BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Bryndza, Robert: Do posledního dechu
Mělo to být vysněné rande…
Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená. Tak vypadá mrtvá dívka
v kontejneru. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová je na místě nálezu
jako první. Problém ovšem je, že to není její případ. Nejprve si musí
zajistit místo ve vyšetřovacím týmu, přesto se Erika rovnou vrhne do
práce – a odhalí souvislost s jinou nevyřešenou vraždou. Obě oběti se
našly ve stejném prostředí a zemřely stejným způsobem. Navíc si obě
smluvily schůzku po internetu… Kdo se skrývá za falešnými profily na
Facebooku a láká naivní mladé ženy na schůzku? Jak chytí Erika vraha, který vlastně
existuje jen virtuálně?

Bryndza, Robert: Chladnokrevně
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je
uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to, co doopravdy najdou
uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít,
nemůže být nikdo nikdy připraven…

Bryndza, Robert: Noční lov
Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová
přivolána k vraždě. Oběť, vážený praktický lékař, je nalezen ve své
posteli udušený. Zápěstí má svázaná a oči pod průhledným sáčkem
utěsněným pod hlavou vypoulené. O několik dní později umírá za
podobných okolností další muž a Erika a její tým tuší, že čelí sériovému
vrahovi. Ten své oběti sleduje, pozoruje a čeká na vhodný moment, kdy
udeří.

Bryndza, Robert: Smrtící tajnosti
Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení matka svou dceru v kaluži krve zmrzlou na
malé předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc – zavraždit dívku
na prahu jejího vlastního domu, ještě k tomu během vánočních svátků?
Po posledním, velmi bolestném případu se detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová cítí zranitelná, ale nakonec se rozhodne, že se ujme i tohoto
vyšetřování. Jakmile začne se svým týmem na vraždě krásné
tanečnice burlesky pracovat, najdou souvislosti s útoky ve stejné,
dosud poklidné čtvrti Londýna. Všechny spojuje jeden detail – oběti
byly napadeny černě oblečenou postavou s nasazenou plynovou maskou. Jen toto
napadení však skončilo smrtí…

Cimický, Jan: Běh na dlouhou trať
V hlavě mu probíhá nekonečný řetěz vzpomínek, příhody z dětství, první
láska, práce. Tok těch vzpomínek nemůže ovlivnit ani zastavit, ale je
vlastně rád. Postupně si začíná uvědomovat. Jmenuje se Petr Martínek, je
lékař a leží v nemocnici. Neví proč. Nejhorší však je, že nemůže reagovat,
nemůže odpovídat, i když rozumí. Nemůže dát najevo, že je duchem
přítomen. Je tak svědkem toho, že si nad ním povídají o jeho diagnóze a
stejně tak i o perspektivě. Dostane se z tohoto děsivého a mučivého stavu?
Kdy? Sledujeme, jak sám začíná pátrat po tom, co se mu stalo. Prodělal průstřel lebky!
Proč?

Cole, Daniel: Loutkář
Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj se
stále vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegyně
seržantka Emily Baxterová čelí další sérii nezvyklých vražd – jejich
oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stejně
označená těla se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se
tak vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová. S
přibývajícími mrtvolami stoupá tlak médií. Stopy vedou k dvojici
psychiatrů, k nimž zavraždění docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi mají
vyřezáno slovo „LOUTKA“. Kdo je však ten, který tahá za nitky?

Dubská, Kateřina: Z kopce do kopce
Co se stane s vaším životem, když doslova vyfuníte na kopec a potkáte
HO? S nádherným výhledem, sadem (v němž zrovna se stéblem trávy
v puse relaxuje srnka), soustavou polorozpadlých šop na dvoře a
pálenicí ve včelíně… Je to on! Dům! Ten dům, kvůli kterému opustíte
město se všemi jeho kavárnami, hospůdkami, divadly, koncertními sály
a přáteli. Dům, kvůli kterému změníte úplně všechno – odložíte lodičky,
pořídíte slepice a kozy, jež se chovají trochu jako potměšilí kamzíci,
přežijete rozsáhlou přestavbu a nakonec zjistíte, že byste přes všechna
protivenství své rozhodnutí nikdy nezměnili.

Greenfield, Martin: Krejčí z Osvětimi
Autor se narodil ve vesničce Pavlovo na Podkarpatské Ukrajině v
Československu, kde začíná jeho životní příběh o tom, jak se z
židovského chlapce, který přežil Osvětim a Buchenwald, stal jeden z
nejvyhledávanějších krejčích v Americe. Ve své biografii se autor
krátce dotkne období šťastného dětství a potom popisuje útrapy v
Osvětimi a Buchenwaldu, kde přišel o celou rodinu. Po válce krátce
sloužil v československé armádě, potom pobýval v Budapešti, ale
nakonec emigroval do Spojených států, kde si našel práci u
společnosti GGG, v níž se postupně vypracoval z poslíčka až do nejvyšší exekutivy.
Nakonec si založil vlastní oděvní firmu, která dosáhla takového věhlasu, že oblékal i
přední americké osobnosti od sportovců, moderátorů přes slavné hvězdy, jako byl
například Frank Sinatra nebo Michael Jackson, až po kongresmany a přední politiky, jako
je Barack Obama či Donald Trump

Horáková, Naďa: Brněnské nevěstky
Marek z Erlachu, přítel markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, nalezne
v lese nedaleko Brna umírající dívku a její novorozeně zabalené v drahé
pleně se symbolem patricijského rodu Anshelmů.

