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Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?
(vyšel v říjnu 2016)

Dílničky na akci „Rozsvícení vánočního stromu“, 27. 11. 2016

V neděli 27. 11. 2016 jsem se již pošesté aktivně podílela na tradiční akci s názvem
"Rozsvěcování vánočního stromu".
V čítárně bylo pro děti nachystáno sedm různých tvoření:
- vyškrabávací obrázky
- vystřihování papírových vloček a zdobení cédéček
- výroba kouzelných (neviditelných) obrázků
- vymalovávání pohlednic
- vymalovávání puzzle
- navlékání neonových korálek
- výroba pohádkových záložek
Na dílničku byl vstup zdarma, veškerý materiál platila Obec Jinačovice, což
návštěvníci akce velmi kladně ocenili a přivítali.
Dílnička byla úspěšná, zúčastnilo se
odhadem asi 40 dětí.
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Šárka Ondrušková se narodila v Brně v roce
1978, v letech 1992-1996 vystudovala Střední
školu informačních a knihovnických služeb
v Brně. Po maturitě nastoupila do Knihovny
Jiřího Mahena. Žije s manželem a dvěma syny
v Brně. Volný čas nejraději tráví se svými dětmi,
k jejím koníčkům patří malování na hedvábí,
korálkování, četba, houpací síť, kocour,
koloběžka, příroda, rakouské Alpy a spousta
dalších věcí. Po ukončení knihovnické školy
Šárka nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena.
Nejprve pracovala v Hudební knihovně, potom
přešla do dětského oddělení. V současné době
pracuje v pobočce KJM v Brně-Řečkovicích.
Tato práce jí maximálně vyhovuje, neboť jí umožňuje uplatnit její všestrannost a
kreativitu. V dvoučlenném pracovním týmu musí prostě každý umět všechno, od
katalogizace, přes půjčování, akce pro veřejnost, besedy, soutěže pro děti až po
statistiku.
Šárka se stále ráda vrací do Jinačovic, do obce v těsné blízkosti Brna, kde vyrůstala,
kde žijí její rodiče a kde od roku 2001 působí jako knihovnice místní knihovny.
Knihovna v Jinačovicích je jednou z nejlépe pracujících v regionu Brno-venkov,
v roce 2008 byla oceněna v soutěži Knihovna roku jako druhá nejlepší
v Jihomoravském kraji. Čestné uznání obdržela za aktivní zapojení knihovny do

života obce a kvalitní webové stránky. Knihovna ale neusnula na vavřínech a ve své
činnosti nepolevila. Znovu byla knihovna do soutěže nominována v roce 2013,
tentokrát se bohužel výhru získat nepodařilo. Knihovna se snaží v rámci finančních a
prostorových možností budovat kvalitní a aktuální knihovní fond, nabídku nových
titulů doplňuje zapůjčením souborů výměnného fondu. Čtenáři mají z čeho vybírat,
např. v roce 2015 bylo do knihovny zakoupeno nebo darováno 217 svazků nových
knih a zapůjčeno 200 svazků výměnného fondu. V současné době je knihovna plně
automatizovaná, Šárka v roce 2008 katalogizovala celý fond knihovny (cca 3000
svazků) v AKS Clavius, v roce 2014 knihovna přešla do regionálního systému
Clavius REKS, který provozuje pověřená knihovna Městská knihovna v Kuřimi.
Kromě obvyklých činností, jako je budování knihovního fondu a půjčování, se Šárka
věnuje práci s dětským čtenářem. Organizuje kreativní dílničky, ať už pro děti
samotné nebo děti v doprovodu rodičů. Každoročně je například pořádána u
příležitosti akce „Rozsvěcení vánočního stromku“ dílnička pro děti, této akce se
obvykle účastní okolo 40 dětí. Knihovna se již několikrát zapojila do celostátní akce
Noc s Andersenem, proběhla také podobná akce „bez přespání“, která byla nazvána
Dobrodružství v knihovně. Pod hlavičkou knihovny jsou pořádány populárně-naučné
vycházky, tzv. stezky, které mají za cíl seznámit účastníky se zajímavými místy a
historií nejbližšího okolí obce. Na první stezku se jinačovičtí čtenáři vydali v roce
2011, v letošním roce proběhla již dvanáctá stezka. Knihovna se také zapojuje do
celostátních i oblastních charitativních akcí (výroba rukodělných výrobků pro
charitativní účely, sběr šatstva a hraček, pohlednice pro nemocné děti).
Je vydáván časopis Knihovníček. Časopis začal vycházet v roce 2004 a po dobu pěti
let vycházel pouze v tištěné podobě, v letech 2007-2009 v elektronické podobě a je
ke stažení na webových stránkách knihovny. Časopis byl určen pro dětské čtenáře a
děti se také na jeho obsahu podílely. V současné době má časopis podobu
elektronického občasníku. Šárka také každoročně píše výroční zprávu o knihovně a
přispívá také do různých časopisů (Jinačovický Zpravodaj, kuřimská Zlobice aj.).
Jinačovická knihovna je příkladem dobře fungující knihovny a to především díky
osobnosti knihovnice, velký dík patří obci Jinačovice, která jako zřizovatel svoji
knihovnu podporuje. Dík patří také panu Petru Příborskému, který spravuje webové
stránky knihovny, a v neposlední řadě také panu Břetislavu Bémovi, kronikáři obce a
příležitostnému zastupujícímu knihovníkovi. Nejnovější informace o dění v knihovně,
archiv akcí a spoustu zajímavých podnětů je možné najít na webových stránkách
jinačovické knihovny.
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Beseda o Ondřeji Sekorovi v MŠ Jinačovice, listopad 2016
V listopadu proběhla také v Jinačovicích v místní mateřské škole beseda na téma
Ondřej Sekora. Besedy se zúčastnilo 22 dětí ve věku od tří do šesti let.
Během besedy se děti dozvěděly o osobnosti Ondřeje Sekory, seznámily se
s Ferdou a ostatními pohádkovými postavičkami pana Sekory, vyslechly si čtenou
i mluvenou pohádku, a dozvěděly se zajímavosti o vývojovém stádiu mravence.
V samotném závěru besedy si děti samy mohly jednoho "Kuklínka" vytvořit.
Po besedě následovala také exkurze do knihovny, kde na děti čekal Skřítek
Knihovníček. V závěru exkurze si děti mohly vyzkoušet načíst si skenerem čarový
kód knihy, a po pohlazení skřítka Knihovníčka dostali malou sladkou odměnu.

Beseda o Ondřeji Sekorovi v MŠ Plovdivská, listopad 2016
V listopadu proběhla v Brně v MŠ Beruška (ve třídě Kuřátek) beseda na téma
Ondřej Sekora.
Besedy se zúčastnilo 20 dětí ve věku od tří do šesti let.
Během besedy se děti dozvěděly o osobnosti Ondřeje Sekory, seznámily se
s Ferdou a ostatními pohádkovými postavičkami pana Sekory, vyslechly si čtenou
i mluvenou pohádku, a dozvěděly se zajímavosti o vývojovém stádiu mravence.
V samotném závěru besedy si děti samy mohly jednoho "Kuklínka" vytvořit.
Po besedě došlo od paní učitelky i písemné hodnocení: "Krásná a zajímavá beseda
na téma Ferda Mravenec od paní Šárky Ondruškové byla pro děti zpracována
krásnou formou s ohledem na věk i počet dětí, děti byly v průběhu besedy
zapojovány do činností,což jsme velice ocenily s kolegyní a celkově si nejen děti,ale
i my, učitelky, odnesly krásný zážitek a nové informace."

NOVÝ RELAXAČNÍ KOUTEK
Od prosince 2016 je v zadní části knihovny nový malý relaxační koutek. Čtenáři se
mohou uvelebit na sedacím vaku a na svou oblíbenou knihu si posvítit novou
lampou… Doufám, že se vám místo bude líbit a při svých návštěvách v knihovně ho
bude rádi využívat.

NOVÉ POLIČKY PRO VAŠI LEPŠÍ
ORIENTACI
Na žádosti rodičů o „první čtení“ pro děti jsme zareagovali tak, že na tuto literaturu
pro prvňáčky a začínající čtenáře jsme vyhradili speciální polici s touto literaturou.

NOVĚ PŮJČUJEME AUDIOKNIHY
Z výměnného fondu z Kuřimi nám v prosinci 2016 dorazily i audioknihy, a také
cizojazyčné knihy s CD přílohou. Rovněž pro ně jsme vyhradili speciální polici pro
vaši snažší orientaci. Seznam audioknih a cizojazyčných knih najdete na konci
Občasníku.

NOVINKY PROSINEC 2016
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Boček, Evžen: Aristokratka na koni
Třetí kniha série Aristokratka. Marie Kostková z Kostky opět řeší nezáviděníhodné
problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstává věrný svému označení, a tak tu
hraběcí rodinka ani personál rozhodně nemají na růžích ustláno.

Formanová, Martina: Nevěra po americku
Dva manželské páry a komunikace přes internet tvoří půdorys nového
románu Martiny Formanové, jehož děj nás zavede do současného New
Yorku. U společné večeře se setkávají dvě spřátelené manželské dvojice.
Obě působí navenek úspěšně a spokojeně, a teprve bližší pohled pod
povrch jejich životů ukazuje, kolik vášní, dramat i pochyb tato fasáda
skrývá. John, Andrea, Liz a Harold mají každý svou pevně určenou životní
roli, a na prahu čtyřicítky zjišťují, že ani jeden s ní nejsou spokojeni...

Hájková, Veronika: Pes ve městě, aneb, Peklo a půvaby druhého dospívání (DAR)
„Pozor na návody k použití!” varuje humorná próza "Pes ve městě". Život
jedné pozdní matky obrátí naruby fenka anglického buldoka - nezvratný
důkaz o tom, že rozvážné, poklidné a nesportovní plemeno produkuje
výjimky. Zaznamenaný rok se vzpurným štěnětem, svérázným dítětem,
zpovykaným manželem, rozšafnými rodiči a kazisvětskou tetou vyvolá
bouři souznění u mnoha českých žen. U pejskařů pak sentimentální
vzpomínky na jejich kynologické začátky.

Keleová-Vasilková, Táňa: Modrý dům
Příběh se odehrává na samotě, v modrém domě, kde se na Vánoce
setkává velká rodina. Postupně se před námi odvíjejí nejen osudy, ale
i charaktery lidí, které spojuje osobitá a silná osobnost – jejich matka.
Staré paní je sedmasedmdesát let, její osobnost je protknutá moudrostí
a láskou, ale navzdory tomu, že svoje děti miluje, vidí i jejich nedostatky
a slabosti. Osudy členů jedné rodiny se odkrývají v průběhu tří svátků.
Někdy stačí i tak málo času, aby se toho v životě hodně změnilo...

Keleová-Vasilková, Táňa: Srdce v temnotách
Nastal čas, kdy Klára musí dát svou čtyřletou dcerku do
mateřské školky a nastoupit do práce. I když si to
představovala jinak a chtěla zůstat s dětmi doma co
nejdéle, nejde to. Manžel Milan přišel o lukrativní místo
a v novém zaměstnání nevydělává tolik, aby to stačilo
pokrýt

potřebné výdaje pro

čtyřčlennou rodinu.

Po

úspěšném konkurzu nastoupí do soukromé firmy jako
asistentka, ale od začátku má jen samé problémy. Nejprve
s ředitelem, který zapomíná vyplácet mzdy a tváří se, že je
to samozřejmé, pak s novou nadřízenou, stárnoucí
a zatrpklou ženou, jež šikanuje své zaměstnance a často
opilá vytváří na pracovišti nesnesitelnou atmosféru. Klára
pracuje od rána do večera, domů se vrací unavená a už
nestíhá všechno v domácnosti jako dřív. Milan jí nejen
nepomáhá, ale navíc jí to i vyčítá. Mezi manžely panuje čím
dál větší napětí, hádky a nepochopení jsou na denním pořádku. Klára je zničená, v poslední
době pod neustálým psychickým tlakem doma

i v práci, nic ji netěší, snad jen dvě krásné

děti, jejichž objetí hřeje. Netuší však, že všechny události jsou jen předehrou skutečné
bolesti a smutku. Osud jí přichystal mnohem větší trápení, s nímž se bude muset vyrovnat,
a její srdce nadlouho zahalí tma...

Keleová-Vasilková, Táňa: Vůně života
Vůně v našich životech jsou proměnlivé jako dny střídající se
s nocemi. Zároveň ale mají v sobě něco krásně neměnného.
Vůni domova… a lásky. Toužíme po ní všichni, po jistotě, která
nás zahřívá a skýtá pocit bezpečí. Dovoluje nám dýchat a plnit si
sny, menší či větší životní plány.Magda a Lenka, hrdinky
příběhu, nejsou výjimkou, stejně jako miliony jiných žen na
celém světě touží po jistotě a lásce. Jinak je to s Alicí, která sní
o práci v zahraničí, o svobodě, a manžela ani dítě ke štěstí
nepotřebuje. Ale možná je všechno úplně jinak... Vůně v našich
životech jsou proměnlivé jako dny střídající se s nocemi.
Zároveň ale mají v sobě něco krásně neměnného. Vůni
domova… a lásky. Toužíme po ní všichni, po jistotě, která nás zahřívá a skýtá pocit bezpečí.
Dovoluje nám dýchat a plnit si sny, menší či větší životní plány.Magda a Lenka, hrdinky
příběhu, nejsou výjimkou, stejně jako miliony jiných žen na celém světě touží po jistotě
a lásce. Jinak je to s Alicí, která sní o práci v zahraničí, o svobodě, a manžela ani dítě ke
štěstí nepotřebuje. Ale možná je všechno úplně jinak...

Márai, Sándor: Svíce dohořívají (DAR)
Rámec novely tvoří setkání dvou přátel, absolventů vojenské školy
ve Vídni, po více než čtyřiceti letech. Setkání se odehrává
v kulisách duchovní atmosféry a skrytého řádu hodnot, které zanikly
zároveň s rozpadem Rakouska-Uherska. V dramatu dávné vášně
a zrady je řečeno vše podstatné o přátelství, stáří, lásce, vztahu
k životu a ke světu.
Musso, Guillaume: Volání anděla
Na Kennedyho letišti v New Yorku do sebe
nechtěně vrazí muž a žena. Oba v té chvíli telefonují. Jonathan
a Madeline rychle sbírají své věci a omylem si vymění telefony. Když
to zjistí, dělí je od sebe deset tisíc kilometrů: ona je v Paříži, kde
prodává květiny, on v San Francisku, kde vlastní restauraci. Oba jsou
zvědaví na toho druhého, a tak začnou zkoumat obsah cizího telefonu.
Zjistí, že jejich životy jsou spojené tajemstvím, které považovali za
navždy pohřbené…

Nesbo, Jo: Přízrak
Devátý díl krimi série Harry Hole. Detektiv Hole se po třech letech
strávených v Hong Kongu vrací domů do Norska, nejde ovšem
o zdvořilostní návštěvu. Po příletu míří na policejní ředitelství, kde
žádá svého někdejšího nadřízeného, aby se mohl ujmout vyšetřování
takřka uzavřeného případu vraždy na drogové scéně. Harrymu je
umožněno setkat se s domnělým vrahem, osmnáctiletým chlapcem,
který mu kdysi byl velice blízký. Jejich setkání není jediným
překvapením, jež Harryho při vyšetřování čeká...

