KNIŽNÍ NOVINKY – LISTOPAD 2017
TYTO KNIHY NÁM DO
KNIHOVNY ZDARMA
VĚNOVALO
NAKLADATELSTVÍ
A VYDAVATELSTVÍ HOST, BRNO.
DĚKUJEME!!!

NAUČNÁ PRO DĚTI
Daniel Mizielińsk, Daniel; Mizielińska, Alexandra: Mapy
Spatříte gejzíry na Islandu, karavany v egyptské poušti a mayská města v Mexiku.
V Anglii si zahrajete kriket, v Indii zacvičíte jógu a v Číně ochutnáte stoletá vejce.
V Austrálii vás udiví ptakopysk, ve Finsku polární noc a na Madagaskaru obrovský
baobab. Města, řeky i hory, zvířata a rostliny, významné osobnosti, historické
události, symboly i národní jídla — přes čtyři tisíce obrázků vám představí, co je pro
danou zemi typické. Obrázkové putování po dvaačtyřiceti zemích a šesti
kontinentech na jednapadesáti dvoustranách s nádherně
zdobenými okraji, které připomínají mapy dávných
objevitelů

a

mořeplavců.

Ilustrovaný

atlas

plný

fascinujících detailů je oslavou rozmanitosti světa, od
obrovských hor po malinké broučky — a všeho mezi tím.
Atlas světa, jaký svět ještě neviděl! Kniha, která o své
výjimečnosti přesvědčuje od začátku do konce. Díky
grafickému designu i zálibě v detailu má na to, aby se
stala klasikou. Tohle není typický atlas světa pro domácí
knihovničku. Osobitě ilustrované Mapy představují spíše
kulturu a historii místa než jeho přesné souřadnice.
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BELETRIE PRO DĚTI
Brodecká, Lenka: Hledá se hvězda
Dobrodružná pohádková detektivka nejen pro princezny.
Za

sedmero

horami

a

sedmero

staletími

leží

království Zářivé hvězdy. Dlouhá léta tam vládl klid a mír,
protože zemi chránil bájný meteorit, který kdysi spadl
z nebe. Všichni zločinci se té zázračné noci změnili
v kamenná vejce. Zlo zmizelo. Avšak v den, kdy započíná
náš příběh, v týž den, kdy na královský hrad přichází nový
kašpárek, se náhle ukáže, že Zářivou hvězdu — onen
bájný meteorit — někdo ukradl. V kamenných vejcích to
pracuje, hrad s napětím očekává útok zlých sil. Existuje
jediný způsob, jak zabránit katastrofě: vypátrat zloděje a Zářivou hvězdu na hrad
vrátit.

Tohoto

převelikého

úkolu

se

zhostí

dvojice

detektivů,

které

si

zamilujete: nevšední kašpárek s jednou rolničkou a malá, trochu osamělá princezna.
Podaří se jim království zachránit? Půvabný románek o zločinu a lásce pobaví
čtenáře všeho věku, nejvíce však děti od sedmi do dvanácti let.

Carlson, Caroline: Téměř ctihodná liga pirátů: Poklad Čarodějky ze severu (1.)
Hilary Westfieldová odjakživa snila o tom, že bude pirátkou. Netouží po ničem jiném
než se plavit po Širých mořích a hledat magický poklad. A získat aspoň trošku uznání
od svého otce, zkušeného admirála. Ale Téměř ctihodná liga pirátů odmítne Hilaryinu
přihlášku, protože dívky nepřijímá, a Hilaryin otec ji namísto toho pošle do
Penzionátu slečny Pimmové pro jemné dámy. Čeká se od ní, že bude nosit vlněné
šaty (spodničky se neposkytují) a se zápalem se vrhne do
předmětů jako valčík pro nadšené začátečníky. Škola slečny
Pimmové

ve

všech

směrech

naplňuje

Hilaryiny

nejhorší

představy. Ale opravdový pirát nikdy nedopustí, aby se mu
zoufalé okolnosti postavily do cesty. Po naprosto úděsném
prvním týdnu Hilary ze školy uteče a uchází se o práci u piráta na
volné noze známého jako Postrach Jižních teritorií. Ten jí nabídne
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místo ve své posádce pod jednou podmínkou: Hilary musí najít slavný poklad,
o němž se říká, že obsahuje ztracenou magii království. Ale jak má pirátka najít
poklad, když její mapa je k ničemu a posádka se skládá z vychovatelky, špióna
a papouška — a kamenného chrliče v podobě draka, kterému se líbí, když ho drbou
za ušima? Co si má počít pirátka Hilary, když ji slečna Pimmová pronásleduje po
Širých mořích na lodi plné studentek školy? A především — co udělá pirátka, když se
z podlého ničemy, který také pátrá po pokladu, vyklube někdo zcela nečekaný?
Hilary má jedinou jistotu: pokud poklad nenajde, pošlou ji zpátky do školy slečny
Pimmové a už nikdy se nestane pirátem. A to nesmí dopustit!
Carlson, Caroline: Téměř ctihodná liga pirátů, Postrach Jižních teritorií (2.)
V pokračování série Téměř ctihodná liga pirátů čekejte ještě více
pirátů, magie a dobrodružství než v prvním díle Z Hilary
Westfieldové se stala opravdová pirátka. Ale když ani její odvaha,
ani znalosti magie, a dokonce ani její chrlič nepřesvědčí Téměř
ctihodnou ligu pirátů o tom, že je hodna svého titulu Postrach
Jižních teritorií, je nucena vyplout se svou posádkou za
dobrodružstvím na Širá moře, aby uhájila svou čest a špatné jméno
piráta. A když zmizí slečna Pimmová, Hilary se rozhodne, že ztracenou čarodějku
najde a ochrání magii Augusty. Staň se členem Téměř ctihodné ligy pirátů jako
Hilary.
Dvořáková, Petra: Flouk a Líla : dobrodružství z mrakodrapu
Pohádkový

příběh

o

velikém

přátelství

počítačové

myši

a kouzelného kocoura. Víte, děti, že myš Líla není obyčejná, ale
počítačová? Jenže v kanceláři ji to moc nebaví, a tak si hledá
kamarády ve skutečném světě. Jenom pozor na toho protivného
kocoura Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád by se dostal
do počítače. Páni, ono se mu to vážně povedlo! A když už tam je,
zkusí si v něm nejdřív zajít na záchod. Fúúúj! A navíc se tam
popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí!
Moderní pohádka pro děti od pěti do sedmi let o tom, jak se liší náš skutečný svět
a virtuální realita.
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Mortka, Marcin: Tappi a podivuhodné místo
Pojďme s Chichotkem a jeho přáteli na zvláštní místo plné
příběhů, odkud nikdo neodchází s prázdnou Vikingovi
Tappimu a sobíku Chichotkovi se Šeptající les nikdy
neomrzí. Žije tady spousta kamarádů, na které se dá
vždycky spolehnout a je s nimi legrace. V dalším díle
barevných příběhů z Tappiho světa slaví medvěd Břicháč
narozeniny, bobr Rachotek pozve sobíka na Ostrov elfů
a veverka Čiperka pomůže s kouzelným obláčkem. Tím ale
zábava nekončí! Když mezi sebou obyvatelé Šeptajícího lesa přivítají nové
kamarády, vypraví se všichni společně navštívit podivuhodné místo. Místo plné
příběhů.

