
Advokátka v šoku 

Kovářová, Daniela, 1964-       literatura pro ženy     česká literatura                                     

Nevážný a lehce ironický příběh o životem poněkud zkoušené advokátce, jejích 

spolupracovnicích a klientech v nesnázích, o nesmyslných pravidlech, 

zlomyslných náhodách a neohrabaném krvavém stvoření žijícím mezi nebem                  

a zemí. Příhody Berty Králové, její asistentky Otylky Majerové a čerstvě 

vyhozené tiskové mluvčí Evy Pálenské.  

 Barva mléka 

Leyshon, Nell, 1961-    anglická literatura   historický román 

Patnáctiletá Mary, zároveň i neumělá vypravěčka příběhu, žije s rodiči a třemi 

sestrami na rodném statku v anonymních kulisách anglického venkova. 

Nesmlouvavý otec, který se nikdy nesmířil s tím, že nemá syny, doslova rve 

ze své ženy a čtyř dcer kůži. Nutí je vykonávat mužskou práci a sebemenší 

chybičku "odměňuje" tvrdým fyzickým trestem.  

 

Bohové smrti 

Schepp, Emelie, 1979-    švédská literatura     detektivní román                                                                                          

Jednoho letního dne se devítiletá Jana Berzeliusová probudí v nemocnici. 

Nepamatuje si, kdo je, ani odkud přišla. O jednadvacet let později jako 

úspěšná státní zástupkyně dostane za úkol vést předběžné vyšetřování 

podivné vraždy Hanse Juhléna, šéfa imigračního úřadu v Norrköpingu. 

 

Casa Grande 

Deveraux, Jude, 1947-     literatura pro ženy  americká literatura                                                                                     

Laura Taylorová úspěšně studuje na výtvarné škole a právě se připravuje na výstavu svých 

prací v New Yorku, když se jí náhle zhroutí celý svět. 

 

Den, kdy se potkali : (sex 2013) 

Šlik, Petr Hugo, 1976-       společenský román     česká literatura 

Co všechno se dá prožít během jediného dne? Dva hrdinové této knihy, mladý 

muž a mladá žena, se dozvědí leccos o sobě i o svých blízkých a uprostřed 

rušných pražských ulic zahlcených všudypřítomnou reklamou absolvují 

nejeden rozhovor, který bude mít zásadní vliv na jejich další osud. To 

nejdůležitější setkání je ovšem čeká až večer… 

 

Dopisy z ostrova Skye 

Brockmole, Jessica,                    literatura pro ženy      americká literatura 
 

Milostný román v dopisech, odehrávající se ve dvou časových rovinách během 

1. poloviny 20. století a spojující dva kontinenty a dvě generace - matky                          

a dcery, jejichž příběhy se nakonec propojí. 
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Dvojitý agent 

Stoppard, Tom, 1937-             drama          anglická literatura 

Divadelní hra Dvojitý agent z roku 1988 je špionážní milostný thriller, který 

nás zavede do londýnského ústředí britské zpravodajské služby na sklonku 

studené války. 

 

Hadožrouti 

West, Owen, 1969-    irácká válka (2003-2011)  americká literatura                 

skutečné příběhy 

Když je na izolovanou iráckou základnu poslán tucet nepřipravených 

amerických armádních záložníků s rozkazem, aby pracovali jako vojenští 

poradci, nemají ponětí, že jejich skutečnou činností bude boj. Bez řádného 

výcviku a jakýchkoli zkušeností musí radit iráckému praporu Snake Eaters, 

který je zapojen do smrtelného zápasu v povstalci zamořeném městě na řece Eufrat. Bitva se 

stává tak osobní, že bojovníci znají jména a tváře svých protivníků. 

 

Hra s vonným dýmem 

Rowland, Laura Joh,      detektivní román    historický román                                                                                          

americká literatura 

Píše se rok 1703. Japonské město Edo téměř srovná se zemí strašlivé 

zemětřesení. Na pozadí skutečné historické události se rozvíjí příběh o 

vraždě, vášni a nejpodivuhodnějším případu, jaký kdy šógunův komoří Sano 

Ičiró musel objasnit. 

 

Imago : ty trubko! 