Horáková, Naďa: Brněnské židovky
Moravský markrabě Jan

Jindřich

zachraňuje

své

klatbou stižené

manželství s Markétou Opavskou a sžívá se s Brnem, jehož součástí je i
Židovská čtvrť.Rabín Jakob, který kromě svých dětí vychovává i schovanku
Hester, spolupracuje s „židovským“ rychtářem a společně řeší zločiny, jichž
se na sobě vzájemně dopustili Židé a křesťané. Mordechaj a jeho dcera
Noba přežili dva pogromy a hledají útočiště v Brně, kde se zatím Židé a
měšťané tolerovali. Blíží se však kritický den, který prověří sílu letitých
vztahů...

Horáková, Naďa: Jeptiška pro makrabětě
Po smrti markraběnky Markéty Opavské hledá moravský markrabě Jan
Jindřich novou ženu, již třetí. Přestože bylo jeho druhé manželství,
domluvené králem Karlem IV., šťastné, rozhodne se tentokrát vyslyšet hlas
svého srdce a zvolí si za ženu Alžbětu Těšínskou. Má to však jeden háček,
krásná dívka už v mládí vstoupila do kláštera a složila věčný slib čistoty.
Dokáže jejich láska překonat problémy, které musí zákonitě nastat? To
však není jediný skandál, který Brnem hýbe. Do Brna se přistěhuje bohatá
vdova Serafína, chce se ujmout dědictví po svém manželovi a neváhá se o
ně soudit. Její minulost je záhadná stejně jako soužití s jejím italským ochráncem Lukou.

Harasimová, Markéta: Vražedná vášeň
Rodící se milostný vztah Liliany a Artura krutě poznamená hrůzný
zločin. Oba pracují pro laboratoř vyvíjející revoluční lék proti rakovině a právě o ten má zájem neznámá skupina zločinců, která se nezastaví
před ničím. Vzrušující momenty, které Lil a Artur prožívají, nejprve
naruší záhadné zmizení jejich kolegy, jenž za své vědomosti zaplatí
životem. Sympatický, byť občas poněkud neortodoxní policejní
komisař Ivan Hokr začíná pátrat po bestiálním vrahovi, který je však
vždy o krok napřed. A krátce nato je unesen i Artur. Liliana se zmítá ve
strachu o život milovaného muže, zatímco Hokr s kolegy bezvýsledně hledá pachatele.
Smrtelné nebezpečí ovšem číhá také na Lilianu - a ten, který zpovzdálí tahá za nitky, je
možná blíž, než by ji vůbec kdy napadlo… Dostane osudem těžce zkoušená dvojice šanci
naplno prožít svou lásku a vášeň?

Janouchová, Kateřina: Ozbrojená žena (10. díl)
Porodní asistentka Cecilie Lundová se spojí s dávnou známou
v naději, že jí to pomůže znovu nalézt ztracenou rovnováhu
a nabrat síly – fyzické i psychické. Na domácí frontě je sice
momentálně celkem klid, i když dospívání nejstarší dcery Sofie není
žádná pohádka, zato se však stahují mračna nad Ceciliinou prací.
Soukromé porodní klinice Victoria, kde Cecilie pracuje, hrozí
zrušení, a to ještě zdaleka není to nejhorší. Na klinice dojde
k šokujícímu brutálnímu činu a krátce poté naleznou v její těsné
blízkosti mrtvé tělo mladého lékaře. Že by spolu oba zločiny
souvisely? Když vzápětí beze stopy zmizí studentka medicíny, která zřejmě o pozadí
vraždy něco věděla, nedokáže už Cecilie dál nečinně přihlížet a opět se pouští do pátrání

Jacobsová, Anne: Panský dům (1. díl)
PANSKÝ DŮM – MOCNÁ RODINA – TEMNÉ TAJEMSTVÍ
Augsburg 1913. Mladá Marie nastupuje jako kuchyňská pomocnice
v impozantní vile, sídle průmyslnické rodiny Melzerů. Zatímco si děvče
ze sirotčince vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá
zimní plesové sezony, v níž má být uvedena do společnosti nejmladší,
krásná dcera Katharina. Jenom Paul, dědic rodiny, se drží stranou
společenského mumraje – dokud nepotká Marii...

