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Seznam nových knih v lutínské knihovně 

Duben 2020 

 

Beletrie 

Angličan v Česku aneb Czech me out – Damijo, Alena 

Když přijede Čech do Velké Británie, má oči navrch hlavy a nestačí se divit. A co teprve, když 

přijede Angličan do České republiky. Alena Damijo popisuje ve svých laskavých fejetonech s 

vtipem a nadhledem veškerá úskalí, která na návštěvníky z britských ostrovů číhají poté, co 

vystoupí z letadla v našem hlavním městě – ať už jde o vepřo knedlo zelo, nebo návštěvu 

typické české domácnosti 

 

 

 

Bestie – Dán, Dominik 

Brilantní detektivní román Bestie se odehrává po velkých společenských změnách, přesněji po 

sametové revoluci a následné amnestii v roce 1990, po níž se na svobodu dostává mnoho 

nenapravitelných zločinců. Někteří využijí pádu železné opony a opouští republiku. Za jedním z 

nich se přes polovinu Evropy táhne krvavá stopa, která se ale vrací domů. Recidivista po sobě 

zanechává zmasakrovaná a zneužitá těla žen, ale žádné otisky prstů. Kriminalistům ale přichází 

na pomoc nová metoda – analýza DNA. Na atraktivitě knize dodávají i změny perspektivy 

vyprávění, střídavě sledujeme vrahovy činy, Hlas, který ho nutí vraždit, a snahu detektivů chytit 

bestii v lidské těle... 

 

Bizarní povídky – Tokarczuk, Olga 

Svět je čím dál bizarnější. Překvapivé a nepředvídatelné povídky od držitelky Nobelovy ceny za 

literaturu, díky nimž se budeme na realitu kolem sebe dívat úplně jinýma očima. Odkud se bere 

pocit podivnosti? Je podivnost vlastností světa, nebo se skrývá spíše v nás samých? Původně 

francouzské slovo bizzare znamená „(po)divný, nestálý“, ale také „směšný“ a „zvláštní“. Právě 

taková — udivující a mimo všechny kategorie — je nejnovější kniha Olgy Tokarczukové. Deset 

povídek, každá v úplně jiném prostoru. Volyň během vpádu švédských vojsk, současné 

Švýcarsko, vzdálená Asie, imaginární místa. Díky proměnlivému rytmu povídek si čtenář ani na 

chvíli nemůže být jistý, co se stane na další stránce. Autorka nás vyvádí z rovnováhy, vystrkuje z 

komfortní zóny a ukazuje, že svět je čím dál méně srozumitelný. Prvky grotesky, černého 

humoru, fantastiky a hororu odhalují, že nic v realitě není takové, jak to na první pohled vypadá. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-346624-anglican-v-cesku-aneb-czech-me-out
https://www.cbdb.cz/kniha-19869-bestie-bestia
https://www.cbdb.cz/kniha-361050-bizarni-povidky-
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Cela číslo 17 – Dán, Dominik 

Nový případ sdílí tentokrát detektiv Richard Krauz se svým mladým parťákem Jozefem 

Fischerem alias Josém, talentovaným vyšetřovatelem a nenapravitelným sukničkářem v jedné 

osobě. Začínají poněkud netypicky případem vánoční vraždy, v jejímž pozadí stála osamělost a 

zmařená touha prožít alespoň jeden den v roce trochu šťastně a ve společnosti spřízněné duše. 

V ohnisku zájmu je však především případ vysokoškolského profesora matematiky Kamila 

Puskailera, jehož poslal prokurátor na třináct let do vězení za vraždu manželky. Trest za takový 

zločin by byl nepochybně přiměřený – pokud by jej ovšem dotyčný spáchal! A jak už to bývá, v 

průběhu vyšetřování uzavřeného případu (Puskailer sedí již čtyři roky), jímž se začne Krauz 

zabývat, vyplave na povrch žumpa plná mravní špíny, korupce, brutality a zvráceností, ve které 

plave nejen ukrajinská mafie, ale též místní politická a společenská elita… 

Cilčina cesta (Tatér z Osvětimi 2) - Morris, Heather 

Návrat silného příběhu z Osvětimi nyní z pohledu nejvýraznější vedlejší postavy. 

Cilce je pouhých šestnáct let, když ji v roce 1942 odvezou do koncentračního tábora Osvětim-

Březinka. Její krása přitahuje nechtěnou pozornost velitelů. O tři roky později ji však místo 

vytoužené svobody čeká pobyt v gulagu ve Vorkutě. Cilka zde udělá dojem na místní lékařku a 

začne se starat o nemocné v táboře. Každý den čelí lidskému neštěstí a smrti. Nakonec však 

navzdory všem prožitým hrůzám zjistí, že má stále v srdci místo pro lásku. 

 

 

Čas utrpení – Connolly, John 

Podomní prodejce klenotů Jerome Burnel se na chvíli stal hrdinou. Zabránil několikanásobné 

vraždě, ale sebe tím zničil. Jeho život se ocitl v troskách. Obvinili ho ze sexuálního deliktu, 

zavřeli do vězení, mučili. Po propuštění na svobodu se rozhodl, že se svěří se svým příběhem 

detektivu Parkerovi. Vyprávěl mu o záchraně dívky, jež měla zemřít; mluvil o těch, kdo ho 

trýznili, a o bytostech, jimž slouží. 

Charlie Parker nedávno přežil svou smrt a stal se z něj úplně nový člověk. Není zlomený ani 

zesláblý, ale to, čím prošel, ho naopak zocelilo. A nepozbyl ani to, co v něm bylo dřív. Převezme 

Burnelův případ a zamíří do podivné izolované komunity žijící v místě zvaném Puklina. Tam se 

Parker musí postavit přesile lidí, kteří se řídí jen pravidly teroru, vydírání a vražd. 

Dno vyschlé studny – Cílek, Roman 

Dva nešťastní lidé si toho dne pohlédnou do tváře. Dva lidé, které nadlouho rozdělí kdosi třetí. 

Kdosi, jehož tělo brzy opustí dočasně tajný hrob na kamenitém dnu vyschlé studny ve staré, k 

zániku předurčené části města, kde už dokonce ani nikdo živý nechce bydlet. Úryvek opět 

naznačuje, že síla zkušeného autora je v neotřelých, krajně napínavých zápletkách a v živě 

vykreslených postavách… 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-41315-cela-17-cela-cislo-17
https://www.cbdb.cz/kniha-345731-cilcina-cesta-cilkas-journey
https://www.cbdb.cz/kniha-350274-cas-utrpeni-a-time-of-torment
https://www.cbdb.cz/kniha-360710-dno-vyschle-studny
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Doktor Spánek – King, Stephen 

Stephen King v knize Doktor Spánek navazuje na svůj předchozí román Osvícení, takže se opět 

setkáme s jeho hrdiny – malým Dannym, který zůstává psychicky poznamenaný, i jeho matkou, 

již stále trápí bolesti po utrpěných zraněních. Rozzlobení duchové z hotelu Overlook si Dannyho 

opět najdou, ale kuchař Halloran ho nakonec naučí, jak se jim ubránit. Danny dospěl a přes svá 

dobrá předsevzetí se vydal v otcových stopách alkoholismu a zuřivých záchvatů. Nakonec se 

však pití dokáže vzdát, usadí se v malém městečku a začne pracovat v domově důchodců. 

Zvláštní duševní schopnosti, které mu do určité míry zůstaly, mu pomáhají poskytovat útěchu 

umírajícím. Pomocníkem je mu kočka, která umí předvídat budoucnost, a Dan se stane 

„doktorem Spánkem". Nečekaně však naváže telepatické spojení s dvanáctiletou Abrou, která 

se na něj obrátila se zoufalou prosbou o pomoc. Díky svým jasnovidným schopnostem se totiž dozvěděla o rituální 

vraždě malého chlapce, dalšího dítěte, které stejně jako Dan a Abra vyzařuje osvícení. Amerikou totiž táhne kmen 

podivných lidí, kteří se živí zvláštní jemnohmotnou substancí, jež vystupuje z dětí s osvícením, když jsou mučeny... 

Není pochyb o tom, že závěrečný souboj dobra a zla bude strhující. 

Dvakrát dole, jednou nahoře – Mlynářová, Marcela 

Oblíbená autorka řady populárních knih (Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi 

nejsem ženská, Z lodiček do holin aj.) přichází s novým titulem. Opět v něm vypráví 

nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po naší 

domovině i cizích krajích, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není 

podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré 

a nikdy se nevzdávat. 

 

 

 

Elizino tajemství – Rettinger, Dominik W. 

Vzali jim důstojnost, ale nemohli jim vzít naději. Šokující román z Osvětimi. Čekala je těžká volba 

na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řadové vězenkyně koncentračního tábora v 

Osvětimi, nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. 

Mladá žena Eliza si vybrala druhou možnost. Když se po konci války její vzpomínky dostanou do 

rukou matce bývalého důstojníka SS, s hrůzou zjistí, co vše musely zubožené dívky a ženy 

podstupovat, aby získaly alespoň nepatrnou šanci přežít. 

 

 

Hluboká modř moře – Lamballe, Marie 

Když Kateřina najde na půdě v domě svých rodičů desky s akvarely, je fascinována. Zobrazují 

malebnou krajinu, sytě modré moře a nostalgicky působící sídlo uprostřed nádherné zahrady. 

Touží zjistit, kde se tohle magické místo nachází a jak se obrazy dostaly do vlastnictví její rodiny. 

Pátrání zavede Kateřinu do Bretaně, kde objeví lety zchátralý zámeček ze svých obrazů. Panství 

patří Ewanovi, atraktivnímu Bretonci, který se zprvu dívá na Kateřininu zvědavost skepticky, ale 

nakonec i on propadne kouzlu obrazů a oba se ponoří do pátrání po minulých majitelích 

zámečku a po jeho historii. Postupně přicházejí na stopu temného tajemství… Stejně jako v 

předchozí autorčině knize Hortenziová zahrada se na pozadí dech beroucích kulis Bretaně odvíjí 

dramatický příběh plný romantiky. 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-101443-doktor-spanek-doctor-sleep
https://www.cbdb.cz/kniha-363972-dvakrat-dole-jednou-nahore
https://www.cbdb.cz/kniha-358751-elizino-tajemstvi-sekret-elizy-auschwitz-platna-milosz
https://www.cbdb.cz/kniha-355227-hluboka-modr-more-das-tiefe-blau-des-meeres
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Hodina pravdy – Patterson, James 

Od poslední Alexovy návštěvy rodného města se hodně změnilo. Vražedné pohledy sousedů, 

házení klacků pod nohy… obyvatelé jsou přesvědčeni, že Alexův bratranec zavraždil svého žáka, 

a dávají to celé rodině patřičně najevo. Alex shání důkazy, aby očistil nevinného, ale sám se 

dostává na tenký led. 

 

 

 

Homunkulus – Ptáčková, Jindřiška 

V Praze je zavražděna bohatá podnikatelka a způsob jejího násilného usmrcení se podobá 

několika dalším z předchozích let. Vždy šlo o bohaté, už dávno ne mladé ženy a společným 

jmenovatelem je i vražedný nástroj, který je jedním velkým otazníkem. Tápající kriminalisté se 

obracejí na někdejší kriminalistickou legendu, Viktora Ereta, který přislíbí pomoc a pouští se do 

pátrání vlastními cestami. 

 

 

 

Hořkosladký život – Mccullough, Colleen 

Podmanivá, romantická i napínavá sága od autorky proslulého bestselleru Ptáci v trní se rozvíjí v 

bouřlivých letech po první světové válce v Austrálii. Edda a Grace, Trs a Kačka – to jsou čtyři 

neobyčejné sestry, dcery důstojného pána Latimera z městečka Corunda. Všechny jsou krásné, 

bystré a ambiciózní, ale musejí čelit předsudkům v tehdejší společnosti. Jejich život se od 

základu změní, když se dají zaměstnat v nemocnici jako ošetřovatelky a zapojí se do programu, 

kterým ve dvacátých letech vznikalo povolání diplomovaných zdravotních sester. Ve víru dalších 

let prožívají osobní vzestupy i propady, ale pouto mezi nimi zůstává stále stejně silné. 