Váňová, Magda: Nebýt sám
Kousek od Závie leží Hokuteple a tam je ráj. Každý si ho představuje
podle svého, stačí jen přivřít oči. V řekách teče limonáda, z nebe padá
zmrzlina a čokoláda roste holkám a klukům přímo v kapsách. Tuhle
nekonečnou pohádku o dětském ráji vyprávěla maminka Konrádovi
před spaním a potom oba jeho rodiče zahynuli při autohavárii. Svůj
dětský ráj ztratil, ale na Hokuteple nezapomněl. Vyrůstal u strýce a tety
na malém městě a teprve v dospělosti si uvědomil, jak byl osamělý, že
zatrpklá teta a bezradný strýc mu rodinu nenahradili. Jeho citovou
výchovu obstaraly tři dívky. O pět let starší zdravotní sestřička Ema,
stejně stará kamarádka ze sousedství Dora, s kterou vyrůstal, chodil do školy a studoval na
univerzitě, a o několik let mladší Olivie, sestra Konrádova nejlepšího přítele z fakulty. Jen
díky nim ho nepohltilo osamělé dětství, ale přesto i v dospělosti Konráda svazuje podivná
nesmělost a nerozhodnost, jako by se chtěl schovat v maminčině Hokuteple. To však nejde,
Konrád je muž a přiblížit se k ráji, který v dětství ztratil, pro něj znamená nebýt sám.

Váňová, Magda: S tváří beránka
Hrdinové románu projdou důkladným testem osobnosti od chvíle, kdy se
ze zdánlivě nevinných příčin začne rozpadat vztah charizmatického
houslaře Zbyška a jeho ženy Violy. Tlumočnice a překladatelka Viola
Gallová si na jedné ze svých služebních cest neuváženě zaflirtuje se
známým sukničkářem Beranem a zakrátko začnou jejímu manželovi
chodit anonymy o jejím údajném mileneckém poměru, špatném

charakteru a prostopášném chování. Zbyšek Gall je hluboce ponořený do své práce
houslařského mistra, ale situace, ve které se ocitl, ho zraňuje. I když je citlivý a vnímavý,
dokáže Violu překvapit i velkým neporozuměním a žárlivostí. Jeho mladší bratr Filip je
povrchnější a protřelejší, nepokračuje v rodinné houslařské tradici, živí se fotografováním
a Zbyškovi do jisté míry jeho kariéru závidí, přestože mu s Violou vychovávají jeho syna
Ondřeje z prvního manželství. To ovšem není nic v porovnání s Filipovou druhou ženou
Olinou, dříve nejlepší přítelkyní Violy. Ta už se jako věčně nespokojená narodila a závist
a přetvářka jsou jejími prvotními vlastnostmi. Viole vždycky záviděla její úspěchy, i když
sama žije jen pro svou rodinu a dosáhla vše, co si naplánovala. Děj románu se točí kolem
anonymů, které asi píše novinář Beran, jehož milostné návrhy Viola odmítla. To však zdaleka
není konec psychologicky napínavého příběhu. Viola se marně pokouší přijít do jiného stavu
a trápí ji Ondřej, který zapadl do party mladých darmošlapů. A přicházejí další a další zvraty
a překvapení, které důkladně prověří, na jakém základě stojí manželství Violy a Zbyška
a kdo z jejich okolí má tvář beránka a srdce lišky.

Viewegh, Michal: Melouch
Dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové-učitelé se už pár let živí
poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden jako gigolo a druhý jako
nájemný vrah. Aby si od svých náročných povolání na pár dní odpočali,
vyrazí na řeku Sázavu. Takový je náčrt filmového scénáře, pro něhož
chce jeho autor stůj co stůj získat otupělého producenta.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Eben, Marek: Na plovárně (DAR)
Kniha Na plovárně je výběrem 25 rozhovorů se známými
osobnostmi jako je Jiřina Bohdalová, Štěpánka Hilgertová, Vlastimil
Brodský, Magdaléna Kožená, Vladimír Mišík nebo Michael Kocáb.
Kromě jiného se zde dozvíte, co dělala Marta Kubišová, když
nemohla zpívat, proč Vlastimil Brodský považoval herectví za
„striptýz duše“, co má na starosti ředitelka kanceláře prezidenta pro
styk s veřejností v Bílém domě a mnoho dalšího.

Jilík, Jiří: Žítkovské čarování
Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých
Karpatech, nahlédněte do skutečného života žítkovských bohyň,
žen, které uměly pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro
svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. Nahlédněte do dnes
již zaniklého fenoménu, jehož kořeny sahají do pradávné
minulosti.
Knížka je souborným vydáním autorových titulů Žítkovské bohyně
(2005) a Žítkovské čarování (2006).

Křupavé inspirace (DAR)
Nápady a inspirace na zdravé stravování.

Jenkins, Alison: Dárky z mikrovlnné trouby (DAR)
Návody na tvoření z různých surovin, ale vždy za použití mikrovlnky.

Ortner, Gerlinde: Pohádky radí nejmenším (DAR)
Soubor krátkých pohádkových příběhů, které mají pomoci dítěti překonat
některé konflikty a nepříjemné momenty v jeho životě

Turističtí průvodci: Vídeň, Řím, Berlín (DARY)

VÝMĚNNÝ FOND
Knihy zapůjčené z Městské knihovny v Kuřimi do listopadu
2017. Půjčovní doba 1 měsíc. Prosím, vracejte včas.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Sbohem, miláčku: skutečné kriminální případy
Povídky z českého prostředí podle skutečných současných kriminálních
případů.

Zakletý svědek vraždy: skutečné kriminální případy
Dvanáct napínavých příběhů podle skutečných kriminálních případů.

Adamíra, Milan: Čas rozkvetlých krokusů
Příběh

lásky

krásné

rozvedené

blondýnky

ke

stárnoucímu

padesátiletému muži, kterého polistopadový čas privatizace městské
firmy a úklady jeho konkurentů přivedly až k vraždě.

Adams, Alex: Bílý kůň
První kniha série Bílý kůň. Třicetiletá Zoe se po tragické smrti manžela
pohybuje jen mezi svým prázdným bytem a výzkumným ústavem, kde
pracuje jako uklízečka. Šeď plynoucích dní, která jí pomáhá nalézt vnitřní
klid, se přelije do dramatických událostí. Lidé v jejím okolí začnou umírat na
záhadný virus, pojmenovaný Bílý kůň. Smrtící nákaza se lavinovitě šíří po
celém světě a během několika měsíců se lidstvo ocitá na pokraji vyhynutí.
Přežije jen hrstka imunních jedinců, a někteří z nich jako by pozbyli veškeré
lidství. Vypuká válka a apokalypsu dovrší ničivé zvraty počasí. Odkázána
pouze sama na sebe putuje Zoe postapokalyptickým světem a snaží se přežít. Míří dál
k jedinému místu, které by jí mohlo poskytnout potřebnou ochranu nejen kvůli sobě, ale i
kvůli tajemství, které nese s sebou...

Bauer, Jan: Krvavý cejch
Šestá kniha série Jakub Protiva a mnich Blasius (volně navazuje na tituly
"Pražský rozparovač", "Vampýr z Koňského trhu", "Číše jedu pro krále",
"Císařova poslední vůle" a "Výkupné za krále"). V hostinci U Zlaté husy na
Koňském trhu byl zavražděn bohatý benátský kupec. Celé vyšetřování dostane
tajemný nádech, když na těle mrtvého objeví rychtář Jakub Protiva podivný
krvavý cejch. Pátrání po pachateli vraždy zavede novoměstského rychtáře
a jeho přítele Blasia daleko za pražské hradby. Může snad za vše rodové
prokletí majitelů hradu, jejichž předek se kdysi zúčastnil křížové výpravy do
Svaté země?

Berry, Steve: Královský klam
Osmá kniha série Cotton Malone. Bývalý agent Malone se na vlastní kůži
přesvědčil, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Původně jen chtěl vzít
syna na prázdniny do Dánska, ale nedokázal odmítnout přátelskou službu své
bývalé nadřízené: slíbil jí, že s sebou vezme také patnáctiletého kapsáře Iana
a na londýnském letišti ho předá policii. Po přistání se z údajných policistů
stanou únosci a oba chlapci zmizí...

Betts, Charlotte: Žena obchodníka s kořením
Třetí kniha série Lékárníkova dcera. Kate s napětím očekává návrat svého
manžela

Roberta.

Domluvený

sňatek

s

bohatým

obchodníkem

s kořením jí měl zajistit spokojený a šťastný život, po kterém tolik toužila.
Radost z jeho příjezdu a vidina šťastné budoucnosti je však zničena
obrovským požárem, který s sebou vezme všechen Robertův majetek.

Black, Benjamin: Elegie za April
Třetí kniha série Quirke (volně navazuje na romány "Kdo je bez viny"
a "Anatomie strachu"). Když Quirka požádá jeho dcera Phoebe, aby jí
pomohl najít její nejlepší přítelkyni April Latimerovou, není zrovna příliš
ochotný. Jeho vztah s dcerou není právě ideální, přesto se však nakonec
rozhodne, že udělá vše pro to, aby April, která pracovala jako lékařka
v místní nemocnici, našel. Své pátrání začíná mezi členy její rodiny, ti mu
ale příliš nepomohou, neboť s April už delší dobu neudržují bližší kontakty.
Phoebe mezitím pátrá na vlastní pěst ve skupině Apriliných přátel, kterou
tvoří výstřední herečka, reportér a také přitažlivý student chirurgie...

Brown, Sandra: Šaráda
Populární televizní hvězda Cat Delaneyová se rok po zdařilé transplantaci
srdce vrací k práci v televizi. Neustále ji však pronásleduje myšlenka, že
kvůli tomu, aby ona mohla žít, musel někde zemřít jiný člověk. Její obavy se
naplní: někdo neznámý jí usiluje o život a na jeho seznamu figurují všichni
pacienti, kterým byla provedena transplantace v tentýž den.

Bruen, Ken: Dramatik. Kněz. Kříž
Taylor nejprve musí vypátrat vypočítavého vraha „Dramatika“, který si chce
hrát. Poté ho případ mrtvého otce Joyce vláká do vražedné pavučiny
temných spiknutí. A nakonec ho vyšetřování ukřižovaných obětí přivede tváří
v tvář mnoha přízrakům minulosti, živým i mrtvým. Černý humor, lyrika
a svérázný irský náhled na svět jsou pilíři těchto příběhů. Výbušně,

znepokojivě a skrnaskrz originálně zachycuje Ken Bruen tísnivou atmosféru v irské
společnosti v čase velkých sociálních a ekonomických otřesů. Jeho hrdina, Jack Taylor, byl
vyhozen z řad gard. Nezbývá mu než se živit jako soukromý detektiv, veličina to v Irsku
neznámá, jelikož prý příliš připomíná nenáviděnou postavu práskače.

Buresch, Luisa: Když je láska slepá
Aliu a Leandera všichni vnímají jako pár snů a poté, co se jim narodí
dcera, se idylka zdá být dokonalá. Půvabně chaotická Alia i lidé kolem
ní věří, že její vztah je zcela mimořádný. O to překvapivější je pak
Leanderovo náhlé přiznání: „Musím ti něco říct. Mám jinou.“ Situaci,
kterou Alia zná jen z laciných romantických knih, o nichž píše
diplomovou práci, najednou zažívá na vlastní kůži. Zhroutí se jí svět.
Jak se smířit s odchodem životního partnera?

Carlisle, Helen Grace : Krev mé krve
Prostým jazykem vyprávěný příběh Mary Williamsové a jejích čtyř tak
rozdílných dětí, které miluje navzdory tomu, jaké jsou a čeho se
dopustily...

Cartland, Barbara: Nebezpečná maškaráda
Osmá kniha série Pink. Ola McNewtonová, dcera náčelníka klanu, žije poklidný život po boku
svého otce v zapadlé skotské vísce. Nesmírně se těší na výlet do Londýna, kde mají vzdát
hold královně Viktorii. Když její otec nečekaně zemře, dívka se rozhodne
plány neměnit a do Londýna dorazí pouze se svou komornou. Aby si
svou první cestu opravdu užila, rozhodne se předstírat, že je balkánskou
princeznou. Díky této maškarádě pronikne až do Buckinghamského
paláce, kde se jí ujme pohledný vévoda z Camborne. Ola se do
okouzlujícího vévody zamiluje – a vytuší, že mu také není lhostejná. Jak
by mu teď ovšem mohla prozradit, že lhala o svém původu?

Cartland, Barbara: Závod lásky
Dorina, dcera bohatého průmyslníka, žije většinu svého života v cizině,
aby se naučila jazyky a mohla jednoho dne převzít rodinnou firmu. Při
svém pobytu ve Francii se dozví, že její otec nečekaně zemřel a že je její
povinností ho zastoupit. Dorina se však necítí být připravená - ví toho tak
málo o otcově posledním nápadu - samohybném kočáru, který nebudou
muset táhnout koně. Rozhodne se tedy držet jeho smrt v tajnosti, a aby
získala potřebné zkušenosti, nechá se najmout jako tajemnice největšího
rivala svého otce, hraběte z Kenningtonu.

Cimický, Jan: Případ pro Maigreta
Komisař Herblot platí za detektivní eso Paříže a případy, které vyšetřoval,
se dají počítat na stovky. Tentokrát stojí před případem mrtvé majitelky
nemovitostí, kterou naleznou v jejím obchodě. Hlavním podezřelým je
přitom její synovec, který má k vraždě nejvíc důvodů. Herblot však
důvěřuje především svým instinktům, které mu říkají, že vše není tak
jednoduché, jak se na první pohled zdá…

Ciprová, Oldřiška: Bílá princezna: nevěsta pro budoucího krále
Václava I.
Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, nevěsta pro kralevice
Václava. Kvůli jejímu vzhledu jí přezdívají Běluška. Od prvního
momentu je ženichem oslněna, ale vycítí, že ona ho vůbec nezaujala.
V cizím prostředí se dívka stane snadným cílem intrik, dokonce je
nařčena i z vraždy. Bude jen na Václavovi, zda ji ochrání a zda se pro ni
najde místo v jeho srdci.

Coleman, Rebecca: Království nevinnosti
Svět,

jak

jej

ukazuje

waldorfské

školství,

je

nezkažený

a čistý a každému nabízí nespočet příležitostí pro osobní rozvoj.
Judy MacFarlandová této myšlence zasvětila život, šťastná však
není – manžel, závislý na lécích, ji ignoruje, se synem se jen hádá
a vztahy s dcerou nejsou o mnoho lepší. Když se ve škole objeví
šestnáctiletý Zach Patterson, zahlédne citově vyprahlá Judy
odlesk chlapce, kterého jako dítě milovala. A protože přitahuje
i ona jeho, je zralá žena ochotná rázem zapomenout na všechny
zásady, kterými se doposud řídila. Věřila jim však někdy
doopravdy? Skandál na sebe každopádně nenechá dlouho čekat…

Coleman, Rowan: Kniha vzpomínek
Claire má fungující manželství, dvě dcery, všetečnou matku…
a Alzheimera. Dříve měla i práci, kterou milovala, ale kdo by
zaměstnával učitelku, která trpí ztrátou paměti? Snaží se proto
zachovat alespoň to, o co ji ještě nemoc nepřipravila, a tak si zapisuje
momenty z minulosti i současnosti. Ví, že tyto řádky budou brzy to
jediné, co po ní manželovi a dětem zbude.

Coleman, Rowan: Matkou ze dne na den
První kniha série Sophie Mills. Sophie je žena, která se stala matkou
doslova ze dne na den, naprosto nepřipravená a beze špetky
zkušenosti. Ze sebevědomé manažerky se stává bezradná osoba,
která si zpočátku absolutně neví rady, ale postupně díky holčičkám
začíná chápat, co je pro ni v životě opravdu důležité.