Jacobsová, Anne: Panský dům a jeho dcery (2. díl)
Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale jejich štěstí netrvá
dlouho. Vypukla první světová válka a muži narukují na frontu. Paul jako
dědic průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn vojenské povinnosti,
neboť je potřebný doma jako odborník v továrně. Jenže i on posléze
dostane povolávací rozkaz – a právě v den, kdy Marie rodí jejich dvojčata.
Marie se však nezalekne žádné překážky. Brzy pochopí, že je na tom
melzerovská textilka špatně, a pustí se do boje za zachování rodinného dědictví. Její
pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a Elisabeth. Později ale dostane zlou zprávu, že
Paul padl do zajetí. A záhy nato se objeví jeho přítel, elegantní Ernst von Klippstein, který
čím dál víc vyhledává její blízkost...

Jacobsová, Anne: Panský dům a jeho dědictví (3. díl)
Augsburg 1920
Panský dům hledí optimisticky vstříc budoucnosti. Paul Melzer se po
návratu z ruského zajetí ujal vedení továrny a dopomohl rodinné firmě
získat zpět starou slávu. Jeho sestra Elisabeth se se svou novou láskou
nastěhuje zpátky do rodného domu. Paulova žena Marie si splní svůj
dávný sen: otevře si módní ateliér. Její modely slaví úspěchy, ale stále
častěji dochází ke sporům s Paulem. Marie nakonec jednoho dne
sebere
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Jomardová, Nathalie: Drobeček – Deník nepřipravený matky
.Na těhotenském testu se objevila druhá čárka a vy záříte štěstím.
Těšíte se na tu krásnou dobu, kdy budete nosit pod srdcem plod
vaší lásky. A ještě víc se těšíte, až se to malé narodí, budete ho
milovat, zbožňovat, bude to to nejkrásnější, nejchytřejší a
nejmilejší dítě pod sluncem a vy budete ta nejšťastnější
žena.Rozhodla jste se být dobrou matkou, a tak čtete všechny
knihy a sledujete ty nejmódnější blogy, které radí, jak dělat vše
„správně“. A pak přijde porod a každodenní realita. A vy zjišťujete,
že vaše nejúžasnější miminko se ani zdaleka nechová tak, jak
jste si vysnila, a všechny ty chytré rady vám jsou naprosto k ničemu. Pomalu necháváte
stranou všechny teze studovaných psychologů, postupně opouštíte svá přesvědčení, která
jste si vysnila v těhotenství, a padáte na tvrdou zem. Váš život se smršťuje a vy máte jen
jednu touhu – přežít.Nathalie Jomardová je nejen talentovaná ilustrátorka, ale také matka,
která se umí na výchovu podívat s nadhledem a s notnou dávkou humoru. Její kniha by
neměla chybět na žádné toaletě, na které se může unavená matka zamknout a získat tak
pár minut sama pro sebe.Varování č. 1: Nečtěte v přeplněné tramvaji, mohli byste
poprskat spolucestující!Varování č. 2: Nedoporučujeme těhotným, mohly by přijít o iluze!

Keleová-Vasilková, Táňa: Máma
Helga dělala vždycky všechno s plným nasazením. Toužila být dobrou
manželkou, mámou i babičkou. Podařilo se jí to. Rodině vytvořila
bezpečný přístav naplněný láskou a pochopením. A i když syn a dcera
jsou už dávno dospělí a mají své rodiny, nic se na tom nezměnilo.
Pořád je ochotná pomoct, vyslechnout si každého, poradit. Nečekala
za to přehnaný vděk, ale nepočítala ani s chladem a kritikou… Jak to
zvládne?

Moyes, Jojo: Dívka, již jsi tu zanechal
Píše se rok 1916, když francouzský malíř Édouard Lefevre odchází
bojovat na frontu. Jeho mladé manželce Sophii zůstává na památku její
portrét, na svou dobu poněkud nezvyklý. Poté co městečko, kde Sophie
žije, padne do rukou Němcům, ocitají se jeho obyvatelé na samé hranici
absolutní bídy a pro kousek chleba musejí často dát všanc i holý život. A
tehdy Sophiin portrét upoutá pozornost nového Kommandanta.
Německý důstojník je obrazem doslova posedlý a Sophie je odhodlaná
riskovat cokoliv – rodinu, svou pověst i život –, jen aby mohla znovu
spatřit svého muže... O bezmála sto let později dostane Liv Halstonová
od svého muže darem působivý portrét mladé ženy, který koupil za pár šupů na ulici.
Posléze se ovšem ukáže, že obraz má nesmírnou cenu, a rozhoří se boj o to, kdo je jeho
skutečným vlastníkem. A Livino přesvědčení o správnosti věcí podstoupí náročnou
zkoušku. Stejně jako Sophie je však pevně odhodlaná bojovat za to, co má na světě
nejraději...

