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Beletrie
A noc byla jako samet – Moreno – Garcia, Silvia
Napínavý noirový příběh prodchnutý atmosférou Mexika sedmdesátých let a nezbytným
cigaretovým kouřem
Nepravděpodobnou hrdinkou příběhu se proti své vůli stává sekretářka Maite, která ze svého
fádního života utíká k vysněným dobrodružstvím a romantickým komiksům. Jednoho dne ji její
sousedka, půvabná studentka umění Leonora, požádá o výpomoc. Dívka však vzápětí beze stopy
zmizí a Maite se ji vydává hledat. Přitom proniká do prostředí studentského hnutí a disentu.
Není však jediná, kdo se snaží Leonoru vypátrat. Elvis, mladý muž z oddílu Jestřábů, má za úkol
brutálně rozprášit protesty vůči vládě. Se svou láskou k rokenrolu a svébytným etickým
kodexem také nezapadá, na pokyn tajemného šéfa se však pustí do pátrání po zmizelé dívce. Brzy se mu do cesty
připlete Maite. Spojuje je nejen láska k hudbě, ale také hluboká osamělost, která oba neustále provází.
Maite i Elvis, kteří spolu pronikají do spleti intrik, násilí, špionáže a války bezpečnostních služeb, zjišťují, že se jim dění
vymyká z rukou a pátrání po pohřešované dívce se může v jediném okamžiku změnit v boj o život.

Ani slovo – Gibney, Patricia
Jedenáctiletý Mikey se vrací s kamarády domů. O dva dny později několik místních teenagerů
objeví jeho tělo v záhoně květin. Pro inspektorku Lottie Parkerovou je tento případ osobní.
Mikey byl kamarádem jejího syna Seana a ona cítí, že jí něco tají. O několik dní později je
nalezen další mrtvý chlapec, taktéž obklopený květy. Při pátrání po zvráceném vrahovi s děsivou
vizitkou musí Lottie rozkrýt síť tajemství v okruhu Mikeyho kamarádů.
Někdo má tajemství, ale koho chrání? A dokáže to Lottie zjistit dřív, než bude pozdě? Než se
něco stane i jejímu dítěti?

Bridgertonovi: Za vším hledej Bridgertonovi – Quinn, Julia
Oblíbená série o rodině Bridgertonových se vrací v čase na konec 18. století a k mladé Billie
Bridgertonové, jejíž temperament se později projeví v mnoha dalších generacích. Billie je
umíněná, nechová se jako dáma a celé dětství strávila potloukáním se po venkově s bratry
Rokesbyovými. Předpokládalo se, že jednoho z nich si nakonec vezme. Jen ten třetí, nejstarší,
pro ni není vhodný, a ona by ho stejně nechtěla, ani za nic. Vždyť George je tak upjatý a nudný.
Když se postupně začnou poznávat, vidí se vzájemně v čím dál příznivějším světle, ale než si
cokoliv stačí říct, hrozí rodině tragická ztráta – Edward Rokesby se v americké válce pohřešuje a
dost možná je mrtev…

Cujo – King, Stephen
Příběh se odehrává v Castle Rocku v létě roku 1980. Jeho zdánlivý pokoj naruší bernardýn
nakažený vzteklinou. Z milého a přítulného psa se stává hrozná bestie, která terorizuje Donnu a
jejího syna Tada uvězněné v rozbitém autě, a kolem není nikdo, kdo by jim pomohl...

Černý korál – Mayne, Andrew
Když začne floridská policejní potápěčka rozplétat dávno odložený případ obestřený
tajemstvím, netuší, že tím vypudí z úkrytu mnohonásobného vraha… Sloan McPhersonová,
vyšetřovatelka z Programu podvodního pátrání, objeví na dně kalného floridského jezírka starou
dodávku. V útrobách vozu se nacházejí mrtvoly čtveřice mladých lidí, kteří před třiceti lety
zmizeli po návštěvě rockového koncertu. Úřady se domnívají, že šlo o tragickou nehodu, Sloan
je ovšem přesvědčená, že se stali obětí vraždy – a důkazy navíc ukazují na dlouhý řetězec
neobjasněných zmizení po celé Floridě. Stopu po stopě Sloan prohledává teplé temné vody, kde
loví přirození predátoři, přitom ovšem ví, že ten ze všech nejnebezpečnější dosud číhá kdesi v
skrytu nad hladinou…

Démon přichází v mlze – Nesměrák, Martin
Poblíž hradu Landštejna jsou vysazeny dvě nové kolonizační osady. Jejich výstavba se však
nečekaně komplikuje a osadníci jsou sužováni neznámým zlem. Opakované krádeže nářadí v
jedné z osad, které jsou zpočátku spíš jenom nepříjemné, vyvrcholí tragédií, kdy je za podivných
okolností surově zavražděn zástupce lokátora spolu s mladou dívkou, a posléze je druhá osada
napadena neznámými ozbrojenci. Na zemské stezce je v téže době ubit jeden z landštejnských
vojáků. Souvisejí spolu všechny tyto zločiny? Anebo je časová a prostorová shoda jenom
náhodná? A kdo jsou ti tajemní ozbrojenci, kteří se pohybují v blízkosti hradu a zanechávají za
sebou širokou krvavou stopu?
Adalrik ze Sichelbachu, jeden z velitelů hradní posádky, čelí mimořádné výzvě. Spolu se svými
druhy se musí pokusit rozplést předivo vztahů, zájmů a intrik, z nichž některé sahají do vyšších
pater mocenské politiky…

