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Beletrie
Anonymita – Strobel, Arno; Poznanski, Ursula
První společný případ zavede komisaře Daniela Buchholze a jeho kolegyni Ninu Salomonovou
na stopu tajemného internetového fóra Morituri, které se nachází v obtížně přístupné části
internetové sítě, jíž se přezdívá darknet. Jeho členové mohou navrhovat jména potenciálních
kandidátů a následně o nich hlasovat. Vítězové jsou předem odsouzeni k smrti. Jenže
uživatelé fóra umístěného v anonymní části internetu přicházejí a odcházejí jako stíny a
nenechávají za sebou žádné stopy. Naproti tomu smrt je velice reálná a číhá blíže, než si
Buchholz a Salomonová dokážou představit…

Bál šílených žen – Mas, Victoria
Postavit románovou prvotinu na sporné existenci duchů je docela odvážné. Ale Victoria Mas
neváhala, když se rozhodla vytvořit obraz pařížské společnosti konce 19. století, kde byl
problém vyslovit i méně troufalejší myšlenku, pokud její nositelkou byla žena. Čtenáře
zavede tam, kam se podívá málokdo, do chvalně i nechvalně proslulého hospitálu
Salpetriere, kam se „odkládaly“ nejen duševně choré, mravně zkažené, ale i „nepoddajné“
ženy, manželky, dcery… O to zajímavější pohled, že zde vystupují i reálné postavy, slavní
neurologové Charcot a Babinski, jejichž metody včetně veřejných ukázek hypnózy a
hysterických záchvatů, vzdor vší problematičnosti, přispěly k rozvoji medicíny. Každoroční
masopustní bál, který se v Salpetriere konal, je pak příležitostí rozvinout poutavý děj, v němž
se setkají dva odlišné světy – svět internovaných žen a svět pařížské smetánky – a změnit od
základu osudy románových postav.

Betonová zahrada – McEwan, Ian
Proslulý román Iana McEwana Betonová zahrada byl sice poprvé uveřejněn již roku 1978, od
té doby však nic neztratil ze své zvláštní, řeklo by se "nemorální" naléhavosti. Svědčí o tom
nejenom stejnojmenný film Andrewa Birkina natočený v roce 1993, ale především
neutuchající čtenářská obliba, kterou si tento temný příběh získal. Tematizace sexu a násilí,
záliba v překračování společenských tabu, současně však i precizní styl a rozumově chladný
odstup - to vše autorovi vyneslo přídomek "básník perverze". Ovšem McEwanovým záměrem
není samoúčelné pitvání odvrácené strany lidské duše. Jde mu o to postihnout - třeba i v
ironické nadsázce, která se leckomu může zdát děsivá - některé z příznaků našeho
moderního, složitého světa. Čtyři nedospělí sourozenci se po smrti rodičů rozhodnou žít sami
a po svém v rodinném domě uprostřed takřka opuštěné příměstské zástavby. Čas peskování
a výchovných opatření vystřídala volnost, místo svazujících povinností je teď důležitější hra.
Hra na dospělé. Jak dlouho se dětem podaří svou nezávislost před okolím uhájit? A jakou roli sehraje v jejich
mrazivém dobrodružství incest?
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Cena za lásku – Roberts, Nora
Radostný život Jovilette má srdce lvice a povahu divoké kočky. Když jí poprvé Keane zkříží
cestu, vystrčí na něj ostré drápky. Je si totiž jistá, že její nový okouzlující šéf může ohrozit vše,
co ve svém životě má ráda. Zároveň však nemůže ignorovat silnou přitažlivost, která mezi nimi
panuje od prvního okamžiku. Jakou cenu bude muset zaplatit, pokud podlehne jeho polibkům
a skončí v jeho náruči? ----- Schůzka na Havaji Laine přijíždí na Havajské ostrovy, aby se setkala
s otcem, s nímž se neviděla patnáct let. Nečeká vřelé přivítání, ale zaskočí ji nepravdivé
obvinění, které se zrodí v hlavě otcova mladého společníka Dillona. Ten ji totiž sleduje na
každém kroku, aby se nedopustila něčeho nekalého. Jenže tahle něžná dívka mu velmi rychle
uloupí srdce a cena, kterou za to bude muset Dillon zaplatit, není malá…

Divoké labutě – Chang, Jung
Není divu, že nesmírně poutavá autobiografická kniha čínské autorky, žijící od roku 1978 ve
Velké Británii, se po vydání v její nové vlasti a v USA okamžitě stala bestsellerem — v díle se
totiž snoubí věcné vylíčení historie Číny 20. století, plné neuvěřitelných zvratů, se střízlivě a
skromně popsanou, avšak pohnutou osobní historií žen tří generací autorčiny rodiny. Příběh
začíná vyprávěním o osudu babičky, narozené v r. 1909, nejkrásnější dívky na malém městě,
kterou její otec „provdal" jako konkubínu za starého generála, aby zvýšil svoji prestiž a domohl
se bohatství; pokračuje matkou, která se stala komunistickou funkcionářkou, a vrcholí
autorkou, narozenou v roce 1952, jež podobně jako ostatní členové rodiny prošla všemi
hrůzami a krutostmi tzv. kulturní revoluce, posléze studovala na univerzitě angličtinu, vyhrála
konkurs na stipendium do Británie a stala se první Číňankou, která zde získala univerzitní titul
PhD. Nyní je úspěšnou autorkou několika bestsellerových titulů.
Drak spí – Klevisová, Michaela
"Některá tajemství je lepší zapomenout"
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy
nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu
však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným
případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po
vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.

Goldstein – Kutscher, Volker
Berlín 1931: Hospodářská krize, násilné střety mezi SA a Rudou frontou, mocenský boj
berlínských gangů. Když Gereon Rath dostane za úkol sledovat amerického gangstera
Abrahama Goldsteina, netuší, že z kolegiální výpomoci pro americkou Bureau od Investigation
se brzy stane smrtící závod. Zatímco on se nudí na svém pozorovacím stanovišti v hotelu
Excelsior, ozbrojený Goldstein se už dávno volně pohybuje po městě. Když pak Marlow, šéf
podsvětí, donutí Ratha k soukromému pátrání, dostává se komisař mezi bojové linie ve válce
zločineckých spolků. Charly Ritterová nastupuje přípravnou právní praxi, a když nechá ze své
kanceláře utéct mladou bezdomovkyni přistiženou ve vlaku bez jízdenky, setkává se její pátrání
s tím Gereonovým – a je z toho další konflikt…
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Chůva – Macmillan, Gilly
Malá Jo zbožňuje chůvu Hannah víc než svoji matku, a tak když jedné noci Hannah beze stopy
zmizí, holčička je naprosto zničená. O třicet let později se Jo vrací do rodičovského domu a je
nucena čelit svému složitému vztahu s matkou. Jenže když jsou v jezeře na jejich pozemku
objeveny lidské ostatky, Jo začne pochybovat o všem, o čem byla až dosud skálopevně
přesvědčená. Pak když na dveře jejich domu zaklepe nečekaný host, Jo zažije další šok. Zoufale
se snaží doplnit mezery ve svých nejasných vzpomínkách. Nezbývá jí než přijít na to, co byla
její chůva zač a proč zmizela. A především se musí rozhodnout, zda může věřit vlastní matce…
Chůva od autorky bestsellerů Spálená obloha či Dokonalá Gilly Macmillanové je temným a
nepředvídatelným příběhem plným tajemství a klamu. Je to ďábelsky chytrý thriller, který nám
připomíná, že někdy je mnohem snazší přijmout lež namísto kruté, bolestné pravdy.
Johana z Rožmitálu: Bouřlivý život s Jiřím z Poděbrad – Hanibal, Jiří
Píše se rok 1450. Ovdovělý zemský správce Jiří z Poděbrad hledá ženu, která by pečovala o
jeho domácnost a byla opatrovnicí jeho dětí. V Johaně z Rožmitálu ovšem nenachází pouhou
hospodyni, ale především moudrou a výtečnou rádkyni, schopnou citlivě zasahovat i do
politických záležitostí, a to v nelehké době, kdy je země nábožensky rozdělena mezi katolíky a
kališníky a kdy je zemský správce a později český král Jiří z Poděbrad nucen vést spory s
papežem a války s Matyášem Korvínem. Ovšem stejně jako každé manželství, i svazek Johany s
Jiřím zažívá časy dobré i zlé…