Moyes, Jojo: Jeden plus jedna
Představte si, jak by mohl vypadat příšerný život: manžel vás opustil a
rodině nepřispívá ani penny. Vašeho syna puberťáka šikanují a dcera, jež
je matematický génius, má sice možnost nastoupit na prestižní školu pro
nadané děti, ale vy si to zkrátka nemůžete dovolit. Už jen nákup školní
uniformy by znamenal pořádnou díru do rozpočtu – a co teprve školné…
Seznamte se, přesně takový je ve zkratce život Jess Thomasové.Jednoho
dne se však Jess přihodí zvláštní věc. V taxíku Najde svazek bankovek,
který patří arogantnímu milionáři Edu Nichollsovi, u něhož doma Jess
uklízí. Žádný balík to sice není, pro Eda bezesporu jen pár drobných, nicméně pro Jess by
ony peníze znamenaly řešení problému. Jinak zásadová žena se impulzivně rozhodne, že
si peníze ponechá a využije je pro svou dceru. V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich majitel
následně změní život…

Moyes, Jojo: Krasojezdkyně
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní jezdec svou
vnučku Sarah tak, jak to sám kdysi dělal v elitní jezdecké škole ve
Francii. Když však do jejich života zasáhne katastrofa, čtrnáctileté Sarah
nezbyde nic jiného, než aby se životem protloukala sama…

Moyes, Jojo: Než jsem tě poznala
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným životem.
Má ráda svou práci v bistru, svého dlouholetého přítele a svět, který
končí s hranicemi malého rodného městečka. Svůj život by za nic
nevyměnila. Když však bistro zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa
Traynora naopak žádné hranice nemá. Je to svět adrenalinu, velkých
obchodů i peněz, svět možností bez omezení. Will svůj život miluje. Když
ho však nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho nebude moci žít
jako doposud. Jen těžko si lze představit více nesourodou dvojici než
náladového a depresivního Willa a jeho novou optimistickou a
upovídanou ošetřovatelku Louise… Romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají nic
společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou
cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje.

Moyes, Jojo: Poslední dopis od tvé lásky
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty z pera respektované
britské autorky Jojo Moyesové, který získal v roce 2011 prestižní
ocenění The Romantic Novel of the Year Award. Novinářka Ellie při
pátrání v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž
žádá svoji milenku, aby opustila manžela. Ellie příběh, skrývající se za
dopisem, okamžitě zaujme – i ona sama má poměr se ženatým mužem.
Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po vážné autonehodě
a na nic si nepamatuje – na manžela, na své kamarády, ani na to, jaká
byla ona sama. Když se však vrátí z nemocnice domů a najde tajný dopis, pomalu se
začíná rozpomínat na milence, kvůli kterému byla kdysi ochotná riskovat úplně všechno.

Moyes, Jojo: Sama sebou
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě se
vrací v novém románu Jojo Moyesové! A hodně toho ví… Tak
například ví, jak daleko je z jejího nového domova v New Yorku do
Londýna, kde žije její přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel
je dobrý člověk a že před ním jeho manželka skrývá tajemství. Co
ovšem Louisa ještě netuší, je to, že nová práce v novém městě jí
rozhodně nezaručí idylický život, ve který tolik doufala, a že bude její
vztah se Samem bude z obou stran podroben zkoušce ohněm. A
neví také, že lidé, s nimiž se ve své nové životní etapě setká, ji možná postrčí dost
nečekaným směrem…

Moyes, Jojo: Stříbrná zátoka
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti. Ale
nedotčené pláže a uzavřená komunita obyvatel australského
přímořského městečka jí nabízí svobodu a bezpečí, po nichž tolik
touží – když už ne pro sebe, tak pro svou desetiletou dcerku Hannah.
Jenže pak přijede Mike Dormer, ubytuje se v rozpadajícím se hotýlku
legendární lovkyně žraloků a Liziny tety Kathleen a veškerý klid a mír
Stříbrné zátoky a vlastně vše, na čem Lise záleží, je rázem v
ohrožení. Tenhle navoněný panák z Londýna chce totiž z hotýlku a
zálivu, jenž skýtá útočiště velrybám, udělat prosperující turistické letovisko. A i když je to
přesně ten typ člověka, kterého by Lisa měla nenávidět, co nevidět začne ohrožovat i
Lisino rozhodnutí znovu se nezamilovat do někoho, kdo si to vůbec nezaslouží...

Moyes, Jojo: Zakázané ovoce
Poklidné

přímořské

městečko

Merham

se

ještě

vzpamatovává

z následků druhé světové války, když poklidné místní vody rozčeří
příchod bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se
nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky výstředního domu
na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou
Lottie a její přítelkyni Celii však dům i jeho osazenstvo neodolatelně
přitahuje. A do pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky
přetrvávají i po padesáti letech…

Moyes, Jojo: Život po tobě
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to změnilo
váš pohled na svět? V pokračování světového bestselleru Jojo
Moyesové Než jsem tě poznala najdeme Louisu Clarkovou v přesně
takové situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým Willem
Traynorem, který se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou,
zůstává Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí. Po
vážném úrazu se navíc musí vrátit domů k rodičům. Jako by byla
najednou zpátky na začátku cesty – život po Willově smrti totiž znamená učit se leccos
znovu, stavět na nových základech. Záchranář Sam Fielding, pro něhož je kontakt se smrtí
každodenní náplní práce, by snad mohl být právě tím, kdo Louise pomůže se zase vrátit
do života, jenomže pak se z Willovy minulosti nečekaně jako uragán vynoří Lily – jeho
šestnáctiletá nezvladatelná dcera. A všechno je rázem jinak…