Děvčata z Firefly Lane – Hannah, Kristin
Píše se rok 1974 a čtrnáctiletá Kate se už smířila s tím, že ve škole patří mezi vyvrhele a musí se
obejít bez přátel. To se však rázem změní, když se naproti přes ulici přistěhuje Tully,
„nejúžasnější holka na světě“. Obě se cítí osamělé, přestože každá jinak, společné tajemství je
ale sblíží a brzy mezi nimi vznikne přátelství na život a na smrt. Nebojácná, extrovertní Tully je
pravým opakem uzavřené, přemýšlivé a nesmělé Kate, jako kamarádky ale dokážou držet při
sobě v dobrém i zlém. Léta plynou, z dívek se stávají ženy a jejich životy, v nichž se zrcadlí
proměny americké společnosti a popkultury, se přehoupnou do dospělosti. Ctižádostivá Tully
chce dobýt svět a všem (v první řadě své nepřítomné matce) dokázat, že za něco stojí, kdežto
Katiny touhy jsou mnohem skromnější. Zůstanou kamarádkami i poté, co se každá rozhodne
vydat vlastní cestou, na níž pro tu druhou nezbývá příliš místa? Obstojí jejich přátelství ve zkoušce času a překoná
všechny nesnáze, nedorozumění a drobné i větší zrady? Román Děvčata z Firefly Lane na prostoru více než třiceti let
mapuje vztah dvou zcela rozdílných žen, které však – snad právě díky vzájemným odlišnostem – pojí nesmírně silné
pouto. Jejich příběh, v němž nechybí komické chvilky ani dojemné okamžiky, je tak především velkolepou oslavou
ženského přátelství.

Dvě klikaté cesty – Franklin, Tom
Siles „32“ Jones je městský policista v mississippském městečku Chabot, motorizovaný strážník
„pro všechno“. Sní o tom, že jednou bude šerifem, ale ve službě má odkroucené teprve dva
roky.
Městečkem hýbe případ zmizelé studentky, a Siles má proto oči na stopkách. Jednoho dne na
rutinní patrole zahlédne nad nedalekým lesem kroužit hejno supů. V předtuše nejhoršího se
tam vydá a nalezne v močálu mrtvolu. Ale není to pohřešovaná dívka; je to muž, lokální
postavička s kontakty na dealery drog. V téže době si někdo přijde pro místního „úchyláka“,
který před dávnými lety svezl do kina jednu dívku a pak se vrátil bez ní – tělo se tenkrát nenašlo
a on od té doby měl špatnou pověst. Teď ho, s novým zmizením mladé ženy, někdo přijel zabít…

Hájovna – Kubíková, Karla
Píše se rok 1985. Linda žije na hájovně, která je součástí vojenského prostoru, v němž jsou
umístěni ruští vojáci. Jedné noci změní hloupá legrace nezvaných hostů její osud v tragédii a
Linda se ocitne ve vězení. Oporou jí je mimo manžela i kamarádka Hanka. Po propuštění z
vězení se vrací na hájovnu ...

Iluze – Läckberg, Camilla
Jediný způsob, jak ho dopadnout, je být o krok před ním.
Před zábavním parkem ve Stockholmu objeví policie tělo ženy v bedně probodané meči. I když
to na první pohled připomíná nepovedený kouzelnický trik, záhy je jasné, že se jedná o
mimořádně brutální vraždu.
Totožnost oběti však zůstává záhadou a případ se nehýbe z místa. Policistka Mina Dabiriová
nakonec nevidí jinou možnost než požádat o pomoc Vincenta Waldera, mentalistu a odborníka
na lidskou psychiku i magii.
Ačkoli Vincent zpočátku není spoluprací nijak nadšený, probudí se v něm hluboko zasunuté
vzpomínky. Spolu s Minou, která rovněž bojuje se svými démony, si během vyšetřování uvědomí, že pronásledují
nelítostného sériového vraha. A ten jako by se snažil Vincentovi něco říct. Podaří se jim ho zastavit, než bude obětí
víc?

Irena Sendlerová: Anděl z Varšavy – Kampe, Lea
Životní příběh Ireny Sendlerové (1910–2008) přibližuje osudy členky polského protinacistického
odboje, která pomáhala lidem ve varšavském ghettu a podařilo se jí zachránit život více než
dvěma tisícům dětí. Vyprávění plné těžko uvěřitelných hrůz, odvážných činů i obětí se navzdory
popisovaným tragickým událostem čte jedním dechem a je svědectvím o mladé ženě, která
každý den riskovala život, aby pomohla těm nejpotřebnějším.

Klára a Slunce – Ishiguro, Kazuo
Román je zpovědí vyřazené robotky jménem Klára, nadané pokročilou umělou inteligencí i
pozoruhodnými pozorovacími schopnostmi. Klářiným úkolem je starat se o dospívající dítě,
které si ji v obchodě vybralo, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Klára ovšem coby
výjimečný robot dostává výjimečný úkol – starat se o dítě vážně nemocné, na jehož nemoc není
lék. V příběhu vyprávěném jazykem poznamenaným zvláštnostmi v Klářině vnímání a
vyjadřování skutečnosti potvrzuje Ishiguro opět své literární mistrovství. Díky rafinovanosti, s
níž Ishiguro vtahuje čtenáře do Klářiny snahy pochopit, jak vlastně lidi fungují, přesahuje román
meze pouhé společenské kritiky, satiry či alegorie. Podobně jako dřívější Ishigurova próza
Neopouštěj mě patří sice i jeho nový román do žánru sci-fi, daleko víc však připomíná tu
tragikomickou, tu melancholickou pohádku. Pohádku o lidském světě odkázaném na nelidské
Slunce, v jehož proměnlivém světle se dospělí nejednou jeví dětinštější než děti a roboti lidštější než lidé.