Collins, Jackie: Pomsta Lucky
Čtvrtá kniha série Lucky Santangelová (volně navazuje na "Šance",
"Lucky" a "Lady Boss" a pokračuje romány "Nebezpečný polibek"
a "Nebezpečná žena"). Lucky tentokrát nebojuje ani o moc, ani
o lásku, ale o smysl své existence. Podaří se jí zachránit rodinu
a filmové ateliéry? Co je ta temná síla, jež ji chce připravit
o všechno, co je jí nejdražší? Lucky se vrhá do boje a její zbraně vyrážejí
dech.

Connelly, Michael: Pád
Sedmnáctá kniha série Harry Bosch. Harry Bosch se ocitá na sklonku
kariéry, a tak chce zbývající tři roky služby maximálně využít. Přání se mu
vyplní: jednoho rána přistanou na jeho stole hned dva nové případy.

Connolly, John: Až na popel
Desátá kniha série Charlie Parker. Randall Haight jako teenager spolu
s kamarádem zavraždil čtrnáctiletou dívku. Teď má možnost začít nový
život. Žije v malém městě v Pastor Bay ve státě Maine. Objeví se ale
někdo, kdo ví o jeho provinění. Trýzní ho anonymními vzkazy a vyhrožuje
mu. Randall chce, aby mu soukromý detektiv Charlie Parker pomohl.
V Pastor Bay ale shodou okolností zmizí čtrnáctiletá dívka. Také její
rodina má tajemství, které se snaží chránit. Charlie Parker se pokusí
rozplést síť klamů a lží, do nichž je vtažena policie, FBI, člen gangu Tommy Morris i Randall
Haight...

Čapek, Karel: Anglické listy
Kdo miluje Čapkovy fejetony, nesmí pominout toto sebrání Čapkových
cestopisných sloupků, které za svého dvouměsíčního pobytu v Británii psal
a navíc skvěle kreslil pro Lidové noviny.

Černá, Jaroslava: Mikuláš, vévoda opavský: hlas modré krve
Mladému vévodovi Mikulášovi umírá před očima otec a velký český
vladař Přemysl Otakar II. Králův syn v bitvě na Moravském poli ztrácí
svůj vzor a oporu, navíc po letech v zajetí nedoufá, že najde ztracenou
lásku Marianu. Životem ho vede zděděná hrdost a zodpovědnost, modrá
krev v žilách posiluje povinnost pomáhat nevlastnímu bratrovi králi
Václavovi. Když se ožení s habsburskou princeznou Adelheidou, plní tím
pouze povinnost šlechtice a upevňuje své postavení, protože jako králův
levoboček nemá právo usednout na trůn…

Černucká, Veronika: Naše heslo Apokalypsa
Druhá kniha série Tara. Věc: Vražda. Heslo: Apokalypsa. Tak zněl
anonym, kvůli kterému se Tara rozjela do severních Čech, aby se ujala
svého nového případu. Na zámku hraběte Tovačovského dochází během
maškarního bálu k vraždě...

Češka, Stanislav: Láskyplná smrt
Osmá kniha série Detektiv Berka. Bývalého šéfa jihomoravské krajské
mordparty, tentokrát vyhledá jeho spolužák, známý advokát Nebeský,
který zastupuje klienta obviněného z vraždy své milenky. Důkazy jsou
přesvědčivé a vše ukazuje na to, že inženýr Zábrana svou přítelkyni
skutečně zavraždil. Advokát má ovšem jisté pochybnosti...

Češka, Stanislav: Případ holasické lásky: zločiny na Velké Moravě
Osmá kniha série Zločiny na Velké Moravě. Po uzavření míru
s Franky se poměry v Moravském království stabilizovaly. Svatopluk chce
svou říši zvětšit a jako nástroj hodlá využít šíření křesťanské víry. Prvním
cílem má být mocné Vislansko, cesta k němu však vede přes území
Holasiců.

Deutermann, P. T. : Hrdinové Pacifiku: román z druhé světové války
Marsh, Mick a Tommy. Tři nerozluční kamarádi z US námořní akademie.
A samozřejmě Glory, krásná žena, o kterou usilují všichni tři. Jeden z nich
ji nakonec získá, ovšem do jejich osudů krutě zasáhne válka. Píše se
totiž rok 1941 a Japonci právě zaútočili na Pearl Harbor...

Devátá, Ivanka: Pravé domácí
Humorné vyprávění populární herečky a spisovatelky, která se svým bratrem
Jiřím dává čtenářům nahlédnout do života své rodiny.

Doherty, Paul: Čas hyeny
Mahu vzešel z prostých poměrů, ale vlastní pílí a oddaností si dokázal získat
přízeň panovnického rodu. Jako důvěrník krále Achnatona se stal očitým
svědkem náboženské reformy, která do země přinesla pouze rozbroje, bídu
a hlad. Když pak kacířský faraon jednoho dne beze stopy zmizel, zastánci
starých pořádků jej hbitě označili za mrtvého a vládcem ustanovili šestiletého
Tutanchamona.O bezpečí mladičkého vladaře, který je v rozkolísaných časech
jedinou zárukou egyptské jednoty, se stará loajální Mahu. Sotva se však
v zemi podaří nastolit křehkou mocenskou rovnováhu, dorazí do královského města Théb
neuvěřitelná zpráva. Achnaton se vrátil, vítězně táhne nilskou deltou a shromažďuje šiky
odhodlaných stoupenců! Kdo jiný může přesvědčivě potvrdit totožnost údajného faraona než
muž, který byl po léta jeho věrným stínem? Mahu se tedy v doprovodu zaníceného Atonova
velekněze Merirea vydává po proudu Nilu vstříc neobyčejnému dobrodružství…

Engstrom, Thomas: Na západ od svobody: thriller
Inteligentní

špionážní

thriller

s

kořeny

ve

studené

válce.

Marrákeš, červenec 2011 a tři Američané nalezeni brutálně zavražděni
v holičském salonu. O týden později volá na americkou ambasádu
v Berlíně žena a tvrdí, že má o činu informace. Ukáže se, že vlastní
neocenitelné údaje, které vedou k jedné z Američany nejhledanějších
osob. Šéf berlínské CIA zjišťuje, že je na stopě něčemu velkému.

Kontaktuje svého bývalého agenta Ludwiga Lichta, který je pověřen úkolem kořist vypátrat.
Licht nyní působí jako detektiv na volné noze a nachází se ve stálé finanční tísni. Ačkoli se
zdá, že to s ním jde z kopce, CIA dosud využívá jeho praktické povahy a nemilosrdného
úsudku.

Falconer, Colin: Isabela: Neohrožená královna
Isabele je pouhých dvanáct let, když je provdána za anglického krále
Eduarda II. Pro francouzskou princeznu je to láska na první pohled, ale
Eduardovo

skrývané

tajemství

hrozí

zničit

nejen

její

lásku,

ale

i anglické království. Isabela musí volit mezi rodinou a zájmy říše.
V sázku dává i vlastní život, aby zachránila království.

Fallon, Jane: Ve stínu sestry
Celý život žila Abi ve stínu své úspěšné starší sestry. Cleo měla všechno:
krásu, majetek, šťastnou rodinu, kariéru žádané modelky. Jen na mladší
sestru jí posledních dvacet let nezbýval čas… A tak když Abi dostane
pozvání, aby strávila léto se sestřinou rodinou v jejím londýnském domě,
dlouho se nerozmýšlí. Možná se Cleo doopravdy stýská a chce navázat
zpřetrhané vztahy z dětství. Jenže léto se sestrou se od samého začátku
vyvíjí jinak, než si Abi představovala. Připraví ji o pár iluzí, ale přinese
spoustu nového a zvláštního, kromě jiného i nečekanou otázku: Kdo je
doopravdy ta úspěšná a dokonalá sestra a kdo černá ovce rodiny?

Francis, Dick: Cílová rovinka
Překážkový jezdec na vrcholu kariéry Derek Franklin si právě léčí roztříštěný
kotník, když se dozví, že jeho o devatenáct let starší bratr Greville umírá po
těžkém úrazu. Vypraví se za ním do nemocnice, aby s ním strávil jeho
poslední chvíle, a netuší, co všechno ho v nejbližší době čeká. Zdědí totiž
život svého bratra, jeho psací stůl, jeho podnik pro import drahokamů, jeho
zálibu v nesčetných přístrojích a hlavolamech, jeho milenku, koně, ale také
jeho nepřátele, kteří ho málem o Grevillův podnik připraví.

Garwood, Julie: Královský dar
1816, Anglie.Manželství Nathana, markýze ze St. Jamesu, a Sary
Winchesterové bylo vynuceno vůlí krále a jeho snahou usmířit tímto
svazkem oba již dlouho znepřátelené rody. Nevěsta měla při svatbě čtyři
roky, ženich čtrnáct… Po čtrnácti letech však už Sara nechce být loutkou v
rukách svého otce: rozhodne se obrátit se na svého právoplatného
manžela a s jeho pomocí uniknout tísnivému vlivu své rodiny. Na
markýzově lodi pak teprve začíná poznávat muže, kterému byla před lety
zaslíbena. Začíná se cítit v bezpečí, těší se z manželovy ochrany i lásky. Brzy však do
Sařiných šťastných dní proniknou stíny temné minulosti.

Gee, Sophie: Skandál sezóny
Londýn 1711. Lordi a dámy se sjíždějí na spektakulární zahájení společenské
sezóny. Ulice ožívají nádhernými róbami, blyštícími se kočáry a postavami
v tajemných maskách. Všichni touží být bohatí, vtipní a moderní. Je čas flirtů.
A pro oslnivou Arabellu a neodolatelného Barona by to mohl být i čas lásky. Za
zlatou fasádou však vykukuje méně jásavý svět temných putyk, chudoby
a špíny, v němž Baron osnuje smrtelné sítě zrady. Nemůže se smířit s tím, že
pravý král, vypuzen novými protestanty, žije ve francouzském exilu, a intrikuje, aby jej vrátil
na
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s Arabellou. O jejich vztahu si šeptají již všichni a tak je třeba odvahy: to bude skandál
sezóny.
Gounelle, Laurent, Muž který chtěl být šťastný
Jste na výletě na ostrově Bali a pár dní před odjezdem navštívíte jednoho
starého léčitele. Ne že byste k tomu měli nějaký zvláštní důvod, nejste
nemocní, jen se doslechnete o jeho velkém věhlasu a napadne vás, že
byste se s ním mohli setkat.Starý léčitel vás prohlédne. Jeho diagnóza zní
jasně. Těšíte se dobrému zdraví, avšak váš život není... šťastný. Ten
moudrý stařec jako by vás znal lépe než vy sami. Neobvyklým náhledem na
váš dosavadní život vás vtáhne do vůbec nejpoutavějšího dobrodružství, jaké si člověk může
představit – dobrodružství objevování sebe sama. Zážitky, které vám zprostředkuje,
radikálně změní váš život a stanou se klíčem k životu, o kterém jste vždy snili. Tato kniha
nám ukazuje, jak se osvobodit od věcí, které nám brání v tom, abychom byli skutečně
šťastní.

Grisham, John: Firma
Memphiská právnická firma Bendini, Lambert a Locke se specializuje na
daňovou problematiku – je malá, nenápadná, ale velice úspěšná. Svým
zaměstnancům nabízí možnost rychle zbohatnout, ale také si je pečlivě
vybírá. Na seznamu kandidátů se objeví i mladý, chytrý a ctižádostivý Mitch
McDeere. Ten nezaváhá a s novým firemním BMW, novým domem
a krásnou manželkou Abby se vydá vstříc hvězdné kariéře. Jednoho dne
ho však vyhledá FBI a naznačí mu, že velké firemní zisky neplynou jen
z legálních obchodů a všichni právníci, kteří chtěli z firmy odejít, zahynuli za podivných
okolností…

Grossmannová-Brodská: Splněná touha
Knížka přináší dojemné příběhy prostých lidí, kteří touží po životě
naplněném láskou, pohodou a štěstím, ale úskalí, které jim život klade do
cesty, je někdy nad jejich síly. Přesto se však své touhy nevzdávají
a odhodlaně se nesnázím staví na odpor. Autoři povídek: Pittnerová,
Javořická, Lužická, autorů Bodlák, Jahoda, Dostál.

Hacker, Katharian: Necitové
Události 9. září 2001 a přípravy invaze do Iráku slouží jako pozadí ústředního
příběhu novomanželů Jákoba a Isabelle, jejichž život je i přes materiální
blahobyt nevýrazný a prázdný. Po uspěchané svatbě se stěhují do Londýna,
kde Jákob nastupuje jako právník na místo po kolegovi, který zahynul během
útoku na Světové obchodní centrum. Světy manželů se začínají vzdalovat,
jejich vztah každým dnem chřadne a láska se vytrácí. Psychologický portrét
generace

dnešních

„úspěšných“

třicátníků,

kteří

mají

všechno,

ale

nedosáhnou ničeho, kterým chybí schopnost soucitu a postrádají rozhodnost,
což naráží na touhu po existenciální zkušenosti.

Harmel, Kristian: Sladké zapomínání
Se šestatřicetiletou Hope se život zrovna nemazlil: nedávno jí zemřela
matka, manžel ji opustil kvůli dvaadvacetileté blondýnce, její účet zeje
prázdnotou a ona se ze všech sil snaží vychovávat dospívající dceru a
zároveň udržet krachující pekárnu. Na dobré konce ale není nikdy pozdě:
stačí jen trocha odvahy, víry a neutuchající naděje…

Houserová, Eva: Vražda bez důkazů
Současná česká spisovatelka a novinářka přispěla do série českých
detektivních příběhů. A opět jejím prostřednictvím nahlédneme do
odvrácené strany lidské duše, která se vlivem okolností, pokušením, které
si nedokáže odepřít, či zkrátka absencí svědomí nechává svést na cestu
zločinu, často i toho nejzávažnějšího. Napínavé příběhy ze známého
prostředí současné české reality jsou poutavým odpočinkovým čtením pro
milovníky detektivní a krimi literatury.

Ivie, Jackie: Tajemství krásné čarodějky
Román ze série Clans. Když mocný příslušník klanu Payton Dunn-Fadden
dobude v drsných horách skotské Vysočiny hrad nepřátelského klanu
Caruthových, ožení se se svéhlavou dědičkou Dallis Caruthovou. Králův
oblíbenec, urostlý Payton Dunn-Fadden s tvrdým pohledem, nevyniká jen
jako válečník. Stejně legendární je i jeho umění svádět. Payton však skrývá
jedno temné tajemství, o němž ví pouze jeho žena...

James, Julie: Nejvíc sexy chlap
Taylor Donovanová, chicagská právnička, která má za sebou mnoho
úspěšných obhajob v případech sexuálního obtěžování, přijíždí do LA jako
obhájkyně v dalším podobném případu. Váhavě souhlasí, když ji lamač
ženských srdcí herec Jason Anrews požádá, aby mu pomohla s přípravou
na roli v jedné divadelní hře z prostředí soudu...

Jeffries, Sabrina: Umění hříchu
V nové sérii Sabriny Jeffries Hříšní ctitelé nachází americký malíř Jeremy
Keane, vystavující nyní v Londýně, dokonalý model pro své nové, poněkud
skandální dílo v Ivette Barlowové, sestře hraběte z Blakeborough, která
souhlasí s tím stát mu modelem za podmínky, že on ji vezme do
londýnského nevěstince, kde chce hledat ženu, jež může rozluštit jejich
rodinné tajemství…

Jewell, Lisa: Dům, ve kterém jsme vyrůstali
Birdovi bydlí v malebné anglické vesničce v domě se zahradou. Čtyři děti
– pragmatická Meg, zasněná Beth a dvojčata Rory a Rhys – chodí do
místní školy a po večerech sedávají u společných večeří s milujícími
rodiči – hodným tatínkem Colinem a veselou, trochu praštěnou maminkou
Lorelei. Jejich dětství je jako z pohádky, dokud do něj jednoho osudného
velikonočního víkendu nezasáhne tragédie. Rodina se začíná rozpadat,
děti dospívají, odcházejí a z matčiny nevinné sběratelské vášně se stává
patologická posedlost. Po letech se Meg do domu vrací. Jaká tajemství
se tady skrývají? Má rodina ještě šanci? A co se vlastně tehdy o Velikonocích stalo?