Mikšíková, Karolina: Život, na který metr nestačí
Zakladatelka úspěšného blogu Karolina: "Život, na který metr nestačí"
přichází se stejnojmennou knihou, ve které s nadsázkou úspěšně
demonstruje rčení: „Může-li se něco pokazit, pokazí se to.“
Knížka vás provede humornými příběhy z malé vesnice, kam se
Karolina nedobrovolně i s rodinou jako malá přestěhovala z Prahy.
Prvotní plán vybudovat si na vesnici klidné bydlení, se rozpadl poměrně
brzy – ve chvíli, kdy se její máma Daniela rozhodla pro chov koz, ovcí,
koní a mnoha dalších zvířat. Společně se zbytkem rodiny se tak Karolina
vydala na cestu pravého chovatele a zemědělce v jednom, na cestu, ze které není úniku.

Viewegh, Michal: Povídky o nelásce
V nových povídkách se autor opět vydává do známého hájemství příběhů
„o manželství a sexu“, ale jak je pro něj v posledních dílech typické,
pohled je to trpký, sebeironický a občas černočerně vtipný. Spisovatelovo
alter-ego přichází o manželku, peníze, rodinné zázemí a v jednom
případě dokonce i o psa, ale své ztráty sčítá s posmutnělým klidem.
Tvrdý střet s realitou zde má řadu podob, ale obdobné poselství – totiž že
to, co člověku nakonec zůstane, je jen on sám, a tomu, kdo se zpronevěří i sobě, nakonec
nezbyde nic.

Hošková, Blanka: Dietnikum
Přemýšlíte někdy, co se vlastně děje na upravených zahradách a za
nablýskanými okny vilek na předměstích? Doufáte v idylu a barvotiskové
štěstí jako z reklamy na střešní okna? Nebo tušíte, že ne vše je tak
dokonalé, jako fasády, kolem kterých procházíte? V „naší“ ulici se sešly tři
ženy v kritické životní situaci, každá je jiná, ale možná proto je pojí velmi
silné přátelské pouto. Mohou jedna druhou vyslechnout, poradit si, nebo
si dát třeba na zahradě, poházené dětskými hračkami bramborák. Anebo
víno. Otevírá se před námi příběh o lásce, velkém zklamání a ještě větší
důvěře. A také o tom, že když někomu vezmete naději, začne se topit. V sobě, v
alkoholu …

Beletrie pro děti a mládež
Flanagan, John: Hraničářův učeň : První roky – Turnaj na Gorlanu
Prolog k mezinárodně úspěšné sérii Hraničářův učeň. Dlouho předtím, než
se z nich stanou hrdinové, jsou Crowley mladým hraničářem a Halt
uprchlíkem ze země za mořem…Zrádný baron Morgarath shromažďuje pod
svým praporcem další šlechtice hladové po moci. Král Osvald chřadne a
princ Duncan – dá-li se věřit zvěstem – pustoší sever země.Halt a Crowley
se vydávají prince hledat, aby ho požádali o pomoc a pak mohli obnovit
oslabený hraničářský sbor. Kdysi loajální hraničáři jsou roztroušeni po celém království.
Podaří se je opět spojit k boji za svou zemi? Dva mladí muži musejí připravit své plány
dříve, než začne každoroční turnaj na hradě Gorlanu, protože tentokrát bude v sázce
mnohem víc než jen to, kdo se stane vítězem. Pokud si Morgarath prosadí svou, dojde na
souboj o život a o počátek nové vlády.

Lanczová, Lenka: Vůně deště
Třeťačka Pavla žije společně s rozvedenou maminkou ve starém klidném
bytě v centru města, studuje na zdravotním lyceu, věnuje se svým koníčkům,
má fajn kamarádky i pár dobrých přátel a na starosti pouze to, kam jít o
víkendu zapařit či kde sehnat prima kluka, do kterého by se mohla zamilovat,
aby kámoškáma jejich klukům nedělala křena. Velkou naději skýtá David,
slibně se rozvíjející známost přes Internet, se kterým se prozatím osobně
nesešla. Ve chvíli, kdy se máma rozhodne vyřešit bytový problém
přestěhováním ke svému příteli, vdovci se čtyřmi dětmi, je po klidu a vše
vzhůru nohama. Pavla rázem není jedináček a její noví potenciální sourozenci dělají vše
pro to, aby jim bydlení ve Vesně, vile na samotě za městem, co nejvíc znepříjemnili. A aby
všeho nebylo málo, objeví se kluk, který by mohl být tím pravým, kdyby ...