 

 

Hříchy Hollywoodu – Torre, Alessandra 

Cole Masten je herec, kterého opustila jeho superslavná manželka. Dokonalý hollywoodský 

manžel se tak stává nejžádanějším hollywoodským nezadaným mužem. Jde z jedné párty a 

jedné postele do druhé a město Los Angeles se musí mít na pozoru. 

Summer Jenkinsová je děvče z malého městečka Quincy ve státě Georgia. Summer umí dobře 

vařit, přehraje v pokeru kdejakého chlapa a v posledním ročníku na střední ji zvolili za 

nejkamarádštější holku školy. 

Tihle dva pocházejí ze dvou naprosto odlišných světů a jejich životy se nikdy neměly protnout. 

Pak si ale Cole přečte knihu o Summeřině městečku, v němž žijí šťastlivci, kteří vydělali jmění na 

akciích Coca-Coly. O šest měsíců později už vystupuje ze soukromého tryskáče na prašném 

letišti v Quincy a spolu s ním přichází i Hollywood. 

Summer od začátku ví, že s Colem budou jen problémy. Jak pro jejich město, tak i pro ni samotnou. Protože ne 

všechny protiklady by se měly přitahovat… 

https://www.cbdb.cz/kniha-241765-hodina-pravdy-cross-justice
https://www.cbdb.cz/kniha-253778-homunkulus
https://www.cbdb.cz/kniha-354912-horkosladky-zivot-bittersweet
https://www.cbdb.cz/kniha-348941-hrichy-hollywoodu-hollywood-dirt
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Chirurg – Dvořáková, Petra 

Před sebou neutečeš! 

„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej. Můj život se rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný pevný 

lano, který mě bude jistit,“ přemítá MUDr. Hynek Grábl, chirurg v příhraniční nemocnici, který 

už ani nedoufá, že by se jeho život ještě někdy mohl vyvíjet příznivěji. 

Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila kvůli jednomu karambolu s 

alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně nespokojená žena a dospívající 

děti. Životní ani finanční účetnictví nevykazují příznivou bilanci a na horizontu zítřka se objevují 

všechny symptomy krize středního věku. Gráblova snaha nalézt východisko se však podobá spíš 

jízdě na horské dráze a často končí kocovinou. Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo 

nová šance vrátit se k zajímavé operativě a kariérně růst? 

Na operačním sále i mimo něj se občas dá jen těžko poznat, kdo jakou hru hraje, kdo je vítěz a kdo poražený a kam 

povede další cesta. Hynkovi G. často nezbývá než věřit, že se nepotopí na úplné dno. 

Chladná jako led – Driscoll, Teresa 

Míle od domova a syna Bena jede Sophie se svým manželem ve vlaku a zaskočí ji děsivý 

telefonát. Její syn skončil po tragické nehodě v nemocnici. Sophie byla přesvědčená, že své nové 

přítelkyni Emmě může věřit. Byla si jistá, že jejího chlapce ochrání. Nemůže ale setřást pocit, že 

udělala strašnou chybu a uvrhla svou rodinu do nebezpečí. Bezmocná a stále hodiny od domova 

zjišťuje pravdu. Její život už nikdy nebude jako dřív… 

 

 

 

Jako v pohádce – Steel, Danielle 

Camilla vyrostla v Napa Valley, obklopená kouzelnými rodinnými vinicemi. Po promoci na 

Stanfordu se vrací domů, aby rodičům pomohla řídit jejich malé, ale proslulé vinařství. Vše se 

zdá dokonalé. Pohádku Lammenaisových však náhle ukončí matčina smrt. A aby toho nebylo 

málo, osud udeří podruhé: zoufalý Camillin otec se záhy stane snadnou „kořistí“ okouzlující 

Francouzky, která si do jeho domu přivede své dva syny. Camilla je vydána na milost a nemilost 

nové maceše. Stejně jako v pohádce jí však přispěchá na pomoc „dobrá víla“, jen místo prince 

se objeví přítel z dětství… 

 

 

Jednou nohou v hrobě – Dán, Dominik 

Každý nový případ na oddělení vražd začíná tím, že najdou rozstřílenou nebo ubodanou 

mrtvolu. Úkolem detektivů je ke každé mrtvole vypátrat alespoň jednoho možného pachatele. 

Obvykle je to tak, ale v některých dnech jako by se celý svět pomátl a všechno je naopak. 

Detektivové najdou na smetišti pohozenou nohu a chybí jim nejen vrah, ale i zbytek těla. Než se 

rozeběhnou po horké stopě, musí najít odpovědi na základní otázky: je to ženská, anebo mužská 

noha? Odřízli ji mrtvole, anebo zaživa? Uřízl ji odborník, anebo je to sprostá řezničina? A 

nezodpovězená je i nejdůležitější otázka – kde je zbytek těla? Hledání odpovědí je dřina a 

všechny jen zdržuje od pátrání po tom nejdůležitějším v celém případu – po vrahovi s krvavou 

pilkou v kůlně. Aby toho nebylo dost, Krauze rozbolely zuby, Chosému se hnuly močové 

kameny, Váňa v kanceláři zkolaboval, neboť hubne a drží přísnou dietu, a šéf se zbláznil, chce zavést třísměnnou 

pracovní dobu. To zase bude na oddělení vražd bláznivý týden... 

https://www.cbdb.cz/kniha-316016-chirurg
https://www.cbdb.cz/kniha-356291-chladna-jako-led-the-friend
https://www.cbdb.cz/kniha-353026-jako-v-pohadce
https://www.cbdb.cz/kniha-355502-jednou-nohou-v-hrobe
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Kdo zradil krále – Bauer, Jan 

Případy královského soudce Melichara Další, již šestá historická detektivka se soudcem 

Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem, odehrávající se za vlády Jana Lucemburského. Po 

návratu z tažení do Uher je zatčen jeden z předních velmožů království Jindřich z Lipé a uvězněn 

na hradě Týřově. Král Jan Lucemburský ho obviňuje ze zrady a požaduje jeho smrt. Království 

hrozí vzpoura mocného rodu Ronovců a krvavá domácí válka. Zároveň je ze zrady obviněn i 

královský soudce Melichar z Roupova, je uvězněn na Křivoklátě a zřejmě ho čeká mučení a 

poprava. Jeho pomocník Božetěch usilovně hledá někoho, kdo by pomohl soudce osvobodit a 

zbavil ho nařčení ze zrady. Času je málo, a proto využije i nabídky, se kterou přijde obávaný 

lapka a vládce pražského podsvětí Šilhavý Otmar. Jenže tím uzavře smlouvu s ďáblem, na kterou 

soudce málem doplatí. Zachrání ho sama královna Eliška Přemyslovna, nebo snad 

nepředvídatelná náhoda? Neskončí nakonec soudce na popravišti? 

Konec hlídky – King, Stephen 

Napínavý román Konec hlídky je velkolepým závěrem detektivní trilogie, která se stala 

bestsellerem deníku New York Times a jejíž první dvě části – Pan Mercedes a Právo nálezce – v 

nakladatelství Beta nedávno vyšly. Pachatel hrůzných činů leží v nemocnici a jeho uzdravení je 

nejisté, přesto má neuvěřitelnou moc páchat to nejhorší myslitelné zlo. Pokud ho vyšetřovatel 

Bill Hodges s Holly Gibneyovou brzy nezastaví, stanou se jeho oběťmi i oni… 

 

 

 

Konec hry – Cole, Daniel 

Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu Konec hry: případ, v 

němž půjde o všechno. Případ, kterým se vražedný kruh uzavírá. Finlay Shaw, policista v 

důchodu, je nalezen mrtvý doma v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu. 

Nikdo, až na jednoho bývalého detektiva s pošramocenou pověstí – Williama Wolfa Fawkese, 

toho času na útěku. Je ochoten vydat se spravedlnosti, pokud ho nechají Finlayovu smrt 

prověřit. Společně se svými dřívějšími kolegy Emily Baxterovou a Alexem Edmundsem se pouští 

do pátrání v Shawově minulosti. Byl Finlay skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? Nebo se i na 

něj najde něco, co nikdy nikomu neprozradil? Čím hlouběji se ti tři během vyšetřování noří do 

bahna policejní korupce, tím víc dávají v sázku: své kariéry, své nejbližší i svou budoucnost – 

pokud na ně ještě nějaká čeká… 

Krev není voda – Dán, Dominik 

Žádný rok v Krauzově krátké detektivní kariéře nebyl tak těžký jako rok 1992. Bezpečnostní 

analytici tvrdili, že na vině byla neuvážená porevoluční totální amnestie, protože vylidnila 

věznice a zalidnila ulice násilím. Krauz a jeho kolegové tenkrát nedbali bezpečnostních analýz, 

oni měli vlastní práce nad hlavu. Ve stínu bouřlivých událostí byl celkem nenápadně a bez 

povšimnutí spáchán poslední federální zločin, který mohlo Krauzovo oddělení vražd legálně 

vyšetřovat – poté si slovenští a čeští policisté hráli už každý na vlastním písečku. Tento zločin se 

odehrál tak nenápadně, že si ho sotvakdo povšiml a málem zapadl prachem, leč i když nebyl 

bůhvíjak bestiální ani příliš komplikovaný, bylo by škoda ho pominout, protože byl pěkný – 

pokud se ovšem dá něco takového říct o upálení mladé ženy a jejího dítěte. 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-166289-krev-neni-voda-krv-nie-je-voda
https://www.cbdb.cz/kniha-356315-kdo-zradil-krale
https://www.cbdb.cz/kniha-185347-konec-hlidky-end-of-watch
https://www.cbdb.cz/kniha-356295-konec-hry-endgame
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Lady v přestrojení – Putney, Mary Jo 

Lady Kiri Lawfordová je dcerou vévody, po matce má však indické kořeny. To ji staví do poněkud 

zvláštní pozice. Kiri vyrostla v Indii s matkou a nevlastním otcem, generálem, teď se však vydává 

do Anglie, aby našla vhodnou partii. Místo vysněného sňatku se jí však dostává opovržení a 

pomluv. Během cesty do Londýna je navíc přepadena skupinkou pašeráků a jen o vlásek unikne 

smrti. Jejím zachráncem je Damian Mackenzie, nemanželský syn barona, majitel známého 

podniku a muž s velmi rozporuplnou minulostí. Kiri se inkognito vydává do Damianova klubu, 

aby mu poděkovala za záchranu, když náhodou odhalí potenciální hrozbu královské koruně a 

dozví se o plánovaném únosu princezny Charlotty. Záhy se tak dostává do světa špionáže a 

intrik… 

 

Maltézská výměna – Berry, Steve 

Papež je mrtvý. Do Vatikánu je svoláno konkláve, které ustanoví novou hlavu církve. Jeden z 

kardinálů však namísto příprav na volbu Svatého otce odjede z Říma na Maltu, aby se pokusil 

nalézt velmi ošemetný dokument, sepsaný ve čtvrtém století císařem Konstantinem. 

Ve stejné době je bývalý tajný agent Cotton Malone u italského jezera Como. Pátrá tam po 

slavných dopisech, které si během války psali Churchill s Mussolinim a které se po roce 1945 

ztratily. Objev a zveřejnění této korespondence by mohlo přepsat dějiny. Zřejmě i proto Malone 

brzy zjistí, že o dopisy nemá zájem jenom on. 

Stopy vedou ke slovutným maltézským rytířům, kteří jako jeden z mála středověkých rytířských 

řádů přežili až do dnešních časů. Ze společenství bojovných mnichů se nyní stala humanitární 

organizace s celosvětovou působností, ale v jejím jádru skrytě dřímá zlo: tajná organizace s 

výmluvným názvem Secreti hodlá ovlivnit nadcházející volbu papeže. A právě tu má v patách každý, kdo se pokusí 

vynést na světlo tajemství dávné minulosti. 

