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Beletrie 

Bezcitný hrabě – Cartland, Barbara 

Mladičká Vesta Cressingtonová-Fontová odjíždí z rodné Anglie na malý ostrov ve 

Středozemním moři, aby se stala manželkou místního knížete. Jenže nic není takové, jak si 

romantická dívka vysnila. Už cestou slyší o knížeti podivné zvěsti a v přístavu na ni navíc 

nečeká živá duše, a tak se ocitá docela sama v cizí zemi. 

 

Pak přijíždí hrabě Miklos Czako, nepříjemný a arogantní člověk, který má podle všeho jediný 

cíl: aby Vesta nasedla na první loď a vrátila se zpět do Anglie. V zemi totiž řádí revolucionáři a 

cesta do hlavního města za knížetem není bezpečná. 

Jenže návrat je to poslední, co by Vesta měla v úmyslu. A tak se vydá s nesympatickým 

hrabětem na cestu plnou dobrodružství a nebezpečí. 

 

 

Břicho nestvůry – Pennyová, Louise 

Nemine den, aby devítiletý Laurent Lepage nebil na poplach. Podle něj hrozí vesničce Three 

Pines neustále nějaké strašné nebezpečí, od invaze mimozemšťanů přes chodící stromy, 

okřídlené nestvůry až po dinosaury zahlédnuté na návsi. Jenže všichni včetně Armanda a 

Reine-Marie Gamachových, kteří teď v quebecké vísce bydlí, jsou přesvědčení, že má prostě 

jen moc bujnou fantazii. Vždyť kdo by těm jeho šíleným historkám věřil? Avšak když chlapec 

náhle zmizí, najednou se zdá, že aspoň v něčem možná nelhal. Tak začíná horečné pátrání po 

chlapci i po pravdě a to, co při tom vesničané objeví v lese, spustí řetězec událostí, jež vedou 

k vraždě, ta zas ke starému zločinu a ten ke staré zradě. A ta vede ke dveřím zahořklé staré 

básnířky. A teď je tu, ten stín, píše Ruth Zardová, už po tobě sáh. Three Pines kdysi navštívila 

nestvůra, která tam zapustila hluboké kořeny. A Ruth ví, že nyní je zpátky. Armand Gamache, 

bývalý šéf oddělení vražd Sureté du Québec, se zatím potýká s vlastním svědomím. Je totiž 

možné, že když chlapci nevěřil, má na následujících hrozných událostech svůj díl viny. 

 

Cigaretka na dva tahy – Dán, Dominik 

Uběhl přesně rok od vraždy Tibora Hakla – jedné z klíčových postav podsvětí. V obou 

případech sehrály důležitou roli Krauzovy kontakty s podsvětím. Občas se i detektivovi z 

oddělení vražd hodí podaření kamarádi z dětství. Naštěstí Tiborovu mrtvolu nikdo neobjevil, 

oficiálně se nevyšetřovalo, nikdo nepátral po souvislostech. Jedině Burger tušil, že mu jeho 

žák přerostl přes hlavu – když ne profesionálně, tak v riskování určitě. Ale v polovině 

devadesátých let se aktivizovalo nejen podsvětí, jeho metody se pokusili napodobit i jiní. V 

brutalitě vraždění amatéři za podsvětím nijak nezaostávali. Na jaře 1995 se mužům z 

oddělení vražd dostal na stůl případ řidiče dodávky – mladíka zastřelili a upálili v autě. Hrozná 

smrt, děsivé zohavení mrtvoly, závažný kriminální čin. Ale Krauze a Chosého netrápilo jen 

pátrání, také tentokrát přišel problém ruku v ruce s ještě větším… 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bantam-romance-bezcitny-hrabe-427704
https://www.databazeknih.cz/knihy/pripady-vrchniho-inspektora-gamache-bricho-nestvury-433102
https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-cigaretka-na-dva-tahy-373264


Cizí královna – Gablé, Rebecca 

Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii 

krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze 

zajetí v Gardě. Na útěku se do Adelheid zamiluje, ale ona se provdá za krále Otu. Gaidemar 

se přesto stane královniným důvěrníkem a společně s Otou zvítězí nad Maďary v bitvě na 

Lechu. Nakonec se zasnoubí s dcerou jednoho z nejmocnějších slovanských knížat a zdá se, 

že skvrna jeho původu bude definitivně vymazána. Adelheid a Gaidemar ale netuší, že jejich 

nejnebezpečnější nepřítel ještě není poražený. Když odjíždějí s Otou k císařské korunovaci 

do Říma, netuší, že to pro ně bude osudná cesta…  

 

 

Dokonalé ticho – Fields, Helen 

Když všechno ztichne, kdo je uslyší křičet? Čtvrtý případ inspektora Callanacha a 

šéfinspektorky Turnerové. 

Na okraji Edinburghu je nalezeno pohozené dívčí tělo s vyřezanými kusy kůže. Když později 

inspektor Luc Callanach objeví vedle opuštěného kojence strašidelnou postavičku, pochopí 

princip zvrácené hry: vrah bere materiál na panenky z těla svých obětí. Navíc někdo drogově 

závislým v bezvědomí vyřezává do tváře písmeno Z. Jde o stejného pachatele? Luc a jeho 

kolegyně Ava musí vypátrat zabijáka dřív, než udeří znovu – stihnou to, nebo už je příliš 

pozdě? 

 

 

Foukneš do pěny – Třeštíková, Radka 

Nebude to sice lehké, ale zato jízda. 

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, a křivdy, nevyřčená slova i 

nevyřešené záležitosti, a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou na svou vlastní cestu. Kniha od 

nejprodávanější české autorky současnosti vás ve svém příběhu vezme až na konec světa... 

 

 

 

 

Hra – Kennedy, Elle 

Jediná moje chyba připravila můj hokejový tým o vítězství. Takže jsem se poučil. Už žádný 

blbosti. A žádnej sex. Jako nový kapitán týmu vyznávám novou filozofii: existuje jenom hokej 

a škola, na holky bude čas později. Což znamená, že já, Hunter Davenport, žiju oficiálně v 

celibátu… bez ohledu na to, jak to může být někdy těžký. 

 

Žádný pravidlo ovšem neříká, že se nesmím s holkama přátelit. A nebudu vám lhát – moje 

nová spolužačka Demi Davisová je fakt dost dobrá. Rajcuje mě, jak je chytrá. Vlastně mě 

rajcuje celá. Má však přítele, takže aspoň nejsem v pokušení se jí v jednom kuse dotýkat. 

Po třech měsících, co se známe, je však Demi volná. 

