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Beletrie 

A zabij ho potichu! – Beran, Ladislav 

Známý písecký autor, emeritní komisař kriminální služby Ladislav Beran, předkládá tentokrát 

čtenářům několik povídek z konce třicátých let minulého století, kdy v Písku získávala věhlas 

legendární četnická pátrací stanice. Již názvy povídek, např. Poklad z půdy, Nebožtík, který 

neměl jméno, Útěk z lapáku, Černý den galerky, Objednejte si pohřeb, pane štábní, Podvazková 

aféra štábního strážmistra Hřebejka, Zpackaná kasařská premiéra či Zločin v parku slibují 

napínavé čtení. Štábní kapitán Votruba, zkušený velitel pátračky, si umí poradit nejen s 

některými poklesky svých podřízených, ale umí si zjednat i respekt tehdejší, stále nepolepšitelné 

galerky. 

 

Andělská tvář 1. – Körnerová, Hana Marie 

Příběh mladé ženy, která zakouší lásku i nenávist, potýká se s lidskou záští a především s 

tajemnou kletbou, kterou je opředen život v sídle jejího muže. 

 

Soužití se šíleným mužem, jehož vražedné poklesky kryje jeho bratr, způsobí mladé ženě nejen 

duševní trýzeň, ale i vážné obavy o život. Z nezkušené, naivní dívky se během krátkého času 

mění hrdinka v samostatnou energickou bytost, která bere svůj osud do vlastních rukou. 

 

 

 

Andělská tvář 2. – Körnerová, Hana Marie 

Filip de Mornay odjíždí do války a jeho těhotná žena Charlotta zůstává na zámku sama. Při 

nehodě kočáru způsobené Margot Pinaudovou, její dávnou sokyní, přijde nejen o svou 

společnici, ale navíc i o dítě. Když záhy nato obdrží zprávu o Filipově smrti, ocitne se Charlotta 

psychicky i fyzicky na dně. Před smrtí ji zachrání až teta Madeleine, která ji odveze na malý 

ostrov, jemuž vládne její zeť plukovník Tessier. Na Charlottu čeká zcela jiný život: nová, 

nečekaná přátelství, láska, ale i intriky a nenávist… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bretaňské světlo – Bannalec, Jean-Luc 

Šestý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest 

přeloženého do Bretaně – na konec světa Uprostřed impozantních skal proslulého pobřežního 

masivu z růžového granitu stojí komisař Dupin před obtížným úkolem: má absolvovat letní 

dovolenou u moře, dva týdny sladkého nicnedělání, aby si pořádně odpočinul. Děsivá vyhlídka! 

Naštěstí pro něj, chtělo by se říct, zmizí přímo před jeho očima turistka. A brzy nato otřese 

malebným přímořským městečkem Trégastel zločin děsivých rozměrů. 

 

 

 

Bretaňské tajemství - Bannalec, Jean-Luc 

Sedmý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest 

přeloženého do Bretaně – na konec světa Bróceliandský les se svými malebnými jezery a zámky 

je považován za poslední říši víl. Váže se k němu velké množství legend. Která lokalita by se tedy 

lépe hodila pro dlouho plánovaný a neustále odkládaný podnikový výlet komisaře Dupina a jeho 

týmu? Ale vražda badatele zabývajícího se postavou krále Artuše udělá komisaři čáru přes 

rozpočet. Proti své vůli je Dupin jmenován mimořádným vyšetřovatelem extrémně brutálního 

zločinu, po němž rychle následují další.  

 

 

Bretaňské zlato - Bannalec, Jean-Luc 

Třetí případ komisaře Dupina. 

 

Na rozlehlé solné zahrady na poloostrově Guérande se právě snáší soumrak. Vzduch je 

prosycen fialkovou vůní fleur de sel, o níž místní obyvatelé tvrdí, že občas vyvolává halucinace. 

Podobný pocit má i komisař Dupin, když na něj někdo začne nečekaně střílet. Přitom si chtěl v 

salinách jen prohlédnout několik záhadných sudů, na které ho upozornila Lilou Brevalová, 

spřátelená novinářka. A pak zmizí beze stopy i Lilou…  

 

 

Bretaňský odkaz - Bannalec, Jean-Luc 

Osmý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana za trest 

přeloženého do Bretaně – na konec světa. 

KOMISAŘ DUPIN TENTOKRÁT VYŠETŘUJE PŘÍMO PŘED VLASTNÍM PRAHEM V „Modrém městě“ 

na břehu moře slaví Bretaňci začátek léta a vše by bylo báječně veselé nebýt mrtvoly nalezené 

přímo před Amiralem, Dupinovým oblíbeným restaurantem. Komisař se vrhne takříkajíc po 

hlavě do dramatického vyšetřování, jehož výsledek jím značně otřese. Protagonistou 

napínavého, bretaňskou atmosférou prodchnutého krimi románu je nádherné městečko 

Concarneau: jeho přístavy a pláže, galerie a restauranty, tradice a neobyčejné dějiny.  

 

 

 



Cesta za štěstím – Bennett, Jenn 

Myslela si, že ho zná… ale teď je všechno jinak. 

