Seznam nových knih v lutínské knihovně
Duben 2021
Beletrie
1793: Vlk a dráb – Natt och Dag, Niklas
Stockholm, 1793. Od smrti krále Gustava III. uběhl víc než rok a po městě se šíří dusivá
atmosféra podezíravosti a zvěsti o spiknutí. V páchnoucích vodách jezera se najde mrtvola bez
rukou a nohou, zohavená k nepoznání. Přestože Cecila Wingeho od stockholmské policie
samotného čeká brzká smrt, neboť trpí souchotinami, ujme se případu. Brzy se zamotá do sítě
temných tajemství a bezedného zla, do sítě, jejíž vlákna sahají až do nejvyšších vrstev
stockholmské společnosti. Očima čtyř vypravěčů nahlédneme pod napudrovaný a omalovaný
povrch Stockholmu na konci 18. století, pod nímž se objeví děsivá, temná a fascinující realita.

Anděl v podsvětí – Červenák, Juraj
Sedmá kniha z řady historických detektivek o kapitánu Steinovi a notáři Barbaričovi.
V Praze zuří mor a císař Rudolf II. se s celým dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto
mravopočestného, panovníkovi oddaného města však ohrožuje série zločinů. Nejprve se
záhadně ztratil synovec ruského velvyslance Vlasjeva, který přijel vyjednávat jménem cara
Godunova. Kvůli hrozícímu skandálu pověří radnice hejtmana Leopolda Steina, aby mladíka
našel. Případ je ale složitější a stopy vedou k osobám vysoce postaveným, a tak hejtman
požádá o pomoc svého bratra, proslulého vyšetřovatele Joachima Steina.
Kapitán se v Plzni objeví se seržantem Jarošem po boku. Čekají tu na ně ale příšerné zprávy a
rozbíhá se nebezpečné pátrání, ve kterém nescházejí umučení andělé, tajné bratrstvo
zhýralých kacířů, alchymisté dvou tváří, vražední špióni a démon, jenž loví duše v labyrintu podzemních chodeb pod
královskou Plzní.

Bezdětná – Baudišová, Monika
Ilustrovaný příběh o neplodnosti a všem, co s sebou přináší – smutek, naději, bezmoc, vztek,
černý humor, izolaci, předsudky i sblížení. O tom, jak se z nenormálního stává normální. Pro
neplodné, aby se necítili sami. A pro plodné, aby si to dokázali alespoň trochu představit.
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Bez šance – Shusterman, Neal
Fascinující a temná dystopie ze světa, kde společnost zavedla nový zákon: Každé dítě má právo
na život od chvíle početí až do věku třinácti let. Mezi třinácti a osmnácti je ale na rodičích, jestli
ho vychovají až do dospělosti, anebo ho pošlou rozpojit. Tohle nenápadné slovo znamená, že
problémové děti, sirotci, anebo prostě ty, které v sobě mají příliš vzdoru, jsou odeslány do
sklizňových táborů, kde jsou jejich těla rozebrána a orgány předány těm, co je potřebují. Tři z
nich, Connora, Risu a Leva, k sobě na útěku svede náhoda a pohromadě udržuje zoufalství.
Vědí, že pokud přežijí do svých osmnáctých narozenin, nemůže se jim nic stát. Jenže když šílený
svět prahne po každém jejich kousku, počínaje rukama a srdci konče, osmnáctiny se zdají být
velmi vzdálený cíl.

Černý oheň z Byzance – Husemann, Dirk
Londýn 1599 Stavitel varhan Thomas Dallam cestuje z pověření královny Alžběty I. do
Konstantinopole, aby předal sultánu Mehmedovi mimořádný dar – samočinně hrající varhany.
Ve skutečnosti však Dallamova cesta slouží úplně jinému účelu. Mladý Angličan pátrá po
řeckém ohni – legendární zbrani Byzantinců, která dokázala vznítit i vodu. Když se o tom sultán
dozví, začíná v prastarých ulicích a domech Konstantinopole hon na nepředstavitelně mocný
ohnivý živel.

Dallas 63 – King, Stephen
Dne 22. listopadu 1963 otřásly Dallasem tři výstřely. Prezident Kennedy zemřel a svět se
změnil. Kdybyste měli možnost změnit dějiny, udělali byste to?
Stephen King zve čtenáře na cestu časem do 50. let minulého století až ke dni, kdy bude JFK
zastřelen, ledaže... Hlavní hrdina knihy se vydá zpět časem, aby se pokusil vraždě zabránit. Jake
Epping, pětatřicetiletý učitel angličtiny, dostane od studenta Harryho slohovou práci
pochmurný drásavý příběh o jisté noci před padesáti lety, kdy se jeho otec vrátil domů a
kladivem zabil matku, sestru a bratra... Jake se vydá na šílenou misi, při níž se má pokusit
změnit běh událostí. A tak začne Jakeův nový život, porušující všechna běžná pravidla času.

Dracul – Stoker, Dacre
Píše se rok 1868 a jednadvacetiletý Bram Stoker se zabarikáduje v místnosti ve věži
opuštěného kláštera. Je vyzbrojený zrcátky, krucifixy, svěcenou vodou, košíkem bílých růží a
revolverem. Jedinou útěchou mu je láhev slivovice. Vroucně se modlí, aby přežil tuto noc.
Času není nazbyt a on narychlo sepisuje znepokojivé události, které ho sem přivedly. Vypráví
děsivý příběh o dětství v Dublinu, častých nemocech, záhadné chůvě, o lidech, kteří údajně
zemřeli, a přesto žijí, o pověrách, z nichž se náhle stala realita. Neboť za zamčenými dveřmi
čeká nelidská noční můra, s níž, jak doufal, skoncoval před lety…
Po téměř sto padesáti letech od vydání Draculy se Dacre Stoker, praprasynovec Brama Stokera,
vrací k původním deníkovým záznamům svého slavného předka a k záhadám a
nezodpovězeným otázkám doprovázejícím toto výjimečné literární dílo.
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Druhé království – Gablé, Rebecca
Píše se rok 1064, u anglického břehu přistává dračí loď. Jeden ze synů místního šlechtice,
Caedmon z Helmsby je zraněn šípem, což z něj udělá mrzáka. Jeho otec ho pošle do
Normandie, země Caedmonovy matky. Caedmon se postupně vyrovná se svým handicapem,
projde rytířským výcvikem a získá přátele, nepřátele i svou životní lásku. Do vlasti se vrací s
vojskem Viléma Dobyvatele. Teď musí najít své místo v životě i ve svém království.

Dům stínů – Hartshorne, Pamela
Když se Kate Vavasourová probudí v nemocnici, nepamatuje se na rodinu shromážděnou kolem
jejího lůžka ani na svůj život před nehodou. Lékaři jí diagnostikují posttraumatickou amnézii s
tím, že by se jí vzpomínky měly začít postupně vracet. Což se stane… ale ty vzpomínky nejsou
její. Patří Isabel Vavasourové, která žila a zemřela na panském sídle Askerby před čtyřmi sty
lety.
Po návratu na Askerby se Kate ocitne v domě plném stínů a podezírání. Protože nepoznává
svou rodinu, přátele, a dokonce ani malého syna, zoufale se snaží poskládat události, které
vedly k jejímu děsivému pádu. Zdá se, že život na zámku není tak dokonalý, jak Vavasourovi na
veřejnosti předstírají. Ale dříve, než Kate odhalí současná tajemství, musí odhalit pravdu o
minulosti… Bylo Isabelino šílenství skutečné, nebo udělala chybu, když důvěřovala člověku, o
kterém si myslela, že ji nikdy nezradí?

Geneze – Cook, Robin
Když se na pitevním stole doktorky Laurie Montgomeryové objeví tělo sociální pracovnice Kery
Jacobsenové, zpočátku se zdá, že je obětí tragického předávkování drogami. Ale Laurie a její
nová rezidentka, chytrá a schopná, ale přímočará doktorka Aria Nicholsová, při dalším
ohledávání zjistí něco šokujícího. Když mladá žena umírala, byla v desátém týdnu těhotenství.
Zdá se však, že nikdo nemá tušení, kdo by mohl být otcem, a jestli není právě on klíč k tomu,
aby pochopili, co se v posledních hodinách Keřina života událo. Zatímco Laurie čelí osobní krizi
s manželem, forenzním patologem Jackem Stapletonem, impulzivní Aria se pouští do
kontroverzní nové metody, aby v případu pokročila: využívá databáze DNA, aby vystopovala ty,
co nechtějí být nalezeni. Spolupracuje s experty na genealogii z New Yorku. Má v plánu
vysledovat původ nenarozeného dítěte v naději, že se jí podaří identifikovat záhadného otce. O
několik dní později je zavražděna i Kerina nejlepší přítelkyně. Laurie nutně potřebuje odpovědi, protože někdo tam
venku očividně nechce, aby vyšla Kerina tajemství najevo… a jak se Aria pomalu blíží pravdě, stávají se s Laurie
terčem nemilosrdného vraha…

Heřmánkové údolí – Körnerová, Hana Marie
Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než jiným.
Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoli o statečnosti nikdy
nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné lidské štěstí i v tvrdé době, a ještě tvrdších podmínkách.
Přesto se nikdy necítila odstrčená či o něco ochuzená a dokázala prožít svůj život naplno.
Příběh začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou Annu repatriují z Ruska do poválečného
Československa. Oba rodiče jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách se uvolili o sirotka
postarat. Anna přijíždí do krajiny, kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích představách
jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. Přesto u nich doufá nalézt
nový domov – jedinou jistotu v nejistém světě, který ji obklopuje. Po příjezdu na místo se ale
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dovídá, že všechno je jinak. Ze dne na den se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Středohoří, s mužem, o
němž ve skutečnosti nic neví...