Kde kvete tráva – Kang, Han
V noci na 27. května 1980 proběhl v jihokorejském Kwangdžu nejhorší masakr civilistů
nařízený vlastní vládou, jaký moderní dějiny země pamatují. Pod záminkou potírání
komunistické diverze schválili čelní představitelé státu vojenský zásah k potlačení lidových
nepokojů, které byly ve skutečnosti projevem nesouhlasu s panujícím autoritářským režimem.
Román sleduje osudy několika mladých hrdinů, které se oné osudné noci protnou. Ti, kteří
přežili, musí čelit pronásledování ze strany státních orgánů i vlastním vzpomínkám na prožité
trauma.

Kdo s ohněm zachází – Hrdlička, Pavel
Volné pokračování historické detektivky Smrt nosí rudé škorně se opět odehrává ve
středověké Praze, a to v prosinci roku 1399. Václav od Černého koně, podrychtář Starého
Města pražského, řeší další případy. Nemá toho na svých bedrech málo: kromě zmizení biřice
Vohnouta, požáru v radní síni, nepořádku v obecní pokladně a hledání viníků se musí potýkat s
řadou dalších menších či větších problémů. Snaží se také odhalit identitu tajemných jurátů,
kteří zřejmě stojí i za přepadením biskupova poselstva, a odkrýt podvody alchymisty s nekalou
pověstí. A ke všemu občas na Václava svými tajnými ženskými zbraněmi skrytě zaútočí
manželka Kateřina, toužící po nových šatech na očekávanou korunovaci...
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Keltské impérium – Cussler, Clive
Vražda týmu vědců v Salvadoru. Tragická srážka nákladních lodí poblíž Detroitu. Útok lupičů
na archeologické naleziště v Egyptě. Tyto zdánlivě nesouvisející události jsou propojeny
pavučinami zločineckého spiknutí, které má nastolit nový světový řád. Dirk Pitt spolu se
svými dětmi a věrným parťákem Alem Giordinem musí nasadit všechny síly, aby společně
zabránili nejhoršímu a zároveň rozluštili tři tisíce let starý životní příběh egyptské princezny
Meritaten, jenž je klíčem k odpovědím na všechny hádanky. K vyřešení záhad a porážce
zločinců vede dlouhá a nebezpečná cesta, lemovaná akcí, napětím i bojem o holý život.

Miláčkovo pokušení – Lindseyová, Johanna
William Blackburn, hrabě z Ketterhamu, ohrožovaný mocnými nepřáteli, žije se svou dcerou
Vanessou v exilu na skotské vysočině. Když Vanessa dospěje, William ji nutí, aby se vrátila k
matce do Anglie a debutovala ve společnosti. Vanessa, kterou otec vychovával svobodně
jako chlapce, se obává, že se nebude umět chovat jako mladá dáma, ale přesto souhlasí, že
vstoupí do vysoké společnosti a pokusí se zároveň o to, aby bylo ukončeno nepřátelství proti
jejímu otci. Neumí si však představit, jak vysokou cenu bude muset zaplatit… Historický
román z období regentství.

Miluj mě jakkoli – Probstová, Jennifer
Caleb Pierce začal pracovat v otcově stavební firmě Pierce Brothers už jako mladý kluk. Od
počátku snil, že se vypracuje do vedení a firma jednou přejde pod jeho křídla. Otcova závěť
ale říká něco jiného. Firma zůstane Calebovi pouze v případě, že ji povede spolu se svými
dvěma bratry, se kterými se navzájem dávno odcizili. Najít společnou cestu nebude
jednoduché, zvlášť když si každý z nich přeje úplně něco jiného. Věci se ještě víc zkomplikují,
když si Caleba najme designérka Morgan, aby pro její bohaté klienty postavil dům snů.
Calebovi se její nabídka moc nezdá, nezbývá mu ale než přijmout, jinak se podle Morgan
může rozloučit se skvělou reputací i stálými zákazníky. Caleb se snaží odvést co nejlepší
výsledky, jen kdyby ho neustále nerozptylovaly Morganiny jiné kvality…

Miluj mě kdekoli – Probstová, Jennifer
Druhý díl volné trilogie Stavitelé snů z pera bestsellerové autorky Jennifer Probstové. Když
byla Raven na střední škole, její otec zemřel při tragické automobilové nehodě. V autě nebyl
sám. Na sedadle spolujezdce přišla o život Diana Pierceová, matka tří bratrů Pierceových a
manželka bohatého podnikatele Christiana Pierce. V kufru auta čekala dvě sbalená zavazadla
a letenky do Paříže. Raven se s otcovou zradou nikdy nesmířila a po jeho smrti se na léta
odstěhovala k tetě. Rozhodla se nechat minulost za sebou. Dokud se do jejího života
nepřipletl jeden z Pierceovic bratrů. Dalton Pierce opustil svůj život v Kalifornii a vrátil se
domů, aby se se svými bratry postaral o rodinnou společnost Pierce Brothers. Doposud ho
práce ve firmě naplňovala takovou radostí a vášní, že mu nezbyl čas na nic jiného. Dokud
jednoho večera nezabloudil do místního baru a nenarazil na drzou sexy barmanku, která v
něm rozproudila úplně jiný druh vášně. Bohužel pro Daltona, Raven je vůči jeho pokusům
naprosto imunní a Dalton se setkává jen se sérií prostořekých odmítnutí. Pierceovým bratrům však nelze odolávat
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dlouho, a když se Dallton nabídne, že zrekonstruuje Ravenin bar do jeho původní podoby, začne mezi nimi napětí
nabírat na intenzitě. Každým dnem, kdy směřují za společným cílem, k sobě mají o něco blíž. Dalton však netuší nic o
rodinném tajemství, které hrozí, že je od sebe odežene jednou provždy...
Miluj mě vším – Probstová, Jennifer
Tristan Pierce opustil své bratry i rodné město, aby se věnoval vlastním cílům a snům. Nikdy
však nezapomněl na mladičkou Sydney Greenovou, se kterou kdysi prožil krátký, ale o to
vášnivější románek. Rozchod, který následoval, už tak příjemný nebyl, a Tristan se k němu v
myšlenkách mnohokrát vracel. Teď se musí vrátit domů a spolu s bratry převzít rodinný
podnik. Dostane jeho láska druhou šanci navzdory chybám, kterých se v minulosti dopustil?
Sydney Greenová Tristana milovala celým srdcem. S jeho odchodem ji však opustila i důvěra
a ochota znovu se zamilovat. Teď se ale vrátil a Sydney tuší, že dřív nebo později bude muset
čelit nejen jemu, ale také hlubokému tajemství, které roky skrývala…