 

A chce mě sbalit. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/otto-veliky-cizi-kralovna-416304
https://www.databazeknih.cz/knihy/inspektor-luc-callanach-dokonale-ticho-434797
https://www.databazeknih.cz/knihy/fouknes-do-peny-435972
https://www.databazeknih.cz/knihy/briar-u-hra-427669


Já rytíř – Niedl, František 

Wolfram Katzinger z Olšové se usadil na králem zastaveném hradě Ojvíně a doufá, že toto 

sídlo bude dostatečnou ochranou pro jeho rodinu, neboť jako johanitský rytíř a králův 

nepostradatelný služebník bude muset hrad často opouštět. Beneš z Vřesova se vrací na svůj 

dobudovaný hrad na pomezí s Bavorskem. Také on doufá, že mu osud dopřeje klidu, aby se 

mohl těšit z chvil prožitých po boku své krásné ženy Gabriely, někdejší dvorní dámy Violy 

Těšínské, manželky Petra z Rožmberka. Nastává poslední období střetů. Král Jan nechává 

království českým pánům, kteří mu pobyt v něm dostatečně otrávili. Neutíká však, jen dává 

přednost evropské politice... 

 

 

 

Jeden z nás – Lapena, Shari 

Nový strhující psychothriller z pera bestselleristky Shari Lapeny, mistryně nečekaných zvratů. 

Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, může být těžké. Vražedně těžké... 

Ovzduší na poklidném newyorském předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří 

anonymní dopis zanechaný v jednom z domů. „Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno 

vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit? Dohady a podezření na sebe 

nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen nalezena mrtvá – a tento objev 

strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo ví víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden z nás? 

 

 

 

Kalangu: Africká moudrost na každý den – Ubam, Obonete S. 

Přijměte pozvání k pramenu moudrosti starobylých afrických kultur a pozorně naslouchejte 

jejich poselství. 

Obonete S. Ubam, autor knihy Sedm let v Africe, nepromarnil příležitost poučit se u 

kmenových stařešinů v Nigérii a sestavil sbírku starých přísloví, pocházejících ještě z doby 

ústní tradice. 

 

 

 

Kavárna u anděla – Jacobsová, Anne 

KAVÁRNA S BOHATOU TRADICÍ – STATEČNÁ RODINA – ZAKÁZANÁ LÁSKA Strhující příběh 

jedné kavárenské dynastie na přelomu 20. století, Wiesbaden, 1945. Mladá Hilda sotva 

dokáže uvěřit svému štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem 

ušetřena. Přes všechny překážky chce tento rodinný podnik s bohatou tradicí opět učinit 

skvělým místem setkávání významných osobností, čímž byl proslulý dříve. Mladý mír však již 

brzy zkalí první konflikty. Když přijde do kavárny půvabná mladá žena a představí se jako její 

sestřenice Luisa, vyvolá to v Hildě nedůvěru. Kdo je tahle záhadná Luisa, která se z 

Východního Pruska dostala až do Wiesbadenu? Narůstající rivalita mezi oběma ženami 

ohrožuje harmonickou atmosféru v kavárně. Dokud Hilda i Luisa nakonec nepochopí, že mají 

cosi společného – tajemství z válečné doby, jež je dodnes děsí. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/rytiri-z-vresova-ja-rytir-424953
https://www.databazeknih.cz/knihy/jeden-z-nas-433030
https://www.cbdb.cz/kniha-376947-kalangu-
https://www.databazeknih.cz/knihy/kavarna-u-andela-nova-doba-444409


Kavárna v Kodani – Caplin, Julie 

Z otravného výletu do Kodaně se vyklube cesta, která všem zúčastněným změní život úplně 

v duchu dánského životního stylu hygge. Někdy prostě stačí jen zpomalit a rozhlédnout se 

kolem sebe. Dát si kávu. Popovídat si s ostatními. Třeba pak zjistíte, že to, za čím se ženete, 

vám štěstí nepřinese. 

 

 

 

 

Kdo věří na zázraky – Skočilková, Mirka 

Gábina je docela obyčejná holka z malého města, která studuje vysokou školu, má skvělého 

kluka a velké plány do budoucna. Co víc si přát? Jenomže život není vždycky růžový. Jednoho 

dne zjistí, že láska jejího života není vlastně tak dokonalá, jak si původně myslela. Lépe 

řečeno, ona pro něj není ta jediná na světě… Naštěstí je tu Jakub, který má oči jen pro ni, a 

jak to tak vypadá, snesl by jí modré z nebe. Po počátečním odmítání se pomalu sbližují a 

Gábina postupně zjišťuje, že Jakub je ten pravý. Svatba a dvě děti na sebe nenechají dlouho 

čekat a Gábina i Jakub se ocitají ve víru rodičovských povinností a partnerského života. 

Najednou řeší spoustu patálií, které běžně vztahy doprovázejí, ať už jsou to starosti o děti, 

nebo o prarodiče, rodiče a sourozence. Do vztahu proniká všednost. Některé problémy jsou 

však horší než jiné, jako například mimomanželský vztah, nemanželské dítě a nakonec i 

hrozící rozvod, smrt nejlepší kamarádky či nemoc syna. Naivní mladá žena se tak postupem 

času stává dospělou ženou, která je vystavena těžkým životním zkouškám, její náhled na 

život a na jeho smysl se mění. 

Klášterní madrigal – Vondruška, Vlastimil 

Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i 

generální kapitulou v Selbru opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. 

Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do skriptoria Kláštera dorazí královská listina, podle 

níž se jedna z vesnic povyšuje na město. Nastane ovšem problém - která vesnice by to 

vlastně měla být? Poddaní začínají intrikovat, aby se této povinnosti vyhnuli. Ale to jim 

nebrání, aby dál nežili svůj život, jehož středem je především zábava v šenku a milostné 

schůzky pod ostřížím dohledem všímavých sousedek. Když už se situace stane neúnosnou, 

začne jednat královská kancelář i řeholníci, přinuceni okolnostmi. 

 

 

Klikatá cesta – Freeman, Brian 

Cesta ke spravedlnosti dokáže být někdy hodně klikatá. Zvlášť vede-li nejzakroucenější ulicí 

San Francisca. Jmenuje se Lombard Street. A slovo „Lombard“ je jediné a poslední, které 

vyřkne Denny Clark, než zemře v náručí svého přítele, inspektora Frosta Eastona, před 

prahem jeho domu. Může Dennyho smrt nějak souviset s úmrtími několika lidí, poblíž nichž 

byl objeven obrázek červeného hada? Řádí tu sériový vrah? A kdo nebo co je „Lombard“, 

záhadné jméno, které se mezi sanfranciskou smetánkou vyslovuje pouze šeptem? Bude-li se 

chtít Frost tentokrát dobrat pravdy, nemůže věřit vůbec nikomu – jeho protivník totiž zná 

každý Frostův krok a číhá za další zatáčkou, aby mohl znovu udeřit. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/romanticke-uteky-kavarna-v-kodani-400221
https://www.databazeknih.cz/knihy/kdo-veri-na-zazraky-435402
https://www.databazeknih.cz/knihy/klasterni-madrigal-63038
https://www.databazeknih.cz/knihy/frost-easton-klikata-cesta-426371


Kořeny zla – Dán, Dominik 

Vražda na druhém břehu je vyřešena, vrah je zatčen, oddělení vražd si může na své konto 

připsat další úspěch. Dohody s podsvětím jsou uzavřeny, život v Našem Městě by se mohl 

ubírat klidnou cestou, ale jak se za pár dní ukáže, vše jen na chvíli. Zranění Viktora Prajse je 

mnohem vážnější, než předpokládal, Tibor Hakl se odporoučel z města, ale ne natrvalo, Boss 

ztrácí kontrolu nad svými lidmi. Krauz zjišťuje, že se Boss neštítí vydírat ani obyčejné lidi. 

