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Biografika Marilyn 
Greenwood, Katie 

 

Většina lidí zná Marilyn Monroe jako ikonu Hollywoodu, pojí se s ní však také 

spousta zajímavých faktů. Věděli jste například, že během života vystřídala 43 

různých bydlišť? Že byla vášnivou čtenářkou a v době své smrti měla 

rozečtenou kultovní knihu Harper Lee Jako zabít ptáčka? Nebo že se vzepřela 

tlaku hollywoodských studií, založila si vlastní produkční společnost a stala se 

tak první ženou filmového průmyslu, která vlastnila majoritní podíl takto velké 

firmě? Objevte neznámé stránky kultovní blondýny!  

 

Cyklo vandrování Evropou 
Bolechová, Pavlína 

 

Zápisky z cestování na kole po evropských státech, od prvního vandru po 

východních Čechách v roce 1994, až do roku 2011 po jižní Evropě - do 

Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Itálie a dalších zemí.  

 

Dobývání nebe 
Giordano, Paolo, 

 

Generační román světově proslulého autora, který se proslavil již prvotinou 

Osamělost prvočísel. Hlavní vypravěčkou románu je dívka Tereza, která se na 

počátku léta seznamuje s trojicí hochů na prahu puberty. Z jednoho společného 

léta se vyvine přátelství i láska na celý život. Hlavní hrdiny sledujeme až do 

Kristových let, kdy můžou s novou perspektivou zhodnotit svá dřívější 

rozhodnutí a životní postoje.  

 

Kluci jsou jako žvejkačka 
Gier, Kerstin, 

 

Třináctiletá Sissi je pořádně drzá – a taky k zešílení zamilovaná! Jenže její 

vysněný princ pokukuje jen po starších holkách, které už mají „zkušenosti“. Ať 

už to znamená cokoliv, rozhodne se Sissi za každou cenu zjistit o téhle záhadě 

úplně všechno. Do průzkumné mise zapojí i svého dlouholetého kamaráda 

Jakoba, který je do ní vlastně celou tu dobu tak trochu zakoukaný. A ztřeštěná 

jízda může začít!  

 

Kundera 
český život a doba 

Novák, Jan, 

 

Jan Novák, proslulý dosud svými povídkovými a románovými opusy, 

předstupuje nyní před čtenáře s žánrem literární biografie. Centrem jeho 

pozornosti je Milan Kundera, ve světě dnes asi nejznámější spisovatel s 

českými kořeny.  
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Můj fantastický úspěch a jiné průšvihy 
Wilkins, Catherine 

 

Jessice se splnil dávný sen! Vtip, který nakreslila, se stal senzací internetu a z 

ní je teď hvězda! Ale všechna ta sláva a nenadálý úspěch jí v žádném případě 

nestouply do hlavy. LOL! Však jí taky kamarádi i rodina pomáhají držet se 

hezky při zemi. A když potom všechno začne jít zase od desíti k pěti, rozhodně 

od nich neslyší nic jako: „Vidíš, my jsme ti to říkali.“ Sláva je jako jízda na 

horské dráze a Jess začíná pochybovat, jestli jí to celé stálo za to… Nenechte si 

ujít další díl oblíbené série pro čtenářky od 9 let.  

 

První padlí 
Kutscher, Volker, 

 

Další detektivní román německého autora, odehrávající se ve 30. letech 20. 

století, v němž berlínský komisař Gereon Rath opět vyšetřuje složitý případ. 

Zatímco si Gereon na konci února 1933 užívá v Kolíně oslavy karnevalu, 

začne hořet Říšský sněm. Komisař se okamžitě musí vrátit do služby, aby 

pomohl s dopadením údajných viníků. Politické pronásledování nepohodlných 

skupin obyvatel propuká v plné síle a Gereon je ve středu všeho shonu. 

Zároveň je mu přiděleno vyšetřování podezřelé série vražd, jejichž oběťmi se 

stávají váleční veteráni. Kdo je vraždí a proč? Jakou cenu bude muset Gereon 

zaplatit, aby odhalil viníka? Navíc řeší komisař i převratné události v osobním 

životě a plánuje si budoucnost s okouzlující Charly Ritterovou.  

