
--a vztáhl pak ruku na život bližního: (deset hrdelních případů 

z historie naší kriminalistiky) 

Cílek, Roman, 
Praha Epocha, 2015 

 

 

 

 

Čtvrtá úroveň: [hra života] 

Prokšová, Jitka, 
Brno MOBA, 2015 

Do této situace se dostane Alex pracující na soukromé psychiatrické klinice. Náhodou 

se ocitá u jedné z pacientek ve chvíli, kdy v jejím dosavadním konstantním chování 

nastane zásadní zlom. A tato pacientka u něj začne zoufale hledat pomoc. Alex na 

novou situaci přistoupí a pokusí se Kláře pomoci a dohledat fakta předcházející její 

hospitalizaci. 

 

 

Deset malých nadechnutí 

Tucker, K. A. 
Praha Baronet, 2015 

Po tragické autohavárii, která ji připravila najednou o rodiče, přítele a nejlepší 

kamarádku, prchá Kacey se svou mladší sestrou Livií z Michiganu do Miami, aby tam 

začala nový život. Podaří se jí vybudovat novou existenci? Zbaví se trýznivých 

vzpomínek, které ji nepřestávají pronásledovat?  

 

Dívka z Ďáblova močálu 

Hammer, Lotte, 
Brno Host, 2015                                                                                                                                     

Jednoho jarního dne se skupinka lidí v černém audi vydává na odlehlou loveckou 

chatu v lese severně od Kodaně. V autě je i mladá africká žena — prostitutka. Chtějí ji 

potrestat za to, že se nechovala dost vřele ke klientům. Situace se však vymkne 

kontrole, Afričanka zemře a pachatelé její tělo potopí do nedalekého močálu. Jen 

čirou náhodou ho tam později najde lovecký pes. 

Dům v nebi: vzpomínka na únos, který změnil vše 

Lindhout, Amanda, 
V Brně Jota, 2015                                                                                                                           

Příběh Amandy Lindhoutové začíná jako úžasný cestopis inspirovaný magazínem 

National Geographic. 

. 

 

Dvojí kousnutí 

Neill, Chloe 
Ostrava Fantom Print, 2014                                                                                                            

Navazuje na: Holky někdy koušou ; Kousnutí páteční noci                                                                            

Kožoměnci z celé země se sjíždějí do Větrného města. Mistr upír Ethan Sullivan jako 

smířlivé gesto nabídl jejich vůdci velmi speciálního bodyguarda: Merit, nejnovější 

chicagskou upírku. 

 

http://213.155.228.7/documents/113028?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Da%2Bvzt%25C3%25A1hl%2Bpak%2Bruku%2Bna%2B%25C5%25BEivot&searchedIds=113028;
http://213.155.228.7/authorities/363
http://213.155.228.7/documents/113047?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Dtvrt%25C3%25A1%2B%25C3%25BArove%25C5%2588%2B%253A&searchedIds=113047;
http://213.155.228.7/authorities/297872
http://213.155.228.7/documents/113052?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Ddeset%2Bmal%25C3%25BDch%2Bnadechnut%25C3%25AD&searchedIds=113052;
http://213.155.228.7/authorities/365734
http://213.155.228.7/documents/113055?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dd%25C3%25ADvka%2Bz%2B%25C4%258E%25C3%25A1blova%2Bmo%25C4%258D%25C3%25A1lu%2B%252F&searchedIds=113055;
http://213.155.228.7/authorities/300224
http://213.155.228.7/documents/113057?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dd%25C5%25AFm%2Bv%2Bnebi%2B%253A&searchedIds=113057;
http://213.155.228.7/authorities/365744
http://213.155.228.7/documents/113031?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Ddvoj%25C3%25AD%2Bkousnut%25C3%25AD&searchedIds=113031;
http://213.155.228.7/authorities/351691


Grimnoirské kroniky. Drsná magie 

Correia, Larry, 
Ostrava Fantom Print, 2015 

Jake Sullivan, veterán z Velké války, nemá zrovna lehký život – ironie u člověka, který 

umí magicky měnit hmotnost věcí ve svém okolí. Stačí myšlenka, aby auto zvedl 

stejně snadno jako peříčko nebo vás rozdrtil kloboukem o váze ochuzeného uranu.  

