
--a je čas zabíjet 

Grisham, John, 
Praha Knižní klub, 2015 

V malém americkém městečku dojde ke znásilnění desetileté holčičky. Její otec bere 

spravedlnost do svých rukou a oba pachatele zastřelí. Soudní proces probudí staré 

zášti a rozdělí obyvatele na dva protichůdné tábory... 

 

Arkádie. [1] Procitnutí 

Meyer, Kai, 
Praha Fragment, 2015 

Alcantarové a Carnevarové – dva mafiánské klany, které proti sobě bojují po celé 

generace. Rosa Alcantarová přilétá na Sicílii ke své rodině, aby tam začala nový život. 

V letadle se seznamuje s Alessandrem Carnevarem. Jeho chladný půvab a animální 

elegance Rosu fascinují a zároveň zneklidňují. 

Bez matky ne! otec mě unesl, když mi byl rok 

Al-Mer, Meral, 
Praha Ikar, 2015 

V zemi, odkud pochází Meralina rodina, vládnou muži: hrdí a někdy i moudří. Ale 

často také brutální, bez úcty a respektu k ženám. Ani v nejmenším si nepřipouštějí, 

že by se žena mohla bránit. Meral se však z vlivu svého otce, který ji unesl matce, 

když jí byl rok, vymanila tím, že na něj v dospělosti podala trestní oznámení kvůli 

násilnostem, které na ní páchal. A tak znovu našla, co dlouhá léta tolik postrádala - svou matku, 

kterou téměř třicet let nesměla vídat... 

Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování 

Murakami, Haruki, 
Praha Odeon, 2015 

Cukuru Tazaki byl na střední škole jedním z pěti členů party, která ho ze dne na den 

vyloučila ze svého středu, aniž mu někdo z jeho kamarádů řekl proč. Tazaki utrpěl 

ztrátou přátel duševní otřes a zabýval se dokonce i myšlenkou na sebevraždu. Řadu let 

poté ho přiměje přítelkyně Sára, aby vyhledal své bývalé kamarády a získal odpověď na otázku: PROČ? 

Císařský oheň 

Lyndon, Robert 
Praha Knižní klub, 2015 
Navazuje na: Cesta sněžných ptáků                                                                                

Uplynulo dlouhých devět let a hrdinové knihy Cesta sněžných ptáků se opět 

setkávají. Píše se rok 1081 a ctižádost byzantského císaře je bezmezná. Hodlá získat 

„ohnivou směs“ Východu, zázračný vybuchující prášek, který údajně mají na druhém 

konci světa v Číně. A tak se Vallon s přáteli vydává po Hedvábné stezce...           

Daleká země 

Thomas, Charlotte, 
Praha Brána, 2015 

Katharina Orsiniová dostane roku 1645 zprávu, která změní celý její život. Léta 

pohřešovaný manžel zemřel v Arábii, kde celé její dědictví investoval do kadidla. Když 

Katharina musí uprchnout před Osmany z Kréty, rozhodne se, že ony zásoby kadidla 

najde . 
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Devátá dívka                                                                                                                                      

Hoag, Tami,  
Praha Knižní klub, 2014                                                                                                            

„Kovac už viděl víc mrtvých, než by dokázal spočítat. Ale něco takového snad dosud 

ne...“ V mrazivém silvestrovském Minneapolisu vypadne z kufru jedoucího auta 

zohavené tělo dívky. 

Doctor Who.  Dalecká generace                                                                                                                                

Briggs, Nicholas,  
V Brně Jota, 2015                                                                                                                       

Výsluní 349 je jedním z nesčetného množství světů Dalecké nadace, která poskytuje 

domov miliardám humanoidů v nesnázích. Doktor, nedůvěřivý ke všem světům, v 

nichž jsou Daleci zdánlivou silou dobra, se vypravuje na Výsluní 349, aby odhalil 

pravdivý stav věcí. 

Důvěřuj mi                                                                                                                                       

Lynn, J., 
Praha Baronet, 2015                                                                                                                        

Cameron Hamilton je zvyklý dostat vše, po čem touží, obzvlášť od žen. Když do jeho 

života doslova vrazí Avery Morganstenová, konečně se setkává s osobou, která je 

schopna odolat jeho nádherným modrým očím. Ale Cam se nehodlá vzdát. Nedokáže 

dostat tu odvážnou a záhadnou dívku z hlavy. 