Malone se ocitá uprostřed zběsilé honby za zlovolným kardinálem, rytíři i za dokumentem, který může vychýlit řád 

světa. Čas neúprosně běží a volba papeže se rychle blíží… 

Máme na vybranou: I v pekle může vzklíčit naděje – Egerová, Edith Eva 

Ve své knize, která je víc než jen memoárovou literaturou, nám Edith Egerová předkládá nejen 

napínavý a působivý příběh vlastního života, ale také inspirativní příběhy svých pacientů. Na 

jejich pozadí nám ukazuje, že všichni máme na výběr – rozhodnout se vystoupit z role oběti, 

osvobodit se z pout minulosti a začít naplno žít. Edith Eva Egerová se narodila 29. září 1927 v 

maďarské židovské rodině v Košicích. V pouhých šestnácti letech ji nacisti deportovali do 

Osvětimi, kde jí zavraždili rodiče a kde musela tančit Mengelemu. Spolu se sestrou Magdou 

přežila několik lágrů i pochod smrti. V roce 1945 ji američtí vojáci vytáhli z hromady mrtvol v 

Mauthausenu. Ještě desítky let po válce bojovala s traumaty a pocitem viny. V Americe, kam 

nakonec s manželem za dramatických okolností po komunistickém převratu emigrovala, si 

udělala doktorát z klinické psychologie, vychovala tři děti a otevřela si terapeutickou praxi. Na 

žádost americké armády začala pomáhat vojákům ohroženým posttraumatickým stresovým syndromem. O své 

vlastní minulosti přitom zpočátku vůbec nedokázala mluvit. Pak se ale odhodlala mlčení prolomit a po pětatřiceti 

letech se vydala do Auschwitz. Teprve tam pochopila, že aby se mohla uzdravit, musí nejdřív odpustit. Ne Hitlerovi 

nebo Mengelovi. Ale sama sobě. 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-351098-lady-v-prestrojeni-nowhere-near-respectable
https://www.cbdb.cz/kniha-355908-maltezska-vymena-the-malta-exchange
https://www.cbdb.cz/kniha-347756-mame-na-vybranou-the-choice-embrace-the-possible
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Mezi námi lháři – England, Caroline 

Říkali si A-tým a na střední to byla nerozlučná čtyřka. Dnes už má každý z nich dobrou práci, 

pěkný dům, trvalý vztah… a malé temné tajemství. Jenže lhát se donekonečna nedá – ani svým 

nejbližším, ani sám sobě. To, co mělo navždy zůstat skryto v zákoutích lidské duše nebo v 

hlubinách minulosti, se hlásí o svá práva. 

Tento strhující thriller vás zavede do britského Manchesteru, kde čtveřice přátel a jejich rodiny 

žijí své životy v trysku moderní doby. Je tu však i kus „staré dobré“ Anglie s čajem, sendviči, 

nedělními bohoslužbami a velkými svatbami, kde se sejde celé příbuzenstvo a pár skleniček 

rozváže údy i jazyky. Právě na svatbě Nicka a Lisy začínají vycházet na povrch tíživé skutečnosti, 

které dosud aktéři příběhu tak úzkostlivě tajili před ostatními. Drolí se maska věrného manžela, 

starostlivého otce, milujících rodičů. Všichni lžou, a všichni to vlastně myslí dobře. Nechtějí zklamat své milované, 

chtějí je uchránit před bolestivou pravdou. Lež je ale dvousečná zbraň, a po zbrani jednoho dne steče krev. 

 

Mlčící pacientka – Michaelides, Alex 

Ticho ještě nikdy nebylo hlasitější. Psychologický thriller, který přečtete jedním dechem. 

Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak jednoho dne svého muže 

zastřelila. Do záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože Alicia od vraždy už šest let 

nepromluvila ani slovo. Její mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na 

první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná skrývá v jednom z Aliciiných 

obrazů. Je však Theo připraven zjistit pravdu? 

 

 

Můj tajný život – Hříšná, Lucie 

Holky jako já nemají na čele napsáno prostitutka a rozhodně tak ani nevypadáme. 

Luxusní společnici na první pohled nepoznáte, dost možná to nezjistíte, ani když to bude vaše 

kamarádka, možná i ta nejlepší. A co teprve vaše dcera nebo třeba jenom spolužačka, 

sestřenice. 

Jestli jsem se něco naučila za těch 5 let, kdy jsem procestovala svět kvůli uspokojování 

gentlemanů, tak především, že „pravda je pružná“… 

Jmenuji se Lucie, jsem vzorná studentka, co nevidět doktorandka, dcera, vnučka, kamarádka, 

vášnivá golfistka, milovnice vína, překrásného spodního prádla, nadšená cestovatelka a 

excelentní lhářka, o které nikdo neví, že za její společnost muži platí. 

A tohle je příběh o mém druhém, tajném životě… 

Muž z chatrče – Goffa, Martin 

Ve staré chatrči na okraji města A. je nalezeno mrtvé tělo zanedbaného muže. Na první pohled 

to vypadá, že se jen další bezdomovec upil k smrti, ovšem situace se brzy začne komplikovat. 

Novinář Marek Vráz, řečený Terence, je vtažen do pátrání po člověku, jehož skon je záhadný 

skoro tak, jako byl záhadný celý jeho život. Proč přijel do města A.? Kvůli komu se skrýval pod 

cizí identitou? Co vedlo patologa k tomu, aby při pitvě jeho těla udělal u jedné z položek výrazný 

otazník? Na to všechno se Terence snaží najít odpověď, i když tuší, že odkrýt pravdu někdy 

znamená zaplatit až příliš vysokou cenu. 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-358647-mezi-nami-lhari-my-husband’s-lies
https://www.cbdb.cz/kniha-359356-mlcici-pacientka-the-silent-patient
https://www.cbdb.cz/kniha-363728-muj-tajny-zivot
https://www.cbdb.cz/kniha-356318-muz-z-chatrce
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Muži zrají jako víno – Ludvíková, Jitka 

Volné pokračování čtenářsky úspěšných knih Zkrocení mlsného muže a Osvícení zoufalého 

muže. Srandista, požitkář a odpůrce změn doktor Barták je v rámci zachování rodinného štěstí 

nucen zanechat své lékařské praxe a přestěhovat se do zahraničí, kde jeho manželka nastoupí 

na vrcholovou manažerskou pozici. Z usedlého praktického lékaře se tak stane muž v 

domácnosti se dvěma dětmi na krku, navíc v zemi, kde mu jeho jazykové schopnosti nestačí ani 

na koupi rohlíku. Stěhování, život mezi novými lidmi, s novými sousedy a péče o domácnost 

dostanou doktora Bartáka do řady nepříjemných, ale velmi kuriózních situací, které zaručeně 

polechtají čtenářovu bránici. 

 

Na hraně zákona – Robertsová, Nora 

Sarah se rozhodne opustit pohodlný život ve Filadelfii a vydá se na divoký západ do Arizony, kde 

chce najít svého otce. Záhy zjišťuje, že tady platí jiná pravidla a jiné zákony, než na jaké byla 

coby městská dáma z východního pobřeží zvyklá. Je však rozhodnutá vytrvat. Není žádná 

rozmazlená slečinka, je silná, tvrdohlavá, odhodlaná a ví, co chce. Stejně silný, tvrdohlavý a 

odhodlaný je Jake, napůl běloch, napůl Apač, který se snaží v Arizoně bojovat proti bezpráví, 

bezuzdnému loupení a zabíjení. Setkání se Sarah je pro něj osudové. I když dělá všechno pro to, 

aby jí nepodlehl, snaží se ji chránit a brzy si uvědomí, že se mu v její přítomnosti líbí. Mnohem 

víc, než by si přál. 

 

Na okraji propasti – Minier, Bernard 

Mrazivý thriller, po jehož přečtení budete chtít vyhodit váš smartphone. 

Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového 

softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. 

Mezi zaměstnanci firmy rychle narůstá počet násilných úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod 

taktovkou algoritmů je pouze krutá iluze. Znepokojující thriller o zneužívání moderních 

technologií ukazuje nejtemnější stránky digitálního světa. Není to dystopie – už se to děje. 

 

 

Na podpatcích – Dán, Dominik 

Rok po vraždě Bosse se jeho kapitáni rozhodli rozdělit si území Našeho Města. Začali si závidět a 

navzájem škodit. Vůči majitelům restaurací a kaváren ve svém teritoriu uplatňovali praktiky 

daleko přesahující hranice zákona. Detektivům z oddělení vražd byla jejich činnost a 

astronomické zisky zpočátku záhadou. Muselo dojít k vraždě na diskotéce ve vykřičeném 

nočním baru, aby se jim otevřely oči. Vraždu vyřešili, i když se jim do vyšetřování zapletl smutný 

případ jedné ředitelky gymnázia. Navíc se zbláznila kolegyně Petra a rozhodla se vdávat. 

Příjemný slunečný květen přinesl mnoho zdánlivě nesouvisejících věcí, ale stačilo jen počkat, 

udělat pár základních prověrek, vyslechnout několik svědků a všechno do sebe začalo pěkně 

systematicky zapadat. 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-361481-muzi-zraji-jako-vino
https://www.cbdb.cz/kniha-362647-na-hrane-zakona-the-law-of-love
https://www.cbdb.cz/kniha-355892-na-okraji-propasti-m-le-bord-de-labime
https://www.cbdb.cz/kniha-248958-na-podpatcich-na-podpatkoch
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Na smrt – Karika, Jozef 

Československo roku 1928. Dva kamarádi, maturanti z Ružomberku, Žid Viktor a Němec Karel, 

neúmyslně zastřelí syna místního podnikatele. Viktor utíká k příbuzným do New Yorku a stává 

se členem mafiánské organizace Murder, Inc. Karel studuje medicínu v Mnichově a pod 

vedením Reinharda Heydricha se mění v oddaného stoupence nacistické ideologie. Ocitají se 

tak na opačných stranách rodícího se válečného běsnění… 

Na smrt je rozsahem a dějovým obloukem největší slovenský porevoluční román, čtenáři i 

kritikou vřele přijatý, propojující svět americké mafie s hrůzami nacismu. Detailně a čtivě 

přibližuje jak válku mafiánských rodin v Americe, tak vzestup nacismu v Německu, Noc dlouhých 

nožů, Křišťálovou noc, nacistické programy eutanazie, vyhlazovací operace na východní frontě, holocaust a fungování 

nacistických koncentračních táborů, především pak Osvětimi. Na smrt, odehrávající se v letech 1928–1945 v 

Československu, Německu, Spojených státech, Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí, a vrcholící v době Slovenského 

národního povstání je působivou a děsivou připomínkou toho, jak málo stačí k tomu, aby z nás spadla civilizační 

slupka a stali jsme se krutými, bezcitnými monstry. 

Najdi Rebeccu – Dempsey, Eoin 

Christophera a Rebeccu nemohlo nic rozdělit – ani její tyranští rodiče, ani snoubenec, kterého si 

našla po útěku do Anglie. Ale když vypukne druhá světová válka a nacisté obsadí ostrov Jersey, 

je Rebecca transportována do Evropy v rámci „konečného řešení“. Christopher mezitím vstoupí 

dobrovolně do SS – jen tak má šanci najít ženu, kterou miluje. Ženu, jejíž poslední stopy vedou 

do nechvalně známého tábora Osvětim. 

Najdi Rebeccu je strhující příběh obětavé lásky v nejtragičtější době lidských dějin z toho 

nejstrašlivějšího místa… 

 

 

Nedotknutelný – Quick, Amanda 

Quinton Zane je zpět. Jacka Lancastera, konzultanta FBI, vždycky zajímaly ty nejtajemnější 

odložené případy, které policie buď nedokáže vyřešit, nebo je prohlásí za nehody či sebevraždy. 

Jelikož v dětství přežil ošklivý požár, přitahují ho nejvíc ze všeho případy žhářství. Jeho téměř 

nadpřirozená schopnost nahlédnout do vrahovy mysli mu v jistých kruzích zajistila pověst – a 

komplikuje jeho osobní život. Čím víc případů Jack vyřeší, tím víc sklouzává do temnoty. Jedinou 

útěchu mu přináší terapeutka Winter Meadowsová. Po obzvlášť příšerných případech je to 

jedině Winter, která Jacka dokáže upokojit. Dokud je však Quinton Zane naživu, Jack se klidu 

nedočká. Poté co Zane upevnil své postavení v hedgeovém fondu, který založila jeho rodina, 

chce se zbavit nevlastních synů Ansona Salinase a začne právě s Jackem. 

