlouhá léta 

nikdo nebydlí. 

Za dveřmi však na něj čeká obálka. Jsou v ní peníze a příslib, že dostane další. 

Daniel je zoufalý. Navzdory svým pochybám se nastěhuje do správcova domku za rodinnou 

kryptou. Podivné události a úkazy, ke kterým v sídle dochází, je rozhodnutý 

nebrat na vědomí. 

 

Když se ale s blikáním rozsvítí svíčka v okně opuštěné věže, Daniel pochopí, že Craven Manor 

v sobě skrývá příšerné tajemství… a že je v sázce jeho život. 

Třicetiletá válka 3: Jantarové dědictví – Rehnová, Heidi 

Podzim 1662 

Ve víru königsberského povstání se dcera bývalé ranhojičky Magdaleny, Carlotta, znovu setká 

se svou první láskou Mathiasem. Jako důstojník kurfiřtské armády patří k obléhatelům města. 

Jejich vztah tedy nestojí pod šťastnou hvězdou. 

Když se politická situace v Königsbergu vyostří, upadnou Carlotta a její matka do podezření, 

že prozradily obléhatelům důležitá tajemství. 

Nezbývá jim proto nic jiného než utéct z města… 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/josef-bergman-snezny-mesic-413568
https://www.databazeknih.cz/knihy/spad-spad-296894
https://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-sidla-craven-manor-413458
https://www.databazeknih.cz/knihy/tricetileta-valka-jantarove-dedictvi-345770


Ve službách mocných – Niedl, František 

Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger z Olšové se s řádem johanitů rozchází. Je ale 

vůbec možné opustit řád bez ztráty cti? Wolfram navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb 

krále Jana Lucemburského, oslabeného úmrtím svého otce a tísněného částí české šlechty v 

čele s Jindřichem z Lipé. Také Beneš z Vřesova odchází po neshodě se svým lenním pánem 

Petrem z Rožmberka z jeho služeb a pokouší se znovu pozvednout vypleněnou a vypálenou 

rodnou tvrz Vřesov, ačkoliv byl doposud přesvědčen, že už k ní zhola nic necítí... 

 

 

 

 

Vévodkyně – Steel, Danielle 

Angelika Lathamová vyrostla na hradě Belgrave jen s milujícím otcem, vévodou z 

Westerfieldu. Když však v jejích osmnácti letech otec zemře, ocitne se Angelika tváří v tvář 

kruté realitě. Její nevlastní bratři odmítají brát na vědomí její existenci a Angelika je nucena 

postarat se sama o sebe. Vybavena inteligencí, neobyčejnou krásou a obálkou peněz od otce 

pouští se do boje o přežití. Bez jakýchkoli konexí a přátel se vydává do Paříže. Náhoda tomu 

chtěla a Angelika zachraňuje neznámou mladou ženu. Toto setkání ji vnuklo nápad: Otevře 

elegantní dům radosti, který ochrání ženy, jež v něm budou pracovat, a bude určen jen těm 

nejzámožnějším klientům. Se svým aristokratickým vychováním, vybraným stylem a otcovým 

odkazem otevírá Le Boudoir – zařízení, kde se scházejí jen ti nejmocnější muži a kde se tajné 

touhy stávají realitou, podnik plný krásných a sofistikovaných žen. Angelika však neustále žije 

na okraji skandálu. Získá někdy zpátky svůj život a své místo na slunci? 

Záhady pro rychtáře – Bauer, Jan 

Nová vydání románů Výkupné za krále a Krvavý cejch se dvěma středověkými detektivy: 

novoměstským rychtářem Jakubem Protivou z Protivce a jeho přítelem mnichem Blasiem. Děj 

prvního se odehrává v neklidné době konce 14. století, kdy čeští páni zajali a věznili krále 

Václava IV. Kdosi neznámý totiž těchto poměrů využil k troufalé loupeži klášterního pokladu 

augustiniánů na Karlově. Druhý začíná v hostinci U Zlaté husy na Koňském trhu, kde je 

zavražděn bohatý benátský kupec Balbi. Zvláštní znamení – krvavý cejch, který má na těle, 

zavede Blasia i Protivu mimo Prahu, do hradu nad řekou Sázavou, jehož majitel je údajně 

stižen rodovým prokletím… 

 

 

Zatímco spím – Shafransky, Reneé 

V ten den, kdy Nora zjistí, že ji její manžel podvádí s jinou ženou, kterou navíc přivedl do 

jiného stavu, si slíbí, že se vrátí ke svému předchozímu životu, bez ohledu na to, jak dlouho to 

potrvá. Odjede z New Yorku a přestěhuje se do malého města, kde přispívá do místních novin. 