 

Nadějná fotografka Josie strávila půlku života stěhováním. Když se s mámou po letech vrací do 

Nové Anglie, aby se postaraly o rodinné knihkupectví, nehodlá zůstat navždy. Sní o opačném 

pobřeží a má plán, jak se tam přestěhovat. Potká však někoho, kdo na žádné plány nedbá – 

svého kamaráda z dětství Luckyho Karrase. Už to není ten hodný kluk, kterého znala. Teď má 

špatnou pověst, pekelně černý smysl pro humor a vážně boží úsměv. A možná i pár tajemství… 

 

 

Čína – Rutherfurd, Edward 

Edward Rutherford si získal a okouzlil miliony čtenářů svými velkolepými, široce pojatými 

ságami, v nichž líčí historii různých slavných míst po dobu života celých generací. V románu Čína 

je teď uvádí do bezmezně bohatého a fascinujícího prostředí Říše středu. 

Příběh se začíná odvíjet v roce 1839 na začátku první opiové války a sleduje čínské dějiny až do 

pádu císařství. Autor zachycuje proměnlivé životní osudy různých čínských, britských a 

amerických rodin, zápasících s rozbouřenými vlnami dějin. Při tom svým nezaměnitelným 

stylem zachycuje velice zasvěcený pohled na čínské dějiny a čínskou společnost, na její odvěké 

tradice a epochální zvraty jakož i vzestup země do postavení přední světové mocnosti. Jako 

obvykle jsme zváni na bohatou hostinu oplývající romantickými i dobrodružnými příběhy, 

hrdinkami i darebáky, boji na život a na smrt jakož i neuvěřitelnými osudy.  

Den jako tenhle – McNeil, Kelley 

Annie Beyersová má všechno – krásný dům, milujícího manžela a rozkošnou dceru. Když veze 

Hannah k pediatrovi, je to den jako každý jiný... Dokud se o několik hodin později neprobudí v 

nemocnici a nezjistí, že měla autonehodu. Když se ale ptá po své dceři, zmatení doktoři jí 

sdělují, že žádná Hannah neexistuje. Vlastně nic není tak, jak si Annie pamatuje. Šťastných pět 

let jejího života se zjevně nikdy nestalo. 

 

Její manželství se chýlí ke konci. Už nebydlí v milovaném žlutém domě na severu New Yorku, 

teď je z ní úspěšná umělkyně žijící na Manhattanu. Sestra Marcie, se kterou se roky neviděla, je 

najednou její nejlepší kamarádka a pes Charlie, na jehož smrt si vzpomíná, je živý a zdravý. 

 

S každým dalším dnem se minulost a neznámá přítomnost začínají smývat. Annie znepokojují vzpomínky na Hannah a 

znalost věcí, které nedokáže vysvětlit… To jí všichni lžou? Hledání odpovědí přivede Annie na cestu, která jí má 

pomoci sladit vzpomínky s realitou a zjistit pravdu o životě, který žije.  

Druhý břeh – Körnerová, Hana Marie 

Sestry Hermína a Stefanie, které po revoluci uprchly z Francie, nacházejí po dlouhé a 

dobrodružné cestě Evropou nový domov v Čechách. Život na malém panství však komplikuje 

nenávist příbuzných, kteří se všemožně snaží připravit je o majetek. A tak obě nakonec z 

existenčních důvodů uzavírají sňatek. Stefanie ale záhy ovdoví a ani Hermína se nevyhne 

komplikacím – ve Florencii je konfrontována s minulostí...  

 

 

 



Dvojník – Freeman, Brian 

Jedinečný technothriller od mistra neotřelých zápletek a napínavých rozuzlení, vydávaného ve 

46 zemích. Dylanu Moranovi se jedné deštivé noci zhroutil svět: jeho auto pohltila rozvodněná 

řeka a pod hladinou zůstala jeho milovaná žena. Od té doby se Dylan utápí v žalu, zároveň však 

zažívá děsivé vize: kamkoli jde, pronásleduje ho… on sám. Připisuje to prožitému traumatu, pak 

se však setká s psycholožkou, která mu tvrdí, že Dylan už delší dobu podstupuje speciální léčbu. 

Ta je založena na myšlence, že každá volba, kterou v životě učiní, stvoří nekonečné množství 

paralelních světů. V některých je Dylan šťastný. V jiných se stane vrahem…  

 

Falešná svědkyně – Slaughter, Karin 

Leigh tvrdě pracovala, aby si vybudovala zdánlivě normální život. Je uznávanou obhájkyní, má 

dospívající dceru, která úspěšně studuje, dokonce i její rozvod probíhá relativně poklidně. O 

takové všednosti vždy snila. Její dětství je ale pošpiněné tajemstvím, zradou a zničujícím 

násilným činem. Jednoho dne se jí do rukou dostane případ: má obhajovat bohatého muže 

obviněného ze znásilnění. Pro Leigh je to příležitost, jež ji může v kariéře posunout o pár příček 

výš. Pokud vyhraje… Při setkání s obviněným si však uvědomí, že není náhoda, že si jako 

obhájkyni vybral právě ji. Dojde jí, že ho vlastně zná… a že on zná ji. Ba co víc, podezřelý přesně 

ví, co se tehdy před dvaceti lety stalo a před čím Leigh už tak dlouho utíká.  