Lanczová, Lenka: Zlodějka snů
Hlavní hrdinky příběhů bývají většinou kladné postavy. Budoucí kadeřnice
sedmnáctiletá Daniela Helerová by taková také byla, kdyby ji právě
neopustil kluk a ona se nerozhodla mstít se za to všem kolem. Zklamaná
Daniela tak roztáčí kolotoč krátkodobých známostí, křečovitě se snaží
změnit svůj život, aby nebyl „nudný jako díra v ementálu“, chce pokořit celé
mužské pokolení a z uražené ješitnosti ztrestat své jepičí lásky. V
zákeřném intrikování neušetří ani spolužačky, ani nejlepší kamarádky,
kterým závidí jejich úspěchy v lásce či na předváděcím molu, aby nakonec zjistila nemilou
skutečnost – že ubližuje nejvíc sama sobě a je to právě ona, kdo trpí. Zlodějka snů je
příběh o snech a touhách, krátkých výletech do nebe i dlouhých a tvrdých pádech zpátky
na zem.

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky : Příběhy neschopný psí chůvy (10. díl)
Když se Nikki upíše k hlídání sedmi ROZKOŠNÝCH štěňátek a jejich
chundelaté maminky, aby pomohla svému idolovi Brandonovi, ještě netuší,
že se všechno jako obvykle šíleně zkomplikuje. Podaří se jí s pomocí
nejlepších kámošek Chloe a Zoey schovat osm nesmírně živých pejsků
před oběma rodiči, celou školou a jedovatou mrchou MacKenzie, která si
už zase brousí zuby na to, aby jí pekelně ztrpčila život? A když se k tomu
připlete ještě její pošahaná mladší ségra Brianna, má Nikki rozhodně o
zábavu postaráno…

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky : Příběhy nesnášený
spolužačky (11. díl)
Nikki Maxwellová má vážně pech. Ze všech škol, kam ji mohli přidělit na
studentský výměnný týden, se ji rozhodli poslat zrovna na Mezinárodní
akademii Hampton Hills, jinak známou jako novou školu její zapřísáhlé
rivalky MacKenzie Hollisterové. A to ještě není to nejhorší – vypadá to totiž,
že jí osud do cesty postavil někoho ještě příšernějšího, než je MacKenzie!
Dokáže královna mimoňů přežít týden v nóbl ústavu plném KCO lidí, nebo to
všechno skončí další totálně mimózní katastrofou?

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky : Příběhy nebetyčný
milostný bryndy (12. díl)
Nikki Maxwellová a její parta už stříhají metr zbývajících dnů do konce
školního roku, nejdřív ovšem Nikki čeká dost zásadní, ale taky pekelně těžké rozhodnutí: jak naložit s letními prázdninami. A aby toho nebylo málo,
přidají se ještě nečekané problémy s kluky – na scéně se totiž objeví nový
zájemce. Jenže to poslední, co by Nikki chtěla, je ublížit Brandonovi! Jak
se nakonec rozhodne a co to bude znamenat pro její tajnou lásku
a nejlepší kámoše?

Reintgen, Scott: Nyxia
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Nyxia – nejcennější látka ve vesmíru dokáže proměnit váš bídný
život v lesk a slávu. Ale při pokusu o její získání můžete ztratit víc
než jen čas. Troufnete si kvůli ní i zemřít?

Život Emmetta Atwatera

rozhodně není procházka růžovou zahradou. Jeho matka bojuje s
rakovinou, otec neustále pracuje, aby uživil rodinu. Jednoho dne se
naskytne příležitost, jak rodinu navždy zabezpečit. Příležitost, která
ho možná bude stát život. Přesto Emmet neváhá a přihlásí se do
projektu Genesis 11, kde s dalšími chlapci a děvčaty z celého světa
trénuje pro vesmírnou misi. Pouze osm z nich bude vybráno pro cestu na planetu Eden,
kde se nachází vzácná látka Nyxia, a získá bohatství a slávu. Jenomže cesta za
vítězstvím je může stát život. Emmett se bude muset postavit tváří v tvář konečnému
rozhodnutí: vyhrát za každou cenu, nebo najít způsob, jak bojovat a zůstat dobrým
člověkem. Nyxia v sobě kombinuje vše, co můžete chtít od správného sci-fi:
- statečného hlavního hrdinu
- vesmírné lodě
- mimozemské civilizace
- tajemnou hmotu
- boj na život a na smrt
První díl vesmírné trilogie Nyxia vás vtáhne do svého nepředvídatelného příběhu

s

akčními scénami a rozmanitými postavami, které si zamilujete. Rozhodně by neměla
uniknout pozornosti fanouškům knih jako Hunger Games, Labyrint: Útěk či Enderova hra.