Kellerman, Faye: Oběšená
Detektiv Peter Decker má na krku vyšetřování dvou spletitých případů.
Když se na něj obrátí jeho dlouholetá přítelkyně Terry McLaughlinová
s prosbou o pomoc, Decker nemůže odmítnout. Přestože ví, že se bude
muset znovu setkat s jejím prchlivým a nebezpečným manželem Chrisem
Donattim. I když jejich setkání dopadne dobře, po pár hodinách mu Terryin
a Chrisův nezletilý syn Gabe oznámí, že matka zmizela z hotelu a otec
nezvedá telefon. Decker vezme Gabea k sobě a začíná pátrat po nezvěstné Terry, jíž je
v patách žárlivý manžel…Jenže mezitím se v rozestavěném domě objeví na trámu pověšené
tělo zdravotní sestry Adrianny Blancové, která holdovala nevázanému životu. Je to
sebevražda, nebo vražda? Během výslechu rodiny a Adrianniných přátel Decker se svým
týmem rozplétá podivné okolnosti a souhry náhod. Odhalí psychopatického vraha ještě dřív,
než dojde k dalšímu zločinu?

Khalaf, Farida: Dívka, která zvítězila nad IS: Příběh Faridy, jezídské otrokyně
Kocho, idylická vesnička na úpatí severoiráckého pohoří Sindžár, v níž žijí příslušníci
náboženské menšiny Jezidů. Farida právě ukončila předposlední
třídu osmiletého gymnázia a těší se na letní prázdniny. Ale
všechno dopadne jinak. V srpnu 2014 přepadnou její vesnici
ozbrojenci takzvaného Islámského státu. Postřílejí všechny muže
a ženy odvlečou do zajetí. Faridu drží po několik měsíců jako
otrokyni – a děvče prožívá nepředstavitelné útrapy. Ale jednoho
dne se jí podaří uprchnout, společně s pěti dalšími dívkami.
Jedinečný dobový dokument o hrůzách páchaných teroristy
„Islámského státu“. Dojemný příběh o tom, že přátelství, láska
a vůle přežít jsou silnější než jakékoli barbarství.

Kliment, Petr: Modřiny
Ostravská periferie Modřiny byla svědkem vraždy a znásilnění hned
dvakrát, přičemž mezi jednotlivými zločiny již uplynula pěkná řádka let.
Oba vyšetřovatelé, Lošt i Brambor, se vrhají do pátrání za použití všech
možných prostředků své doby, aby pachatelé otřesného činu byli
dopadeni co nejdřív. Odhalují přitom skutečnosti zcela nečekané
a šokující. „Na místě, kde ráno po obloze nestoupá slunce, ale jenom
vozíky s uhlím připevněné k ocelovým lanům“ je však velmi obtížné
vraha najít.

Klouda, Filip: Lovci nocí
Premiantský student univerzity David Leigh byl brutálně zavražděn
v plaveckém bazénu. To bylo před třemi měsíci. Když se za tu dobu
policie neposunula ani o krok blíž k vypátrání vraha, vstupuje do hry
tajemné uskupení lidí, kteří se nezastaví před ničím. Těchto pět cizinců
spojuje jediný závazek: potrestat jeho smrt stejnou měrou.

Koláček, Luboš Y.: Božská královna prokletých adamitů
Román z dob husitských válek vypráví příběh mladičké šlechtičny Marie,
jejíž rodinu vyvraždili husité. Marie se rozhodne pomstít, a proto vstoupí do
táborské komunity. Než však stačí probodnout hejtmana Žižku, jehož tvář jí
utkvěla v paměti, zadrží ji kovář Rohan. Dívka se mu líbí, jeho city jsou
opětovány a mladí lidé se do sebe zamilují. Mezitím tu vzniká sekta
adamitů, jejímž vůdcem se stává Rohan. Láska těch dvou náhle prochází
podivnou katarzí za erotických excesů adamitské volné lásky. Adamité jsou posléze vyhnáni
z Tábora a zvolí si Marii za svoji královnu. Jejich ideály jsou však brzy konfrontovány
s tvrdou realitou, neboť proti nim vyrazí trestná výprava?

Körnerová, Hana Marie: Druhý břeh
Třetí kniha série Kočár do neznáma. Sestry Hermína a Stefanie, které po
revoluci uprchly z Francie, nacházejí po dlouhé 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.

Lam, John J.: Mazaný medvídek
Vysloužilý policejní důstojník Brad Lyon se usadil se svojí ženou Ashleigh
v horách ve Virginii, aby zde vedli poklidný život a věnovali se své zálibě sbírání a výrobě plyšových medvídků. Klid Shenandoah Valley je narušen,
když vetřelec vnikne do domu Lyonových a odnese si starožitného medvídka
Farnell Alpha. Když se zdá, že se život vrací do zaběhnutých kolejí, způsobí
ve městě pozdvižení trojice japonských gangsterů a ředitel místního muzea
je nalezen mrtev. Brad se vydá po stopách vraha...

Laurens, Stephanie: V zajetí hraběte z Glencrae
Tvrdohlavá a sebevědomá Angelica Cynsterová je přesvědčená, že svého
budoucího manžela pozná na první pohled. Když jí během plesu padne zrak
na záhadného šlechtice, ví, že on je ten pravý. Tajemný cizinec ji však místo
dvoření unese...

Legardinier, Gilles: Zítra začnu nový život
Julie Tournellová je téměř třicetiletá Francouzka, která ještě stále hledá
muže svých snů. Radikální změna v jejím životě přijde zároveň s novou
cedulkou na poštovní schránce v jejím domě. Ricardo Patatras… Sice
nového souseda ještě ani neviděla, ale co kdyby byl právě on ten pravý?
Při odhalování záhad Ricardova života jde z jednoho průšvihu do trapasu
a zase zpět, ale informuje nás o nich se statečným nadhledem. Jen si po
večerech opakuje stále stejnou větu: Zítra začnu nový život!

Lustig, Arnošt: Hodiny jako větrný mlýn
Soubor sedmi autorových povídek a novel s tématem holocaustu.

Malliet, G. M.: Osudná zima: případy Maxe Tudora
Druhá kniha série Max Tudor. Bývalý agent MI5 přijíždí na
hrad Chedrow. Starý lord Footrustle pozval na Vánoce celou rodinu. Tajemná
zákoutí starého hradu jsou najednou plná chamtivých příbuzných, kteří se
nemohou dočkat, až ten starý protiva umře a oni zjistí, komu z nich odkázal
svůj majetek. Když starého lorda najdou usmrceného několika bodnými
ranami, je jasné, že někdo z nich byl až příliš netrpělivý...

Marold, Jiří: Zločin přichází za tmy : kriminální příběh z roku 1978
Zakouřené kluby, dunění aparatur vytočených na maximum, alkohol
a drogy. Jaké jsou nitky vedoucí k rozsáhlým majetkovým deliktům
a vraždě? Co s tím má společného zakázaná skupina nevalné hudební
produkce? Síť důkazů se pomalu stahuje i kolem šedých eminencí ukrytých
v pozadí. Vraťme se ve vzpomínkách do doby o pár desetiletí vzdálené. Do
časů embéček a trabantů, front na banány, do doby, kdy se policistům
říkalo esenbáci a každý věděl, co znamenají pojmy devizový příslib
a výjezdní doložka. I tehdy byly páchány zločiny, které bylo třeba objasnit…

Mawer, Simon: Pád
Rob uslyší zprávu o smrti svého starého kamaráda a kdysi také
horolezeckého partnera Jamieho. Rob okamžitě otáčí svůj vůz a spěchá do
Walesu, aby nabídl pomoc a útěchu Ruth, vdově po Jamiem. Změna trasy
se ukáže být osudovým momentem...

McKinley, Tamara: Ostrov ztracených snů
Když Lorelei obdrží zprávu o dědictví, vypraví se do Tasmánie zjistit, po
kom vlastně dědí. Ví, že zde žije její nevlastní matka, která ji vždycky
nesnášela, ale hlavně chce znát pravdu o svém otci. Nečekaně tu potká
i osudovou lásku. Ve víru dění Lorelei nedojde, v jakém je nebezpečí.
Nenávist macechy totiž sahá příliš daleko....

Monyová, Simona: Osud mě má rád
Daniela je nespokojená, že má po maturitě nastoupit do zaměstnání na
poště v rodné vesnici. Z nečekaného těhotenství je nadšená, nuceně
opouští rodiče. Azyl hledá u své babičky, kterou předtím neznala...

Moran, Michelle: Věčná sláva: příběh madame Tussaud
Marie je nadšena, když její skromné muzeum navštíví královská rodina,
a
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v přepychu a marnivosti. Jenže v Paříži to vře. Když se gilotina stane
každodenním přízrakem, Marie si zachrání život tím, že vyrábí
posmrtné masky popravených přátel. Kdo z blízkých přežije?

Nachtmanová, Petra: Vražda v krajině přízraků
V devíti povídkách s detektivní a kriminální zápletkou vyhledává autorka
nejrůznější motivy, které se v určité chvíli stanou rozbuškou, ústící až
do spáchání trestného činu. Hned v první próze si například všímá
rozporů a střetů na jednom malém obecním zastupitelstvu, jež vedou
dokonce až k vraždě. V dalších textech se jako hlavní námět objevuje
například problematika domácího násilí, muž specializující se na
krádeže značkových kabelek, tašek či sportovních vaků nebo tragický
příběh matky, která nešťastnou náhodou usmrtí vlastní dítě...

Nosková, Věra:

Ať si holky popláčou : satirické a humorné

povídky a texty
Na třicet fejetonů, jejichž převážná část byla již publikována
v Lidové demokracii, Listech, Týdeníku Rozhlas nebo na elektronickém
Neviditelném psu, má rozmanitá témata, laskavý humor doprovázený
ironií, sarkasmem a myšlenkami, které si musí osvojit snad každý z nás.

O´Brien: Kevin: Poslední výkřik
Dvanáct žen zmizelo, aniž by po nich zůstala jediná stopa. Místo jejich
pobytu zůstává i po jedenácti letech záhadou. Amelia Faradayová je
krásná a chytrá devatenáctiletá dívka, ale trpí výpadky paměti a také

pocitem, že je zapletena do série vražd. Nyní, když dochází k řadě nových vražd a Ameliiny
výpadky paměti jsou stále častější, klade sama sobě otázku, zda právě ona není tím
chladnokrevným vrahem – nebo je snad ve vražedné hře, která nyní začíná, pouhým
pěšcem?

Penny, Louise: Oživlý kámen : případy vrchního inspektora
Gamache
Čtvrtá kniha série Případy vrchního inspektora Gamache. Do
kouzelného

hotelu

Manoir

Bellechasse,

vybudovaného

z bývalého velkého loveckého srubu uprostřed kanadských lesů, jezdí
Armand Gamache rok co rok, aby tu s manželkou oslavil výročí
seznámení.

Jenže

tentokrát

tu

za

prudké

bouřky

dojde

k velice podezřelé tragédii...

Pimentel, Melissa: Láska podle návodu
Lauren je mladá, krásná, chytrá, vtipná a sympatická a do Londýna se
přestěhovala za lákavou vidinou života plného milostných dobrodružství.
Nehledá dlouhodobý vztah a nechce se vázat. Proč jí to ale žádný muž
nevěří? Lauren se rozhodne experimentovat a řídit se každý měsíc
radami jiné seznamovací příručky...

Pittnerová, Vlasta: Z květů a trní života
Tři povídky z pera Vlasty Pittnerové mají společné téma. Vlasta
Pittnerová, jedna z nejčtenějších autorek Vysočiny, ve svých povídkách
ukazuje na osudech lidí šťastný i nešťastný život na venkově i malém
městě. Její povídky z přelomu 19. a 20. století se z povahového hlediska
hrdinů moc neliší od dnešní doby.

Poncarová, Petra: Andělská mrcha
Příběh mladé ženy, která se naučí i ve zdánlivě ztracených situacích
vyhrát

a

dosáhnout

i s ženatými.

svého.

Zahrává

si

s

Nakonec se jí povede dohnat

muži,

dokonce

svého milence

k rozvodu. Ovšem v průběhu let zjišťuje, že sňatek s ženatým mužem
má

svou

cenu

a

za

všechno

se

platí.

Muž

stárne

a přestává jí stačit a ona hledá mladého, který by jí imponoval. Provede
mnoho šarád, aby uspěla, ale bezúspěšně, nakonec se vrací ke
starému a jistému původnímu manželovi.

Poncarová, Petra: Deník vydržované ženy
Žaneta je zlatokopka, která žije s ambiciózním mužem, jemuž se
maximálně podřizuje, aby si udržela svůj příjemný život. Jejich soužití je
víceméně „oboustranně výhodnou smlouvou“ za určitých, jasně daných
pravidel. Žaneta mu dělá zázemí, poskytuje sex a předvádí se na večírcích.
Stane se jeho manželkou, nebo vyjde na světlo skutečná pravda?

Pospíšilová, Jarmila: Podzimní blues
Třetí kniha série Marie Kovandová. Marie Kovandová dostane nabídku, aby
pro podnikatele Landu tlumočila během návštěvy jeho zahraničního hosta.
Při procházce v lese ale najde tělo zavražděného muže. Je jím ekologický
aktivista Zouhar a Marie se brzy dozvídá o starém nepřátelství mezi
Landou a Zouharem, ale i o dalších vztazích v životě zavražděného. Když
Marie jednoho rána najde pode dveřmi anonymní dopis a Zouharova sestra
má podezřelou autonehodu, začíná jít do tuhého...

Potter, Alexandra: Láska z Paříže
Druhá kniha série Lásce na stopě. Poté, co zanechá Ruby na letišti
napospas osudu její nový přítel Jack, naskočí dívka do vlaku a zamíří do
Paříže. Jede se odreagovat ke své nejlepší kamarádce. Ale Paříž, město
lásky, s ní má úplně jiné plány...

Ptáčková, Jindřiška: Pod pokrývkou zla
Druhá kniha detektivní série Viktor Eret (volně navazuje na titul
"Spravedlnost má zpoždění"). Kdo zavraždil ředitelku dětského
domova, která byla pro někoho vzácnou ženou, ale pro drtivou většinu
ztělesněním zla? Podezřelí jsou snad všichni. Proč se ale našel obětní
beránek, který vzal vinu na sebe? Před těmito otázkami stojí mladý
kriminalista Viktor Eret a odpovědí jsou mu lži, zastírání i vědomé
nepravdy, aby se neublížilo... Ale komu?

Pulkkinen, Riikka: Zapomenuté šaty
Annina babička Elsa, uznávaná vědkyně v oboru dětské psychologie,
smrtelně onemocní rakovinou. Pro celou rodinu je to velká rána, ale Elsa se
rozhodne naplno si užít každou chvíli, která jí ještě zbývá. Anna objeví
u babičky ve skříni staré šaty. Když se v nich babičce ukáže, nevědomky
poodkryje dávné tajemství – drama vášnivé a tragické lásky.