Líný manžel, holé neštěstí – Jakoubková, Alena
Nina zdědí po rodičích malý zámeček, ležící v překrásné šumavské přírodě, v němž provozuje
penzion. Musí se hodně otáčet a na nějaké randění nemá čas, ačkoliv jí kamarádky dohazují
jednoho ženicha za druhým. Pak v bance, kam přijde kvůli splátkám na hypotéku, potká
sympatického úředníka, který jí pomůže s vyřizováním jejích záležitostí, a ona podlehne jeho
ďábelskému šarmu. Marek si brzy uvědomí, že penzion je terno. Proto tlačí Ninu k svatbě…
Hlavně proto, že si uvědomuje, že se tím zbaví nudné rutiny v bance…
Když Nina zjistí, že si vzala lenocha, je už pozdě… Nebo není?

Matky – Bennett, Brit
Nadia Turnerová je krásná, avšak rebelující a smutkem zmítaná sedmnáctiletá dívka. Luke
Sheppard je syn místního pastora, který býval fotbalovou hvězdou. Zranění ho ale přimělo
skončit a teď obsluhuje v bistru. Oba jsou mladí a ani jeden z nich nehledá nic vážného. I přesto
je výsledkem tohoto teenagerského románku těhotenství a následné tajnosti mají dopad, který
daleko přesahuje jejich mládí. Nadia skrývá pravdu přede všemi, včetně své nejlepší kamarádky
Aubrey. Roky rychle ubíhají. Nadia, Luke a Aubrey už jsou dospělí, a ještě pořád sklízejí plody
rozhodnutí, která onoho léta učinili. Chyceni v milostném trojúhelníku, kterým jsou nuceni
opatrně manévrovat, se snaží najít odpověď na vtíravou otázkou: Co kdyby se tenkrát rozhodli
jinak?

Město snů – O´Hara, Kate
První část třídílné ságy rodu Caldwellů, která vypráví o počátcích Kalifornie od San Franciska až
po Hollywood v letech 1898 až 1926, o osudu bohaté rejdařské rodiny, zrodu éry němého filmu,
a především o jedné velké lásce.

Na mušce – Greaney, Mark
Před čtyřmi lety Courta Gentryho zradili jeho šéfové ze CIA. Aby unikl, musel zlikvidovat i bývalé
parťáky, ale přežil. Teď se coby špičkový zabiják s přezdívkou Šedý muž živí zabíjením lidí na
objednávku. Když ho však začne pronásledovat bývalý kolega, o kterém si myslel, že je mrtvý,
jeho život se rázem octne na mušce. Stát proti nelítostným nepřátelům je jedna věc, ale když po
vás jdou i staří přátelé, to je výzva i pro Šedého muže... Napínavé pokračování bestselleru Šedý
muž se trefí do vkusu všem fanouškům akčních thrillerů!

Nečekané přiznání- Regan, Lisa
Když je na příjezdové cestě domu v Dentonu nalezeno tělo mladého studenta s fotografií
připnutou na límci, je detektiv Josie Quinnová na místě činu jako první. Dům patří Gretchen
Palmerové, obětavé člence Josiina týmu, která ale zmizela.
Josie ani na okamžik neuvěří, že by pachatelem mohla být Gretchen, a pracuje nejen na tom,
aby vyřešila smrt mladíka, ale i na tom, aby našla svoji kolegyni. Jenže ta se o pár dní později
sama přihlásí na policii a chce se nechat zatknout. Josie ví, že Gretchen v žádném případě
vrahem být nemůže. Ale proč by se přiznávala k vraždě, kterou nespáchala?
Při pátrání v Gretchenině životě obestřeném spoustou záhad a bílých míst Josie odhalí souvislost mezi chlapcem,
fotografií a zničujícím případem z Gretcheniny minulosti. Ale když už si Josie myslí, že začíná rozmotávat spletená
vlákna případu, stane se ve městě další zločin – tentokrát brutální vražda mladého páru. Dokáže Josie zjistit pravdu
včas, aby zachránila svou kamarádku před doživotním vězením, nebo jistou smrtí?

Nejdražší suvenýr – Jirglová, Petra Š.
Třiatřicetiletý Roman, který se ještě pořád tak trochu drží máminy sukně, se vydává do
dalekého Mexika. Co mělo být původní svatební cestou a posléze nechtěnou dovolenou, stane
se jeho životním dobrodružstvím – to když pozná energickou a svůdnou Maríu, která se chce
naopak za každou cenu vymanit z vlivu své rodiny. Jejich setkání okamžité obrátí naruby
Romanův doposud pohodlný a nudný život. Může ale tenhle románek dvou naprosto
protichůdných povah vedle slunného a rozpáleného Mexika fungovat i v zatažené, deštivé
Praze?

Nepříliš šťastná rodina – Lapena, Shari
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět dokonale drásavý a neodložitelný. Brecken
Hill je drahá adresa. Musíte mít hodně peněz, abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila
Mertonovi. Žádné bohatství vás však neochrání, když vám u dveří zazvoní vrah. Manželé
Mertonovi byli brutálně zabiti pár hodin poté, co přivítali na velikonoční nedělní večeři své tři
dospělé děti. Ty jejich smrt pochopitelně těžce nesou. Nebo ne? Na každého z nich čeká
pohádkové dědictví. Svého náladového otce nesnášeli a netečná matka se jich nikdy nezastala.
Na jednoho z nich to bylo možná už příliš. Ale na koho? Je-li váš sourozenec vrah, chtěli byste to
nejspíš vědět...