Verne, Jules: Patnáctiletý kapitán
Patnáctiletý kapitán je dobrodružný román francouzského spisovatele
Julese Verna z cyklu Podivuhodné cesty. Příběh se odehrává v roce
1873 a vypráví dobrodružství patnáctiletého plavčík a Dicka Sanda
z americké velrybářské lodi Poutník. Dick byl jako novorozeně nalezen
na ulici v New Yorku a byl vychován majitelem lodi, sanfranciským
rejdařem Weldonem, který ho bral jako vlastního. Po neúspěšné
výpravě za velrybami do Tichomoří se Poutník pod vedením kapitána
Hulla vracel domů do San Francisca. V Aucklandu na Novém Zélandu
vzal na palubu paní Weldonovou, manželku majitele lodi, a syna Jacka. Dalšími
cestujícími byli černoška Nan, chůva malého Jacka, bratranec Benedikt, vzdálený
příbuzný Weldonových a vášnivý entomolog , a Negoro, zamlklý Portugalec a lodní kuchař,
o kterém nikdo nic nevěděl. Během plavbu Poutník z nalezeného vraku ještě zachránil pět
černochů , mezi nimi siláka Herkula, a také psa Dinga, který od počátku neměl Negora rád.
Během další plavby postihla cestující Poutníka velká katastrofa. Celá posádka lodi včetně
kapitána Hulla zahynula při lovu na velrybu , která chránila své mládě. Dick jako jediný
zbylý námořník je nucen se ujmout velení. Netuší však, že na lodi je přítomen muž, který
spřádá intriky. Jedné noci vloží tajně Negoro pod kompas magnet a navigační prostředky
tím pádem ukazují nesprávnou polohu i směr plavby. Dick Sand je příliš mladý, aby
dokázal spočítat přesnou polohu podle hvězd, a tak loď pluje špatným směrem. Nakonec
je loď v hrozné bouři těžce poškozena a cestující ztroskotají u neznámého břehu. Mělo by
to být pobřeží Ameriky, ale hned od počátku cesty do vnitrozemí je něco špatně...

Beletrie pro nejmenší
Lada, Josef: Tradiční české JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Už jste zapomněli naše tradice a rádi byste dětem vyprávěli o českých zvycích z dob
dávných i současných? V této knize najdete nejen česká lidová říkadla, pořekadla,
písničky, koledy, pranostiky, ale také popis a vysvětlení našich nejznámějších svátků,
zvyků, obyčejů, her i klasických symbolů, které neodmyslitelně patří k daným ročním
obdobím.

Smolíková, Klára: Knihožrouti: Tajný čtenářský
spolek
Třeťáci Aleš a Zorka jsou v knihovně pečení vaření,
vlastně jim jedna knihovna ani nestačí. Jenže se
zdá, že v okolí se potulují záškodníci, kteří vyhlásili
knihám válku. Kdo to je? A pomohou kamarádům v
nebezpečném pátrání knihožrouti?

Martin – Běsnící bouřka
Vítr vál čím dál silněji. Než se zajíček Martin nadál, byla z
větru vichřice. Kolem hlavy mu začaly kroužit nejen listy a
větvičky, vichr mu sebral i čepici. Dokonce i vrabčák Čimča
měl problémy, vítr si s ním při letu pořádně pohrával. „Martine,
asi bychom se měli schovat, vypadá to na pořádnou
bouřku,“ čiřikal udýchaně. Zajíček Martin, veverka Zrzka,
vrabčák Čimča, krtek Páťa, šnek Plíž a žabák Hop jsou
kamarádi. Prožívají spolu různá dobrodružství. Přižene se zlá
bouřka, vyschne potok... Nejsou ale na problémy sami. Mají přece přátele…
V edici MARTIN vychází čtení pro začínající čtenáře.

Pilkey, Dav: Dogman
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu!
Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. Má srdce hrdiny, silné
paže, bystrý rozum... a hustou srst. Dokáže zatočit se zločinem ve
svém rodném městě?

Peppa Pig: Nová dobrodružství prasátka Peppy
Nová kniha Prasátko Peppa. Nádherná obrázková kniha obsahuje
opět další o nové příběhy oblíbeného dětského seriálu Peppa Pig,
V této knize najdete 4 zajímavé a zábavné příběhy.

Peppa Pig: Závodník Tom : Moje první knížka
Sluníčko krásně svítí, a tak babička poslala všechny hrát si ven.
Dědeček postavil Tomíkovi šlapací závodní auto a Tomík s Peppou
brzy zjistili, že opravdové závody jsou daleko lepší, než ty na
televizní obrazovce.

Prasátko Peppa: Seznam se s Prasátkem Peppou
Žilo bylo malé, trochu panovačné, roztomilé prasátko. Byla to
holčička a jmenovala se Peppa. Moc ráda skákala v blátivých
kalužích…

Prasátko Peppa a její dobrodružství
Kdo by neznal veselou prasečí holčičku Peppu? Se svými
nejbližšími a spoustou kamarádů prožívá nejedno dobrodružství. V
této nové knížce si přečtete o tom, jak se Peppa s rodinou vydala
kempovat, o Tomově prvním dni ve školce, o zábavě na pouti a
sportovním dni. Prima zábavu!

Leporela pro nejmenší

Naučná pro dospělé
Mareš, Jaroslav: Největší záhady kriminalistiky – vraždy
Publicista Jaroslav Mareš se ponořil do bádání největších českých i
československých kriminálních případů. Prošel tisíce stran spisů,
znovu vyzpovídal některé svědky a odkryl příběhy plné zločinu a
tajemna. Napětí ještě podtrhují dobové fotografie.