Quick, Amanda: Dlouhá noc
Po sedmnácti letech přijíždí Irene Stensonová domů, aby prošetřila smrt
svých rodičů, a setká se s něčím mnohem děsivějším, než si vůbec uměla
představit...

Quick, Amanda: Nikomu nevěř
Není žádná náhoda, když Grace Ellandová najde vedle těla svého
mrtvého šéfa Spraguea Witherspoona, motivačního řečníka, lahev vodky.
Ta lahev je děsivá – a záměrná – připomínka hrůz její minulosti. Grace se
vrátí do rodného města a snaží se uvést do praxe všechno, co se naučila
o síle pozitivního myšlení, což jí značně naruší to nejhorší rande naslepo
v jejím životě. Slovo „trapas” ani zdaleka nevystihuje večer strávený
s dobrodruhem Juliem Arkwrightem. Tento muž sice není naladěný na stejnou notu jako
Grace, ale může jí hodně pomoci, když se ukáže, že ji kdosi pronásleduje...

Quinn, Julia: Jako v ráji
První kniha série Smythe-Smith quartet. Marcus Holroyd je dokonalým
britským gentlemanem počátku 19. století. Lady Honoria Smythe-Smithová
zase mladší sestra jeho kamaráda Daniela. Ovšem tvrdit, že oni dva jsou
přátelé, by bylo příliš odvážné tvrzení. Když Daniel Marcuse poprosí, aby
po nějakou dobu na jeho sestru dohlédl (neboli odháněl nápadníky),
nemůže Marcus odmítnout. Netuší, jak složitý úkol právě přijal: mladá dáma
totiž na nápadníky doslova líčí pasti. Ve chvíli, kdy se ale do jedné z nich omylem chytí
Marcus a zraní si nohu, je jasné, že tihle dva spolu budou muset strávit více času, než by si
přáli!

Robb, J. D. : Smrtící sliby
Eva Dallasová tentokrát vyšetřuje brutální vraždu policistky. Při pátrání
v osobním životě kolegyně odhalí Amaryllin vztah k milionáři, synovi kriminálníka,
kterého dostala Eva kdysi za mříže...

Rollins, James: Černý řád
Strhující příběh o tajemné hádance, sepsané v záhadných runách, která po
vyluštění může odpovědět na otázky, jež mátly lidstvo od počátku času…
otázky, jež jsou současné jako dnešní novinové titulky, a zároveň prastaré jako
biblické knihy… otázky o vzniku života. Velitel Gray Pierce se po hlavě vrhá do
záhady, jejíž kořeny sahají až k nacistickému Německu.
Seghers, Jan: Příliš krásná dívka
První kniha série Komisař Marthaler. Začalo to jako pohádka. Jednoho
mrazivého zimního dne se ve vinařské vesnici na úpatí Vogéz objeví neznámá
dívka. Ujme se jí osamělá vdova. Po její smrti krásná neznámá zase zmizí...
Frankfurt uprostřed léta: v městském parku se najdou děsivě zohavená těla
dvou mladých mužů. Stopy na místě činu ukazují na ženu. Komisař Marthaler
se svým týmem zahajuje horečné pátrání po cizince, již očití svědci popsali
jako okouzlující krásku. Čas však pracuje proti nim. Než se komisař o krok
přiblíží k řešení případu, je v luxusním hotelu brutálně zavražděn reportér...

Slavíková, Viola: Královna na útěku : zlá krev mezi Přemyslovnami :
román
Smrt Václava II. a jeho syna Václava III. vynese Jindřicha Korutanského
a Annu, nejstarší dceru krále Václava II., na český trůn. Anna zoufale
sleduje, jak neschopný Jindřich uvádí království do chaosu. Navíc prohraje
boj o královskou korunu se sestrou Eliškou a jejím ženichem Janem
Lucemburským. Nešťastná tajně v noci opouští Pražský hrad...

Sparks, Nicholas: Poslední píseň
Život vzpurné sedmnáctileté Ronnie se obrátí vzhůru nohama, když musí
opustit milovaný New York a odjet na letní prázdniny za svým otcem do
ospalého městečka u moře. Nemůže se smířit s tím, že její táta, koncertní
pianista, před třemi lety odešel od jejich rodiny. Ronnie se rozhodne, že
odmítne každou jeho nabídku ke smíření, i když po jejich společně prožívané
vášni pro hudbu se jí tajně stýská. Na městské pouti se Ronnie seznámí
s výstřední dívkou Blaze a potká také pohledného Willa. Ronnie ho považuje
za hloupého frajírka, ale brzy svůj názor změní...

Stein, Garth: Záblesk světla
Léto roku 1990. Jones Riddell nedávno zbankrotoval a po neshodách
s manželkou se rozhodli pro dočasné odloučení. Teď přivádí svého syna
Trevora do rodinného sídla, v němž dosud žije jeho otec, trpící
Alzheimerovou chorobou. Má v úmyslu ho přesvědčit, aby sídlo prodal.
Záhadný dům je plný tajemství a Trevor při svých "výpravách" narazí na
ducha, který má s domem a jeho obyvateli své plány...

Sten, Viveca: Dnes v noci zemřeš
Čtvrtá kniha ze série Vraždy na Sandhamnu. Když byli kriminální inspektor
Thomas Andreasson a jeho kolegyně Nora povoláni k případu údajné
sebevraždy mladého studenta Marcuse, narazili na podezřelé nesrovnalosti,
a proto případ začali vyšetřovat jako vraždu...

Stěpnova, Marina: Lazarovy ženy
Lazar Lindt je člověk bez minulosti, který přichází „odnikud“. Po skončení první světové války
se zjevuje na moskevské státní univerzitě s touhou studovat. Matematik
Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne
mu místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra úspěšného
a prominentního vědce, který sbírá jedno ocenění za druhým a ve svém
oboru je nenahraditelný, muže, který může mít všechno, na co si vzpomene,
muže, který přitahuje ženy... a zároveň je sám, neboť miluje manželku svého
ochránce a kolegy Čaldonova...

Stevens, Chevy: Nikdy nevíš
Sára Gallagherová touží celý život po jediném - dozvědět se něco
o svých biologických rodičích. Po letech se jí konečně podaří dostat se jim
na stopu. To, co zjistí, však nečekala ani v nejhorších snech. Matka jako
jediná oběť sériového vraha, která mu dokázala uniknout. A otec? Co když
v Sářiných žilách koluje krev zločince? Zločince, který o existenci své
dcery, potažmo vnučky, dosud neměl ani tušení? Od toho okamžiku už
Sara nepátrá, ale utíká - před minulostí, zvědavostí veřejnosti i senzacechtivými novináři.

Šmíd, Zdeněk: O pokroku od boku aneb jak se zdokonalujeme
Oblíbeným tématem spisovatele Zdeňka Šmída jsou dějiny. Tentokrát se
zaměřil na ty světové, pojal je s laskavým humorem a patřičným
nadhledem. Vydáme se na cestu od počátku věků až po naši současnost.
Připomeneme si různé teorie vzniku světa, zejména tu biblickou, od
rajských radostí dospějeme až k řeckořímské moudrosti, budeme svědky
stěhování národů, křížových výprav, objevení Ameriky či dobytí říše Inků.
Postupně se přeneseme do středověku a novověku, vzpomeneme velikány,
jakými jsou Petr Veliký, Napoleon či Bismarck, abychom se ocitli v naší nedávné minulosti,
ovlivněné světovými válkami, a hned poté v naší současné přítomnosti… Jako bonus vybral
autor pár sloupků, které napsal do rubriky Humor v mutacích Plzeňského deníku pro západní
Čechy.

Šulc, Jiří: Dva proti Říši
Román založený na podrobném zkoumání pramenů a literatury popisuje
scénu domácího odboje i exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii,
přípravu atentátu na Heydricha, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se
líčení soukromého života hrdinů. Poskytuje realistický obraz o strukturách
německé moci, zabývá se vyšetřovacími postupy gestapa. Román zaujme
strhujícím dějem i výbornou psychologií postav.

Tejkalová, Jiřina: Miss cirkus
Není sice úplně jisté, jestli přesně tohle hledá mladá hrdinka na cestě
s cirkusem, ale s trochou štěstí by se mohla Marie Smetanová dozvědět leccos
o sobě a lidech kolem sebe. I když většinu času tráví v kuchyni...

Thomas, Sam: Zločin v Yorku
První kniha série Záhady porodní babky. Porodní bába Bridget Hodsonová je
mladá, nezávislá, schopná a všemi vážená. Když je její přítelkyně Esther
Cooperová za vraždu manžela odsouzena k smrti upálením, Bridget se
rozhodne udělat všechno pro to, aby očistila její jméno. Co na tom, že se píše
se rok 1644 a Anglií zmítá občanská válka...

Tučková, Kateřina: Žítkovské bohyně
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Říká se,
že právě tam si některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme
ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci. Říkali jim bohyně, protože
dokázaly bohovat - prosit Boha o pomoc. Dora Idesová je poslední z nich.
Brání se přijmout zastaralý způsob života. Na konci 90. let na ni v pardubickém
archivu ministerstva vnitra čeká operativní svazek vedený StB na její tetu
Surmenu. Dora nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní...

Uher, František: Přejít most - Soubor detektivních povídek z českého prostředí.

Valpy, Fiona: Láska po francouzsku
Gina ztratí skvělou práci, přítele i část rodiny, a tak se rozhodne pro zbrusu nový
začátek. Vymění chladnou šedivou Anglii za slunný francouzský jih plný barev
a skvělého vína. Začne žít v domě na venkově, který zdědila po své milované
tetě. Jdou vůbec překonat rozdíly mezi britskou a francouzskou náturou
a způsobem života?

Vandenberg, Philipp: Pompejan
První století po Kristu. Římská říše je na vrcholu své slávy a její rozsáhlé území
sahá od Atlantského oceánu až do Orientu. Bývalý otrok Lucius Cäcilius
Aphrodisius z kampánského města Pompejí, rušného obchodního střediska
a přepychového sídla římských boháčů, se stává svědkem tajuplné série vražd,
které převrátí jeho dosavadní život naruby. Osud ho zavede do Říma, kde tou
dobou vládne rozmařilý císař Nero...

Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále
Václava IV
První díl sedmidílné ságy se odehrává v letech 1400-1415 a líčí osudy
rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti
sobě. Současně kniha popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí
pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu a také počátky
reformačního hnutí a upálení mistra Jana Husa.
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej. I, Velký král Přemysl I.
Otakar
První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů.
Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory,
v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc,
získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu.
Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale
dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické
úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století. První díl končí
narozením syna, budoucího krále Václava I.

Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej. II, Jednooký král
Václav I.
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních
přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl
I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím
také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na
stranu Štaufů a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny
Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku
a učí se vládnout. Ještě za otcova života je korunován českým
králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat
okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci a jeho politickým
snem je získat rakouské země...

Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej. III, Král rytíř Přemysl II. Otakar
Třetí

část

čtyřdílné

románové

fresky

o

životě

posledních

přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj
politický

sen

-

ovládnout

prostřednictvím

sňatku

svého

prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav
umírá a následníkem trůnu se stane mladší bratr Přemysl. Aby
Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se oženit s Markétou
Babenberskou. Stává se nekorunovaným vládcem zemí na sever od
Alp. Je však více rytířem než diplomatem a podcení volbu nového
římského

krále,

jímž

se

stane

zdánlivě

neškodný

Rudolf

Habsburský. V bitvě na Moravském poli s ním Přemysl II. Otakar
prohraje a padne.

Waltari, Mika: Dohra
Žena, která svého milence pomstili zabitím manžela, je dopadena
a obviněna z vraždy, současně jí je však poskytnuta možnost se
veřejně hájit.

Weiner, Jennifer: Koho miluješ
Někdy se bojíme uskutečnit svůj sen ze strachu, že bychom přišli i o to
málo, co máme nyní. Bylo jim osm let, když se setkali v čekárně na
pohotovosti. Rachel Blumová je v nemocnici jako doma, má totiž
vrozenou srdeční vadu. Andy Landis potřebuje jen zasádrovat
zlomenou ruku. On se jí představí. Ona mu povypráví svůj příběh.
A pak se rozejdou v domnění, že se vidí naposledy. Mýlí se. Rachel
vyrůstá v honosném domě, rodiče ji zbožňují a udělali by pro ni první
poslední. Není divu, že Rachel postupem času zjistí, že vlastně ani
neví, co by od života měla chtít. Naproti tomu Andy žije na chudém předměstí se svou
osamělou mámou. Jedinou šancí na vymanění z mizérie takového života je jeho neobyčejný
sportovní talent. Ano, Andy se má stát jedním z nejlepších běžců své generace.Rachel
a Andy se náhodně setkávají po celá tři desetiletí. Oba v tom čase vystudují střední
i vysokou školu, projdou si manželstvím i peklem rozvodu, zažijí chvíle sladkých vítězství
i rozčarování z porážek. Celou dobu jeden o druhém vědí, ale přesto se pokaždé rozcházejí
s pocitem, že tentokrát se už opravdu vidí naposledy. A pokaždé se znovu mýlí.Jejich příběh
je totiž jedním z nejsilnějších milostných příběhů, jaké jste kdy četli.

Weisberger, Lauren: Ďábel nosí Pradu
Příběh ze světa newyorského módního průmyslu, který se stal
předlohou pro stejnojmenný film.

Wharton, Edith: Dům radovánek (pouze 2.díl)
Lily Bartová, mladá žena obdařená nevšední krásou a výjimečným charismatem, jako by
byla těmito mocnými zbraněmi naopak stahována do stále nižších pater společenského
žebříčku. Ztrácí postavení privilegovaného hosta bohatých dam a stává se
sice exkluzivní, leč snadno dostupnou ozdobou, kterou si nárokují muži,
jimiž ještě přednedávnem opovrhovala. Ztráta dědictví po puritánské tetě,
nutnost splatit dluh zamilovanému spekulantovi a skutečnost, že ji jedna
z jejích „přítelkyň“ téměř doslova hodila přes palubu luxusní jachty, aby si
udržela podváděného manžela, ji přivádějí na samý okraj mondénní
společnosti – jak sama trefně říká: na rub tapiserie, kde se jednotlivé konce
místo toho, aby tvořily krásný vzor, zmateně zauzlují. A když selžou i

poslední pokusy, při nichž „klesne“ až k manuální práci a podřadnému penzionu, přicházejí
vhod zoufalé možnosti – lahvička s lékem, z nějž se ovšem snadno může stát jed,
kompromitující dopisy či všeho schopný ctitel… Ano, právník Lawrence Selden, jehož ukrývá
za bariérou hrdé krásy hluboko v srdci, je stále nablízku, avšak dokáže Lily Bartovou, která
do skutečně pomocných rukou spíše kouše, než aby je hladila, zachraňovat znovu a znovu,
když odměna je tak nejistá?

Whitton, Hana: Poslední Lucemburk
Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český král, v jehož žilách
kolovala po pradědovi Karlu IV. lucemburská a přemyslovská krev.
Narodil se čtyři měsíce po smrti svého otce Albrechta Habsburského
jako čtvrté dítě Alžběty Lucemburské, dcery Zikmunda Lucemburského,
a po smrti staršího bratra Jiřího se stal jediným dědicem české
a uherské koruny. O ty však měla zájem řada dalších mocných osob
a historický román plný intrik, vášní, bojů o moc, ale i hlubokých citů
zachycuje dramatické období v dějinách střední a východní Evropy.