O čem se nemluví – Rimmer, Kelly
Píše se rok 1942 a Evropa je stále v neúprosném válečném sevření. Hned za stany ruského
uprchlického tábora, který je teď jejím domovem, pronáší mladá žena svůj svatební slib.
Rozhodnutí, které změní její osud, je zároveň lží, jež zůstane pohřbena až do příštího století…
Když se Alice dozví o hospitalizaci své milované babičky, zasáhne ji to. Přestože se musí plně
věnovat své rodině a především synovi, kterému ve dvou letech diagnostikovali poruchu
autistického spektra, snaží se navštěvovat babičku v nemocnici. Ta žádá svou vnučku, aby se
vydala na cestu do její rodné země – Polska, a pomohla jí tak vyrovnat se s neuzavřenou
minulostí. Jaký příběh na Alici v Polsku čeká? Co se jí babička snažila tak zoufale vyprávět?

Palec a selská pýcha – Pospíšilová, Jarmila
Do jedné z místních částí Kročína, tedy obce, v níž Viktor Palec vykonává funkci starosty, se
přistěhuje mladá rodina původem z města. Koupili jeden ze starých gruntů a s elánem se pouští
do rekonstrukce. Při vyklízení stodoly najdou pod podlahou malý sklípek a v něm lidské ostatky.
Zjistí se, že jde o bývalého majitele, posledního z rodu, který tu hospodařil po řadu generací.
Starousedlíci si pamatovali, že po statkáři bylo vyhlášeno pátrání, a nakonec byl úředně
prohlášen za mrtvého…

Panský dům: Bouře – Jacobs, Anne
Augsburg 1935. Nad Německem se stahují mračna k velké bouři a má to dalekosáhlé důsledky i
pro rodinu Melzerových a jejich milovaný rodinný dům. Mariin úspěšný módní ateliér stojí
krátce před zavřením poté, co vejde ve známost její židovský původ. Také její muž Paul má
veliké starosti se zvládáním finanční situace v textilní továrně. Rostoucí tlak ze strany nacistické
vlády mu způsobuje bezesné noci. A když se mu jednoho dne dostane naléhavé rady, aby se v
zájmu uchování továrny s Marií rozvedl, musí jeho žena učinit závažné rozhodnutí, které jí
změní život už navždy…

Polovina tebe – Bennett, Brit
Vignesova děvčata si budou jako dvojčata vždycky podobná jako vejce vejci. Avšak potom co
vyrostou v malé černošské komunitě a v šestnácti letech se rozhodnou pro útěk, se liší nejen
jejich všední životy, ale i všechno ostatní: jejich rodina, společnost, v níž se pohybují, a dokonce
i jejich rasová identita. O mnoho let později jedna ze sester žije se svou dcerou ve stejném
městečku, z kterého se před lety pokusila uniknout. Ta druhá se usadí ve světě bílých a její
manžel o její minulosti neví zhola nic. Přesto, že sestry dělí mnoho kilometrů a stejně tolik lží,
jejich osudy zůstávají propletené. Jaký vliv bude mít na příští generace, když se cesty jejich dcer
protnou?

Říkejte mi Win – Coben, Harlan
Bohatá dědička Patricia Lockwoodová byla před lety unesena a měsíce držena neznámo kde.
Podařilo se jí uprchnout, ale věci ukradené její rodině se nikdy nenašly. Až do současnosti, kdy
je ve svém bytě nalezen zavražděný samotář a dva pozoruhodné předměty: Vermeerův obraz a
kufr s iniciálami WHL3. Windsor Horne Lockwood III., zvaný Win, neví, jak se tam jeho kufr a
rodinný obraz ocitly. Jeho zvědavost ještě vzroste, když se od FBI dozví, že muž, který unesl jeho
sestřenici, se podílel i na domácím terorismu. Oba případy jsou záhadou už celá desetiletí, ale
Win je oproti FBI ve výhodě: má osobní vztah k případu, je nechutně bohatý a vlastní
jedinečnou značku spravedlnosti.

Terapie – Paris, B. A.
V každé duši je místnost, do které je nebezpečné vstoupit.
Když se Alice a Leo přestěhují do exkluzivního obytného komplexu, splní se jim celoživotní sen.
Existuje však jeden temný důvod, proč luxusní rodinnou vilu v uzavřené komunitě mohli koupit
tak výhodně – a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se s ní přede dvěma lety
stalo? A proč o tom nikdo ze sousedů nechce mluvit? Alicina zvědavost se změní v posedlost a
ve zdánlivě dokonalém domě se začnou odehrávat nevysvětlitelné věci.

Ticho – Saudková, Sára
Začalo to mrtvým Ukrajincem na kolejích a sbírkou ztracených existencí v zapadlé krčmě na kraji
Prahy. Kostlivce ve skříni mají ovšem i příslušníci vyšších tříd, já rychle zjistí Oldřiška a její
mordparta. Pokračování perverzního detektivního románu Déšť opět ukazuje, co by zdánlivě
obyčejní lidé nejraději nechali navždy zapomenuté ve svých sklepech...

Třetí přístav – Körnerová, Hana Marie
Revoluční změny po roce 1789 obrátily život naruby nejen ve Francii. Stefanie a Hermína, dvě
sestry, které musely po Francouzské revoluci uprchnout ze země, se marně pokoušely najít azyl
u příbuzných v Itálii. Jejich nelehká pouť Evropou končí na malém panství v Čechách, odkud
pocházel jejich pradědeček. Ani tady však situace není idylická. Sestrám znesnadňuje život
nejen neznalost jazyka, ale především zpřetrhané rodinné svazky a nevyřešené majetkové
poměry. K tomu, aby našly nový domov, je třeba mnohem víc než pouhá dobrá vůle...