 

Hon na knížete Drákulu – Maniscalco, Kerri 

Když Audrey Rose Wadsworthová se zděšením odhalila pravou identitu Jacka Rozparovače, 

potřebuje utéci Londýnu i svým zdejším vzpomínkám. Společně s arogantním, ale okouzlujícím 

Thomasem putuje až do temného srdce Rumunska, kde se nachází jedna z nejlepších škol 

soudní medicíny v Evropě... a stejně tak i další známý vrah, Vlad III., se svou legendární 

krvežíznivostí. 

 

Ale Audreyin životní sen je brzy znehodnocen brutálními nálezy na chodbách hrozivého školního 

zámku, načež je dívka donucena vyšetřovat zvláštně povědomé vraždy. A to, co najde, v ní opět 

probudí její příšerné strachy. 

 

V tomto pokračování strhujícího debutu Kerri Maniscalco, Po stopách Jacka Rozparovače, se setkáváme s dalšími 

bizarními vraždami v zámku Vlada III., též známého pod jménem Drákula. Mohly by to být vraždy podle předlohy... 

Nebo se zvrácený zabiják vrátil do světa živých? 

Hotýlek na Islandu – Caplin, Julie 

Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu a přítele. Jenže stačí jedna jediná nehoda a vše se 

změní – dostane padáka a kopačky. Její život je náhle v troskách, nedaří se jí najít novou práci, 

úspory docházejí a už brzy nezbude nic jiného než se přestěhovat zpátky k rodičům, a to za 

žádnou cenu nechce. Takže když jí personální agentura nabídne místo manažerky hotýlku 

Polární záře na Islandu, okamžitě přijme i přes to, že nesnáší zimu. Po příjezdu se nemůže zbavit 

dojmu, že udělala chybu. Jako šéfová se navíc uvede naprostým trapasem, takže pochybuje, 

jestli ji podřízení přijmou. Jenže pak jako by jí osud dal znamení, že má zůstat. V noci se na nebi 

roztančí polární záře a Lucy se při sledování toho fascinující podívané rozhodne vytěžit z téhle 

životní příležitosti co nejvíc. Využije všech svých znalostí a zkušeností a postará se, aby se z 

Polární záře stal nejúžasnější romantický hotel na celém Islandu! Hotel má špatné hodnocení a je poloprázdný, takže 

ji čeká pořádně tvrdá práce. Lucy dělá, co může, ale má pocit, že se jí někdo snaží škodit. Jsou k ní všichni kolegové 

upřímní? Může jim důvěřovat? Navíc ji začíná zneklidňovat barman Alex… Mezi ním a Lucy to sice jiskří, ale záhy se 

ukáže, že Alex skrývá nějaké tajemství…  



Hrobník – Pötzsch, Oliver 

1893: Augustin Rothmayer pracuje jako hrobník na známém vídeňském ústředním hřbitově. 

Nevrlý podivín je současně velmi sečtělý a vzdělaný samouk. Ve volných chvílích sepisuje 

Almanach pro hrobníky. Inspektor Leopold von Herzfeldt ho však připraví o klid. Mladý policista 

totiž potřebuje odborníka na vše, co souvisí se smrtí. Vyšetřuje brutální vraždy vídeňských 

služek. Každá z nich byla nemilosrdně probodnuta kůlem. Hrobník ví, že tímto způsobem byli od 

dávných dob nebožtíci drženi ve svých hrobech, aby neškodili živým. Řádí snad ve Vídni vrah 

věřící v upíry?  

 

 

Hypotéza zla – Carrisi, Donato 

Pokaždé, když Mila Vasquezová vstoupí do oddělení pohřešovaných osob, zírají na ni stovky očí. 

Patří lidem, kteří se jednoho dne ztratili z povrchu zemského. Beze stopy. Nikdo neví, jestli se 

rozhodli pro dobrovolný odchod, nebo se stali obětí únosu či jiného zločinu. Bývá ovšem 

pravidlem, že na ně postupem času téměř všichni zapomenou. Téměř. Mile, na níž spočívá úkol 

zjistit, co se stalo – nebo se o to alespoň ze všech sil pokusit – jejich osudy nedají spát. Proto 

nikdy nečeká, až se někde náhodou objeví, ale chodí jim naproti. Často doslova. Přestože už je 

ale Mila zkušená „hledačka“ pohřešovaných osob, není připravena na prapodivnou skutečnost, 

jíž se má stát svědkem. Nezvěstní, kteří zmizeli před mnoha lety, se začnou zničehonic sami od 

sebe vracet. Na první pohled se zdá, že jsou stejní jako dříve, ale temnota, která je opět vyvrhla 

na světlo světa, je nadobro změnila. A určitě ne k lepšímu. Kde celou tu dobu byli? Co dělali? A za jakým účelem se 

teď vrátili? Jestli na tyhle otázky dokáže někdo nalézt odpověď, musí to být právě Mila, která zná vábení temnoty 

jako své boty.  

Italské léto – Probst, Jennifer 

Nový román bestsellerové Jennifer Probstové o třech generacích žen a jedinečné pouti Itálií. 

