
Výměnný fond z Kuřimi - 

beletrie pro dospělé 

(v knihovně k zapůjčení do konce roku 2019) 

 

O čem ženy mlčí 

Snad každý má tajemství, svou alespoň malou třináctou komnatu, do které 

nikoho jen tak nenechá nahlédnout. Příběhy o tom, co skrývají ženy před 

svými partnery a blízkými, přináší soubor edice Česká povídka. V dusném 

rodinném prostředí se odehrává povídka Kateřiny Tučkové. Není to 

milenec, kterého tají před svým manželem hrdinka příběhu Petry 

Soukupové. I muži mají svá tajemství, alespoň podle Petra Šabacha.                     

V povídce Marka Epsteina cosi důležitého tají oba partneři… Kniha obsahuje povídky 

dalších autorů. 

 

Soukupová, Petra: Dámská jízda 

Dámská jízda v různých podobách je tématem dalšího souboru edice Česká 

povídka. Osamělou plavbu v moři si užívá péčí obvykle o děti zaměstnaná 

manželka v povídce Petry Soukupové. Text v podobě dopisu kamarádce 

napsala Irena Dousková. O rozličných peripetiích při ženském třígeneračním 

výletu do Skotska píše Hana Lasicová… a další autorky… 

 

Podivné vraždění 

Sbírka obsahuje napínavé příběhy deseti známých českých autorů a autorek 

- Hedy Bartíkové, Adama Borka, Věnceslavy Dezortové, Lubora Falteiska, 

Ladislava Mušky, Martina Petišky, Ladislava Šobíška, Viktorína Šulce, Jana           

J. Vaňka a Andrey Vernerové. Odhalují nejrůznější podoby zla kolem nás, 

přitom odkrývají mnohdy překvapivé motivy pachatelů a ukazují, jak souhra 



zdánlivě banálních životních situací může člověka dovést až ke spáchání kriminálního 

činu.  

 

Smrt žárlivého muže 

Stydlivý milenec 

Komisaři a vrazi 

Smrt v dešti  

Skutečné kriminální případy z českého prostředí.  

Skutečné kriminální případy. Tato kniha o vyšetřování třiceti vražd nebyla napsána jako 

metodická pomůcka pro případné zločince. Právě naopak, dokumentuje úspěšnou 

spolupráci policejních komisařů se soudními znalci, kriminalistickými experty, státními 

zástupci a také s odvážnými občany při objasňování vražd. Slouží tedy jako důrazná 

výstraha pro potenciální vrahy, ujištění, že dříve nebo později budou dopadeni, 

postaveni před soud a odsouzeni. Za chladnými zdmi věznice docela určitě dojdou                  

k přesvědčení, že spáchání vraždy bylo naprosto nesmyslné a zbytečné.   

 

 

 

 

 



Vánoční příběhy 

Příběhy z různých dob a koutů světa spojuje romantické kouzlo vánočních 

svátků...  

 

Vánoční tajemství 

S knížkou láskyplných příběhů oblíbených autorů konce 

devatenáctého a první poloviny minulého století můžeme najít tu 

správnou vánoční pohodu.  

 

Češka, Stanislav: Nelítostná vražda 

Na procházce se psem najde muž pod bohunickým dálničním přivaděčem                     

v jezírku, kterým protéká potok Čertík, mrtvolu mladé ženy. Kriminalisté 

brněnské mordparty zjistí, že žena byla zavražděna zvlášť surově – nejprve 

byla škrcená a potom umlácená železnou tyčí. Navíc šlo o svobodnou matku 

vychovávající malou dcerku. Plukovník Motl proto své lidi nemusí pobízet                    

v úsilí co nejdříve najít pachatele hrůzného činu.  

 

Dán, Dominik: Kráska a zvíře 

Dvojice detektivů z Našeho Města je po prázdninách zase spolu. Šéf se 

vrátil do práce opálený, usměvavý a plný energie. Barva mu zůstala, ale 

úsměv zamrzl na rtech už druhý den. Maďarští kolegové našli v poli kousek 

od státní hranice nahé zmasakrované tělo mladé ženy. Mezinárodní 

vyšetřování se rozbíhá a celý případ, je velmi ostře sledován veřejností                    

a médii. Kdo vraha dopadne a co bylo důvodem k této extrémně brutální 

vraždě?  

 

 

 

 



Davouze, Marta: Zrcadlení 

Postřehy z let 1989–2014. Soubor článků, fejetonů a esejů, které autorka 

psala a vydávala v uplynulých 25 letech v různých českých periodikách 

(MF Dnes, Lidové noviny, Literární noviny atd.). V nich s ironií a vtipem 

sobě vlastními komentuje každodenní život kolem sebe, módu, kulturu, 

mezilidské vztahy, zajímá se ale i o vývoj na politické scéně či 

mezinárodní události, nejprve z pohledu významné osobnosti pražského 

uměleckého života, posléze obohaceného o „atlantickou optiku“ z Bretaně. Editoval                  

a edičními poznámkami doplnil Jakub Železný, ilustroval Pure Beauty, doslov napsal 

Jefim Fištejn  

 

Dawson, Mark: Samotář 

John Milton, zatrpklý profesionální zabiják a nejnebezpečnější agent 

zvláštní skupiny, se rozhodl, že se zabíjením končí. Jenže z této 

organizace nikdy nikdo živý neodešel. Milton toto pravidlo ignoruje. 

Rázem je z něj nejhledanější uprchlík, ale i anonymní samotář, 

ovládající smrtelně nebezpečné dovednosti. Svou kůži nehodlá dát 

lacino…  

 

Day, Sylvia: Očarovaná 

Victoria je pravá cat-woman – vládne kočičími schopnostmi                                 

i ženskými přednostmi – a ráda si hraje. Nemá-li nad sebou dohled 

čaroděje, zlobí. A páchá ve společnosti samou neplechu. Proto Velká 

rada pověří jednoho ze svých čarodějů Maxe, povoláním Lovce, aby 

Victorii napravil… Jenže se do sebe při tom „napravování" zamilují                   

a trestu, který Maxovi za jeho neprofesionalitu hrozí, se společně 

postaví. I za cenu života. Velká rada je rozezlena a rozhodne se pár 

rozeštvat tou nejsilnější zbraní – žárlivostí. Pověsí Maxovi na krk 

krásnou Jezebel… 

 

 



Deveraux, Jude: Pravá láska : první část cyklu Nevěsty z Nantucketu  

V nové trilogii Nevěsty z Nuntucketu Jude Deveraux představuje 

nové postavy ze známé rodiny Montgomeryů – Taggertů. Alix 

Madsenová právě dokončuje studium architektury, když jí Adelaide 

Kingsleyová odkáže ve své závěti okouzlující Nuntucketské sídlo 

z devatenáctého století, které může využívat po jeden rok. Pro 

energickou Alix – která se právě zotavuje z rozchodu s přítelem – 

je vztah postarší ženy k Madsenově rodině opředen tajemstvím, 

ale z několika důvodů přijme podivné podmínky závěti. Získá tak 

čas, aby naplánovala svatbu své nejlepší přítelkyně.  

V Nuntucketském sídle se však dějí podivné věci. Zdá se, že Adelaide Kingsleyová 

vymyslela pro Alix poněkud zvláštní úkol: vyřešit podivné zmizení jedné z žen rodu 

Kingsleyů – Valentiny – která se ztratila před více než dvěma stovkami let. A aby to 

nestačilo, Alix se musí vypořádat s arogantním (a neuvěřitelně pohledným) architektem 

Jaredem Montgomerym, který žije v domku pro hosty. Alix to netuší, ale Jared má za 

úkol na ni dohlédnout, zatímco bude bydlet v domě – což je pro něj snadné vzhledem 

k nepopiratelné přitažlivosti, která se mezi nimi rozhoří. Jared však ukrývá vlastní 

tajemství, které by mohlo mladý pár rozdělit navždy. Alix a Jared se náhle ocitají ve 

víru bouřlivých událostí a zjišťují, že naději na společnou budoucnost mají jen tehdy, 

pokud napraví křivdy z minulosti.  

 

Di Fulvio, Luca: Chlapec, který rozdával sny 

New York, 1909. Zaoceánským parníkem přijíždí z Itálie mladá 

matka s malým synkem, aby si v Americe splnili svůj sen o lepším 

životě. Jejich naděje však záhy utrpí velkou trhlinu, neboť ve 

zbídačelém ghettu v newyorské čtvrti, kde se ocitnou spolu                         

s dalšími přistěhovalci z celého světa, diktují pravidla brutální 

gangsteři a jejich poskokové. Pokud tu chce člověk přežít, nesmí 

měnit zavedená pravidla. Ledaže by měl charisma a neuvěřitelný 

dar fantazie. Román, jenž nás zavádí do prostředí rodícího se 

filmového průmyslu, rádia, Brodwaye, reklamy, mrakodrapů a luxusních automobilů, 

vypráví o velké lásce a houževnatosti snu, který zvítězí nad tvrdou realitou.  