Chlad – Carson, Scott
V odlehlé severní části státu New York leží uprostřed stařičkých lesů pod temnou, nehybnou
hladinou Chilewaukeeské přehrady zatopené městečko. Před sto lety bylo zničeno v zájmu
vyššího dobra: aby měly miliony lidí žijících na jihu dostatek vody. Nebo tak to alespoň v té
době tvrdili politici z Manhattanu. Místní rodiny byly donuceny opustit svou půdu, ale
nepřestěhovaly se daleko a některé se nepřestěhovaly vůbec…
Nyní se hlásí o slovo důsledky lidské arogance. Odborník, který má za úkol provést inspekci
desítky let zanedbávané hráze, se stane svědkem záhadných jevů. Jak se ukazuje, obyvatelé
městečka se nenechali ze svého domova vystrnadit bez boje a hodlají v něm pokračovat. Teď
nastal čas, aby temné proroctví dosáhlo svého naplnění, a všichni, kdo nezapomněli, si
pokládají otázku: kdo to bude teď? Protože z hlubin neúprosně stoupajících temných vod
zaznívá volání po další oběti…

Jako hvězdy v temné noci – Moyesová, Jojo
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem Bennettem Van Clevem unikne
sešněrovanému životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky
se nevyvíjí tak, jak si představovala. Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice
do projektu takzvané Koňské knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v
odlehlých oblastech Appalačských hor. Alici, Margery a tři další odvážné ženy čeká cestování na
koních nebezpečnou divokou krajinou, boj s předsudky místních lidí vůči ženám,
přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné ženské přátelství, soudržnost i láska.
Jojo Moyesová ve svém nejnovějším románu tentokrát přináší výpravné historické drama z dob
americké hospodářské krize, vycházející ze skutečných událostí.

Jednotka – Winslow, Don
Denny Malone touží po jediném: být dobrý policajt. Celých osmnáct let, které strávil u
newyorské policie, slouží v první linii, dennodenně se setkává s bolestí, s mrtvými, s oběťmi i
pachateli. Jeho život patří ulicím okrsku Manhattan-sever. Dnes je z něj mnoha poctami
ověnčený detektiv a šéf elitní jednotky, jejímž posláním je bojovat proti gangům a vyčistit ulice
od drog a zbraní. Je připravený všemi dostupnými prostředky chránit svoje město, město
postavené na ctižádosti a korupci, město, ve kterém nikdo nemá čisté svědomí – dokonce ani
Malone sám. Jednotka je strhující příběh o hamižnosti a násilí, o nerovnosti a diskriminaci, o
zločinech a nespravedlnosti, o pomstě a vykoupení, který nám poodhaluje zdánlivě
nepřekonatelné napětí mezi newyorskou policií a rozličnými skupinami obyvatel, jimž slouží. Je
to sžíravý portrét hektického města a neohroženého, hrdinného, ale v hloubi duše zkaženého
člověka, který se ocitl nad propastí.

Jizvy jako křídla – Stewart, Erin
Šestnáctiletá Ava Leeová přišla o všechno: o rodiče, nejlepší kamarádku, domov, a dokonce i o
tvář. Nepotřebuje zrcadlo, aby viděla, jak vypadá svůj odraz vidí v očích všech, kteří se na ni
dívají.
Rok po požáru, který zničil její svět, stojí před návratem do „normálního“ života. Pro popálenou
dívku jako ona už ale žádný normální život neexistuje.
Teprve setkání se stejně postiženou spolužačkou Piper v ní probouzí naděje, že na svou noční
můru již nebude sama. Piper vytlačí Avu z její komfortní zóny a přinutí ji dělat věci, které by
nikdy nepovažovala za možné. Ava však netuší, že Piper bojuje i svou vlastní bitvu a již brzy se
bude muset rozhodnout, jestli svým jizvám dovolí, aby ji stáhly zpět… nebo umožní těm, kteří ji
mají rádi, aby jí pomohli létat.
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Julinčina pekárna – Keleová – Vasilková, Táňa
Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž život je naplněn vším podstatným – láskou, přátelstvím i sny. Sny,
které se jí zdají v noci, ale i těmi, které sní přes den. Touží jet do okouzlující Francie a poznat
místa, které zná jen z internetu a knížek. Když do jejího života vstoupí Anna, bývalá milenka
jejího otce, její dny se náhle začínají měnit a nic není jak bylo předtím.

Kavky – Follet, Ken
Den D se blíží. Němci nevědí, kde ani kdy se Spojenci vylodí, ale je jim jasné, že to bude brzy.
Pro Felicity „Flick" Clairetovou, agentku britské tajné služby, jejíž prací jsou sabotážní akce v
týlu nepřítele, nebylo nikdy v sázce tolik jako právě teď. Přežila dlouhodobé nasazení za
nepřátelskými liniemi a stala se jedním z nejefektivnějších britských agentů v severní Francii. Ví,
že schopnost Němců odrazit invazi Spojenců závisí do značné míry na komunikačních linkách, a
tak ji ve dnech před vyloděním čeká úkol, jehož význam je zcela klíčový – musí zničit telefonní
ústřednu, která spojuje německá vojska s nejvyšším velením v Berlíně...
Když se však se skupinou příslušníků hnutí odporu pokusí na centrálu zaútočit, vše skončí
katastrofálním nezdarem a Flick se celý svět obrátí vzhůru nohama. Skupina je zlikvidována a
její sebedůvěra otřesena. V tuto chvíli dostává poslední šanci dosáhnout cíle, jenže úkol, který
byl předtím hrozivý, je nyní skoro nesplnitelný. Nový plán totiž vyžaduje speciální tým složený výhradně z žen, které
je třeba sehnat a vycvičit během několika málo dní. Dostávají krycí jméno Kavky a mají proniknout do ústředny přímo
před očima Němců...

Kdo zabil Snížka – Soukupová, Petra
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte
vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak
když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou.
Opravdu Snížka někdo zabil?
Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a
jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

Když jsme se poznali – Bowen, Sarina
Corey Callahanová předpokládala, že na Harknesskou univerzitu nastoupí jako členka
univerzitního hokejového týmu. Po vážné nehodě jí však nezbývá než se pustit do studia v
invalidním vozíku.
Naproti přes chodbu v bezbariérové koleji bydlí Adam Hartley, další, kdo se měl původně stát
univerzitní hokejovou hvězdou, avšak nyní tento až příliš pohledný kluk čeká, až se mu zahojí
zlomená noha. Corey na něj nemá.
Adam je navíc zadaný.
Mezi Corey a Adamem vznikne na chodbách McHerrinovy koleje přátelství, které ani jeden z
nich nečekal. Nad tequilou, pečlivě vybalancovanými jídelními tácy a videohrami se společně
snaží smířit se zklamáním, jemuž nikdo jiný nerozumí.
Jsou jen přátelé, až jedné noci… nejsou jen přátelé. A Corey si uvědomí, že se zamilovala. Těžce.
Bude však Adam ochotný rozejít se s dokonalou přítelkyní, aby mohl milovat někoho tak rozbitého jako Corey? Pokud
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ne, Corey ví, že si bude muset vybudovat na Harknesské univerzitě jiný život, který se nebude točit kolem sportu, ani
kolem hnědookého kluka, jenž se možná příliš bojí ji milovat.

Když zpívají labutě – Cílek, Roman
Připadala si jako po flámu. Sen, vlastně to byl spíš jen mlhavý útržek snu, který ji ničil po celou
noc, se podobal zaseklé gramofonové desce. Ani kloudný dialog to vlastně nebyl. Jen pořád
dokola: ona se ptala a on, neznámý v šeru a bez tváře, reagoval pořád stejně, tedy nijak.
Proč to těm ženským děláš, ty srabe?
Jak vypadáš, kdo jsi?
Mluv!
Úryvek z povídky, která je součástí nové knihy Romana Cílka, zavádí čtenáře přímo do centra
dramatické situace. Také v této knize ocení čtenáři neotřelou volbu námětů, skvěle napsané
postavy a nevšední prostředí, v němž se děj odehrává. Ne nadarmo je Cílek řazen mezi klasické
autory detektivního žánru.

Kejklíř – Pötzsch, Oliver
1486: Knittlingen platí za klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té doby, než do města
vkročí komedianti. Najednou se v okolí začnou ztrácet děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“,
Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá jen kejklíř a mág Tonio del Moravia, který mu předpovídá
velkou budoucnost. Johann se připojí k záhadnému společníkovi a společně táhnou zemí.
Mladík lačně vstřebává vše, co ho Tonio učí. Avšak v Toniových ponaučeních se tají netušené
nebezpečí a Johanna se brzy zmocní pocit, že jeho Mistr je ve spojení s temnými mocnostmi.
Silami, které začnou určovat jeho další život… Oliver Pötzsch, autor bestsellerové série o Katově
dceři, se nechal historickou postavou doktora Fausta inspirovat k jedinečnému dobrodružnému
románu, který představuje úžasný čtenářský zážitek.