FANTASY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Boorman, Kate A.: Temná tání (FANTASY)
Rada padla. Přišlo tání… Svět za Emmelininou pevností čeká. Po pádu rady může
Emmeline konečně následovat své sny a vydat se spolu s novou kamarádkou
Matisou a milovaným Kanem za svobodou, do divočiny, do neznáma. Do nebezpečí.
Tajemství, které zajistilo Matisiným lidem mír po generace, bylo prozrazeno. Nově
příchozí uplatňují nárok na zemi a přinášejí s sebou
nepředstavitelné hrůzy. Emmeline slíbila, že Matise
pomůže její lid varovat, ale na cestě se stále setkává
s novými nebezpečími. Bojovné klany, otrokáři, kolonisté,
nemoci i přírodní katastrofy na každém kroku… Emmeline
začíná pochybovat o všem, co se kdy naučila a co zná.
Neudělala chybu, když opustila osadu? A může její vztah
s Kanem tohle martyrium vůbec přežít? Brzy se ocitne před
neřešitelnou volbou: opustit kamarádku, která jí zachránila
život, nebo se vzdát kluka, kterého miluje?

4

Carey, M. R.: Všemi dary obdarovaná (FANTASY)
Schovejte si svá tajemství tam, kde je příšery nenajdou...
Desetiletá Melanie žije spolu s dalšími dětmi na vojenské
základně,

kde

se

pod

přísným

dohledem

vzdělává.

Nadprůměrně inteligentní dívka miluje staré řecké báje a její
spřízněnou duší je učitelka slečna Justineauová. Zato
seržanta Parkse, který hlídá děti jako dráb, nesnáší. Stejně
jako doktorku Caldwellovou. Ale bez nich to asi nejde, když
je základna obklopena zpustošenou krajinou, kde stejně jako
ve zbytku země vládnou hladovci — kanibalistická monstra,
jež při honu za lidským masem nic nezastaví. Základna je však napadena a Melanii,
slečně Justineauové, seržantu Parksovi, doktorce Caldwellové a vojínu Gallagherovi
se podaří utéct. Společně se vydávají na cestu do Majáku, posledního místa
v Británii, které se podařilo od nákazy zachránit. Jenže budou Melanii v Majáku chtít,
když ji v blízkosti lidí popadá zoufalý hlad, jaký ještě nezažila?

Larsson, Asa: Pax: Hůl prokletí – 1. díl
První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Ozývá se tep času
a vchází temnota... V městečku Mariefred se začínají dít
podivné věci. K životu se probouzejí nadpřirozené bytosti. Tajná
knihovna ukrytá pod kostelním návrším přitahuje zlé síly. Její
ochrana slábne a svět se ocitá v ohrožení. V těchto nejistých
časech sem do pěstounské rodiny přicházejí bratři Alrik a Viggo,
kteří — jak se brzy ukáže — byli vybráni, aby pomohli chránit
tajnou knihovnu. Podle starých strážců jsou ale na válečníky příliš mladí, a proto
musejí podstoupit náročnou zkoušku. Skutečné nebezpečí je však teprve čeká…
Desetidílná série PAX je napínavá urban fantasy odehrávající se ve světě
zabydleném bytostmi z hlubin staré severské mytologie. Zároveň je to dojemný
příběh o síle sourozeneckého vztahu i o tom, jak je těžké naučit se znovu důvěřovat,
když nás dospělí, na něž spoléháme, tolikrát zklamali. Svižný jazyk, atraktivní téma,
napínavý děj a působivé komiksové ilustrace — ideální knihy pro ty, jimž čtení k srdci
zatím moc nepřirostlo.
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Larsson, Asa: Pax: Grim přízrak – 2. díl
Druhý díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Poznej svého nepřítele...
Z hlubin věků někdo přivolává temné síly. Tajná knihovna je opět
v ohrožení a ochránit ji bude čím dál těžší. V Mariefredu po nocích
řádí záhadný tvor podobný ohromnému psovi a napadá obyvatele
městečka. Bratři Viggo a Alrik ho musejí zastavit dřív, než dojde
k dalším neštěstím. Může to být vlkodlak? A jak s něčím takovým
bojovat? Bratři se usilovně snaží najít odpověď v tajné knihovně a setkávají se přitom
se záhadným čarodějem Damírem, který přišel varovat strážce před smrtelným
nebezpečím. Mohou ale podivnému návštěvníkovi věřit?
Larsson, Asa: Pax: Dívka ze záhrobí – 3. díl
Třetí díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Když se temnota zmocní
srdce člověka… Halloweenské oslavy jsou v plném proudu, když
vtom se mezi dětmi ve škole objeví postava v dokonale
přesvědčivém kostýmu — a zaútočí… Přízrak myling! Můžou ho
Alrik s Viggem zastavit? Aby zachránili své spolužáky před pomstou
nemrtvé, musejí krkavčí bratři opět spojit síly se strážci tajné
knihovny. V té době se navíc objeví ve městě ona. Tajemná Iris. Zasáhne Alrikovo
srdce, ale něco tu tak docela nehraje…
Larsson, Asa: Pax: Neviditelný zloděj – 4. díl
Čtvrtý díl série PAX pro mladé čtenáře. Hlad, který se nedá utišit…
V Mariefredu se ztrácejí peníze, věci i zvířecí mazlíčci a hlavním
podezřelým je Alrik. Kdo jiný by mohl mít krádeže na svědomí než
jeden z bratrů, kteří se sem před nedávnem přistěhovali do
pěstounské rodiny? Většina lidí má okamžitě jasno a ani je
nenapadne, že by za mizením věcí mohlo být něco jiného. Třeba
magie. Plány černé čarodějnice se tak pomalu mění ve skutečnost…
Série PAX je nakažlivá jako knihy o Harrym Potterovi, napínavá jako příběhy Percyho
Jacksona a tak originální, jak jen nová klasika může být. PAX je desetidílná městská
fantasy série pro čtenáře od deseti let odehrávající se ve světě tajemných
nadpřirozených bytostí z hlubin severské mytologie. Zároveň jde o dojemný příběh
o tom, jak se naučit znovu důvěřovat lidem a vybojovat si své místo v životě.
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Larsson, Asa: Pax: Sluhové zla – 5. díl
Pátý díl série PAX

pro mladé čtenáře. Hranice magického světa je

tenká jako hedvábný papír... Je prosinec, obyvatelé Mariefredu se
uprostřed předvánočního shonu chystají na oslavu svátku svaté
Lucie. Jen málokdo ale tuší, jak děsivá Lucie tentokrát město čeká.
Jedna nevinná dětská hra přivolá nebezpečné návštěvníky. Otevře
se brána do jiného světa a v Mariefredu začnou řádit tři duchové.
Alrik a Viggo bojují s časem. Musejí zlé bytosti porazit — dřív než
vyděsí lidi k smrti!