Mokrá ryba – Kutscher, Volker
Berlín roku 1929.
Kriminální komisař Gereon Rath zažívá město, které je v rauši. Kokain, ilegální noční kluby,
politické pouliční bitvy – prostě tanec na sopce. Mladý, ctižádostivý komisař, který je ve
městě nový a byl uklizen na mravnostní oddělení, se nikým nepověřen zapojí do vyšetřování,
které vede oddělení vražd – a netuší, že píchl do vosího hnízda…Mrtvý bez identity a se
stopami bestiálního mučení je pro oddělení vražd hádankou. Rath objeví pojítko se skupinou
Rusů v exilu, kteří měli v plánu nakoupit zbraně za pašované zlato a připravit puč. Po zlatu a
zbraních však pasou i jiní. Rath narazí na polovojenské jednotky i organizovaný zločin.
Zamiluje se do Charly, stenotypistky na oddělení vražd, a využije jejích zasvěcených informací
pro své osamělé vyšetřování. Přitom se do případu zaplétá víc a víc...

Myslete na děti! – McEwan, Ian
Fiona pracuje jako soudkyně Nejvyššího soudu a při svém mimořádném pracovním vytížení
vnímá manželův zálet s mladší ženou, na který mu přijde, sice bolestně, ale zároveň na
nějaká hluboká řešení prostě nezbývá čas. Řeší komplikovaný právní spor – sedmnáctiletý
mladík umírá na leukemii a rodiče odmítají transfuzi krve; patří ke Svědkům Jehovovým.
Potvrdí soudkyně v precizně vedeném sporu, že právo na život je víc než právo rodičovské?
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Nebezpečné známosti – Robb, J. D.
Vyšetřovatelka Eva Dallasová vkládá s manželem velké naděje do centra, které zřídili pro
mládež na šikmé ploše. Na pomoc si přizvou i psycholožku Rochelle, která dostala ze
závislosti svého bratra Lyla. Jednoho dne je ovšem Lyle nalezen mrtev se stříkačkou v ruce.
Eva se pustí do vyšetřování a s hrůzou zjistí, že nešlo o předávkování, ale o vraždu, a hrozí, že
nebude jediná.

Nejsem z ledu – Frasier, Anne
Pod hladinou minneapoliského jezera je nalezeno tělo chlapce zamrzlé v ledu. Děsivý nález
však není ojedinělý. Ba co hůř. Nalezená těla patří dvanáctiletým chlapcům, kteří zmizeli před
dvaceti lety. Detektiv Jude Fontaineová a její partner Uriah Ashby se potýkají nejenom s
neobvyklým případem, ale i s nástrahami kruté zimy, která komplikuje vyšetřování. Na město
udeří nejhorší sněhová bouře v historii, a právě uprostřed ní najde Jude na prahu domu, kde
žije, opuštěného čtyřletého chlapce. Dítě není schopné říct, odkud se vzalo, kdo jsou jeho
rodiče, ani kde bydlí. Dokonce ani neví, jak se jmenuje. Jeho neobvyklé chování vede Jude k
přesvědčení, že za svůj krátký život nepoznalo nic než týrání. Jude není jeho osud lhostejný a
pokouší se mu porozumět. Což se jí podaří natolik, aby si uvědomila, že čtyřleté dítě beze
jména je možná jediným klíčem ke dvacet let starému, nikdy nevyřešenému, zato dokonale
vychladlému případu.
Nepolíbená nevěsta – Cartland, Barbara
Mladičká Venetia, dcera vévody z Lynbrooku, studuje v klášterní škole ve Francii. Je zcela
ponořená do učení a příliš se nezajímá o svět za branami kláštera – a ještě méně o muže. Jaké
je proto její překvapení, když pro ni nechá poslat její otec a po návratu do Londýna jí sdělí, že
se má provdat za vévodu z Rockinstonu. A sňatek se má konat už za čtrnáct dní!
Venetia se pokusí svému otci vysvětlit, že se sňatku nebrání, ale chtěla by se vdávat z lásky –
a pokud by to nebylo možné, tak by alespoň ráda svého nastávajícího předem viděla. Její otec
je však k jejím námitkám zcela hluchý. Vnímavá Venetia pochopí, že jí něco tají.
Provdá se nakonec Venetia za muže, jehož jí vybral otec? A co vlastně vedlo vévodu z
Rockinstonu k tomu, aby si ze všech dívek v Anglii vybral právě Venetii? A pokud k sňatku
opravdu dojde, budou spolu šťastní?

Nikdo není doma – Weaver, Tim
Zapadlá yorkshirská vesnička Black Gale měla pouhých devět obyvatel. Nebyli to jen sousedé,
ale také blízcí přátelé, kteří se často vídali a trávili spolu čas, včetně onoho osudného
Halloweenu, kdy se sešli naposledy. Povečeřeli, trochu popili a vyrazili na setmělá blata, aby
si užili předvečer svátku všech svatých. Nikdo se už nevrátil. Jako by se po nich slehla zem.
Nezůstaly žádné stopy ani důkazy, jen několik fotografií, které si toho večera pořídili.
O dva a půl roku později je už policie naprosto bezradná, a případ proto přebírá soukromý
vyšetřovatel David Raker, kterého záhada pohřešované vesnice úplně pohltí.
Jaká tajemství obyvatelé před svými rodinami ukrývali? A co tajili jeden druhému? Bylo
všechno takové, jak by se mohlo na první pohled zdát? A bude Raker pátrat po devíti lidech –
nebo po devíti tělech?
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Ohníčky všude kolem – Ng, Celeste
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají lidé na to, aby měli všechno přesně
podle šablony – stejné trávníky, stejné domy, a také aby žili stejné životy. Elena
Richardsonová ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské rodinky 90. let
naprosto dokonale. Richardsonovi, kteří mají čtyři děti, pronajmou byt nekonformní chudé
fotografce Mie s dospívající dcerou. Tyhle dvě rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale od
začátku víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede to ke katastrofě…

Oprávněná vražda – Češka, Stanislav
Příběh inspirovaný skutečným případem brněnské mordparty.
Kolegové z firmy postrádají svého spolupracovníka. Podle manželčina tvrzení by však měl být
na služební cestě. Když náhodný kolemjdoucí objeví po téměř dvou týdnech rozkládající se
tělo zmizelého muže, případu se ujímají kriminalisté z brněnské mordparty. Při svém pátrání
odkrývají poněkud bizarní pozadí vraždy zmizelého muže. A musí si klást otázky, kdy je vražda
ještě oprávněným prostředkem obrany, a kdy už krutým a vypočítavým zločinem…