Lundiaková, Hana, 1978-     společenský román    česká literatura 

Nepraktická křehká svobodná matka Houžvička jde do světa. Do loktovačky 

o životní pohodlí, o práci, o úspěch, o peníze, o virtuální komunikaci, o 

kariéru. Stop! FUCK SEX! Ani náhodou! Hrdinové existenciálního románu 

IMAGO jdou jednoznačně proti tomuto žebříčku hodnot. 

 

Kdo zabil Palomina Molera? 

Vargas Llosa, Mario, 1936-         detektivní román       peruánská literatura 

Mládence oběsili a navíc narazili na zpuchřelý strom rohovníku v tak absurdní 

poloze, že vypadal spíše jako strašák do zelí nebo figura vyjeveného krále 

karnevalu než jako obyčejná mrtvola. 
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Kolo času. 9. Srdce zimy 

Jordan, Robert, 1948-2007    fantasy román     americká literatura 

Navazuje na: Oko světa, Velké hledání, Drak znovuzrozený, Stín se šíří, Oheň 

z nebes, Pán chaosu, Koruna z mečů a Cesta nožů 

 

 

Královnin gambit 

Fremantle, Francesca,              historický román     anglická literatura 

Královnin gambit vypráví o ženském přátelství a zradě, o vášni a smrtelně 

nebezpečných intrikách. Různé dějepisné texty se o Kateřině Parrové obvykle 

zmiňují jako o nezáživné ošetřovatelce starého krále, což je poněkud 

omezený obraz. Fremantleová ji naopak vykresluje jako dynamickou                                     

a inteligentní ženu, která dokázala šikovně a diskrétně kličkovat v úskalích 

života u dvora a po boku vrtošivého Jindřicha - a jako jediná z jeho šesti žen tak také 

dokázala z manželství s ním vyváznout živá, zdravá a se ctí. 

 

Křivopřísežník 

Jensen, Martin, 1946-    detektivní román  historický román  dánská literatura 

Netypický historický román s detektivní zápletkou, který volně navazuje na 

Královi psi. I v tomto díle se setkáváme s pestrou čtveřicí: dánským králem 

Knutem, iluminátorem Winstonem, thénem Halfdanem a hostinskou Alfildou. 

Winston s Halfdanem tráví svůj čas v Oxfordu a na příkaz krále se vydávají na 

cestu na sever Anglie. 

 

Malá noční žranice 

Šimáček, Jiří, 1967-       společenský román    česká literatura                               

Malá noční žranice líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit s 

životní situací svých dětí: syna, který navzdory střednímu věku nepracuje                          

a tvrdošíjně odmítá dospět, a dcery žijící s ambiciózním, avšak neschopným 

kariéristou. 

Meyrovo sklo : kam před Rudou armádou schováte svůj poklad? 

Sichinger, Martin, 1967-    společenský román          česká literatura 

Několik dní po invazi v srpnu 1968 ohlásí sovětská vojenská delegace 

návštěvu ve vimperské sklárně. Důstojníci si chtějí prohlédnout sklo, které se 

posílalo carevně Kateřině Veliké, a navázat přátelské styky s dělníky-

komunisty. 

Milosrdný spánek: příběhy z anesteziologie 

Romanová, Ľubomíra, 1965-    kriticky nemocní pacienti   povídka   slovenská 

literatura                                                                                                      

Skutečné příběhy pacientů, kteří se ocitli na hranici mezi životem a smrtí a s 

nimiž se autorka knihy setkala během svého lékařského působení na ARO 

jedné východoslovenské nemocnice. 
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Monument 14.  Cesta pustinou. 

Laybourne, Emmy,         fantasy román      katastrofický román   americká 

literatura                                                                                                                 

Děti, jež přežily katastrofu v Monumentu, se konečně dostaly do bezpečí a 

žijí nyní v uprchlickém táboře v Kanadě. Bratři Dean a Alex pomalu a 

zdráhavě začínají věřit, že je po všem. Pak se ale dozvědí, že jejich ztracená 

kamarádka Josie žije. 