 

Cesta tří králů 
čekání na Vánoce 

Masini, Beatrice, 

 

Dvacet čtyři vánočních příběhů, které si vyprávějí tři králové při cestě za zářící 

hvězdou. Jako každý rok putují Kašpar, Melichar a Baltazar za novorozeným 

děťátkem do Betléma. Putují tak již dlouhá staletí, a tak si cestu krátí 

vyprávěním různých příběhů, které se za ta léta udály. Letos se to ale trochu 

zamotalo, mudrci z východu si spletli kometu a zabloudili.  

 

H2O a pastýřové snů 
3. díl 

Stančík, Petr, 

 

Hugo, Hubert a Ofélie, parta žáků základní školy Evelíny Saturejkové, s 

pomocí zmenšovacího paprsku tentokrát luští tajuplné poselství ukryté do snů, 

řeší záhadu lidí čučících do skříněk s kličkou a vydává se na výpravy v létající 

dodávce Citroën typ H z vlnitého plechu, aby překazili pikle zlotřilého vědce 

Vulpese. O překvapivý závěr se postará přístroj zvaný mozkocuc a zoubky 

mluvícího kuňáka Kuneše. Knížka je plná vtipu, zajímavostí a obrázků. Vyšla 

s laskavou podporou skupiny Veolia Česká republika. Hodí se nejvíc pro 

čtenáře od 12 do 14 let, my ale dobře víme, že ji tajně čtou i rodiče.  
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Percy Jackson 
1. díl Zloděj blesku 

Riordan, Rick, 

 

Napůl chlapec...napůl bůh. Dohromady Percy Jackson Jmenuji se Percy 

Jackson. Do teď jsem si myslel, že jsem obyčejný kluk, kterého čeká vyhazov 

ze školy. Zjistil jsem ale, že můj otec je bůh z Olympu. Moje učitelka se 

proměnila v krvavou příšeru a kamarád je Satyr. Všichni na mě mají spadeno a 

podezřívají mě z krádeže blesku, zbraně mocného boha Dia. Musím dokázat 

svou nevinu a najít ukradený blesk a s ním i zloděje. Pomůžeš mi? Bude to ale 

nebezpečné, tak neříkej, že jsem tě nevaroval!  

 

Včelař Josífek 
Čechová, Simona 

 

Pohádkový příběh o znovu nalezené radosti ze života a kráse včelařského 

povolání v doprovodu barevných ilustrací a praktických rad pro včelaře. V 

pustém údolí, kde nic nebylo ani nerostlo, žil osamělý Josífek. Bývalo mu 

často smutno. Až jednoho rána za chaloupkou na něj čekalo překvapení. 

Zatoulaný včelí roj si hledal nový domov. Josífek měl z nových sousedek 

velkou radost a zjistil, jak krásné je se o někoho starat. A když toužíme, aby se 

něco změnilo k lepšímu, že nejdůležitější je začít u sebe. Kniha obsahuje také 

praktické informace, které by měl znát každý včelař. Nakladatelská anotace. 

Kráceno.  

 

Anatomie 
Kreslení 

Barber, Barrington 

 

Přehledná anatomická příručka určená výtvarníkům. Anatomické náčrty 

doprovázejí příklady kreseb.  

 

Kamil - malíř snů 
Vítková, Markéta, 

 

Vašek se těší k dědečkovi a babičce. Děda ho tentokrát vezme na výstavu 

malíře Kamila Lhotáka v Obecním domě. A Vašek je nadšený. Zvláště z 

dopravních prostředků. Ta krásná letadla, lodě, ponorky, vlaky, kola a jiné! A 

to ještě děda tvrdí, že jsou obrazy kouzelné. Večer před usnutím děda svému 

vnoučkovi o malíři vypráví. Vaškovi se zavírají oči a pak se dějí věci! Šest 

nocí a šest snů plných dobrodružství v obrazech báječného malíře klučičího 

snění. Ilustrace Markéty Vítkové jsou harmonicky propojené s obrazy Kamila 

Lhotáka a černobílými fotografiemi, někdy i rozostřenými. Je tak zdůrazněno 

snové prostředí a krásné tajemno.  

 

Kdo šije u Podolské? 
Hlavinková, Lucie 

 

Osudy slavného salonu v 50. letech Salon Podolská býval v dobách své 

největší slávy spojován s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce 1948 zde 

díky protekci Marty Gottwaldové mohla bývalá majitelka zůstat zaměstnána na 

podřadné pozici. Na osudech lidí spojených se salonem můžeme sledovat 
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dobu, kdy modely z pařížských přehlídek vystřídaly rudé šátky a vykasané 

rukávy údernic. Z ulic mizela elegance, ale mnohem horší bylo, že mizela i 

svoboda a mizeli doslova i lidé.  