Douglas, Helen: Eden 

Eden Anfieldová zbožňuje záhady, a když se na škole objeví tajemný 

nováček Ryan Westland, úplně ji to pohltí. Na první pohled vypadá jako 

obyčejný kluk, proč potom nezná pizzu? A jak to, že nikdy neslyšel                     

o Hitlerovi? Ze všeho nejvíc ale Eden mate to, že o ni Ryan jeví zájem. 

Eden pozvolna propadá jeho kouzlu, zároveň ale rozkrývá i jeho 

tajemství. Zlom nastane jednoho deštivého odpoledne, když klopýtne                             

o zdánlivě obyčejnou knihu v Ryanově pokoji - biografii jeho nejlepšího 

kamaráda, která je však datovaná o celých padesát let později. Když se svým objevem 

na Ryana vyrukuje, zjišťuje, že na ni čeká velmi důležitý úkol, a ona právě málem 

zničila jeho jedinou šanci na úspěch... 

 

Goffa, Martin: Mezi dvěmi ohni 

Když ředitel jedné státní agentury ukončí před očima užaslé 

asistentky svůj život skokem z okna kanceláře, je to pro všechny                   

z jeho okolí nepopsatelný šok. Jenže tam, kde ostatní vidí prostou 

sebevraždu, ví detektiv Miko Syrový o okolnostech, které staví celou 

tragédii do úplně jiného světla. Inženýr David Raška byl totiž 

jeho dávný přítel. Spolu trávili léta dospívání a spolu také před 

několika dny zhlédli šokující záběry na anonymně doručeném 

flashdisku. Záběry, jež by ani jeden z nich raději nikdy neviděl. Byly 

však ony důvodem Davidovy smrti? Miko se pouští do pátrání, jenže ruce mu brzy 

sváže zásah z vyšších míst. A stane se tak rychleji, než čekal. Přesto stihne zjistit, že 

ohňů, které se kolem Davida Rašky v jednu a tutéž chvíli rozhořely, bylo zřejmě víc…  

 

Graham, Winston: Podark: čtyři labutě (6. díl) 

Ross Poldark, válečný hrdina a majitel cínového dolu, si po 

svízelném období konečně užívá těžce nabytého bohatství i rodinné 

pohody a přitom se snaží ulehčit úděl svým chudším přátelům žijícím 

v Cornwallu na sklonku 18. století. Osud mu však připravil další 

zkoušku v osobě mladého námořníka, který podlehl kouzlu 



jeho manželky Demelzy. Kromě toho Rosse vyčerpávají i přetrvávající nevraživé 

vztahy se zbohatlíkem Georgem Warlegganem. Krizi prožívají také čtyři ženy – čtyři 

labutě – které mu postupně vstoupily do života a zaujaly v něm trvalé místo. Kromě 

Demelzy je to jeho stará láska Elizabeth Warlegganová, vystavená sílící žárlivosti 

svého manžela George, jehož užírají pochybnosti ohledně původu jejich syna 

Valentina. Caroline, která se konečně dočkala vysvobození svého snoubence doktora 

Enyse z francouzského zajetí, se zase trápí kvůli jeho přetrvávajícím zdravotním                            

i psychickým potížím. A největšímu soužení je vystavená Elizabethina sestřenka 

Morwenna Chynowethová, kterou Warleggan přinutil ke sňatku s urozeným, ale 

podlým a bezcitným knězem, aby učinil přítrž její lásce k Rossovu chudému švagrovi 

Drakeovi a zároveň zvýšil svou společenskou prestiž tímto novým příbuzenským 

svazkem s příslušníkem starého šlechtického rodu. Příznivá není ani situace v Anglii, 

která má zanedlouho zjistit, jaké nebezpečí pro ni představuje malý Francouz s velkými 

ambicemi – Napoleon Bonaparte.  

 

Grebe, Camilla: Ohněm a hlubokou vodou 

Pátý krimiromán s psycholožkou Siri Bergmanovou. Na 

stockholmském předměstí zmizí jednoho dne při hře před 

domem svých pěstounů devítiletá dívka. Beze stopy, jako by se 

propadla do země. O Šest týdnů později se ztratí ze školky i její 

šestiletý bratr. Podezření okamžitě padne na jejich násilnickou 

biologickou matku, která je týrala. Do vyšetřování se zapojí 

psycholožka Siri Bergmanová již případ neočekávaně ovlivní, 

neboť zneužívání dětí se objeví příliš blízko jejího vlastního 

domova. Když je v temných vodách poblíž Stockholmu nalezeno ženské tělo, 

vyšetřování nabere překvapivý obrat. Co zpočátku vypadalo jako jasný případ, teď 

vypadá úplně jinak. Na internetu se objevily snímky mrtvé ženy a zmizelých dětí. O co 

v případu opravdu jde? Kdo odvedl děti? Kdo zavraždil ženu? A kdo stále dává 

fotografie obětí na internet? V souboji s časem, ve kterém jde o záchranu dvou 

pohřešovaných dětí, Siri a její kolegové spěchají, aby našli chybějící pojítko mezi nimi 

a mrtvou ženou… Strhující thriller zkušené autorské dvojice pátrá v minulosti a vnáší 

více světla na téma násilí na nejvíce bezbranných členech naší společnosti.  



Hoover, Colleen: Námi to končí 

Občas právě ten, kdo nás nejvíc miluje, dovede nejvíc ublížit. Lily to 

neměla v životě vždycky jednoduché. Ušla ale dlouhou cestu a teď žije                   

v Bostonu a rozjíždí vlastní business. K tomu se ještě seznámila                                 

s dokonalým a neskutečně přitažlivým neurochirurgem Rylem. Vypadá to, 

že jí všechno vychází...  

 

Lanczová, Lenka: Dvakrát dospělá 

Sympatická tmavovláska Dita Tomešová není zrovna upejpavá 

stydlivka, která by nesměle seděla v koutě, a tak díky své povaze                          

a především „prořízlé“ puse nemá o průšvihy nouzi. Dosud se jí z nich 

dařilo více či méně úspěšně vymluvit, ovšem malér, který si zavaří pár 

měsíců před maturitou, zavání vyloučením. Aby mu předešla, Dita volí 

přestup na gymnázium v jiném městě. Zapadnout do kolektivu těsně 

před koncem střední školy není procházkou růžovým sadem, vyjít                     

s novými kantory jakbysmet – a když se do toho zapojí ještě i nové 

známosti, další problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Je přece spousta kluků, 

kteří by podle Dity stáli za hřích, ať už hezounek Vilém, dealer Dalibor nebo Radek, 

hvězda místního hokejového týmu, jenže… Jenže zdaleka ne každý stojí za něco víc, 

natož za city!  

 

Lanczová, Lenka: Oranžové blues 

Hlavní hrdinka, sedmnáctiletá gymnazistka Marcela, přijímá 

rozhodnutí rodičů pracovat několik měsíců mimo republiku                                      

s nadšením: představuje si, jak bude sama hospodařit a užívat                             

si nečekané volnosti. Opak je však pravdou – k její nelibosti ji táta                       

s mámou „uklidí" k tetě na vesnici, odkud musí denně dojíždět do školy. 

Jedináčkovi Marcele nastávají krušné časy. Zvyknout si na tetičku                      

a strýce, kteří jsou pravým opakem jejích rodičů, na bratránka                              

a sestřenice, na jiný životní režim a především na partu mládeže, co 

ve vsi drží pospolu, je náročné samo o sobě, natož když je zrazena ve svých citech                             



a připadá si tak strašně opuštěná. Ve svém zklamání sáhne po uklidňujících lécích                  

a záhy se potýká s nebezpečnou závislostí na návykových látkách. Následují kritické 

dny a týdny: v rodině, ve škole, mezi přáteli...  

 

Lanczová, Lenka: Vstupenka do ráje 

Sympatická Laura, hlavní hrdinka nového románu, má na krku 

takřka čtyřicítku,manžela, dvě dcery, práci, která ji vysiluje, ale 

docela baví, a rodinu, která ji baví a občas taky pěkně vysiluje. 

Laura by mohla být spokojená a šťastná. A taky je. Skoro.Až na ten 

stereotyp. Všechno je pořád dokola, do práce, z práce, uvařit, 

vyprat,vyžehlit, zkontrolovat úkoly... Navíc „víkendové“ manželství 

s Tomášem, řidičem kamionu, za ty roky také trošku zevšednělo, 

horká vášnivá zamilovanost kamsi vyprchala a ve vztahu, vlastně docela stabilním                       

a pěkném, Lauře něco chybí. A pak se objeví o deset let mladší Marek a rázem je 

všechno jinak.Život i sex je tak krásný, když si ho člověk umí správně užít!  

 

Landsman, Dominik: Deníček moderního páru, aneb, Ženy 

jsou z Venuše a muži jsou debil  

Humorné postřehy a narážky na klasická partnerská klišé, od 

prvního rande přes první sex až k očekávání prvního potomka, 

rozdílným pohledem muže a ženy...  