Workoholička Francesca je úspěšná ve všech oblastech svého života krom jedné: rodiny. 

Nedokáže si vyhradit čas na svou dceru Allegru, se kterou se prakticky odcizily. Když se Allegra 

zaplete s novou partou a zatknout ji za držení drog, Franceska vyhoví přání své matky Sophie a 

všechny tři se tak vypraví na velkolepou pouť do Itálie po stopách rodinných předků. Sophia ví, 

že její děvčata mají problémy a zoufale potřebují změnu, pro žádnou z nich to však nebude 

snadná cesta. Pomohou jim ruiny starověkého Říma, kostelíky v Assisi a zvlněné kopci 

Toskánska uvědomit si důležitost rodinných pout, než bude pozdě?  

 

Kateřina Parrová: Šestá manželka – Weir, Alison 

Roku 1542 nechal král Jindřich VIII. popravit svou pátou manželku, mladičkou, vroucně 

milovanou, avšak prostoduchou a nevěrnou královnu Kateřinu Howardovou. Nedlouho nato, 

odhodlán se znovu oženit, upřel svůj zrak na dámu o poznání zralejší – dvakrát ovdovělou, 

vzdělanou a příjemnou Kateřinu Parrovou. Třicetiletá, bezdětná Kateřina, jíž právě zemřel druhý 

manžel, se svazku s Jindřichem děsí – vždyť nechal popravit dvě ze svých manželek a další dvě 

zapudil. Navíc je starý a tlustý. A ona miluje Toma, králova švagra, který je mladý a krásný a 

chce si ji vzít. Krále však nelze jen tak odmítnout, a tak se Kateřina stává proti své vůli 

královnou, odhodlána být Jindřichovi dobrou manželkou, milující matkou jeho dětem a laskavou 

paní všem poddaným. Je tu ovšem ještě něco, co ji přimělo říci králi ano: touha hájit novou, 

reformovanou víru před intrikami katolické dvorské kliky. To se jí málem stane osudným, avšak díky své inteligenci a 

diplomatickým schopnostem se jí podaří nebezpečnou situaci ustát a krále nakonec ve zdraví přežít. 

Poutavý a fascinující román je živým portrétem sympatické anglické královny, tajné protestantky, jejíž život se 

odehrává na pozadí dvorských intrik a náboženských svárů, jimž ji vystavovala bouřlivá doba probíhající reformace.  



Kočár do neznáma – Körnerová, Hana Marie 

Příběh z konce 18. a začátku 19. století. 

Revoluční změny po roce 1789 obrátily život naruby nejen ve Francii. Vojska pochodují napříč 

Evropou, stará šlechta je na útěku. Na nejistou cestu se vydávají i dvě sestry, které s nepatrným 

doprovodem musely narychlo opustit domov a teď hledají útočiště u příbuzných po celé Evropě. 

Nejprve zamíří do Itálie, ale rozbouřená doba je vyžene i z tohoto azylu. Musejí dál, staré 

rodinné spory a nové politické intriky jim však znemožňují najít dočasný domov na místech, 

která dobře znají. Jejich poslední nadějí se proto stávají vzdálení, zcela neznámí příbuzní a 

zámek kdesi v Čechách?  

 

  

Kořist – Coates, Darcy 

Ve svém novém, samostatném románu servíruje oblíbená hororová autorka Darcy Coates svým 

čtenářkám a čtenářům mrazivý příběh dvaadvacetileté dívky jménem Eileen, která se ztratí 

během pěšího výletu v odlehlém lese Ashlough. O pět dní později je na břehu blízké řeky 

nalezen její fotoaparát obsahující podivné snímky, které byly vyfoceny až po jejím zmizení. 

 

Eileenin bratr Chris chce věřit tomu, že je jeho sestra stále naživu, a tak se krátce poté, co se 

policie rozhodne ukončit vyšetřování, domluví se svými čtyřmi kamarády a společně utvoří 

pátrací tým, jehož cílem je pročesat tajuplný les i jeho okolí a ztracenou dívku najít. Avšak čím 

víc se vzdalují od frekventovaných turistických stezek, tím podivnější stopy nacházejí. Postupně 

si začnou uvědomovat, že v lese nejsou sami… a že Eileenino zmizení nebyla jen nešťastná 

náhoda. 

 

Muž v labyrintu – Carrisi, Donato 

Na nemocničním lůžku leží osmadvacetiletá Samantha Andrettiová, která byla od svých třinácti 

let nezvěstná. Prapodivné okolnosti jejího nalezení se snaží rozklíčovat profilovač Green. Všichni 

doufají, že dokáže v Samanthině popletené mysli nalézt indicie, které by policii dovedly k jejímu 

vězniteli, muži z labyrintu. Záhadu spojenou se Samanthiným zmizením se snaží rozluštit i 

soukromý detektiv Bruno Genko. Jeho vůle dopátrat se pravdy je poháněna dvěma 

skutečnostmi. Zaprvé se jedná o případ, který se mu nepodařilo vyřešit před patnácti lety a 

který celou tu dobu trápil jeho svědomí, zadruhé ví, že to bude poslední úkol v jeho kariéře. 