Mrtvý na Pekelném vrchu 

Červenák, Juraj, 1974-,    detektivní román    historický román   slovenská 

literatura 

Úvodní román z historicko-detektivní série Kapitán Stein a notář Barbarič od 

skvělého slovenského spisovatele vede kroky nevšedních vyšetřovatelů do 

Horních Uher v době tureckých nájezdů. Řešit se budou vraždy a navíc 

velezrada. 

 

Muži, co zírají na ženy a dalších 33 povídek z fleku 

Čermák, Miloš, 1968-,        povídka      česká literatura 

Čtyřiatřicet povídek Miloše Čermáka se odehrává dílem u nás, dílem ve 

Spojených státech, jejichž prostředí autor zná z vlastní zkušenosti. A občas se 

hrdinové Čermákových příběhů vypraví i mimo náš svět... Nabídnou vám 

drama zhuštěné na pár stránek anebo dotek hororu, jindy zas drsný, vlídný či 

absurdní humor. 

 

Nepraktovi muži v plechu 

Winter-Neprakta, Jiří, 1924-2011     válečnictví    kreslený humor   česká 

literatura                                                                                                                                    

90. výročí narození Jiřího Wintra – Neprakty (2014) poskytlo vhodnou 

příležitost ke splacení „starého dluhu“, tedy vydání tohoto mistrovského díla 

význačných tvůrců českého kresleného humoru, doplněného o pozdější 

Nepraktovu tvorbu na náměty Miloslava Švandrlíka. 

 

Nevítaní 

Jordan, Sophie,           fantasy román         americká literatura                                                                                           

Genetická informace nikdy nelže. Pokud se v ní píše, že jsi vrah, jednou se jím 

určitě staneš. Je rok 2021 a ve Spojených státech amerických se 

několikanásobně zvýšil počet vražd. Čím dál tím více lidí má totiž tzv. HTS 

syndrom – jejich DNA obsahuje vraždicí gen. 

 

O kamnech na jižní točně, aneb, Pohádky nejen pro dospělé 

pohádky    česká literatura 

Kniha je výběrem pohádek určených všem generacím čtenářů. 
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Obcování se smrtí 

Bullington, Jesse,       historický román     fantasy román   americká literatura                                                                                                                          

Americký autor Jesse Bullington přináší českému čtenáři noir historický román 

s fantaskními až magickými prvky. Své Obcování se smrtí staví na reálných 

historických základech – Evropa přelomu 15. a 16. století, pád Granadského 

sultanátu a počínající renesance, ale i nekompromisní inkvizice. 

 

Padesát odstínů růžové 

Zmátlíková, Šárka,                        literatura pro ženy      česká literatura 

Příběh o tajných dívčích touhách, ženských ambicích, mateřských radostech, 

manželských starostech, pokušení, vášni, zradě, nečekaném překvapení a 

nakonec i splněných přáních, které ale mají svojí cenu, jako každá mince má 

svůj rub a líc. 

Pan Mercedes 

King, Stephen D., 1963-,        detektivní román       anglická literatura 

V nuzném městečku na americkém středozápadě dojde k neštěstí – neznámý 

řidič v ukradeném mercedesu úmyslně vjede do fronty nezaměstnaných před 

pracovní agenturou a na místě zůstane osm mrtvých a patnáct zraněných. 

Řidič z místa činu ujede. 

 

Podezřelý 

Dahl, Kjell Ola, 1958-,    detektivní román        norská literatura                                                                         

Policejní vyšetřovatel Frank Frolich se pustí po stopě zmizelé svědkyně, 

krásné a tajemné Elisabeth, oficiálně proto, aby vyřešil spletitý případ. Má ale 

také osobní důvody. 

 

Posedlost 

Howe, Katherine, 1977-,          literatura pro ženy        americká literatura                                         

Mrazivý, poutavý, duchaplný a vášnivý příběh inspirovaný skutečnými 

událostmi vás opřede pavučinou jako skutečné zaklínadlo. V posledním 

ročníku Akademie svaté Jany v Danversu v Massachusetts to pořádně vře. 

Studentky se připravují na pohovory na vysoké školy, soupeří o to, která z nich 

skončí jako nejlepší absolventka ročníku, prožívají první lásky. Všichni 

očekávají, že dívky velký tlak zvládnou. Jenže se mýlí. Nekorunovaná školní královna se 

uprostřed hodiny zhroutí s podivnými křečemi a tikem. 