Ostrov kamélií – Bachová, Tabea
Zdá se, že Sylvie dosáhla všeho, ale ve svém životě plném práce a ve zdánlivě dokonalém
manželství přesto není šťastná. Když zdědí ostrov kamélií v Bretani, dá Mnichovu sbohem.
Ale Sylviin obchodně zdatný manžel už ostrov nabídl k prodeji. Proto není radno zmiňovat se
v zahradním království kamélií o neznámé dědičce. V zajetí kouzla ostrova a dojatá srdečností
zdejších lidí Sylvie svou identitu neprozradí.
Když se pak zamiluje do Maëla, který pracuje na ostrově jako zahradník, situace se pořádně
zkomplikuje…

Osvobození – Kealey, Imogen
V šestnácti letech Nancy opustila rodnou Austrálii, aby nalezla nový domov a životní lásku v
Marseille. Ovšem během nacistické okupace nedokázala stát stranou a jako čím dál slavnější
a hlavně nepolapitelnější Bílá myš se stala německým silám trnem v oku. Když byla odhalena,
musela uprchnout do Anglie, zatímco jejího manžela Henriho zadrželo gestapo. Nancy se však
nikdy nevzdává - po tvrdém výcviku se vrací do esesáky a gestapáky zamořené Francie, aby
pomohla osvobodit svůj nový domov i milovaného Henriho...
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Pomsta bílého jednorožce – Vondruška, Vlastimil
Častolov z Frýdlantu, který se honosí erbem Ronovců, přijde za nevyjasněných okolností o
manželku Anežku, kterou najdou mrtvou pod skálou, na níž se jeho hrad tyčí nad krajinou jako
orlí hnízdo. Její smrt uzavře královský popravce jako nešťastnou nehodu, jenže záhy poté je
zabit i on. O tom, že nejnevděčnějším úkolem je pomáhat příbuzným, se přesvědčí Oldřich z
Chlumu, když své ženě Ludmile slíbí celou záležitost vyšetřit. Jakmile se pustí do pátrání,
začnou mysteriózními způsoby umírat další lidé a vše se točí kolem soutěsky, zvané Peklo. Co
je ovšem nejhorší, nikdo z případných podezřelých ty vraždy spáchat nemohl, a tak nakonec
nastupuje církev, neboť ďáblova stopa je nepopiratelná.

Pouť oběšenců – Hrdlička, Pavel
Oblíbený autor uzavírá svou volnou sérii historických příběhů s detektivní zápletkou románem,
jehož hlavním hrdinou je opět Václav od Černého koně. Tentokrát řeší velmi zapeklitý případ,
neboť u vchodů staropražských domů se znenadání začínají objevovat nebožtíci, které někdo
sňal ze Šibeničního vrchu. U kostela svatého Jindřicha se vraždí a podezřelý je i biřic Vohnout.
Ale hlavně: Odváží se podrychtář obžalovat všemocného podkomořího Zikmunda Hulera,
králova oblíbence, který si nechává říkat Zikmund z Orlíka?

Pro tvoje dobro – Wisemanová, Ellen Marie
Další strhující dílo z pera autorky Tmavých stěn Willardu. Za jednoho letního večera roku 1931
zahlédne Lilly Blackwoodová za oknem svého podkrovního pokoje světla cirkusu. Ví, že nesmí
ven, nikdy ostatně nevykročila ani ze svého pokoje. Matka jí tvrdí, že lidé by se jí báli. Přesto
Lilly poruší všechna pravidla – a domů se už nikdy nevrátí. O dvacet let později devatenáctiletá
Julia Blackowoodová přijíždí převzít správu nad sídlem, které zdědila. V utajeném pokojíku v
podkroví najde důkazy, že zde kdosi žil. Snad ta podivná dívka na fotografiích z cirkusové
show? Příběh dvou žen, tak odlišných, a přesto spojených neznámým poutem, přinese řadu
šokujících odhalení, napětí i dojetí.

Propustka na svobodu, Follett, Ken
Historická freska odehrávající se na pozadí dějin Skotska, Anglie a Nového světa, jejmiž
protagonisty jsou mladí lidé a jejich dobrodružná cesta za svobodou... Mladý Mach touží
odnepaměti po svobodě, miluje Zelené vrchy Skotska a sní o bílém domku, dětech a ženě.
Lizzie, dcera statkářky si jako dítě s Macchem hrávala, ale nevinnost dětské hry se proměnila v
hluboký cit, kterému nikdo nepřeje.

8

Přiznání taxikářů – Němčík, Jiří
Jízda taxíkem městem i lidskými osudy.
Babičky o berlích, ale i lehké holky po šichtě. Studenti spěchající na vlak k mamince i opilci na
cestě z baru do baru. Lidé obyčejní, excentričtí, zamlklí i hovorní. To je celé široké spektrum
osudů, se kterými se na svých cestách Prahou setkal Jiří N. Taxikář. Člověk, který pozoruje a
naslouchá a z nekonečného přadena osudů splétá krátké příběhy.

Rituál – Nevill, Adam
Čtyři kamarádi se vydávají na výlet za polární kruh. Na vysoké byli nejlepšími přáteli a teď se
sešli, aby společně vyrazili za dobrodružstvím. Už to nejsou mladíci, každý má svůj život a brzy
se mezi nimi objeví napětí. Frustrovaná a unavená čtveřice se rozhodne zkrátit si cestu, ale
zkratka změní jejich výpravu v noční můru, která je může stát život.
Ztracení, hladoví a obklopení po tisíciletí nedotčeným lesem doklopýtají ke staré opuštěné
chalupě. Uvnitř objeví hrůzostrašné pozůstatky starodávných zvyků a pohanských obětí. Na
místě, jež zažilo temné rituály, naleznou prastaré předměty a neidentifikovatelné kosti.
Kromě toho ale narazí i na bestii, která v lese stále přežívá. A nyní se stávají její lovnou zvěří.
Zatímco se čtveřice snaží zachránit, zjistí, že smrt mezi prastarými stromy nepřichází tak
docela snadno…
Skála – May, Peter
Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé místo bez stromů, bičované větry a pokryté
vřesovišti. Topí se tam rašelinou a mluví gaelsky. A snad jen strach lidí z Boha je tam silnější
než starost o živobytí. Pod zástěrkou víry však přežívají staré pohanské hodnoty a prapůvodní
touha po krvi a pomstě. Na ostrov přijíždí nedávnou ztrátou syna poznamenaný policejní
detektiv Fin Macleod, jenž se má podílet na vyšetřování brutální vraždy, spáchané podle
stejného scénáře jako vražda, jíž se zabývá v Edinburghu. Fin prožil na ostrově Lewis dětství,
takže vyšetřování je pro něho zároveň cestou domů a do minulosti. Setkává se s dávnými
kamarády, s Artairem, který si vzal Marsaili, Finovu první lásku, a s mnoha dalšími. Většina z
nich ho však nevítá s otevřenou náručí. Fin netuší, že klíč k případu by mohl odemknout i
dveře, za nimiž je ukryto tajemství, jež se bezprostředně týká jeho samého. Jakou roli v
případu hraje Finova dávná účast při tradiční výpravě na lov terejů hnízdících na nepřístupné nebezpečné skále An
Sgeir? Povede tragédie, jež se tam tehdy odehrála, i po všech těch letech k další oběti?
Skleněný oceán
Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na poslední plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil
1. května 1915. O týden později jej jen několik kilometrů od irského pobřeží zasáhlo německé
torpédo a loď šla během několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. Tato katastrofa výrazně
ovlivnila průběh první světové války.
Květen 2013
Sarah je americká spisovatelka, která marně hledá téma pro další knihu. Jednoho dne
náhodou objeví starý kufřík po svém pradědovi Patrickovi, který pracoval v roce 1915 jako
stevard na palubě Lusitanie. V kufříku nalezne něco, co by mohlo změnit historii. Rozhodne
se okamžitě odjet do Anglie hledat více informací.
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Duben 1915
Caroline je bohatá Američanka, která obývá se svým manželem Gilbertem kajutu první třídy na parníku Lusitania.
Míří za obchodem do Evropy, kde běsní velká válka. Gilbert je neustále zaneprázdněný, nepřestává pracovat ani na
lodi. Caroline už nebaví hrát roli manželky úspěšného podnikatele a je ráda, když na palubě potkává starého přítele
Roberta. Čím více času s ním tráví, tím více se zajímá o napjaté dění kolem. Brzy pochopí, že se na palubě odehrává
něco tajného a nebezpečného.
Smrt nosí rudé škorně – Hrdlička, Pavel
Děj historického dobrodružného románu s detektivní zápletkou se odehrává ve středověké
Praze na podzim roku 1396. Hlavním hrdinou je Václav, podrychtář Starého Města
pražského, který stojí před nesnadným úkolem: vypátrat vrahy mladého pána Jindřicha
Bludovského, zavražděného přímo na tržišti. Navíc hodlá najít ukradenou truhlu s penězi
velkokupce Ebrlina, která zmizela v době vraždy. O nebývalé starosti má tedy Václav
postaráno, zvlášť když čelí stálým nesvárům staroměstských občanů, v opuštěném domě u
hřbitova straší a každou chvilku přispěje svou troškou do mlýna i Václavova manželka...