 

 

Henry a jeho hosté 

Wodehouse, P. G. 
Praha Vyšehrad, 2015 

Nedostižný anglický humorista P. G. Wodehouse, od jehož smrti uplyne letos čtyřicet 

let, se stále těší čtenářské přízni. Pro ty, kteří se setkávají s tímto autorem poprvé, 

alespoň dva jeho charakteristické výroky: „Při pohledu na Horní Slezsko se člověk 

neubrání pomyšlení, jak asi vypadá to Dolní.“ „Přeji si pokoj v přízemí. Nevím, co 

bych si povídal s obsluhou výtahu.“ 

 

 

Hrabě Nula 

Gibson, William, 
Plzeň Laser-books, 2015                                                                                                                  

Gibsonova vize budoucnosti je stylizovaně depresivní a děsivě pravděpodobná. Od 

černého trhu se softwarem a troufalých počítačových kovbojů, kteří vnikají mozkem 

napřed do neuvěřitelně složitých systémů a obírají je o fantastické peníze... 

 

 

Hradba mlčení 

Bagshawe, Tilly 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Alexia De Vere je krásná, bohatá a mocná žena. Roky budovala svou kariéru, ale pod 

vnějším pozlátkem i za Alexiiným neproniknutelným výrazem se skrývají 

nebezpečná tajemství. Když na povrch začnou vyplouvat dávno pohřbené omyly 

jejího mládí, Alexii hrozí, že přijde o vše i o vlastní život.  

 

Chtělo by to nový jména 

Bulawayo, NoViolet, 
Praha Odeon, 2015 

Debut třiatřicetileté autorky, s nímž se dostala až do finále Bookerovy ceny. 

 

 

 

Karmínový kámen 

Šochová, Anna, 
Praha Knižní klub, 2015 

V čtenářsky přitažlivém, silném příběhu, zasazeném na odlehlé Ašsko pobělohorské 

doby, tedy do konce 17. století, sledujeme osm let v životě šlechtičny Anny Dorothey 

Zedwitzové, vzorné manželky, matky a hospodyně na Mikulášském vrchu. Zvrat v 

jejím životě nastává, když se na projížďce v lese zaplete se starou cikánkou, která ví 

něco, co Anna nikomu neprozradila. 

http://213.155.228.7/documents/113077?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dgrimnoirsk%25C3%25A9%2Bkroniky.&searchedIds=113077;
http://213.155.228.7/authorities/365763
http://213.155.228.7/documents/113082?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhenry%2Ba%2Bjeho%2Bhost%25C3%25A9%2B%252F&searchedIds=113082;
http://213.155.228.7/authorities/645
http://213.155.228.7/documents/113063?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhrab%25C4%259B%2Bnula%2B%252F&searchedIds=113063;
http://213.155.228.7/authorities/24049
http://213.155.228.7/documents/113042?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhradba%2BML%25C4%258CEN%25C3%258D%2B%252F&searchedIds=113042;
http://213.155.228.7/authorities/78688
http://213.155.228.7/documents/113048?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dcht%25C4%259Blo%2Bby%2Bto%2Bnov%25C3%25BD%2Bjm%25C3%25A9na%2B%252F&searchedIds=113048;
http://213.155.228.7/authorities/365729
http://213.155.228.7/documents/113088?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkarm%25C3%25ADnov%25C3%25BD%2Bk%25C3%25A1men%2B%252F&searchedIds=113088;94201;
http://213.155.228.7/authorities/297888


Když je láska slepá 

Buresch, Luisa, 
Brno Host, 2015 

Aliu a Leandera všichni vnímají jako pár snů a poté, co se jim narodí dcera, se idylka 

zdá být dokonalá. Půvabně chaotická Alia i lidé kolem ní věří, že její vztah je zcela 

mimořádný. O to překvapivější je pak Leanderovo náhlé přiznání: „Musím ti něco říct. 