 

Lauren, Christina: Vášnivý sprosťák  

Na rozdíl od svých nejlepších kamarádek, Mii a Loly, je Harlow 

Vega známá tím, že si vždycky ráda užije. Provdat se opilá                          

v městě hříchu za až komicky svůdného, drsného kanadského 

rybáře Finna Robertse, který (žádné překvápko) dokonale vládne 

svýma svalnatýma rukama, rty i tělem – to je přesně její styl.  

Ale byla to jen jednorázovka: sprostá, drsná a nekomplikovaná… 

dokud se Finn pracovně neobjevil v San Diegu, kde Harlow žije. 

Není připravená na vážný vztah, ale když jsou spolu, uvědomí si, 



že na něm přece jen cosi je. Možná to není láska (kruci, ani ho nemá ráda), ale jejich 

vzrušující hrátky jim poskytují dokonalé rozptýlení od děsivých životních změn, kterým 

oba čelí. Dohodli se na sexu – divokém a vášnivém – ale teď se z jejich dohody začíná 

klubat něco opravdovějšího.  

 

Laurens, Stephanie: Hříšný úsvit 

Amelie Cynsterová neváhá riskovat společenský skandál, když nabídne 

Lucienu Ashfordovi sňatek. Za zdánlivě ryze pragmatickými důvody se 

však skrývá dlouho utajovaná láska, kterou Amelie k Lucienovi chová. 

Ani on však nehraje s otevřenými kartami. Rychlou svatbu odmítne                       

a trvá na tom, že se bude Amelii nejprve dvořit, jak se sluší a patří. Každá 

vášeň a každý gentleman totiž mají svou cenu.  

 

Laurens, Stephanie: Pokušení Henrietty 

Může být někdo zarputilejší než sebevědomý muž z rodu Cynsterů? 

Jistě – Henrietta Cynsterová, která je přesvědčená, že láska do jejího 

života nepatří! Tahle dáma má mezi londýnskou smetánkou nevalnou 

pověst: Chce-li jeden ze snoubenců vědět, jaké jsou postranní úmysly 

partnera, vyhledá Henriettu, jež má neskutečný talent zjistit nezjistitelné. 

Manželství z rozumu je z jejího hlediska prostě nepřijatelné! 

V případě Jamese Glossupa však šlápla vedle, když jeho nevěstě odhalila 

pravé důvody, proč si ji chce vzít. Takže jí teď nezbývá než mu pomoct a najít pro něj 

jinou „vhodnou“ snoubenku. Není to ale lehký úkol! James je totiž velmi sympatický                    

a přitažlivý muž. Přestože se Henrietta snaží ze všech sil nepropadnout lásce,                             

v Jamesově případě Amorovu šípu nedokáže odolat.  

 

 

 

 

 



Laurens, Stephanie: Svéhlavá nevěsta 

V úvodním románu nového cyklu Černá kobra představuje autorka, 

oblíbená čtenáři právě pro své umění hodnověrně vykreslit výjimečné 

mužské postavy, jeho hlavní hrdiny. Čtyři v bitvách zocelené královy 

důstojníky, kteří necouvnou před žádným nebezpečím. Ti nyní musí čelit 

stejně neúprosnému nepříteli, jenž je znám pouze jako Černá kobra.                   

A tak se setkávají, muž, který dokáže čelit nebezpečí bez mrknutí oka, 

odhodlaný sloužit své zemi a králi, a sebevědomá krasavice s temnou 

minulostí, jejímž osudem je stát se nezkrotnou nevěstou. Společně musí 

zdolat nelítostného nepřítele konfrontováni při tom s nezvyklými city skrývajícími se                     

v jejich srdcích  

 

Legardinier, Gilles: Tentokrát to vyjde! 

Marie si užila s muži víc trápení, než by jí bylo milé. Ale teď je 

rozhodnuta udělat všechno pro to, aby se role obrátily…  

Zhroutil se vám už někdy vztah kvůli jedné jediné textovce? Ne 

chvilková známost, ale vážný vztah, který trval deset let a měl trvat 

ještě dlouho, nejlépe do smrti. Právě tohle se přihodilo Marii. A aby toho 

na ni nebylo málo, ve stejné době musí řešit problémy v práci, kde už 

nedokáže dál snášet podrazy úlisného šéfa. 

Marie se ale nehroutí, pravý opak je pravdou. Pečlivě vyhodnotí příčiny 

všeho svého utrpení a dojde k závěru, že příčina je vlastně jen jedna: muži. Vždyť                       

s nimi má jenom samé trápení! Ale to teď musí skončit. Marie se rozhodla, že udělá 

všechno pro to, aby pro změnu trpěli oni. A protože je nesmiřitelně upřímná, krásně 

potrhlá a akční k tomu, mají se muži v jejím okolí opravdu na co těšit. A čtenáři také, 

protože Gilles Legardinier znovu dokazuje, že humoristický román je přesně jeho 

literární parketa. 

 

 

 

 



Lette, Kathy: Silikonové blues 

Plastické lásky čtyřicetileté krásky. Lizzie Mc Phee je 

přesvědčená, že její život nemá jedinou chybičku - dokud si 

neuvědomí, že se blíží obávaná čtyřicítka. Ukažte mi ženu, která 

je spokojená, že jí táhne na čtyřicet a já vám ukážu, kde má po 

těle jizvy od vymývání mozku pomocí elektrošoků. Ztráta 

zaměstnání kvůli mladší reportérce nezůstane jedinou třískou, 

která se nečekaně zaryje pod nehtíky Lizziina života. Její 

manžel, chirurg Hugo, propadne zčistajasna svodům dravé 

chlapůlačné šelmy Britney Amore, herečky, která se udržuje v kondici provozováním 

step aerobiku na velikém balíku vlastního ega. Ještě horší je, že Britney přemluví až 

doposud idealistického Huga, aby začal pracovat na její nové klinice kosmetické 

chirurgie. Lizzie odjakživa věřila, že je rozum důležitější než krása, jenže v boji proti 

sexbombě jsou jí zásady i hluboké úvahy platné asi tolik co eunuch nymfomance. Bude 

Lizzie sama muset pod nůž, aby si získala zpět milovaného muže? Ale proč by vlastně 

měla chtít manžela, který se o ni bude zajímat jedině když se nechá prošpikovat 

silikonem od hlavy až k patě? A dokáže vůbec ještě milovat muže, který při vyvrcholení 

vykřikuje svoje vlastní jméno? Odpověď je zjevná jako plastická operace nosu před 

rokem 1990. Lékařské varování: Přílišný smích podporuje vznik vrásek!   

 

Loomis, Gregg: Akta Julián 

Dona Huffa, blízkého přítele Langa Reillyho a bývalého agenta CIA, 

někdo brutálně zavraždil. Před svou smrtí se Don v Seville věnoval 

psaní knihy o důstojníkovi SS Ottovi Skorzenym. Je možné, že by 

někdo spáchal vraždu jen proto, aby jeho kniha nikdy nespatřila 

světlo světa? Lang je odhodlaný zjistit pravdu, a tak se vydává po 

stopách, které za sebou Don při svém výzkumu zanechal. Pátrání 

ho vyšle na zběsilou honičku po celé Evropě a Lang se postupně 

noří hlouběji a hlouběji do záhady, jejíž kořeny sahají do dob 

položení základů katolické církve. Ve Vatikánu nakonec objeví šokující tajemství, které 

se týká nejen druhé světové války, ale také bouřlivých časů římské říše. 



Organizace, která se zbavila Langova přítele, však udělá cokoli, aby zabránila jeho 

odhalení. I kdyby měla obětovat další životy… 

 

Lowell, Elizabeth: Krok do neznáma 

Když Jill při sjíždění řeky Colorado zachrání život synovi majitele detektivní 

agentury, nenapadne ji, jak brzy se jí budou jeho protislužby hodit. Jill je 

přesvědčena, že její tetu někdo zabil kvůli starožitným obrazům. Protože 

jí kdosi neznámý začne vyhrožovat, ráda přijme pomoc agenta Zacha. 

Jenže vůbec netuší, že odhalení pravdy je může stát život.   

 

Lowell, Elizabeth: Oheň a déšť 

Lue MacKenzie, majitel nejdivočejšího a nejosamělejšího ranče na téhle 

straně skalnatých hor, neviděl Carlu McQueenovou už tři roky. Naposled 

tenkrát, když malou sestřičku svého nejlepšího přítele vyhodil z ranče 

Rocking M a ze svého života – a domníval se, že navěky…Teď se Carla 

vrátila, půvabnější a ještě víc žádoucí než v jeho žhavých vzpomínkách. 

Luke však ví, že nikdy nesmí podlehnout běsnící touze učinit ji svou 

ženou. Složil totiž kdysi dávno slib – který je odhodlán dodržet – že se 

do Carly McQueenové nikdy nezamiluje. Ať si po ní jeho tělo a duše 

touží sebevíc…  

 

MacKenzie, Sally: Co si počít s vévodou 

První díl rozkošné nové série oblíbené autorky historických romancí.  