Když už to vypadá, že se vše zajelo do příjemného normálu, přistěhuje se do městečka její 

manžel se svou novou ženou. Již téměř zahojené rány se znovu otevírají a Nora musí sama v 

sobě opět bojovat se žárlivostí, s ponížením a odporem. Vše se ještě zhorší v okamžiku, kdy 

jsou její bývalý muž a jeho manžela zastřeleni. Nora se stává hlavní podezřelou. Na noc vraždy 

nemá žádné alibi a ani ona sama si není jistá, jak to vlastně je. Její myšlenky jsou stejně temné 

jako její fantazie o pomstě. Ukazuje se ovšem, že Nora zdaleka není jediná, kdo měl důvod 

zabít. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/rytiri-z-vresova-ve-sluzbach-mocnych-321847
https://www.databazeknih.cz/knihy/vevodkyne-404210
https://www.databazeknih.cz/knihy/rychtar-jakub-protiva-a-mnich-blasius-zahady-pro-rychtare-dvojkniha-5-a-6-dil-410529
https://www.databazeknih.cz/knihy/zatimco-spim-413959


Zločin na Bezdězu – Vondruška, Vlastimil 

Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu 

se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin 

pomáhají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si k řešení případu řekne i Ludmila 

z Vartemberka. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje a sám Oldřich z 

Chlumu je překvapený, jakou zlobu může skrývat lidská duše. 

 

 

 

 

 

 

 

Naučné čtení 

Bez obalu: Jak žít zero waste – Tlustá, Barbora 

Tato knížka je pro všechny, kteří by zero waste chtěli vyzkoušet, ale zatím neví, jak na to. 

Ukáže vám, jak do života postupně zavádět změny, které vám pomůžou omezit produkci 

odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně a uvědoměle, zdravě, kreativně a v 

klidu. 

Heslem této knihy je: zavádějte změny do života tak, abyste z nich měli radost. 

Zero waste znamená nulový odpad. Znamená to žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být 

šetrný k životnímu prostředí, k místu, kde žijeme a chceme žít i nadále. Přemýšleli jste někdy 

nad tím, kolik odpadu vyprodukujete? Kolik čeho kupujete, kolik obalů pak vyhodíte? Máte 

pocit, že toho doma máte prostě moc? Zkuste zero waste! 

 

Honzo, vstávej! Aneb Vaříme česky od rána do večera 

Všude dobře, doma nejlíp… Po kuchařce věnované italské, francouzské, asijské a řecké 

kuchyni je tady další přírůstek do edice Apetit na cestách - kuchařka plná tradičních českých 

receptů. 

 

Najdete v ní ty nejlepší recepty na pokrmy, které všichni milujeme a které voní dětstvím: na 

husté polévky, vývar s játrovými knedlíčky, luxusní svíčkovou, kuře na paprice, buřtguláš, 

ovocné knedlíky jako od babičky, koláče s drobenkou… Všechny jsou vyladěné k dokonalosti v 

redakční kuchyni Apetitu a doplněny tipy a triky od známých šéfkuchařů. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/hrisni-lide-kralovstvi-ceskeho-zlocin-na-bezdezu-231367
https://www.databazeknih.cz/knihy/bez-obalu-408001
https://www.databazeknih.cz/knihy/honzo-vstavej-aneb-varime-cesky-od-rana-do-vecera-220641


Jíme zdravě 

V kuchařce najdete 120 receptů, které jsou řazené do kategorií podle druhu jídla. Snídaně, 

polévky, pomazánky a tak dále. U každého najdete kromě jednoduchého postupu také 

nutriční hodnoty a tipy, čím jídlo ozvláštnit. Kniha potěší jak úplné začátečníky, kteří s vařením 

teprve začínají a potřebují pomocnou ruku, tak zkušené kuchařky a kuchaře, hledající 

originální a zdravé recepty pro celou rodinu. 

 

 

 

Mosad: Nejslavnější operace izraelské tajné služby 

Knihy Mosad: Velké operace se v Izraeli prodalo více než 120 000 výtisků a stala se v té zemi 

nejprodávanější knihou všech dob. Živě představuje ředitele, agenty a nejpozoruhodnější 

mise legendární tajné služby, která patří k nejuznávanějším a nejobávanějším na světě. Autoři 

zaznamenávají nejen úspěchy, ale i přehmaty tajné služby, pramenící převážně z přílišné 

arogance jejího vedení. 

