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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Bryndza, Robert: Temné hlubiny
Když dostane detektiv šéfinspektor Erika Fosterová tip, že by klíčový
důkaz ve velkém drogovém případu mohl být ukryt v zatopeném lomu
na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání. Z hlubin však její kolegové
vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto případu, ale i kostru malého dítěte.
Pozůstatky jsou rychle identifikovány jako Jessica Collinsová. Sedmiletá
dívka, jejíž zmizení plnilo stránky novin před šestadvaceti lety.
Erika musí začít spojovat střípky z minulosti se současností a nořit se
stále hlouběji do rodinných vztahů Collinsových i do života vyšetřovatelky Amandy
Bakerové, která si nepřestala vyčítat, že zmizení holčičky nedokázala vyřešit. Erika brzy
zjistí, že toto vyšetřování bude jistě jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších v její kariéře.
Dán, Dominik: Popel všechny zarovná
Vražda staré ženy, která byla brutálně rozsekána mačetou, a smrt
mafiána, od které vedou stopy k tajným službám. Nový detektivní román
Dominika Dána pojednává o dvou zločinech, kniha je plná pochybných
kreatur, mafiánů a tajných agentů. Autorovy dvacetileté zkušenosti jí
dodávají na věrohodnosti. Najdete v ní skutečnosti, při nichž zamrazí a
jež by raději měly být fikcí. A naopak literární fikce působí díky znalosti
policejní práce autenticky. Vše vypadá tak věrohodně, že už je pouze na
čtenáři, co budete pokládat za realitu a co za fikci.
Dán, Dominik: Rudý kapitán
Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví lebku, do
níž byl vražen velký hřeb. Bylo jasné, že nebožtík zemřel násilnou smrtí.
Na místo hrůzného nálezu byli přivolání detektivové z oddělení vražd začínající Richard Krauz a zkušený Eduard Burger. Kolotoč vyšetřování
se roztočil. Detektivové záhy zjišťují, že nebožtíkem je bývalý kostelník z
kostela svaté Barbory. Vyšetřování však probíhá k nelibosti všech vyšších míst i církve samé. Proč? Krauz s Burgerem i přesto pokračují v
pátrání...

Dán, Dominik: Uzel
V roce 1988 nastal v kariéře Richarda Krauze významný zlom z pochůzkáře se stal detektivem. Hned první případ, vražda pracovníka
ropné rafinerie, mu dává pořádně zabrat a namísto toho, aby se věnoval
ženě Sylvii a malé dceři, zůstává v práci ještě déle než předtím. Možná
i proto, že rozehrál velmi riskantní hru s prodavačkou z bufetu Valikou. Na
oddělení vražd se mladého eléva policejního řemesla ujmou starší
kolegové Hanzel a Burge a rozhodnou se z něho vychovat detektiva podle
svých představ. Politická situace, soudruzi z ministerstva, „kolegové" ze Státní bezpečnosti,
ale hlavně bezohlednost doby zavedou trojici detektivů do bizarního prostředí mezi ostnaté
dráty táhnoucí se po celé státní hranici se západním světem. Tady se odehraje vražda
vojenského pilota nadzvukových stíhaček, vražda, která má zničit Krauzovu kariéru hned
na počátku. Před detektivem leží gordický uzel. Neví, jestli najde odvahu ho rozseknout.
Zažívá něco, s čím se alespoň jednou za život musí popasovat každý správný muž...
Elsberg, Marc: Blackout (v angličtině!)
Zítra už bude pozdě...Thriller o kolapsu evropských dodávek elektrické
energie. Otřesný, ale realistický scénář. Jednoho chladného únorového
dne zhasnou světla v Itálii. A nejen tady. Chvíli nato ve Švédsku, pak
v Německu, Francii, Rakousku, Belgii a Holandsku. Všude v Evropě se
hroutí elektrická síť, přestanou fungovat výtahy, metra uváznou
v tunelech...Italský bývalý hacker a programátor Piero Manzano věří, že
ví, kdo je za to zodpovědný, a tak se to snaží sdělit odpovědným
orgánům. Ale nikdo mu nevěří. Až francouzský komisař Europolu François Bollard je
ochoten ho poslouchat.
Ale když mladá a atraktivní novinářka Lauren Shannon objeví, že z Pierova počítače byly
odeslány podezřelé emaily, začne klást nepříjemné otázky, a Bollard jej začne podezřívat.
Manzano má proti sobě mazaného a neviditelného soupeře a je z něj lovná zvěř. Mezitím
se situace v ulicích stává stále více dramatičtější. Zdá se, že v Evropě nic nefunguje.
Několik evropských jaderných elektráren je v kritickém stavu a ohrožují životy milionů lidí.
Závod s časem začíná. Závod, který lze jen stěží vyhrát.