Catherine Huttingová se nejenže necítí být dívkou na vdávání, ale 

naopak se s otevřenou náručí hodlá vrhnout do staropanenství. Zvlášť 

když v jejím městě funguje dům starým pannám přímo určený, a právě 

se v něm uvolnilo místo. Cat stojí v cestě jen nový baron z Hartu, který 

jí musí dát své svolení. Pak už hodí celou tu manželskou šarádu za 

hlavu… anebo ne?  

 



MacKenzie, Sally: Jak odolat markýzovi 

Slečna Anne Davenportová by udělala cokoliv, aby se dostala                           

z domova, kam si její otec přivedl novou macechu. Teď, když se její 

přítelkyně Cat zasnoubila s vévodou z Hartu, jí náhle svítá naděje      

v podobě uvolněného místa v Domě pro neprovdané dámy. Anne 

se pustí do pár nevinných intrik, jak Cat z domu vystrnadit co 

nejdříve, a je si jistá, že všechno dopadne v její prospěch. Její plán 

dostane trhlinu až v podobě markýze z Haywoodu, který ví, že její 

klevetící rtíky nejlépe umlčí polibkem.  

 

MacKintosh, Clare: Někdo tě vidí 

Jak rychle umíš běhat? V podpatcích a úzké sukni, když tě do boku 

bouchá kabelka. Jak rychle? Když jdeš na vlak na poslední chvíli                

a chceš se co nejdřív dostat domů, máš už jen pár vteřin. Jak rychle 

poběžíš? A co když neběžíš za vlakem, ale o život? Zoe Walkerová 

je obyčejná Londýňanka, jejíž život ničím nevybočuje z obvyklých 

kolejí. Až do dne, kdy se jí dostanou do rukou noviny v nichž najde 

svou fotografii doprovázející podivný a zdánlivě nesmyslný 

inzerát… Její rodina i kamarádka nad tím mávnou rukou, ale Zoe je 

odhodlaná zjistit, kdo a proč její snímek do novin dal. Navíc má pocit, že ji někdo 

sleduje. Protože jí připadá, že její obavy všichni zlehčují, pustí se do pátrání na vlastní 

pěst. Zjistí, že podobné inzeráty, jen s jinými fotografiemi, v nich vycházejí už delší 

dobu. A také to, že některé z žen na snímcích se staly oběťmi vražd. Má být Zoe na 

řadě jako další? Na policii ji nebere nikdo vážně, snad až na mladou policistku Kelly. 

Sama sice věří, že Zoe hrozí reálné nebezpečí, ale má riskovat svou práci a jednat 

proti rozkazům? A v novinách zatím vycházejí další inzeráty…  

 

 

 

 

 



Macháčová, Adriana: Zrada 

Když vás zasáhne zrada na nejcitlivějším místě a ještě od 

nejbližší osoby, přetrhne se i to nejpevnější – pokrevní – pouto. 

Emu a Lýdii rozdělila láska k jednomu muži. Jaký je Hubert 

doopravdy a kdo koho ve skutečnosti zradil? Dá se vůbec 

napravit minulost? Komu je možné ve světě plném intrik věřit? 

Pomůže rozlousknut tajemství dvou rodin záhadný deník?  

V příběhu Adriany Macháčové s detektivní zápletkou vášeň                      

a pomsta takřka zničí každého, kdo se přestane dívat na svět 

čistýma očima a s nezkaženým srdcem.  

 

Minier, Bernard: Mráz 

Saint-Martin-de-Comminges je malé městečko ve 

francouzských Pyrenejích, kde jsou zimy kruté a kde se nikdy 

nic moc neděje. Až dokud pracovníci vodní elektrárny nenajdou 

jednoho zimního dopoledne mrtvolu koně bez hlavy, částečně 

staženou z kůže, zavěšenou na nosném stožáru lanovky, která 

je jedinou přístupovou cestou na toto místo. Není to obyčejný 

kůň – patří totiž místnímu magnátovi Ericu Lombardovi. Martin Servaz, čtyřicetiletý 

velitel regionální kriminální jednotky v Toulouse, je naštvaný, že byl odvolán                             

z vyšetřování brutální vraždy bezdomovce, aby se ujal tohoto nejpodivnějšího případu 

své kariéry. Ve stejnou dobu přijíždí do nedalekého Wargnierova institutu, jež se 

specializuje na mimořádně nebezpečné a duševně choré vrahy, psycholožka Diane 

Bergová, která postupně zjišťuje, že ředitel ústavu využívá neortodoxní metody. 

Detektiv Servaz na mrtvole koně brzy identifikuje DNA, která patří jednomu z chovanců 

Wargnierova institutu. Ústav je ale tak zabezpečen, že není možné, aby se někdo                     

z chovanců mohl dostat ven. A za několik dní je nalezeno první mrtvé lidské tělo. Martin 

Servaz s kolegyní Irene Zieglerovou musí využít všech svých schopností k vyřešení 

děsivého tajemství…Vynikající kombinace série skutečně strašidelných zločinů, 

mrazivé atmosféry a houževnatého policisty dělá z této knihy napínavé čtení, během 

kterého budete až do konce hádat, kdo je vrah.  

 



Misha, Christine: Jednou pochopíš 

Když jednoho dne Monika podvede manžela s Michalem, nenapadne ji, 

jak vážné důsledky to přinese. Trápí ji sice výčitky svědomí, ale pomalu 

jí dojde, že pro svého muže už nic neznamená. Navíc zjistí, že osudná 

noc nezůstala bez následků. Třebaže k Michalovi cítí přímo magickou 

přitažlivost, chce mu své těhotenství zatajit a navždy na něho 

zapomenout...  

 

 O'Brien, Anne: Její výsost 

Krásnou a vzdělanou Eleonoru Akvitánskou provdají za pobožného                    

a neschopného Ludvíka VII. Král považuje lásku za hřích a hrdá 

Eleonora trpí. Přesto mu v nešťastném manželství porodí dvě dcery. Při 

strastiplné křížové výpravě se rozkol mezi nimi natolik prohloubí, že 

Eleonora usiluje o zrušení sňatku. Setkání s Jindřichem Plantagenetem 

její osud změní navždy…  

 

O'Neal, Katherine: On, a žádný jiný 

Napínavý milostný příběh se odehrává v prostředí londýnské společenské 

smetánky.Když Kitty Fontainová proniká do přepychových sídel 

londýnských aristokratů, hledá v nich jen jedinou cennost: Krev Indie, 

vzácný rubín, jehož pomocí hodlá zachránit život svého otce. Jenže po 

stejném klenotu touží i troufalý a chladnokrevný lupič zvaný Tygr. 

Jakmile se tito rivalové při jedné loupežné výpravě setkají, Kitty omámí 

Tygrovo kouzlo. Je jí jasné, že jejich setkání není poslední. Navíc si 

začíná klást otázku, jestli tento muž není spojen s její trýznivou minulostí 

v Indii. Osud a vzácný rubín dvojici opět svede dohromady a zavede ji 

na riskantní, nejistou pouť, při níž je mnohokrát v sázce život, ale nebezpečí hrozí také 

jejich srdcím a duším i klíčící vášni a lásce.  

 

 

https://www.databazeknih.cz/autori/anne-o-brien-30225
https://www.databazeknih.cz/autori/katherine-o-neal-25235


Opplová, Josefa: Klára vstává 

Klára se rozhodla opustit násilnického manžela. Musí teď vzdorovat jeho 

vzteku a dokonce riskovat život. Jak zvládne lehkomyslná žena, která 

dosud žila v přepychu, pád na společenské dno? Klára správně tuší, že 

sílu musí najít především sama v sobě. Nebo možná také u muže, který 

dokáže rozpoznat pomyslný diamant, utopený v blátě a vrátit mu původní 

lesk. Může však Klára tomuto podivnému a nevyzpytatelnému člověku 

věřit?  

 

Palahniuk, Chuck: Klub rváčů 

Nové vydání již kultovního románu, který proslavilo neméně úspěšné 

filmové zpracování. Příběh mladého muže, odkojeného televizí                                   

a opuštěného Bohem, je hlubokou sondou do nitra člověka, který jednoho 

dne zjistí, že hněv nad tím, že zdědil svět plný lží, přetvářky a proher, 

neutlumí život k prázdnotě konzumní společnosti. Nekonvenční vyprávění 

s rychlým spádem, místy prostoupené černým humorem, končí 

deprimujícím vyvrcholením, které je ovšem jen logickým vyústěním dané 

situace v dané době, dnešnímu čtenáři tak známé...  