 

 

 

 

Obchodníci se strachem: Průvodce skeptika po klimatické apokalypse – Kremlík, Vítězslav 

Nepropadejte panice. Mocní se odjakživa snaží udržovat v lidech pocity viny a strachu. 

Apokalyptické zprávy v médiích je proto třeba brát s nadhledem. Kniha Obchodníci se 

strachem odhaluje, jak se vyrábějí zprávy o katastrofách pomocí statistických triků. Ukazuje, 

proč selhávají snahy předpovídat budoucnost pomocí počítačů. Popisuje skandály kolem 

manipulací OSN s daty o globálním oteplování. Dočtete se, jak novodobá cenzura potlačuje 

nepohodlné názory. A proč na finanční zájmy klimaticko-průmyslového komplexu nejvíce 

doplatí ti nejchudší. Autor nepopírá změnu klimatu, ale vysvětluje, že klimatické změny 

provázely člověka odjakživa, stejně jako rozmary počasí. „Pro lidstvo vždy byl problém přežít 

chladná období. Teplým obdobím se naopak říkalo klimatické optimum. Tvrdit, že se máme 

bát oteplení, je popřením celé zkušenosti lidských dějin.“ 

Odpovědi z nebe – Broad, Claire; Cheung, Theresa 

Odpovědi z nebe napsala oblíbená autorka s médiem Claire. V tomto působivém bestselleru 

najdeme fascinující skutečné příběhy obyčejných lidí, kteří zažili přímou komunikaci s 

duchovním světem, a také záznamy prožitků těch, kteří prostřednictvím výkladu média získali 

doklad o tom, že život smrtí nekončí. Poznejme nejnovější vědecký výzkum, který poodhaluje 

mnohé o zážitcích blízkosti smrti a vrhá světlo na „život po životě“. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/jime-zdrave-jime-zdrave-s-fitrecepty-120-zdravych-a-chutnych-receptu-pro-celou-rodinu-343359
https://www.databazeknih.cz/knihy/mosad-nejslavnejsi-operace-izraelske-tajne-sluzby-167202
https://www.databazeknih.cz/knihy/obchodnici-se-strachem-pruvodce-skeptika-po-klimaticke-apokalypse-402314
https://www.databazeknih.cz/knihy/odpovedi-z-nebe-zivot-po-zivote-a-neuveritelna-setkani-418919


Přátelé – Miller, Kelsey 

Šest přátel, kteří se stali rodinou. 

Televizní show, která se stala fenoménem. 

Dnes jsou Přátelé braní jako ikony 90. let ale když v roce 1994 začínali, nikoho nenapadlo, že 

by se tohle mohlo stát. Od první vlny nadšení, která vypukla, přes její návrat až po dnešek. 

Seriál s diváky udržuje nevšední spojení, každý v něm může najít svůj vlastní život a brát to 

jako útěk z reality. V následujících letech se Přátelé vyvinuli z nového megahitu, přes 

nostalgický příběh až k uznávané klasice. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey a Phoebe 

stanuli na televizním panthenonu. 

 

Tato kniha je hloubková studie historie a tradic Přátel, zkoumá všechny aspekty seriálu, od 

nejistých začátků až ke společenským podmínkám, které jejich úspěch jen zesílili. Novinářka a pop culture expertka 

Kelsey Miller probírá nejsilnější momenty Přátel, osvětluje problematické prvky a zkoumá celosvětové prvky, které se 

díky Přátelům rozšířily - od současné fascinace kávou až po Rachelin účes během 90. let. Kelsey bere čtenáře do 

zákulisí a ukazuje vztahy mezi herci i postavami. Zkoumá média, svět měnící události i digitální věk. To všechno seriál 

i diváky ovlivnilo. 