Hořící kříž.  Druhá část                                                                                                                                              

Gabaldon, Diana,  
Praha Plejáda Deus, 2014                                                                                                    

Navazuje na: Cizinka ; Vážka v jantaru ; Mořeplavec ; Bubny podzimu ; Hořící kříž       

Brianna a Roger vychovávají společně syna Jemmyho a připravují se na sněm 

skotských klanů, na němž se má konat i jejich právoplatná svatba. Jamie již dříve 

využil nabídky guvernéra a získal do svého vlastnictví rozsáhlé pozemky, na které přivádí své druhy z 

dřívějších dob, aby je společně osídlili. 

Jamaica Lana                                                                                                                                                             

Young, Samantha,  
Praha Ikar, 2015 

Přitažliví muži přivádějí plachou Olivii do rozpaků. Nastal čas to změnit! Olivia je 

sympatická, krásná mladá žena, ale bojí se navazovat jakýkoli kontakt s muži. 

 

Kavárna na pláži                                                                                                                                                  

Diamond, Lucy, 
Ostrava Domino, 2015 

Evie byla odjakživa černou ovcí rodiny. Coby nenapravitelný snílek představovala 

příliš velký kontrast ke svým dvěma úspěšným sestrám. Zkusila se prosadit jako 

herečka, fotografka a zpěvačka, ale všechny tři směry se ukázaly být slepými uličkami. Jediným 

solidním bodem jejího neuspořádaného života je přítel – svědomitý a spolehlivý Matthew. 
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Kdo neriskuje, nemiluje--                                                                                                                         

Becková, Karolína  
Praha Jan Vašut, 2015 

Irena vyhrála v křížovkářské soutěži zájezd do kanadského Whistleru. Všechno 

vypadalo náramně až do chvíle, kdy se ocitla sama samotinká na letišti ve 

Vancouveru. Neuměla ani slovo anglicky nebo francouzsky, neměla peníze na 

zpáteční cestu a delegát cestovní kanceláře nikde. 

Kořistí v Kaddáfího harému                                                                                                                            

Cojean, Annick, 
Praha No Limits, 2014 

Výjimečná kniha odkrývá pravděpodobně poslední tajemství libyjského diktátora 

Muammara Kaddáfího, které pobouřilo celý svět. V listopadu 2011 publikovala 

francouzská novinářka Annick Cojean článek o libyjské dívce Surajje, kterou si Kaddáfí 

v jejích patnácti letech vybral při své návštěvě ve škole a nechal odvléct do svého paláce, kde ji několik 

let věznil jako sexuální otrokyni. 

Lépe dvakrát rozvedená než šílená                                                                                                       

Šalovská, Božena, 
[Děčín B. Šalovská], 2014 

Humorné vyprávění ze života o partnerských vztazích a nejen o nich... 

 

Městečko Thunder Point                                                                                                                                    

Carr, Robyn,  
Praha Ikar, 2015 

Do městečka Thunder Point na skalnatém oregonském pobřeží přijíždí věčný tulák 

Hank Cooper, aby zjistil, jak zemřel jeho přítel, se kterým před lety sloužil v armádě. 

Cooper se nikdy neusadil a na malebném místě se chce zdržet jen pár dnů... 

Mušle                                                                                                                                                       

Kolaříková, Hana  
Zlín Kniha Zlin, 2015 

 

 

Nebezpečné hry                                                                                                                                         

Arthur, Keri  
Ostrava Fantom Print, 2015                                                                                                               

Navazuje na: Volání úplňku ; Polibek hříchu ; Smyslné zlo 

V melbournském podsvětí existuje noční klub, kde se dají ukojit všechny touhy a 

naplnit všechny fantazie. Pro Riley Jensonovou se však jeden takový klub stal 

posedlostí. 
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Nezaplatitelný                                                                                                                                  

Miłoszewski, Zygmunt, 
Brno Host, 2015 

Píše se rok 1944. Hans Frank, nacistický pohlavár spravující Polsko, ukryje svou 

nejcennější ukradenou kořist. Vzácný umělecký předmět, který mu má po válce zaručit 

beztrestnost  však za tajemných okolností beze stopy zmizí. 