 

Parker, Robert B.: Městečko Resolution 

Dějiny dobývání amerického Divokého západu jsou protkány krvavými 

střety s původními obyvateli Ameriky – indiány, i boji mezi osadníky                          

o nově zabíraná území. Je to doba, v níž život jedince neměl žádnou 

cenu a „vítězem“ – dočasným – se stával ten, kdo tasil dříve kolt…                        

V městečku Resolution dělá v saloonu U Rudocha „šerifa“ nájemný 

pistolník Everett Hitch, ale ve skutečnosti je v žoldu místního 

nejmocnějšího muže, bezskrupulózního Amose Wolfsona. Ten se snaží 

ovládnout nejen samotné město, ale i okolní farmářskou půdu, měděný 

důl i dřevařskou osadu – a jde přes mrtvoly…Dokáže Hitch a jeho přítel, proslulý 

pistolník Virgil Cole, přejít na „správnou“ stranu a vnést do města alespoň dočasné 

zdání pořádku a zákona, s nímž přicházel vždy ten nejsilnější?Poutavá kniha, řešící 



bez příkras otázky práva, svědomí i ceny lidského života v kruté době osidlování 

Ameriky.  

 

Parker, T. Jefferson: Železná řeka 

Na prašné dálnici poblíž hranice mezi USA a Mexikem je sražen 

autem a pohozen v poušti Mike Finnegan. Jako zázrakem přežije 

a dostává se do nemocnice v malém pohraničním městečku 

Buenavista. Venku, u hraniční řeky Iron River, probíhá krutá válka 

mezi pašeráky drog, zbraní a alkoholu a federálním týmem pod 

vedením Charlieho Hooda. Mike Finnegan zjišťuje, že ani za okny 

nemocničního pokoje neztratil své zázračné schopnosti, a dokáže předvídat krvavé 

události, které se teprve stanou…  

 

Pawlowská, Halina: Ó, jak ti závidím! 

Fejetony Haliny Pawlowské, oplývající jejím osobitým humorem, ve 

kterých se dívá na život očima emancipované ženy. Pokud se 

začtete do této knížečky, zjistíte, že i celebrity mají obyčejné 

problémy, děti, rodiče, rodinné příslušníky, kteří jsou praštění, 

hamižní, závistivý a kdo ví jací ještě. Najdete však také povídky                       

o úplně cizích lidech a jejich životních trampotách nebo poznatcích. 

A hlavně spoustu moudrostí jako třeba, že v lidském životě nejsou 

důležité věci, rozum a cíle. Nejdůležitější jsou (často i jen prchavé) 

okamžiky štěstí, které si s sebou (jenom vy) vezmete do hrobu!  

 

 

 

 

 

 



Pawlowská, Halina: Pravda o mém muži 

Příběh manželství Haliny Pawlowské „Jak jste se seznámila                          

s vaším mužem? Co na něm nejvíc nesnášíte? Co na něm máte 

nejradši? Prožili jste nějakou manželskou krizi? Máte recept na 

šťastné manželství? Co je to vlastně láska?“ Takhle zněly otázky, 

které jsem často dostávala od svých čtenářek, divaček i redaktorů. 

Konečně jsem se rozhodla odpovědět. Napsala jsem proto román 

Pravda o mém muži. Je to příběh mého manželství. A začala jsem 

ho psát, když jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak jsem 

byla veselá. Jak jsem milovala a jak jsem byla milovaná. Doufám moc, že se při čtení 

budete trošku smát, trošku plakat, a možná..., že svého muže pohladíte a řeknete mu: 

„Bože! Já jsem tak šťastná, že tě mám!“  

 

Petrusová, Kateřina: Nebezpečná láska 

Na doporučení posledního zaměstnavatele získá mladá 

newyorská ošetřovatelka Paige práci v rodině Bavettových, 

bohatých podnikatelů pocházejících z Itálie. Má se starat                          

o jejich syna Michaela, mladého muže, který se po autonehodě 

duševně vrátil do období svého dětství. Paige si k němu 

postupně nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. Postupem 

času Paige přichází na to, že se dostala do newyorského 

podsvětí a její zaměstnavatelé jsou součástí mafie. Co se 

stane, až se jednou Michael probere? Dostane se Paige ze spárů Bavettových, když 

odhalila jejich tajemství?  

 

 

 

 

 

 



Petrusová, Kateřina: Pekáč buchet 

ONA Redaktorka ženského časopisu, expertka na vaření. 

Miluje nové recepty, oprašuje staré po babičkách, dobrého jídla 

se nikdy nepřejí a je pro ni středobodem vesmíru. Sama o sobě 

říká, že je gastrosexuálka. Sport je pro ni nutné zlo, aby 

nenakynula jako její milované tvarohové buchty. Jmenuje se 

Klára. ON Adrenalinový sportovec. V létě leze po horách, v zimě 

po zamrzlých vodopádech. Sport je součástí jeho života                          

a nedokáže bez něj existovat. Jeho břišní, zádové, hýžďové, no prostě všechny svaly, 

podle toho patřičně vypadají. Pekáč buchet může spořádat na posezení a nebude to 

na něm vůbec vidět. Jmenuje se Matouš. Je vůbec možné, aby dva takto rozdílné světy 

fungovaly společně? Stačilo jediné včelí bodnutí a následná prudká alergická reakce, 

a bylo to. Náhoda je spojila dohromady, a tak na nich můžeme otestovat hned dvě 

lidová moudra: že láska prochází žaludkem a že láska hory přenáší. Další skvělé čtení 

od Kateřiny Petrusové, které smlsnete jako pralinku. Najdete v něm všechno, co na 

jejích knížkách máte rády: svérázné postavy, skvělé dialogy, nečekané zápletky. Vtip, 

romantiku i napětí.  

 

Plaidy, Jean: Isabela a Ferdinand : cyklus. 3. část, Dcery 

Španělska   

Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá 

se, že jejich odhodlání vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, 

je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand 

očekává od svých dcer, že jeho ctižádosti napomohou, avšak 

manželka je rozpolcená mezi jeho velkolepými plány a láskou 

k dětem. Postupem času začínají mít panovníci pocit, jako by 

na královském rodu leželo prokletí...  

 

 

 

 



Poledňáková, Marie: Líbáš jako ďábel 

Ve volném pokračování románu Líbáš jako Bůh sledujeme další osudy 

zamilovaného páru - středoškolské učitelky Heleny a lékaře Františka. 

František se rozhodne odstěhovat se od své bývalé ženy Bohuny, ale ani 

soužití s Helenou se nevyhne komplikacím. A zrodí se nečekaný plán: Ze 

dne na den se s Helenou tajně vydávají na dovolenou do vzdáleného 

Maroka. Román přináší osvědčený autorský koktejl plný humoru, lehké 

ironie a tentokrát i příjemného napětí.  

 

Pospíšilová, Jarmila: V pekle ptáci nezpívají 

Je časné letní ráno, probuzený les je svěží, ale muž s detektorem kovů 

si krás přírody nevšímá. Soustředí se jen na hledání, a sotva detektor 

zapípá, začne opatrně odkrývat kyprou lesní půdu v naději, že konečně 

našel, co hledal. Nález je však hrůzný …  

 

Princová, Helena: Vůně malin 

Pamatujete si ještě, jak voněly maliny na lesní stráni za horkého letního 

odpoledne? Jak z nich chutnala domácí malinovka? Jak to bylo krásné, 

když vám ji babička nalévala do sklenice s vodou a sytě růžový pramínek 

postupně zbarvoval průzračnou tekutinu? Bára Hromadová, velmi 

vytížená právnička, už dávno zapomněla, jak voní a chutnají lesní maliny. 

A hlavně, jak voní a chutná opravdová láska. Nemá sice nouzi o zdatné 

a bohaté milence, ale když jí odejde ze života člověk jí nejbližší, rychle 

zjistí, že nemít nikoho, koho člověk může milovat, je ta nejsmutnější věc 

na světě… 

 

 

 

 

 



Proctor, Candice: Zpěv sirény 

Život vikomta Sebastiana opět naplňují tajemství. Při vyšetřování se 

nechá strhnout magickou atmosférou starého Londýna a nechybí 

mnoho, aby uvízl v síti intrik. I luxusní salony aristokratů jsou totiž plné 

neřádu stejně jako špinavé londýnské doky! Nejlákavější záhadou 

zůstává srdce Sebastianovy lásky Kate, které skrývá netušené 

překvapení.  

 

Prokšová, Jitka: Past na duši 

Past na duši nabízí dvojí pohled a rozdílný způsob vnímání ženy a muže. 

V první části se čtyřicetiletá Pavla pracovně setkává s mladším 

Simonem. Následující měsíce hledá odpověď na očekávání i naději, že 

by dokázala znovu prožít lásku. Podivnou náhodou se však její představy 

hroutí a ona - rozčarovaná, ale vyrovnanější - nachází sama sebe.                         

V druhé části je stejné časové období vnímáno mužským pohledem. 

Odhaluje se, že původní Pavliny pocity nebyly falešné. Simon však                      

z nedostatku sebedůvěry vymyslel zbytečnou lež, která mezi ně postavila zeď... 