Starý kraj – Hansen, Dörte
Pětiletá Vera uprchne se svou matkou v roce 1945 z východního Pruska na sever Německa
do regionu Altes Land. Útočiště najdou na starém statku s rákosovou střechou. Vera se ve
velkém, chladném selském stavení celý život cítí cize, ale přesto z něj nedokáže odejít. O
šedesát let později se jí přede dveřmi nečekaně objeví neteř Anna. Utekla i se svým malým
synem z předměstí Hamburku, kde ambiciózní ekorodiče nosí svoje děti ulicemi jako vítězné
trofeje — a kde se Annin muž zamiloval do jiné. Vera a Anna se téměř neznají, přesto toho
mají společného víc, než tuší.

Stará tajemství – Gibney, Patricia
Inspektorka Lottie Parkerová ve třetí knize z celosvětově velmi úspěšné detektivní série řeší
další temný případ: Když policie najde starší ženu, zavražděnou v domě své dcery,
vyšetřování připadne inspektorce a jejímu parťákovi detektivu Boydovi. Jakmile zjistí, že
dcera oběti se pohřešuje, začnou se obávat o bezpečí celé rodiny. Pak kdosi zapálí nedaleký
dům. Počet obětí roste a Lottie a její tým začínají rozplétat pavučinu tajností a lží. Vraždy
podle všeho vedou daleko do minulosti, k události, kterou vyšetřoval Lottiin otec, než
spáchal sebevraždu. Lottie stále neví, jak to tehdy s jejím otcem skutečně bylo, zdá se však,
že by jí stávající případ mohl poskytnout nějaké vysvětlení. Jenže kolik toho vlastně chce
vědět? A jak hluboko je ochotná se kvůli nalezení pravdy vydat?
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Tichý zabiják – Kutscher, Volker
Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty Winterové přivádí Gereona Ratha do berlínských
filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař působící na berlínském oddělení vražd brzy pozná
stinné stránky hvězdného prostředí a je svědkem přelomové fáze filmové branže. Svět dobývá
zvukový film a mnohým méně úspěšným při tomto přerodu ujíždí vlak: producentům,
majitelům kin – i hvězdám němého filmu. Rath se během vyšetřování ocitne mezi bojovými
liniemi soupeřících filmových producentů, dostane se do berlínské čínské čtvrti, do podsvětí a
na samou hranici zákona. Zatímco při pohřbu Horsta Wessela vypukne pouliční bitva mezi
nacisty a komunisty, musí se Rath klidit z cesty svému nadřízenému Böhmovi, který ho chce z
případu odvolat...

Tři opice – Urban, David
Zlo má mnoho tváří. V kriminálních povídkách policisty Davida Urbana se potkáváme se
sériovým vrahem, který u svých obětí zanechává figurku tří opic. S policistou, který má v
popisu práce chránit, ale dělá opak. S fantomem, který unese manželku doktora Johna
Watsona, přítele Sherlocka Holmese. Co je spojuje? Touha po pomstě. Na světě přece není
staršího a častějšího motivu pro zločin. Pro vraždu. Vraždu promyšlenou a do detailu
naplánovanou, protože jak praví staré přísloví, pomsta chutná nejlépe zastudena…

Úkol pro šaška – Hrdlička, Pavel
V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech 1402–1403 dramatická situace. Král
Václav IV. je svým bratrem Zikmundem zbaven vlády a nakonec uvězněn ve Vídni, zemi
drancují kočovní Kumáni a zároveň probíhá občanská válka mezi stoupenci Václava a
Zikmunda. Podrychtář Václav od Černého koně je novou městskou radou zbaven úřadu.
Nenese to vůbec dobře, ale nakonec může přijmout nabídku Bratrstva obruče a kladiva, které
ho chce vyslat do Vídně. Tam se má pokusit za pomoci králova šaška Kotrmelce, řádového
rytíře Bohuňka a bývalých biřiců osvobodit krále.

Ukradené životy – Gibney, Patricia
Silniční dělník objeví ve výkopu tělo těhotné dívky. Téhož dne se u dveří inspektorky Lottie
Parkerové objeví cizinka se synkem a prosí o pomoc při hledání ztracené přítelkyně. Když
tentýž kopáč najde další mrtvolu, vyšetřovatelka musí mobilizovat veškeré síly a vypátrat, jak
jsou tyto dvě oběti propojeny. Jenže záhy zmizí další dvě dívky… Ukradené životy jsou druhou
knihou z celosvětově velmi úspěšné detektivní série s inspektorkou Lottie Parkerovou, která
se teď střetne s takovými zrůdnostmi, jako je obchod s bílým masem a lidskými orgány či
sebepoškozování, a tento případ je tak snad ještě temnější než ten předchozí, který se u
našich čtenářů a čtenářek setkal s velkým ohlasem.
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Útěk – May, Peter
Je rok 1965 a pětice teenagerů pod vedením sedmnáctiletého Jacka Mackaye opouští své
domovy v Glasgow a míří do Londýna. Jack nemusel přátele dlouho přemlouvat, aby utekli
před svými nudnými životy a násilnickými rodinami a aby jako kapela vyrazili za slávou a
štěstím. Jenže chlapci brzy zjišťují, že realita nemá s jejich sny nic společného, a tři z nich se do
osmi týdnů od útěku vracejí domů s nenávratně poškozenými životy.
O padesát let později dojde v Londýně k brutální vraždě a tři muži, nyní téměř sedmdesátníci,
se musejí vrátit do města a čelit démonům, kteří je po pět desetiletí strašili a ničili jim život.