Scull, Luke: Temné bratrstvo (FANTASY)
Je doba temna. Zásoby kouzla čerpaného z mrtvých bohů pomalu
docházejí. Démoni a netvoři zamořují zemi a poslední hranice
mezi říšemi se začínají hroutit. Žárliví mágové tří velkých měst
sedí ve svých kamenných věžích a přemítají nad tou špetkou
magie, která zbývá… Není to doba stvořená pro hrdiny. Hrdinské
písně jsou už dávno zapomenuty, jejich činy zůstávají nezapsány.
I v takových chvílích se však najde pár odvážlivců, kteří si
uchovají jiskru naděje, spojí své síly na obranu proti tyranii
nesmrtelných pánů a vytvoří nezvyklou skupinu — Temné bratrstvo.
Shannon, Samantha: Vidořád (FANTASY)
Udělali z nás zloděje. Je načase ukrást, co nám patří... Paige
Mahoneyové se podařilo utéct ze šeolského zajetí, ale tím její
problémy teprve začínají: mnoho přeživších je nezvěstných a ona
se stala nejhledanější osobou v Londýně. Scion upřel na Bledého
snílka své vševidoucí oko, vidopáni a vidopaní městských gangů
jsou pozváni na vzácné setkání Sněmu nepřirozených. Jaxon Hall
a jeho gang Sedm pečetí jsou připraveni získat pozornost, ale
vztahy mezi jasnovidci kazí staré nevyřízené účty a za každým
rohem číhají temná tajemství. Pak se začnou ze stínů vynořovat Refájci. Ale kde je
Strážce? Paige se musí z doupěte u Sedmi ciferníků dostat do spisovatelské čtvrti
Grub Street a proniknout do tajných katakomb Camdenu dřív, než bude osud
londýnského podsvětí zpečetěn.
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ - zahraniční
Adler-Olsen, Jussi: Složka 64
Čtvrtý případ komisaře Carla Morcka z oddělení Q.
Zneužívání, nátlak a týrání patřily ještě před čtyřiceti lety do
každodenního života žen deportovaných na dánský ostrov
Sprogo. Některým z nich nabídl tamější život neomezenou
moc, ale většině způsobil utrpení. Podobný osud potkal
i Nete Hermansenovou, jíž se podařilo utéct. Alespoň si to
myslela. Její případ se stane jedním z nejtěžších ve
vyšetřování oddělení Q. Co ukrývá její minulost? Proč se
na ostrov dostala? Kam zmizeli lidé z jejího okolí? A kdo za
tím vším stojí? Tvrdohlaví asistenti Asad a Rose přinutí svého šéfa Carla Morcka
znovu otevřít starý případ. Brzy však zjišťují, že se jedná jen o malou součást něčeho
mnohem většího. O nejhorší možné zneužívání moci, kterému stále není konec. Carl
mezitím řeší své vlastní problémy — starý případ úmrtí z roku 1978, kdy se za
záhadných okolností utopil Carlův strýc...

Adler-Olsen, Jussi: Nesmírný
Oddělení Q znovu v pohotovosti. Šéfa oddělení Q Carla
Morcka vyruší při obyvklém ranním šlofíku v práci telefon.
Požádá ho o pomoc kolega z Bornholmu, ale Carl odmítne.
O několik hodin později za to ponese následy a svou
tvrdohlavou asistentku Rose tentokrát rozžhaví doběla.
Oddělení Q se pod velkým tlakem vrací k sedmnáct let
starému a mimořádnému případu dívky, která jednoho dne
zmizela ze školy a později byla nalezena mrtvá vysoko ve
větvích stromu.
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Andersson, Lena: Svévole: román o lásce
Příběh o tom, jak v touze být milováni oddaně podvádíme sami sebe
Ester Nilssonová je jednatřicetiletá básnířka a esejistka, racionální
žena žijící v rozumném, dospělém vztahu. Jednoho dne dostane
nabídku pronést přednášku o umělci Hugu Raskovi. Ten se akce
nezúčastní a přednáškou je nadšen. Je to začátek milostného
vztahu, banálního ve své prosté krutosti, velkolepého naprostou
odevzdaností. Román Svévole vypráví o tom, nakolik jsme připraveni pro lásku lhát
sami sobe, jak snadné je zneužít lidskou slabost a jak krutý může být výsledek.
Blædel, Sara: Jen jeden život
Žárlivost, posedlost a rodinná čest mají fatální následky nejen pro
komunitu přistěhovalců na okraji zdánlivě idylického městečka
nedaleko Kodaně. Bylo zřejmé, že nejde o žádnou nehodu. Když
ve vodách fjordu poblíž města Holbak najdou mrtvou mladou
imigrantku s betonovou dlaždicí přivázanou k pasu, okamžitě
přivolají i inspektorku Louise Rickovou. Jmenovala se Samra
a Louise brzy zjišťuje, že v dívčině krátkém životě se odehrála
nejedna smutná událost. Kvůli napadení Samry a své ženy Sady
byl kdysi vyšetřován Samřin otec. Sada je přesvědčena, že kdyby dcera rodinu
zneuctila, manžel by byl schopen ji zabít. Nicméně tvrdí, že jejich dcera nic špatného
neudělala. Tak proč ji chtěli poslat zpátky do Jordánska? Samřina nejlepší
kamarádka Dicte naznačuje, že by mohlo jít o vraždu ze cti. O několik dní později je
brutálně zavražděna i Dicte a Samřina mladší sestra zmizí.
Blædel, Sara: Říkej mi princezno
Dánský bestseller v tradici Stiega Larssona a Camilly
Läckbergové...

Kriminální

inspektorka

Louise

Ricková

z oddělení vražd kodaňské policie řeší případ mladé ženy, která
se na schůzce stane obětí znásilnění. Louise si brzy uvědomí,
že vyšetřování bude složitější, než si zpočátku myslela: oběť
poznala násilníka na internetové seznamovací stránce, kde
vystupoval pod falešnou identitou. Louise začne zkoumat
nevyřešené případy znásilnění a narazí na brutální útoky, které odpovídají profilu
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pachatele. Dochází však k nečekanému a tragickému vývoji situace: je nalezena
mrtví mladá žena a podobnosti jednotlivých případů jsou hrozivé. Chladnokrevný
pachatel zneužívá stále rostoucího trendu seznamování online. I když se Louise
podaří odhalit několik pseudonymů, pod nimiž muž vystupoval, všechny pokusy
odkrýt jeho pravou identitu jsou bezúspěšné. Když se Louisina přítelkyně, novinářka
Camilla, svěří, že i ona se schází s mužem, kterého poznala na internetu, Louise si
uvědomí, že jediným způsobem, jak může dopadnout vraha, je jít na internet - a na
schůzku.
Carofiglio, Gianrico: Přechodné dokonalosti
Roman noir plný napětí i melancholie... Dny Guida Guerrieriho
plynou v křehké rovnováze mezi úspěšnou advokátskou praxí
a jeho osobním životem, poznamenaným osaměním s lehkým
nádechem melancholie. V protikladu k této melancholii stojí jeho
typický smysl pro humor, hudba, knihy a bizarní rozhovory
s boxovacím pytlem v obývacím pokoji...