Pět                                                                                                                                                                        

Poznanski, Ursula,  
Praha Knižní klub, 2015 

Na pastvině leží mrtvá žena. Zavražděná. Na chodidlech má vytetované souřadnice. Na 

označeném místě čeká příšerný nález: ruka zatavená do plastové fólie a hádanka, jejíž 

řešení vede ke schránce s další uříznutou částí těla. 

Podlehni : druhá část série Temné touhy                                                                                                                                                              

Banks, Maya  
Praha Baronet, 2014                                                                                                                  

Navazuje na: Podvol se                                                                                                                          

Kylie moc dobře, ví, jak se na ni Jensen dívá. Vidí v jeho očích temné přísliby. Vidí 

dominantní sílu, již v sobě tento muž ukrývá. A to ji děsí.  

 

Pravidla sýrárny                                                                                                                            

Paterniti, Michael 
Brno Jota, 2015 

 Na podzim roku 1991 při práci v gurmánském lahůdkářství v Ann Arvoru v 

Michiganu narazil Michael Paterniti na kousek sýra. Ale nebyl to ledajaký sýr. Byl to 

pravý Paramo de Guzman, vzácný španělský queso, který se pokládá za nejlepší a 

nejvzácnější sýr na světě. Sýr provází vlastní legenda.      

Prvok, Šampón, Tečka a Karel                                                                                                               

Hartl, Patrik, 
Praha Bourdon, 2012 

Vtipně propletené osudy čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě zkusí položit 

otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. 

Příběh vzácné tabatěrky  : vyšetřuje komisař finanční stráže 

Eduard Plischek                                                                                                                           

Macková, Marie,  
Brno MOBA, 2015 

Malebné příhraniční hory a poutní místo na Hoře Matky Boží u Králík tvoří kulisu 

nového historického krimi románu z pera spisovatelky Marie Mackové. V období dlouhé vlády císaře 

Františka Josefa I. na dodržování litery celního a monopolního zákona dohlížel zvláštní ozbrojený sbor 

– finanční stráž. 
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Rychlopalba  :  [kriminální román]                                                                                                                                            

Kopřiva, Štěpán,  
[Praha] Crew, 2015 

Co byste dělali, kdyby vám psychiatři řekli, že trpíte poruchou osobnosti, a zavřeli vás 

do blázince? Přesně tohle se totiž stalo Olze Turnečkové... a přestože se tomu její okolí 

zprvu vzpíralo uvěřit, muselo se s tím nakonec smířit. Ano, Olga zřejmě opravdu týrala vlastní dceru. 

Smrt expremiérky                                                                                                                                         

Češka, Stanislav,  
Brno MOBA, 2015 

Další případ soukromého detektiva Stanislava Berky, bývalého kapitána brněnské 

kriminálky, začíná mírumilovně v jihomoravské vesnici Hrádek. 

Stříbrná zátoka                                                                                                                                                

Moyes, Jojo,  
Praha Ikar, 2015 

Lisa McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti. Ale nedotčené pláže a 

uzavřená komunita obyvatel australského přímořského městečka jí nabízí svobodu a 

bezpečí, po nichž tolik touží – když už ne pro sebe, tak pro svou desetiletou dcerku 

Hannah. 

Závod lásky                                                                                                                                         

Cartland, Barbara,                                                                      
Praha Baronet, 2015 

Dorina, dcera bohatého průmyslníka, vynálezce a inovátora, žije většinu svého života 

v cizině, aby se naučila jazyky a mohla jednoho dne převzít rodinnou firmu. Při svém 

pobytu ve Francii se dozví, že její otec nečekaně zemřel a že je její povinností ho 

zastoupit. 

Život Ruth  : příběh chůvy Scarlett O'Harové                                                                                                                                                       

McCaig, Donald,  
Praha Ikar, 2015 

Život Ruth přináší poprvé publikovaný příběh známé postavy Mammy, služebné a 

chůvy z dnes již klasického díla Margaret Mitchellové Jih proti Severu. Je příběhem o 

síle charakteru, nezdolné vůli a statečnosti v nesvobodném světě. 

Život vzhůru nohama                                                                                                                               

Platt, Jo, 
Praha Ikar, 2015 

Když třicetiletou Rosalind zanechá její snoubenec zvaný Potkan bez vysvětlení před 

oltářem, zdá se jí, že život pro ni skončil. Zanedbávání práce se u Ros brzy zvrhne v 

nonstop sólo alkoholový večírek 
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