 

Kdysi 
Gleitzman, Morris, 

 

Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň jednou v životě. Tři roky a osm 

měsíců žije devítiletý Felix v odlehlém katolickém sirotčinci v horách, ačkoli 

není katolického vyznání. Jeho rodiče nejsou mrtví. Přivedli ho k matce Mince, 

představené jeptišek, aby se měl dobře. A určitě si pro něj brzy přijdou, jak 

Felix věří, jen co vyřeší potíže, které mají se svým knihkupectvím. Protože 

židovští knihkupci to mají v Polsku roku 1942 těžké. Jak moc, to Felix 

pochopí, až když se v sirotčinci objeví muži s podivnými páskami na rukávech 

a začnou vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. Felix uteče, aby našel 

rodiče a před těmi muži je varoval. Cestou zachrání z hořícího domu malou 

Zeldu, jejíž rodina byla zavražděna, a pomalu mu dochází, co mají tihle 

spalovači knih za lubem. A co to znamená pro něj, Zeldu a všechny ostatní 

Židy. Morris Gleitzman líčí v prvním dílu z čtyřdílné řady život v okupovaném 

Polsku z dětsky naivní perspektivy malého hrdiny, jeho výpověď je však o to 

silnější. Gleitzmana k napsání příběhu inspiroval osud Janusze Korczaka, 

polského židovského lékaře a autora knih pro děti, který zasvětil svůj život 

péči o mladé lidi. Po mnoho let pomáhal ve Varšavě vést sirotčinec pro dvě 

stovky židovských dětí.  

 

Náchod 
Komiksový průvodce po stopách Dannyho Smiřického. 

 

Narozeninová kočka 
interaktivní kniha a audio CD 

Vítková, Markéta, 

 

O čem je kniha Narozeninová kočka - Interaktivní kniha? Příběh o 

sourozencích Honzíkovi a Matějovi, jejich nevidomém dědečkovi a o vybírání 

koťátka pro babičku k narozeninám. Zajímavě interaktivně zpracovaná knížka, 

která děti seznamuje například s Braillovým písmem a mnoha úskalími života 

bez zraku. Interaktivní kniha vytvořená na motivy stejnojmenného titulu 

vydaného v roce 2015. Na přiloženém CD si děti vyslechnou příběh a v 

papírové knížce se následně setkávají s bodovým písmem a hmatovými 

obrázky a pomocí jednoduchých úkolů si vyzkouší, jak svět vnímají nevidomí. 

Kniha vytvořená ve spolupráci s různými tyflo organizacemi a organizacemi 

poskytujícími sociální služby.  
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Není moře jako moře 
Vítková, Markéta, 

 

Už jste někdy jeli k moři směrem na sever? Sourozenci Helenka s Kryštofem 

se s rodiči vydali k našim sousedům do Polska – a zažili krásnou dovolenou. 

Svezli se lodí, ochutnali polské speciality, pozorovali úchvatný festival 

létajících draků na pláži. Kutáleli se po písečných dunách, obdivovali výhled z 

majáku, ale to nejtajnější, co je potkalo, bylo nalezení kouzelného jantaru.  

 

Pan Tučňák a ztracený poklad 
1. díl 

Smith, Alex T., 

 

První kniha dobrodružných a vtipných příběhů svérázného detektiva pana 

Tučňáka a jeho asistenta Emila. Pan Tučňák si právě otevřel kancelář a 

netrpělivě čeká na telefon. Nemůže se dočkat, až vyřeší svůj první případ. 

Telefon zazvoní a majitelka Muzea roztodivných exponátů požádá pana 

Tučňáka o pomoc při hledání ztraceného pokladu. Tučňáčí dobrodruh zaklepe 

na třetí šuplík kartotéky, kde bydlí jeho kolega Emil a společně vyrazí za 

velkým dobrodružstvím.  