Ivana položí Chosému nůž na krk, a Krauz má najednou svých kamarádů z mládí plné zuby. A 

do tohoto chaosu přibyde vražda, jedna z prvních v podsvětí. A hrozí další. Už se nevraždí na 

druhém břehu, už se vraždí na našem. Celé oddělení vražd se zmobilizuje a jde do boje s 

podsvětím, s jejich vyděračskými a násilnickými praktikami, s vraždami, které v 

devadesátých letech nebraly konce. Jak se k nim postaví tehdejší prokuratura a soudy 

ovládané mocným mužem? Nikdo netuší… 

Král má starosti – Bauer, Jan 

Nové vydání dvou historických detektivek Číše jedu pro krále a Císařova poslední vůle. Na 

večeři u krále Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Zdá se, že nešťastnou 

náhodou vypil číši vína s jedem, která byla určena pro samotného panovníka. A tak jsou na 

Pražský hrad pozváni novoměstský rychtář Jakub Protiva z Protivce a jeho přítel mnich 

Blasius, aby zjistili, kdo se pokusil krále zavraždit. V druhé knize se Václav IV. ocitne v 

nebezpečí trochu jiného druhu. Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna má v držení poslední vůli 

císaře Karla IV., podle níž měl být na český trůn povolán císařský levoboček Jindřich... 

 

 

Kráska a zvíře – Dán, Dominik 

Dvojice detektivů z Našeho Města je po prázdninách zase spolu. Šéf se vrátil do práce 

opálený, usměvavý a plný energie. Barva mu zůstala, ale úsměv zamrzl na rtech už druhý 

den. Maďarští kolegové našli v poli kousek od státní hranice nahé zmasakrované tělo mladé 

ženy. Mezinárodní vyšetřování se rozbíhá a celý případ, je velmi ostře sledován veřejností a 

médii. Kdo vraha dopadne a co bylo důvodem k této extrémně brutální vraždě? 

 

 

 

 

Křišťálový klíč 2: Vídeňský sen – Vondruška, Vlastimil 

Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, 

úředníky i učenci, se prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav – hraběcím rodem 

Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných 

evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími. Leopold Heřman, majitel 

Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli 

ctižádostivé manželce Marii usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími 

sourozenci se prohlubují. V Haidě vznikají sklářské kompanie, které začnou Falknovské huti 

zdatně konkurovat. Jedním ze zakladatelů nové obchodní společnosti se stane i jeho bratr 

Matyáš. Bratr Johann ve službách hraběte Gallase buduje plátenickou manufakturu. Pomoc 

najde u sestry Hedviky, která prožije další velké životní zklamání. Mračna se ovšem stahují 

nejen nad rodem Heřmanů, ale nad celou habsburskou monarchií. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-koreny-zla-355828
https://www.databazeknih.cz/knihy/rychtar-jakub-protiva-a-mnich-blasius-kral-ma-starosti-dvojkniha-3-a-4-dil-393006
https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-kraska-a-zvire-207973
https://www.databazeknih.cz/knihy/kristalovy-klic-vidensky-sen-424947


Mamince se budeš líbit – Konvička, Jaroslav 

Alenka je učitelka. Tato „diagnóza“ jí na sebevědomí nepřidává. Večery tráví s knihami nad 

sklenkou červeného, protože kouzlo její osobnosti se patrně zatoulalo k někomu jinému. 

  Nemá moc přátel a rozhodně nepatří mezi ženy, za kterými se každý otočí. Navíc ji 

maminka neustále kritizuje a srovnává s úspěšnější sestrou. 

  Vše ale od základu změní náhodné setkání s elegantním gentlemanem Kristiánem, do 

kterého se Alenka bezhlavě zamiluje. Je až neobvykle zdvořilý, sečtělý a taky vzdělaný. Navíc 

má lukrativní zaměstnání, které však zůstává opředeno tajemstvím. 

 

Co když ale Kristián není tím, za koho se vydává? Může se za jeho jekyllovskou uhlazeností 

skrývat bezpáteřnost pana Hyda? Zatímco Kristián postupem času odhaluje svou pravou 

tvář, Alenka se mění… 

Milé dítě – Hausmann, Romy 

Čtrnáct let ji drží zamčenou v chatě bez oken v lese. V tomto vězení mu porodila dvě děti. 

Všední den rodiny probíhá podle přesného plánu: jídlo, chození na záchod – všechno je 

přísně řízeno. Večer zpívá svým dětem písničky na dobrou noc, ve dne je vyučuje. Otec se 

stará o svou rodinu, chrání ji před světem tam venku. A nikdo mu nemůže jeho ženu a děti 

vzít, protože nikdo netuší, kde jsou... Tento thriller vymezuje hranice pochopitelného: krutý, 

tragický, hluboce dojemný. 

 

 

 

 

Motiv X – Ahnhem, Stefan 

Jak chytit sériového vraha, který nikdy nezaútočí stejným způsobem dvakrát? Brutální 

vražda jedenáctiletého syrského uprchlíka postaví před helsingborskou policii případ s 

možným rasistickým podtextem. Zdánlivě náhodných vražd přibývá a tým kriminalistů se 

záhy ocitá pod příliš velkým tlakem. Situace donutí Fabiana Riska, aby se vrátil do práce, 

ačkoli by raději dál bděl u lůžka své postřelené dcery, která je v kómatu a Fabian si to dává 

za vinu. Vrací se i šéfka oddělení Astrid Tuvessonová, která přerušila protialkoholní léčbu. Je 

tu však ještě něco – informace, jež po sobě zanechal Fabianův mrtvý kolega Hugo Elvin a jež 

mohou dosud soudržný tým vyšetřovatelů navždy změnit. A v sázce je i Fabianův život... 

Motiv X je úvodní část diptychu v rámci bestsellerové série krimipříběhů Fabiana Riska. 

 

Na hraně – Quick, Amanda 

Nekonvenční žena a muž plný tajemství balancují na hraně touhy, zatímco svádějí souboj s 

časem a nemilosrdným vrahem v pátrání po přístroji, který by mohl změnit svět. 

 

Bývalá umělkyně na visuté hrazdě Amalie Vaughnová se přestěhuje do Burning Cove, aby 

začala nový život, jenomže se jí příliš nedaří. Poté co utratí veškeré své dědictví za sídlo, 

které chce proměnit v moderní penzion, příliš pozdě se dozví, že daná vilka je prokletá. Když 

je její první host, doktor Norman Pickwell, během vyprodaného představení zavražděn 

robotem, jehož sestrojil, začne se šuškat, že ta kletba je opravdová. 
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Na chalupě s moderním fotrem – Landsman, Dominik 

Dominik Landsman, autor populárních Deníčků moderního fotra, už nám vysvětlil, že 

mateřská dovolená není žádná dovolená. Opravdová dovolená je třeba výlet k moři do 

Bulharska, jak nám to popsala druhá polovina rodičovské páru, Dominikova žena Nataša. 