Hurdová, Veronika: Krkavčí matka?
„Takhle blbej název? To je marketingová sebevražda,“ řekl kdysi
začínající blogerce Veronice Hurdové její kamarád marketér. Jeho
prognózy se nenaplnily. Blog Krkavčí matka se za tři roky stal
nejčtenějším českým blogem o mateřství. Je ale Veronika skutečně
krkavčí matka? Nebo je to další z vtípků téhle držkaté holky? Své tři děti
vede laskavě a s respektem, zároveň si ale pozorně všímá všech těch
komických situací, které s sebou mateřství každý den přináší. Výběr
toho nejlepšího držíte právě v rukou. Aniž by v tom byl záměr, jdu celý život mimo hlavní
proud. Na rozdíl od svého patnáctiletého já se za to dnes už nestydím. Mám víc dětí než
rukou. Gréta, Marján a Janek se jmenují. Ty děti, ne ruce. Když děti spí, píšu blog a FB
Krkavčí matka. Miluju les, nohy v teple a svého muže Honzu, který na mě čeká v nebi.
Děsí mě pobytové zájezdy, snahy o škatulkování a nesmířliví lidé se zavřenými hlavami.

Jacobsová, Anne: Venkovské sídlo I. : Zlaté časy
Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu Berlínské zdi navštíví
bývalé rodinné panství Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala,
je rozhodnutá zůstat tady už natrvalo. V pohnutých časech 2. světové
války musela její rodina venkovské sídlo na příkaz sovětské okupační
správy opustit. Touha po domově však Franzisku nikdy neopustila.
Společně s vnučkou Jenny se snaží vrátit starobylému venkovskému
sídlu dřívější lesk. Přitom se jí vynořují vzpomínky na bezstarostné
dětství, na ztrátu rodičů a sourozenců, i na první velkou lásku, Waltra
Iversena, kterého jí vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne rozplétat
příběh, který by mnozí raději nechali spát…
Lanczová, Lenka: Těžká noc
Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň - bud' svatba, anebo
rozchod. Patrik zvolí druhou možnost a Erika je náhle opuštěná a
nešťastná. Místo po Patrikovi se snaží zaplnit intenzivními nezávaznými
zážitky, které však také nejsou tím pravým ořechovým. Nová láska na
sebe ale nenechá dlouho čekat a Erika je zase šťastná, zamilovaná a
milovaná. Jenže ani nový vztah není tak úplně bez mráčku - Eriku tíží
jisté tajemství a navíc ani soužití s potenciální tchyní není zrovna
jednoduché ...

Mornštajnová, Alena: Tiché roky
Bohdana

je

uzavřená

dívka

žijící

jen

s

mrzoutským

otcem

a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a
tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná
babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“?
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty,
který celý svůj život zasvětil budování socialismu, lásce ke své ženě a
dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém
praporu. Ale jak se říká: Chcete-li Boha rozesmát, povězte mu o svých plánech. A tak se v
jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak se
doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.
Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí. Nejedná se o velké historické
téma, nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody
a lidské charaktery. Stejně jako u románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem
vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od první do poslední stránky.
Mlynářová, Marcela: Chalupářkou z donucení
Chalupářkou z donucení, to není jen název knihy Marcely Mlynářové, ale
také životní situace, ve které se ocitla hlavní hrdinka jejího příběhu.
Marcela Mlynářová píše humorné romány ze života, při jejichž čtení
máte

pocit,

Nabídku

že

některých
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jejich

titulů
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na

vlastní

najdete

pod

touto

kůži.
anotací.

Je hodně žen, které po rozvodu zůstaly samy s dětmi. Každá, která to
zažila, ví, že to není žádný med. Hlavní hrdinka knihy Chalupářkou
z donucení se kromě péče o děti rozhodla pustit i do budování chalupy či
chaty. Prostě místa, kde žena s dětmi může trávit víkendy hrabáním v zemi
a úklidem poté, co celý týden uklízela doma v bytě. Nevěříte? Přečtěte si knihu Marcely
Mlynářové.
Mlynářová, Marcela: Požitkářka
Jak už jsme u Marcely Mlynářové zvyklí, i její nová knížka POŽITKÁŘKA
nabízí úsměvné zážitky a neobyčejné postřehy z obyčejného života.Tím,
že popisuje svým originálním a vtipným způsobem události většině z nás
blízké, získává tato autorka zvláště mezi čtenářkami stále větší oblibu.