Lékaři se o jeho nemocném srdci vyjádřili dost jasně a on už v podstatě žije „na dluh“. Celou 

situaci komplikuje fakt, že město zasáhla nevídaná vlna veder, která všechny donutila převrátit 

svůj denní režim naruby.  

Našeptávač – Carrisi, Donato 

 V lese je nalezeno pohřbených šest useknutých rukou. Jsou uspořádány do tajemného kruhu a 

zdá se, že patří chybějícím dívkám mezi 8 a 13 lety. Zbytky těl ale nikde nalezeny nebyly. 

 

Případ dostal kriminolog Goran Gavila. Nerudný, vzpurný muž musí spolupracovat s mladou 

policistkou Milou Vasquezovou, která má pověst odborníka na pohřešované děti. Má totiž svou 

vlastní tragickou minulost, která ji zanechala poškozenou a neschopnou něco cítit. 

Je to výbušný, ale podivným způsobem fungující vztah. A když v lese odhalí další tajemství, stále 

víc mají své životy navzájem v rukou. 

 

 



Pomýlené srdce – Young, Samantha 

Pro děvčata McKennovy byla Jane jako sestra. Pro Jamieho McKennu byla vším. Když se 

Jamieho svět začal hroutit, doufal, že právě Janina láska ho udrží pohromadě. Jane ho však 

opustila, když ji nejvíc potřeboval, a to jí Jamie nikdy neodpustí. Už léta plánuje pomstu těm, 

kteří ho o všechno připravili. A Jane není výjimkou. Přijde si pro ni. Jane to ví, jen to nedokáže 

pochopit. Byl to přece on, kdo ji tehdy od sebe odehnal. Navzdory vzájemné nevraživosti je pojí 

stejný cíl – chtějí, aby ti, kdo zničili McKennovy, zaplatili za své zločiny. On chce pomstu. Ona 

chce spravedlnost. A aby toho docílila, bude muset neochotně spojit síly s chlapcem, kterého 

kdysi milovala. Jejich životy se jednou pro vždy změní, tajemství vyjdou na povrch a Jamie 

zůstane stát před zničující volbou mezi láskou a pomstou.  

 

Po stopách Jacka Rozparovače – Maniscalco, Kerri 

Hrůzu nahánějící hororový román, jehož příběh je inspirován vraždami Jacka Rozparovače, s 

neočekávaným vyvrcholením, z něhož tuhne krev v žilách… 

Sedmnáctiletá Audrey Rose Wadsworthová je dcerou ctihodného šlechtice a nabízí se jí tak 

život v bohatství a moři dalších výhod. Pod rouškou společenských čajových dýchánků a nákupů 

luxusních šatů však vede tajný druhý život. 

Navzdory přáním svého otce a očekáváním společnosti Audrey často utíká do laboratoře svého 

strýce, kde se věnuje děs nahánějícímu studiu forenzních věd. Když ji práce na tělech brutálně 

zavražděných žen vtáhne do pátrání po sériovém vrahovi, přivede ji její touha po nalezení 

odpovědí na samý okraj zlaté klece. 

Šokující zvraty a obraty, umocněné fotografiemi z této ponuré doby, činí z této prvotiny z pera autorky Kerri 

Maniscalco, jež se umístila na prvním místě žebříčku nejprodávanějších knih deníku New York Times, vskutku 

nezapomenutelné dílo. 

Pošli svíci po řece – Sacká, Vlaďka 

Když si manžel sbalil věci a odešel za jinou, mohla třicátnice Aneta udělat dvě věci – propadnout 

depresi, nebo sebrat síly a restartovat svůj život. A pak jí kamarádka nabídla, aby za ní přiletěla 

na návštěvu do exotického Vietnamu, a ona neváhá ani chvíli a vydává se do neznáma, aby si 

splnila dávný sen a v klidu zhojila rány. Zatímco si užívá chutí a vůní daleké Asie a pomalu 

propadá jejímu divokému kouzlu, netuší, že ji čeká setkání s tajemným mužem, které převrátí 

její dosavadní život naruby. Kým je ve skutečnosti šarmantní fotograf Petr? Zbyl v Anetě ještě 

prostor pro důvěru, odpuštění a upřímný cit? Když Aneta objevuje temnější stránku světa, v 

němž se ocitla, a odkrývá Petrova tajemství, v ohrožení se ocitá nejen křehký vztah, ale i její 

bezpečí. A Aneta se musí rozhodnout, co obětuje – lásku, nebo svůj život?  

Pro hrst dukátů – Červenák, Juraj 

Žhavé léto roku 1601. V kremnické mincovně, kde z drahých kovů vytěžených v uherských 

hornických městech razí nejlepší dukáty, tolary a groše v celé říši, došlo k vážnému incidentu – z 

pokladnice zamčené na tři zámky zmizela razidla. Nevysvětlitelný zločin si žádá zkušeného 

vyšetřovatele, a proto komorský hrabě vyšle do zlatého města notáře Barbariče. Schemnitský 

vyšetřovatel doufá v rychlé vyřešení záhady, jenže ke krádeži želez přibude loupež mincí ze 

zásilky střežené proslulými stříbrnými jezdci a vzápětí i první vražda. Navíc Barbariče vyhledají 

kapitán Stein a seržant Jaroš – jejich přítomnost celý případ ještě více zkomplikuje.  