Nyní se ke slovu dostává ten nejdůležitější – syn Čeněk. To je totiž jediný člen rodiny, který 

má na chalupě alespoň trochu času, protože všichni ostatní jsou zaměstnaní hraním golfu, 

sklízením sousedovy úrody, případně prací s izolepou. A o výsledky svého soustředěného a 

naprosto objektivního pozorování se s námi neváhá podělit. 

 

O trůn i o život – Bauer, Jan 

Pod společným názvem vycházejí v novém vydání dva historické romány Smrt na jazyku a K 

výšinám císařského trůnu. 

 

Znovu se v nich setkáváme s agentem Karla IV. dominikánem Pavlem. První román začíná 

příchodem uprchlého římského tribuna Coly di Rienzo, kde chce získat právě Karla IV. pro 

podporu zamýšleného obnovení slávy Říma a sjednocení Itálie. Římského a českého krále 

tato myšlenka láká a na jedné válečné výpravě se nečekaně rozhodne vydat se inkognito jen 

s několika průvodci právě do Itálie. Druhý román nás zavádí do roku 1354, kdy hodlá římský 

a český král Karel IV. završit svou politickou kariéru korunovací císařem. 

 

Osudný slib – Marsons, Angela 

Tým kriminalistů pod vedením inspektorky Kim Stoneové se jen pomalu vzpamatovává z 

tragické ztráty jednoho z nich, když je pověřen novým případem. V místním lesíku byl 

nalezen brutálně zavražděný muž a jeho totožnost Kim šokuje – je jím doktor Gordon 

Cordell, který figuroval v předchozím vyšetřování smrti dívky v elitní soukromé škole. Gordon 

měl pestrou minulost, ale kdo by ho chtěl zabít? Pár dní nato se po těžké autohavárii ocitne v 

ohrožení života i Gordonův syn. A Kim ví, že tohle už nebyla náhoda. Další nález mrtvoly to 

jen potvrdí – tentokrát čelí sériovému vrahovi, možná nejnebezpečnějšímu, s jakým se kdy 

setkala. Ve zběsilém tempu si vrah připisuje jednu oběť za druhou – a zdaleka ještě 

neskončil. 

 

Osvětimský proces – Hess, Annette 

Příběh rodiny, které osvětimský proces obrátil život naruby Frankfurt nad Mohanem 1963. 

Eva, absolventka tlumočnické školy a nejmladší dcera rodiny Bruhnsových, má krátce před 

zásnubami, když ji její agentura nečekaně požádá, aby překládala u mezinárodního tribunálu 

výpovědi bývalých polských vězňů, kteří přežili koncentrační tábor v Osvětimi. Její rodiče i 

budoucí manžel jsou zásadně proti: jde totiž o první poválečný proces proti nacistům, který 

se má konat v jejich městě. Eva o hrůzách v Osvětimi nikdy neslyšela, ale dá na svou intuici a 

postaví se rodičům na odpor. V tu chvíli ještě netuší, že proces století neodvratně změní 

nejen její zemi, ale i její vlastní život. 
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Pekárna v Brooklynu – Caplin, Julie 

Pro Sophii je cesta do Brooklynu nejdřív jen útěkem z nepovedeného vztahu. Zprvu se utápí 

ve smutku, ale díky Belle, která ve své pekárně peče ty nejúžasnější dorty, a jejím přátelům 

objevuje kouzla New Yorku i sama sebe. Co rozhodně nehledá, je láska. Jenomže to by 

nesměla potkat okouzlujícího novináře Todda… 

 

 

 

 

Pláž v Chorvatsku – Caplin, Julie 

Odplujte do krásného Chorvatska za letním sluncem, třpytivě tyrkysovým mořem a 

romantickým příběhem, který nedokážete odložit, dokud ho nedočtete! Maddie je milá a 

rozumná třicetiletá žena, ale má i svou bohémskou stránku: vystudovala dějiny umění a 

chtěla by se prosadit jako výtvarnice. Zatím neměla štěstí, je bez peněz, a tak přijme nabídku 

letní brigády: bude pracovat jako hosteska na luxusní jachtě v Chorvatsku, na které se plaví 

parta přátel z módní branže. Práci jí dohodila kamarádka Nina, jejíž bratr Nick je jedním z 

hostů na lodi. Pochází z úplně obyčejné farmářské rodiny, ale teď chodí s modelkou Tarou, se 

kterou se seznámil, když na jeho farmě probíhalo focení módy. Maddie se snaží obstát v roli 

hostesky a vyhovět zhýčkaným hostům, jenže arogantní Tara jí to moc neulehčuje. Mezi 

Nickem a Tarou to začíná pomalu skřípat, přece jen pocházejí každý z jiného světa. O Maddie 

se zajímá jeden z hostů, hezký a bohatý Simon, který oceňuje její výtvarný talent a plné křivky – myslí to ale 

upřímně? Zároveň si Maddie uvědomuje, že se jí čím dál tím víc líbí Nick… 

Přeju si… tebe! – Brogan, Tracy 

Plastické chirurgyni Evelyn Rhoadesové se nepodařilo utajit narozeniny. Je jí 35 a celé 

městečko Bell Harbor se domnívá, že nutně potřebuje manžela. A aby toho nebylo málo, má 

jít za družičku na svatbu svých rozvedených rodičů, kteří se po letech svárů opět dali 

dohromady. Na internetových stránkách pro nezadané toho pravého rozhodně nenajde. 

Mohl by jím být opilý výtržník Tyler Connelly, který se jí v den narozenin nabourá do života? 

Na to je podle Evelyn příliš mladý, nezodpovědný a neperspektivní… Přání ale nejsou nic 

jiného než nerealizované cíle. Evelyn si tedy musí ujasnit, co vlastně chce. Na internetu zatím 

narazila jen na nápadníky z druhé ruky, kteří jí štěstí opravdu nepřinesou. Láska se prostě 

nedá naplánovat jako operace. 

 

 

Rytec kamejí – Fíla, Ivan 

 Strhující balada o lásce mezi nebem a zemí, kráse a opojení, zločinu a trestu. O Čaroději od 

Divokého jezera, který dokonal dávný sen všech alchymistů a stvořil nesmrtelného člověka, 

o dívce obdařené schopností vidět do svých minulých životů, a o milencích, kteří spolu 

prožili nejkrásnější krásno všech krásen. Kdysi, před sto lety… To je kniha , pohádka pro 

dospělé plná magie a fantazie, kterou neodložíte, dokud příběh neopustí čarovnou temnotu. 