Zeh, Juli: Pod vodou
Když se z pravdy stane lež a z útočníků jsou náhle oběti.Herečka Jola
přijela se svým partnerem Theem na ostrov, aby se připravila na další
roli. Když pozná Svena, nevinný flirt se promění ve smrtonosný
milostný trojúhelník, který zboří všechna pravidla. Sven opustil
Německo, žije na ostrově a pracuje jako instruktor potápění. Jeho
heslo zní: nepleť se do problémů jiných lidí. Teď zjistí, jaké to je
změnit se ze svědka ve spoluviníka. A pochopí, že se stal součástí
vražedné hry, ve které téměř neměl šanci uspět.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Blade, Adam: Beast Quest. [5], Nanook, ledový netvor
Pátá kniha sedmidílné série Beast Quest. Jak si poradí Tom, obyčejný
vesnický kluk, se zdivočelým netvorem? V mrazivé pláni a v horách
pokrytých ledem? Není ale tak slabý, jak se může zdát na první
pohled. Je ozbrojen kouzelným mečem a štítem a je synem
samotného Teladona! Hrdinská výprava pokračuje!

Bláhová-Sklenářová:

Já

chci

být

archeologem!

O

Tomášovi,

dvojčatech

a příbězích ukrytých pod zemí
Jak vypadá takový archeologický výzkum?
Kdo jsou to hledači pokladů?
Jak se asi žilo ve středověkém městě?
A jaké záhady nám tu zůstaly po lovcích mamutů?
Tomáše všechny tyto otázky zajímají, a tak na ně hledá odpovědi.
Naštěstí mu v tom pomáhá jeho teta archeoložka, stejně tak jako
jeho sourozenci, dvojčata Dorotka a Matěj.
Společně si vyslechnou příběh o koupajících se kostrách i o pravěkých lovcích mamutů
a zjistí, jak se pracuje v muzeu. Na vlastní kůži zakusí archeologický průzkum a dozvědí se,
jak z nepatrných nálezů poskládat obraz života pravěkého člověka. Rozjedou se také do
nejrůznějších koutů naší země, která je plná skrytých tajemství.

Blanck, Ulf: Zmatek před kamerou
Justus, Petr a Bob milují napínavá dobrodružství. Společně založili detektivní
klub Trojka na stopě a řeší jeden zapeklitý případ za druhým.

Brezina, Thomas: Dotek anděla
Druhá kniha cyklu Dívčí tajemství (volně navazuje na titul "Kočičí holka").
Tajuplný příběh patnáctileté Amy, která se sama v sobě příliš nevyzná.
Jejím idolem je slavný zpěvák Matt M. Amy touží po jeho podpisu, ale z
jejich osobního setkání je velmi zklamaná. Zjistí, že její idol je zhýčkaný
sobec. Matt způsobí autohavárii a upadne do kómatu. Aby se vrátil zpět
do života, musí konat dobro a přestat myslet jen na sebe. Jediný, kdo ho
vidí, je Amy, neboť právě ona se ho dotkla jako poslední. Pravidelně se jí
zjevuje v podobě anděla s černými křídly...

Brezina, Thomas. Dům příšer
Dvanáctý příběh ze série Klub záhad. Jupiter, Vicky a Nick se rozhodnou
přijít na kloub záhadě vily chovatele, jehož plazi se v noci mění v netvory
a toulají se po městě. Hluboko ve sklepě se však skrývá tajemství, které je
mnohem nebezpečnější než šupinaté nestvůry. Zapoj se s kamarády
z Klubu záhad do akce! V Klubové příloze s dalšími informacemi o případu
také zjistíš, jak jsi obstál ty sám.

Brezina, Thomas: Hafani 001 – špičkoví agenti. Případ č. 1, Mimozemšťani útočí
První kniha série Hafani 001, špičkoví agenti. Robbi, Max, Konrád
a Jiang-Dong jsou spolužáci a nejlepší kamarádi pod sluncem. Jednoho
dne spadne přímo před jejich očima z nebe zvonící mobil, který je během
pár vteřin promění v tajné agenty. Od tohoto okamžiku má čtyři přátele na
povel tajemný muž přezdívaný Popcorn, který jim poskytne veškeré
vybavení, bez něhož se správní agenti neobejdou. Čas kvapí a v sázce je
osud celého lidstva. Mimozemšťané už totiž přistáli, kdesi v úkrytu si budují
tajnou základnu, a pokud je naši hrdinové včas neodhalí, učiní z lidí bezmocné otroky...

Brezina, Thomas: Kočičí holka
První kniha cyklu Dívčí tajemství. Napínavý příběh patnáctileté Katie
Collinsové o tom, že být jiný a zvláštní někdy stojí za to! Katie žije po smrti
svých rodičů s babičkou a strýčkem hippíkem na malém anglickém ostrově
a vede poklidný život až do chvíle, kdy zjistí, že má kromě lidských genů
i geny kočičí. Kdykoli se ocitně v ohrožení, zježí se jí vlasy, daleko lépe
slyší a dokonce vidí ve tmě. Celý život se jí najednou obrátí naruby.
Babička je obviněna z vraždy a Katie zjistí, že se smrtí jejích rodičů není vše tak, jak si až
dosud myslela...

Brezina, Thomas: Kouzelný hrad. Červený drak
Na kouzelném hradě všechny trápí tajemné čáry. Hradní pán a jeho muži
se proměnili v bezmocné zelené příšery, lidská podoba zůstala jen
Lancelinovi, Gvendolině a Maxovi. Kdo se chce obyvatelům hradu
pomstít? Má v tom prsty jejich úhlavní nepřítel Dragomír? Poradí si děti
hradního pána a najdou pomoc včas?

Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů. Jed červeného
leguána
Čtyřicátá pátá kniha série Klub Tygrů. Biggi, Luk a Patrik si užívají na pláži
v Thajsku, když se dozví, že jejich kamarád Somchai byl otráven. Protijed
lze získat jen ze vzácného červeného leguána, který žije na nedalekém
ostrově. Dostat se na něj ale není jen tak. Vstoupit smí pouze ten, kdo zná
jeho tajemství...

Cabot, Meg: Allie Finklová – Holčičí pravidla. 1, Stěhujeme se!
První z řady příběhů o sympatické Allie, která se za nic na světě nechce
s rodiči přestěhovat do nového domu, ve kterém očividně straší. Navíc by se
musela rozloučit se svou nejlepší kamarádkou Mary Kay, která je sice
poněkud rozmazlená a ufňukaná, ale přece jen je to kamarádka. Allie se
rozhodne, že stěhování zabrání všemi způsoby. Život si usnadňuje

všelijakými svéráznými pravidly, která nemilosrdně odhalují těžký život dítěte mezi ostatními
dětmi a někdy i dospělými.

Cabot, Meg: Allie Finklová – Holčičí pravidla. 5, Velký třpytkový podraz
Pátý z řady příběhů o sympatické Allie, která se přestěhovala
a začala chodit do nové školy. Allie se těší, že se svými kamarádkami
pojede na soutěž Malá Miss Mažoretka, ale ve stejném termínu je
pozvaná na narozeninovou oslavu spolužačky, kterou nesnáší.
Součástí oslavy je jízda limuzínou

a nocleh v luxusním apartmá

v hotelu Hilton. Allie nechce zklamat kamarádky a přijít o soutěž, ale
kdy se jí znovu poštěstí projet se limuzínou? Na oslavě narozenin
Brity Hauserové se ale všechno vyvine tím nejhorším možným
způsobem. Najde Allie sílu porušit pravidla a udělat to, co je jedině
správné?

Clark, Aubrey: Tajný kruh. Rozkol
Čtvrtá kniha série Tajný kruh a zároveň první díl nové trilogie Aubrey
Clarkové, která je pokračováním úspěšné trilogie Tajný kruh L. J.
Smithové. Poprvé od té doby, co se Cassie Blakeová přistěhovala do
New Salemu, se cítí normálně. Chodí s Adamem, svou spřízněnou duší,
a má ve městě kamarády. Ale tajný klan čarodějek, do kterého patří,
a moc, kterou díky němu nabyla, jí však normální život nedopřejí. Když
Tajný kruh stihne tragédie, Cassie si uvědomí, že být výjimečná může být
i prokletí. Na Tajný kruh útočí neznámý nepřítel – a příští obětí může být kdokoli...

Čapková, Blanka: Jak jsem dostal ségru
První z příběhů o Kubovi, který chodí do druhé třídy a občas zazlobí.
Když ho jednou rozčilená paní učitelka nazve rozmazleným jedináčkem,
rodiče mu prozradí, že už nebude sám. Bude mít sestřičku! Alence jsou
čtyři roky a rodiče si ji přivezou z dětského domova...

Dahl, Roald: Fantastický pan Lišák
Kdykoli pan Lišák ukradne další baculatou slepičku, farmáři Soudek,
Suk a Stýblo by vzteky vyletěli z kůže! Vymysleli podlý plán, jak pana
Lišáka dostat z jeho nory i s celou rodinou. Netuší však, že pan Lišák je
mnohem rafinovanější než oni a že už má připravený fantastický plán.
Knížka má také svoji filmovou podobu.

Desmarteau, Claudine: Gustíkovy patálie
Hrdina, desetiletý Gustík, vtipně a trefně komentuje soudobým jazykem
postavy i dění kolem sebe. Do hry vstupují vymoženosti

i nešvary

moderní doby. Gustík se proto neustále diví svým pubertálním
sourozencům, kteří nosí úzké kalhoty, poslouchají Nirvánu a sbírají
špatné známky a s nimiž se neustále pere o místo u počítače, glosuje
ale také věci, jako je globální oteplování, přechod z franků na eura či
oslabení kupní síly, a klade si všemožné otázky, například proč
bezdomovci bydlí na ulici a jak mohl jeho dědeček přežít bez počítače.
To vše samozřejmě s velkou dávkou vtipu.

Drijverová, Martina: Příběhy z hradů a zámků
Ve dvaceti pohádkách se vypravíme na nejkrásnější místo na světě,
zapískáme si na kouzelnou píšťalku, natrháme si zázračná jablka
a

ochutnáme

kouzelný

koláček.

Pohádkové

příběhy

české,

francouzské, norské, litevské, kazašské či srbské.

Funke, Cornelia: Lovci strašidel na ledové stopě
První kniha série Lovci strašidel. Ve sklepě se usadilo strašidlo. Tom má
strach a chce utéct, ale zkušená lovkyně strašidel Hedvika Kmínová mu
nabídne svou odbornou pomoc. Vytvoří neporazitelný tým lovců opravdu
nebezpečných strašidel. Jejich prvním úkolem je sledovat ledovou stopu.

Heinlein, Sylvia: Bláznivá teta a já, aneb, "Rychle pryč!" řekla teta Matylda
Sára má skvělou tetu. Jmenuje se Matylda a není s ní nuda. Na rozdíl od jiných dospělých
poslouchá, co jí Sára říká. Někdo říká, že je "opožděná". Podle Sáry má
ale teta neobyčejné schopnosti a každý den si umí pořádně užívat.
Mamince se nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na návštěvu.
Měla by kamarádit raději se stejně starými dětmi. Navíc prý teta
potřebuje klid, takže by se měla odstěhovat na venkov. Sára ani teta
s tím samozřejmě nesouhlasí a rozhodnou se něco podniknout. A tak
nasednou na vlak a vydají se na cestu do neznáma, aby zjistily, že není
všechno takové, jak se na první pohled zdá.

Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi lesními strašidly
Lesní strašidlo Kuba prozrazuje, že lesní mužíci v podobě strašidel jsou
vlastně původně nepoctiví nebo příliš zlí myslivci, nemilosrdní pytláci,
případně nešťastní mládenci, kteří se po rozchodu s nevěrnou milou
rozhodli ukončit svůj život v lese. Určitě vás zaujme také vyprávění
o zlých a potrhlých divoženkách, zrádných a nebezpečných jezinkách,
hejkalech podobných uschlým stromům s pokroucenými pahýly větví,
o Černých mužích ze Šumavy s naruby obrácenými obličeji, o Lesní
matce – strašlivé stařeně s parohy na hlavě a drápy namísto nehtů –
a o celé řadě dalších lesních přízraků a zrůd. Na začátku a na konci knížky najdete mapku
s výskytem strašidel, jednoduše si tak zjistíte, kde která lesní příšerka přebývá.

Kolezsar, Michal: Horseland. Noční kouzlo (16. díl)
Šestnáctá epizoda z jezdeckého klubu Horseland. Kdo se bojí...,
potřebuje

přítele!

Mít

přátele je

pro jezdce

A nejen pro ně – i koně jsou rádi, že patří do stáda.

to

nejdůležitější.

Lamková, Hana: Inspektor Fousek na stopě
V budově Ministerstva pro odhalování nevysvětlitelných záhad má svou
kancelář inspektor Fousek. Když si ministerstvo neví rady, Fousek je vždy
připraven. Má ve své kanceláři boudu, protože je pes. Jeho spolupracovnicí
je odvážná a parádivá kočka Micumiši a hlemýžď Herkules Maratón, který
je přeborníkem ve zpomalování soudních jednání. Ti tři řeší domácí
i mezinárodní případy, a když se to podaří, řeknou si: je to v suchu, třebaže
hlemýžď nemá sucho rád. Knížka podle úspěšného stejnojmenného
večerníčku

Lebeda, Jan: Nové pohádky skřítka Medovníčka
Další

příběhy

oblíbeného

skřítka

Medovníčka,

který

žije

v chaloupce pod mohutným dubem na pasece v lese. Kamarádí se se
všemi zvířátky, stará se o včeličky, které mu za to dávají sladký med,
zažívá spoustu příhod třeba s nezbedným strakapoudem, s myškou
Eliškou, jíž dokonce vystrojí svatbu, nebo se čmelákem Bzundíkem.
Zažije i velké dobrodružství, když se na podzim vypraví s kukačkami k moři a potom se
rozhodne vrátit se sám domů. Knížka vychází opět s půvabnými ilustracemi Zdeňky
Študlarové.
Lichoděd, Vitalij: Sen medvídka Míši
Pohádkové vyprávění o medvídkovi, který se nemohl dočkat jara, je určeno
k předčítání nejmenším dětem.
Limb, Sue: Dívka, 16. Bombastický večírek
Sedmá kniha série Jess Jordanová (volně navazuje na tituly "Dívka, 15 flirtování po francouzsku", "Dívka, 15 - milá, ale praštěná", "Dívka, skoro 16
- šílené utrpení", "Dívka, 16 - kolosální trapas", "Dívka, 16 - totální fiasko"
a "Dívka, 16 - čokoládové SOS"). Fred už definitivně chodí s Jodie, což je
pro Jess hotová katastrofa. Ale život jde dál, a tak když maminka
s babičkou odjedou na víkend do Birminghamu za nemocnou pratetou,
Jess využije příležitosti a pozve si domů pár přátel. K její hrůze se na
večírek přihrne spousta lidí, z nichž většinu ani nezná, a než se stačí vzpamatovat, je celý
dům vzhůru nohama!

Masannek, Joachim: Fotbaloví divoši. Jožka – Sedmá kavalerie
Devátý ze série příběhů o fotbale. Vládu nad městem chce převzít obávaný
gang skejťáků Plamenné čepice. Na důkaz své moci ukradnou fotbalovým
divochům těsně před důležitím zápasem černé dresy a dokonce obsadí
Čertovský kotel. Divoši jsou v ohrožení, ale trenér Willi vymyslí plán...
Divochy může zachránit jen Jožka Sedmá kavalerie...

Meadows, Daisy: Třešínka, dortíková víla
V Pohádkové říši mají všichni plné ruce práce s přípravami na sté výročí
svatby krále Oberona a královny Titanie. Ale Servác Mráz se chystá oslavu
překazit. Chce totiž uloupit vílám slavností jejich kouzelné měšce. Dokáží
mu v tom Rachel a Kristýna zabránit?