První a poslední 

Burgr, Josef,       kriminalisté        autobiografické prózy      česká literatura                                                            

Pozoruhodná osobní kronika 20. století očima školáka, policisty, topiče i 

grafologa Josefa Bugra. Pestrý kaleidoskop vzpomínek a zážitků, které mapují 

celý autorův neklidný životaběh, je opravdu neotřelým pohledem jak se ve 

společnosti žilo, pracovalo, milovalo, podvádělo, bojovalo, loupilo i vraždilo. 

Rozhodně nečekejte nudu z hodin dějepisu! 

http://213.155.228.7/documents/112449?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dobcov%25C3%25A1n%25C3%25AD%2Bse%2Bsmrt%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=112449;
http://213.155.228.7/authorities/360048
http://213.155.228.7/authorities/213525
http://213.155.228.7/authorities/255994
http://213.155.228.7/authorities/216280
http://213.155.228.7/documents/112432?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpades%25C3%25A1t%2Bodst%25C3%25ADn%25C5%25AF%2Br%25C5%25AF%25C5%25BEov%25C3%25A9%2B%252F&searchedIds=112432;
http://213.155.228.7/authorities/360037
http://213.155.228.7/authorities/213519
http://213.155.228.7/authorities/213723
http://213.155.228.7/documents/112416?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpan%2Bmercedes%2B%252F&searchedIds=112416;104338;
http://213.155.228.7/authorities/360020
http://213.155.228.74/authorities/360020
http://213.155.228.74/authorities/360020
http://213.155.228.74/authorities/360020
http://213.155.228.7/authorities/213520
http://213.155.228.7/authorities/215780
http://213.155.228.7/documents/112309?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpodez%25C5%2599el%25C3%25BD&searchedIds=35273;112309;13868;96961;755;2534;2767;3315;3918;4096;
http://213.155.228.7/authorities/80193
http://213.155.228.7/authorities/80193
http://213.155.228.7/authorities/213520
http://213.155.228.7/authorities/219642
http://213.155.228.7/documents/112370?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dposedlost%2B%252F&searchedIds=106122;83633;87943;34731;70416;94967;112370;16066;17889;30204;
http://213.155.228.7/authorities/284491
http://213.155.228.7/authorities/284491
http://213.155.228.7/authorities/213519
http://213.155.228.7/authorities/216280
http://213.155.228.7/documents/112358?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dprvn%25C3%25AD%2Ba%2Bposledn%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=112358;57294;112279;39828;80667;82760;78653;110237;97478;99715;
http://213.155.228.7/authorities/36340
http://213.155.228.7/authorities/218707
http://213.155.228.7/authorities/359971
http://213.155.228.7/authorities/213723


Příliš dlouhá swingers party 

Kotleta, František,        fantasy román         česká literatura                                                                                                       

Tahle kniha není žádná selanka. Tahle kniha je literární swingers party plná 

démonů, prastaré magie, zombií, čarodějek, sukub, děsivých artefaktů, 

mocných sil z počátku věků a sexu. Hodně sexu. Ale taky akce a humoru. 

 

Rozepnutá 

Reed, Nicki, 1968-    literatura pro ženy        australská literatura                                                                                                 

Petě Wheelerové se onoho osudného večera navždy změnil život – teď ho dělí 

na dobu „před pohovkou“ a „po pohovce“. Před pohovkou si byla Peta sama 

sebou jistá: pětatřicetiletá úspěšná žena provdaná za muže svých snů, s nímž 

se brzy chystá založit rodinu. Nikdy nepřišla do práce pozdě, nikdy se neopila 

pod obraz, nikdy nezažila lásku na jednu noc. 

 

Slyšte můj hlas 

Vaughan, David, 1966-         historická novela                        česká literatura                                                                                            

Mladý Angličan, který díky rodinnému prostředí mluví česky, přijíždí na jaře 

1938 do Prahy jako tlumočník. Přitahuje ho rozhlas jako nejmodernější 

sdělovací prostředek a brzy tu nachází přátele v nejmladší generaci redaktorů. 