Ve znamení lukostřelce – Nesměrák, Martin
Z kolony rakouských válečných zajatců uprchne při průchodu landštejnskou zemskou bránou
jeden z ostře střežených vězňů. Okolnosti jeho útěku jsou natolik neobvyklé, že jeden z velitelů
hradní posádky, Adalrik ze Sichelbachu, čelí podezření, že úmyslně umožnil nepříteli uniknout.
Hned příští den navíc z kolony zmizí další dva lidé. Nepřehlednou situaci následně zkomplikuje
nečekaný nález mrtvoly neznámého ozbrojence poblíž osady Pomezí. Řetězec zdánlivě
navzájem nesouvisejících mimořádných událostí vyvrcholí překvapivým útokem rakouské
armády, které se podaří nepozorovaně projít pohraničním hvozdem. Zaskočená landštejnská
posádka se zoufale brání mnohem početnějšímu nepříteli a naděje, že se podaří přivolat pomoc
zvenčí, je takřka mizivá. Chmurné vyhlídky navíc podbarvuje důvodné podezření, že mezi členy
posádky může být záškodník, který je spolčen s nepřítelem. Podaří se landštejnským vojákům
vyřešit tísnivou situaci? A podaří se Adalrikovi očisti své jméno?

Vražedná mysl – Marsons, Angela
Samanthu Brownovou, mladou vysokoškolačku, nalezli doma v posteli s proříznutým hrdlem a
nožem v ruce. Bez zjevných známek násilí či boje. Zdá se to jako jasný případ sebevraždy.
Podivná reakce dívčiných rodičů však tuto teorii zvrátí a Kim pochopí, že tady šlo o vraždu. Jak ji
však vyšetřit, když všechny stopy už jsou nenávratně ztracené? Nikdo nezajistil DNA ani otisky
prstů a tým kriminalistů nemá k dispozici nic víc než několik fotografií těla. A informace o Farmě
jednoty, zdánlivě neškodném uzavřeném společenství, v němž dívka žila. Zjistit o něm něco
bude těžké. Jedině že by do něj Kim nasadila svého člověka. Netuší ale, co všechno tím riskuje…

Začni se ptát – Patterson, James
Po vyhazovu od policie provozuje Bill Robinson penzion na pobřeží a o okolní svět se moc
nezajímá. Když se ale v přilehlém městečku objeví nová droga, uvědomí si bývalý detektiv
rozsah nebezpečí a s přítelem Nickem začne pátrat po zdroji. Netuší, že stojí proti drogovému
bossovi, který své plány kvůli neškodnému vysloužilci měnit nehodlá.

Železná rukavice – Niedl, František
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který dostal od markraběte Karla se služby, jenž mu
prokázal při tažení v Itálii. Avšak ne všichni jsou z takového stavu nadšeni. Co je asi může k tomu
bezvýznamnému zboží přitahovat? A proč musí kvůli tomu umírat lidé? Jsou to ložiska železné
rudy, nacházející se na pozemcích náležejících k Jenčovu. A tak se křivoklátský purkrabí Chval z
Valdéře nezastaví před ničím, co by mu dopomohlo k získání onoho zboží. Přesvědčí krále Jana
Lucemburského, aby darovací listinu jeho syna markraběte Karla zneplatnil. Poslechne Karel,
jehož vliv a oblíbenost v království neustále stoupá, svého otce?

Naučné čtení
Plevel na talíři – Hansch, Susanne; Schwarzer, Elke
Bez varování se objeví v zahradě, nestydatě se tam roztahuje a stojí nás čas a nervy – to je
plevel. Tato kniha zábavnou formou radí, jak nezvané návštěvníky vykázat do patřičných mezí
nebo jak si na nich pochutnat.
* PŘIJÍT PLEVELU NA CHUŤ *
Elke Schwarzerová představuje 28 těchto tvrdošíjných rostlin jednu po druhé a ukazuje, jak se
jich zbavit pletím, jaké triky na ně platí nebo jak je vypudit ze zahrady. A pokud už se vám na
zahradě plevel rozrostl, můžete ho rovnou prakticky zužitkovat v kuchyni. Susanne Hanschová
sestavila více než 50 receptů z divokých rostlin, od postupu na přípravu kopřivových karbanátků
až po tabouleh s hulevníkem a brusinkami, a dokazuje, že divoké rostliny mají na talíři své místo. A kdoví, až je sami
ochutnáte, možná už je ani nebudete považovat za plevel.

Příběh samurajů – Kodet, Roman
Japonští středověcí válečníci – samurajové – se stali jedním ze symbolů Země vycházejícího
slunce. Jejich zobrazení v nesčetných filmech, knihách či komiksech jim propůjčilo téměř
mytickou podobu neohrožených bojovníků, jejichž meče rozsévaly smrt na bitevních polích.
Realita však byla mnohdy jiná než moderní představivost. I samurajové byli pouze lidmi z masa
a kostí. Příběh samurajů proto tyto legendární bojovníky představuje v trochu odlišném světle.
Nevyvrací pouze pověsti, jež okolo samurajů vznikly, ale především představuje japonské
válečníky v jejich co nejvěrnější podobě. Autor se proto zabývá nejen dějinami samurajů, jejich
válečným uměním či zbraněmi, ale i jejich soukromým životem, každodenností, náboženskými
představami a duchovním světem. Současně čtenáři přináší barvitý obraz světa, v němž
samurajové žili, bojovali a umírali. Světa, který tolik fascinuje generace čtenářů a fanoušků po celém světě.