Gravity je příběhem Báry a Leona. Přátelství se přerodí v lásku, která smí trvat necelý 

rok. Náznaky imaginárního, jimi stvořeného světa se prolínají s Bářiným komentářem 

- se zjitřenou a hluboce niternou výpovědí zralé ženy.  

 

Přibský, Vladimír: Milenec královny vdovy: vzestup a pád 

zemského správce Záviše z Falkenštejna  

Vzestup a pád zemského správce Záviše z Falkenštejna z pohledu 

jeho současníka, rytíře Zdislava z Lemberka, nejvyššího purkrabího 

Pražského hradu. Záviše z Falkenštejna poznáváme nejen jako 

významnou osobnost českých dějin 13. století, ale i jako člověka z 

masa a kostí, který měl své přednosti i slabiny a jenž se vedle 

státnických rozhodnutí dopouštěl i omylů, z nichž ten poslední se mu stal 

osudným.       Z učebnice dějepisu víme, jak to se Závišem z Falkenštejna dopadlo. 

Habsburské intriky proti němu vyvrcholily tím, že mladý český král Václav II. nechal 



svého poručníka Záviše dne 24. srpna 1290 popravit pod vítkovským hradem Hluboká 

jako zrádce.  

 

Ptáčková, Jindřiška: Básník 

V ruinách, obývaných bezdomovci, najde ilustrátorka Pavla Brázdová 

mrtvolu v kaluži krve. Po příjezdu policie s úžasem zjišťuje, že oběť 

vraždy zná. Je to Jan Rychtář, doktor přírodních věd a někdejší kantor 

na gymnáziu, který dal přednost zpustlému životu bohéma před 

kariérou. Do případu se vkládá soukromý detektiv Viktor Eret a začíná 

obcházet místa, kde se zavražděný zdržoval. Ze střípků mozaiky 

postupně vyvstává jméno poťouchlého Darka Sypala, s nímž Rychtáře 

pojila nevraživost už od studií…  

 

Putney, Mary Jo: Nevěsta na prodej 

Elliott získal na svých cestách po exotických krajích pohádkové 

bohatství a nyní se plaví zpět do Londýna. Když přistane u ostrova 

Maduri ve Východní Indii, jemuž vládne pohledný, ale krutý sultán 

Hasan, zahlédne mezi jeho zajatkyněmi krásnou ženu, která na něj                     

k jeho překvapení promluví jeho řečí. Hrozí jí, že ji sultán prodá do 

otroctví. Gavin považuje za věc své cti, osvobodit tu ženu – a brzy začne 

podléhat její kráse a odvaze. 

 

Quick, Amanda: Podivné zásnuby 

Amity Doncasterová cestuje po celém světě a je zvyklá na dobrodružství 

a riziko. Benedict Stanbridge je vědec a špion pro Korunu a čelil už 

nebezpečí v nejtemnějších koutech dalekých zemí. Náhle však oba čelí 

hrozbě, jež se nachází až neuvěřitelně blízko jejich domovu... 

Člověk nečeká, že bude unesen na londýnské ulici za denního světla, 

avšak Amity Doncasterová jen stěží vyvázne životem, když je vhozena 

do kočáru mužem třímajícím nůž v černé masce, který jí šeptá do ucha ty 

nejodpornější posměšky a výhrůžky. Zachrání ji jen její rychlé uvažování 



a tajná zbraň... prozatím. Avšak netvor, známý v tisku jako Ženich, který za sebou 

zanechává ženské oběti, přežije zranění, jež mu způsobila, a brzy se zase pustí do 

své otřesné práce. Je posedlý jejím skandálním vztahem s Benedictem Stanbridgem 

– klepy o hodině strávené o samotě v lodní kajutě přelétly Atlantik rychleji než jakékoliv 

plavidlo. Benedict však odmítá připustit, aby tato odvážná a důvtipná žena zaplatila 

takovou cenu. Pro ženu a muže, kteří jsou v exotických dálavách země jako doma, je 

nejlepším řešením vzít nohy na ramena. Oba však chtějí ukončit Ženichův teror nad 

Londýnem a spojí síly, aby se jim to podařilo. Zatímco se připravují na konfrontaci                     

s nevyrovnaným zločincem v srdci velkoměsta, jež milují, musí oba čelit pocitům, 

kterým ani jeden z nich nemůže utéct...  

 

Quinn, Paula: Hradní paní 

Lady Tanon hodlá nést statečně svůj úděl. Její sňatek s princem 

Garethem má ukončit krvavé bitvy mezi Normany a Velšany                  

a zaručit mír. S těžkým srdcem opouští milovaný domov a po 

boku svého muže se vydává do nitra Walesu. Nad nic netušící 

novomanželkou se však stahuje smyčka hořké zrady...  

 

Sandford, John: Drsná země 

Virgil Flowers si užívá zasloužené dovolené. Avšak ne na 

dlouho. Lucas Davenport jej povolá k vyšetřování vraždy, jež se 

udála na severu Minnesoty v rekreačním středisku určeném 

výhradně pro ženy. Virgil se dostaví na místo činu a zanedlouho 

se ponoří do spleti vztahů mezi obětí, hosty, personálem 

střediska a obyvateli blízkého města, včetně několika 

atraktivních žen. Seznam podezřelých se Flowersovi rozrůstá 

před očima a on pomalu poznává, že toto příjemné místo                       

u jezera přitahuje vraždy – a několik z nich má na svědomí 

stejný ďábelský pachatel…  

 

 



Scott, Amanda: Zrušené zásnuby 

Romanticko-historický příběh ze Skotska poslední čtvrtiny                        

14. století. Jenny Easdalová je připravena smířit se se svým 

osudem. Souhlasila, že se provdá za muže, jehož nikdy nebude 

milovat – ale ještě předtím se vydá zažít poslední dobrodružství. 

Doprovází skupinu kočovných umělců a poznává svět opojné 

svobody. A potom se, příliš brzo, ocitá v nebezpečí – ohrožuje ji 

tajný pomstychtivý plán politického spiknutí a muž, který přijel, aby 

ji odvezl domů. Sir Hugh Douglas, jehož povinností je vrátit se se vzpurnou nevěstou 

svého bratra, není připraven na to, že Jenny je důvtipná a odvážná, a její uhrančivé 

oči zapůsobí na jeho srdce bojovníka. Zatímco si veselí minstrelové hrají na 

dohazovače a mezi Hughem a Jenny to začíná jiskřit, schyluje se ke spiknutí proti 

Skotsku... a vše, co je dvojici drahé, je ohroženo.  

 

Schepp, Emelie: Bílé stopy 

Román Emelie Schepp Bílé stopy je pokračováním osudů prokurátorky 

Jany Berzeliusové ze strhujícího románu s originální zápletkou Bohové 

smrti. Norrköping svírá tuhá bílá zima, blíží se Vánoce. V rychlíku                            

z Kodaně do Stockholmu najde průvodčí vlaku na toaletě mrtvou dívku. 

Pitva ukáže, že dívka v břiše pašovala drogy a zemřela na předávkování, 

když jedna z kapslí jí v těle praskla. Případ dostanou na starost policisté 

– komisař Henrik Levin, jeho kolegyně Mia Bolanderová a prokurátorka Jana 

Berzeliusová. Ta mimo jiné dochází k rozhodnutí, že se musí odpoutat od své složité 

minulosti. Není to ale jednoduché, do cesty jí znovu vstoupí tajemný a krutý Danilo… 

Policie postupuje ve vyšetřování krůček po krůčku. Kdo stojí v pozadí drogových 

obchodů, jejichž nitky vedou až do nejvyšších pater policie a státu?  

 

 

 

 

 



Simons, Paullina: Měděný jezdec  (1. díl) 

Poutavá historická freska je zároveň nezapomenutelným 

příběhem o lásce vzdorující hrůzám války i lidské zášti. 17letá 

Taťána vyrostla v Leningradě, v městě, kde památníky zašlé slávy 

kontrastují s šedivou realitou stalinského Ruska. V roce 1941, ten 

den, kdy Němci napadnou Rusko, se Taťána poprvé zamiluje - 

vzápětí pocítí trpkost zakázané lásky: nadporučík Alexandr Bělov 

je vyvolený její sestry Dáši. Navíc má Alexandr temné tajemství - 

pochází z rodiny amerických komunistů, kterou zlikvidovalo 

NKVD. Lásce Taťány a Alexandra není přáno: město drtí německá blokáda, hladomor, 

zima a všudypřítomný strach ze smrti. Ale jindy slabá Táňa se ukáže jako nejsilnější 

člen rodiny a s Alexandrovou pomocí překonává všechny útrapy. Nejtěžší zkouškou 

však bude odolat vlastní touze… 

 

Simons, Paullina: Taťána a Alexandr (2. díl) 

Rok 1943. New York. Město nových nadějí, tisíce kilometrů 

vzdálené od válkou zmítané Evropy i rodného Leningradu. Město, 

do něhož Taťána přijela začít nový život a kde se narodilo její dítě 

– Alexandrův syn. Jenomže ani oceán nedokáže Taťanu oddělit 

od stínů minulosti a z nejistého pocitu, že je její manžel stále 

naživu, se stává jistota i posedlost. Mezitím se v ruinách Starého 

světa Alexandr ze všech sil snaží uniknout všudypřítomné smrti. Ví, že proti němu stojí 

nejen nacistický nepřítel, ale i vražedné soukolí Stalinova režimu. Kupředu ho žene 

jediná myšlenka – ještě jednou se setkat s Taťánou…  

 

 

 

 

 

 



Simons, Paullina: Letní zahrada (3.díl) 

Závěrečný díl legendární romantické ságy, sledující osudy Taťány a 

Alexandra. Po letech odloučení se oba shledávají v Americe – zemi, 

o níž věřili, že se stane jejich novým domovem a ve které budou žít 

svůj společný sen a vychovávat syna Anthonyho. V ovzduší strachu 

a nedůvěry uprostřed studené války však na každém kroku cítí, že 

jsou zde „jen“ cizinci a že musí o své štěstí neustále bojovat. Jinak je 

dostihnou duchové minulosti... 