 

Stříbrné stíny: pokrevní pouta 5 

Mead, Richelle, 1976-       fantasy román     vampyrismus    americká 

literatura  

Navazuje na: Pokrevní pouta; Zlatá lilie;  Indigové kouzlo; Ohnivé srdce    

 

Svědkyně temnot: antologie viktoriánských autorek strašidelných příběhů 

Sestavil : Ashley, Michael, 1948-       horor (literatura)    literatura pro ženy   

anglická literatura                                                                                                                        

 

 

Šaraf: začarovaný kruh tradice, cti a lásky 

Kumar, Raj,            literatura pro ženy         anglická literatura                                                                                            

Farhan al-Baláví oznámí své milované dceři Marjam, že pro ni má ženicha. 

Nader je islámský fundamentalista a násilník. Marjam je nešťastná, ale z lásky 

k otci a oddanosti k islámu se obětuje. Pak pozná amerického zubaře Joea, 

zamilují se do sebe a sní o společném životě. Když Marjam otěhotní, Nader 

chce, aby Farhan dceru zabil – pošpinila totiž rodinnou čest. 
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Temnější odstíny Švédska: krimi antologie 

Holmberg, John-Henri, 1949-;  Larsson, Stieg, 1954-2004   detektivní povídka   

antologie   Švédsko                                                                                                                                                            

Od chvíle, kdy Stieg Larsson svou slavnou bestsellerovou trilogií Milénium 

odhalil genialitu švédské kriminální literatury, začali čtenáři na celém světě 

hltat knihy největších mistrů tohoto žánru. 

 

Tichý dům 

Pamuk, Orhan, 1952-,                                                                                                              

Píše se červenec 1980 a v Turecku se pomalu schyluje k dalšímu vojenskému 

převratu. Do přímořského letoviska nedaleko Istanbulu přijíždí jako každý rok 

čtyři sourozenci, aby navštívili svou devadesátiletou babičku. Zatímco venku 

stále houstne napětí mezi nacionalisty a levicovými bojůvkami, babiččin „tichý 

dům“ vydává potlačovaná rodinná tajemství a rozehrávají se tu osudové životní příběhy.  

 

Ulice Temných krámků 

Modiano, Patrick, 1945-        detektivní román        francouzská literatura                                                                                          

Guy Roland je muž, který ztratil paměť a snaží se rekonstruovat vlastní 

minulost. 

 

 

Všechno mi řekni 

Jackson, Lisa,                        detektivní román        americká literatura                                                                                                                                                   

Ve městě Savannah má být propuštěna z vězení všemi nenáviděná Blondell 

O'Henryová. Před dvaceti lety byla odsouzena za vraždu své nejstarší dcery                        

a těžké ublížení na zdraví svých dalších dvou dětí. Obžaloba tenkrát uspěla                       

s tvrzením, že Blondell spáchala hrůzný čin proto, aby mohla být se svým 

milencem. Ovšem nyní její syn změnil výpověď a obrátil celý případ vzhůru 

nohama... 

Zapomenutá legie 

Kane, Ben, 1970-                historický román       anglická literatura                                                                                                     

V dobrodružném historickém románu plném překvapivých zvratů zachycuje 

autor neklid, brutalitu i nádheru Říma v 1. století př. Kr., kdy mu vládne 

triumvirát Julius Caesar, Pompeius a Crassus. Čtyřmi hlavními postavami jsou 

však vedle dvojčat jménem Romulus a Fabiola, kteří se narodili jako otroci – 

Romula prodají do gladiátorské školy, Fabiolu do nevěstince – etruský válečník 

Tarquinius, který dokáže předvídat budoucnost, a gladiátor Brennus, jehož rodina se stala 

obětí císařské rozpínavosti. 

Ztraceno v písku 

Špičková, Ivana, 1968-         historický román       česká literatura                                                                                                     

Třetí historický román talentované spisovatelky Ivany Špičkové se začíná 

odvíjet roku 1662. Loď Santa Charlotta převáží malé křesťanské děti do 

italského Palerma. Ve Středozemním moři je však loď přepadena piráty a děti 

jsou prodány. Jejich další osudy v muslimském otroctví se v tomto strhujícím 

románu čtou jedním dechem. 
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