Čtení pro mladší čtenáře
4 kouzelnické příběhy Čtyřlístku
V edici „4 příběhy Čtyřlístku“ jsme připravili komiksovou novou knihu tentokrát na kouzelnické
téma. Kniha obsahuje příběhy: Čokomág a Cukrový les, Čarovné koření, Čaroděj mezi kouzelníky
a Kouzelnická hůlka. Autory příběhů jsou Zuzana Janků, Radim Krajčovič, Jiří Poborák, Tomáš Srb
a Jaroslav Němeček. Kreslí Jaroslav Němeček.

Anča a Pepík – Lomová, Lucie
Komiks o dvou myších a dětech, Anče a Pepíkovi, vycházel s velmi příznivým ohlasem deset let
ve známém časopise Čtyřlístek (1990-2000). Tato knížka přináší prvních dvaadvacet příběhů,
které si u dětí i jejich rodičů získaly velkou oblibu svým osobitým humorem, svižným dějem a
určite také pravou pohádkovou spravedlností, která vždy zvítězí.

Bestie z Buckinghamského paláce – Walliams, David
Světově nejprodávanější autor dětských knih napsal své první fantasy! Odehrává se v Británii o
sto let později, tedy v roce 2120.
Londýn je v troskách, lidé mají hlad a na celou zemi padla temnota. Malý princ Alfréd, neduživý
knihomol, nikdy neopustil bezpečí Buckinghamského paláce. Teď se ale i v palácových zdech
dějí podivné věci - a Alfrédův život se má navždy změnit. Za temných nocí obchází po chodbách
něco strašlivého. Když Alfrédovu milovanou maminku královnu odvlečou do Toweru, musí
chlapec sebrat všechnu odvahu a vydat se na hrdinskou výpravu, aby ji zachránil - a s ní i celý
svět. Jeho protivník je ale strašlivý. Příběh z mýtů a legend vás uchvátí až do svého napínavého
konce. .

Bez tebe to není léto – Han, Jenny
Belly strávila dosud každé léto svého života v domě na pláži v městečku Cousins. Jenomže teď
se všechno změnilo. Když už to téměř vypadalo, že s Konrádem, svou osudovou láskou, přece
jen začne chodit, nakonec skončila jen se zlomeným srdcem. A teď ji čeká vůbec první léto
doma, ve městě. Bez pláže, bez oceánu a hlavně bez těch, které má po své rodině nejraději na
světě — bez Susanny, bez Jeremiáše a samozřejmě i bez Konráda. Nejlepší Bellyina kamarádka
Taylor má spoustu náhradních prázdninových plánů („Vždyť i tady jsou super kluci! A bazén
taky, no ne, Belly?“). Jenomže pak jednoho dne zazvoní Belly mobil a Jeremiáš jí oznamuje, že
Konrád zmizel. Všechno napovídá tomu, že odjel do Cousins. Proč? Co ho k tomu přimělo? A tak
se Belly s Jeremiášem vydávají na záchrannou misi do tolik milovaného letního domu.
Zažije sedmnáctiletá Belly nakonec jen další léto plné naděje a trápení, které jí její láska ke
Konrádovi přináší? Nebo se ho už konečně dokáže vzdát a zařídit si vlastní život?

Co se děje v říši zvířat – Suess, Anne
Vydej se na vzrušující výpravu do říše zvířat. Zavítej na různé kontinenty naší planety a poznej
její obyvatele – ať už žijí v africké poušti, asijské džungli, nebo třeba na evropském pobřeží. Na
každé stránce této výpravné knížky najdeš velké množství zvířat. Objevíš veverku? Vidíš
plameňáka, jak pije? Kde se schovávají klokani? Díky otázkám na konci knihy bude cesta světem
zvířat pro tebe ještě mnohem zajímavější!

Dcera Sparty – Andrews, Claire M.
Sedmnáctiletá Dafné zasvětila celý svůj dosavadní život tomu, aby se stala bojovnicí tělem i duší
a získala si tak uznání nesmlouvavých obyvatel starověké Sparty. Ale nečekané setkání s bohyní
Artemidou - která drží v rukou osud Dafnina bratra - převrátí život, který tak pracně budovala,
vzhůru nohama. Z hory Olympu bylo ukradeno devět záhadných předmětů, a pokud se Dafné
nepodaří je všechny včas najít, bohové přijdou o svou už tak slábnoucí moc, ve světě smrtelníků
zavládne chaos a její bratr propadne hrdlem.
S pomocí Artemidina dvojčete - krásného a až příliš sebejistého boha Apollóna - procestuje
Dafné Řecko od Mínótaurova labyrintu po hádanky spřádající Sfingu z Théb, naváže spojenectví
s mýtickým hrdinou Théseem a Amazonkou Hippolytou, a postaví se samotným bohům.

Garfield chrochtá blahem – Davis, Jim
Oranžový kocour zůstává středem vaší pozornosti a cítí se jako prase v žitě!

Kouzelné čtení: Domácí zvířátka
Nové interaktivní mini knihy přiblíží nejmenším dětem různá témata. V této mini knize se ti
nejmenší posluchači seznámí s domácími zvířátky. Samozřejmostí jsou kvízy a spousta cenných
informací o domácích mazlíčcích.

Kouzelné čtení: Zvířátka z divočiny
Knížka seznámí nejmenší čtenáře se zvířecími rodinkami na poušti, v buši nebo třeba i na pólu.

Kouzelné čtení – Zpívánky 1
Interaktivní mluvicí kniha Zpívánky ve 2. vydání je aktualizovaná verze prvního dílu této
oblíbené knihy z edice Kouzelné čtení.
Zpívánky obsahují 12 lidových písní včetně not, které si děti mohou pomocí Albi tužky přehrát a
zazpívat. Zazpívají si známé písničky jako Holka modrooká, Jede, jede poštovský panáček, Pec
nám spadla, Travička zelená, Skákal pes, Já mám koně a další.