Venkovské sídlo 3: Časy se mění – Jacobs, Anne
Zdá se, že na venkovském sídle nastávají klidné časy. Franziska našla starý domov a ve
Waltrovi svou velkou lásku. Vnučka Jenny udělá všechno, aby si na rodinné usedlosti
vybudovala svou budoucnost, a je šťastná s Ullim, jemuž se slibně rozbíhá podnikání v
půjčovně lodí. Všechno ale není tak růžové, jak na první pohled vypadá: nově otevřená
restaurace neprosperuje a při stavebních pracích ve sklepě dojde k nálezu, který oživí dávno
zapomenutou historii. Franziska se obává, že by mohl souviset s její zesnulou sestrou a klade si
otázku: Vymaní se někdy ze zajetí minulosti?

Vikingové: Nájezdy synů – Holm, Lasse
Jaro roku 868. Flotila 80 lodí z Nourmountieru u francouzského pobřeží, která směřuje na jih.
Na palubě je Rolf Rapkæft, jeho přítel Hastein, bratr Jarvis a Ylva, kromě nich i Bjørn Jernside,
Sigurd Slangeøje, Halfdan Hvidsærk a další dva tisíce Vikingů.
Cílem je muslimské Španělsko, kde by se mělo rabovat samo. Spousta měst padla a lodě jsou
plné stříbra, ale když se flotila dostane do protiútoku, jedna loď zůstane osamocená ve
Středozemním moři. Někdo začne posádku jednoho po druhém zabíjet a je na Rolfovi, aby
přišel na to kdo.

Vikingové: Pomsta synů – Holm, Lasse
Ragnar Lothbrok je mrtev. Jeho pět synů žije. A teď se chtějí pomstít.
POMSTA VIKINGSKÝCH SYNŮ je historická detektivka z vikingského prostředí, jejíž příběh je
založen na skutečných událostech, jež se odehrály v severní Anglii v letech 866 a 867. Jde o
první část románové trilogie zasazené do doby raného středověku.
Jaro 866. Severoanglická vesnice se ocitá pod útokem Vikingů. V jejím srdci stojí na šibenici
chlapec Wulf s oprátkou kolem krku, jenž přihlíží tomu, jak skandinávští nájezdníci drancují
jedno obydlí za druhým. Chlapec však neumírá v plamenech, ale opouští vypálenou vesnici
společně s Vikingy, kteří jej pojmenují Rolf a odvedou ho s sebou na svou pevnost.
Rolf si pomalu uvědomuje, že útok na vesnici nebyl náhodný. Pět synů slavného Vikinga
Ragnara Lothbroka – Bjørn, Ivar, Sigurd, Ubbe a Halfdan – totiž přišlo do Anglie, aby pomstili
smrt svého otce, jenž zemřel na následky hadího uštknutí ve vězení northumbrijského krále Ælly.
Když se z cesty bratrů za pomstou stane rozsáhlá invaze a Rolfova vlastní tajemství začnou postupně vyplouvat na
povrch, začíná závod s časem. Bude mít dostatek času na to, aby dokázal královu nevinu a zabránil tak obrovskému
krveprolití na obzoru?
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Za tebou – Hodge, Sibel
Chloe Bensonová se probudí svázaná v hrobě a netuší, jak a proč se v něm ocitla. Zvládne se
odtamtud dostat a uprchnout, ale nikdo jí její příběh nevěří – ani policie, ani doktoři a její
manžel Liam už vůbec ne. Když pojme Chloe podezření, že jí Liam lže, nezbývá jí nic jiného, než
se vrátit do vlastní minulosti. Sleduje své stopy, aby se dozvěděla pravdu a přežila. Ale někdo
je jí v patách… Dívej se za sebe. Nikdy nevíš, kdo tam je.

Zvěrolékař na cestách – Cranston, Jonathan
Autor si ve svých třiceti letech už stihl vybudovat praxi na britském venkově a zároveň
procestovat kus světa od africké džungle, přes východní Asii až po Nový Zéland. V jeho
příbězích se objevují tradiční i netradiční zvířecí pacienti, jako jsou labuť, pásovec, fretka,
nosorožec, pakůň či vakoveverka. Vesměs jde o veselé historky, jednou autor řeší případ
leguána, který spolkl zásnubní prsten majitelky, jindy honí klokana po britské klinice a pak
zase omylem v Austrálii naočkuje špatné stádo krav. Milé zábavné povídání, díky veliké
rozmanitosti druhů i prostředí, v němž se příběhy odehrávají, je kniha příjemně čtivá a
nehrozí, že by mohla nudit či se opakovat.

Žebrákova pomsta – Hrdlička, Pavel
Děj nového autorova příběhu s detektivní zápletkou se opět odehrává ve středověké Praze a
hlavním hrdinou stále je Václav od Černého koně, podrychtář Starého Města pražského.
Ocitáme se v červenci roku 1401, kdy po devadesáti letech relativního míru před Prahou leží
vojsko míšeňských markrabat a ti, kteří měli zemi hájit, tedy páni a rytíři, se spojili v Panskou
jednotu vedenou moravským markrabětem Joštem a oblehli město z druhé strany. Pražští
měšťané museli opustit dílny i krámy a hájit svou rodinu i majetek na ochozu pražských
hradeb. Ještě hůř však dopadli sedláci v pražském okolí, protože je před drancujícím vojskem
nic nechránilo. Za dramatických událostí dochází k zrádnému otevření městských bran a
pokusu o získání Longinova kopí, jež získal do dočasného držení císař Karel IV. Podrychtář
Václav dostane za úkol vypátrat zrádce. A to ještě netuší, jak se do závěrečného boje připlete
žebrák...
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Naučná literatura
100 nejhezčích výletů po Česku a Slovensku – Hocek, Jan
100 nejhezčích výletů po Čechách a Slovensku, za všech ročních období, pěšky, na kole i
dalšími způsoby. Načerpejte inspiraci z tras navržených zkušeným cestovatelem. Popisy
trasy jsou doplněny o mapy, tipy na zajímavosti po cestě a v neposlední řadě o nádherné
fotografie.

100 pokladů naší planety: Hrady a zámky – Brooks-Motl, Hannah

Moderní krasopsaní – Svobodová, Markéta
Vydejte se společně s Markétou do tajů krasopsaní. Dozvíte se vše potřebné od základů až
po pokročilejší tipy a techniky, díky kterým se vaše písmo dostane na vyšší úroveň. V
projektech si veškeré osvojené dovednosti vyzkoušíte při tvorbě originálních výrobků.
Speciální rozsáhlá kapitola o digitálním krasopsaní vás provede základy i obtížnějšími
technikami – dozvíte se například, jak vytvořit efekt akvarelu tak, aby vypadal tak
opravdově, jako skutečná práce se štětcem, barvami a plátnem. S osvojením psaní
jednotlivých písmenek vám pomůže přiložená písanka, která vám zároveň může dodat i
první impuls k vytvoření vlastního stylu.