Zavede vás na rozkvetlou louku prozářenou jarním sluncem, kde doznívá tajemství života a 

smrti. 
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Sedm dopisů z lásky – Moriarty, Sinéad 

Každý rok na narozeniny své milované dcery Izzy píše Sarah dopis. Nyní je Izzy právě sedm 

let a Sarah zjišťuje, že je těhotná. Slibuje Izzy, že s příchodem bratříčka bude jejich rodina 

konečně kompletní. Když však Sarah o několik měsíců později zkolabuje, má Izzy pocit, že 

bezpečný život skončil. V sázce je všechno – život Sáry i nenarozeného bratříčka. Sáře 

dochází čas a rodina se musí rychle rozhodnout. Překonají Sářini nejbližší zármutek a hněv, 

aby mohli udělat to nejlepší rozhodnutí? Mohou si vzájemně odpustit? 

 

 

 

Schovej mě v dešti – Moyes, Jojo 

Tři generace žen, jeden příběh… Když Kate jako mladá utekla z domova, nezanechala za 

sebou žádné stopy. Toužila začít nový život daleko od rodiny a především od matky, ke které 

necítila takové pouto, jaké by dcera zřejmě cítit měla. I proto se Kate později zapřísáhla, že 

ona sama tu pro svou milovanou dcerku Sabine vždycky bude… Jenomže čím je Sabine 

starší, tím víc ji nejasná minulost její matky zajímá – a jednoho se prostě rozhodne svou 

babičku Joy na irském venkově navštívit. Splněný sen o shledání vnučky a babičky se však 

záhy změní v horlivé pátrání po tajemství minulých let, která doteď zůstávala pohřbena… 

 

 

 

Smrt na druhém břehu – Dán, Dominik 

Začátek devadesátých let byl hektickým obdobím nejen na oddělení vražd, ale v celé 

společnosti. Ze zelenáče Richarda Krauze je samostatně pracující detektiv a s parťákem 

Jozefem Fischerem zvaným Chosé řeší jeden případ za druhým. Tenhle se stal na jaře 1994: 

Na břehu řeky Moravy našli dva výrostci polozahrabanou rozkládající se mrtvolu muže. Na 

tom by nebylo nic zvláštního, klidně mohla skončit v krematoriu a mohli jí na státní útraty 

zatopit. To by ale nesměla mít v zátylku pravidelný kulatý otvor s průměrem 9 mm. Stačil 

jeden pohled, a dvojici detektivů bylo hned jasné, že ho nezpůsobil vrták, ale olovo odlité do 

tvaru kulky. Ovšem z jaké pistole byla vystřelena a čí ruka ji v ten moment držela, to se dozví 

až po dlouhém vyšetřování. Chlapci z mordparty se řádně zapotí, protože nevědí nic ani o 

vrahovi, ani o oběti. Mrtvý chlap nikomu nechybí. Nevědí ani to, že kulatý otvor v lebce se 

zanedlouho stane symbolem vyřizování účtů v podsvětí, které se právě začíná formovat. 

Spolubydlící – Pattison, C. L. 

Nejlepší kamarádky Megan a Chloe konečně našly perfektní dům. A zdá se, že Samantha 

bude perfektní spolubydlící. Po chvíli však začne být její chování zvláštní. Proč je tak 

uzavřená? Kde jsou všichni její přátelé a rodina? A proč se tak zoufale snaží být nablízku 

Chloe? Když se v domě začnou dít podivné věci, Chloe a Megan jsou čím dál vyděšenější. Brzy 

si uvědomí, že to, že si do domu – a do svých životů – pozvaly cizinku, byl nejspíš ten nejhorší 

nápad v jejich životě… 
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Svědectví – Atwoodová, Margaret 

Když se za Fredovou na konci Příběh služebnice zabouchly dveře dodávky, neměli čtenáři ani 

ponětí, zda ji čeká svoboda, vězení, nebo smrt. Ale kdo si počkal, ten se po pětatřiceti letech 

napětí dočkal Svědectví. 

 

Margaret Atwoodová pokračuje v příběhu Gileádu více než patnáct poté, co June zmizela 

neznámo kde, a rozvíjí ho ve zdrcujících výpovědích tří ženských hrdinek, které mají s tímto 

režimem co do činění, byť každá v jiné roli. Ne náhodou získala věhlasná autorka za své čím 

dál aktuálnější dílo prestižní Bookerovu cenu. 

 

 

Takhle jsem si to teda nepředstavovala – Pawlowská, Halina 

Kdo z vás jste si představoval, že až přestanete šílet s kariérou, budete prožívat nádherné, 

bezstarostné dny? Myslím, že nejsem sama, kdo se domníval, že už má nárok na to, aby si 

pohodlně cestoval, chodil po výstavách a okopával zahrádku. Copak by mne napadlo, že 

místo toho dostanu nabídku k sňatku na urologii, že budu ošetřovat manželku svého 

milence, nebo že k výročí mi muž mého srdce věnuje kleštičky na křepelčí vajíčka?! 

 

 

 

 

Úzkosti a jejich lidé – Backman, Fredrik 

Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce 

bytu. Neúspěšný bankovní lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realitním makléřem, 

dvěma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním potměšilým multimilionářem, 

smutnou starou paní, ženou v pokročilém stadiu těhotenství, otravným chlápkem a králičí 

hlavou. Nakonec to lupič vzdá a všechny propustí, ale když pak dovnitř vpadne policie, byt 

je… prázdný. V následné sérii zmatených výslechů všichni vylíčí svou verzi událostí a před 

čtenářem vyvstane klasická detektivní záhada: Jak se lupiči podařilo utéct? Proč všichni tak 

zuří? A hlavně — co se to dnes se všemi děje? 

 

 

V hlavní roli – Steel, Danielle 

Kait Whittierová píše sloupek do respektovaného časopisu, který má fanoušky po celém 

světě. Miluje svou práci a zbožňuje své dospívající děti. Avšak po dvou nepovedených 

manželstvích se raději vyhýbá komplikacím a nejistotám nového vztahu. 

Ale když dostane příležitost setkat se se Zackem Winterem, televizním producentem, 

který na Manhattan přijel z Los Angeles, všechno se změní. Kait přijde s námětem na TV 

seriál, který by měl být inspirovaný skutečným příběhem její nezkrotné babičky. Na Zacka 

příběh udělá dojem a rozhodne se z toho udělat vysokonákladový projekt. 

Kait je během pár týdnů vržena do světa herců a profesionálů z branže: Skvělý a schopný 

režisér. Výstřední mladý scenárista. Celosvětově známá herečka, která se smiřuje s osobní 

tragédií. Samotářská velká dáma z dob zlaté éry Hollywoodu. Prskající začínající hvězdička, 

jejíž ego předčí její dovednosti. Losangeleský „bad boy“. Neznámá mladá žena s velkým 
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talentem. A drsný, ale legendární herec v hlavní roli. Všichni spolu sdílí svá tajemství a celý štáb se pro Kait stává 

druhou rodinou. Ale pak ji nemile překvapí ta největší výzva, které může matka čelit. 