 

 

 

 



Rodinný hotel: Bouřlivá doba – Grünig, Michaela 

Palác Heiligendamm, rok 1922. Během poválečné krize bojuje Elisabeth o přežití nově 

zrenovovaného hotelu. Teprve když si slavný režisér zvolí hotel za filmovou kulisu, svitne jí 

naděje na udržení podniku i v těžkých časech. Zatímco profesní úspěch má již nadosah, její 

vztah k Juliu Falkenhaynovi je stále pod špatnou hvězdou. I její bratr Paul se musel rozloučit se 

svou láskou. Je do hloubi duše nešťastný. Nový partner ho zavede do sítí nově vzniklé strany 

NSDAP a jeho rozhodnutí přinese do rodiny hluboký rozkol… Druhý díl rozsáhlé ságy o 

hoteliérské rodině Kuhlmanových v německých lázních Heiligendamm  

 

 

Stejná jako ona – Roberts, Nora 

Adriana je bývalou dětskou hvězdou videí o fitness, jimiž se proslavila její matka. O deset let 

později se konečně podaří i jí prosadit se s vlastní sérií. V pozadí ale číhá hrozba. Už několik let 

dostává Adriana dopisy, z nichž mrazí. Že by měly něco společného s tragickou nehodou, při níž 

kdysi zemřel Adria- nin otec? Matka bere nebezpečí na lehkou váhu, ale výhrůžky přejdou od 

slov k činům…  

 

 

 

Velká samota – Hannah, Kristin 

Rok 1974. Ernst Allbright se z bojů ve Vietnamu vrací domů jako jiný člověk. Je neklidný, trpí 

nočními můrami, nedokáže si udržet práci. Když mu řízením osudu spadne do klína chata na 

Aljašce, rozhodne se, že se tam i s celou rodinou přestěhuje. Divoká, krásná a nezávislá země se 

jim má stát novým domovem, kde budou konečně spokojeně žít. Také třináctiletá dcera Leni 

doufá, že společný nový začátek alespoň trochu zklidní bouřlivý vztah jejích rodičů. 

Po příchodu na Aljašku se zprvu zdá, že se jejich nové útočiště a společenství místních drsných a 

silných mužů a ještě silnějších žen skutečně stane lékem na všechna jejich trápení. Když však 

přijde zima, Ernstův psychický stav se prudce zhorší a rodina Allbrightových se začne 

nezadržitelně rozpadat. Spolu s další vánicí zasáhne Leni a její matku poznání, před kterým tak 

dlouho zavíraly oči: v okolní divočině je nikdo nezachrání, pokud jim má někdo pomoct, musejí to být ony samy. 

Velká samota je úchvatný příběh o lidské křehkosti a houževnatosti, o nádherné, ale nesmiřitelné přírodě, která měří 

všem naprosto stejným metrem.  

Venuše – Ludvíková, Jitka 

Miloš Weber je bohatý pražský podnikatel, kterému v životě všechno vychází. Má úspěch, 

peníze a nenasytnou touhu po krásných ženách. Štěstí ho ale opouští ve chvíli, kdy hospodyně 

nalezne tělo jeho mrtvé manželky. Zdánlivě vše vypadá na nešťastnou nehodu a Weberovi 

přátelé se snaží, aby byl případ rychle uzavřen. K místu činu se ovšem dostane komisař pražské 

kriminálky Pavel Matouš, kterému tu něco nesedí. I když má Weber hodně známých, Matouš 

nepodlehne tlaku a nepřestává na případu pracovat. Jeho touha nalézt pravdu je pak ještě 

silnější, když se objeví nečekaný svědek…  

 

 

 

 



Zájezd snů – Pawlowská, Halina 

Zájezd snů je knížka povídek, ve kterých hraje hlavní roli cestování a konkrétní místa ve světě i u 

nás. A nenajdete v ní jen rady a nečekané pointy, ale i moudré postřehy a hodně optimismu a 

smíchu.  

 

 

 

 

 

Naučné čtení 

Atomové návyky - Clear, James 

„Malé změny, velké výsledky“ je motto mezinárodního bestselleru, který se stále drží na vrcholu 

žebříčků. (Protože funguje.) James Clear, jehož blog čte měsíčně milion čtenářů, vás naučí 

dosáhnout cílů pomocí drobných každodenních kroků – jak sám říká, stačí 1% změna každý den. 

Drobné, „atomární” krůčky mají v dlouhodobém horizontu obrovský vliv na dosažení všeho, co 

si zamanete změnit. 

 

Atomové návyky jsou malou a základní částí vaší proměny, současně mohou být obrovskou 

silou schopnou změnit vše, na čem vám bude záležet. V této praktické knize najdete konkrétní 

postupy lehce aplikovatelné v každodenním životě. James Clear striktně vychází z ověřených 

poznatků psychologie, biologie a neurověd. Jestli vám to tedy s novoročním předsevzetím letos tak úplně nevyšlo, nic 

si nevyčítejte, možná jste na to jen šli zbytečně ve velkých dávkách a bez pochopení zákonitostí. Březen bude novým 

startem! 