Kill Creek – Thomas, Scott
Kdesi na kansaském venkově, na konci temné cesty vedoucí zbytky otevřené prérie, stojí téměř
zapomenutý dům sester Finchových. Celé roky zel prázdnotou, zcela opuštěný, zarostlý
plevelem a vysokou trávou. Jeho dveře se mají poprvé za několik desítek let znovu otevřít.
Avšak za nimi, skryté v neprostupných stínech, cosi vyčkává a touží se setkat s nově
příchozími…
Když úspěšného autora hororových románů Sama McGarvera pozvou, aby strávil Halloween v
jednom z nejslavnějších strašidelných domů v zemi, zdráhavě souhlasí. Alespoň nebude sám:
společnost mu budou dělat tři další mistři děsu, spisovatelé, kteří mají stejně jako on zásadní
podíl na podobě současného hororu. Entita, kterou v domě nevědomky probudí, je však
následuje do jejich domovů, trýzní je a dotyčným hrozí, že se stanou součástí krvavého odkazu Kill Creeku.

Korálky z klokočí – Horáková, Naďa
V rámci doktorandské práce přijíždí Eliška Fibichová uspořádat obecní archiv do místa svého
dětství. Její prababička Klotylda byla porodní bába a před mnoha lety beze stopy zmizela. Zdá
se, že Eliščin příjezd do vesnice probouzí k životu stará a téměř již zapomenutá tajemství. Eliška
se navíc zamiluje do muže, který odporuje jejím dosavadním představám o princi na bílém
koni. Pochází z místní bohaté rodiny a má pověst nezodpovědného floutka…
Tajemný příběh s milostnou a detektivní zápletkou vykresluje na osudech několika postav
spletité vesnické vztahy, které sahají hluboko do minulosti.
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Královská štvanice – Bauer, Jan
V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. V jejím
průběhu je zabit královský lovčí Hynek z Bukové. Šlo jen o nešťastnou náhodu nebo o úmyslnou
vraždu. Jan Lucemburský se dokonce domnívá, že obětí této vraždy se měl stát on sám.
Povolává svého oblíbeného vyšetřovatele, který mu před časem zachránil život, královského
soudce Melichara z Roupova s žádostí, aby údajného vraha dopadl. Jenže sám mu to nijak
neusnadní, když vzápětí opustí České království a odjede do ciziny. Melichar tak zůstává sám
vůči všem podezřelým, vesměs předním českým pánům, kteří mu nejsou nikterak nakloněni.
Dokonce bude muset čelit pokusu o vraždu. Kdo se ho chtěl zbavit a proč? Snad proto, aby
zabránil objasnění vraždy královského lovčího Hynka? A měl být opravdu zabit Hynek nebo sám
král?

Království – Nesbø, Jo
Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou
návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství,
kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké problémy a jako
vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr
žádá, zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil?

Krize – Francis, Felix
Harrison Foster pracuje jako krizový ředitel pro londýnskou firmu, která se specializuje na
právní záležitosti. Po požáru ve stájích v Chadwicku, při němž zemře šest velmi cenných koní,
včetně favorita derby, je povolán do Newmarketu.
Harry zjistí, že nejspíš nešlo o obyčejný požár, navíc se na místě najdou i lidské ostatky.
Ze zaměstnanců nikdo nechybí, kdo je tedy uhořelá oběť?
Harry ví o koních jen velmi málo, ve skutečnosti je nemá rád, ale je nechtěně vtažen do světa
závodů plnokrevníků, kde se věnuje větší pozornost koňským hvězdám než lidem. Chadwickovi
jsou závodní dynastie s dysfunkčními rodinnými vztahy. Mezi generacemi vládne nelibost a
sourozenecká rivalita, která vyvěrá jako sopečné magma pod křehkou vrstvou úctyhodnosti.
Harry pozná majitele favorita Derby, a když se ponoří hlouběji do nezodpovězených otázek
týkajících se smrti koně, ocitne se v ohrožení života.

Levoboček Rožmberků – Bauer, Jan
Ve dvou příbězích z počátku 15. století se ke čtenářům vrací oblíbení středověcí detektivové
Jakub Protiva z Protivce a Blasius. V prvním příběhu je mnich Blasius jako rožmberský
levoboček povolán do Krumlova k umírajícímu nevlastnímu bratrovi Jindřichovi III. z
Rožmberka. Po jeho smrti se záhadně ztratí jeho poslední vůle a Blasius je obviněn z vraždy
hradního kaplana Zachariáše. Z vězení se mu sice podaří uniknout, ale teprve s pomocí svého
přítele zástupce královského sudího Jakuba Protivy z Protivce se skutečně zachrání a zbaví
křivého obvinění.
Druhý příběh se odehrává v královském horním městě Jihlavě na pomezí Moravy a Čech. Jakub
Protiva a Blasius zde mají objasnit záhadu výskytu falešných mincí. Navíc v blízkosti bývalých
stříbrných dolů narazí na hlomozící duchy či permoníky, kteří se neštítí ani vraždy. Skrývají se za
těmito nadpřirozenými bytostmi lidé, jak je přesvědčen Jakub Protiva? A kdo je tajemný krasavec Václav z Jihlavy,
který se jim připlete do cesty?
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Lovci lnih – Husemann, Dirk
Kostnice 1417.
Poggio Bracciolini je mistr v odhalování antických textů – lovec knih, který si dokáže zjednat
vstup do každé starobylé klášterní knihovny. V jednom horském klášteře u Bodamského jezera
objeví knihu připoutanou řetězem. Jen co se mu však podaří rozluštit první obsahově výbušné
řádky, foliant zmizí. Lovec knih odhodlaně pronásleduje zloděje. Kdyby se totiž tento spis dostal
do nesprávných rukou, dokázal by historicky vykolejit celou západní Evropu.

Minulost – Child, Lee
Bývalý vojenský policista Jack Reacher má z Maine namířeno do San Diega, ale daleko
nedojede. Poslední řidič, jehož si stopl, ho v New Hampshiru náhle vysadí na opuštěné silnici
uprostřed lesů. Reacher se při svém putování vždy řídil náhodou či intuicí a tentokrát na
nejbližší křižovatce zabočí k městečku Laconia, kde se údajně narodil jeho otec. Alespoň se to
tak v jejich rodině tradovalo.
V tutéž chvíli se nedaleko odtud porouchá auto dvěma mladým Kanaďanům, kteří jedou do
New Yorku prodat svůj cenný majetek. Patty a Shorty skončí v osamělém motelu, jejž provozují
čtyři muži. Ti jsou jim ochotní pomoci, ale mladé dvojici se zdá, že se proti nim všechno spiklo.
V motelu není mobilní signál, pevná linka vypadává a slíbený automechanik stále nejede.
V Laconii se Reacher dozví, že tam nikdo toho jména nikdy nežil, a místní obyvatelé i policie mu dají jasně najevo, že
není vítaný. Takže Reacher musí odjet, přestože by chtěl zůstat, a Patty se Shortym musí zůstat, i když ze všeho nejvíc
touží odjet…

Mrtvé vzpomínky – Marsons, Angela
Zničila jim život. Teď se oni chystají zničit ten její... Smrt dvou mladých narkomanů v bytě na
sídlišti na první pohled vypadá jako nešťastná náhoda, ale detektiv inspektorce Kim Stoneové
do nejmenších podrobností připomene hrůznou událost z jejího dětství. Ačkoli si to zprvu
nechce připustit, z dalšího nálezu mrtvol je jasné, že tentokrát Kim čelí vyšinutému vrahovi,
který zná její traumata z minulosti a snaží se ji ranit tím nejhorším možným způsobem. A zdá
se, že poslední na seznamu jeho obětí má být sama Kim.

Nahořklá vůně chmelu – Ptáčková, Jindřiška
Jaká je příčina smrti sedmasedmdesátileté Julie Doubravové? Vše nasvědčuje tomu, že kdosi
měl důvod ztrpčovat jí život a neustále v ní udržovat pocit viny. Ta se skutečně skrývá v dávné
minulosti, kdy povinností středoškolské mládeže byla účast na chmelových brigádách, kde byli
dospívající občas stavěni do situací, s nimiž se těžko vyrovnávali. Vyšetřování se ujímá
kriminalista Viktor Eret, který brzy narazí na případ tragické smrti mladého chlapce, který by se
současnou vraždou mohl souviset. Zkušený vyšetřovatel je navíc brzy postaven před velké
morální dilema…
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Napsáno krví – Carter, Chris
Los Angeles, 4. prosince. Přesně tři týdny do Vánoc. Angela Woodová, mistryně kapsářského
řemesla, pro dnešek právě skončila – šest set osmdesát sedm dolarů – to není špatný výdělek
za necelých patnáct minut práce. Oslavuje úspěšný den koktejlem a přitom její pozornost
upoutá jeden z návštěvníků hotelového baru, který se chová hrubě k nějakému starci. Angela
se rozhodne dát mu ponaučení a ukradne mu na první pohled drahou koženou tašku. Uvnitř
nejsou peníze ani laptop, nic cenného – aspoň ne pro Angelu. Jen černá knížka vázaná v kůži,
překvapivě těžká. Zvědavost zvítězí a v pohodlí svého bytu Angela rychle prolistuje kořist. A
tehdy začne nejhorší noční můra jejího života. Není to totiž obyčejná knížka – její obsah předčí i
tu nejzvrácenější představivost.

Neuvěřitelné a pravdivé rybářské historky – Morey, Shaun
Vášnivý rybář přináší 80 nejnepředvídatelnějších a nejúžasnějších příběhů z prostředí vod
oceánů, jezer a divokých řek po celém světě. Jaké to je ulovit krokodýla nebo najít v břiše ryby
lidský prst? A co teprve když ryba, která se jen tak nehodlá vzdát svého života, na rybáře
zaútočí? Napínavé a strhující historky napsal sám život, i když nad nimi nevěřícně kroutíme
hlavou.