Mlynářová, Marcela: Dokud držím pohromadě
Další kniha oblíbené autorky, v níž opět vypráví o svých příhodách,
o životních vrcholech, pádech a zvratech, o všem, co přináší běžný
život lidem, kteří k němu přistupují s humorem, nebojácně, s kuráží
a kteří si na situacích, jež prožívají, dokážou vždy najít něco
dobrého a nikdy se nevzdávají.

Mlynářová, Marcela: Kdo nehřeší, nežije
Po velmi úspěšných knihách Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na
začátku a Z lodiček do holin se autorka tentokrát zamýšlí nad rodiči,
kteří jsou mnohdy skálopevně přesvědčeni, že jejich právě narozený
potomek je to nejkrásnější a nejinteligentnější dítě na světě a
dosáhne hvězdných cílů. Přitom však pozapomenou vzít v úvahu fakt,
že konečné slovo má vždycky sudička PŘÍRODA. Ta totiž dokáže na
rozdíl od původních představ rodičů namíchat malému človíčkovi
netušené povahové rysy, s nimiž nic nezmůže žádný způsob
výchovy.Takovým samorostem, konvencemi nezatíženým, je hlavní postava knížky Kdo
nehřeší, nežije. Autorka má v úmyslu své čtenáře hlavně pobavit, ale daří se jí i ubezpečit
bezradné rodiče, že jejich problémový potomek nemusí ani zdaleka patřit mezi ty
nezvladatelné.

Mlynářová, Marcela: Zač je života loket
Další kniha oblíbené autorky Marcely Mlynářové.Pro ni typickým
humorem líčí radosti i strasti při hledání partnera, manželství, jaké je
to „vydýchávat“ partnery, které si děti přivedly, svatbu syna a
nezapomíná ani na výlety, absolvovovavé s matkou. I když život
není vždy růžový, nenechme se tím zdeptam a řešme všechny
trable s humerem a nadhledem.

Nesbo, Jo: Macbeth
Když se nepodařený zátah na dealery zvrhne v krveprolití, přichází
inspektor Macbeth se svým týmem rychlého nasazení, aby zachránil
situaci. Macbeth je ale vyléčený feťák s problematickou, trýznivou
minulostí. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Peníze. Moc. Respekt.
To všechno má na dosah. Jenže chlap s jeho původem nemůže
dosáhnout

až

na

vrchol.

Nebo

může?

Macbetha

pronásledují halucinace a paranoidní představy o tom, jak mu osud
brání v oprávněném vzestupu. Jak se má dostat k tomu, na co má
právo. Tak, že začne vraždit.
Stern Fischerová, Viola: Mengeleho děvče
Skutečné osudy mladé židovské Slovenky, která byla svědkem
nejhorších

osvětimských

hrůz.

Kniha

popisuje

její

život

v

prvorepublikovém Lučenci, anexi Maďarskem a stále se zhoršující
situaci Židů. Nakonec je Viola se svou rodinou poslána na transport.
Na rozdíl od jejích příbuzných si jí všimne nechvalně známý dr.
Mengele a Viola se stává jedním z jeho „děvčat“ – skupiny žen a dívek,
na kterých byly prováděny nejrůznější experimenty. Její vítězství
nakonec nespočívá „pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že
navzdory všemu dokázala založit rodinu a mít děti.
Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas!
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním
reji se jí zjevuje dílna obklopená skálami a démon, který se necudně
zmocňuje jejího těla. Její otec povolá exorcistu, jenže Ludmila ví, že
Anna není blázen. Začne se vyptávat v okolí Bezdězu a záhy narazí
na znepokojující fakt, že něco podobného zažily i jiné urozené dívky.
Naštěstí se právě vrací domů její manžel Oldřich z Chlumu se svým
pomocníkem panošem Otou. Případu se ujmou a začnou bojovat
nejen s krutým vrahem, ale také s pověrami a intrikami severočeské
šlechty...

Vondruška, Vlastimil: Ještě že nejsem kat
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze.
Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry.
Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané
rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných
Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů –
staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie.