Nezbytné věci – King, Stephen 

Městečko Castle Rock má nového obyvatele, sympatického cizince, který si na hlavní ulici otevře 

nevšední obchod s názvem Nezbytné věci. Co nabízí? Přesně to, po čem celý život toužíte. A co 

víc, pan Gaunt má i rozumné ceny. Zaplatíte směšně málo, ovšem musíte přihodit malou 

protislužbu, nic velkého, „nevinný žertík“ jinému obyvateli městečka. Není to zrovna fér, ale co, 

dotyčného vlastně ani moc neznáte a malý žert přece nikomu neublíží… S plynoucím časem však 

stoupá hladina vášní a nenávisti. Nakonec stačí už jen drobný impulz, aby byl uveden do chodu 

nebezpečný mechanismus vzájemného vyřizování účtů… doslova na nože. Geniálně 

jednoduché. 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-360488-na-smrt-na-smrt
https://www.cbdb.cz/kniha-356293-najdi-rebeccu-finding-rebecca
https://www.cbdb.cz/kniha-258291-nedotknutelny-untouchable
https://www.cbdb.cz/kniha-835-nezbytne-veci-needful-things
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Oběť 2117 – Adler-Olsen, Jussi 

V osmém dílu detektivní řady o oddělení Q autor odhaluje Asadovu pohnutou minulost. 

Na břehu Středozemního moře se najde tělo uprchlíka. Noviny o něm píšou jako o „Oběti 2117“ 

a jeho smrt vyvolá sled nečekaných událostí, které přivedou Asada na pokraj zhroucení. Musí 

čelit démonům z minulosti vyvolaným články španělského novináře a současně se spolu s 

Carlem dostává do neúprosného závodu s časem, aby zabránili nevyhnutelné katastrofě 

uprostřed Evropy. Tu připravuje irácký terorista Ghálib. 

Asada známe jako člověka se svérázným smyslem pro humor, který si dokáže poradit v každé 

situaci. Jeho temná minulost nám však prozatím zůstávala skryta. Jaký je jeho skutečný příběh? 

 

Odříkaného manžela největší krajíc – Jakoubková, Alena 

Když Agátu opustí největší láska jejího života, na muže zanevře a rozhodne se budovat ka- riéru 

– nejdřív jako editorka a poté jako šéfredaktorka prestižního společenského časopisu. Muže do 

svého života pustí jen občas a vždy pouze na jednu noc. Osamělost si nepřipouští, veškerý čas 

věnuje práci, která ji zcela naplňuje. V chalupě u rodičů v Malé Úpě, kde vyrůstala, hledá svůj 

rodný list a v šuplíku pod různými dokumenty objeví obálku a v ní dopis. Na tom by nebylo nic 

divného, kdyby dopis nebyl od její sestry Laury, kterou nikdy nepoznala, protože prý zemřela 

ještě dřív, než se Agáta narodila. Jak je tedy možné, že dopis byl napsán a odeslán před deseti 

lety? 

Agáta se rozhodne na vlastní pěst svoji sestru hledat. A nebude to jediné dobrodružství, které ji 

čeká… 

Osmý život (pro Brilku) – Haratischwili, Nino 

Strhující rodinná sága provázená vůní čokolády se odehrává na pozadí celého dvacátého století, 

za gruzínskoruské války a v neklidném revolučním období. Gruzie, 1900: Vše začíná jako v 

pohádce. Prapradědeček si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší horkou čokoládu na 

světě. Je hustá, „černá jako noc před bouří“ a naprosto neodolatelná. Její konzumace má ovšem 

tragické, nezřídka i smrtelné následky… Zděšený chocolatier, který stejně jako všichni Gruzínci 

věří na pohádky, záhy dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji spočívá kletba. Přesto 

však recept předá jako rodinné tajemství své nejstarší dceři Anastasii, která se bude k vaření 

čokolády během svého stoletého života opakovaně vracet. Německo, 2006: Anastasiina 

pravnučka Nica přerušila kontakt s rodinou a odstěhovala se do Berlína. V Gruzii právě probíhá 

občanská válka a její neteř Brilka, která se vydala na cestu na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi. Nica ji vyhledá a celý 

rodinný příběh jí vypráví. Horká čokoláda připravovaná podle staré rodinné receptury přináší po šest generací spásu i 

neštěstí… 

Osvícení – King, Stephen 

Hotel Overlook je považován za nejkrásněji položené horské letovisko na světě, ale nový zimní 

správce Jack Torrance, jeho žena Wendy a jejich pětiletý syn Danny v něm spatřovali víc než 

jeho krásu. Jack viděl v Overlooku příležitost, zoufalý způsob, jak uniknout životní smůle a 

zoufalství, Wendy zase kýženou samotu, která by mohla být poslední příležitostí k zachování 

narušené rodiny, a Danny? Danny, požehnaný i prokletý náhlým osvícením, darem 

předvídavosti, viděl věci, které přesahovaly chápání malého kluka. V prázdných pokojích 

Overlooku na něj číhalo skryté zlo… 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-346995-obet-2117-offer-2117
https://www.cbdb.cz/kniha-356671-odrikaneho-manzela-nejvetsi-krajic
https://www.cbdb.cz/kniha-363363-osmy-zivot-pro-brilku
https://www.cbdb.cz/kniha-860-osviceni-the-shining
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Pan Mercedes – King, Stephen 

Muž v ukradeném mercedesu úmyslně vjede do fronty na chodníku, na místě zůstane osm 

mrtvých a patnáct zraněných. Řidič z místa činu zmizí. Po několika měsících dostane vysloužilý 

zatrpklý policista ze stejného městečka podivný dopis od kohosi, kdo se k činu přihlásí a zároveň 

naznačí, že chystá mnohem strašlivější útok – masakr tisíců lidí. 

 

Detektivní příběh ve stylu drsné školy z pera mistra napětí umožní čtenářům děsivým a 

nezapomenutelným způsobem nahlédnout do mysli vyšinutého vraha. Příběh byl inspirován 

skutečnou událostí. 

 

Paprsek slunce – Cartland, Barbara 

Vikomt Frome se zamiloval a chce si svou lásku, Claribel Stamfordovou, okamžitě vzít za ženu. 

Jediný problém ovšem je, že musí získat svolení svého strýce, vévody z Alverstode. Vévoda, 

zkušený člověk znalý dívčích úkladů, nakonec navrhne, aby Claribel navštívili v domě jejího otce, 

sira Jarvise. V jejich nádherném paláci se oba mají jako v bavlnce, vévoda se přesto nemůže 

zbavit pocitu, že něco není v pořádku. Skutečnost však předčí jeho očekávání. Jednoho večera 

se setká s tajemnou mladou dívkou, která o sobě tvrdí, že je neteří sira Jarvise. Když mu vypoví 

svůj příběh, vévoda se rozhodne jí pomoci. To ovšem netuší, že sir Jarvis je pevně rozhodnutý 

zachovat své tajemství skryté za každou cenu, i za cenu nejvyšší. Podaří se vévodovi odhalit, 

jaké hrůzné tajemství sir Jarvis skrývá? Podaří se jemu i Gioně vyváznout se zdravou kůží? A 

dokáže vévoda někdy v dívce uvidět něco víc než jen ubohé stvoření, které zoufale potřebuje 

jeho pomoc? 

Paroháč – Cimický, Jan 

Psychiatr Vaněček ordinuje jako každý den, pacient za pacientem, úzkosti, deprese, stres. I 

trenér z fitka, sportovní typ atraktivního muže, přichází s problémem, chce se poradit o 

podivném chování své poslední milenky. A v doktoru Vaněčkovi se začne vršit podezření, že by 

tou milenkou mohla být jeho žena. A všechno tomu stále víc nasvědčuje. Prožívá tak otřesné 

dilema rozhodování, co by měl udělat a místo, aby se podezření zbavoval, přibývá řada dalších 

možných důkazů, které ho v podezření utvrzují. Ani odborník si v takové situaci neví rady. Je 

snazší radit jiným, než sám sobě. Všechno se ještě víc zkomplikuje, když se před dveřmi 

prázdného bytu, který patří jeho ženě, najde mrtvý trenér z fitka. Dokáže odborník na lidskou 

duši ustát tu nahromaděnou skrumáž náhod, do nichž se zaplétá stále víc? Jak tohle vše může 

dopadnout? Je možné odhalit pravdu? A čtenář je vtažen do odvíjeného děje až do poslední minuty... 

Případ uprchlého biskupa – Češka, Stanislav 

Začalo poslední desetiletí 9. století. Východofranský král Arnulf se rozhodl zaútočit na Moravské 

království a podrobit si je tak, jak se to nepovedlo jeho dědovi Ludvíkovi. I v této pohnuté době 

však kvete normální život. Kníže nitravský, syn krále Svatopluka Mojmír II., chystá svatbu s 

Ivanou, dcerou bojnianského župana Kosory, přítele knížete Slavomíra. Slavomír, který je i 

přítelem Mojmírovým, samozřejmě se svými druhy na svatbě nemůže chybět. Snoubence má v 

nitravském biskupském kostele svatého Emmerama oddat Wiching, biskup nitravský. V 

předvečer svatby však záhadně mizí. A Slavomír s Erikem musí urychleně jednat. 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-139762-pan-mercedes-mr-mercedes
https://www.cbdb.cz/kniha-352408-paprsek-slunce-a-shaft-of-sunlight
https://www.cbdb.cz/kniha-352407-parohac
https://www.cbdb.cz/kniha-253776-pripad-uprchleho-biskupa


 

13 

Rudý kapitán – Dán, Dominik 

Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví lebku, do níž byl vražen velký 

hřeb. Bylo jasné, že nebožtík zemřel násilnou smrtí. Na místo hrůzného nálezu byli přivolání 

detektivové z oddělení vražd – začínající Richard Krauz a zkušený Eduard Burger. Kolotoč 

vyšetřování se roztočil. Detektivové záhy zjišťují, že nebožtíkem je bývalý kostelník z kostela 

svaté Barbory. Vyšetřování však probíhá k nelibosti všech – vyšších míst i církve samé. Proč? 

Krauz s Burgerem i přesto pokračují v pátrání... 

 

 

Sestup – Johnston, Tim 

Pobyt ve Skalistých horách má být pro Courtlandovy poslední rodinnou dovolenou, než jejich 

dcera nastoupí na sportovní vysokou školu. Zatímco osmnáctiletá Caitlin si chce především 

otestovat běžeckou kondici v náročném terénu, její rodiče doufají, že mimořádně krásné horské 

prostředí pomůže zažehnat dlouhotrvající manželskou krizi. 

Ale když si jde Caitlin se svým mladším bratrem časně ráno zaběhat a později je za dramatických 

okolností v kopcích nalezen pouze Sean, ukáže horská krajina svou mnohem děsivější tvář. 

Dívčino zmizení, záhadné a o to trýznivější, rozděluje cesty jednotlivých členů rodiny, z nichž 

každý určitým způsobem přebírá odpovědnost za to, co se stalo. Neutuchající naději ztělesňuje 

otec Grant, který své pátrání nevzdává a věří, že jeho dcera je stále naživu. 

Kdy ale přestane hledat i on? 

Sezdány válkou – M. Lane, Soraya 

Londýn, 1944. Na nádraží se potkají mladé zdravotní sestřičky, obě míří za stejným cílem: 

pomoci své zemi ve válce. Scarlet touží po šanci najít svého pohřešovaného snoubence 

Thomase a chce dokázat rodině i sama sobě, že je silnější, než si všichni myslí. 

Ellie má ošetřovatelství v krvi, ale pochází z mnohem skromnějších poměrů, na hony vzdálených 

od Scarletiny privilegované výchovy. I když se naoko tváří statečně, při myšlence na to, co je 

možná čeká ve Francii, cítí stejnou nervozitu jako Scarlet. 