Přežít nebo zemřít: Manuál pro přežití ve zlých časech – Přichystal, Aleš 

Evropa si příliš zvykla na život v míru a ekonomickém blahobytu. Když odečteme sice krvavé, 

ale lokální válečné akce na Balkáně v 90. letech, žijeme v míru od konce druhé světové války už 

více než sedmdesát let. Ovšem řada lidí sdílí obavy, že následující roky již dobou klidu a 

pohody nebudou. Válečný konflikt velmocí, jaderná válka, dlouhodobý plošný blackout, 

finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů, přírodní katastrofa celoplošných 

rozměrů, ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem. To vše 

jsou situace, které nemůžeme v blízké nebo vzdálenější budoucnosti zcela vyloučit. Autor 

knihy „Přežít, nebo zemřít“ Aleš Přichystal se ve funkci náčelníka štábu Zemské domobrany 

dlouhodobě věnuje praktickým otázkám přípravy na mimořádné situace. Podařilo se mu 

shromáždit a přehledně utřídit množství materiálu, který se týká zásadního problému: jak přežít, když přijde 

nečekaná situace, která „vyřadí z provozu“ civilizaci, jak ji známe. Autor nechce nikoho strašit, ale mobilizovat. Je 

přesvědčen, že mnohému můžeme předejít, pokud si včas uvědomíme, že může velmi snadno přijít chvíle, kdy nás 

stát neochrání a kdy záchranu života – svého i svých nejbližších – budeme muset vzít do vlastních rukou. Jak zvýšit 

svoje šance na přežití? To je právě to, o čem v knize širokou veřejnost informuje. 

 

Ptáci: Nový průvodce přírodou – Dierschke, Volker 

Nový typ průvodce přírodou. Více než 440 ptačích druhů z celé Evropy Dravci - sovy - hrabaví - 

brodiví - chřástali -- potáplice a potápky - vrubozobí - trubkonosí - veslonozí... 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pratele-413462
https://www.databazeknih.cz/knihy/prezit-nebo-zemrit-manual-pro-preziti-ve-zlych-casech-414026
https://www.databazeknih.cz/knihy/ptaci-novy-pruvodce-prirodou-34159


Průvodce pro vysoce citlivé lidi – Orloff, Judith 

Vnímáte citlivěji než ostatní emoce a nálady jiných lidí? 

Unavuje vás mnoho vjemů a vzruchů? 

Potřebujete být občas úplně sami? 

Jste náchylní k vyčerpání a smyslovému přetížení? 

Reagujete často negativně na světlo, zvuky či vůně? 

Snášíte špatně velké skupiny lidí nebo nečekané změny? 

 

Pak nejspíš patříte mezi vysoce citlivé lidi, stejně jako asi pětina všech lidí. Život s vysokou 

citlivostí je náročný, ale může vám přinést i řadu výhod. V této knize naleznete mnoho 

praktických tipů, cenných rad a technik, díky nimž se naučíte zvládat výzvy spojené s citlivostí, 

stanete se silnějšími a zároveň si v životě udržíte soucit a empatii. Zjistíte, jak se vysoká citlivost odráží na vašem 

zdraví, v partnerských vztazích, pracovních kolektivech i při výchově dětí, a dozvíte se, jak v těchto oblastech s 

citlivostí co nejlépe zacházet. Získáte schopnosti, které vás ochrání před citovým zraněním, stresem či vyhořením, a 

začnete vnímat svou citlivost jako dar, kterým ve skutečnosti je. 

 

 

 

 

 

 

Beletrie pro mladší čtenáře 

4 záhadné příběhy Čtyřlístku 

Kniha obsahuje příběhy: Starosti paní starostky, Král Leguán, Zázračný pramen a Golemovo 

tajemství. 

 

 

 

 

 

 

Auta a náklaďáky – Erne, Andrea 

Den za dnem, stránku za stránkou a obrázek za obrázkem poznáváme a objevujeme svět. 

Tentokrát se děti v naučné řadě pro nejmenší seznámí s vozidly, která mohou potkat na 

silnici, dovědí se, kdy musí auto k čerpací stanici nebo kdo pomáhá při automobilové 

nehodě. Poznají také, jak funguje popelářské auto nebo jaká vozidla pracují na stavbě... 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/4-zahadne-pribehy-ctyrlistku-410008
https://www.databazeknih.cz/knihy/auta-a-nakladaky-132417
https://www.databazeknih.cz/knihy/pruvodce-pro-vysoce-citlive-lidi-jak-prozit-stastnejsi-a-vyrovnanejsi-zivot-384056


Deník malého Minecrafťáka – Kid, Cube 

Včera v noci jsem měl naprosto živý sen. 

Vesničané vytvořili armádu a já jsem byl její součástí. 

Hleděl jsem Endermanovi přímo do očí. 

Odrazil jsem šíp jednoho kostlivce holýma rukama. 

Kosil jsem zombie, jako když farmář sklízí řepu. 