Delacourt, Grégorie: Seznam mých přání
Ženy tyto věci vždy vycítí dopředu. Když Jocelyne Guerbettová,
majitelka galanterie v Arrasu, zjistí, že si najednou může dopřát
všechno, po čem touží, začne se ptát sama sebe, jestli tím
mnohem víc neztratí. Jocelyne, řečená Jo, snila kdysi o tom, že
bude módní návrhářkou v Paříži, jenže prodává v galanterii
v Arrasu. Má ráda štíhlé siluety, ale přitom má do postavy
manekýny daleko. Zbožňuje

knihy a píše

blog věnovaný

krajkářství. Chybí jí matka a její nemocný otec ztrácí co chvíli ponětí o tom, kdo je.
Čekala prince na bílém koni, ale přišel Jocelyn (Jo). Mají dvě děti, přišli o andílka
Nadege a tento smutek mezi nimi vše pokazil. Jo (manžel) je krutý a Jo (manželka)
chtěla utéct. Přesto zůstala. Její láska a trpělivost přetrvává navzdory jeho zlobě. Až
do dne, kdy díky svým sousedkám, krásným dvojčatům, majitelkám salonu krásy,
vyhraje 18 547 301 eur. Ten den toho vyhraje opravdu mnoho. Možná… Grégoire
Delacourt odvíjí před našima očima bláznivý, oslnivý a silný příběh lásky a náhody,
který nás přímo vyzývá, abychom se znovu zamysleli nad svým seznamem přání.
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Glattauer, Daniel: Dobrý proti sevráku; Každá sedmá vlna
Dobrý proti severáku: Kniha Dobrý proti severáku je moderní a vtipnou variací na
epistolární román. Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu
Like. Kvůli překlepu ale její e-mail dostane Leo Leike. Protože Emmi mu dál posílá
e-maily, upozorní ji Leo na její omyl. Začne tak nezvyklá korespondence, jakou lze
vést jen s osobou naprosto neznámou. Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem
a nezávaznou intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně
položit otázku: snesly by milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání?
A co by se stalo, kdyby ano? ------- Minimalistický a rozmarný milostný příběh. Tenhle
milostný balet by se jistě líbil všem romantikům, a to hned z několika důvodů. Oba
protagonisté v knize okusí nejrůznější odstíny a tóny staré dobré romantické touhy,
která vzkvétá, ale nerozplývá se. Text je vtipný, což je pro romantiky velice cenné.
Každá sedmá vlna:
Myslel si, že na ni dokáže zapomenout. Hlupáček Leo, který si zrušil e-mailovou
schránku a odletěl do Bostonu. Nebo si nepamatujete poslední slova románu Daniela
Glattauera Dobrý proti severáku? UPOZORNĚNÍ. E-MAILOVÁ ADRESA BYLA
ZMĚNĚNA (...) PŘÍPADNÉ DOTAZY PROSÍM ADRESUJTE SPRÁVCI SYSTÉMU.
Nevíte, o čem je řeč? Zamilovali se do sebe, aniž by se kdy viděli. Píší si a čekají na
sebe ve svých schránkách elektronické pošty. A nyní má tento e-mailový románek
románové pokračování. Glattauer ho napsal na přání čtenářů, kteří se s Leem
a Emmi nedokázali rozloučit. Teď dostávají druhou šanci. Leo
Leike se vrací do Vídně po roce stráveném v Bostonu.
Nevyzvednuté e-maily od Emmi už na něj čekají. Oba si uvědomí,
že se svých citů tak lehko nezbaví. Možná je tohle skutečně ta
chvíle, kdy se konečně potkají. Jenže Emmi je stále vdaná a Leo
navázal nový vztah. Když se ovšem šest vln rozbilo o břeh,
sedmá se právě valí - a v novém románu Daniela Glattauera je to
právě sedmá vlna, která přinese překvapení.
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Hammer, Liselotte; Hammer Søren: Bestie uvnitř
Jednoho rána vběhnou děti do školní tělocvičny a spatří
něco

hrozného:

ze

stropu

tam

visí

pět

nahých

znetvořených mužských těl. Na místo je povolán komisař
Simonsen se svým týmem z kodaňského oddělení vražd.
Výslechy brzy odhalí prvního podezřelého: školníka Pera
Clausena. Ten sice nevypadá jako bestiální vrah, ale od
začátku je patrné, že ví víc, než prozradil. Pátrání dlouho
nepřináší odpovědi na základní otázky: Co bylo motivem?
A proč byla vražda pěti mužů pečlivě naaranžována jako
hromadná poprava? Dříve než od policie získává dánská veřejnost informace
z rafinované kampaně v tisku a celý případ se rázem jeví ve zcela jiné perspektivě.
Je možné, aby vrah byl zároveň obětí? A kdo bude nakonec rozhodovat o vině
a nevině – média, veřejné mínění, nebo Konrad Simonsen a jeho tým?

Homes, A. M.: Kéž je nám odpuštěno
Příběh o nečekaných tajemstvích, která vám ze dne na den
změní celý život. Harold Silver tráví celý život pozorováním
svého mladšího, ale vyššího, protřelejšího a úspěšnějšího
bratra