No a já – de Vigan, Delphine
Lou Bertignakové je třináct let, má IQ 160 a v hlavě mraky otázek. Pozoruje lidi, sbírá slova,
provádí různé pokusy, hltá encyklopedie. Dva školní ročníky přeskočila. Ve třídě je nejmladší a
nejmenší, ale dělá si největší starosti. Proč ji matka už nikdy neobejme, proč otec předstírá
dobrou náladu, proč „jsou věci tak, jak jsou?“ Když se seznámí s osmnáctiletou bezdomovkyní
No, která zdaleka nemá ani to, co má Lou – střechu nad hlavou, jídlo, rodiče – vezme si na svá
bedra víc, než unese. A postupně zjišťuje, jak daleko má realita k reklamním billboardům z ulic
a metra. S pomocí nejstaršího spolužáka ze třídy a největšího lempla, který už dvakrát propadl,
zato má něžný úsměv a velké černé oči, se Lou vrhne do experimentu, který míří proti osudu...
No a já je románem o dospívání, které je podrobeno zkoušce reality. Je pohledem na svět
očima předčasně zralého, naivního i jasnozřivého mladého člověka, který se nechce jen tak
smířit s během věcí.

Odpočívej v pokoji – Child, Lee
V Americe existuje spousta měst s podivnými jmény. Proč by mělo být jedinečné Mother’s Rest
v zemi, kde se města jmenují Why a Whynot, Accident a Peculiar, Santa Claus a No Name? Jack
Reacher nemá cíl a zbývá mu všechen čas světa, aby se k němu dostal. Zapadlá železniční
stanice uprostřed prérie nazvaná Mother’s Rest ho láká, aby se tam na den zastavil.
Očekává, že najde náhrobní kámen z časů prvních osadníků, opuštěný v moři téměř zralé
pšenice… místo toho však narazí na ženu čekající na ztraceného kolegu, na záhadnou
poznámku o dvě stě mrtvých a na městečko plné mlčenlivých, ostražitých obyvatel.
Reacherova jednodenní přestávka v cestě se promění v hledání s otevřeným koncem… v
samotném srdci temnoty.
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Ochránci – Grisham, John
Za vraždu mladého právníka Keitha Russa je na základě vykonstruovaných důkazů na doživotí
odsouzen mladý černoch Quincy Miller. Po dvaadvaceti letech ve vězení se rozhodne požádat o
pomoc Ochránce, nevelkou organizaci bojující za nespravedlivě odsouzené založenou
advokátem a knězem Cullenem Postem. Ten přijímá klienty, kterým se ostatní obloukem
vyhýbají, aby se pokusil napravit křivdy spáchané na nevinných. V případu Quincyho Millera
však uvízne hlouběji, než čekal. Vraždu Keitha Russa mají na svědomí mocní, nemilosrdní lidé.
Před lety zabili jednoho právníka a dnes jsou připraveni zabít dalšího.

Ostrov šedých mnichů – Klevisová, Michaela
Na odlehlém holandském ostrově Schiermonnikoog s liduprázdnými písečnými plážemi
bičovanými severním větrem zemřela v dunách za podivných okolností mladá žena a i po
jedenácti letech zůstává její vrah neodhalen. Televizní reportér Johan Rutten se rozhodl, že
tímto případem zahájí nový cyklus reportáží o neobjasněných vraždách – ale krátce po svém
příjezdu na ostrov byl zavražděn. Má oba činy na svědomí stejný pachatel? Smrt bohatého
Johana Ruttena se mohla hodit více lidem. Například jeho české manželce, soudní
překladatelce, která nyní zdědí veškerý jeho majetek... Na její popud přijíždí na ostrov
kriminalista Josef Bergman. Chce na Schiermonnikoogu strávit dovolenou, vyčistit si hlavu od
starostí a udělat důležité životní rozhodnutí. Jenže brzy je proti své vůli vtažen do složitého
případu.

Paní ze severu: Agnetino dědictví – Bomannová, Corina
Agnetino dědictví je první část švédské ságy o rodu Lejongardů a jeho panství, jež líčí osudy
několika generací šlechtického rodu v průběhu 20. století. Rod Lejongardů vlastní nádherné
staré panství na jihu Švédska. Statek a šlechtický titul Lejongardové obdrželi jako projev díků
švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté války za podmínky, že budou za všech
okolností stát při královské rodině. A jsou to především odvážné a sebevědomé ženy tohoto
rodu, jež se dokážou postarat o prosperitu panství a nadcházejících generací.

Paní ze severu: Mathildino tajemství – Bomannová, Corina
Mathildino tajemství je druhá část švédské ságy o rodu Lejongardů a jeho panství, jež líčí osudy
několika generací šlechtického rodu v průběhu 20. století. Rod Lejongardů vlastní nádherné
staré panství na jihu Švédska. Statek, který rodina už mnoho let spravuje, je v zemi proslulý
úspěšným chovem koní. Panství a šlechtický titul Lejongardové obdrželi jako projev díků
švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté války za podmínky, že budou za všech
okolností stát při královské rodině. A jsou to především odvážné a sebevědomé ženy tohoto
rodu, které se dokážou postarat o prosperitu panství a nadcházejících generací.
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Po pravdě – Macmillan, Gilly
Lucy Harperová je talentová spisovatelka a autorka několika bestsellerů, díky kterým získala
slávu, peníze i miliony fanoušků. Kromě toho má Dana – zneuznaného a žárlivého manžela,
jehož pokusy stát se spisovatelem nedopadly valně.
Teď Dan zmizel, a navíc to není poprvé, kdy se ztratil někdo z Lucyina okolí. Před třiceti lety
zmizel i její bráška Teddy a nikdy ho nenašli. Lucy, jediná svědkyně, si o tom, co se stalo,
bezradně vymýšlela jeden příběh za druhým. Vyšetřující detektiv zuřil a její rodiče propadali
zoufalství. Právě tehdy zjistila, že dokáže vyprávět poutavé příběhy, a ze svého talentu těží
dodnes.
Z Lucy se však stala dospělá žena, která se nemůže věčně skrývat za smyšlenými historkami.
Celý svět ji pozoruje, její život je pod drobnohledem… život plný příběhů, z nichž některé jsou
uvěřitelnější, jiné už méně. Mohla tenkrát Teddymu ublížit? Zabila svého muže? Přichází chvíle, kdy Lucy Harperová
konečně řekne pravdu.

Pod lampou není vždy tma – Jakoubková, Alena
Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde se co šustne, ale sestry, 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.
Zatímco Gábina chystá svatbu s fešným advokátem, Klára se ve vzpomínkách vrací k dávno
zemřelému manželovi, a ačkoli se schází s místním gynekologem, každý den se vydává ke
kostelíku a na hřbitov, kde je její manžel pochovaný. Tam si všimne cizího muže, který klečí u
hřbitovní zdi… Co tam pohledává? A proč se sem tak často vrací? Zvědavé sestry zaujme i nález
fotografického alba, které někdo zapomněl v Gábinině kavárně.
Ve Vlčicích se zkrátka pořád něco děje a sestry s tím mají spoustu práce…

Případ mrtvého krále – Češka, Stanislav
Píše se rok 894. Moravské království sice musí vzdorovat zvýšenému tlaku Východofranské říše,
ovšem je na vrcholu své moci. Při jedné slavnosti neznámý ozbrojenec neočekávaně zaútočí na
krále Svatopluka. Králova stráž rychle zasáhne a královo zranění se zpočátku nejeví nijak vážné.
Brzy však dochází k silnému krvácení a král Svatopluk umírá. Kníže Slavomír s Vikingem Erikem
tak stojí před nejzávažnějším pátráním po pachateli zločinu, jaké doposud zažili…

Přišla třetí blondýna – Jakoubková, Alena
Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde se co šustne, ale sestry, 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.
Všetečné sestry tentokrát znepokojí záhadná blondýna, která se jednoho dne objeví ve
Vlčicích. Je jí okolo třicítky, nastěhuje se do staré, dávno opuštěné chaty u rybníka a pokouší
zdejší mužské. Odkud se tu najednou vzala? A podaří se konečně usvědčit starostku z krádeže
peněz?
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Půlnoční linka – Child, Lee
Bývalý vojenský policista Jack Reacher má všechen čas světa. Putuje nazdařbůh Spojenými
státy, nechává se vést instinktem i náhodami a užívá si svobody. Za ni přece v armádě bojoval!
Autobus, jímž Reacher cestuje, krátce zastaví v malém městě na Středozápadě. Reacher se jde
projít a za výlohou zastavárny zahlédne absolventský prsten vojenské akademie ve West Pointu
z roku 2005. Je malý, nejspíš patřil kadetce, která si ho koupila jako dárek k ukončení studia.
Reacher také absolvoval West Point, a ví, kolik úsilí každého vojáka stojí, aby mohl prsten
získat. Nedává mu smysl, že by se ho neznámá žena najednou jen tak zbavila. Sám přesně neví,
co jej nutí, aby se pustil do pátrání – je to vojenská čest, pocit sounáležitosti s kolegyní nebo
něco jiného? Řekne řidiči, že dál nepojede, prsten koupí a vydá se na cestu zatím neznámým
směrem, aby zjistil, jaký příběh se za kouskem kovu s černým kamenem skrývá.