V Normandii tyto dvě kamarádky brzy poznají Lucy, zkušenou sestru, kterou zdánlivě nedokáže 

nic otřást. Svou odvahou a schopnostmi ohromí obě začátečnice, ale sama si je moc dobře 

vědoma, jaká nebezpečí jejich povolání přináší… a i ona se bojí, jestli se vrátí domů živé. 

Surovost světa zmítaného válkou je dožene až na hranici vlastních sil. Scarlet, Ellie a Lucy se 

budou muset spolehnout jedna na druhou a na sílu jejich vzájemného přátelství, aby přežily. 

Sítě – Dvořáková, Petra 

Tři příběhy o tom, jak nízké sebevědomí ovlivňuje náš život. 

Jste ohroženi jen do té míry, do jaké sami sobě nevěříte. Kde je nízké sebevědomí, tam stojí 

nablízku i manipulátor. A hledá, jak by vás využil ve svůj prospěch. 

Kristýna se svým malým synem konečně zakotví ve vztahu s charismatickým a movitým 

Jáchymem. Jediným problémem je, že Kristýna si „trochu nevěří“. Začíná tedy navštěvovat 

psychoterapii, která ji však velmi rychle přivádí k dramatickému poznání. 

Karolína čeká čtvrté dítě a definitivně si přiznává, že opakuje nenáviděné chyby své matky. 

Touha vymanit se z vlivu nábožensky fanatického manžela, který striktně odmítá antikoncepci, ji 

přiměje oslovit starého kněze Ambrože. Dokáže ale vystoupit z bludného kruhu? 

Stačilo by mít jen o trochu větší prsa a život by byl mnohem lepší. Nadinu touhu po dokonalosti neumenšuje ani fakt, 

že jako zdravotní sestra se denně setkává s opravdovým utrpením a smrtí. Postupně se stává cynickou obchodnicí s 

důvěrou a před čtenářem se na pozadí příběhu rozkrývá i zákulisí kontroverzního obchodu s ukládáním pupečníkové 

krve. 

https://www.cbdb.cz/kniha-10253-rudy-kapitan---kapitan-smrt-cerveny-kapitan
https://www.cbdb.cz/kniha-217489-sestup-descent
https://www.cbdb.cz/kniha-226687-sezdany-valkou-wives-of-war
https://www.cbdb.cz/kniha-161967-site-site
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Skryté karty – Marsonsová, Angela 

Na elitní soukromé škole Heathcrest dojde k tragickému úmrtí třináctileté žákyně. Zdánlivě 

jasný případ sebevraždy inspektorku Kim Stoneovou těžce zasáhne, protože nestačila na místo 

dorazit včas a dívku zachránit. Snad právě proto se nechce s verdiktem smířit – a když se ukáže, 

že za smrtí malé Sadie Wintersové je cosi daleko temnějšího, začíná rozplétat předivo vztahů, 

jejichž nitky v skrytu vedou nejen do vyšších kruhů, ale i hloub do minulosti. Škola je však 

připravena svou pověst chránit a svá tajemství uchovat i za cenu dalšího zla, bez ohledu na to, 

koho ohrozí – včetně inspektorčiných nejbližších… 

 

 

Slib – Keleová – Vasilková, Táňa 

Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veterinářka, je šťastně vdaná, má dvě děti, fenku 

Doru, práci, která ji baví, a spoustu snů. Ten největší je cestovat a poznávat jiné země, a právě 

proto plánují s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná a bezdětná. Miluje 

svou práci, domek na kraji Bratislavy, psa Dana a výlety po Malých Karpatech. Ke štěstí 

nepotřebuje ani chlapa, ani děti, jak s oblibou tvrdí. Dvě šťastné ženy. Cesty osudu jsou však 

nevyzpytatelné… 

 

 

 

Smrt místostarosty – Češka, Stanislav 

Standa Berka, mimořádně povýšený na podplukovníka, je rozhodnutý podruhé opustit řady 

policie. Jenže zmizí jeho známý, místostarosta na Úřadu městské části Brno-Bystrc, tedy 

brněnské čtvrti, která je Berkovým domovem. O pomoc jej žádá místostarostova manželka, 

Berkova spolužačka. A tak se Berka rozhodne svoji druhou kariéru na brněnské mordpartě 

prodloužit, zvlášť když o to stojí i jeho přítel, šéf mordparty plukovník Motl. Oba se dají 

energicky do pátrání po zmizelém politikovi, i když tuší, že to, co najdou, nebude rozhodně nic 

příjemného… 

 

 

Sněhurčina rakev – Signe Danielsson, Kerstin 

Švédsko 1972: Mladá, krásná nevěsta zmizí beze stopy během svatební hostiny společně se svým adoptivním 

bratrem Herbertem. O necelých padesát let později se její kostra objeví ve skleněné rakvi na 

zahájení výstavy sklářského umění. „Sněhurčina rakev“ měla být špičkovým exponátem 

sklářského muzea. Namísto skleněné kostry je však uvnitř skutečná lidská kostra ve svatebních 

šatech. Gunnar Gustavsson, předseda představenstva firmy Gustavsson Glas AB, tvrdí, že jde o 

tělesné pozůstatky jeho ženy Berit. Má totiž stejné šaty jako na svatbě před padesáti lety. Je to 

ne povedený vtip, nebo jde skutečně o Gun narovu ženu? Vyšetřování se ujímají Ingrid 

Nyströmová a Stina Forssová... 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-345456-skryte-karty-dying-truth
https://www.cbdb.cz/kniha-364666-slib
https://www.cbdb.cz/kniha-364010-smrt-mistostarosty
https://www.cbdb.cz/kniha-361083-snehurcina-rakev-schneewittchensarg
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Stezka v troskách – Liviero, Gemma 

Srpen 1945. Ital Stefano se snaží dostat domů přes válkou zničené Německo. Cestou se ujme 

malého chlapce, jehož matka zemřela a Stefano ho nechce nechat napospas neznámému 

osudu. Společně najdou útočiště v odlehlé chatě. Ta patří Erichovi, bývalému německému 

vojákovi. Na místě se postupně objeví i další lidé – nedaleko žijící Rosalind se svým 

traumatizovaným manželem Georgem. Všichni postupně zjišťují, že jejich setkání povede k 

něčemu fatálnímu. A když Stefano najde dopisy Monique, záhadné dívky z Rosalindiných 

fotografií, dojde mu, že válka možná skončila pro státy a generály, ne však pro obyčejné lidi 

chycené v pasti daleko od jakékoliv pomoci… 

 

Šikmý kostel – Lednická, Karin 

Příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století 

později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály 

nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. 

Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel 

celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující 

čtvrtstoletí sledovat. 

Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných dějových linií, které se však na 

mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je 

pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná. Každý z hrdinů čelí životním 

výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba 

nabízí. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou 

snadno proměnit na prach. Anebo ne. 

Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány. 

Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy mění na film 

zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české historie. 

Tři ženy – Abbot, Jeff 

Její matka Beth beze stopy zmizela, přesto si je Mariah jistá, že by ji nikdy neopustila. Policie má 

podezření, že má ve všem prsty její otec. Mariah je ale přesvědčená, že by matce neublížil , a 

dala by cokoli, aby zjistila pravdu. Při pátrání na vlastní pěst zjistí, že nedávno zmizely další dvě 

ženy – obě jménem Beth. Je to náhoda, nebo mají všechny tři něco společného? Čím déle 

Mariah pátrá, tím znepokojivější se celý případ zdá… 

 

 

 

V moci zla – Castillo, Linda 

Policejní náčelnici Kate Burkholderovou požádá o pomoc šerif z newyorského venkova, aby 

místním pomohla vyřešit záležitost týkající se samotářské amišské osady a úmrtí mladé dívky. 

Jelikož šerif není schopen překonat zeď mlčení, která stojí mezi amiši a zbytkem místních, 

požádá o pomoc Kate, která má v přestrojení proniknout do místní komunity. Katin partner, 

státní agent John Tomasetti, je zásadně proti tomu, aby přijala tak neobvyklý úkol, protože 

dobře ví, že mezi amiši bude mít Kate velmi omezené možnosti spojení s vnějším světem – a 

ještě menší možnost přivolat si pomoc. Ale Kate už nemůže couvnout, obzvlášť když v okolí 

osady kolují znepokojivé zvěsti o ohrožených dětech... 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-349762-stezka-v-troskach-the-road-beyond-ruin
https://www.cbdb.cz/kniha-353742-sikmy-kostel
https://www.cbdb.cz/kniha-351775-tri-zeny
https://www.cbdb.cz/kniha-354976-v-moci-zla-among-the-wicked
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Vražda v ulici Black Swan – Penrose, Andrea 

Londýn, 1. pol. 19. století za vlády Jiřího IV. Hrdiny tohoto detektivního příběhu jsou 

nekonvenční hrabě Wrexford a odvážná karikaturistka Charlotta Sloanová. Hrabě je sice velice 

inteligentní vědec, ale z nudy se chová značně nezodpovědně. Zaplete se do slovní přestřelky se 

zbožným reverendem Holworthym, který ho veřejně obviní ze zhýralosti. Jejich vrcholnou slovní 

bitvu si vezme na mušku umělec, skrývající se pod pseudonymem A. J. Quill. Když je ale 

duchovní nalezen zavražděn, podezření padne na hraběte. Hrabě Wrexford zjistí pravou 

totožnost umělce a společně vytvoří oboustranně výhodnou alianci. Hrabě Wrexford a 

mysteriózní paní Sloanová se vrhnou do uzavřeného světa londýnských intelektuálů, aby chytili 

do pasti nebezpečného protivníka... 

Vražedný rozsudek – Gruber, Andreas 

KDYŽ FALEŠNÁ STOPA VEDE PŘÍMO DO PROPASTI... 

Ve Vídni zmizela desetiletá Klára. Když se o rok později znovu objeví zcela zmatená na okraji 

nedalekého lesa, má celá záda potetovaná motivy z Dantova Pekla – a nikdo z ní nedostane ani 

slovo. Mezitím nizozemský případový analytik Maarten S. Sneijder na akademii Spolkového 

kriminálního úřadu ve Wiesbadenu probírá se svými studenty nevyřešené případy vražd. Jeho 

nejlepší studentka Sabina Nemezová objeví mezi zločiny souvislost – avšak dílo rafinovaného 

vraha není ještě zdaleka u konce. A stopa vede do Vídně… 

Případový analytik Maarten S. Sneijder a komisařka Sabina Nemezová na lovu bezohledného 

vraha. 

 

Všude číhá smrt – Bauer, Jan 

Opět se setkáváme se středověkými detektivy – rychtářem Nového Města pražského Jakubem 

Protivou z Protivce a mnichem Blasiem – a ocitáme se v době panování krále Václava IV. Jakub 

má nevyřízené účty s loupeživým rytířem Janem Zoulem z Ostředku. Královská hotovost sice 

dobyla jeho hrady a rozprášila jeho loupežnickou rotu, ale on sám stále uniká. Jakub se vrací na 

rodnou tvrz v jižních Čechách, aby vypátral, kdo zabil jeho bratra Ondřeje. Ukazuje se, že okolní 

kraj je už delší dobu terorizován tlupou lapků a vyděračů. Kdo však má na svědomí Ondřejovu 

smrt? Jsou to opravdu lapkové? 

 

Vzpurná – Lorentz, Iny 

ODVÁŽNÁ MLADÁ ŽENA, NELÍTOSTNÁ DOBA TURECKÝCH VÁLEK A OSUDOVÁ LÁSKA. 

Johanna z Allersheimu může jen v přestrojení za muže uniknout nedobrovolnému manželství. 