George,

výstředního

televizního

producenta

se

sympatickou manželkou, dvěma dětmi a vilou na předměstí
New Yorku. Harry, historik a expert na prezidenta Nixona,
však zná i Georgeovu násilnickou povahu. A chvíle, kdy se
George přestane ovládat, má za následek čin tak násilný, že
oběma bratrům převrátí život naruby. Bezdětný Harry se ze dne na den ocitá v roli
náhradního rodiče i opatrovníka. Pomoc hledá v houštinách online sexu,
svépomocných skupinách i akademickém prostředí. To vše sledujeme autorčiným
pohledem, třeskutě satirickým a soucitným zároveň. Po roce je Harry někým úplně
jiným — ale kým?
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Kallentoft, Mons: Podzimní vražda
Podzimní vražda je napínavý thriller, jehož autorem je Mons
Kallentoft. Znovu se setkáme s Malin Forsovou, s kterou jsme se
seznámili v předchozích detektivkách s názvy Zimní oběť a Letní
smrt. Je podzim. Listí žloutne a padá, krajinu smáčejí proudy
studeného deště. V příkopu u zámku Skogsa u Linköpingu leží
mrtvé tělo. Když se přijde na to, že muž byl zavražděn a že se
jedná o nového majitele zámku, přijíždí Malin Forsová celý
případ vyšetřit. Jerry Petersson vlastnil zámek jen krátký čas a koupil ho od
dlouholetých majitelů, kteří se ho vzdali jen velice neradi. Může snad averze
aristokratů, jejichž předkům zámek i země kolem něj patřila po generace, mít
souvislost s podzimní vraždou? Vyšetřování pomalu postupuje a na povrch se
dostávají nečekané informace. Zdá se, že oběť vraždy nebyla tím, za koho se
vydávala. Zdá se, že za jeho miliony, drahými obleky a luxusními vozy se skrývá
něco mnohem temnějšího a nebezpečnějšího. Co je pravým důvodem tragických
událostí?
Larsson, Åsa: Oběť Molochovi
Neohrožená právnička Rebecka Martinssonová se vrací. Muž
rozpáral medvědí břicho a zamumlal: „Co to sakra sežral?“
Najednou se vztyčil. Úplně zesinal. V lese se rozhostilo ticho.
Nenarušil ho ani vítr, ani ptačí zpěv. Zdálo se dokonce, že les
zadržel dech. Lovecká výprava našla v žaludku medvěda lidský
palec. Několik měsíců nato je doma zavražděna Sol-Britt
Uusitalová. Rebecka Martinssonová a kirunští policisté začínají
vyšetřovat případ, který na první pohled vypadá jako vražda ze
žárlivosti nebo zášti. Když je Rebecka z případu odvolána a nahrazena protivným
prokurátorem Carlem von Postem, rozhodne se vzít si nevybranou dovolenou.
Nedokáže Sol-Brittinu vraždu pustit z hlavy, stát stranou a nechat vyrůstat
sedmiletého Sol-Brittina vnuka bez rodiny a příbuzných, aniž by se dozvěděl, co se
stalo jeho babičce. Spolu s vyšetřováním vraždy a policejní prací vyplouvá na povrch
starý příběh Hjalmara Lundbohma, kirunského podnikatele z počátku minulého
století, a jeho milostná aféra s krásnou učitelkou Elinou Petterssonovou. Přítomnost
je propojena s dávnými událostmi více, než se zdálo.
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Le Callet, Blandine: Věnečky
Román je záznamem honosné svatby, která se odehrává ve starobylém venkovském
kostelíku a následně na nedalekém statku. Snoubenci, jejich rodiny i sezvaní hosté
patří ke společenské smetánce - advokáti, lékaři, podnikatelé. Slavnost je
promyšlena do posledního detailu. Průběh dne popisuje postupně několik různých
účastníků, každý vidí události jinak, každý v nich hraje jinou roli. Jejich prožitky
a pocity se vzájemně doplňují, a vytvářejí tak velice plastický
a přesný obraz. Pod lesklým povrchem zdánlivě dokonalé slavnosti
se však v příbězích vyprávěných jednotlivými účastníky objeví
mnohem drsnější skutečnost. Navzdory svému hmotnému zajištění
je jen málokterý z hostů skutečně šťastný. Řeší traumata rodinného
života,
a

svázanost

závist

i

staré

společenskými
"kostlivce

ve

konvencemi,
skříni",

pomstychtivost

kteří

jsou

dílem

všudypřítomného pokrytectví.

Masterton, Graham: Bílé kosti
Jednoho deštivého listopadového rána vydá pole na Meagherově farmě kosti
jedenácti žen. V této části Irska jsou neoznačené hroby běžné. Tyto kosti se však
datují do roku 1915, do doby dlouho předtím, než začal konflikt mezi katolíky
a protestanty. A co víc, zdá se, že jejich kat odvedl velice pečlivou práci. Ženy byly
téměř jistě zaživa staženy z kůže. Inspektorka Katie
Maguireová z Corku je na mrtvá těla zvyklá. Ale tohle je
hotová řezničina. Její tým je přesvědčen, že je to jen
mrhání časem, že nemá cenu zabývat se dávno mrtvými
ženami. Avšak Katie je rozhodnutá pomoci jim dojít
spravedlnosti. A pak se ztratí mladá americká turistka a její
kosti, pečlivě zbavené masa, jsou nalezeny na stejné
farmě. Katie se bude muset vypořádat nejen s dávnými
zločiny, ale i s jejich hrůznou ozvěnou v přítomnosti. Podaří
se jí vyřešit rituální vraždy spáchané před desítkami let,
než brutální vrah udeří znovu?

14

Masterton, Graham: Červená lucerna
Třetí díl ze série o komisařce Katie Maguirové. Má komisařka
Katie Maguirová hledat vraha, když si zavražděný trest
zasloužil? Na zakrvácené matraci ve špinavém bytě v Corku
leží mrtvý muž. Někdo na něj zblízka vystřelil a zohyzdil tak jeho
tvář k nepoznání. Katie Maguirová však brzy zjistí, o koho se
jedná: je to Mawakiya, nigerijský pasák, který pracoval pro šéfa
obchodu s bílým masem Michaela Gerretyho, jehož se Katie
roky neúspěšně snažila dostat do vězení. Ví, že její povinností
je dopadnout vraha. Ale Mawakiya byl zlý člověk, který prodával
mladé dívky. Město je bezpečnější, když je mrtvý. Pak je ovšem zavražděn další
pasák a Katie se musí rozhodnout: Je toto konání samozvaných strážců
spravedlnosti přípustné? A jak je zastavit?