Vrány – Dvořáková, Petra 

Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale 

také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její 

spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v 

kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost 

realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající 

potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, 

který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti 

ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. 

Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují 

přirozenou pudovost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji 

napojuje. Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké východisko? 

X způsobů smrti – Ahnhem, Stefan 

Thriller švédského bestselleristy Stefana Ahnhema dohrává napínavou partii titulu Motiv X. 

Za každou vraždou se skrývá motiv. V jistých případech je to však bohužel pouhá iluze. Je noc 

a z přístavu u Helsingborgu vyplouvá nafukovací člun s jediným pasažérem. Na zádech má 

připevněný meč. Jeho úkol určila hrací kostka: Někdo musí zemřít. Jen ještě neví kdo. Místní 

policie se zatím snaží vyšetřit několik zdánlivě nesouvisejících případů vražd. Když se zdá, že 

už se jim to konečně podařilo, najde se další oběť a detektivové včetně Fabiana Riska si musí 

přiznat: Nic z toho, co víme, není pravda. A pokusit se společně s dánskými kolegy chytit 

někoho, kdo nepotřebuje mít motiv zabít – zato zná nepřeberně způsobů, jak to udělat. 

 

 

Zmizení perníkové princezny – Jakoubková, Alena 

Na malém městě ví skoro každý, kde se co šustne, ale dvojčata Klára a Gábina to vědí do 

puntíku. A strašně rády do všeho strkají nos, což nelibě nese soukromé očko David Holzman, 

který si v nedalekém okresním městě založil výnosnou detektivní kancelář. Když zmizí mladá 

pernikářka, od které Gábina kupuje její skvostné sladkosti do své kavárny, je oběma sestrám 

jasné, že je něco špatně... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vrany-428791
https://www.databazeknih.cz/knihy/fabian-risk-x-zpusobu-smrti-432180
https://www.databazeknih.cz/knihy/zmizeni-pernikove-princezny-424961


Žena, kterou jsem byla – Fisherová, Kerry 

Nový domov může znamenat šťastný konec nebo nový začátek anebo… bezpečný úkryt. Kate 

Jonesová o tom ví své, je totiž na útěku. Opustila svůj starý život a sobě i dceři změnila 

jméno. Nikdo se nesmí dozvědět, kým byla dřív. Nikdo nesmí přijít na chybu, která Kate 

zničila život. Stěhuje se na Parkview Road, do ulice plné zbrusu nových domů, a se závistí 

sleduje ostatní ženy v sousedství. Zdá se, že mají všechno. Gisela má pestrý život, dům plný 

ruchu a úspěšné děti. Sally žije svým sňatkem, úžasnou dovolenou a závratnou kariérou. 

Fotky na sociálních sítích jen potvrzují, jaký skvělý život tyto ženy žijí. Na rozdíl od Kate, která 

se za každou cenu snaží skrýt před celým světem. Ovšem až do osudného dne, který vše 

změní. Stačí jedna tragická nehoda a všechny tři ženy najednou zjistí, že vše, co si o sobě 

doposud myslely, může být jinak. 

 

 

Naučné čtení 

Děláme si to doma sami – Thomas, Alena 

Doma se dá vyrobit téměř všechno, od luxusní pěsticí kosmetiky přes léčivé extrakty k 

prevenci běžných neduhů až po čisticí prostředky pro domácnost, které překvapí svým 

jednoduchým složením a zároveň nekompromisním účinkem. 

 

Umět si něco vyrobit sám, a nebýt tak odkázán na regály supermarketů, je povznášející 

pocit. Nemuset luštit drobné písmo, za kterým se na etiketách často skrývá výbava 

průměrné chemické laboratoře (nehledě na to, že jen málokdo z nás tuší, k čemu je 

většina těch sulfátů a parabenů v našem denním krému dobrá), je úlevné, nejen pro duši, 

ale i pro pleť. A vědět, že tím vším něco děláme nejen pro sebe, ale třeba i pro životní 

prostředí, jež nezatěžujeme stále novými umělohmotnými obaly, které končí v popelnicích, a při tom navíc ještě 

ušetříme, je prostě příjemná přidaná hodnota. 

Jíme zdravě po celý rok 

Nejnovější kuchařka Jíme zdravě se vrací k úplným základům, kterými jsou sezónní 

suroviny typické pro českou krajinu. Pro každé roční období v ní najdete recepty z 

ingrediencí, které jsou v daném období běžně dostupné, a kuchařku tak budete moct 

využívat po celý rok. Na 400 stránkách najdete 160 receptů na zdravé a sezónní pokrmy, 

které jsou cenově dostupné, rychlé na přípravu a pochutná si na nich celá rodina. 

 

Po třech úspěšných kuchařkách jsme se rozhodli začít znovu od začátku, a využít sezónní 

české suroviny, které k nám nemusí cestovat přes půlku zeměkoule. Receptů bylo tolik, 

že jsme museli spojit dvě kuchařky do jedné, a vytvořit tak zatím naši největší a 

nejobsáhlejší kuchařku, která nese přezdívku „zdravá Bible“. Pro každé roční období 

jsme vybrali typické zástupce surovin, které jsou u nás běžně k dostání, a připravili z nich 

pro vás skvělé a zdravé recepty. Můžete se těšit na vydatné snídaně, jednoduché svačiny, sezónní polévky, rychlé 

obědy a večeře s masem i bez něj, a tradiční i netradiční sladké dobroty pro mlsouny. Tentokrát jsme navíc pozvali na 

pomoc i naše fanoušky, kteří nám pomohli všechny recepty ochutnat a otestovat. 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zena-kterou-jsem-byla-439231
https://www.databazeknih.cz/knihy/delame-si-to-doma-sami-204169
https://www.databazeknih.cz/knihy/jime-zdrave-jime-zdrave-po-cely-rok-423566


Rozpojené státy: Amerika nejen televizní kamerou – Řezníček, Martin 

Mnozí si myslí, že Ameriku znají, málokdo ale tuší, že ji za svůj život plně nepozná ani 

leckterý Američan. Experiment trvající už dvě a půl století zbytek světa fascinuje. Martin 

Řezníček se takřka každý večer po dobu pěti let pokoušel divákům přiblížit změny, jimiž země 

prochází a které jsou možná nejhlubší za několik posledních dekád. Na Manhattanu radil 

Henrymu Kissingerovi s výběrem kravaty před rozhovorem o Václavu Havlovi. V Texasu 

strávil během hurikánu týden v bahně a dešti s lidmi, kteří přišli o vše kromě naděje, že bude 

líp. Z kuloárů Kongresu informoval o testech pevnosti americké demokracie, ze Silicon Valley 

o bezprecedentní technologické dominanci. Z Baltimoru během rasových nepokojů referoval 

o tom, jak se společnost založená na pravidlech a zákonech dokáže během jednoho 

odpoledne přetavit v totální anarchii s násilnostmi a rabováním. Kniha přibližuje barvité 

příběhy, které dohromady tvoří americkou výjimečnost. Místy vyvrací, jinde potvrzuje stereotypy, jež o USA máme – 

prostřednictvím lidí s českými kořeny, ale i těch, kteří o Česku nikdy neslyšeli. Vše v době klíčových tektonických 

posunů symbolizovaných prezidenty Obamou a Trumpem. 