Markovič, Jiří: Lovec přízraků: Vraždy, které šokovaly republiku
Byly to výjimečné a výjimečně kruté případy. Když kriminalisté
poprvé stáli na místech vražd, nad zuboženými těly obětí, připadal
jim neznámý pachatel jako vzdálený přízrak. Jako monstrum s
nepochopitelným myšlením a ještě zvrácenějším konáním... Jaká
byla realita?Profesionální dráha policejního vyšetřovatele a šéfa
pražské mordparty Jiřího Markoviče je lemována především
sexuálními vraždami. Případ pětinásobného vraha Hojera či kauza
tzv. spartakiádního škrtiče Straky vstoupily už na beztak výrazně
zkrvavělý piedestal historie české kriminalistiky.Markovič ale také řešil brutální vraždu v
hodkovičském lese – ta svého času inspirovala scénáristu Jaroslava Dietla, stejně jako
pozměnila učebnicové kánony o předpokládaném pachatelově profilu.Dozvíme se také
nelítostnou pravdu o dvojnásobné vraždě v Prokopském údolí. O vraždě v restauraci U
dvou koček, jež vyústila v soudní maratón. O psychopatu Vocáskovi, prvním doživotním
odsouzenci, který se dnes snaží prodrat na svobodu. Navštívíme místa činu, pitevny,
psychiatrická zařízení...Zasvěceným průvodcem nám bude Lovec přízraků.

Milton, Giles: Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku
Věděli jste o tom, že Hitler bral kokain? Nebo že Stalin vyloupil banku?
Že mrtvola Charlieho Chaplina byla ukradena a zloději za ni požadovali
výkupné? Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů. V
poutavé próze Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku uvádí 50
těch nejbizarnějších historických „perliček“. Budete se podivovat nad
příběhy, které se čtou jako fikce, a přitom jsou zcela pravdivé.
Přečtete si o Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro nějž druhá světová válka skončila
až v roce 1974; o tom, jak Agatha Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela; o
Mallorym, který možná jako první člověk zdolal Mount Everest; nebo o tom, kdo doopravdy
zabil Rasputina.
„Fascinující poznámky z historie pod čarou“, jak Milton v originále nazývá svou knihu, jsou
podloženy autorovým výzkumem. Partička špiónů, darebáků, lidojedů, dobrodruhů a
otroků, která se na těchto stránkách sešla, zahrnuje dvacet století na šesti světadílech.
Kniha vrhá světlo na některé z nejvykřičenějších příběhů dějin a jejich nejokázalejší a
nejbarvitější postavy – zvířata nevyjímaje.

Milton, Giles: Když Lenin přišel o mozek a Churchill obětoval ovci
Věděli jste, že se Churchill během druhé světové války připravoval
zaútočit na Německo pomocí biologických zbraní, které by zemi učinily
neobyvatelnou na několik desetiletí, a obětoval tomu ovci, a to nejednu?
Nebo že mozek Vladimira Iljiče Lenina je nakrájený na 30 000 tenkých
plátků? Mistrovský vypravěč historických příběhů Giles Milton nám v této
knize servíruje další bizarní události z nedávné i vzdálenější historie,
mnohdy jen těžko uvěřitelné, ale přesto pravdivé. Slyšeli jste o tom, že se v Londýně
stavěla věž, která měla svou výškou předčit pařížskou Eiffelovku? A představte si, že
Spojené státy měly svého císaře! Zní to neuvěřitelně, ale přesto je to tak – historie zkrátka
píše příběhy, které by nevymyslel ani ten nejkreativnější spisovatel. Druhá část knihy,
kterou Milton v originále nazývá Fascinující poznámky z historie pod čarou, tak přináší
dalších padesát příběhů, které se čtou jedním dechem, a čtenář se díky nim dozví leccos z
toho, co se už nevešlo do hodin dějepisu.

Zikmund, Miroslav: Sloni žijí do sta let
Cestopis o návratech nejen na Srí Lanku vychází ke 100.
narozeninám Miroslava Zikmunda. Sloni žijí do sta let je cestopis
prostorem i časem, příběh o náhodách, zrání a stárnutí. Je to kniha
o životních návratech. Vyplujte na zámořskou cestu na exotickou Srí
Lanku a do vzpomínek cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám
chce vyprávět o zelených čajových plantážích, divokém oceánu,
nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž
vrcholcích se vám zamotá hlava horkým vzduchem promíseným s
vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání
a oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem chutí a
zážitků! Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Se svým celoživotním
parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval celkem 83 zemí světa. V roce 2000 se již potřetí
vydal na Srí Lanku, tentokrát však s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou. Jejich
putování je protknuto nejen výpravami k posvátným chrámům, které už po staletí stráží
sošky buddhů, ale i návštěvami u nevšedních osobností, jakými byl například spisovatel
Arthur C. Clarke nebo slavný srílanský tanečník a Miroslavův dávný přítel Čitrasena.
Miroslav Zikmund v roce 1969 odjel na Srí Lanku oslavit svou padesátku. Pojďme jeho
neuvěřitelné 100. narozeniny oslavit symbolickým návratem do tropického ráje.