Masterton, Grama: Rozbití andělé
Druhá kniha ze série o komisařce Katie Maguirové. Hradba mlčení skrývá tajemství,
jemuž se nechce věřit. Jednoho chladného jarního rána
najdou dva rybáři ranec hadrů plovoucích na řece
Blackwater v Corku. Jde o mrtvolu otce Heaneyho,
bývalého učitele hudby na místní chlapecké škole. Má
svázané ruce a nohy a na krku stopy po škrcení drátem.
A co hůř, je vykastrovaný. Případ místní komunitu hluboce
zasáhne a inspektorka Katie Maguirová se ocitne pod
velkým tlakem, aby ho co nejrychleji vyřešila. Jenže pak je
nalezen další zavražděný kněz… Katie objeví důkazy, že
v sirotčinci Sv. Josefa došlo ke zlověstnému spiknutí,
pokud však ve vyšetřování zajde příliš daleko, přivolá na
sebe hněv katolické diecéze. Jestliže chce chytit vraha dřív, než znovu udeří, bude
muset čelit církevní hierarchii a prolomit hradbu mlčení, která už desetiletí skrývá
strašlivé tajemství.
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Mathis, Ayana: Dvanáct kmenů Hattiiných
V roce 1923 se patnáctiletá Hattie vydá spolu se svou matkou a sestrami z Georgie
do Filadelfie. Chce prožít lepší život než měla doposud. Po sňatku s lehkomyslným
Augustem se jí o mnoho lépe nevede.První rána osudu přichází, když mladým
rodičům zemřou provorozená dvojčata. Hattie to těžce nese, smrt dětí se line celým
příběhem. I přesto, že Hattie porodí ještě devět potomků, nemůže na ně
zapomenout. Chudoba, bezmocnost a trápení s manželem udělají z Hattie zahořklou
ženu. Není schopná svým dětem projevit lásku, políbit je, obejmout. Její povinností je
zajistit jídlo a oblečení. Každá kapitola je věnována jednotlivým potomkům. Hned
v první sledujeme bezmoc Hattie, když jí v náručí zemřou první dvě děti. Právě to je
okamžik, kdy se Hattie uzavírá do sebe. Další přibližuje osudy Floyda, potulného
muzikanta, který se smiřuje se svou homosexualitou. Jsou čtyřicátá léta 20. století,
takže to nemá jednoduché. Nebo jeho bratra Sixe, dětského kazatele, či sester Bell,
Alice a schizofrenií trpící Cassie, o jejíž dceru Salu se Hattie na sklonku svého života
stará. Třináctou komnatou Hattie je odloučení od nemanželské dcery Ruthie, kterou
s těžkým srdcem dává na výchovu své bezdětné sestře.
Dvanáct kmenů Hattiiných je velmi zvláštní kniha. Jestli
čekáte klasickou jižanskou ságu o osudech černošské
rodiny ve stylu knihy Kořeny, tak ne. Je to spíše
psychologický portrét ženy s nelehkým životním
údělem. Porodila jedenáct dětí, ale nedokázala jim dát
mateřskou lásku. Snažila se je připravit na tvrdý život
s veškerými kopanci, které od něj můžou čekat.
I přesto všechno jsou rodinná pouta zachována a je-li
třeba, Hattie dětem pomůže.
Kniha je napsána poutavě, čtivě, osudy rodiny jsou
vykresleny bez příkras. Není zde kladná ani vyloženě
záporná postava. Co je však neustále zdůrazňováno,
je důležitost rodiny jako takové. Ať už žijeme se
stříbrnou lžičkou v puse nebo se neustále drápeme zpod lavice, pod kterou jsme se
narodili.
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May, Peter: Čtvrtá oběť
Margaret se opět ocitá v situaci, kdy musí zapojit své
jedinečné schopnosti, tentokrát během vyšetřování série
rituálních poprav v Pekingu. První tři oběti byly zdrogované,
svázané, označené plakátem s přezdívkou a číslem,
a profesionálně sťaté. Čtvrtá oběť byla popravena stejně, ale
s tím rozdílem, že šlo o amerického diplomata čínského
původu. Pro všechny je záhadou, proč se Jüan Tchao po
několika desítkách let v Americe vrátil do Pekingu, proč se
spokojil s nevýnosným úřednickým postem proč si pronajal
byt v ošuntělé části města - nebo proč zemřel stejně bizarním způsobem jako další tři
Číňané. Li s Margaret jsou pravdě na stopě, ale zároveň se tak nebezpečně přibližují
i k vrahovi, který je připraven obětovat kohokoliv, aby svá tajemství uchránil.
Miłoszewski, Zygmunt: Zrnko pravdy
Čerstvě rozvedený Szacki byl na vlastní žádost přeložen do Sandoměře, malebného
městečka v jihovýchodní části Polska, která v minulosti nechvalně proslula
antisemitskými pogromy a nesmiřitelnými vztahy mezi polskými a židovskými
sousedy. U bývalé synagogy je nalezeno tělo nahé ženy s proříznutým hrdlem.
Szacki coby jediný místn

í prokurátor, který není s

rodinou oběti nijak spojen, dostane za úkol vraždu
vyšetřit. Přestože doma ve Varšavě byl uznávaným
odborníkem a profesionálem,

v novém

prostředí si takové postavení musí teprve vydobýt. Pro
Szackého, který si po pár měsících na maloměstě
uvědomuje, že jeho odchod z Varšavy byl osudovou
chybou, se případ stává také šancí, jak skoncovat s
pocitem osamělosti a prázdnoty, který ho

v

novém působišti, navzdory milostným dobrodružstvím,
pronásleduje. Poznává, že i na počátku 21. století mohou
ožívat dávné zločiny a antisemitské stereotypy, obzvláště pak legendy o
krvežíznivých Židech a jejich křesťanských obětech. Houževnatý prokurátor se
usilovně snaží dopídit „zrnka pravdy“, jež leží ukryto na dně spletitých vztahů mezi
obyvateli města…
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Muriel, Oscar de: Vražedné struny
Strhující směsice krimi, historického románu a hororu —
skvělá kniha pro fanoušky Sherlocka Holmese a Jonathana
Creeka. Edinburgh, rok 1888. Ve svém domě je nalezen
zavražděný houslista. Služebná mrtvého virtuosa přísahá,
že v noci slyšela hrát tři hudebníky, ale v zamčené
zkušebně je jediné tělo a neexistuje cesta dovnitř ani ven.
Způsob provedení vraždy nápadně připomíná Jacka
Rozparovače, a tak londýnská Metropolitní policie ve
strachu z celonárodní paniky vyšle detektiva Iana Freye,
aby

případ

vyšetřoval

jménem

falešného

oddělení

zabývajícího se okultismem. Jenomže Freyův nový šéf, inspektor „devítiprsťák"
McGray, skutečné v tyhle nadpřirozené nesmysly věří. McGraye dovedla
k pověrčivosti jeho tragická minulost, ale nakonec i Frey uznává, že tento případ stojí
mimo rozumné uvažování. A když jednou někdo přijde o rozum, kdo ví, o co přijde
příště...

Op De Beeck, Griet: Výš než v sedmém nebi
Pět vzájemně propojených postav vypráví svůj příběh. Lou je
dvanáct, Evě šestatřicet, Elsie dvaačtyřicet, Casperovi
šestačtyřicet a Josovi jednasedmdesát. Vyprávějí svůj
příběh o nečekaném štěstí, které všechno jen ztíží,
o tajemstvích, která se zdají být příliš velká, o tom, jak
složité je být mladý, o překážkách, které narostou do
takových rozměrů, že se sotva dají překonat, o tom, jak se
nepřestat snažit, dokud se člověk nedostane na hranici, za
niž už nikdo nemůže. V knize Spousta nebí nad sedmým
bojuje pětice velmi rozdílných postav spíš sama se sebou než navzájem, v životech,
které jsou směšně krásné a úžasně příšerné zároveň.
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Peetz, Monika: Sedm dní bez
Pokračování bestselleru Úterní ženy. Úterní ženy se odjíždějí postit.
Pět rozdílných přítelkyň má společný cíl. Heslo dne zní: zpomalit,
pročistit se, zhubnout. Na svůj každoroční výlet se vydávají do
osaměle ležícího hradního hotelu Achenkirch. Čeká je sedm dní bez
rozptylování. Bez telefonu a internetu, bez mužů a rodinných
povinností, bez pracovních závazků. Ale bohužel i sedm dní bez
jídla. Teoreticky. Mučivý hlad, přísná pravidla a problémy z domova,
jež si přivezly s sebou, ohrožují úspěch terapie. Místo relaxace dochází
k nedorozuměním, hádkám a bezesným nocím. Ovšem před nejtěžší zkouškou stojí
Eva. Za masivní hradní zdi se vydává hledat svého neznámého otce. Zjistí, že
některá tajemství by raději neměla nikdy vyjít na světlo.