BELETRIE PRO DĚTI
Elvira, Lindo: Manolito má tajemství
Kdyby mohl mít Manolito tři prání, nechal by si odstranit
krátkozrakost, prošel by z matematiky a vyměnil by si to
s Blbečkem. Protože, ačkoliv je pro brášku hrdinou, moc dobře ví,
že Blbeček je pro své okolí nejroztomilejší a nejvtipnější dítě, které
všichni rozmazlují. Jednoho dne se ale Manolito dozví tajemství,
které změní jejich životy v Horním Carabanchelu.
Manolito už tuší, že jeho bratříček bude sesazen z trůnu a nemá to
srdce, aby mu to hned prozradil. Ať si ještě užije pár měsíců v
sladké nevědomosti, pak už budou sdílet svůj trpký úděl společně. I ty se chceš určitě
dozvědět to děsivé tajemství! Odhalí ti ho právě tato knížka.
Pilkey, Dav: Kapitán Bombarďák a invaze neuvěřitelně zlých mimozemských
kuchařek (a následný útok úplně stejně zlých nemrtvých šprtů)
25 a PŮL KAPITOL… O 100 % VÍC ZÁŘEZŮ! Porazil zlotřilého
doktora Plíňáka… Zničil strašlivé mluvící záchody…Teď musí bojovat
o holý život. Vydrží Kapitán Bombarďák a jeho spodky, co si pro něj
přichystali tři obrovští chapadlovití vetřelci z vesmíru (v přestrojení),
kteří si usmysleli, že si zotročí celou planetu? Pusťte se do příběhu a
zjistěte, jak tohle zbrusu nové zářezové dobrodružství Kapitána
Bombarďáka dopadne!

Pilkey, Dav: Kapitán Bombarďák a podivný plán profesora Prdolína
George a Harold nejsou zlé děti. Jenom rádi věci trochu „oživí“. Bohužel
je jejich promyšlené vtípky často dostanou do POŘÁDNÝCH potíží.
A když se profesor Pipy P. Prdolín stane jejich novým učitelem… no,
kvůli Georgi a Haroldovi se skoro celý svět málem dostane do spárů
vyšinutého vědce v obřím robotickém obleku! Kdo překazí podivný plán
profesora Prdolína? Vypadá to jako další práce pro Kapitána
Bombarďáka!
Pilkey, Dav: Kapitán Bombarďák a zloba zlé Zařezávačky
Pro George a Harolda je to týden jako každý jiný. Včera zjistili, že
propadnou. Dnes stvořili strašně zlou a supermocnou příšeru, která je
rychlejší, chytřejší a zlejší, než co kdy kdo na světě spatřil. Zlá
Zařezávačka chce ovládnout svět… a zařízne spodky každému, kdo se
jí postaví do cesty – včetně Kapitána Bombarďáka! Čeká naše hrdiny
zkáza z rukou mocné a zlé Zařezávačky?
Pilkey, Dav: Kapitán Bombarďák a útok mluvících záchodů
George a Harold se vracejí! Posledně zhypnotizovali ředitele Kruppa,
aby uvěřil, že je Kapitán Bombarďák. Teď omylem oživili tu
nejnechutnější, nejnebezpečnější nestvůru, jakou si kdo dovede
představit – Turbozáchod 2000. Zachrání někdo školu před útokem
děsivých

mluvících

záchodů?

Dávejte

pozor,

bombarďáky

se

vracejí!Série Kapitán Bombarďák.

R. R. Russellová: Deník mimoňky 13 – Příběhy neskutečný narozkový frašky
Nikki Maxwellová a její nejlepší kámošky Chloe a Zoey plánují
narozeninovou oslavu, o které se bude ještě dlouho mluvit! Mají
jenom jeden drobný problém: Nikkiini rodiče jí nákladný mejdan
odmítají zaplatit. Rozhozená Nikki se už už chystá akci odpískat, pak
se ale všechno pořádně zamotá. Do cesty se jí totiž připlete jistá
prťavá šéfkuchařka, poštovní omyl a nečekaná obchodní nabídka.
Kdoví jak to celé nakonec dopadne, jisté je jenom jedno – na tyhle
narozky Nikki na stopro nezapomene!

Válková, Veronika: Doba kamenná – Pomsta šedého lva
Jeden z prvních živých tvorů, které Bára spatřila, byl – mamut.
Naštěstí za řekou. Když se však jeden muž z Liščího lidu, kde Bára
našla útočiště, rozhodl pomstít bratra, jehož zabil dýkozubý lev,
začalo pro Báru dobrodružství napínavější, než by si přála. Od
prvního vydání Štorchových Lovců mamutů v roce 1918 uplynulo
právě sto let – pojďme se začíst do toho, jak se za tu dobu naše
představy o tehdejších lidech změnily.Historička Veronika Válková ve
svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde spolu
s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí.

Válková, Veronika: Mezopotámie – Ve službách velekněžky
Neuvěřitelná souhra náhod zaplete Báru do nebezpečné mise –
doručit

králi

Narám-Sínovi

vzkaz

od

jeho

tety,

velekněžky

Encheduanny, které jde o život. Zvládne to Bára v Mezopotámii?