Mlynowska, Sarah: Co by kdyby... Popelka neobula střevíček
Druhá kniha série Co by kdyby-- (volně navazuje na román "Co by kdyby- Sněhurka nesnědla otrávené jablko"). A je to tu zas! Kouzelné zrcadlo
nás zaneslo do pohádky o Popelce. A vemte na to jed, že tentokrát si fakt
dáme bacha, abychom tuhle pohádku nepopletli. Popelka si vezme svého
prince a budou spolu šťastni až do smrti. Jenže... ouha! Popelce spadla
těžká skleněná bota na nohu tak nešťastně, že ji má celou oteklou. Až
přijde princ zkoušet střevíček, Popelka ho rozhodně neobuje. A princ
nepozná, že je to ta pravá. A zase za to můžeme my. Musíme to napravit dřív, než hodiny
odbijí dvanáct, jinak šance, že všechno skončí happy endem, bude pryč...
Muller, Karin: Dobrodružství poníka Robina
Dvanáctý případ detektivní kanceláře Podkova. Někdo se snaží překazit
velkou jezdeckou show. Robin je malý strakatý poník, který je hvězdou
představení komediantů Hendrika a Heidi. Mladý pár míří na konkurz na
velkou koňskou show a cestou se zastaví u Martenových na statku.
Zanedlouho se tu objeví další hosté: dvojice kaskadérů na koních. Ale pak
se začnou dít podivné věci: ztrácejí se a rozbíjejí věci hostů. Mladí
detektivové jsou bezradní. A najednou poníka Robina někdo unese…

Nyklová, Radka: Pohádky z mravenčí chaloupky
V chaloupce u jetelových trojlístků se zabydleli dva bráškové –
mravenečkové Kamil a Emil. Mají spoustu kamarádů, takže
o napínavé a veselé příhody nebude nouze.
Co způsobila houpačka z pavučiny?
Kdo pomohl mravencům vrátit na oblohu sluníčko?
Jak se strašilka Jarmilka učila strašit?
Proč ovocná muška Miluška tolik plakala?
Bohatě ilustrovaná pohádková vyprávění s malými hrdiny, kteří
zažívají velká dobrodružství, si zamilují děti i rodiče.

Peinkofer, Michael: Team X-treme. Druhá mise, Příšera z hlubin.
Druhá kniha série Team X-treme. U jednoho z řeckých ostrovů Mykonos
v Egejském moři dojde k dramatické události. Jachta s posádkou mladých
teenagerů je napadena obrovskou neznámou příšerou a loď poté zmizí
beze stopy. Team X-treme dostává za úkol případ vyřešit. Odhalí přitom, že
se v moři prohání bílý žralok - navzdory všem přírodním zákonům. Jak je to
možné? Kyle a jeho přátelé se snaží přijít záhadě na kloub. A na jejich misi
při hledání zmizelého vraku objeví něco děsivého...

Peinkofer, Michael: Team X-treme. Třetí mise, Projekt Tantalus.
Třetí kniha série Team X-treme. Anatolie, Turecko: Americký profesor
archeologie Gordon Donovan na jedné z cest za vykopávkami beze
stopy zmizel. Je to nehoda, či únos? Team

X-treme přichází

v Istanbulu na stopu možnému pachateli. Poznávají Okaye, mladičkého
kapesního zloděje, s jehož pomocí hodlají Donovana vystopovat. Jenže
nakonec všechno dopadne úplně jinak. Okaye a Charlie unesou do
podzemního labyrintu chodeb a jeskyní. Je na zbytku týmu, aby své
přátele zachránili. Podaří se jim to?

Peroutková, Ivana: Anička v Austrálii
Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu – jede na kongres do
daleké Austrálie. Ale nejúžasnější je, že Anička s babičkou poletí
s ním! Nadšená Anička se těší, určitě ji tam čekají báječné zážitky,
a navíc uvidí exotické rostliny, klokany, papoušky a medvídky koala!
Svůj deník si tentokrát povede jako opravdová cestovatelka. A Anička
u protinožců skutečně prožije spoustu nevšedních dobrodružství
a setkání…

Příkaská, Iva: Abecední hrátky se zvířátky
Dobrý den, kluci, děvčátka, dnes to nebude pohádka. Zvířátka vás
povedou říkankovou abecedou. Písmenka už čekají, těší se na vás
potají, že se s nimi seznámíte a že si je oblíbíte. Snad se vám knížka
zalíbí – je tam lev, fretka i ryby a spousta dalších zvířátek… Písmeno
A je začátek!

Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a ďábelský víkend
Další dobrodružství Boříka a jejich pekelné třídy. Tentokrát se
klukovsko-holčičí parta účastní experimentu, který vymyslely holky.
Musí celý víkend předstírat, že je jim o 10 let víc a jsou tedy dospělí. Že
to není jen tak a že tím způsobí pořádný rozruch, se můžete dočíst na
stránkách této knížky.

Toman, Vlastimil: Kocourci
Kniha od akademického malíře a grafika Vlastimila Tomana
a Pavla Navrkala je věnována nejmenším čtenářům. Je to příběh
dvou kocouřích kamarádů, kteří dovedou rozeznat mezi dobrem a
zlem a jsou na světě šťastni.

Trefulka, Jan: V bludišti šlehačkových slonů
Vyprávění o malé holčičce Janě, která žije s maminkou, tátou,
bráškou Tomem, babičkou a dědou, ale také se spoustou
pohádkových postav své fantazie. Na začátku příběhu o Janě,
která ještě nechodí do školy, je její velké narozeninové přání zrcadlo. Když ho od tatínka opravdu dostane, netuší, že s ním
zažije

spoustu

dobrodružství,

seznámí

se

se

zrcadlovou

holčičkou, klaunem Bitýškem i šlehačkovým slonem. Pohádkové
postavy ji nejen těší a hrají si s ní, ale také ji toho spoustu
užitečného naučí. Příběhy jsou vhodné pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Kniha byla oceněna Zlatou stuhou.

Web, Holly: Emily Pírková a kouzelná truhla
Třetí kniha série Emily Pírková. Co skrývá kouzelná truhla? Emily je
moc ráda, že patří do pohádkové rodiny, ale musí udržet existenci
světa čar a kouzel v naprosté tajnosti. A to i před svou nejlepší
kamarádkou. Ale pak si najednou její starší sestra Lory přivede
domů cizího kluka, který se až moc zajímá o tajemné dveře do
pohádkového světa.

Wilson, Jacqueline: Lízinka
Příběh odehrávající se v 50. letech 20. století v dětském sanatoriu
pro nemocné tuberkulózou. Elsie onemocní tuberkulózou a musí
odjet do nemocnice v Miltree, kde je po celé měsíce upoutána na
lůžko. Stýská se jí po babičce, ale každý večer vypráví ostatním
dětem na pokoji fantastické dobrodružné příběhy. Brzo zjistí, že
má kolem sebe plno přátel – včetně Lízinky, nádherné bílé kočky,
která v nemocnici žije. Nakonec se Elsie uzdraví, ale ještě předtím
za ní přijde jedna vzácná a nečekaná návštěva…

NAUČNÁ LITERATURA
PRO DOSPĚLÉ
Hory: Unikátní fotografie hor a pohoří světa

Bílek, Jiří: Hádanky naší minulosti 8. díl : Moudrý císař s pověstí
hlupáka
V osmém, posledním díle Hádanek naší minulosti, pro který jsme
zvolili podtitul Moudrý císař s pověstí hlupáka, společně projdeme
období od poloviny 15. století do konce století následujícího, kdy se
Čechy i Morava staly "zemí dvojího lidu". Nejprve poznáme Nelehký
osud husitského krále neboli dobu poděbradskou, poté se v kapitole
nazvané Kterak se Dalibor nenaučil housti vydáme po stopách
chudého rytíře z Kozojed a kutnohorských havířů a nezapomeneme
ani na Tajemství velkého pábitele neboli kronikáře, který je i dnes stejně nekriticky zavrhován
jako brán za autoritu. V kapitole Jak dal Kubata hlavu za blata se podíváme pod povrch
jedné polozapomenuté pověsti a na závěr nás čeká císař Rudolf II., který by mohl být
dokladem toho, že Tajemství hvězd nikdy nepoznáme.

Haynes, Christine: Sukně a šaty: začínáme
Při pohledu na nějakou sukni si jistě občas řeknete, že by byla skvělá, kdyby byla o kousek
delší, nebo že šatům chybí k dokonalosti rukávy… Nebylo by úžasné umět si takové

perfektní kousky přesně podle svých představ ušít sama? Je tu
však jeden problém, který je nutné překonat - potřebujete
jednoduchý model, precizní střih a srozumitelný popis. To vše
vám nabízí tato kniha. Přináší klasické střihy na sukně a šaty,
které nevyjdou z módy, a pár zajímavých nápadů pro inspiraci
-

všechny

s

jednotným

označením

obtížnosti:

super

jednoduché! Návrhy doplňuje QR kód a odkaz na web, které
vám umožní stáhnout si kompletní střih. Variace u návrhů
naznačují, jak lze základní model obměnit - ale určitě
nezůstanete jen u toho. Příručka vám napoví, jak můžete
prostřednictvím oděvu vyjádřit svou osobnost a styl.

Henley, Helen Angharad: Šijeme tašky: rychle, jednoduše a
pro každou příležitost
Úžasné tašky, rychle, jednoduše, pro každou příležitost
Kabelek není nikdy dost. Inspirujte se knihou a pořiďte si
nejúžasnější kolekci. Každý kousek je originál! Široká škála
modelů, rovné tři desítky tři desítky krásných tašek. S Helen
Angharad Henleyovou si ušijete: * plážové tašky * nákupní
tašky * košík na prádlo * elegantní sametovou kabelku jako od
návrháře * dětské taštičky a další skvostné kousky. Mnoho
různých stylů zdobení a konečných úprav, od patchworkového po exotické japonské květiny.
Do práce se mohou pustit úplní začátečníci, pokročilí i vyložení mistři. Dozvíte se vše pěkně
od začátku, od výběru látky, nákupu, stříhání, přes šití až ke konečným úpravám. Detailní
návody spolu se střihy doplněné barevnými fotografiemi pomohou snadno stvořit dokonalá
díla.

Jones, Alex: Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán
Poznávání přírodních krás Kavkazu, pohostinnosti místních lidí,
malebných odlehlých oblastí a kosmopolitních hlavních měst je
strhujícím, neobyčejným zážitkem.

Kielbusová, Marie: Krosienky
Technika pletení na rámu – krosienky je velmi jednoduchá
a přitom dokonalá svým uspořádáním. Neexistuje líc a rub,
obě strany úpletu jsou stejné, takže výrobek je možné použít
jako oboustranný.

Publikace je určena začátečníkům

a mírně pokročilým. Jejím záměrem je vysvětlení postupů při
pletení krok za krokem pletení prostiny a tkaniny na
postupových fotografiích tak, aby si každý, pro kterého je
pojem krosienky naprostou novinkou, mohl po osvojení
základních principů pletení, navrhnout a uplést originální
výrobek. Z uvedených způsobů pletení je možné odvodit
bohatou škálu jednobarevných dírkových i vícebarevných
proužkovaných a kostkovaných vzorů. Díky nevšední
a neokoukané vazbě vláken, struktuře a vlastnostem pleteniny si zachovávají nadčasovost
nepodléhající módním vlivům. V knize jsou uveřejněny návody na originální vesty, šály,
čepice, palečnice, tašky, stužky, náhrdelníky, vázanky a další výrobky. Pro mladou
nekonvenční módu je v publikaci uvedený způsob úpravy triček zdobených krosienkovým
úpletem. Technika pletení na rámu je jako stvořená pro muže a ženy, dívky a chlapce
a zvládnou ji dokonce i děti ve věku od 10 let.

Knopp, Guido: Zajatci
Jedenáct milionů německých vojáků se dostalo během druhé světové
války do zajetí. Zhruba deset milionů z nich se vrátilo později domů. Ti
poslední až v roce 1955 po cestě Konráda Adenauera do Moskvy, kde
se mu podařilo urychlit propuštění zajatců. Zhruba milion mužů se domů
nedostal. Statisíce z nich je dodnes považováno za nezvěstné, zmizelé
a jejich osud zůstává stále zahalen temnotou. Guido Knopp informuje
o utrpení těch, kteří putovali v pochodech smrti na východ, o strašlivých
sovětských lágrech na Ukrajině, na Kavkaze, na Urale i na Sibiři. Cestu do pekel nenastoupili
ke konci války jen vojáci, ale také značný počet zavlečených civilistů. Ti všichni měli trpět za
zločiny spáchané Němci a ve jménu Německa. Kdo se dostal do amerického, britského nebo
francouzského zajetí, tomu se většinou dařilo lépe než zajatým kolegům na Sibiři. Ale na
konci války dosáhly počty německých zajatců na západě milionových čísel a také
v amerických a francouzských táborech - zejména na loukách kolem Rýna - zavládl hlad
a utrpení. Autor popisuje zkušenosti německých zajatců a vypravuje o ženách

a dětech doma v Německu, o jejich nadějích a touze po milovaném muži, otci či synovi.
Navíc popisuje dobrodružné pokusy o útěk, při nichž se několika lidem podařilo dostat na
svobodu. Popisuje však také osudy těch, kteří se dostali do německého zajetí. Zatímco
s vojáky z armád západních spojenců se zacházelo celkem slušně, ze sovětských zajatců
jich zemřely víc než tři miliony. Nesčetní bývalí vojáci wehrmachtu přežili a protrpěli léta v
zajetí. Mnozí z nich do této doby mlčeli, protože se s tíhou oněch let nedokázali vyrovnat.
Guido Knopp nechává nyní promlouvat poslední živé pamětníky, aby se na jejich zážitky
nezapomnělo. Je to pohnutý dokument o osudech německých obětí.

Kříženecký, Jaroslav: Jiří Adamíra
Jiří Adamíra patřil k nejlepším českým hercům druhé poloviny dvacátého
století. Jeho úchvatné herecké výkony byly vystavěny nejen na nesporném
talentu, ale také na pronikavém intelektu, hlubokých znalostech,
přemýšlivosti o rolích a zodpovědnosti k divákovi. S jeho fascinujícím
osobním charismatem se pojila i přesná dávka odzbrojujícího suchého
humoru a ironie. Vedle obdivuhodné kariéry, lemované stovkami dokonale
ztvárněných rolí, prožil také zajímavý osobní příběh, bohužel předčasně
ukončený zákeřnou nemocí. Vůbec první publikace, věnovaná tomuto
velkému herci, přibližuje obě zmíněné životní linie Jiřího Adamíry nejen na základě
důkladného studia všech dostupných zdrojů, ale také díky unikátním a nepublikovaným
výpovědím kolegů, životních partnerů a přátel.

Lacika, Ján: Slovensko
Vstupte

do

galerie

jménem

Slovensko.

Uvidíte

unikátní

a neobyčejnou sbírku nádherných krajinek. Je toho jen málo, co na
těchto pomyslných obrazech nenajdete. Neobyčejně rozmanitý a pestrý
je seznam námětů a témat, obsažených ve slovenských krajinkách,
zachycených renomovaným fotografem.

Liška, Vladimír: Ženy českých panovníků
Ženy českých panovníků tvoří rozsáhlé téma, které dosud není historicky
plně zhodnoceno. České kněžny a královny tak zůstávají stát ve stínu
svých manželů a jen tu a tam se některé z nich vynořují z toku času jako
výrazné osobnosti, jimž se skutečně dařilo významně ovlivňovat osudy
Českého království. Tato kniha je pokusem nastavit manželkám českých
panovníků jakési zrcadlo a poukázat i na určité rozdíly mezi tím, co se
o nich odjakživa tradovalo, a historickou skutečností.