Šlachta: Třicet let pod přísahou – Klíma, Josef; Šlachta, Robert 

Robert Šlachta poskytuje prostřednictvím rozhovoru se známým českým investigativním 

novinářem Josefem Klímou osobní zpověď svého neobyčejného života, a to nejen osobního, 

ale především toho profesního. Jako bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného 

zločinu a náměstek Odboru pátrání Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých tématech a 

kauzách (Nagyová, Pitr, Vidkun, Bereta a mnohé jiné), o nichž v době služby mluvit nemohl. 

 

 

 

 

Z Etiopie a odjinud – Jazairiová, Pavla 

ODJINUD: Z ETIOPIE, SARDINIE, MORAVY, BRUSELU. 

Co tyto čtyři destinace mají společného? Zjištění, že lidé jsou všude na světě v podstatě 

stejní. Záleží jim na stejných věcech. Lpějí na své zemi, na své kultuře. Především však žijí ve 

světě, jehož dějiny a příběhy jsou propojeny... Dnes ještě mnohem více než v minulosti. 

V této knize originálním pohledem autorky. 

 

 

 

Ženy ve třetí říši – Roland, Paul 

Po konci výmarské republiky nacisté jasně hlásali snahu maskulinizovat život v Německu. 

Ženy se měly stát věrnými manželkami v domácnosti a rodit další árijské bojovníky. Přesto se 

mnohé z nich aktivně zapojily do politického života a dále šířily a propagovaly Hitlerovy 

myšlenky a zastávaly i další důležité posty. Do roku 1944 tvořily ženy podstatnou část 

zaměstnanců gestapa, v koncentračních táborech sloužilo mnoho dozorkyň, které krutostí 

často překonávaly i své mužské kolegy, a část zdravotních sester se zapojila do programu 

eutanázie těch občanů, kteří nevyhovovali požadavkům árijské dokonalosti. A jestliže 

zmíníme důležité postavy třetí říše, nesmíme zapomínat na manželky a milenky nacistických 

pohlavárů, jež často hrály významnější roli, než se na první pohled zdá. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/rozpojene-staty-amerika-nejen-televizni-kamerou-431938
https://www.databazeknih.cz/knihy/robert-slachta-tricet-let-pod-prisahou-433187
https://www.databazeknih.cz/knihy/z-etiopie-a-odjinud-438345
https://www.databazeknih.cz/knihy/zeny-ve-treti-risi-364859


Beletrie pro mladší čtenáře 

Amálie Zubatá a Příšerný ples – Anderson, Laura Ellen 

Amálie Zubatá by ráda vyrazila někam ven se svou domácí dýní Tykvískem a kamarády 

Květou Erteplovou a Chmurošem Smrtlíkem , ale vypadá to, že bude muset s rodiči na 

každoroční Příšerný ples. Jenže rozmazlený záhrobeňský králův syn Zvončík Tykvíska unese 

a Amálii nezbyde než prchnout z plesu a naplánovat záchrannou akci. Začne závod s časem, 

při kterém kamarádi zjistí, že v říši Tmy možná všechno není tak, jak se na první pohled 

zdá… 

 

 

 

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z podsvětí – Kid, Cube 

Zhoršil se mu zrak a zničehonic přestal vidět úplně. Billy už nikdy nebude obyčejným 

zvířátkem. Už nikdy se nevyšplhá do koruny stromu ani nebude prohánět motýly. Ve 

vesnicích se ale bude vyprávět o zvláštním kotěti s fialovýma očima a modrou srstí. 

Neposlouchalo maminku a vydalo se hledat dobrodružství do Podsvětí. Kocourek Billy by 

udělal nejlépe, kdyby poslouchal svou mámu. Místo toho se ale ocitne v Podsvětí plném 

děsivých mobů. V doprovodu veselého ďasa a hodné čarodějnice rozvíjí své čerstvě získané 

nadpřirozené síly. Bude to ale stačit, aby se postavil Endernovovi, který chce se svou 

armádou ovládnout Nadzemní svět? Aby ho zachránil, musí se stát vyvoleným - tím, o 

němž mluví proroctví. 

 

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z podsvětí 2 – Kid, Cube 

Nyní, když Billy ví, že je součástí Proroctví a hraje roli v blížící se válce proti Tomu Bez Očí, 

má jen jeden cíl: najít Minuse, aby mu pomohl v jeho pátrání. Malé kotě se snaží najít místo 

mezi členy Ztracené legie a dozvědět se více o svých schopnostech. Život v Městečku-

Vesnici ale rozhodně není tichý a poklidný a na Billyho tak čekají mnohá dobrodružství!  

 

 

 

 

Deník mimoňky 14: Příběhy nejhorší nejky v historii – Russell, Rachel Renée 

Nikki a její kapelka už se nemůžou dočkat, až v létě vyrazí na turné jako předskokani super 

slavných Bad Boyz! Jenomže nic není tak růžové, jak se původně zdálo! Ani na koncertní 

šňůře totiž nebude mít Nikki klid od své hlavní rivalky MacKenzie Hollisterové, která se k 

nim sprostě vetřela coby koordinátorka sociálních sítí. A to ještě netuší, že spolu budou na 

pokoji a prohnaná potvora MacKenzie ji navíc začne vydírat! Přežije chudák Nikki turné, 

které se ze splněného snu obratem mění v totální noční můru? (kosmas.cz  

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/amalie-zubata-amalie-zubata-a-priserny-ples-389702
https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-maleho-minecraftaka-kote-z-podsveti-413217
https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-maleho-minecraftaka-kote-z-podsveti-2-441454
https://www.databazeknih.cz/knihy/denik-mimonky-nikkine-denniky-pribehy-nejhorsi-nejky-v-historii-443148


Dogman: Peťulka čili život kotěte – Pilkey, Dav 

 Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! Dogman je nejpřítulnější 

ze všech psů a nikdo by nehádal, že je zároveň nejobávanější strážce zákona v ulicích 

zlotřilého města! Když se dobře známému lotrovi Péťovi narodí malý Péťa, je tady dvojí 

problém. A pro nejlepšího policajta všech dob dvakrát tolik práce! Slavný tvůrce 

komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o Dogmanovi, která se 

usídlila na předních místech v žebříčcích nejprodávanějších knih. Komiks je určený dětem 

od 7 let. 

 

 

 

Poraněný sokol – Belšán, Michal 

Bude sokol, který narazil do skleněné bariéry, zase létat? Příběh z české přírody, který se 

skutečně stal. 