 

Vražda není hra 
2. díl 

Bradley, C. Alan, 

 

Další detektivní případ inteligentní dívenky s neobyčejně bystrým úsudkem a 

proříznutými ústy zavede čtenáře zpět na ponuré anglické venkovské sídlo 50. 

let 20. století. Již podruhé má jedenáctiletá Flavie příležitost podílet se na 

vyšetřování zločinu. Do vsi dorazila slavná loutkoherecká společnost Ruperta 

Porsona, čítající jednoho herce a jednu asistentku. Když během představení 

padne Rupert mrtev k zemi, Flavie si je takřka jistá, že šlo o vraždu. A že tato 

vražda nějak souvisí s tragickým úmrtím malého chlapce, ke kterému ve vsi 

před lety došlo. Protože jak by jinak Rupert mohl vyřezat loutku, která jako by 

z oka vypadla malému Robinovi, který jen před několika roky zemřel? Kniha 

volně navazuje na předchozí titul: Koláč s kapkou jedu.  

 

Adršpach 
hrad a zámek v Dolním Adršpachu západně od Broumova 

Dusil, Marek 

 

Drobná publikace věnovaná hradu a zámku v Adršpachu přibližuje jejich 

historii, archeologické nálezy i pověsti, které se k nim vztahují.  

 

Darwin 
plavba na lodi Beagle 

Grolleau, Fabien, 

 

Cestopisně-životopisný komiks je volnou adaptací zápisků Charlese Darwina z 

cesty lodí HMS Beagle. V letech 1831-1836 podnikla britská královská loď 

Beagle cestu kolem světa, svou v pořadí druhou expediční plavbu. Této cesty 

se účastnil i tehdy mladý vědec Charles Darwin, který na mnoha místech (Jižní 

Amerika, Afrika, Oceánie) učinil řadu významných vědeckých objevů. Tyto 
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poznatky z oblasti geologie, ale zejména biologie ho přivedly na jeho slavnou 

evoluční teorii, kterou dokazoval a publikoval později. Beletristické 

komiksové vyprávění přibližuje Darwina jako poctivého a nadšeného vědce, 

ale i jako člověka, který trpěl některými zdravotními neduhy, bojoval s 

náboženskými předsudky své doby, vymezoval se vůči rasismu a otroctví a 

musel své revoluční myšlenky rychle obhájit, neboť na podobné závěry jako 

on začínali nezávisle přicházet i jiní současníci badatelé.  

 

Medvěd Wrr 
zachraň knižní svět! 

Široký, Michal, 

 

Zavřeli jste po přečtení svou poslední knihu? Opravdu? Raději to běžte pro 

jistotu zkontrolovat! Může se snadno stát, že vám z ní utečou postavičky a 

začnou ve vaší knihovně dělat pořádnou neplechu! V Edwardově továrně na 

knihy se stalo něco podobného. Jeden nepozorný poštovní holub otevřel knihu, 

kterou neměl, a rozutekli se mu z ní prohnaní piráti. Zmocnili se stroje na 

výrobu knih a všechny knižní příběhy, jak je znáte, převrátili naruby. A špatný 

konec? Ten mají úplně všechny! Do továrny navíc míří tajemný vlak s ještě 

záhadnějším strojvedoucím, majícím jasný plán - rozvézt knihy do 

knihkupectví v širokém okolí. Dokáže medvěd Wrr napravit všechny pokažené 

příběhy dřív, než dorazí vlak do cílové stanice?  

 

Deník Mimoňky 
13. díl Příběhy neskutečný narozkový frašky 

Russell, Rachel Renee 

 

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!  

 

Banza! 
paměti kapitána japonské ponorky 

Orita, Zenji 

 

Tato kniha má značnou historickou hodnotu. Většina z těch, kdo za druhé 

světové války sloužili na japonských ponorkách, buď nepřežila, nebo o svých 

zkušenostech nenapsala. Toto je kniha o velmi odvážném muži, který 

neochvějně sloužil své zemi, i když nesouhlasil, a často velmi hlasitě, s tím, jak 

Japonci ponorky používali. Zendži Orita je velmi hrdý na to, co během války 

dělal, a součástí toho bylo i zabíjení Spojenců. Kniha začíná japonským 

plánováním útoku na Pearl Harbor. V té době, a také v době vlastního útoku, 

byl Orita výkonným důstojníkem na ponorce I-15. Autor popisuje, jak se jeho 

ponorka na útoku podílela, včetně nasazení trpasličích ponorek, které měly 

vniknout do přístavu, a pak se vrátit k mateřským ponorkám, jako byla I-15, 

jež na ně čekaly. Podrobně líčí také útoky ponorek na Santa Barbaru a pobřeží 

Oregonu. Z knihy se dozvíte, jaké to bylo sloužit jako kapitán na japonské 

ponorce. Jak Oritu překládali z lodě na loď, jak se vyrovnával se ztrátami 
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přátel a kolegů, jak jednal s nadřízenými. V průběhu války měl pocit, že 