Neandrtálci: Naši příbuzní – Wragg Sykes, Rebecca 

Čím více se o neandertálcích dozvídáme, tím více vyvstává otázek a záhad. Archeologická 

naleziště Abric Romaní ve Španělsku, Denisova jeskyně na Sibiři nebo skalní přístřešek Le 

Moustier v srdci francouzského Périgordu nám přibližují jedinečné objevy jednadvacátého 

století a nabízejí základní stavební kameny příběhu tajemných souputníků moderního člověka. 

Neandertálci nejsou slepou vývojovou uličkou a jevem z dávné minulosti, jak se dříve 

předpokládalo, nýbrž jejich osud je mnohdy nečekaným způsobem vetkán i do osudu 

současného lidstva. 

 

 

Přírodní antivirotika – Buhner, Stephen Harrod 

 Viry jsou chytré, mutují a stávají se rezistentními vůči antivirovým lékům. Globální krize, jako je 

horečka dengue, SARS či pandemie COVID-19, se šíří rychleji, než farmaceutické firmy zvládají 

léky vyvíjet, a každou chřipkovou sezonu vznikají nové kmeny, které se vzpírají účinnosti vakcín. 

Tato komplexní příručka ukazuje, jak si vytvořit imunitu přírodní cestou a chránit se 

širokospektrálními bylinnými přípravky. Přibližuje rostliny, které se ukázaly jako nejúčinnější v 

boji proti virovým infekcím, a poskytuje podrobné pokyny pro přípravu a používání přípravků k 

řešení nejrůznějších infekcí od virových respiračních onemocnění až po virové encefalitidy. 

 

 



Válka nemá ženskou tvář – Alexijevičová, Světlana 

Během druhé světové války bojoval v řadách Rudé armády přibližně milión žen, jejichž role a 

zkušenosti zůstaly prakticky neznámé. A právě o nich vypovídá knižní prvotinou pozdější 

laureátky Nobelovy ceny Válka nemá ženskou tvář. Světlana Alexijevičová, tehdy třicetiletá, při 

jejím psaní poprvé použila žánr, který ji později proslavil a o němž někteří kritici hovoří jako o 

„románu hlasů“, poprvé zde sestavila text z autentických úryvků rozhovorů, jež vedla se svými 

hrdinkami. Autorka po čtyři roky jezdila s magnetofonem po Sovětském svazu a hovořila se 

stovkami žen, které bojovaly ve Velké vlastenecké válce. Všechny se přihlásily do Rudé armády 

dobrovolně a většina z nich ve velmi mladém věku šestnácti, sedmnácti let. Mozaika jejich 

vzpomínek ukazuje nehrdinskou stranu války, vypráví o špíně, zimě, hladu, sexuálním násilí, o 

utrpení a všudypřítomném stínu smrti. Je nepatetická, hluboce lidská a vydává působivé 

protiválečné svědectví. Válka nemá ženskou tvář byla v Sovětském svazu vydaná poprvé časopisecky v roce 1984, o 

rok později následovalo knižní vydání a v roce 1986 vyšel rovněž její český překlad. Tato vydání však byla 

poznamenána řadou cenzorských zásahů. A tak se Alexijevičová ke své první knize po osmnácti letech znovu vrátila a 

zcela ji přepracovala: zrekonstruovala části, jež padly za oběť cenzuře, doplnila materiály, které si v době prvního 

vydání ještě sama nedovolila zařadit, přibyl rovněž zápis jejího rozhovoru s cenzorem a úryvky z vlastního deníku z 

doby, kdy kniha vznikala. V roce 2002 pak vyšla kniha v nové, definitivní podobě. Během patnácti let byla vydána ve 

44 zemích a stala se autorčiným vůbec nejúspěšnějším dílem 

Víno – Dominé, André 

Jedná se již o 3. vydání atlasu pro milovníky vína. V této příručce je do jednoho svazku shrnuto 

vše, co se lze o víně dozvědět. Je to jak průvodce po zemích i oblastech, v nichž se pěstuje vinná 

réva, tak také ideální rádce při nákupu vína. Každý, kdo se zajímá o víno, zde najde celou řadu 

praktických informací počínaje pěstováním vinné révy přes základní pravidla degustace až po 

doporučení, která vína se nejlépe hodí k určitým jídlům. 

V části, jež se zabývá jednotlivými zeměmi světa, jsou názorně a i pro laika srozumitelně 

představeny veškeré vinařské oblasti Starého i Nového světa. Tento přehled je doplněn více než 

150 podrobnými mapkami. Spolehlivým průvodcem na někdy poněkud nepřehledných cestách 

za dobrým vínem budou zájemcům přehledy vybraných výrobců, domén a vinařských usedlostí, 

jež doprovázejí etikety zajímavých vín.  