Kudy ke hvězdám – Bennett, Jenn
Od loňského školního plesu se bývalí nejlepší kamarádi / teď úhlavní nepřátelé Zorie a Lennon
snaží jeden druhému vyhýbat ze všech sil. Ale když se kempování s partou kamarádů tak trochu
nepovede, ocitnou se uprostřed divočiny. Sami. Spolu.
Co by se mohlo pokazit?
Zatímco se ti dva noří hlouběji a hlouběji do severokalifornské divočiny, vyplouvají na povrch
křivdy, chyby, tajemství i skrývané pocity. Kouzlo třpytivé noční oblohy a vůně lesů je silné, ale
může mít tohle putování vůbec dobrý konec?

Lidová říkadla o zvířátkách – Lockerová, Jiřina
Naučte své děti poznávat zvířátka! Oblíbená lidová říkadla a krásné obrázky budou tím
nejmilejším pomocníkem.

Spider - Man: Nový začátek – Dawson, Delilah S.
I když Peter Parker porazil už mnoho zločinců a překazil jim spoustu nekalých plánů, tou největší
výzvou zůstává střední škola. Naštěstí mu při zvládání školy pomohou noví přátelé: Miles
Morales a Gwen Stacyová! Jejich dobrodružství na vás čekají v komiksové formě!

Max Einsteinová 1 – 4 - Patterson, James; Grabenstein, Chris

Mimoni 2 – Příšerná panika
Je tu další várka mimoňů!
Téměř padesát stránek příběhů ze života potřeštěných žluťáků! A tentokrát se k vašim žlutým
oblíbencům přidá i fialový postrach a způsobí mezi mimoni pořádnou paniku - a vám pořádné
záchvaty smíchu!
Komiksová série je složená z jednostránkových vypointovaných epizod, které jsou zcela beze
slov, takže si komiks můžou užít i ti nejmenší čtenáři... ovšem díky skvělým fórům a
lahůdkovému grafickému zpracování potěší i ty odrostlejší.

My Little Pony: Hrdinská výprava – Cook, Katie
Občané Ponyville dostanou šanci zařádit si v příběhu "Zen a umění opravy altánku". Obyčejný
den Big McIntoshe se tady promění v nečekané dobrodružství odehrávající se na Slavnosti
rozloučení se s létem (a přidružené tancovačce). V příběhu "Ne každé zlato třpytívá se" vám pak
Shining Armor a princezna Cadance povědí, jak se seznámili! Scénář napsala Katie Cooková,
nakreslil Andy Pric.

Na jedné vlně – Bennett, Jenn
Bailey zbožňuje filmy skoro stejně jako Alexe, filmového geeka, kterého zná jen přes internet.
Když se dívka přestěhuje do kalifornského města, kde bydlí i on, radši mu to neřekne. Co když
by se z něj vyklubal pošuk? Navíc ji v práci rozptyluje sekuriťák Porter Roth, který ji štve i
přitahuje zároveň. Zůstane Bailey se svým online klukem, nebo to zkusí s Porterem? Tahle volba
bude dost zapeklitá, protože Porter má tajemství: to on je Alex... víceméně.

Navždy s láskou Lara Jean – Han, Jenny
Třetí kniha z úspěšné série Všem klukům, které jsem milovala. Lara Jean zažívá ten nejlepší
maturitní ročník, který si dívka může přát. Je bláznivě zamilovaná do svého přítele Petera, její
táta se znovu žení a Margot se na léto vrátila domů. Lara nechce, aby se něco změnilo, ale ví, že
jinak to nepůjde. Čeká ji velké rozhodnutí: Kam půjde na vysokou a co to bude znamenat pro její
vztah s Peterem? Měla by poslechnout spíše své srdce, anebo rozum?

Němý hlas 5 – Oima. Yoshitoki
"Toužím být jedinečným. Jedinečným pro jednu jedinou osobu..."
Vracíme se na základní školu plnou traumat. Všechno to utrpení je zpět.
Také začaly přípravy Nagacukova filmu. Šója tráví své dny s kamarády a je šťastný. Přitom však
dojde k jisté smutné události...

Peppa Pig – Čtyři pohádky
Bylo nebylo… Peppa s rodinou se vydali za kouzelným dobrodružstvím do pohádkového lesa.
Peppa se moc, moc touží stát mořskou vílou. Pozve tedy kamarády na podmořský večírek.
Ovečka Zuzka s Peppou si hrají s dřevěným koníkem na kolečkách, ale mnohem raději by si hrály
s kouzelným jednorožcem.
Peppě a Tomovi se tak moc líbí pohádka o kouzelném drakovi, že se rozhodnou najít
opravdového draka.
Jak tyhle pohádkové příběhy dopadnou?

Simpsonovi: Komiksová dupárna – Groening, Matt
Hej, vítejte na pravé vesnické komiksové merendě! Připněte si pevně kšandy, nasaďte si holínky
a rovnou do toho šlápněte! Homer se nám tu pustí do křížku se starostou Quimbym... když sám
začne kandidovat! Bart se s kámoši rozhodne založit vlastní chlapeckou skupinu. Dívčí srdce
budou v bezpečí – jejich ušní bubínky ne. Smithers začne obhospodařovat Homera a Bart se
pustí do pravé bulvární novinařiny (jdi se zahrabat, Blesku).