Místo aby si užívala bezpečí u příbuzných své zemřelé matky v Polsku, dostane se nečekaně do 

nebezpečných situací, které ji donutí i nadále hrát svou roli. Když pak všichni muži dostanou 

rozkaz připojit se ke královskému vojsku, je příliš pozdě, aby odhalila svou identitu. Oddíly 

Osmanské říše táhnou na Vídeň a Johanna si musí za velmi nepříznivých okolností vybojovat své 

štěstí a místo v životě. 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-216705-vrazda-v-ulici-black-swan-murder-on-black-swan-lane
https://www.cbdb.cz/kniha-360047-vrazedny-rozsudek
https://www.cbdb.cz/kniha-354802-vsude-ciha-smrt
https://www.cbdb.cz/kniha-360841-vzpurna-die-widerspenstige
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Záblesk života – Picoult, Jodi 

Personál reprodukční kliniky poskytuje péči každému, kdo projde dveřmi. Toho rána však 

dovnitř vtrhne zoufalý rozrušený střelec a zahájí palbu. Všichni přítomní se rázem stanou jeho 

rukojmí. Na místo přispěchá policejní vyjednavač Hugh McElroy. Nechá budovu obklíčit a spřádá 

plány, jak komunikovat s útočníkem. Když mu zavibruje telefon, oznamující příchozí zprávu, s 

hrůzou zjistí, že uvnitř je jeho patnáctiletá dcera Wren… 

 

 

 

Ženy bez slitování – Läckberg, Camilla 

Tři mrtví manželé = tři osvobozené ženy? 

Ingrid se vzdala slibně rozjeté kariéry, aby podpořila svého manžela. Teď však zjistila, že ji 

podvádí. 

Birgitta se vyhýbá lékařským prohlídkám. Jen tak si nikdo nevšimne modřin, které na jejím těle 

zanechaly manželovy rány. Viktoria se přestěhovala z Ruska, aby si vzala muže, kterého potkala 

na internetu. Její nový manžel je ale úplně jiný, než čekala. 

Tři různé ženy, tři manželství plná chladu a násilí. Vyřeší to tři dokonalé vraždy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-262339-zablesk-zivota-a-spark-of-light
https://www.cbdb.cz/kniha-358368-zeny-bez-slitovani


 

18 

Naučné čtení 

Dějiny československých legií v datech – Fidler, Jiří 

První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové míry zpracovány. 

Renomovaný historik Jiří Fidler díky svému archivnímu výzkumu získal zevrubný materiál, který 

je doprovázen více než třemi sty unikátními fotografiemi. Historie legií je rozdělena do let 1914 

až 1920. Formou válečného deníku jsou předkládány informace o vývoji organizačních struktur, 

o bojových akcích či o přesunech legionářských jednotek, a to od jejich vzniku až po návrat do 

vytvořeného československého státu. 

 

Proč spíme – Walker, Matthew 

Kolik hodin jste dnes v noci spali? Pokud méně než osm, pak asi stejně jako většina lidstva trpíte 

spánkovou deprivací. O co přicházíte? Lidé, kteří si dopřávají dostatek spánku, jsou zdravější, 

chytřejší, štíhlejší, atraktivnější a šťastnější. Evoluce nás touto bezbrannou fází denního rytmu 

nevybavila náhodou! 

Kniha předního světového neurovědce Matthewa Walkera odkrývá nejnovější poznatky z 

výzkumu spánku. Poprvé v historii dnes věda dokáže zodpovědět, proč vůbec spíme, jak spánek 

prospívá našemu tělu a mozku a proč má spánková deprivace tak ničivé následky. Walker 

fascinujícím způsobem objasňuje vliv spánku na logické rozhodování, učení a paměť, na 

seřizování našich emocí a imunitní systém, ale i metabolismus a chuť k jídlu. A přesvědčivě 

dokládá, že nedostatek spánku nás může mnoha různými způsoby zabít. 

Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou – Wohlleben, Peter 

Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a v kontextu svých 

vlastních zkušeností otevírá oči pro podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s 

přírodou jsme a nakolik s ní zůstáváme propojení. Peter Wohlleben, lesník a ochránce přírody, 

odkrývá udivující podobnosti mezi člověkem a přírodou – toto prastaré pouto zůstává dodnes 

neporušené. - Mají lidé něco jako sedmý smysl, kterým dokážou vytušit nebezpečí? - Dá se říct, 

že náš čich předčí citlivý čich psa? Proč náš imunitní systém reaguje na barvy a vůně lesa? A z 

druhé strany: - Je možné, že stromy dýchají? - Že u nich lze dokonce změřit něco jako srdeční 

tep? - A měli bychom na rostliny pohlížet jako na inteligentní bytosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-351982-dejiny-ceskoslovenskych-legii-v-datech
https://www.cbdb.cz/kniha-229607-proc-spime-why-we-sleep-unlocking-the-power-of-sleep-and-dreams
https://www.cbdb.cz/kniha-350888-tajemne-pouto-mezi-clovekem-a-prirodou-das-geheime-band-zwischen-mensch-und-natur
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Knihy pro mladší čtenáře 

Co jsme si nikdy neřekli – Rahman, Yasmin 

Život šestnáctileté Mehrín Miahové zcela ovládl Chaos – úzkost a deprese dohnaly dívku na 

samotný kraj zoufalství. Aby unikla nekonečnému smutku, je Mehrín ochotná k sebevíc 

radikálnímu řešení. A tak se přihlásí na MementoMori – na server, který přiřazuje uživatele do 

skupin a určuje jim čas a provedení sebevraždy. Zde se Mehrín seznámí s Carou Sandersovou a 

Olivií Castletonovou – dvěma dívkami, jež bojují s vlastními zákeřnými démony. Děvčata se mají 

sejít a postupně splnit úkoly, které jim stránka uloží. Hned při prvním setkání se ukazuje, jak 

dobře si trojce rozumí a jak skvěle chápou jedna druhou. Navzdory tomu, že je dohromady 

svedly myšlenky na sebevraždu, vznikne mezi nimi hluboké přátelství, které jim odhalí důležitou 

pravdu – společně jsou mnohem silnější než každá zvlášť, a pokud vyhledají pomoc, jejich životy 

se mohou změnit… Rozhodnou se proto dohodu se serverem MementoMori ukončit. Správce 

stránky je však nenechá odejít tak snadno, a tak začíná vražedně nebezpečná hra, která poštve dívky jednu proti 

druhé… 

České a moravské písničky 

Zahrajte a zazpívejte si nejznámější české lidové písničky, jako jsou Když jsem šel z Hradišťa, 

Nezacházej slunce, Červená, modrá fiala, Já husárek malý a další. Zpěvník je určen úplně všem, 

malým i velkým. Obsahuje noty a akordové značky. Tak ať se vám hezky zpívá i hraje. 

 

 

 

 

Ďábelský parník – Brezina, Thomas 

Biggy, Luk a Patrik nemůžou uvěřit vlastním očím. Po řece Mississippi pluje kolesový parník, 

který zmizel už před sto lety. Vrátil se se svou lodí duchů také obávaný kapitán Horn, anebo má 

v tajemné hře prsty někdo jiný? Klub Tygrů se to pokusí zjistit. 

Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky! 

 

 

 

Deník malého Minecrafťáka – Kid, Cube 

HUMOREM NABITÝ DENÍK MALÉHO VESNIČANA NA CESTĚ ZA KARIÉROU, BOJOVNÍKA VE SVĚTĚ 

MINECRAFTU. 

Všechna dobrodružství, která Minus prožije, barvitě líčí ve svých denících plných akce, 

překvapení, nečekaných zvratů a samozřejmě Minecraftu. 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-356332-co-jsme-si-nikdy-nerekli-all-the-things-we-never-said
https://www.cbdb.cz/kniha-362224-ceske-a-moravske-pisnicky
https://www.cbdb.cz/kniha-350716-dabelsky-parnik-tiger-team-der-teufelsdampfer
https://www.cbdb.cz/knizni-serie-3527-denik-maleho-minecraftaka
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Dinosauři – Velká knížka pro malé vypravěče 

V pravěku to na zemi vypadalo úplně jinak než dnes. A hlavně tu nežili lidé! Svět byl královstvím 

veleještěrů zvaných dinosauři, kteří obývali všechna myslitelná prostředí. Někteří žili na souši, 

jiní pod vodní hladinou a teritoriem dalších byl zase vzdušný prostor. Jednotlivé druhy se proto 

od sebe hodně lišily. Tahle knížka vám představí pravěký svět dinosaurů v celé jeho kráse a 

rozmanitosti. Poznáte druhy, které létaly, plavaly, lezly, běhaly… Když se budete dobře dívat, 

odhalíte dokonce to, jak se jedni dinosauři bránili útokům druhých, čím se živili nebo jak 

přicházela na svět jejich mláďata. Někteří z ještěrů jsou vyobrazeni na každé stránce – 

vyzkoušejte svůj postřeh a hledejte je znovu a znovu na krásných barevných obrázcích plných 

roztodivných pravěkých tvorů! Na konci knihy pak najdete kompletní seznam názvů 

vyobrazených dinosaurů – naučte se je znát a staňte se odborníky přes tyto oblíbené pratvory! 

Emily Vichrná a rybí ocas – Kessler, Liz 

Dvanáctiletá Emily žije odnepaměti na lodi. Její matka ji ale celý život úzkostlivě drží od vody co nejdál. Přesto 

nakonec dovolí Emily chodit ve škole na hodiny plavání. Přihodí se však něco naprosto 

nečekaného! Jakmile Emily vklouzne do vody, stává se z ní mořská panna. A brzy pozná, že 

zdaleka není jediná. Pod mořskou hladinou se ukrývá úchvatný, tajemný svět, kde mořské 

panny studují ve škole mnohem zajímavější předměty – třeba vábení námořníků! 

 

 

 

Fotbaláci 1: Záhada usínajících rozhodčí – Santiago, Roberto 

Jmenuju se Francisco, ale všichni z týmu mi říkají Pako. Nedávno mi bylo jedenáct a právě jdu 

kopat tu nejdůležitější penaltu v dějinách Soto Alta. Sedmý fotbalový tým Soto Alto není jen 

obyčejný školní oddíl. My jsme mnohem víc. My jsme Fotbaláci! Máme dohodu: nikdo a nic nás 

za žádnou cenu nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu. Ať se děje cokoli. Takže když se stalo to, 

co se stalo, neměli jsme jinou možnost než začít jednat: zapojit mozkové závity a přijít na kloub 

té nejpodivnější záhadě, jakou kdy kdo ve fotbale zažil. Jak může rozhodčí usnout uprostřed 

zápasu? Jak můžou usnout dva rozhodčí ve dvou zápasech? 

 

Fotbaláci 2: Záhada sedmi gólů do vlastní branky – Santiago, Roberto 

Dát gól do vlastní brány může znamenat víc, než se na první pohled zdá. 

Fotbaláci nemůžou uvěřit svému štěstí. Konečně budou hrát na opravdovém mezinárodním 

turnaji! Proti nejlepším žákovským týmům z celého světa. Najednou ale stojí před záhadou, s 

jakou se ještě nesetkali. Je možné vyhrát fotbalový zápas, i když nedáte jediný gól? A dva 

zápasy? Nebo dokonce celý turnaj? Tady něco nehraje. 

 

Záhada sedmi gólů do vlastní branky je druhá ze série fotbalových detektivek. 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-364423-velka-knizka-dinosauri-pro-male-vypravece
https://www.cbdb.cz/kniha-206265-emily-vichrna-a-rybi-ocas
https://www.cbdb.cz/kniha-232599-zahada-usinajicich-rozhodci-el-misterio-de-los-arbitros-dormidos
https://www.cbdb.cz/kniha-245636-zahada-sedmi-golu-do-vlastni-branky-el-misterio-de-los-siete-goles-en-propia-puerta
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Fotbaláci 3: Záhada fantoma v bráně – Santiago, Roberto 

Fotbaláci nemusí vždycky vyhrát, nikdy se ale nevzdají. Dokonce i když se při zápasech dějí velmi 

záhadné věci… 

Po prázdninách se všichni vracejí do školy i na hřiště. Fotbaláci mají nového spolužáka, kterému 

to děsně pálí v matice a prý umí číst myšlenky. A navíc se přihlásil do týmu Soto Alto! A kromě 

něho i šest dalších, vážně skvělých hráčů. Fotbaláky čeká důležitý zápas, který musejí vyhrát, 

aby se udrželi v lize. Jenže na soupisce může být jen devět hráčů a napětí v kabině by se dalo 

krájet. Podaří se Fotbalákům všechny nástrahy překonat a udržet tým pohromadě? 