Purpurové stíny – Vandenberg, Philipp
Na zahraniční cestě se Alexander Brodka, známý fotoreportér, dozví, že jeho matka zemřela.
Neprodleně se vrací domů, ale matka je již pochována. Hrobník ho však ujišťuje, že v hrobce je
prázdná rakev.
Od té chvíle se začnou dít podivné věci. Neznámý hlas v telefonu Brodku varuje. Jen náhodou
unikne atentátu. Vězí za tím manžel jeho milenky Julietty, který se o něm dozvěděl? Nebo to
všechno má něco společného s matčinou pozůstalostí? Při svém pátrání narazí Brodka na
matčiny dopisy z mládí, v nichž se mluví o velké lásce. Zdá se, že nitky vedou k jeho otci,
kterého nikdy nepoznal. Ale proč ho chce někdo za každou cenu umlčet?
Brodka je obviněn z vraždy, a dokonce se dostane do blázince. Jeho milenku Juliettu, která
vede úspěšně uměleckou galerii, existenčně ohrozí skandál s falzifikáty obrazů. Zpočátku každý
sám a posléze oba společně sledují stopu, která vede do Říma, k tajné organizaci za zdmi Vatikánu, ke kardinálům,
zákeřným vrahům a nenápadnému hrobu na Santo Campo. Nápis na prostém náhrobku osvětlí Brodkovi skutečný
rozsah spiknutí. Pochopí, že je ohrožen nejen jeho život, ale i život jeho milenky. Neboť Svatá mafie se nezastaví před
ničím. Aby si udrželi moc, plánují muži v purpuru bezpříkladný zločin...

Sama proti všem – Freeman, Brian
Když nezbývá naděje, jen zoufalství. Když se z noční můry stane skutečnost. A není pomoci...
Strhující psychothriller od Briana Freemana, spisovatele vydávaného ve 46 zemích. Stačilo pár
měsíců, aby se Lise Powerové zhroutil celý svět. Úspěšná autorka bestsellerového thrilleru
Sama proti všem ztratila během půl roku téměř všechny nejbližší. Teď žije sama, ukrytá v domě
v lesích poblíž kanadských hranic. A právě tam se jednoho večera zničehonic objeví chlapec,
který tvrdí, že ho pronásledují, a prosí ji o pomoc. Je zraněný na hlavě, nepamatuje si ani své
jméno, ale ví, že se stal svědkem vraždy. Lisa se ho rozhodne chránit. Netuší, jak je to možné,
ale jeho osud se v mnohém podobá hlavnímu hrdinovi jejího románu. A teď se v nebezpečí
ocitají oba...
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Sběratel přání – Sheridan, Mia
Když baletka Clara Campbellová přijede do New Orleans, uchvátí ji tragický příběh plantáže
Windisle. Říká se, že už na ní nenajdete živou duši, Clara však ke svému překvapení za jejími
kamennými zdmi neuslyší duchy, ale muže z masa a kostí. Zjizveného cizince stravovaného
bolestí hlubší a temnější než vody řeky Mississippi, jež se vine za hranicí jeho dobrovolného
vězení.
Muž za zdí, kdysi ambiciózní Jonah Chamberlain, udělal v minulosti osudovou chybu a nyní se
skrývá před světem. To poslední, co čeká, je přátelství s obětavou dívkou, která k němu
promlouvá puklinami v kamenech a která se za ním každý týden vrací. Dívkou, která v něm
probouzí touhu po všem, čeho se dávno vzdal, a která mu zasela do srdce strach i naději.

Sedmá pohroma – Rollins, James
Dva roky po svém zmizení v súdánské poušti se vůdce britské archeologické expedice profesor
Harold McCabe objevuje znovu, ale umírá dřív než stačí vyprávět svůj příběh. Záhada se
prohloubí, když pitva odhalí děsivou skutečnost: někdo ho začal zaživa mumifikovat.
Profesor McCabe zmizel při hledání důkazů deseti egyptských ran z Mojžíšových časů. A
skutečnost, že lékařský tým, jenž prováděl pitvu profesorova těla, onemocní neznámou
chorobou, klade znepokojivou otázku.
Neschyluje se k dalším?
Velitel Gray Pierce a Sigma Force při hledání odpovědi cestují z epidemií postižených ulic Káhiry
ke starobylé hrobce ukryté pod žhavými súdánskými písky a do odlehlého arktického komplexu
provozovaného šíleným géniem. Dochází však čas, po který je možné vypořádat se s hrozbou zrozenou z dávné
minulosti a znovu uskutečněnou nejmodernější vědou – s nebezpečím, jež zahájí sérii pohrom vrcholících smrtí všech
dětí na světě… a zničením celého lidstva.

Sekta – Goffa, Martin
Novinář Marek Vráz alias Terence se dozvídá o muži, který za podivných okolností zmizel a
nechal po sobě jen neobvyklý vzkaz. Pátrání Terence zavede až do hor v severní Itálii, kde žije
komunita důsledně uzavřená před okolním světem. Co se děje za zdmi staleté usedlosti?

Sestry z Versailles – Christie, Sally
Velkolepý zámek ve Versailles byl za svou dlouhou existenci svědkem mnoha milostných
dobrodružství, jejichž aktéry byly často i korunované hlavy, zejména však Ludvík XV., který za
svůj život proslul mimořádnou zálibou v hezkých ženách. Ve výčtu jeho milenek sice většinou
figurují slavné osobnosti jako markýza de Pompadour či Jeanne du Barry, avšak ještě před
jejich příchodem uchvátila královo srdce pětice sester ze zchudlé aristokratické rodiny de
Mailly. Tento strhující román, v jehož vyprávění se střídá všech pět sester, nabízí nejen
historická fakta, ale i mnohdy šokující vhled do nevázaného života na francouzském královském
dvoře 18. století.
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Smršť – Karika, Jozef
Noční jízda autem, okolo jen tma a liduprázdná pustina. A za tebou se žene vražedný, děsivý
přízrak stařeny v pohřebních šatech, který je blíž, kdykoli zastavíš. Stačí chvíle, a máš ji zase v
patách. Fenomén halného větru je v Polsku dobře známý a zdokumentovaný. Když fouká,
stoupá počet násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak ale tento vítr souvisí s nebezpečným
silničním úsekem na úpatí Západních Tater? A má něco společného s přízrakem stařeny v
černém svrchníku, sukni a se šátkem na hlavě, který se tam zjevuje?
Hrdinové nového mysteriózního thrilleru zažívají tu nejhorší noční můru. V pustém regionu
polsko- -slovenského pohraničí je pronásleduje větrný démon, před kterým není úniku…

Snít znovu – Kasten, Mona
Když se Jude Livingstonové v Los Angeles zhroutí sny, utíká za svým bratrem do Woodshillu,
kde se chce znovu postavit na vlastní nohy. Jenže netuší, že jedním ze spolubydlících v bratrově
domě je i její bývalý přítel Blake, kterému zlomila srdce. Blake jí hned na začátku dává jasně
najevo, že mezi nimi už nikdy nemůže nic být. A ačkoli se toho Jude snaží držet, situace se
začíná dost komplikovat…
Další román úspěšné autorky Mony Kasten, kterou si oblíbily čtenářky nejen v Německu. Ke
známým postavám a příběhům z Woodshillu se v tomto díle připojuje odvážná a talentovaná
herečka Jude.

Spiknutí oběšenců – Vondruška, Vlastimil
Na královských statcích poblíž městečka Benešova u Ploučnice zakládá panovník hrad Ostrý. Od
počátku však stavbu provázejí potíže, a proto je dohledem pověřen Oldřich z Chlumu. Jenže
dříve, než se může svých povinností ujmout, dojde v Benešově ke vzpouře, jejíž okolnosti jsou
velice nejasné. Co je však podstatné, její aktéři, tři bratři a sestra, jsou z rozhodnutí královského
rychtáře oběšeni. Ráno však těla na šibenici nejsou a rychtář je zavražděn. Podle svědectví jeho
ženy spáchali tento mord právě ti čtyři oběšenci. Lidé mají strach a s královskými úřady nechce
nikdo z nich mluvit. Proto do kraje vyráží v převleku panoš Ota, jehož cesta však neproběhne
tak snadno, jak si Oldřich z Chlumu představoval. Zlo jako by se vršilo a mrtví přibývají…

Střemhlavý pád – Brown, Sandra
Když Rye, zkušený pilot, dosedne na zem po zásahu laserem, ukáže se, že s černou schránkou,
kterou měl narychlo dopravit zákazníkovi, jsou spjaté velmi podivné okolnosti. Stejně jako s
velmi půvabnou mladou lékařkou Brynn, odhodlanou podat pacientovi zatím neschválený lék
na závažnou nemoc. S ní se Rye překvapivě seznámí ihned po havárii a při následujících
dramatických událostech ti dva přes veškerou nedůvěru stěží odolávají vzájemné přitažlivosti…
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Sucho – Shusterman, Neal
VŠICHNI SI BUDOU PAMATOVAT, KDE BYLI, KDYŽ VYSCHLY VODOVODY. Sucho – nebo Bezvodí,
jak tomu všichni říkají – už trvá nějakou dobu. Život se proměnil v nekonečný seznam zákazů:
nezalévejte zahrady, nebuďte dlouho ve sprše, nepodléhejte panice. Jenže teď už žádná voda
nezbývá.
Alyssina poklidná ulice na předměstí se najednou propadne do válečné zóny plné zoufalství a
násilí. Když se její rodiče nevrátí domů, musí dát dohromady skupinu osob, které by se za
normálních okolností asi nepotkaly, a zahájit pátrání po vodě. Každý z nich bude muset učinit
neskutečná rozhodnutí, aby přežil.