A k dovršení všeho jsem poslal jednoho plížila jedinou ranou do nebe. 

Jo, takovým hrdinou chci být. 

Byl to ale jen sen... 

Minusovi je dvanáct, chystá se do školy a má z něj být farmář, kovář nebo řezník, jako všichni 

vesničané... Tajně však sní o tom, že se stane bojovníkem a bude bránit svou vesnici před 

útoky nepřátelských mobů. Když zjistí, že pět nejlepších studentů nastoupí na trénink bojovníků, udělá všechno, aby 

se dostal mezi ně. 

Deník mimoňky: Příběhy neskutečný narozeninový frašky – Russellová, Rachel Renée 

Nikki Maxwellová a její nejlepší kámošky Chloe a Zoey plánují narozeninovou oslavu, o které 

se bude ještě dlouho mluvit! Mají jenom jeden drobný problém: Nikkiini rodiče jí nákladný 

mejdan odmítají zaplatit. Rozhozená Nikki se už už chystá akci odpískat, pak se ale všechno 

pořádně zamotá. Do cesty se jí totiž připlete jistá prťavá šéfkuchařka, poštovní omyl a 

nečekaná obchodní nabídka. Kdoví jak to celé nakonec dopadne, jisté je jenom jedno – na 

tyhle narozky Nikki na stopro nezapomene! 

 

 

 

 

Dračí výheň – Furman, Simon 

Snoplivcův drak Tesák líná. Žhavé šupiny, které z něj padají, způsobují po celém Blpu požáry. 

Když nešťastný Tesák z ostrova odletí a nevrací se, kamarádi se za ním vydávají na záchranou 

akci. Na Tesáka má však spadeno také Alvin Úhoř... Kdo se k Tesákovi dostane první - jezdci, 

nebo Alvin? To se dovíte v prvním napínavém kresleném příběhu pid nímž je pidepsán 

Simon Furman a vycházející hvězda komiksového žánru, ilustrátor Iwan Nazif. 

 

 

 

 

Hledej Krtka na cestách – Miler, Zdeněk 

Krtek se vydal do světa a chce ho celý procestovat! Vlakem, lodí, balonem i po svých. 

Prohlédněte si obrázky krajin, které navštívil. Jestlipak na každé dvoustraně najdete úplně 

všechny Krtkovy obrázky? 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-maleho-minecraftaka-denik-maleho-minecraftaka-319423
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https://www.databazeknih.cz/knihy/hledej-krtka-na-cestach-139864
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Kutálí se ze dvora 

Propojte říkadla s pohybem! Lidová říkadla a rýmy s návodnými texty na 

podporu cvičení dospělé osoby s dítětem. Na 14 stranách plných půvabných i 

veselých barevných obrázků Dariny Krygielové najdou děti říkadla, která znají 

z mateřské školy nebo kurzu plavání. Jde o říkadla, u kterých děti cvičí a 

procvičují pohyb i jemnou motoriku. Pokusili jsme se stručně doplnit rýmy 

texty, které připomenou dospělým, jak s dítětem cvičit. 

 

 

Moje knihovnička: Zvířata 

Dárková krabička pro nejmenší obsahuje 6 malých leporel s obrázky zvířat. 

Pevné, odolné knížečky s jasnými, zřetelnými fotografiemi poskytnou spoustu 

zábavy a pomůžou dětem zlepšovat koordinaci ruky a oka a rozšiřovat slovní 

zásobu. Lze je také využít jako hravé puzzle – ze zadních stránek se dá 

poskládat obrázek. 

 

 

 

 

 

Návrat královny Chrysalis 

Vítejte v Ponyville, domově Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, 

Applejack, a všech vašich ostatních oblíbených poníků! S městečkem však není něco v 

pořádku a jeho obyvatelé se chovají velice, velice podivně! Ponící musí najít zdroj té 

podivnosti dřív, než bude příliš pozdě! 

 

 

 

 

 

 

Půlminutové horory 

Ponořte se do těch nejkratších a nejděsivějších příběhů, jaké byly kdy napsány. Jedinečný 

soubor povídek. Někdy jde pouze o hororové scény, jinde kratičký příběh. Od vtipných a 

odlehčených, přes groteskní i tajemné, až po opravdu morbidní. Můžete číst na přeskáčku, 

jak vás napadne. Všechny příběhy mají jedno společné – nenechají vás usnout. Stačí jeden 

a vaše děti nebudou chtít vystrčit nos zpod peřiny! 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/kutali-se-ze-dvora-134595
https://www.databazeknih.cz/knihy/my-little-pony-navrat-kralovny-chrysalis-409883
https://www.databazeknih.cz/knihy/pulminutove-horory-117015


Roblox – Kde je Noob? 