 

 

Gerda 2: Příběh moře a odvahy – Macho, Adrián 

Gerda s bratrem Larsem vyplouvají hledat ztracenou píseň své maminky. 

Od doby, co se Gerda znovu shledala se svým ztraceným bratrem Larsem, zpívají si společně 

uspávanku, kterou je jako malá velrybátka naučila maminka. Jednoho dne se však sourozenci 

dozvědí, že píseň má i pokračovaní, a navzdory strachu z neznáma se ho vydají hledat. Cestou 

zažijí nečekaná dobrodružství a seznámí se s mnoha obyvateli podmořského světa. Podaří se jim 

ale najít chybějící sloky maminčiny písničky? 

 

 

Komiks Jirka Král 2 – Král, Jirka 

Pokračování výběru toho nejlepšího z komiksů JIRKA. Kniha obsahuje celkem 32 příběhů z komiksů z let 2017–2019. 

Příběhy mají většinou výchovný charakter, objevuje se v nich postava Jirky, jeho sestry Katky a 

psa Arona. Kniha je určena čtenářům od 6 let. 

 

 

 

 

Ledové království 2: Příběh podle filmu 

K Else promlouvá záhadný hlas! Společně s Annou, Kristoffem, Svenem a Olafem se vydává na dobrodružnou cestu 

na sever, neproniknutelnou mlhou, do dalekého neznáma. Právě tam, jak Elsa věří, najde 

odpovědi na otázky týkající se dávné historie arendellského království a zároveň odhalí původ 

své kouzelné moci. 

Království je v ohrožení a času není nazbyt… 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-348823-zahada-fantoma-v-brane
https://www.cbdb.cz/kniha-345866-gerda-pribeh-more-a-odvahy
https://www.cbdb.cz/kniha-351484-jirka-2-dil
https://www.cbdb.cz/kniha-346909-ledove-kralovstvi-ii-pribeh-na-motivy-filmu-frozen-2-movie-storybook
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Máša a medvěd: Mých prvních 100 slov 

Učení je legrace! Tato zábavná knížka o Máše a medvědovi vás naučí 100 nových slov z jejich 

barevného světa. Je to úžasný dárek pro malé objevitele! 

 

 

 

Mazlivý pejsek – Ciprová, Oldřiška 

Máte rádi zvířátka a dobrodružství? Jste zvědaví, jak to vypadá na záchranné veterinární stanici? 

Amálka, Jáchym a Robin moc rádi pomáhají při ošetřování a záchraně zvířátek. Dozvědí se tam 

spoustu užitečných informací, například jak pečovat o zraněné srnečky nebo proč nepomáhat 

ptáčátkům zpět do hnízda. A taky proč nezavírat živá stvoření v parném létě v autě. Právě kvůli 

tomu se děti seznámí s mazlivým bíglíčkem Fidem. Musí se na záchranné stanici zotavit a 

Amálka o něj láskyplně pečuje. Jaký bude další Fidův osud? 

 

 

Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu 

Z BLOKŮ NA PAPÍR! MINECRAFT SE VRACÍ DO KOMIKSŮ S NOVOU SBÍRKOU PŘÍBĚHŮ! 

Napříč světem Minecraftu se odehrávají příběhy všeho druhu – o tom, jak v sobě najdou 

zalíbení zlá čarodějnice a střelec zabiják, o kazisvětce, která si ukousla větší sousto, než 

dokázala spolknout, o chrabrých hrdinech, kteří se (ne)vyznají v Overworldu. V této sbírce vám 

je přinášejí známí autoři a originální kreslíři, kteří nenechávají žádný blok neobrácený!  

 

 

 

Mrazivá kletba – Calonita, Jen 

Po nečekané smrti svých rodičů se z Elsy stane jediný vládce Arendelle a vše magické začne 

vyplouvat na povrch. Elsa si začne vybavovat zlomky svého dětství, na něž už dávno 

zapomněla… Střípky a úlomky, které dohromady skládají obrázek něčím povědomé dívky. Elsa 

se odhodlaně vrhne do dobrodružství, jež má vyplnit chybějící části jejího života, a vydá se přes 

celé království, aby odvrátila děsivou kletbu… a nalezla další princeznu Arendelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-246256-masa-a-medved-mych-prvnich-100-slov-masha-and-the-bear-first-100-words
https://www.cbdb.cz/kniha-353137-mazlivy-pejsek
https://www.cbdb.cz/kniha-347697-minecraft-pribehy-z-overworldu
https://www.cbdb.cz/kniha-353708-mraziva-kletba-conceal-dont-feel
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Nevlastní sestra – Donnelly, Jennifer 

V hlavní roli Popelčina zlá sestra. Slavná pohádka jinak v prvním dílu fantasy série.“ Isabelle by 

měla být navždy šťastná – princovu lásku má na dosah ruky. Až na to, že ona není ta krasavice, 

která na plese ztratila střevíček. Je tuctovou nevlastní sestrou, která si usekla prsty na noze, aby 

se do botky vešla. Když princ odhalí její podvod, s hanbou ji vyžene. Isabelle se ale nevzdá a 

neskloní hlavu před světem vážícím si pouze krásy. Naopak. Rozhodne se všem ukázat, že je v ní 

mnohem víc, než si všichni myslí!  

 

 

Nyxia – Reintgen, Scott 

Nejmocnější zbraň. Nejvyšší cena. Vítěz bere vše. 

Nyxia – nejcennější látka ve vesmíru dokáže proměnit váš bídný život v lesk a slávu. Ale při 

pokusu o její získání můžete ztratit víc než jen čas. Troufnete si kvůli ní i zemřít?Život Emmetta 

Atwatera rozhodně není procházka růžovou zahradou. Jeho matka bojuje s rakovinou, otec 

neustále pracuje, aby uživil rodinu. Jednoho dne se naskytne příležitost, jak rodinu navždy 

zabezpečit. Příležitost, která ho možná bude stát život. Přesto Emmet neváhá a přihlásí se do 

projektu Genesis 11, kde s dalšími chlapci a děvčaty z celého světa trénuje pro vesmírnou 

misi.Pouze osm z nich bude vybráno pro cestu na planetu Eden, kde se nachází vzácná látka 

Nyxia, a získá bohatství a slávu. Jenomže cesta za vítězstvím je může stát život. Emmett se bude 

muset postavit tváří v tvář konečnému rozhodnutí: vyhrát za každou cenu, nebo najít způsob, jak bojovat a zůstat 

dobrým člověkem.  

Nyxia 2: Nespoutaná – Reintgen, Scott 

Zpočátku si Emmett Atwater říkal, že to bude snadná výhra. Posbírat body. Shrábnout prachy. 

Vrátit se domů. Ale netrvalo dlouho a zjistil, že Babylon nehraje čistě. Jejich plané sliby 

vystřídaly temné vyhlídky. Teď si spolu s dalšími členy posádky Genesis musí poradit v 

neznámém a nebezpečném světě. I tato mise měla být jasně daná: těžit nyxii, nejcennější 

surovinu vesmíru, a dobře vycházet s původními obyvateli Adamity. Ale Emmett a ostatní si 

záhy uvědomí, že se ocitli uprostřed bitvy mezi silami Babylonu a Adamitů, jejichž zájmy jsou 

podstatně odlišné. Podaří se Genesis uniknout z planety včas, nebo už je pozdě?  

 

Nyxia povstává – Reintgen, Scott 

Emmett se spolu s ostatními členy týmu Genesis zoufale snaží vrátit domů a získat slibovanou 

odměnu. Spojí se přitom s Imago, jejichž město leží po útoku Babylonu v troskách. To však bylo 

součástí plánu, neboť jednu věc Babylon netuší. Zdejší svět se chýlí ke svému konci. Oba měsíce 

Edenu spějí ke srážce, jíž už nelze zabránit. Imago zbudovali tajná odpaliště a rozhodli se vylákat 

Babylon na svou planetu, odsouzenou k zániku. Dokonalý plán, jenže cesta k úniku týmu 

Genesis je zničená. Skupina se musí rozdělit, aby v nehostinných oblastech přežila a dorazila k 

novému odpališti. Obě strany se snaží získat výhodu a boj se nevyhnutelně přesouvá zpět do 

vesmíru, kde se Emmett se svými přáteli a novými spojenci bude muset s Babylonem utkat v 

poslední bitvě o kontrolu nad loděmi. Pokud v ní zvítězí, pak v této neférové hře mohou jednou 

provždy vyhrát. Pro Imago, jejichž svět končí katastrofou, je to jediná šance na přežití.  

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-264802-nevlastni-sestra-stepsister
https://www.cbdb.cz/kniha-242774-nyxia
https://www.cbdb.cz/kniha-251485-nyxia-nespoutana-nyxia-unleashed
https://www.cbdb.cz/kniha-360745-nyxia-povstava


 

24 

Pan Jezevec a paní Liška – Luciani, Brigitte 

Táta Jezevec a máma Liška? Seznamte se – neobvyklá rodinka je tu! 

Věděli jste, že když některá zvířata přijdou o svou noru, s klidem se zabydlí v domě někoho 

jiného? To přesně se stalo jezevčí rodince! Až dosud spokojeně bydleli ve svém doupěti pod 

velkým ořešákem, když se u nich najednou objevila liška s malou lištičkou. Mezi rodiči to 

zajiskřilo. Byla to láska na první pohled, a tak se zrodila nová rodina pana Jezevce a paní Lišky. 

Budou spolu všichni vycházet? Zvládnou každodenní starosti? 

 

 

Pan Jezevec a paní Liška 2 – Luciani, Brigitte 

Jezevci jsou pomalí a rozvážní. Lišky jsou hlučné a zbrklé. Jezevci milují pořádek, lišky binec. Rozhodně nemají nic 

společného. 

Když Rézinka s maminkou Margaritou přijdou o příbytek, poskytne liškám střechu nad hlavou 

pan Jezevec. Nakonec se s paní Liškou dohodnou, že spolu budou žít. A co na to jejich děti? Stojí 

o další sourozence a nevlastního rodiče? Je pan Jezevec na Rézinku moc přísný? Má ji maminka 

pořád ráda? 

 

 

Pan Jezevec a paní Liška 3 – Luciani, Brigitte 

Jezevci a lišky rozhodně nemají nic společného. 

Když Rézinka s maminkou Margaritou přijdou o svou noru, poskytne jim střechu nad hlavou pan 

Jezevec se třemi dětmi. 

Najednou je z nich velká rodina. Sžijí se nevlastní sourozenci? Budou spolu vycházet? 

Ne vždycky! Hádky a spory jsou na denním pořádku. Neshody panovaly i při stavbě závodní lodi. 

Rézinka měla nápad, Rosomák jiný… čí loď tedy postaví? Nakonec vznikly lodě tři. Dojely 

všechny do cíle? 

 

Pohádkové přátelství – Horová, Ladislava 

Vodník Eda je nejzvědavějším obyvatelem třeboňského rybníka Svět. Chvilku neposedí a 

všechno musí hned vidět, vyzkoušet a prozkoumat. Jednoho dne se Eda vydá z dlouhé chvíle 

mimo bezpečí své vodní říše. Jenže udeří zima a jeho rybník mu zamrzne. Co teď? A tak se 

vodníček rozhodne hledat štěstí ve světě lidí, kde se seznámí s laskavou fenkou Betynkou. Co 

všechno Eda na své dobrodružné výpravě zažije? A podaří se mu nakonec dostat zpět domů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-345665-prvni-setkani-monsieur-blaireau-et-madame-renarde-1-la-rencontre
https://www.cbdb.cz/kniha-345867-rusna-domacnost-monsieur-blaireau-et-madame-renarde-2-remuemenage
https://www.cbdb.cz/kniha-352436-spravny-tym-monsieur-blaireau-et-madame-renarde-3-quelle-equipe
https://www.cbdb.cz/kniha-362300-pohadkove-pratelstvi
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Princezna – 5minutové pohádky 

Přečtěte si o nových dobrodružstvích, která zažívají vaše oblíbené Disney Princezny! Dozvíte se 

třeba, jak Vaiana zachránila malé želvičky, zda Tiana dokázala vypěstovat pálivé papričky, jak se 

Bella proletěla v balónu, kde tráví Pocahontas zimu nebo jak dopadl Mulanin závod dračích lodí. 