Malkan, Stacy: Doba jedová 3
Olovo ve rtěnkách? 1,4-dioxan v dětských mýdlech? Uhelný dehet
v šamponech? Je to vůbec možné?! Roku 2000 Centra pro kontrolu
a prevenci nemocí v USA oznámila, že těla amerických žen obsahují
vysoké hladiny ftalátů způsobujících vrozené vady a neplodnost.
Podezření, že tyto látky pocházejí z kosmetických přípravků, vedlo k velmi
zneklidňujícím objevům…Kniha Doba jedová 3 popisuje složitou cestu
aktivistek bojujících proti rakovině prsu a ochránkyň životního prostředí, které navštívily
představitele největších mezinárodních kosmetických společností a položily jim několik
nepohodlných otázek.

Mára, Jiří: To snad není možný
Krásy, tajemství, zvláštnosti i nástrahy nejsuššího světadílu donutily často
členy cestovatelské rodiny Márových z Přerova vydechnout To snad není
možný! Dvacet čtyři tisíc kilometrů dlouhá cesta kolem celé Austrálie i do
jejího horoucího středu je vedla všemi státy Australského svazu včetně
ostrovní Tasmánie. Můžete s nimi krmit krokodýly, potápět se ve Velkém
bariérovém útesu, obejít v pouštním vedru žhnoucí monolit Uluru,
obdivovat hru Aboridžinců na didžeridu nebo se prohánět mezi tisícem
skalních jehel Pinnacles. Dozvíte se o nástrahách dlouhých pouštních dálnic, vyděsí vás šplh
do korun eukalyptů, nadchnou vějíře stromových kapradin v deštných lesích a nezištná
pohostinnost Australanů. Vzhůru na dobrodružnou cestu do nejúchvatnějších míst rudého
kontinentu.

Novák, Josef: Norsko za polárním kruhem
Návštěva jakékoliv země obohatí člověka nejen o nečekané zážitky, ale
zůstane uchována v jeho mysli nekonečně dlouhou dobu – zvlášť když je
to poprvé. O to víc se ale tyto prožitky znásobí, když jsou spojeny
s atavistickými pudy získanými po předcích – a to je především lov jako
takový. Rybářským rájem se proto stává v autorově pojetí i lov ryb až za
polárním kruhem, kam se vydal spolu se svým kamarádem. Knížka
vychází opět ve vydavatelství Akcent v Třebíči a pojednává o autorových
zajímavých zážitcích. Věříme, že si v této knížce najde každý čtenář to svoje a podělí se
s autorem o jeho nevšední postřehy z lovů a toulání se nádhernou starobylou severní
přírodou na krásném ostrově Senja v Norsku.

Pecinovský, Josef: Notebook pro seniory
Možná se také trochu bojíte těch malých počítačů do klína, zdají se vám příliš komplikované,
náročné na ovládání, titěrné a choulostivé. Na druhou stranu právě ony vám mohou ve
spojení s dobrým průvodcem a systémem Windows 7 posloužit lépe než velké stroje.
Uvidíte, jak snadné bude notebooku porozumět, spřátelit se s ním a využít všechny ty skvělé
možnosti, které nabízí.
Srozumitelný výklad je přizpůsoben potřebám seniorů, nevynechává žádný důležitý krok,
vyhýbá se zdlouhavým i náhlým skokům, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se
čtenář neztratil v záplavě novinek.
Kniha vás mimo jiné naučí:
* Ovládat perfektně klávesnici, myš i touchpad
* Nastavit si notebook tak, aby se s ním dobře pracovalo
* Připojit notebook k Internetu a propojit ho s fotoaparátem
* Orientovat se ve Windows 7, spouštět a instalovat programy
* Psát texty a e-maily, být přes Internet v kontaktu
s rodinou
* Sledovat na notebooku televizní a rozhlasové pořady
Kromě množství přehledných obrázků čtenář v knize nalezne
i rychlá a snadná řešení nejčastějších potíží, na které může při
práci s notebookem narazit.

Petr, Václav: Česká Kanada
Přiručka obsahuje dvacet nejzajímavějších pěších turistických tras.
Kromě popisů tras jsou novinkou výřezy panoramatických map.
Nechybí výškový profil túr, charakteristika jejich náročnosti a časový
rozvrh. Každá trasa je doplněna fotografiemi.

Schmill-Van den: Mazlenky
Publikace z oblíbené edice Tvůrčí nápady pro volný čas. Hebká
látková zvířátka, kterých v téhle knížce naleznete rovných třicet, si
vaše miminka i starší děti hned zamilují. Mohou jim upadnout na zem,
mačkat se v rukou, skončit pod polštářem, a nic jim neublíží. Pořád se
budou usmívat. Myška, čáp, králíček, tygr, hrošík a mnoho dalších
veselých tvorů je tady od toho, aby se vašim dětem stali
nejoblíbenějšími společníky. Jejich ušití je díky podrobným návodům,
střihům a fotografiím velmi snadná, takže ji zvládne úplně každý.

Skořepová, Luba: Nejsem už holka
Luba Skořepová je osobitá, nepřehlédnutelná, svérázná. I ve svých 91
letech stále hraje v divadle a natáčí filmy. Do jejího světa se vejde
odhalování tajů přírody, astrologie, numerologie, zahrada a příroda, sběr
léčivých bylin a polodrahokamů.
Stingl, Miloslav: Ostrovy krásy, lásky a lidojedů
Aktualizované a komentované vyprávění o krásách a tajích Tahiti,
Samoy, Nového Zélandu, Markéz či Velikonočního ostrova přináší nejen
klasické a brilantní Stinglovy postřehy, upevněné odbornou erudicí, ale
i zcela nové pasáže věnované dalšímu polynéskému fenoménu:
lidojedství. Věděli jste, že novozélandští Maoři si z lidských kostí vyráběli
dokonce i kolíčky na prádlo a flétničky? Že Markézané, tetovaní od hlavy
až k patě, si lidské maso doslova zamilovali? A že na ostrově Rapa Nui –
plném mýtických soch moai – existuje i jeskyně Ana Kai Tangata, což neznamená nic jiného
nežli Jeskyně kanibalů?

Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 22
S novou turistickou sezonou je tu i další zbrusu nový díl Toulavé
kamery, knižní verze populárního televizního pořadu, která právě
vychází. I tentokrát vás pozve na mnoho půvabných a zajímavých
míst po celé České republice a jako pokaždé bude Vaší
sympatickou a praktickou průvodkyní. Pojďte se dotknout nebes a
zažít pořádný adrenalin na Stezce v oblacích poblíž Králického
Sněžníku, podívat se na zoubek vlkům v Srní, otestovat vlastní
fyzičku na krkonošské Cestě horských nosičů nebo zkrotit své
závratě v liberecké horolezecké aréně. Máme tu ale tipy na výlety i pro ty méně dobrodružné
povahy – malebnou procházku si uděláte údolím Brtnice nebo na valašský Olymp, vrch
Soláň, někdy až pohádkové příběhy z historie si vyslechnete na čtyřech zámcích a jednom
královském hradě a o lidské tvořivosti a šikovných českých ručičkách se dozvíte třeba ve
Lhůtě nebo v České Třebové. 22. pokračování oblíbené ediční řady obsahuje tradičních
padesát reportáží, doplněných fotografiemi, mapami a praktickými informacemi.

Vacková, Monika: Náš osudový Madagaskar
Dvě nezapomenutelné cesty, které dělily skoro přesně tři roky,
podnikli Monika a Jirka Vackovi na tento unikátní ostrov
v Indickém oceánu nedaleko afrického kontinentu. Při první
návštěvě se téměř neznali a při druhé se naopak na ostrov vrátili již
jako manželé. První poznání bylo s batůžky na zádech, druhé na
jejich oblíbených kolech. Poznali jak známá turistická místa
a národní parky, tak odlehlé oblasti, kam turista málokdy zavítá,
vyzkoušeli snad všechny možné způsoby dopravy po ostrově
a setkali se s mnoha příjemnými Malgaši. Tento jejich třetí cestopis
volně

navazuje

na

první

dva

"přes

Altiplano

na

svatbu"

a "Japonsko&Korea - do Tokia pod stan", je tradičně celobarevný s mnoha fotografiemi, opět
v něm najdete spoustu důležitých informací, ceny jídla, pití, ubytování, dopravy a nechybí
podrobná statistika cesty. Autoři v cestopisu tentokrát poodkryli chvíle, kdy se spolu
seznamovali a hlavně se snažili ukázat Madagaskar takový, jaký dnes skutečně je, se všemi
jeho klady i zápory.

Vaněk, Miroslav: Vranovská přehrada
Na počátku celé této knihy byla autorova snaha sepsat stručný článek
o historii Vranovské přehrady. Dějiny přehrady nebyly dosud souhrnně
obsáhleji popsány, v různých periodikách sice vyšlo bezpočet článků
zmiňujících přehradu, většinou se však jednalo o dílčí zprávy a informace
zabývající se pouze určitým tématem nebo řešící její problematiku velmi
rámcově. O přehradě se psalo i v mnoha turistických průvodcích, bývá
zmiňována v turistických mapách. Mnohdy však jsou tyto informace
faktograficky rozdílné a někdy také s dost podstatnými nepřesnostmi.
A tak začal Miroslav Vaněk pátrat...

Zeman, Jiří: Krkonoše
Příručka obsahuje dvacet nejzajímavějších pěších turistických tras.Kromě
popisů tras jsou novinkou výřezy panoramatických map. Nechybí výškový
profil túr, charakteristika jejich náročnosti a časový rozvrh. Každá trasa je
doplněna fotografiemi.

KNIHY V ANGLIČTINĚ
Dickens, Charles: Little Dorrit + CD jako příloha
Příběh dívky, která vyrůstá ve vězení pro dlužníky, z něhož ji vysvobodí až velké dědictví.

Escott, John: The Ghost of Genny castle + CD jako příloha
Jednoduchou angličtinou vyprávěný příběh o pátrání tajemství hradu s černou věží, kde se
dějí podívné události... Zkrácený text je určen pro doplnění výuky.

Poe, Edgar Allan: The Black Cat and Other Stories + CD jako příloha
Černý kocour a jiné povídky.
Zkrácený text je určen pro doplnění výuky angličtiny pro začátečníky.

McCaughrean, Geraldine: Twelve dancing princesses
(DVOJJAZYČNÁ KNIHA)
Dvanáct tančících princezen – dvojjazyčná kniha pro děti.
Král se téměř vzdal naděje. Princům, rytířům ani panošům se nepodařilo záhadu vyřešit.
Zvládne to Tulák?

AUDIOKNIHY
Čtvrtek, Václav: Kotě z Kocourkova
Mnozí z nás se už mnohokrát přesvědčili, že být chytrý, důvtipný a vtipný se v životě vyplácí.
Na to postupně přišli i jezevec, opička, medvěd, husa, myška, kotě a další hrdinové našeho
pohádkového poslouchání. Stálo je to sice úsilí, sem tam odřenou tlapku, natlučený
čumáček, ztratili při tom nějaké to pírko či chloupek, ale nelitovali. Až si poslechnete těchto
čtrnáct hravých a veselých příhod, sami s pobavením zjistíte, jak je důležité mít filipa!
Obsahuje:
Lovili čtyři rybáři -- Pohádka s nejistým koncem -- Myška a šiška -- Jak husa hlídala, kůzle
stonalo a doktor léčil -- Jak jezevec stavěl plec -- Co to sedí za komínem -- Rada strýčka
hrocha -- Veliký vynález mistra jezevce -- Jak medvěd vařil povidla -- Dvacet tisíc kopí proti
ocásku -- Tvrdohlavá stonožka -- Tři piráti -- O habrovém klíčku -- Kotě z Kocourkova.
Vypráví Jitka Molavcová.
1 zvuková deska (1 hodina, 33 minut), ve formátu MP3.

Karafiát, Jan: Broučci
Kdo by neznal jediné umělecké literární dílo Jana Karafiáta. Milují ho děti mnoha generací.
Čtenářsky stále přitažlivé zůstávají postavičky malých hrdinů, broučků a berušek, které při
všech svých světlých stránkách nejsou zbaveny pravdivých lidských vlastností.
Obsahuje:
Broučkovy studie -- První přátelství u kamen -- První výlet -- Pěkné začátky -- Brouček dělá
nešťastným sebe i jiné -- Brouček dále klesá, činí pak i pokání -- Námluvy a svatba -Šťastná rodina.
Vypráví Josef Somr.
2 zvukové desky (75:07 ; 79:01)

Nepil, František: Pistolník

Úsměvná vyprávění o mužské statečnosti, cestování do dalekých krajů a návratech domů,
o všem, co je možné nalézt na talíři, o betonování zahrady, o matce jabloní,
o žebrajících tatranských medvědech nebo tom, jak se dá ztratit dítě – to vše
v neopakovatelném podání spisovatele Františka Nepila.
Obsahuje:
Pistolník -- Ochutnávka zvěřiny -- O cestování -- Můj největší trapas -- František Nepil
a chalupa -- Libovice -- Kacanovy -- Českomoravská vysočina -- Zdudovská blata -- Vysoké
Tatry -- Sny a vzpomínky – Příbram.
Vypravuje František Nepil.
1 zvuková deska (57:35)

Neruda, Jan: Povídky malostranské
Rozhlasová nahrávka z roku 2012 v režii Markéty Jahodové přináší vybrané povídky
z nejznámějšího díla Jana Nerudy v podání předních českých herců. Zaručená zábava
(nejen) pro babičky i dědečky.
Obsahuje:
Svatováclavská mše (Otakar Brousek st.) -- Psáno o letošních dušičkách - 1876 (Jan Hartl) - Večerní šplechty (Miroslav Táborský) -- Pan Ryšánek a pan Schlegl (Stanislav Zindulka) -Přivedla žebráka na mizinu (Ladislav Mrkvička) -- U tří lilií (Ladislav Mrkvička) -- O měkkém
srdci paní Rusky (Luděk Munzar) -- Hastrman (Luděk Munzar) -- Jak si nakouřil pan Vorel
pěnovku (Jiří Hromada) -- Doktor Kazisvět (Jiří Hromada)

Čtou Otakar Brousek, Jan Hartl, Ladislav Mrkvička, Miroslav Táborský, Stanislav Zindulka,
Luděk Munzar a Jiří Hromada.

1 zvuková deska (3 hod., 46 min), formát MP3.

Nesbo, Jo: Lovci hlav

Roger Brown je podle svého vlastního názoru nejlepší a nejhůře placený lovec hlav
(headhunter) v Norsku, má příliš krásnou ženu a příliš drahou vilu, a proto si musí
přivydělávat krádežemi uměleckých děl. K tomu využívá kontaktů, které získává při své
práci. Clas Greve je dokonalý kandidát na jakoukoli vrcholnou pozici. Ženám připadá
okouzlující, a navíc vlastní jeden Rubensův obraz stomilionové hodnoty. Dokáže-li Roger
Brown tento obraz získat, vyřeší se tím jeho ekonomické potíže a navždy získá svou ženu
Dianu. Když se však Brown dostane do Greveho bytu, zjistí něco, co vědět ani nechtěl.
Roztáčí se nečekaný kolotoč událostí. Náhle se lovcem hlav stává někdo jiný, Brownovi jde
o život a mění se ve štvanou zvěř. Začíná zběsilý hon a boj o přežití, ve kterém může zvítězit
jen jeden...
Čte Filip Švarc.
1 zvuková deska (8 hod., 32 min.), formát MP3