Simpsonovi: Komiksové šílenství – Groening, Matt
Vypuklo komiksové šílenství! Simpsoni to právě znova rozjeli. Na skoro sto šedesáti stránkách se
podívát do temných hlubin pod Kwik-e-martem, dozvíte se, co následovalo po vyhoštění všech
učitelů ze Springfieldské základky, Spasitel se stane filmovou hvězdou a předmětem soudního
sporu, v krátké reklamní mezihře zaútočí na špinavé manga výtvory Mistr Lesku, Levák Bob se
dá ve jménu zločinu dohromady se svým největším protivníkem, Bart Simpson ovládne obchod
s rybími šiškami a Homer se přihlásí do smrtící soutěže!
Bude to šílená jízda, ze které se smíchy zblázníte!

Simpsonovi: Promenáda – Groening, Matt
Další várka příběhu z rodiny Simpsonových. Do Springfieldu plnou parou najedou prezidentské
volby, Marge se zapojí do boje za kvalitnější televizní program, malý Homer Simpsons zůstane
sám doma, Levák Bob uprchne z vězení a připraví pro Barta smrtící past... a Homerovi po požití
pilulky prudce stoupne inteligence!

Simpsonovi vrací úder – Groening, Matt
Další příběhy ze světa nejslavnější žluté rodinky (když nepočítáme Kim Ir-senovi). Děda
Simpsons zavzpomíná na staré zlaté časy deprese, Patty a Selma se stanou letuškami, ve
Springfiedlu dojde k válce televizních stanic a McBain se rozhodne dokázat, že i v Homerovi je
(někde hluboko pod sádlem) zdravý duch!

Sladké sny, Mickey
Na nebi už vyšel měsíc a je čas jít spát. Vydejte se s dětmi do říše snů s pohádkami o oblíbeném
myšákovi a zažijte skvělá dobrodružství plná legrace a přátelství! Najděte s Mickeym nejlepší
místo pro pozorování noční oblohy, pomozte mu uspořádat báječný večírek s přespáním nebo
zjistěte, co všechno s Plutem prožili, když nemohli usnout. Šup do postýlky s novými příběhy o
animovaných hrdinech!

Temná krása – Pearson, Mary E.
Lia sice přežila zajetí ve Vendě, ale teď se musí vypořádat s ještě větším problémem. Hrozí totiž,
že dojde ke zničení jejího království. A pouze ona to může zastavit. Lia se tak musí stát tou,
kterou nikdy nechtěla být – První dcerou Morrighanu. Musí se vypořádat se zrádci, překonat
nepředstavitelné překážky a konečně přijmout to, kým je. Protože osud všech království závisí
jen a jen na ní.

Všem klukům, které jsem milovala – Han, Jenny
Co by se stalo, kdyby všem klukům, kteří se ti líbili, někdo najednou sdělil, že ses do nich
zamilovala…? Milostné dopisy mají mnoho podob. Lara Jean nikdy žádný nedostala, ale pár už
jich napsala – na rozloučenou. Lara nikdy nedala žádnému klukovi najevo, že ho má ráda. A když
už nechtěla být zamilovaná, napsala dopis o tom, jak se cítí, pečlivě ho zapečetila a schovala do
krabice pod svou postelí. Ale jednoho dne dopisy z krabice zmizí a Lara zjistí, že je někdo
rozeslal. A najednou musí čelit všem pocitům, které před světem – a hlavně přímo před
adresáty dopisů – pečlivě ukrývala! A jak se postupně vyrovnává s minulostí, zjišťuje, že něco
dobrého to rozeslání dopisů přece jen přineslo.

Zdál se mi zase ten stejný sen 1 – Kirihara, Izumi
Dívka jménem Nanoka Kojanagi chodí do čtvrté třídy základní školy, kde každou chvíli tráví ve
školní knihovně, protože ze všeho nejradši čte. Se spolužáky příliš nevychází, její rodiče jsou
věčně v práci, zato mimo školu si našla hned několik skvělých kamarádek. Svéráznou Paní
Běhnu, laskavou babičku, která žije na samotě, a černou kočku, která mňouká “mňá”. Jednoho
dne ve škole Nanoka dostane za úkol zamyslet se nad tím, co to znamená štěstí. Najít odpověď
se nakonec ukáže mnohem složitější, než se na první pohled mohlo zdát, a Nanoka si společně
se všemi svými kamarádkami musí pořádně lámat hlavu nad tím, co člověka vlastně činí
šťastným.

Zdál se mi zase ten stejný sen 2 – Kirihara, Izumi
Dívka jménem Nanoka Kojanagi chodí do čtvrté třídy základní školy, kde každou chvíli tráví ve
školní knihovně, protože ze všeho nejradši čte. Se spolužáky příliš nevychází, její rodiče jsou
věčně v práci, zato mimo školu si našla hned několik skvělých kamarádek. Svéráznou Paní
Běhnu, laskavou babičku, která žije na samotě, a černou kočku, která mňouká “mňá”. Jednoho
dne ve škole Nanoka dostane za úkol zamyslet se nad tím, co to znamená štěstí. Najít odpověď
se nakonec ukáže mnohem složitější, než se na první pohled mohlo zdát, a Nanoka si společně
se všemi svými kamarádkami musí pořádně lámat hlavu nad tím, co člověka vlastně činí
šťastným.

Naučné čtení pro mladší čtenáře
Příručka pro malé ekology
Zachraňovat planetu můžeš každý den! S naší příručkou je to hračka! Proč? Je totiž plná
jednoduchých návodů, tipů a receptů na to, jak se chovat k přírodě šetrně. Můžeš začít už dnes
– rozhlédni se doma po starých papírech, zbytcích látky či vlny, ruličkách od toaletního papíru a
pusť se do vyrábění zápisníků, hraček, doplňků, her a jiných užitečných a zábavných drobností.
Přečti si, jak za sebou zanechávat co nejmíň odpadu. Vyraz do přírody a příroda tobě vyrazí
dech! Staň se eko hrdinou a příkladem pro ostatní!

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.