Každou z 12 pohádek zvládnete nahlas přečíst za 5 minut, takže se skvěle hodí jako pohádka na 

dobrou noc! 

 

 

Sen o Zeleném domě – Rosenbergová, Liz 

Objevná biografie autorky milované série o Anně ze Zeleného domu. Milujete příběhy Anny ze 

Zeleného domu a chtěli byste se dozvědět víc o tom, jak vznikaly? Pak se musíte začíst do 

životopisu jejich autorky Lucy Maud Montgomeryové, kterou potkal neméně barvitý a 

dramatický osud. S touto biografií určenou dospívajícím i dospělým čtenářům poznáte 

fascinující osobnost pozoruhodné spisovatelky, která i přes každodenní útrapy, jimž musela 

čelit, dokázala svými knihami okouzlit miliony čtenářů z celého světa. 

 

 

Starostlivá veverka – Pospíšilová, Zuzana 

Podaří se dětem zachránit poraněnou veverku a malá veverčata? Příběh z české přírody, který 

se skutečně stal. Příběh z české přírody, který se skutečně stal! Ondra a Nela najdou u silnice 

poraněnou veverku. Ihned poznají, že potřebuje pomoc, tak ji opatrně odnesou do chaty, odkud 

Ondrův dědeček zavolá na záchrannou stanici. Tím ale celé dobrodružství nekončí. Druhý den 

najdou na stejném místě dvě podchlazená veverčata. Jsou to mláďata nalezené veverky? 

Zachrání i je? 

 

 

Strašidelná knihovna – Na půdě je duch – Butlerová Hillestad, Dori 

Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není obyčejná holka – na rozdíl od ostatních lidí 

totiž dokáže vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená pro řešení zapeklitých 

záhad! Tentokrát je vyšetřování zavede na sousedovic půdu, ze které se začaly ozývat 

strašidelné zvuky. Kaz navíc oknem zahlédne psa, který vypadá jako jeho duší psí kamarád 

Kosmo. Bude třeba opustit bezpečné zdi knihovny a vydat se ven. Jak to ale udělat, aby Kaze 

venku neodfouknul vítr a neodnesl ho pryč? 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-346748-princezna-5minutove-pohadky-princess-5minute-princess-stories
https://www.cbdb.cz/kniha-359463-sen-o-zelenem-dome-a-house-of-dreams
https://www.cbdb.cz/kniha-359937-starostliva-veverka
https://www.cbdb.cz/kniha-206183-na-pude-je-duch-the-ghost-in-the-attic
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Škola dobra a zla – Chainani, Soman 

Věříte pohádkám? Sofie čekala celý život na to, až ji unesou… Ptáte se kam? Do pohádky. Do 

Školy dobra, kde se z ní stane princezna, najde si toho pravého prince a budou spolu navěky 

šťastní. Tedy alespoň takový byl plán. Sofie a její kamarádka Agáta totiž pochází z Gavaldonu, 

městečka, kde se každé čtyři roky ztratí dvě děti. Má se za to, že je unáší Školník právě do Školy 

dobra a zla. Zde se z nich pak podle předurčení stanou kladné nebo záporné pohádkové 

postavy. Všechny děti se únosu bojí, jen Sofie tiše doufá, že právě z ní se stane krásná 

princezna. Ale co když se Školník splete a umístí ji do Školy zla? Může být krásná Sofie 

čarodějnicí? Se Sofií a Agátou poznáte, jak je nebezpečné věřit pohádkám, které vás vtáhnou do 

děje a nebudou chtít pustit zpět. 

V zajetí zimy – Noviková, Naomi 

Pohádková fantasy inspirovaná slovanským folklorem od autorky Ve stínu Hvozdu Mirjem 

pochází z rodu lichvářů, avšak její otec ve svém řemesle zrovna nevyniká. Každému rád půjčí, ale 

pak si neumí říct o splátky, takže se rodina nachází na pokraji chudoby — dokud Mirjem 

nezakročí. Obrní se před prosbami vesničanů, vydá se vymáhat dluhy a zjistí, že je pro to jako 

stvořená. Když jí dědeček dá měšec stříbrňáků, přinese mu ho zpátky plný zlata. Brzy se 

rozkřikne, že dokáže proměnit stříbro ve zlato. To ale přiláká pozornost krále Staryků — bytostí, 

které přicházejí s prvním záchvěvem zimy a prahnou po zlatě. Tím se dá do pohybu řada 

událostí, jimž spolu s Mirjem čelí vesnická dívka Wanda, která pro ni pracuje, protože její otec si 

nemůže dovolit zaplatit dluh, a šlechtična Irina, kterou chce otec provdat za mladého cara. 

Jenže ani car Mirnatius není tím, čím se zdá být. 

Veselé bajky – Tetourová, Marie 

Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedností svých dětí. Díky komplexnímu 

čtenářskému systému z nakladatelství Fragment budou číst jako draci! Máte doma předškoláka 

nebo začínajícího čtenáře? Zasmějte se spolu s ním veselým bajkám a rozvíjejte jeho vnímání. 

Krásné obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení se stane zábavou. 

Dítě se může aktivně zapojit a „číst“ pomocí obrázků. Naučí se tak sledovat text a seznámí se s 

velkými písmeny abecedy. Kniha je vhodná také pro prvňáčky, kteří se učí číst genetickou 

metodou. 

 

Vítej na stavbě 

Postav s námi dům, most i tunel! Že nevíš jak? Provedeme tě celou stavbou. Zjistíš, jak vypadá 

vrtačka, bruska, jeřáb nebo rypadlo. Sám je pak najdeš na obrázcích. Sto vozidel, strojů, nářadí a 

pomocníků čeká, až je objevíš. Hledej, bav se a poznávej. Staveniště je tu pro tebe! Kniha je 

určená dětem od dvou let. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-106529-skola-dobra-a-zla-the-school-for-good-and-evil
https://www.cbdb.cz/kniha-353715-v-zajeti-zimy-spinning-silver
https://www.cbdb.cz/kniha-169469-malovane-cteni-vesele-bajky
https://www.cbdb.cz/kniha-358935-vitej-na-stavbe
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Vtipy pro děti 4 – Neubauerová, Zuzana 

Se smíchem jde všechno lépe! Tato kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začtete do 

vtipů o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích, z pohádek nebo dalších, pořádně se zasmějete a 

budete mít dobrou náladu. Věděli jste, že během smíchu se mozku dostává až 5 x více kyslíku 

než při obvyklém dýchání a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér? 

Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to pak bude víc 

myslet. 

 

 

Zlodějský tanec – Pearsonová, Mary 

Nová série od autorky Kronik pozůstalých Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn Jase se 

stává novým vládcem. Okolní říše však nehodlají tolerovat jeho panování, které se řídí vlastními 

pravidly. Na obzoru se objevuje mladá královna Vendy, která je odhodlaná vše změnit. Na 

tajnou misi vyšle bývalou vyhlášenou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového vládce Jase, 

rozhodne se chopit příležitosti. Oba jsou společně vrženi do vírů událostí, které nemohou 

ovlivnit. 

 

 

Zlodějská přísaha – Pearsonová, Mary 

Druhý díl série Zlodějský tanec ze světa Kronik Pozůstalých Kazi a Jase vyšli z předchozích 

dobrodružství silnější a zamilovanější než kdy dřív. Čeká na ně nový život – Ballengerovi už 

nebudou psanci, jejich území se stane oficiálním královstvím a všem dalším výzvám budou čelit 

společně. Na zpáteční cestě jsou však během útoku rozděleni. Oba tak musí zachovat chladnou 

hlavu mezi nepřáteli a hledat spojence na těch nejnepravděpodobnějších místech. A nad hlavou 

se jim vznáší stín smrti… 

 

 

Zvířátka z Kouzelného lesa: Myška Míša – Small, Lily 

Devátý příběh z čarovného lesa, o který se starají roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla. 

Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší čtenáře! Myška Míša dostala důležitý úkol. Měla 

obstarat něco pro svoji maminku, jenže co to bylo? Tuší, že to začínalo na písmeno Z. Šlo o 

zimolez, květy zběhovce, nebo snad motýla zavíječe? Snad jí nový kamarád čmelák Bzuk 

pomůže rozpomenout se! Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat je krásné. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-355719-vtipy-pro-deti-4
https://www.cbdb.cz/kniha-250971-zlodejsky-tanec-dance-of-thieves
https://www.cbdb.cz/kniha-358515-zlodejska-prisaha-vow-of-thieves
https://www.cbdb.cz/kniha-359161-myska-misa-fairy-animals--mia-the-mouse
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Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Cesta do vesmíru 

Před vznikem vesmíru nebylo zhola nic. Prostor ani planety... dokonce ani čas! Dokážeš si to 

přestavit? V této knize se dočteš, jak vše začalo, co je ve vesmíru, co jsou galaxie a hvězdy, 

Slunce, Země a planety Sluneční soustavy, kdy vznikl obor astronomie, kdo je astronaut a jaký je 

život ve vesmíru... Je toho tolik, že se od knihy nebudeš moci odtrhnout, dokud ji nedočteš! 

Troufneš si prozkoumat její stránky? 

 

 

Encyklopedie obyčejných věcí – Sekaninová, Štěpánka 

Vypátrej původ obyčejných věcí! Jsou všude kolem nás. Denně je používáme, chodíme kolem 

nich a vůbec nás nenapadne, abychom se zastavili a zamysleli nad tím, odkud se vzaly. Kdo? 

Přece ty nejobyčejnější věci. Boty, deštníky, zubní kartáčky, párátka, ponožky, panenky a další a 

další. Jak vznikly? Kdo je vymyslel, jak se vyvíjely a jak se měnily? Pokud chcete znát odpověď na 

tyto otázky, pokud chcete nahlédnout pod pokličku všedních předmětů, určitě otevřete 

následující stránky a dočtěte se příběh obyčejných věcí. 

 

 

Zachraňme planetu – Jess, Frenchová 

Naše planeta volá SOS. Zachraňme ji dřív, než bude pozdě. Obyčejné smetí, zbytky jídel, tovární 

zplodiny nebo staré přístroje. To je jen zlomek odpadů, které každý den vyprodukujeme. 

Zjistěte, kam se zahazují, jakým způsobem to zatěžuje naši planetu a co můžeme udělat pro to, 

aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší. V této knize najdete spoustu 

skvělých nápadů, jak přispět k tomu, aby se naše planeta stala lepším a čistějším místem pro 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-362134-cesta-do-vesmiru
https://www.cbdb.cz/kniha-355715-encyklopedie-obycejnych-veci
https://www.cbdb.cz/kniha-355534-zachranme-planetu-what-a-waste
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Hry 

6 Bere! 

Šestá karta do řady bere pět karet předchozích. Každá kráva na kartách představuje jeden 

trestný bod. Odhadněte své protihráče a zvolte správnou taktiku. Ten, kdo v této zábavné 

karetní hře nasbírá nejvíce krav, se rozhodně vítězem nestane. 

 

 

 

Výbušná koťátka 

Historicky nejúspěšnější hra na kickstarteru! Výbušná koťátka (Exploading kittens) je hra od 

Elana Lee, Matthew Inmana a Shane Smalla, která v roce 2015 změnila historii 

crowfundingových kampaní, když na její vznik přispělo přes 219 000 lidí.Exploding Kittens je 

kočičí verze Ruské rulety. Hráči se zde střídají v tazích, během kterých si dobírají karty, dokud 

takto někdo neobdrží vybuchující koťátko čímž prohraje hru. Balíček karet se však skládá z karet, které vám umožňují 

výbuchu se vyhnout, například tím, že budete moci podívat se na karty předtím než si je vezmete, přinutit protivníka 

vzít si několik karet najednou či zamíchat balíček.S každou další kartou je hra napínavější a napínavější, protože jak se 

jejich počet snižuje, zvyšuje se zároveň pravděpodobnost, že si doberete koťátko a efektně se vyhodíte do povětří! 

 

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
https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/6-bere-349/
https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/vybusna-kotatka-4652/