Rachman, Tom: Vzestup a pád mocností
Důmyslný román o mladé ženě, která cestuje po světě, aby pochopila svou
záhadnou minulost. Tooly Zylberbergová je Američanka a majitelka malého
knihkupectví na velšském venkově. Pořád čte. Knihy jsou bezpečnější než lidé, kteří
by se mohli ptát na její život. Ona by se o zvláštních událostech svého dětství totiž
raději vůbec nezmiňovala. Jako malá byla unesena podivnou skupinou, zapletenou
do zločinu od Asie přes Evropu po Spojené státy. Ale
kdo byli její únosci? Proč vzali právě ji? Co doopravdy
chtěli? Byl mezi nimi Humphrey, ruský skrblík s vášní
ke knihám; půvabná, ale výbušná Sarah, která do
všeho vnášela chaos; a také Duncan a Fogg a pupkaté
prase. A samozřejmě Venn, charismatický vůdce celé
skupiny, jehož pohled na svět Tooly navždy změnil.
Dokud najednou nezmizel. O několik let později už
Tooly nevěří, že by se někdy dozvěděla pravdu o svém
životě. Ale když dostane od svého dávno ztraceného
přítele z New Yorku překvapivé zprávy o starých tajemstvích, vydává se na cestu
kolem světa, aby našla odpovědi.
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Serrano, Marcela: Sladká nevděčnice
Dvacet povídek o ženách, jejichž hlasy a příběhy se vryjí do
paměti ohnivým písmem. Existují nitky, které spojují vnitřní svět
žen kdekoliv ve světě: v balkánských uličkách, v Santiagu de
Chile i v kraji La Mancha. Občas je to síla smíchu, hodnota
přátelství, lásky nebo sexu; jindy zase strach z vyprázdněného
manželství, lidského pokrytectví, samoty nebo opuštění blízkým
člověkem. Marcela Serranová znovu prokazuje svůj talent
proniknout do ženské duše a psychiky. Přináší povídky
o ženách křehkých i silných, mladých i zralých, odvážných
i bázlivých, hospodyňkách i intelektuálkách a opět se vrací se svým citlivým,
moudrým a někdy až krutě pravdivým vhledem do ženského světa.

Söderberg, Alexander: Andaluský přítel
První díl trilogie s ústřední postavou Sophie Brinkmannové. Život
Sophie Brinkmannové je tak trochu monotónní. Pracuje jako
zdravotní sestra a po manželově smrti zůstala sama se synem.
Jednoho dne se jí však do cesty připlete okouzlující Hector
Guzman… Sophii oslní jeho usměvavý šarm, ale brzy zjistí, že
pod příjemným zevnějškem se skrývá cosi děsivého. Bude muset
sebrat veškerou sílu a odvahu, aby našla cestu ven z tohoto
zrádného bludiště podivné morálky, smrtící obsese a zbabělých
podrazů… Andaluský přítel je monumentální thriller světového formátu, který čtenáře
zavede do prostředí organizovaného zločinu. Příběh nabitý akcí, jemuž nechybí
propracovanost a široký záběr. Není pochyb o tom, že Alexander Söderberg
představuje vycházející hvězdu mezi autory thrillerů. Vydání knihy se připravuje
v celkem třiatřiceti jazycích a v budoucnu se můžeme těšit i na její filmové
zpracování, protože práva již koupila hollywoodská studia.
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Sveen, Gard: Poslední poutník
Jak souvisí vražda bývalého odbojáře s kosterními pozůstatky z druhé světové
války? Kdo byla Agnes Gernerová, krásná dívka, která přijela do Osla na podzim
roku 1939? Ve svém domě v lepší osloské čtvrti je v létě 2003 brutálně zavražděn
zestárlý podnikatel Carl Oscar Krogh, bývalý člen odboje.
O několik týdnů dříve byly v lese na sever od města
nalezeny lidské kosterní pozůstatky pocházející patrně z
druhé světové války. Osloská policie hledá mezi oběma
případy souvislost. Během vyšetřování se brzy ukáže, že
Krogh

patřil

k

nejbližším

spolupracovníkům

mýty

opředeného Kaje Holta a byl jedním z těch, kteří se
pokusili odhalit příčinu Holtova nikdy nevyšetřeného úmrtí
ve Stockholmu na jaře 1945. Bludiště lží a zamlčování
zavede vyšetřovatele Tommyho Bergmanna zpátky do
válečných časů. Do časů, kdy se pravda obětovala jako
první, láska se považovala za břemeno a jediným cílem bylo přežít

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Colombani, Marie Françoise; Gabrielsson, Eva: Milénium, Stieg a já
V zasvěceném pohledu Evy Gabrielssonové, životní družky Stiega Larssona, není
Milénium pouhým bestsellerem — je to alegorie neutuchajícího
zápasu za mravnost a spravedlnost. Ty knihy jsou pro ni zrcadlem
společných prožitků a vzájemné lásky, ale také zhmotněním těžkostí,
jimž museli oba čelit. Ve svých vzpomínkách zachytila dvaatřicet let
společného života — od mládí až po Stiegovu smrt. K bolesti ze ztráty
milovaného muže se přidružily i další nepříjemnosti. Eva, coby
Stiegova družka, nikoli zákonná manželka, přichází o veškeré dědictví. Nesouhlasně
a bezmocně sleduje vzmáhající se „larssonovský průmysl“ a bojuje za to, aby jí byla
svěřena správa duševního vlastnictví Larssonova díla — nejen Milénia, ale
i ostatních textů, v nichž se vyjadřoval k vážným sociálním a politickým problémům.
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ - česká
Denemarková, Radka: Příspěvek k dějinám radosti
Sex, Edvard Beneš a nezávislost vlaštovek v novém groteskním románu jedné
z nejvýraznějších autorek současné české literatury. Život čtyř
hlavních postav v průběhu staletí určuje nenápadný dům pod
Petřínem, dům se zakusuje do kopce. Lze najít pro skutečnost
novou definici? Lze najít pro lásku a nenávist novou definici?
Minulost se pozve před rozbřeskem na návštěvu. Vykopne
dveře, odmrští plášť. Pod ním je nahá. Paměť těl je něco jiného
než paměť mysli. Mysl je výběrová, tak ráda se líbá s fantazií.
Pravdu umlčují hrdost a sebeláska a pýcha, pošlapávají ji jiné
myšlenky, chřadne, protože si s ní nevíme rady. Ale paměť těla
neklame. Paměť těla vede sem, do domu pod Petřínem, do tohoto nenápadného
domu, který je výbušninou, který je minovým polem, který je napěchovaný
třaskavinou od sklepa po půdu, všechny zápalné šňůry míří sem, pod tuto střechu
malostranského domu, a hrozí, že s domem do vzduchu vyletí nejen kopec za ním.
Naše životy jsou v jistém smyslu neřešitelné. Projít životem jako slušný člověk se zdá
být nejtěžší zkouškou.