Šarlatán – Klíma, Josef; Epstein, Marek
Josef Klíma převedl do knižní podoby scénář Marka Epsteina – Šarlatán. Vzniklo tak strhující
životopisné drama Jana Mikoláška, muže s léčitelskými schopnostmi. Příběh vznikl podle
skutečné události, na Mikoláška se obracely tisíce lidí s žádostí o pomoc, včetně osobností
politického a kulturního života. I když léčitel neměl medicínské vzdělání, dovedl jim svým
nevšedním umem chorobu diagnostikovat a pomocí bylin vyléčit.

Šikmý kostel 2 – Lednická, Karin
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co
jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa
nastávají zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se stále významně projevují
důsledky předešlého dramatického dění a prosakují do všech oblastí života. Ne vždy v dobrém.
I přesto lze říct, že dvacátá léta jsou pro obyvatele města relativní selankou, dobou
významných společenských změn a ekonomického rozmachu. Nastupující generace se může
těšit výsadám, které byly v nedávné minulosti nedosažitelné, a začínají se před ní rozprostírat
dříve netušené možnosti.
Klíčící naděje však rázně ukončí hospodářská krize a vzápětí opětovný vzestup nacionalistických
nálad. Napětí ve společnosti stoupá a rodiny našich hrdinů rozštěpují rozdílné názory: zatímco jedni se nadcházející
hrozby obávají nebo mezi prvními nesou její ničivé důsledky, jiní probíhající změny vítají jako šanci k odčinění
utrpěných křivd. Smršť událostí po nástupu německé okupace však nakonec smete všechny, protože v tomto regionu
i druhá světová válka probíhala dosti jinak než ledaskde jinde.

Trochu jiná slečna Bridgertonová – Quinnová, Julia
Poppy Bridgertonová je energická mladá dáma s jasnými názory a s dobrodružnou povahou. Z
pohledu společnosti má věk na vdávání, a tak by si co nevidět měla najít nápadníka. Jenomže
Poppy se rozhodne, že její nastávající musí mít stejné zájmy a podobně dobrodružnou povahu
jako ona. Zdálo by se, že na tom není zas tak nic divného. Problém však je, že žádný z jejích
londýnských nápadníků tyto požadavky nesplňuje.
Při návštěvě svých známých v Dorsetu objeví Poppy při průzkumu pobřeží skrytou pašeráckou
jeskyni. Její radostné vzrušení se však velice rychle změní ve zděšení, protože narazí i na
pašeráky, kteří ji bez okolků zajmou. Svázanou a s roubíkem ji zanechají přímo v kapitánově
kajutě. Jaké je poté překvapení kapitána Andrewa Jamese Rokesbyho, když najde Poppy ve své
kajutě. Kapitán tajně přepravuje pro britskou vládu citlivé dokumenty a právě ho čeká
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nebezpečná plavba do Portugalska, když se u něj neplánovaně vyskytne úplně cizí žena. Co s ní? Nedá se nic dělat,
Poppy musí s nimi.
Během cesty po moři se mezi Andrewem a Poppy odehrává válka slov, která však postupně přechází v něco víc.
Poppy však netuší, že Andrew má tajemství.

Údolí – Minier, Bernard
Šestý případ bestsellerové série s kriminalistou Martinem Servazem.
Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po sesuvu půdy naprosto odříznutá od okolního světa a zdejší
obyvatele navíc děsí sériový vrah, který za sebou nechává znetvořené oběti. Kriminalista
Martin Servaz čelí disciplinárnímu řízení, přesto se do případu pouští. Nemůže jinak – v
izolovaném údolí uvízla i jeho bývalá partnerka Marianne. Dokáže vyšetřovatel najít pachatele
dřív, než dojde k dalšímu neštěstí?

V dobrém i zlém – McCreight, Kimberly
Lizzie je mladá a úspěšná právnička. Navíc je šťastně provdaná za Sama, který je jí zcela
oddaný.
Jednoho dne jí zavolá starý známý, jenž je obviněn z vraždy své ženy Amandy, a žádá ji o
pomoc. Zach je hlavní podezřelý. Lizzie dlouho váhá, ale nakonec souhlasí, že se jeho případu
ujme.
Čím víc se Lizzie noří do nablýskaného světa brooklynské smetánky, tím intenzivnější má pocit,
že tu něco nehraje. Zach netušil o své ženě spoustu zásadních věcí, a Amandini přátelé sotva
věděli, že její manžel existuje.
Jak Lizzie postupně odkrývá pravdu, je nucena čelit temným tajemstvím, která souvisí i s jejím
zdánlivě dokonalým manželstvím…

V nemilosti – Steel, Danielle
Její život se obrátí vzhůru nohama, ale ona najde sílu, aby se odrazila ode dna. Když jí zemře
manžel, Sydney Wellsová rázem přichází o svůj poklidný a kouzelný život. V devětačtyřiceti
letech se stává vdovou, a navíc zjišťuje, že ji její muž nezahrnul do závěti. Nad jeho majetkem
získají kontrolu její nevlastní dcery, které ji vystrnadí z domu, v němž žila uplynulých šestnáct
let. Navzdory tomu, že ji od toho její vlastní dcery odrazují, vrátí se Sydney do světa módy, v
němž se před mnoha lety pohybovala jako mladá nadějná návrhářka. Avšak v jejích zdánlivě
nevinných rozhodnutích se skrývá nebezpečí. Naivní a osamocená se ocitá v nemilosrdném
módním průmyslu. Nejen že ji zneužívá její šéf, ale nakonec musí čelit i trestnímu stíhání.
Ponížená, veřejně zostuzená a opuštěná – Sydney klesne na úplné dno. Má dvě možnosti: vzdát
to, nebo začít znovu. Uvědomuje si, že pokud chce mít úspěšnou kariéru, na kterou by mohla
být pyšná, musí vzít svůj život do vlastních rukou.

Vinařství: Nový začátek – Lacrosse, Marie
Manželství mezi služebnou Irene a bohatým dědicem Franzem je manželstvím z lásky a mělo by
být idylickým. S ním ovšem nesouhlasí Franzův otec a po odhalení tajemství a konfrontaci s
tchánem raději těhotná Irene beze slova opouští svého milovaného ženicha. Porodí svého
malého syna mimo panství a přijme místo textilní dělnice v továrně. Podmínky jsou kruté a
Irene musí pracovat do vyčerpání. Pak ale poznává charismatického vedoucího pracovníka
Josefa, který jí dodává sílu a jistotu. Přestože manžela stále miluje, navazuje vztah s Josefem.
Může ale Irene skutečně zcela zapomenout na svojí velkou lásku a dostat se z citového zranění,
které utrpěla odchodem od milovaného Franze?
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Vysoký účet – Penny, Louise
Když se v bistru ve Three Pines najde ve stěně sto let stará, ručně nakreslená mapa, nejdřív se
zdá, že jde o pouhou kuriozitu, ale čím důkladněji ji obyvatelé vesnice zkoumají, tím podivnější
jim připadá. Armanda Gamache, který ji dostane jako dárek k prvnímu dni v nové práci, zvláštní
mapa fascinuje, avšak to ještě netuší, k jakým hrozným tajemstvím ho nakonec zavede. Na
akademii Sûreté, jejímž novým velitelem se Gamache stal, aby pro výcvik budoucích policistů
vytvořil zdravější prostředí, dojde k vraždě jednoho z vyučujících a v pokoji s mrtvolou se ze
záhadných důvodů najde právě kopie oné staré mapy. A jak vyšetřování postupuje, jednotlivé
stopy se jako střelka kompasu čím dál víc stáčejí ke Gamachově třinácté komnatě, kam se bojí
vstoupit dokonce i on sám. Jenže aby případ vyřešil a zúčtoval se svou minulostí, nic jiného mu
nezbývá.

Zachráněné dopisy – Brown, Sandra
Když Kylin manžel zahyne při teroristickém útoku v Káhiře, zhroutí se jí svět a upne se na
novorozeného syna. Po čase si s kamarádkou otevře květinářství a žije poklidně a spokojeně.
Ovšem jen do chvíle, kdy jí do života vtrhne jiný muž. Přistěhoval se do města, kde Kyla bydlí,
začal podnikat ve stavebnictví a je ho všude plno. Je zajímavý, přitažlivý a zábavný společník,
snaží se Kylu získat, ale není jednoduché proniknout do jejího srdce, kolem něhož si vybudovala
ochrannou zeď. Navíc před ní skrývá tajemství, s nímž se jí neodvažuje svěřit…

Zamilované královny – Bauer, Jan
Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje vyhnance z Čech, prince Přemysla. Jenže když se tento
princ po mnoha dobrodružných zvratech stane jako Přemysl Otakar I. českým králem, čeká ji
ten nejsmutnější osud. Manžel dává přednost uherské princezně Konstancii a obětavou Adlétu
zapudí. Vztah Elišky Přemyslovny a jejího manžela rytířského krále Jana Lucemburského je
velmi bouřlivý, navíc Eliška musí čelit intrikám své nevlastní matky královny vdovy Elišky Rejčky.
Naštěstí má po svém boku oddaného a statečného přítele Viléma Zajíce z Valdeka.