Roblox – Kde je Noob? 

V Robloxu zavládla panika – nějaká přírodní síla narušila chod hned několika 

nejoblíbenějších her na platformě Robloxu. Vypadá to, že někdo přeskakuje mezi hrami a v 

každé rozpoutává chaos... Pomozte nám odhalit výtržníka! 

 

 

 

 

 

Velká kniha prvních slovíček 

Rozšiřujte slovní zásobu svého dítěte s touto velkou knihou napěchovanou slovíčky ze 

všech oblastí každodenního života a povídejte si o tom, co je na obrázcích. 

 

 

 

 

 

Zlaté české pohádky – Lomová, Lucie 

Přední česká autorka komiksů vytvořila tuto půvabnou knížku, ve které najdete pět 

klasických českých pohádek, a navíc ještě něco o jejich původu. Komiksové zpracování 

přibližuje moderním, svižným a vysoce estetickým způsobem bohatost českých lidových 

pohádek. Jemný, srozumitelný, poetický styl Lucie Lomové, renomované ilustrátorky a 

autorky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/roblox-kde-je-noob-418641


Naučné čtení pro mladší čtenáře 

 

Děti vaří celý rok – Bernerová, Rotraut Susanne 

Ať je jakékoli roční období, vždycky si uvaříme něco dobrého. Každá sezona nabízí jiné ovoce 

a zeleninu, ze kterých hravě připravíme pizzu, indické birjání nebo třeba jahodové tartaletky. 

S tím vším nám poradí kamarádi a kamarádky z oblíbených obrázkových příběhů Jaro, Léto, 

Podzim a Zima. Třeba Zuzana a Tom, Matouš a Káťa nebo teta Květa s dědou Vaškem. 

Havran a papoušek Niko mají navíc spoustu chytráckých připomínek. Od všech se dozvíme 

plno zajímavostí třeba o zelenině a koření: Věděli jste například, že sedmikrásku nebo jetel 

můžeme sníst? Naučíme se všelijaké finty a triky – jak nebrečet nad cibulí, jak si založit 

bylinkovou zahrádku nebo jak na domácí zmrzlinu. A vyrobíme si i něco, co není k snědku, 

třeba peckový polštářek, lepidlo nebo vlastní kuchařku. 

Historie: Zpátky v čase 

Vrať se s Alenkou, Oldou a jejich pejskem Jožkou do minulosti. Dozvíš se nejrůznější 

zajímavosti o významných obdobích dějin, od doby ledové až po americký Divoký západ. 

Zajímá tě například: 

Co jedli Aztékové? 

Co se dělo při středověkém rytířském turnaji? 

Které disciplíny byly součástí prvních olympijských her? 

 

Pojď se vrátit do historie a zjistit to! 

 

 

Vesmír: Zpátky v čase  

Poleť s Alenkou, Oldou a jejich pejskem Jožkou do vesmíru. 

Budeš pozorovat hvězdy, projdeš se ve vesmíru a dozvíš se 

všechno možné o planetách a o tom, co ve vesmíru opravdu je. Zajímá tě například: 

Které souhvězdí vypadá jako pes? 

Která planeta má více než 62 měsíců? 

Proč je Mars červený? 

 

Poleť s námi do vesmíru a dozvíš se to! 

 

 

Zvířata také milují: O flirtování, rozmnožování a rodičovství – Von der Gathen, Katharina 

Láska a milostný život mohou mít mnoho podob a nevyhýbají se ani zvířecí říši. Poznej jejich 

rozmanitost, skrytá tajemství a záludnosti, vybrané i vychytralé techniky svádění, zvláštnosti 

březosti či nejsladší mláďata na zemi. Možné je prakticky vše a překvapení se meze nekladou. 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/deti-vari-cely-rok-moje-prvni-kucharka-417742
https://www.databazeknih.cz/knihy/zpatky-v-case-historie-417571
https://www.databazeknih.cz/knihy/zpatky-v-case-vesmir-417572
https://www.databazeknih.cz/knihy/zvirata-take-miluji-o-flirtovani-rozmnozovani-a-rodicovstvi-414771


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 

St: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00 

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 

mailto:knihovna@lutin.cz