 

Sirotková, Soňa: Markéta Přemyslovna: česká princezna na dvoře dánském 

Pozoruhodný příběh Markéty Přemyslovny začíná krátce před 

svatbou s dánským králem Waldemarem II. a vypráví jej mladá 

šlechtična Anna, která odchází do Dánska v královnině 

doprovodu. První část knihy se odehrává v prostředí magického 

pražského hradu a na dalších středověkých sídlech ukrytých                    

v překrásné české krajině. Kniha je především příběhem dívky, 

jejího problematického vztahu k otci, jehož má ctít jako krále ale 

kterému nemůže prominout potupení milované matky Adléty. 

Kněz, otec Jáchym a mladý trubadůr z Francie, který vnáší do 

ponurého prostředí středověkého dvora lehkovážné tóny 

milostných legend i to jsou rozpory, které utvářejí významnou osobnost legendární 

dánské královny. V díle druhém již připlouvá do dánského království. Oslnivou krásou 

a soucitem si velmi brzy získá srdce lidu a přijímá nové jméno Dagmar-ta jež nese 

světlo. Dagmar i Anna si zvykají na život v královském hradě v Ribe. S Waldemarem ji 

pojí hluboká manželská láska ale stejně jako její matka i ona musí nést úděl podváděné 

ženy. Svůj život zasvětí dánskému lidu v pomoci nejchudším a nemocným. Dánsko, 

drsná ale neobyčejně krásná země se jí stává milovaným domovem. Umírá velmi 

mladá ale legenda o královně Dagmar žije sedm set let do dnešních dnů.  
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Slaughter, Karin: Kriminálník 

Oblíbili jste si severské detektivky? Tato autorka vládne 

žebříčkům v severských zemích. Vlastní minulost nás vždy 

dostihne a zkomplikuje nám současný život. Na vlastní kůži se 

o tom přesvědčí i zvláštní agent Will Trent – a to za okolností, 

které by si nedokázal představit ani v nejděsivějším snu. Na 

začátku všeho byla vražda studentky. Proč mu ale jeho 

nadřízená Amanda Wagnerová brání ve vyšetřování? Will 

nedokáže přijít na důvod, dokud se s Amandou náhodně 

nesetká na chodbě opuštěného sirotčince, kam každého z nich 

přivedly zcela jiné důvody. Před čtyřmi desetiletími byl Willův otec odsouzen za vraždu 

a tato ponurá budova se stala chlapcovým domovem… Amanda tenkrát právě 

nastoupila k policii. Mladá nezkušená vyšetřovatelka uprostřed svébytného pánského 

klubu, jakým tehdy atlantská policie byla, neměla vskutku snadný start. Jedním z jejích 

prvních případů byla brutální vražda v nejhorší čtvrti města, a Amanda se nemohla 

zbavit pocitu, že je jediná, komu skutečně záleží na tom, aby byl pachatel vypátrán                 

a zatčen. A nyní jako by ten dávný případ znovu ožil… Pokud chtějí Will i Amanda 

zabránit dalšímu krveprolití, musejí se vypořádat s démony vlastní minulosti. A času 

nemají nazbyt.  

 

Smith, Wilbur: Kopí osudu 

Po odchodu z armády se Leon Courtney stane v Africe 

profesionálním lovcem divoké zvěře. Když nevyzpytatelnou 

divočinou provází německého velkoprůmyslníka, jehož továrny 

vyrábějí letouny pro armádu německého císaře, odhalí nekalé 

plány na oslabení britských sil. Leon dělá všechno, aby uhasil 

jiskru doutnajícího konfliktu, ale neohrozí ho skrytá tajemství 

nepřítelovy svůdné milenky.  

 

 

 



Soderberg, Alexander: Druhý syn 

Po thrilleru Andaluský přítel přichází druhý díl trilogie s ústřední 

postavou Sophie Brinkmannové. Sophie Brinkmannová hledá své 

temné já. Mafiánský boss Héctor Guzmán zůstává po divoké 

přestřelce v kómatu a jeho impérium se pomalu rozpadá. Bývalá 

zdravotní sestra a Héctorova spřízněná duše Sophie 

Brinkmannová se najednou ocitá sama mezi jeho lidmi a stává se 

pěšákem ve hře, v níž nemá loajalita žádné místo. Je vydána 

napospas světu zrady, násilí a bezedného zla. Aby nepodlehla, musí se stáhnout do 

sebe a najít své vlastní temné já. Policisté Antonia Millerová a Miles Ingmarsson 

vyšetřují vraždu v restauraci Trasten. Čím dál se dostávají, tím zřetelněji vyplouvá na 

povrch Sophiina spojitost s případem.Po raketovém startu Andaluského přítele 

přichází druhý díl trilogie. Je rychlejší, temnější a ještě zlověstnější než autorův debut  

 

Solženicyn, Aleksandr: Odin deň Ivana Denisoviča : 

rasskazy 60-ch godov  

Svědectví o otřesných poměrech ve stalinských koncentrácích        

i o odevzdané rezignaci lidí při jejich neúspěšných potyčkách                   

s byrokratickým a direktivním režimem.  

Psáno v azbuce. 

 

 

Spencer, Scott: Nekonečná láska 

Nekonečná láska vyšla poprvé před třemi desítkami let a ze 

svého autora udělala „současného amerického mistra 

milostného příběhu“. Román, kterého se prodaly více než dva 

miliony výtisků a byl přeložen do více než dvaceti jazyků, líčí 

strhující příběh vášně a posedlosti dvou mladých lidí. Ačkoli 

podle něj byl natočen už jeden film a chystá se další, kniha, 

která je mnohem působivější, v českém jazyce vychází poprvé.  



Stainforth, Alexander: Ďáblova nevěsta 

Karina Potterová je otčímem donucena, aby se provdala za 

hraběte Roberta z Rosebery. Přestože jej Karina nikdy neviděla, 

nemá na vybranou, musí otčíma poslechnout. Při cestě na 

Robertův hrad ji hned několik žen varuje, aby okamžitě uprchla                  

a už nikdy nezkřížila Robertovi cestu. Po celém kraji se o něm šíří 

děsivé historky. Prý je upír... Prý je již jeho pátou ženou... A zatím 

se žádná z hradu nevrátila živá. Karinu ochromí strach, když se 

stane první vražda... Přesto Roberta dál následuje..  

 

Steel, Danielle: Borec 

Maxine je lékařka a má renomovanou psychiatrickou praxi. Se 

třemi dětmi a chůvou žije v New Yorku a její skvěle 

zorganizovaný život málokdy vybočí z každodenního shonu 

mezi ordinací a domácností. Deset let byla vdaná za Blaka 

Williamse, muže oslnivého a talentovaného, ale naprosto 

nevyzpytatelného. Podnikání ve světě internetových firem mu 

vyneslo takové bohatství, že mohl zanechat práce a věnovat se 

svým zálibám. Napřed vzdalovala Blaka od rodiny práce, potom 

neodolatelná touha cestovat po světě, kupovat si sídla ve 

vyhlášených letoviscích, sbírat umění a žít ve vysoké společnosti. Děti vídaly svého 

otce jen zřídka a Maxine časem usoudila, že mohou žít i bez něho. I po rozvodu Blake 

rodinu stále navštěvuje, půjčuje jim svou nádhernou jachtu, ale jinak pokračuje v životě 

světoběžníka, nyní ve společnosti krásných mladých žen. Maxine se věnuje výchově 

jeho dětí a své práci. Po čase se však zamiluje do doktora Charlese Westa, který je 

usedlý, zodpovědný a hlavně stále přítomný. Proto představuje pravý opak Blaka a pro 

všechny nastává zásadní změna  

 

 

 

 



Steel, Danielle: Osamělý orel 

Joe Allbright, výjimečný muž před třicítkou, nadaný konstruktér a letec, 

a Kate Jamisonová, sedmnáctiletá dívka z lepší rodiny, která se chystá 

studovat na Radcliffu, se setkávají počátkem druhé světové války. Ač 

jsou to dva naprosto odlišní mladí lidé, jejich osudy se propojí a vzniká 

mezi nimi silné pouto, které, jak se zdá, nemůže nic zničit ani v dobách 

poválečného nadšení, kdy se každý ubírá jiným směrem. Joe klade svoji 

práci na první místo, jeho vášeň pro létání a s ním spojené otevření 

nových technických obzorů je nepřekonatelná a on stále uniká před 

manželstvím. Přesto se vždy pokorně a s láskou vrací ke své milované Kate. Ta ale 

touží po dětech a normální rodině. Přání se jí skutečně splní, avšak… bez 

Joea. Spojení dvou nevšedních osobností se tak zdá být nenávratně ztraceno.  