Muži Marie Terezie – Egghardt, Hanne
V době vlády Marie Terezie byly vedle krvavých válek taky uskutečněny reformy s
dalekosáhlou, dodnes platnou účinností.
V devíti bohatě ilustrovaných, živoucích portrétech představuje autorka ty muže, kteří měli
pro Marii Terezii velký význam. Na jedné straně soukromé vztahy, na druhé její politické
rádce a generály.
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Pěvci – Gutjahr, Axel

Tanky: Velký obrazový průvodce – Willey, David
Komplexní encyklopedická kniha o tancích zachycuje celou historii těchto obrněných
vozidel a v závěru nabízí i výhled do budoucna. Více než 400 typů tanků, včetně
bezpilotních. Dozvíte se o amerických, britských, ruských či francouzských strojích, o
slavných konstruktérech, jakými byli Michail Koškin nebo sir William Tritton. Kniha
je doprovázena detailními velkolepými fotografiemi.

Ženy, které běhaly s vlky – Pinkola Estés, Clarissa
V každé ženě žije mocná síla, naplněná zdravými instinkty, vášnivou tvořivostí a
nesmrtelným poznáním. Je to archetyp Divošky, který představuje instinktivní povahu žen.
Divoška je ale ohroženým druhem, neboť i když dary nespoutané přírody nám od narození
patří, snaha společnosti zcivilizovat nás do strnulých rolí utlumila to hluboké a životodárné
poselství našich vlastních duší. V knize Ženy, které běhaly s vlky se zabývá dr. Estés mýty,
pohádkami a příběhy, z nichž mnohé pocházejí z její vlastní rodiny, s cílem pomoci ženám
spojit se znovu s těmito divokými, zdravými a vizionářskými vlastnostmi této instinktivní
povahy. V příbězích a komentářích v této pozoruhodné knize nalézáme, zkoumáme,
milujeme a pochopíme Divošku a pojmeme ji do své hluboké duše jako něco kouzelného a
léčivého. Je to obohacující a životodárná psychologie žen v tom nejopravdovějším smyslu, je
to poznání duše. Tato kniha nám připomíná, že jsme stále nespoutanými a že obnovení této
vitality nás samo o sobě postaví přímo do světa. Práce ukazuje čtenáři, jak úžasné je být odvážnou, starostlivou a jak
je úžasné být ženou. Ten, kdo umí číst, by si měl tuto knihu přečíst.
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Knihy pro mladší čtenáře
4 Pohádkové příběhy Čtyřlístku
V edici „4 příběhy Čtyřlístku“ jsme připravili komiksovou novou knihu, tentokrát na
pohádkové téma. Kniha obsahuje příběhy: Fajermonovy boty, Ztracené pohádky, Tři havrani
a Drak dobrák. Autory příběhů jsou Jiří Poborák, Richard Svitalský, Hana Lamková a Radim
Krajčovič.

Báječná Florentýna: Tajemství statku Štístko – Szillat, Antje
„Štístko,“ přečte si Florentýna a povzdychne si. O štěstí na tomhle zpustlém statku, kde si
rodiče chtějí otevřít veterinární kliniku, přece nemůže být žádná řeč a Florentýna se do
tohoto dobrodružství pouští jen hodně nerada … V pozoruhodné zahradě za starobylým
domem ale záhy naráží na neslýchané tajemství: na mluvícího kocoura Paula z Panamy.
Rozumí mu jenom ona – a brzy pozná, že zvířatům všeho druhu je jako kočičí našeptávačka v
nouzových situacích velkou pomocí… Napínavá série s nádechem magie potěší čtenářky od 8
let.

Báječná Florentýna: Záhadný poník – Szillat, Antje
Na statku Štístko se zničehonic objeví vysloužilý přívěs na koně. Kde se tam vzal? Florentýna
a její rodiče nevěří vlastním očím, když v něm najdou zanedbaného, vychrtlého poníka, který
se sotva drží na nohou. Mluvící kocour Paulo Florentýně prozradí, že se jmenuje Flíček a že se
ho jeho majitelé snaží zbavit. Florentýna je v šoku. Když potom narazí na další poníky, kteří
nutně potřebují její pomoc, neváhá a odvážně se spolu s Paulem pustí do nového
dobrodružství. Druhý díl napínavé série s nádechem magie potěší všechny milovnice zvířat!

Deník báječného kamaráda – Kinney, Jeff
Připravte se na úplně nový pohled na Deníky malého poseroutky od Jeffa Kinneyho!“
Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře znáte. Teď nadešel čas, abyste nahlédli do
jeho osobního deníčku a přečetli si něco přímo od něj. V Deníku báječného kamaráda píše
Rowley Jefferson o svých vlastních zkušenostech a souhlasil také s rolí Gregova životopisce.
(Koneckonců Greg bude jednoho dne bohatý a slavný a všichni budou chtít znát jeho příběh).
Rowleymu to zatím moc nejde, ale nabízí zhola nový pohled na svět malého poseroutky.
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Deník malého poseroutky 14: Na spadnutí – Kinney, Jeff
Nečekané dědictví umožní rodině Grega Heffleyho důkladně přestavět dům. Jenže brzo se
zjistí, že taková rekonstrukce není žádná legrace. S každou zdí, která jde k zemi, se objeví
nějaký nový problém: shnilé dřevo, jedovatá plíseň, nevítané potvůrky a ještě něco mnohem
zlověstnějšího… Greg i jeho rodina začínají pochybovat, jestli to vůbec stálo za to. Až se prach
usadí, ukáže se, zda budou moci zůstat… nebo se budou muset odstěhovat z města?

Fotbalová škola 1: Kde fotbal řídí svět – Bellos, Alex
Dá se hrát fotbal i na Marsu? A co když se chce fotbalistovi během hry čurat? Dokážeš si
představit, že bys chodil do fotbalové školy? Nemusel by ses učit češtině ani cizím jazykům,
matematice ani přírodovědě a dalším příšerně nudným předmětům. Místo toho by ses ve
všech předmětech bavil jen fotbalem. To je sen(!) – ano, slyšeli jsme tě. Sen je tahle úžasná
kniha plná fotbalového hýření, žebříčků, výsledků, překvapujících faktů a zajímavostí. Dozvíš
se spoustu neuvěřitelných informací o fotbale, které ti vyrazí dech, a zažiješ spoustu zábavy.
Jestli si myslíš, že se vyhneš matice, přírodovědě, ekonomii a dalším předmětům, musíme tě
zklamat. Jedno je ale jisté, určitě nebudeš chtít, aby tyhle předměty někdy skončily!
Fotbalová škola je prostě úžasná! Kniha pro čtenáře od 8 let a všechny fotbalové fanoušky,
kteří zůstali duší dětmi!

Fotbalová škola 2: Kde fotbal zachraňuje svět – Bellos, Alex
Představ si školu, kde by se na každé hodině probíral jen fotbal! A rovnou na hřišti! Tahle
úžasná kniha plná fotbalového hýření, žebříčků, výsledků, překvapujících faktů a zajímavostí
tě provede tou nejbáječnější školou na světě. Její autoři věří, že fotbal tě naučí spoustu věcí
o světě. Ve fyzice se dozvíš, že fotbalové míče ve skutečnosti nejsou kulaté! V zeměpise
očicháš dinosauří bobek a zjistíš z něj něco o trávě. A uměl bys říct, jestli jsou leváci častěji
kluci, nebo holky? Autoři ti to poví v hodině biologie. Fotbalová škola je prostě úžasná!