 

Čtení pro mladší čtenáře 

 

Bing – Pohádky před usnutím 

Tři milé příběhy o Bingových každodenních příhodách plných zajímavých novinek a událostí 

ukolébají vaše dítě ke spánku. Společné čtení dodá rituálu před spaním výjimečnou atmosféru! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ema a její kouzelná ZOO: Neposedná surikata – Cobb, Amelia 

Surikatí kluk Max je pěkný neposeda. Spíš než péče o sourozence a pomoc rodičům ho zajímají 

lumpárny. Když svým zlobením ohrozí hladký průběh honby za pokladem, kterou v ZOO chystají, 

Emě dojde trpělivost. Dokáže mu však vysvětlit, že když se věci vezmou za správný konec, i 

pomoc ostatním může být zábava? 

 

 

 

Jak jsem se reinkarnoval coby sliz – Fuse 

Myslel jsem si, že jsem umřel, protože mě probodl nějaký šílenec, ale místo toho jsem se 

reinkarnoval do jinýho světa?! V arzenálu mám dvě unikátní schopnosti: „Predátora“, co dokáže 

krást cizí schopnosti a „Velemudrce“, který o tomhle světě zná naprosto všechno. Spolu s nimi 

se vydám na to největší slizké dobrodružství vůbec! 

 

 

 

 

Kamarádi z Medového lesa 1 – 5 – Schütze, Andrea 

 

  

 

 

 

 

 

Láska & štěstí – Welch, Jenna Evans 

Addie se vydává do Irska a doufá, že přitom konečně pustí z hlavy nedávné nepříjemnosti. Její 

bratr Ian ji však zapomenout nenechá a tak se neustále hádají, dokonce se i poperou. Už aby 

byla na návštěvě v Itálii a mohla nechat všechny hádky za sebou. Pak ale v knihovničce v hotelu 

objeví nekonvenčního průvodce Irsko pro zlomená srdce, který se jí bude docela hodit, když se 

najednou cestovní plány změní a ona se s Ianem a jeho kamarádem ocitá v mrňavém autě na 

cestě kolem Smaragdového ostrova.  

 

 

 

 

 

 



Star wars – 5minutové příběhy z předaleké galaxie 

Vypravte se na neuvěřitelnou cestu mezi hvězdami a zažijte nezapomenutelné dobrodružství s 

příběhy na motivy filmových epizod Star Wars! Utkejte se po boku mistra Jedi Obi-Wana 

Kenobiho s proradným generálem Grievousem, zjistěte, jak Luke Skywalker získal světelný meč 

svého otce, ukryjte se s princeznou Leiou a Hanem Solem v Oblačném Městě nebo unikněte s 

Finnem a Rey ze základny Prvního řádu. Postavte se s oblíbenými hrdiny silám zla a pomozte jim 

zachránit galaxii! 

 

 

Strašidelná knihovna 2 – 8 -Butler, Dori Hillestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoxo – Oh, Axie 

Láska v rytmu k-popu! 

 

Cellistka Jenny se chce dostat na prestižní konzervatoř – a to je její jediný sen. Pak v karaoke 

baru v L.A. pozná záhadného kluka jménem Če-u a prožije s ním večer plný dobrodružství – než 

Če-u beze stopy zmizí. O tři měsíce později Jenny s matkou odjíždí do Jižní Korey, aby se 

postaraly o nemocnou babičku. Jaké je její překvapení, když zjistí, že Če-u je její nový spolužák – 

a navíc člen jedné z největších k-popových skupin na světě. A má velmi přísný zákaz randění. Co 

se vyplatí riskovat pro lásku? 

 

 

 

 

 

 



Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Dinosauři – Wollard, Kathy; Kainen, Dan 

Vydejte se na nezapomenutelnou cestu v čase o několik milionů let nazpět, kdy po sluncem 

vyprahlých pláních táhla stáda majestátných sauroposeidonů, v mořích se proháněly dravé ryby 

a ještěři neuvěřitelných rozměrů a z oblak na svou kořist útočila hejna pterodaktylů. Dnes jsou 

jejich kostry k vidění v muzeích, ale jedinečná technologie Photicularu dokáže mnohem více. 

Dokáže dávno vyhynulým tvorům zpátky vdechnout život. Přesvědčte se sami. 

 

Džungle - Wollard, Kathy; Kainen, Dan 

Objevte svět překypující životem. Deštné lesy, nepropustné a plné tajemství, jsou domovem víc 

než poloviny všech rostlin a živočichů na Zemi. Pomocí unikátní techniky Photicular kniha 

poodhaluje závoj, za nímž se skrývá prostředí, kam jen stěží pronikají sluneční paprsky, a 

zachycuje ho navždy v barvách a živých pohybech. Pozorujte třeba tygra na číhané nebo 

nádherně zbarveného papouška, jak se vznáší nad korunami vzrostlých stromů.  

 

Na pólu – Kainen, Dan 

Zasněženou krajinu zdolává psí spřežení. Polární záře zahaluje hvězdnou noční oblohu 

hedvábnou duhou. Oba póly jsou krajiny extrémů – vzdálené, tajuplné a řídce osídlené tvory, 

kteří se museli dokonale přizpůsobit drsným podmínkám. Skýtají nám pohled, jaký nenajdete 

nikde na Zemi. Pomocí unikátní techniky Photicular přibližuje knížka nezapomenutelný, avšak 

křehký svět, zachycený navždy v živých pohybech. Je to tanec života ve formě knihy. Přesvědčte 

se sami!  

 

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. 

 