nepoužívají zbylé ponorky účelně. Poslední čtvrtina knihy pojednává o tokko 

neboli sebevražedných misích. Na řadě Oritových bojových plaveb, kterým 

velel, se použila sebevražedná torpéda kaiten. Autor tyto akce podrobně 

popisuje včetně jmen těch, kdo dobrovolně zahynuli. Na konci války převeleli 

Oritu domů, kde působil jako ponorkový instruktor. Protože učil blízko 

Hirošimy, byl svědkem výbuchu jaderné pumy. Věděl, že válka už nebude 

trvat dlouho. Na závěr popisuje kapitulaci Japonska a krátce i svůj život po 

válce.  

 

Začarovaný Hvozd 
Smolíková, Klára, 

 

Luna a Bolech mají pro strach uděláno, a tak se vydají do temného Hvozdu, 

zakletého lesa plného duchů. Končina, kde ani lišky nedávají dobrou noc. 

Místo, kam jen tak nikdo nepřijde, neboť za ním není nic než neprostupný les, 

do něhož by vstoupil jen blázen. Jednoho dne se však do nehostinného lesa 

vydají děti Luna a Bolech, aby poprosily tamní duchy o propuštění vody, která 

tak chybí ve vyprahlé zemi. Tím jejich dobrodružství nekončí, ale naopak 

začíná.  

 

Mefistův rukopis 
Praha, A.D. 1608 

Polách, Antonín, 

 

Renomovaný autor historických románů ve své knize, zasazené do skutečných 

historických reálií, rozehrává strhující příběh o pátrání po tajemné knize, 

inspirovaný osudem proslulého rukopisu, který dodnes nebyl rozluštěn. 

Bravurně zpracovaný příběh s důmyslně vystavěnou dějovou zápletkou, plný 

napětí, záhad a překvapivých zvratů, je situován do Prahy na počátku 17. 

století. Píše se rok 1608, Praha je hlavním městem Svaté říše římské a sídlem 

císaře Rudolfa II., známého svou náklonností k magii, alchymii, astrologii a 

filosofii. Zdržuje se zde výkvět tehdejších vzdělanců a vědců, nad nimiž císař 

drží ochrannou ruku. Johannes Kepler právě vypočítal oběžné dráhy planet, 

nejznámější alchymista té doby Oswald Croll připravuje k vydání budoucí 

bibli lékárníků Basilica chymica a rabi Löw vytváří za hradbami židovského 

ghetta svého Golema. Praha ovšem prožívá těžké časy, císařův spor s jeho 

bratrem arcivévodou Matyášem hrozí vyústit v katastrofu, Rudolfův 

přepychový císařský dvůr je prosáklý korupcí a intrikářstvím a nad městem se 

vznáší stín války a blížící se pohromy. A právě v tuto chvíli do města přijíždí 

věhlasný polský alchymista a mág Michal Sendivoj. Není zcela pánem svých 

činů, je hnán nočními setkáními s Mefistem, který je jeho průvodcem v 

usilovném pátrání po klíči k lidské nesmrtelnosti, který má být zakódován v 

tajuplné knize. Pomoc nachází u slavné latinské básnířky Westonie, která 

sehraje v jeho příběhu osudovou roli.  
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Místa, která léčí 
Čechy a Morava 

Krumlovská, Olga, 

 

Kniha známé astroložky a propagátorky zdravého životního stylu o místech, 

která působí na lidské zdraví pozitivně, povzbudivě až léčivě. Jsou to místa 

vhodná k procházkám, čerpání blahodárné energie, k meditacím nebo posezení 

s přáteli. V publikaci najdete jak místa notoricky známá, tak ta, o nichž se ještě 

mnoho neví, jsou ale vhodná pro lidi milující samotu a poznávání nových, 

lidskou nohou téměř nepošlapaných koutů naší krásné země. V knize najdete 

studánky, kde nejhlubší je les, zříceniny, které svou slávou kdysi téměř hvězd 

se dotýkaly, poutní místa, svatostánky, tajemné skalní útvary nebo romantické 

vyhlídky do kraje. K tipům na výlet naleznete i návod, jak se na takovém místě 

nejlépe nabíjet léčivou energií, zda cvičit jógu, sportovat nebo se jen posadit a 

vnímat přírodu kolem. V knize nechybí rady, jak sami můžete rozpoznat 

energii míst ve svém okolí, jak pracovat s kyvadlem nebo vypozorovat z 

chování zvířat a vzrůstu rostlin, zda se nacházíte v zóně pro lidský organismus 

zdravé nebo naopak škodlivé. Kniha Olgy Krumlovské volně navazuje na 

publikaci Zóny zdraví a života a je obohacená o nová místa a nové poznatky. 