 

Subercaseaux, Elizabeth: Robert Schumann: hudba pro Kláru  

Robert a Klára Schumannovi, hudební géniové, vyprávějí své příběhy 

na pozadí mimořádné epochy. Láska, úspěch, osobní utrpení, 

zanedbávané děti... Klára přináší nemalé oběti, aby naplnila svůj osud 

a našla odvahu následovat svého manžela, stát mu po boku i poté, co 

on sám - stále s úpornou snahou komponovat - zabředá do své životní 

tragédie, strachu ze šílenství a duševní poruchy...  

 

Svěrák, Zdeněk: Nové povídky 

Ptám se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. Jako bych 

našel pecku a dělal kolem ní třešeň. Nebo švestku. Podle toho, co seberu. 

Jádro každého příběhu jsem našel na cestě. Byl to třeba zážitek, s nímž 

se mi někdo svěřil, nebo jen věta zaslechnutá od vedlejšího stolu                             

v restauraci. Moje práce spočívá v tom, že si představuju, co bylo před 

tím a co potom, a hledám v mateřštině slova, která dovedou vrátit dávno 

snědenému ovoci dužinu a šťávu. Kéž by vám to chutnalo.  

 

 



Svobodová, Ivana: Postavení mimo hru 

Hrdinou románu je hokejista. Hokejista, který tvoří hru, ale svůj život 

nějak nedovede stvořit. Je rozvedený, ale svou ženu miluje, má dva 

syny, chtěl by se jim věnovat, ale pořád to není ono, má matku, která 

syna miluje, a má nepřátele...  

 

Šimková, Dana: Uvězněni 

Skupina českých novinářů se vydává na horskou chatu ve Švýcarských Alpách, aby 

zde oslavila silvestra. Oslavu však znemožní lavina, která hrozí, že 

chatu každým okamžikem zavalí. Jedinou možnou záchranu jim 

nabízí jeskyně Naděje, která v sobě ukrývá převýšení 700 metrů                    

a šestnáct propastí, mezi nimiž je jedna z nejnebezpečnějších v celé 

oblasti - Dračí chřtán. I přes to všechno se vydávají na cestu vstříc 

téměř jisté smrti. V jejich stopách už jdou záchranáři. Podaří se jim 

dostat amatérské speleology ven živé? Sledujte hrdinské činy                          

i zbabělé jednání, prolézejte úzkými chodbami a zdolávejte 

nebezpečné propasti, zažijte pocit beznaděje a sílu opravdového 

přátelství!  

 

Vanak, Bonnie: Návrat královny 

Archeoložka Elizabeth doufá, že se jí v Egyptě podaří najít štít 

královny pouště. Hned v prvních dnech narazí na tajemné bojovníky 

v čele s šejkem Jabarim, kteří památku střeží a popravují každého, 

kdo se k úkrytu přiblíží. Jenže Elizabeth Jabarimu natolik učarovala, 

že jí nedokáže ublížit. Odveze ji do svého harému, aby si rozmyslel, 

co podnikne dál.  

 

 

 

 



Vaňková, Ludmila: Cestou krále 

Po románech Příběh mladšího bratra a Kdo na kamenný trůn vrcholí 

historická sága Ludmily Vaňkové letošní novinkou Cestou krále.                    

V barvitém ději desítky výjimečných historických postav, autorkou 

objevených a oživených v předchozích knihách, dospějí k naplnění 

své cesty. Nejvýrazněji český král Přemysl I. V letech 1198-1213, 

kdy se román odehrává, uzavřel druhé manželství s vášnivou 

uherskou princeznou Konstancií a diplomatickým úsilím a 

statečností v čele svých rytířů pozvedl České království mezi nejmocnější země 

Evropy. To stvrdil i papež Zlatou bulou sicilskou.  

 

Vaňková, Ludmila: Zapomenutý král 

Nový román Ludmily Vaňkové otevírá čtenářům pozoruhodné období 

v dějinách Českého království, kdy se mu vyhýbaly válečné pohromy 

a bylo ušetřeno krvavých vnitřních rozbrojů. Zásluhu na tom měl král 

Václav I., který se ale v kronikářských análech mezi svým otcem 

Přemyslem I. a svým synem Přemyslem II. jeví jako zapomenutý král. 

Václav I. byl král rytířů, ale nikdy se nepouštěl do zbytečného válčení. 

Žil ve složité době. Císař a papež spolu soupeřili o ovládnutí světa. Po dobytí 

Konstantinopole křižáky a rozdrobení Byzantské říše jim už nestáli v cestě pravoslavní 

křesťané, ale z východu utočily hordy mongolských válečníků. Synové a vnuci 

Džingizchána smetli ruská knížectví, Halič, Polsko a teprve před vojskem českého 

krále couvli, vyplenili Uhersko a zmizeli navždy do svých nových říší. Jako skvělá 

vypravěčka dokázala autorka všechny tyto události skloubit se zřetelem na české 

prostředí. Václav zbožňoval svou sestru Anežku Českou, potupenou intrikami 

rakouského vévody a zrazenou před svatbou císařovým synem. I když vstoupila do 

kláštera, Václav na její ponížení nikdy nezapomněl. Přesto zůstal oporou císaře 

Fridricha II. a vyhověl papeži i Anežce, když ho žádali o usmíření s věrolomným 

rakouským vévodou. Václav byl dobrý stratég a diplomat a upevnil postavení Českého 

království sňatkem svého syna Vladislava s Gertrudou Rakouskou v roce 1246, kdy 

Babenberkové vymřeli po meči a spojení Českého království s alpskými zeměmi                       

a Rakouskem se přiblížilo na dosah.  



Vaňková, Ludmila: Čas čarodějů 

V novém historicko-fantastickém románu se poslové vyspělé lidské 

civilizace snaží zabydlet mezi pozemšťany 16. století. Jsou to 

hrdinové z knihy Mosty přes propast času a už jednou se o to pokusili 

ve Španělsku, kde se seznámili s mladým Rudolfem II., a nyní se 

znovu setkávají na císařském dvoře v Praze. V románu vystupují                       

i další historické postavy - Vilém a Petr Vok z Rožmberka, císařova 

družka Kateřina de Strada, mořeplavec Francis Drake. Byl to čas 

čarodějů, v Praze působili mágové a alchymisté a stala se tu řada 

fantastických zázraků a záhadných událostí, které autorka díky svým hrdinům                             

z technicky vyspělé civilizace dokáže vysvětlit. Ale oni sami hledají odpovědi na otázky 

směřující do budoucnosti. Byli při objevitelských plavbách kolem světa, na 

buddhistické Srí Lance poznali jiný způsob života a Maé, jedna z hlavních hrdinek, 

nahlédla hluboko do duše Petra Voka. Byli také svědky nesmyslných válek ve jménu 

Boha, a přesto si po všech protichůdných zkušenostech utvořili představu lepšího 

života pro člověka, který může být nadějí budoucnosti.  

 

Váňová, Magda: Sestra a sestřička 

Sestra a sestřička si nesnadno utvářejí tu správnou představu                     

o naplněném životě a často si šlapou po štěstí. Když bylo Haně 

jedenáct let, pořídili si rodiče jako restart šťastného rodinného 

života Ester. Divoká sestřička si odmalička vynucovala pozornost 

dospělých a starší sestru otravovala. Hana se cítila doma 

beznadějně spoutaná a osvobodila se tím, že se vášnivě zamilovala 

do Dominika, který ji však cynicky podvedl a okradl. Dominikova 

temná minulost sestrám znovu zasáhne do života, když se s ním náhodně seznámí 

Ester. Dominik nikdy nepodléhal kouzlům žen, ale Ester ho přitahuje, vzrušuje ho, že 

Hana neví, kdo je tajemný milenec její sestřičky. Hana a Ester si navzájem nesvěřují 

svá trápení a tajemství, ale jejich sesterský vztah je natolik silný, že zapomenou na 

neshody a konflikty, když se ocitnou kvůli Dominikovi ve vážném ohrožení. 