Zdání a manžel vždycky klamou – Jakoubková, Alena
Stella Sterlingová byla už svým jménem, které jí vybrali rodiče, předurčena k hvězdnému
životu. Narodila se v krásném velkém domě svých v Jižních Čechách a vyrůstala v blahobytu.
Její matka ji posílala do baletu a snila o tom, že její krásná dcerka životem protančí. Jenže Stella
vyrostla do výšky sto osmdesáti centimetrů a na kariéru baletky tak mohla zapomenout. Její
matka se tedy rozhodla, že Stellu pošle na konkurz pro modelky.
Stella ve svých osmnácti letech potkává hokejistu Martina Radu, do něhož se zamiluje a o dva
roky později si ho bere za muže. Samozřejmě si oba slibují, že si na rozdíl od ostatních
hvězdných párů zůstanou věrní…
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Zkouška ohněm – Rollins, James
Když se velitel Gray Pierce na Štědrý večer vrací domů, zjišťuje, že jeho domov někdo
vyraboval, jeho těhotná přítelkyně zmizela a na podlaze kuchyně nachází ležet Kat, manželku
svého nejlepšího přítele, v bezvědomí.
Bez jediného vodítka, které by se dalo sledovat, je jeho jedinou nadějí, že najde milovanou
ženu a svoje nenarozené dítě, Kat, jediná svědkyně toho, co se stalo. Kat je však v polovičním
kómatu a nemůže mluvit – dokud geniální neurochirurg nenavrhne radikální postup, jak
"odemknout" její mysl na dostatečně dlouhou dobu, aby mohla zodpovědět několik otázek.
Katina slova vyšlou Sigmu Force na horečné pátrání po odpovědích, které souvisejí s
tajemstvími, jež sahají do minulosti ke španělské inkvizici a k jedné z nejhanobenějších a
nejkrvavějších knih v lidských dějinách: středověkému textu známému jako Malleus Maleficarum neboli Kladivo na
čarodějnice. Jejich zjištění z hluboké minulosti odhalí děsivou pravdu v přítomnosti i budoucnost visící na vlásku a
přiměje je, aby se zabývali nejzákladnější otázkou: Co to znamená mít duši?

Zmizelí – Hodge, Sibel
Při rutinním letu z Afriky do Anglie doktor Mason Palmer tragicky umírá, když lehké letadlo po
cestě havaruje a zmizí kdesi uprostřed husté buše. Ještě deset měsíců poté si Nicole Palmerová
nedovoluje po svém náhle zemřelém manželovi truchlit. Až do jednoho rána, kdy obdrží poštou
poslanou Masonovu fotografii společně s šifrovanou zprávou. Zprávou, kterou mohl napsat
jedině on. Jenže když se Nicole snaží zjistit, zda je Mason opravdu naživu a co se mu vlastně v
Africe stalo, každý, na koho se se svými otázkami obrátí, umírá. Odhodlaná zjistit pravdu Nicole
odkrývá spiknutí obrovských rozměrů a zjišťuje, že má tu čest s mocnými lidmi, kteří jsou
připraveni kvůli jejímu mlčení zabíjet…

Zmizení – Quick, Amanda
Před čtyřiceti lety došlo v malém městečku Fogg Lake k jistému „incidentu“: k výbuchu v
jeskynním systému, při němž se uvolnily neznámé plyny, které měly na obyvatele zvláštní
účinky. Někteří měli podivné vidiny. Jiní slyšeli děsivé hlasy. A pak dorazili vědci z tajemné
vládní agentury...
Jelikož se obyvatelé městečka nechtěli stát pokusnými králíky, svedli tyto případy na
halucinogenní účinky hub. Nemohli tušit, že tyto následky zdědí i další generace...
Catalina Larková a Olivia LeClairová jsou nejlepší kamarádky už celé roky a společně vedou
vyšetřovací agenturu. Při řešení případů jim pomáhá jejich „druhý zrak“, jak tomu říkají. Poté
co Olivia zmizí, Cat po ní začne horečně pátrat sama, protože v městečku se k tomu nikdo jiný
nemá. Když jí pomocnou ruku podá vědec Slate Trevelyan, nezbývá jí nic jiného, než ji přijmout,
ačkoliv je na něm něco, čemu tak úplně nedůvěřuje. Duo postupně odhaluje, že někdo pátrá po
svědcích vraždy, jež se ve Fogg Lake odehrála před čtrnácti lety. Vrah nebyl nikdy dopaden. Danými svědky byly
mladé Cat a Olivia. Někdo chce, aby obě ženy zmizely. Pátrání Cat a Slatea po Olivii je vede do králičí nory, která je
mnohem nebezpečnější a tajemnější, než očekávali, a s vrahem číhajícím mezi nimi nikdo netuší, kdo z ní vyjde živý.
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Zvon – Shusterman, Neal
Ve světě smrtek je všechno jinak. Citra a Rowan zmizeli. Plovoucí město Trvalka je pryč. Zdá se,
že už nezbývá nic, co by mohlo smrtkovi Goddardovi zabránit, aby uchvátil absolutní moc. Když
se teď Nimbus odmlčel, zůstává otázka: Může ho ještě někdo zastavit? Odpověď mohou dát
Tón, Zvon a Hrom.

Naučná literatura
10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou – Rendl, Jan
Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel se rozhodne pěšky přejít Jižní Ameriku. Jak
to může dopadnout? Vzdoruje jazykové bariéře, drogám v kolumbijských ulicích a
všudypřítomné chudobě. Vydává se do nitra kontinentu, aby poznal nový svět i sám sebe.
V Kolumbii se setkává s neuvěřitelně srdečnými lidmi a naprostým minimem překupníků.
Dostává se do Ekvádoru, který mu pokládá do cesty všechny překážky ze svého arzenálu.
Dokáže se popasovat s nelidským vedrem v horách či lijáky uprostřed deštných pralesů?
Opravdu se zatoulá do jediné české hospody na kontinentu a okoření si putování pekelnou
kocovinou? Proč se v Peru málem ožení a následně sám vyběhne menší šestitisícovku?
Zkrátka nemá na cestách ani chvíli klid. A to ještě netuší, co ho čeká na hranici s Bolívií…

Kuchařka pro dceru – Zatloukalová, Jana Florentýna
Kuchařka pro dceru tak, jak by vás to naučila vaše matka, kdyby na to měla čas. Tato Kuchařka
pro dceru je však něčím jiná. Naučí vás nejen o vaření přemýšlet, ale vezme vás za ruku a ukáže
na vlastní zkušenosti autorky, jak to při objevování nejrůznějších tajů v kuchyni chodí. Máte tak
v rukou rádce a kamarádku, která sdělí nejen vlastní doporučení, ale také poodhalí své pocity.
A pokusí se zabránit tomu, abyste se nedopustil zbytečných kulinářských katastrof. Autorka
Jana Zatloukalová nikdy profesionálně nevařila a nikdy nestudovala kuchařskou školu. To jen
prázdné hrnce ve vlastní kuchyni, věčně hladový muž a čtyři děti a další okolnosti ji naučily to,
co domácí výchova slušné dívky naprosto zanedbala – vaření.
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Tesla – Gunderman, Richard
Nikola Tesla patří mezi nejslavnější fyziky všech dob. V knize je shrnut jeho život, ale i ukázky z
jeho soukromých deníků a poznámek. Publikace obsahuje fotografie ze soukromého rodinného
archivu.

Čtení pro mladší čtenáře
Báječná Florentýna: Po stopách vlka – Szillat, Antje
Pes a kocour pod jednou střechou? Ani náhodou! Mluvící kocour Paulo z Panamy je pěkně
zaskočený, když se jednoho dne na statku Štístko objeví starý zraněný pes. Florentýna ho našla
cestou ze školy a dělá si o něj starosti. Ubohý vyhladovělý vlčák? Kdepak, je to zákeřný vlk!
varuje Paulo svoji Florentýnku, ale ona mu nevěří. Když údajný pes později beze stopy zmizí,
vydá se ho Florentýna k Paulově velké nelibosti hledat. Navzdory zvěstem, že se v okolí
potuluje zdivočelý vlk…Třetí dál napínavé série s nádechem magie zahřeje u srdce všechny
milovnice zvířat od 8 let!

Bing a jeho kamarádi
Seznamte se se zvídavým Bingem a jeho kamarády! Vítejte u báječné knížky se čtyřmi
příhodami z Bingova světa! Dozvíte se, jak správně nakrmit kachny a jak si připravit svačinku a
pak si společně s kamarády zahrajete na schovávanou nebo sjedete skluzavku. Bing se s
kamarády učí nové věci a přitom se dobře baví. Přidejte se k nim!

Deník malého poseroutky: Samá voda – Kinney, Jeff
Malý poseroutka popatnácté! Užije si Greg s rodiči letní výlet?
Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají si ho pořádně užít! Vysněný letní ráj ale
vezme brzy za své, když se zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne pořádný
slejvák, který Heffleyovým na náladě moc nepřidá. Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit, nebo
budou mít vody za chvíli až po krk?
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Dogman a Superkotě – Pilkey, Dav
Hrdina s psí hlavou a nejlepší psolicajt na světě se stal miláčkem davů. Ale protože zlo nikdy
nespí, ani Dogman neusnul na vavřínech. Opět se zjevuje na scéně – a tentokrát není sám! Má
nového chlupatého a ušatého parťáka – Superkotě. A hned musí společně vyřešit jednu
záhadu. Když po nástupu kočičí chůvy zmizí nadějná filmová hvězda, Dogman a Superkotě se
rovnou vydávají po horké stopě, aby přišli zmizení na kloub. Podaří se jim to, nebo jim plány na
záchranu světa překazí zlotřilý padouch Péťa? Slavný tvůrce komiksových příběhů Dav Pilkey
přináší další díl série, která trhá rekordy na světových žebříčcích. Pro všechny hrdiny od 7 let!