Hájíček, Jiří: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
Dějištěm sedmnácti povídek, které autor napsal v průběhu let
1995—2014, je jihočeský venkov. Většina příběhů z tohoto
povídkového výboru jsou všednodenní lidská mikrodramata,
někdy jde více o zachycení nálady a atmosféry, jindy
o odvyprávění příběhu nebo o záznam životního pocitu či
zkušenosti. Čtenář tak v textech objeví podzim v krajině, jaro
a kvetoucí trávy, žhavé léto, vánoční příběhy i povídky
o vesnickém fotbale. V několika povídkách se Hájíček dotýká témat, ke kterým se
později vrátil ve svých románech. Autor záměrně nezakrývá jistý odér regionálnosti,
naopak jej používá jako koření a ozvláštnění obecně lidských příběhů. Neokázalost,
pokud jde o styl, literární hrdiny i příběhy samotné, důvěrná znalost venkovského
prostředí, vykreslení atmosféry — to jsou hlavní atributy Hájíčkova psaní. Návraty
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k realismu a přímočarému vyprávění jako by u autora nebyly otázkou volby, ale
nutnosti či samozřejmosti vyplývající z témat a samotné podstaty a poslání jeho próz.
Povídkový výbor Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku dotváří obraz Jiřího
Hájíčka jako autora vesnických románů a doplňuje tak jeho dosavadní prozaické dílo

Hanišová, Viktorie: Anežka
Rodiče si nevybíráme. Děti občas ano. Románový debut
Viktorie

Hanišové

poodhaluje

tragické

důsledky

jednoho

špatného výběru. Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá
Julie nemůže mít děti, bez partnera nemá nárok na zařazení do
adopčního programu a pověstné biologické hodiny tikají.
Vysněná Anežka, blonďatá panenka s cůpky, se pozvolna mění
v nesplněný sen, ale zoufalá Julie chce mít dítě za každou
cenu. Obchází úřady i zákon a bere si do péče Agnes, nechtěné
romské dítě. Julie ovšem chtěla jen miminko, Anežku, ne klubko vlastních předsudků,
ne ztělesněný neuralgický bod české společnosti, to si nevybrala. Začne lhát. Nejdřív
ostatním, později i sobě. A Agnes vyrůstá v neustálém zápasu s cizími představami
o sobě samé.

Kapitáňová, Daniela: Vražda ve Slopákově
Slopákov je nenápadné, zastrčené slovenské městečko, a přece se
v něm sejdou nejbystřejší mozky světové detektivní literatury. Nechybí
slečna Marplová, věčně pletoucí něco růžového, Sherlock Holmes,
komisař Maigret, poručík Colombo, Mulder a Scullyová, Hercule Poirot,
major Zeman či Dempsey a Makepeaceová. Zavede je sem záhadami
obestřený případ vraždy významného slovenského spisovatele Pravdy.
Kdo je vrahem? Co znamená symbol, který oběť nakreslila před smrtí? Kdo byla
záhadná postava zahlédnutá v době činu? Prostředí, kde se nacházejí, se zdá příliš
obyčejné, a přece každý z geniálních mozků má to svoje řešení. Kdo z nich případ
rozluští a nepřijde tak o slávu a renomé?
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Ludva, Roman: Stěna srdce
Na začátku příběhu je obyčejný zájem spisovatele Patrika
Honzla o nevšední obrazy malíře Josefa Haly. Ten se po
dlouhém pobytu v cizině, kde se proslavil, před pár lety usadil
v tichosti i s rodinou nedaleko malého města na českomoravském pomezí. Spisovatelovo zaujetí Halovými plátny se
prudce zvýší ve chvíli, kdy se Patriku Honzlovi dostane do ruky
interview, které s malířem otiskl americký týdeník Time. Hala se
v něm zmiňuje o staré toskánské legendě, podle níž reálně
existuje

cosi

jako tajemství

obrazu

-

je

zaznamenáno

neviditelným inkoustem na gotickém obrazu ze 13. století, který je v majetku jednoho
toskánského kláštera. V malířově vyprávění se pak odvíjí dramatický příběh plný
nečekaných zvratů o cestě za tajemstvím obrazu i uměleckým úspěchem.
Maňák, Vratislav: Rubikova kostka: stručné dějiny uchavců
Mladý učitel Ondřej Šmíd přijíždí do rodného města na oslavu
dědečkových sedmdesátin. Očekává, že v bytě svých rodičů
najde idylu a ospalý klid; místo toho se ale o slovo hlásí tajnosti,
zamlčované křivdy a vzpomínky, které i po letech vzdorují
zapomnění. Román Rubikova kostka čtenáře zavede do roku
2011 i na konec války, do Českého lesa i k Zemplínské Šíravě,
především ale do ulic Plzně — toho „nejameričtějšího města
v Evropě“, které se kvůli měnové reformě už na počátku
padesátých let postavilo tehdejší moci.
Mornštajnová, Alena: Hotýlek
Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné
navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je
i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v
dobách první republiky a nabízející potěšení a rozkoš pánům za
protektorátu a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté. Oč
více přímočaré lásky ale nabízely hotelové pokoje, o to
osudovější a dramatičtější vztahy a odehrávaly v rodině majitele
a posléze správce.
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POEZIE
Mácha, Karel Hynek: Básně
Svazek

básní

obrození, vychází

Karla
v

Hynka

České

Máchy,

knižnici

romantického básníka

potřetí.

Reedice

zachovává

národního
koncepci

předchozích vydání (1997, 2002), a to představit Máchovo básnické dílo v plné šíři i
vývojovém zrání, a dát tak dnešnímu čtenáři možnost vhlédnout do nitra osobnosti, v
níž se sváří zoufalství s nadějí, okouzlení krásou s pocity
zmaru. S výjimkou dramatických zlomků svazek obsahuje
všechny dochované autorovy básnické texty v čele s
Májem: rané epické i lyrické verše, ohlasy lidových písní,
zralé básně niterného vyznání, cyklus znělek, verše z
próz i soubor německy psaných skladeb (s básnickým
převodem

Pavla

Eisnera). Knihu

uspořádal

a

komentoval Miroslav Červenka, edičně připravila a pasáž o
jazykové a pravopisné úpravě napsala Marta Soukupová,
současné vydání aktualizovala Markéta Selucká. Vychází
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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