Gruffalo – Donaldson, Julia
Knížky z této řady se díky svým originálním příběhům a ilustracím, staly jedněmi z
nejčtenějších obrázkových knih na světě. Rádi bychom je přiblížili i vám. Jsou určené
především "pro první čtení" a čtenáře, kteří si znalost čtení procvičují. Vstupte tedy s námi
do černého lesa, odhalte kdo tam žije a prožijte neuvěřitelné.. Čtivě napsané, moderní,
zábavné, vtipné, místy i trochu strašidelné příběhy o příšeře Gruffalovi dětem ukážou, že i to
nejhroznější monstrum nemusí být ve skutečnosti tak děsné.
30 minutový film znáte z vysílání ČT.
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Holubice a had
Louise le Blancová před lety uprchla od všeho, co znala, a skryla se v ulicích Cesarine.
Odvrhla svou magii a začala přežívat jen díky tomu, co se jí podařilo ukrást. Čarodějnice jako
Lou tady lidi loví. Bojí se jich. A upalují je. Reid Diggory zaslíbil svou duši církvi jakožto
chasseur a celý život žil podle jediného přikázání: nenecháš čarodějnici naživu. Jeho cesta se
s Louinou nikdy neměla zkřížit, ale zákeřný úskok je donutí k nemožnému spojení: svátosti
manželství. Válka mezi čarodějnicemi a církví je prastará a Louini nejnebezpečnější nepřátelé
přináší osud horší než oheň. Dívka nedovede potlačit své stále se prohlubující city ani změnit
podstatu svého bytí – musí se tedy rozhodnout. A láska, ta z nás všech dělá hlupáky.

Já srandista – Patterson, James
Jamie je adoptovaný, žije v rodině s otravným starším bratrem Steviem, který jako by z oka
vypadl Dudleymu z Harry Pottera. Jamie je na vozíčku, ve škole říká statečně, co si myslí, a za
to ho nešetří školní trapiči, ani Stevie. Ale jak Jamie říká, humor je skvělá zbraň - ironická
poznámka odzbrojí i školní hulváty. Ve škole nejsou jen Dudleyové, ale má i dva dobré
kamarády a strýčka, kteří ho povzbuzují, aby trénoval, co umí nejlépe. Jamie má totiž
komediální talent.

Kluci jsou jako žvejkačka – Gier, Kerstin
Třináctiletá Sissi je pořádně drzá – a taky k zešílení zamilovaná! Jenže její vysněný princ
pokukuje jen po starších holkách, které už mají „zkušenosti“. Ať už to znamená cokoliv,
rozhodne se Sissi za každou cenu zjistit o téhle záhadě úplně všechno. Do průzkumné mise
zapojí i svého dlouholetého kamaráda Jakoba, který je do ní vlastně celou tu dobu tak trochu
zakoukaný. A ztřeštěná jízda může začít!

Medvěd Wrr: Po přečtení zavřít! – Široký, Michal
"Znáte ten pocit, když se začtete do knihy a její příběh Vás zcela pohltí? Tak přesně tohle se
stalo i medvědovi Wrr. A to doslova!
V otlučené krabici od bot se dostane do zdánlivě opuštěné továrny, ve které vznikají knihy.
Ano, všechny ty knihy, kterých máte doma plné police nebo knihovny. Když se do jedné z
nich začte, je doslova vtažen do děje a stává se součástí jejího příběhu. Narazí zde na
pirátskou bandu v čele s protřelým kapitánem Crabsonem. Ten se plaví napříč knihami, v
jejichž příbězích hledá ukryté součástky z rozbitého stroje na výrobu knih. Jeho cíl je jediný –
získat nad vynálezem moc a podmanit si tak celý knižní svět! Podaří se medvědovi Wrr
překazit jeho ničemný plán?"
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Medvěd Wrr: Zachraň knižní svět! – Štejnar, Jaromír
Zavřeli jste po přečtení svou poslední knihu? Opravdu? Raději to běžte pro jistotu
zkontrolovat! Může se snadno stát, že vám z ní utečou postavičky a začnou ve vaší knihovně
dělat pořádnou neplechu!
V Edwardově továrně na knihy se stalo něco podobného. Jeden nepozorný poštovní holub
otevřel knihu, kterou neměl, a rozutekli se mu z ní prohnaní piráti. Zmocnili se stroje na
výrobu knih a všechny knižní příběhy, jak je znáte, převrátili naruby. A špatný konec? Ten
mají úplně všechny! Do továrny navíc míří tajemný vlak s ještě záhadnějším strojvedoucím,
majícím jasný plán – rozvézt knihy do knihkupectví v širokém okolí. Dokáže medvěd Wrr napravit všechny pokažené
příběhy dřív, než dorazí vlak do cílové stanice?
Moje velká obrázková knížka – Choux, Nathalie
Se kterými předměty se potkáváš nejčastěji? Jsou to tvé hračky, tvé oblečení nebo tvé
oblíbené jídlo? A umíš je všechny správně pojmenovat? V této knížce si děti pomocí
jednoduchých názorných ilustrací osvojí základní slovní zásobu. Naučí se rozeznávat
jednotlivé kusy oblečení, zvířata i dopravní prostředky, které mohou vídat na ulicích. Je
určena opravdu těm nejmenším "čtenářům", kteří se teprve učí poznávat svět pomocí
pojmenovávání běžných jevů v něm. S pomocí rodičů se může stát první nejmilejší knihou,
díky níž si děti do budoucna vybudují kladný vztah ke čtení.

Můj první komiks: My Little Pony
Zbrusu nové příběhy inspirované hitovým televizním seriálem, ve kterém vždy vítězí síla
přátelství! S plachou Fluttershy se vydáme na školní sraz, kde dojde k nečekanému klání!
Pinkie Pie se pustí do pečení velmi důležitého dortu, Princezna Luna vyřeší zapeklitou
detektivní záhadu a Twilight Sparkle se vypraví za řešením svého problému až do cizího
mozku. Ne, s těmihle poníky se vážně nudit nebudete!

Naučné knihy pro menší čtenáře
Velkolepá kniha o mořských tvorech – Jackson, Tom
Tato krásně ilustrovaná dárková kniha vás uchvátí svou škálou fascinujících mořských tvorů,
od elegantních delfínů a impozantních kosatek po nádherné klauny očkaté. Každá z ilustrací
je doplněna třemi zajímavými fakty o daném zvířeti. K tomuto úžasnému svazku se zaručeně
budete vracet.
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Velký atlas vesmíru
Jak vypadá vesmír? Kde na Marsu se nachází hora Olymp?
Ve které části Měsíce přistál první člověk?
Kudy obíhá Mezinárodní vesmírná stanice?
Tento atlas vám pomůže poznat souhvězdí, planety a mlhoviny: začneme tím, co můžeme
pozorovat pouhým okem, a pak budeme pronikat stále hlouběji do vesmíru až k tomu, co
lze spatřit jen ohromnými moderními teleskopy.
Planety, hvězdy, galaxie a supernovy odhalí svá tajemství, a na úžasných mapách plných
detailu nám ukážou svou pozici v tom ohromně velikém prostoru. Jste připraveni na cestu
po nekonečném vesmíru?

Hry
Dobble Harry Potter
Dobble – Harry Potter je varianta jedné z nejpopulárnějších her současnosti, postřehové
hry Dobble. Princip hry je stále stejný, hráči se snaží co nejrychleji najít stejný obrázek
mezi dvěma kartičkami. Teď vás ale ve hře budou bavit obrázky ze světa malých
kouzelníků a kouzelnic.

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.
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