Součástí knihy jsou i pověsti a příběhy z těchto míst, opředené zázraky nebo 

dokonce tajemnem.  

 

Všechno, co jsme opustili 
2. díl 

Lonsdale, Kerry 

 

Aimee konečně našla klid. Po ztrátě svého snoubence Jamese dokázala 

vybudovat zbrusu nový život a najít i novou lásku. Ovšem po několika letech 

se stane přesně to, čeho se nebála jen ona. James, žijící po ztrátě paměti jako 

spokojený malíř v Mexiku, si vzpomněl. Přichází do světa, který jej již oplakal, 

ke vztahům, které dávno vyhasly. A k tajemstvím, které jsou stále stejně 

smrtící jako před lety…  

 

Ještě jeden croissant na cestu 
Cloake, Felicity 

 

Vyprávění anglické autorky, redaktorky a food-bloggerky je vyznáním lásky k 

jízdě na kole, k Francii a francouzským dobrotám. Autorka projela na kole 

celou Francii, z Cherbourghu až do Paříže. Snažila se přitom nalézt dokonalý 

croissant, ale nejen to - zároveň na své cestě ochutnala to nejlepší, co 

vyhlášená francouzská gastronomie nabízí. Mořské plody, Omelette Soufée, 

Crêpes, burgundské hovězí a mnohé další delikatesy. Felicity je nenasytná 

požitkářka a dokáže tento pocit zprostředkovat. Součástí knihy jsou i originální 

receptury. Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Rozbité okno 
Ewan, C. M. 

 

Příběh ze současné Anglie plný napínavých akčních scén, nečekaných zvratů a 

s překvapivým závěrem. Manželé Tom a Rachel Sullivanovi, jejich třináctiletá 

dcera Holly a pes Buster odjedou z Londýna do luxusní horské chaty u jezera 

ve Skotsku, která patří jejich společnému příteli a Tomovu šéfovi Lionelovi. 
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Tom a Rachel před nedávnem přišli o šestnáctiletého syna Michaela, jenž 

zahynul při autonehodě spolu se svou přítelkyní Fionou. Michael řídil otcovo 

auto, ačkoli ještě neměl řidičský průkaz, a auto si vzal bez otcova vědomí. 

Tom se jen stěží vyrovnává se synovou lehkovážností. Rachel se naopak 

pokouší Michaelovo selhání obhajovat a chce mu odpustit. Mezi manžely 

vzniká napětí, které Tom řeší odchodem od rodiny. Na večírku pořádaném pro 

sponzory nabídne Lionel manželům Sullivanovým možnost strávit nějaký čas v 

přepychové chatě u jezera ve Skotsku, aby měli možnost strávit čas v 

naprostém soukromí a pokusili se dát zase jako rodina dohromady. Při 

odchodu z večírku dochází k přepadení dcery Holly, kterému ani jeden z 

rodičů nedokáže zabránit, ačkoli se to stane před jejich očima. Pachatele se 

nepodaří chytit. První dojmy ze sídla jsou ohromující. Je zde veškeré 

nejmodernější vybavení, technické vymoženosti, o kterých se jim ani nesnilo. 

Kolem sídla je plot, který je ze všech stran zabezpečený elektronikou, takže 

příjezd a odjezd bez znalosti hesel je nemožný. Přesto hned první den rodina 

uslyší zvuky připomínající rozbíjející se sklo a šlapání ve střepech. Je třeba 

vypátrat, kdo a jak se dostal dovnitř, kde se ukrývá a proč přišel…  

 

Ztracená dcera 
Mofina, Rick, 

 