Elementi – Cejnková, Zora
Komu se zjeví Elementi, ten už nemá nikdy život stejný jako dřív! Jsou čtyři a každý z nich
ovládá jeden důležitý živel: Vzduch, vodu, zemi a ohnivou energii. Elementi řídí všechny
tajemné procesy, které probíhají na naší planetě a mnohdy i ve vesmíru. A komu že se ukážou?
Obyčejné malé holce Julii, která od toho okamžiku prožívá neuvěřitelná dobrodružství. Zcela
jistě pochopí hodně o tom, jak to na světě funguje, protože se podívá do kanálu, do sopky, do
bankomatu, na vesmírnou družici nebo třeba hluboko pod zem do ropného naleziště. Ale také
pochopí něco i sama o sobě. Co? To je její velké tajemství, alespoň dokud neotevřete stránky
téhle knížky.

Ema a její kouzelná zoo: Rozpustilá panda – Cobb, Amelia
Emin strýček Horác přiveze ze své záchranné výpravy hned dvojitý úlovek – roztomilá pandí
dvojčata. Jedno z nich však neustále škádlí a zlobí svoji nesmělou sestru a nechce jí dát chvilku
pokoj. Ema sice rozumí řeči zvířat, ale dokáže rozpustilé pandě vysvětlit, že když nepřestane
zlobit, budou je muset rozdělit a ona svoji sestru možná už nikdy neuvidí?

Ema a její kouzelná zoo: Snaživý medvídek – Cobb, Amelia
Emina maminka bude mít narozeniny. Celá Záchranná ZOO strýčka Horáce je proto na nohou a
chystá oslavu. Pečlivé přípravy narušuje nově příchozí lední medvídek, který neustále skáče do
řeči medvědici Belle a prosazuje vlastní nápady. Ema ví, že za jeho nevycválaným chováním je
jen touha vymyslet co nejhezčí vystoupení. Dokáže to ale Belle vysvětlit?
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Kde si Píťa zchladí tlapky – Wohlleben, Peter, Carina
Objevujte přírodu s hajným Petrem a veverčákem Píťou!
Veverčákovi Píťovi i hajnému Petrovi je strašlivé horko. Píťa proto vyrazí do lesa vypátrat, jak se
osvěžit. Po cestě potká několik zvířátek a ta mu prozradí, kam se chodívají zchladit. Žába
nejraději skočí do chladivé vody a divoká prasata se zase ráda povalují v bahně. Jenže
veverčákovi nejsou jejich rady nic platné. Co má udělat, aby mu v bukovém lese nebylo takové
horko?

Když se v zoo zhasne
Když se setmí, tak je i v zoologické zahradě čas jít spát. Bez pohádek to ale není ono! Zvířecí
rodiče a prarodiče se proto pouštějí do vyprávění plného legrace, dobrodružství i ponaučení.
Pod vedením novinářky Zuzany Hodkové se o své zvířecí pohádky podělili známí novináři, jako
jsou třeba Jindřich Šídlo, Janek Rubeš, Jaromír Bosák nebo Jiří Kubík. Přečtěte si se svými dětmi
fantastické příběhy a užijte si zábavu v zoo i po zavírací době!

Klub tygrů: Prastará hladomorna – Brezina, Thomas
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů! Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
Klub Tygrů je v úzkých. Společenství Bílých rytířů je chce přinutit, aby našli prastarou
hladomornu, ve které má být držen v zajetí jeden z jeho členů. Pokud to Tygři odmítnou,
vyděrači unesou Biggiinu tetu! Luk, Biggi a Patrik se tedy pouštějí do horečného hledání, při
němž jim jde nejednou doslova o život...

Ledová obluda – Walliams, David
Příběh o desetileté osiřelé holčičce a desetitisíciletém mamutovi je dosud nejrozsáhlejší knihou
Davida Walliamse, který děj netradičně zasadil do minulosti. Ilustrace nakreslil opět skvělý
Tony Ross. Elsie vyrůstá bez rodičů na ulicích viktoriánského Londýna. Když jednoho dne uslyší
o tajemném chlupatém mamutovi objeveném na severním pólu, rozhodne se zjistit o ledové
obludě víc. Netrvá dlouho a Elsie stojí mamutovi tváří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský
chobot. A největší dobrodružství jejího života začíná.

22

Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka – Lebeda, Jan
Skřítek Medovníček žije s Medulkou a malým Medulínkem spokojeně v chaloupce v lese, stará
se o včeličky i ostatní zvířátka, ale jednoho dne se stane něco strašného – Medulínka unesou
zlé africké včely. Medovníček s Medulkou neváhají a vydají se na dalekou cestu, aby Medulínka
našli. S pomocí včelojeda se jim to podaří, ale po návratu domů zjistí, že jejich chaloupka je
rozbořená. Protože jsou ale šikovní skřítci, postaví si novou chaloupku, ale ani teď nemají o
dobrodružství nouzi. Musí z lesa vyhnat útočné asijské vosy, postarat se, aby byl v krajině
dostatek vody, a nakonec si založí nemocnici pro zvířátka. Starají se o každé zvířátko, které
jejich pomoc potřebuje, ale nejvíc o ta, která dnes z naší krajiny mizí. O tom, která to jsou a co
vše skřítkové podnikají, se, milé děti, dočtete v nové Medovníčkově knížce.

Psí poslání: Příběh Baileyho – Cameron, W. Bruce
Každý pes má na světě svůj úkol, své poslání. Když se zlatý retrívr Bailey setká s osmiletým
Ethanem, rychle přijde na to, jaké je to jeho: hrát si s chlapcem, prozkoumávat statek, na němž
tráví léto, a když se Ethanova maminka nedívá, vylízávat dočista Ethanův talíř. Ale Bailey brzy
zjistí, že život není vždycky jednoduchý, že někdy se stávají i špatné věci a že může existovat i
vyšší poslání než jen chránit chlapce, kterého miluje. Příběh dobrosrdečného retrívra Bayleho z
bestselleru Psí poslání přináší nyní jeho autor i malým čtenářům od 8 let.

Psí poslání: Příběh Ellie – Cameron, W. Bruce
Ellie je výjimečný pes s výjimečným posláním. Už od štěněte se učí, jak se stát pátracím a
záchranářským psem. Dokáže vystopovat dítě ztracené v lese nebo najít zraněnou oběť pod
troskami domu. Hledá lidi. Zachraňuje je. Právě proto je na světě. Ellie však musí dokázat víc.
Její psovodi – ovdovělý Jakob a osamělá Maya – ji potřebují také. Lidé se totiž mohou ztratit
mnoha různými způsoby, a pokud má Ellie splnit úkol, pro který se narodila, musí zachránit ty,
jež miluje nejvíce ze všech. Dobrodružství statečné fenky Ellie z bestselleru Psí poslání přináší
nyní jeho autor i malým čtenářům od 8 let.

Račte dál! – Dubuc, Marianne
Je ráno a v Piškotové ulici č. 3 je všechno jako obvykle. Maminka Myšáková se právě chystá
vzbudit své tři malé rošťáky, pan Sova se vrací z noční směny a Ježeček se těší na tatínka. Den
jako každý jiný. Opravdu? Před domem stojí stěhovací vůz a do druhého patra se právě někdo
stěhuje! Ale ale, v prvním poschodí kdosi kašle, co to? A v přízemí, tam se dneska něco chystá…
Malý Králíček slaví narozeniny!
Na každé dvoustraně této půvabné knížky o zvířátkách se dětem otevírá pohled do jednotlivých
domácností obytného domu. Od rána až do večera sledujeme osudy malých hrdinů, kteří žijí
své běžné životy; občas se sice stane nějaký malý průšvih, ale nakonec všichni drží pospolu a
nemůžou je otrávit ani trable s bacily či pohovka zaseknutá na schodišti.
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Simpsonovi – Komiksový knokaut
Vydejte se do dálek s rodinou Simpsonových, která zažije se všemi oblíbeným maniakálním
megalomanem Hankem Scorpiem světoběžnické dobrodružství, jež vás nevezme jen na cestu
kolem světa, ale doslova na oběžnou dráhu Země. A když už se zhrzení zoufalci ze Springfieldu
chystají hodit ručník do ringu lásky, zvednou se ze žíněnky a zažijí příval adrenalinu zapříčiněný
životem na hraně! A jako kdyby Homer Simpson nebyl už tak dost velký masochista, sledujte,
jak v sobě objeví zabijácký instinkt, když si to rozdá na férovku s C. Montgomerym Burnsem!
Výsledek je jednoznačný! Tyto a další, tep zvyšující příběhy Simpsonových vás zasáhnou svým
humorem přímo na solar!

Stela v zemi tučňáků – Pařízková, Tereza
Budu vám vyprávět příběh, který vás zavede přes nejrozbouřenější moře až na kontinent, který
nikomu nepatří. Ocitnete se na opačném konci světa, kde vás z nekonečných ledových plání
začnou pálit oči a kde pochopíte, že příroda má vše dobře vymyšlené. Jmenuju se Stela, je mi
už jedenáct a moje dobrodružství jenom tak nekončí. To, že můj táta je mašér a na Aljašce si
splnil svůj dávný sen, už nejspíš víte. Je však načase vzít vás zpátky do Osmihorek a vypovědět
vám příběh dalšího člena mojí rodiny.

Vystrašený zajíček – Pospíšilová, Zuzana
Anetka, Matěj a jejich kamarád Bořek objeví ve křoví na sídlišti králíka. Napadne je, že jde o
domácího mazlíčka, který někomu utekl. Matějův tatínek však dětem vysvětlí, že to není něčí
králík, ale divoký zajíc!
Jedno deštivé odpoledne začnou během venčení zajíce nahánět dva psi a ušák zůstane
vyčerpaně ležet na dětském pískovišti. Děti s tatínkem ihned zavolají do záchranné stanice.
Přijedou záchranáři na pomoc? Bude zajíc zase v pořádku?

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
Čt: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
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