Příběh z české přírody, který se skutečně stal! Konec školního roku se blíží a František už 

myslí jenom na prázdniny. Když cestou z parku uslyší podivnou ránu, netuší, že jedno velké 

dobrodružství zažije už teď. U skleněné protihlukové bariéry najde ležet poraněného 

sokola. Co dělat? František to vidí jednoduše. Uzdraví sokola a potom budou kamarádi. Stav 

poraněného dravce se však začne zhoršovat. Pomůžou odborníci ze záchranné stanice? 

Přijedou včas? Je ještě naděje, že se sokol uzdraví a bude znovu létat? Krásný příběh o 

lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka  

 

Protivníci – Meyer, Marissa 

Pokračování superhrdinské trilogie Renegáti od oblíbené autorky. 

 

Ve městě Galton City pokračuje nesmiřitelný boj mezi Renegáty a Anarchisty. Nejenže 

disponují výjimečnými schopnostmi, ale podařilo se jim vyvinout nebezpečnou tajnou 

zbraň a hrozí, že svět, který doposud znali, spěje k zániku. V turbulentní politické situaci i 

Nova a Adrian začínají silně zpochybňovat vlastní ideje i city a hranice mezi dobrem a zlem 

se pomalu stírá. Vše směruje k velké válce, která může všechno změnit. Podaří se ji 

odvrátit?  

 

 

Renegáti – Meyer, Marissa 

Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi. Vynořili se z trosek zničené 

společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a 

spravedlnosti jsou pro všechny symbolem odvahy a naděje. Výjimkou jsou zločinci, které 

kdysi svrhli. Nova má důvod Renegáty nenávidět a touží po pomstě. Jenže na cestě za svým 

cílem potká Adriana, který je Renegát. Dosáhne Nova nakonec své pomsty?  

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-poraneny-sokol-440817
https://www.databazeknih.cz/knihy/renegati-protivnici-407570
https://www.databazeknih.cz/knihy/renegati-renegati-371627
https://www.databazeknih.cz/knihy/dogman-petulka-cili-zivot-kotete-426615


Schovej se kdo můžeš – Brycz, Pavel 

Ke čtení knihy si raději pořiď plynovou masku! 

Emil zažil svoje nejdobrodružnější prázdniny v životě – u svých prarodičů v Hrobě. A jedno 

je jisté, není obyčejný kluk ani zdaleka. Jeho geny jsou totiž cítit na sto hrobů. Po česneku! 

Mezi jeho spolužáky to nevzbuzuje zrovna nadšení. Jakožto novopečený česnektarián se 

pozornosti svých spolužáků, a hlavně přísného učitele Komára, nemůže vyhnout! Ke čtení 

knihy si raději pořiď plynovou masku! 

Kniha je určena dětem od 6 let.  

 

 

Supernova – Meyerová, Marissa 

Nova a Adrian se ze všech sil snaží zabránit odhalení svých skrytých identit. Zatímco zuří 

bitva mezi jejich alter egy a odlišnými světy, v nichž se pohybují, nad Gatlon City se vznáší 

daleko nebezpečnější hrozba. Na světlo vyplouvají tajemství, lži i zrady… a dělení na 

padouchy a hrdiny už dávno není tak snadné. Nova s Adrianem musí sjednotit zdánlivě 

nesmiřitelné strany konfliktu – pokud se jim to nepovede, mohou přijít o všechno. I o sebe 

navzájem.  

 

 

 

Valentýnka a veterinární ordinace – Peroutková, Ivana 

Valentýnka je holčička s nevšedními nápady, na které vždycky už netrpělivě čekají kamarádi 

Jonáš, Péťa a Zuzka. Tentokrát ji k nové hře inspiruje její pejsek Hugo, který si zraní ucho. 

Po návštěvě veterinární kliniky Valentýnka dětem navrhne, že si společně zařídí ordinaci. 

Budou léčit zvířátka! Poradí si malí veterináři se všemi případy?  

 

 

 

 

Velká knížka o autech pro malé vypravěče – Seidel, Stefan 

Na silnicích, na dálnicích, na závodní dráze, ale i jinde – všude jsou k vidění auta a různá 

další vozidla. Některá se jen předvádějí, některá pomáhají na stavbách, nebo dokonce při 

zachraňování lidských životů… Vedle množství podrobných obrázků přináší kniha také řadu 

námětů pro vlastní příběhy malých milovníků aut.  

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/emil-a-upiri-schovej-se-kdo-muzes-410642
https://www.databazeknih.cz/knihy/renegati-supernova-438010
https://www.databazeknih.cz/knihy/valentynka-valentynka-a-veterinarni-ordinace-443090
https://www.databazeknih.cz/knihy/velka-knizka-o-autech-pro-male-vypravece-388047


Velká knížka Pohádky pro malé vypravěče – Gortler, Carolin 

V téhle neobyčejné velkoformátové knize se to jen hemží všemožnými pohádkovými 

postavičkami! A navíc tu najdete ty nejkrásnější a nejoblíbenější pohádky. O Šípkové 

Růžence, O statečném krejčíkovi, O perníkové chaloupce, O Červené karkulce, O Popelce, O 

Sněhurce a sedmi trpaslících – kdo by tyto klasické příběhy neznal? V naší knize si je ale 

mohou „přečíst“ i ti, kdo ještě doopravdy číst ani neumějí… Protože obrázkům, těm určitě 

rozumí každý!  

 

 

 

 

Velká knížka – Veselé nesmysly pro malé vypravěče 

Když otevřete tuto knihu, řeknete si: Co to je? Který popleta ji kreslil? To přece nemůže být 

pravda! Pročpak obrovská chobotnice sedí zrovna v naší vaně? Jak se tam dostala? A proč 

maminka pečlivě čistí koberec sekačkou na trávu? Jak to, že si pes Alík hoví v postýlce mého 

malého brášky? A...  

 

 

 

 

 

Velká knížka pro malé objevitele: Zvířata – Lohr, Stefan 

Doprovoď nás na cestě kolem světa – naučíš se znát spoustu zvířátek! 

 

 

 

 

 

 

Zaslíbená – Cassová, Kiera 

Když se král Jameson veřejně vyzná ze svých citů k lady Hollis Briteové, Hollis to překvapí 

a nadchne. Koneckonců vyrůstala na zámku Keresken a odjakživa soupeřila s dalšími 

šlechtickými dcerkami o královu pozornost. Získat si jeho srdce, to je splněný sen. 

Ale Hollis si brzy uvědomí, že zamilovat se do krále a stát se královnou možná není ten 

šťastný konec, který si představovala. A když se setká s neurozeným cizincem, který má 

záhadnou schopnost nahlédnout přímo do jejího srdce, pochopí, že budoucnost, po které 

opravdu touží, je úplně jiná, než by ji kdy napadlo.  

 

  

https://www.cbdb.cz/kniha-226458-velka-knizka-pohadky-pro-male-vypravece
https://www.databazeknih.cz/knihy/velka-knizka-vesele-nesmysly-pro-male-vypravece-393315
https://www.databazeknih.cz/knihy/zvirata-velka-knizka-pro-male-vypravece-421939
https://www.databazeknih.cz/knihy/zaslibena-zaslibena-434215


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