Život se může během chvíle obrátit vzhůru nohama. Jednoho rána se to stane i 

Ryanovi a Karen Laneovým, když v dětském pokojíčku místo své dcery 

najdou prázdnou postel a okno otevřené dokořán. Rozbíhá se pátrání. Před 

nedávnem byl navíc v okolí otevřen dům na půli cesty, který je plný 

pochybných existencí, a tak podezřelí rychle přibývají. Detektivové ale 

nakonec obrátí svou pozornost k samotným Laneovým. Ze seznamu 

podezřelých nelze vyloučit ani jednoho člena rodiny: Karen, která se s dcerou 

neustále hádala. Ani Ryana s jeho sklony k násilí. A dokonce ani Maddiina 

třináctiletého bratra Tylera, který z jejího pokoje v noc sestřina zmizení slyšel 

hlasy. Uplynou dny, týdny, měsíce, a dokonce roky, aniž by se dočkali 

odpovědí, všichni mají strach, že Maddie zmizela navždy… dokud nepřijde 

zvrat, který všechny šokuje a vrhne rodinu do víru dávno pohřbených 

tajemství, jejichž odhalení může zničit jejich životy.  

 

Jedináček 
Sŏ, Mi-ä, 

 

Když je jednoho brzkého rána Hajong, desetiletá dívenka s velkýma 

dojemnýma očima a špinavým plyšovým medvědem, zachráněna z hořícího 

domu, vzbuzuje ve všech okolo soucit. Na místo přispěchá dívčin vyděšený 

otec, Česong, který kvůli komplikovaným vztahům s bývalou ženou nemohl 

dceru dlouho vídat. Minulost však skrývá mnohá tajemství, která mají zůstat 

skryta před Česongovou současnou ženou, forenzní psycholožkou Songjong. 

Ta je shodou okolností právě pověřena nevšedním úkolem – rozhovorem se 

sériovým vrahem, který kromě ní odmítá s kýmkoliv mluvit. Songjong je 

rozhodnutá být Hajong tou nejlepší nevlastní mámou, jenomže během 

společného soužití vyplývají na povrch znepokojivé skutečnosti, které se 

začínají nečekaně proplétat s psychologickým profilem psychopatického 

zabijáka.  
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Paní ze Severu 
Agnetino dědictví 1. díl 

Bomann, Corina, 

 

První část švédské ságy, která líčí osudy několika generací šlechtického rodu v 

průběhu 20. století. Rod Lejongardů vlastní nádherné staré panství na jihu 

Švédska. Statek, který rodina už mnoho let spravuje, je v zemi proslulý 

úspěšným chovem koní. Panství a šlechtický titul Lejongardové obdrželi jako 

projev díků švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté války za 

podmínky, že budou za všech okolností stát při královské rodině. A jsou to 

především odvážné a sebevědomé ženy tohoto rodu, jež se dokážou postarat o 

prosperitu panství a nadcházejících generací.  

 

Růže a čokoláda 
Simon, Teresa 

 

Anna Keplerová, dědička staré dynastie výrobců cukrovinek si v drážďanském 

starém městě otevřela svou již druhou čokoládovnu a nastěhovala se do 

rodinné vily, kterou konečně získala zpět. Nadšeně se pouští do obnovy 

zahrady, jejíž legendární růže kdysi daly název celému domu, a přitom v 

jednom ze záhonů objeví starou krabici. Ukrývá zažloutlý deník ženy, která 

žila ve vile před sto lety. Anna však od rodičů ani od dědečka o této Emmě 

nikdy neslyšela… Teresa Simonová ve svém novém románu opět rozehrává 

strhující ságu několika generací žen, jejichž životy byly poznamenány 

událostmi posledních století, a především oběma světovými válkami.  

 

Zrada 
Janečková, Klára, 

 

Děj se odehrává v letech 1987-2001 na několika místech od sebe značně 

vzdálených – v bývalém Československu, Římě, na Korsice a v New Yorku. 

Pestré je i složení hlavních osob, mezi nimiž hrají prim sourozenci David a 

Viktorie Manovi, kteří emigrují z původní vlasti do svobodného světa. David 

jde cílevědomě za kariérou, zatímco jeho mladší sestra si chce užívat svobody 

a lásky. Její naivita ji vžene do náručí protřelého podvodníka Richarda Kollera, 

který jí ze zištných důvodů usiluje o život. Viktorie se ocitne na dně a jen za 

pomoci svých nejbližších se dokáže vrátit do normálního života a navázat nový 

partnerský vztah. Dramatickým vyvrcholením příběhu je teroristický útok na 

dvojici budov WTC v New Yorku, po němž se cesty všech románových hrdinů 

opět spojí a harmonizují.  

 