Mám jinou.“ Situaci, kterou Alia zná jen z laciných romantických knih, o nichž píše 

diplomovou práci, najednou zažívá na vlastní kůži.  

 

Kéž je nám odpuštěno 

Homes, A. M., 
Brno Host, 2015 

Harold Silver tráví život pozorováním svého mladšího, ale vyššího bratra George, 

výstředního televizního producenta se sympatickou manželkou, dvěma dětmi a vilou 

na předměstí New Yourku. Harry, historik a expert na prezidenta Nixona, však také 

zná Georgovu násilnickou povahu. A chvíle, kdy se George přestane ovládat, má za 

následek čin tak násilný, že oběma bratrům převrátí život naruby. 

 

Láska nehezká 

Sobota, Robert, 
Praha Brána, 2015 

Netradiční román, který je navzdory svému názvu také o velké a krásné lásce. 

 

 

 

Léčka [případ pro komisaře Erika Wintera] 

Edwardson, Ake, 
Brno MOBA, 2015 

Romantické ostrovy jihozápadně od Göteborgu, které kdysi stvořil ustupující 

ledovec, skrývají dávné kruté tajemství. Píše o něm podivínský spisovatel, který se 

náhodou dostane do konfliktu se svým sousedem.  

 

Mitsuko 

Čiháková-Noshiro, Vlasta, 
V Brně Jota, 2015 

 

Životopisný román. 

 

Modré z nebe 

Roberts, Nora, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Avery vlastní pizzerii přímo naproti rekonstruovanému hotelu, takže může jeho 

proměnu sledovat takřka v přímém přenosu a obdivovat i kvality puntičkářského 

Owena, který má na dodržení termínu otevření lví zásluhu. Je pravda, že spolu kdysi 

chodili a že na něj Avery občas – no dobře, tak často – myslí, ale aby si ji Owen 

znovu získal, musel by se hodně snažit. 

http://213.155.228.7/documents/113024?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkdy%25C5%25BE%2Bje%2Bl%25C3%25A1ska%2Bslep%25C3%25A1%2B%252F&searchedIds=113024;
http://213.155.228.7/authorities/365709
http://213.155.228.7/documents/113054?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dk%25C3%25A9%25C5%25BE%2Bje%2Bn%25C3%25A1m%2Bodpu%25C5%25A1t%25C4%259Bno%2B%252F&searchedIds=113054;
http://213.155.228.7/authorities/365740
http://213.155.228.7/documents/113090?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dl%25C3%25A1ska%2Bnehezk%25C3%25A1%2B%252F&searchedIds=113090;
http://213.155.228.7/authorities/365769
http://213.155.228.7/documents/113087?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dl%25C3%25A9%25C4%258Dka%2B%253A&searchedIds=68215;106182;17578;62543;61909;94270;113087;59640;99753;83647;
http://213.155.228.7/authorities/73927
http://213.155.228.7/documents/113037?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmitsuko&searchedIds=113037;
http://213.155.228.7/authorities/11189
http://213.155.228.7/documents/113044?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmodr%25C3%25A9%2Bz%2Bnebe%2B%252F&searchedIds=232;39399;52819;113044;925;31558;105973;44415;100214;37023;
http://213.155.228.7/authorities/7538


Na slzy nezbyl čas 

Faltová, Blanka, 
Praha Petrklíč, 2015 

Ema Hartová je chudá vdova středních let starající se o dvě dospívající dcery, z nichž 

jedna dokončuje základní školu a druhá studuje pedagogickou fakultu. 

 

Nejdražší dcera 

Little, Elizabeth, 
Praha Knižní klub, 2015 

Bývalá vymetačka večírků Jane Jenkinsová je chytrá, okouzlující a má za sebou 

deset let ve vězení. Kdysi byla na vrcholu slávy jako společenská celebritka, ale pak 

ji odsoudili za vraždu matky 

 

Neznámý soupeř 

Patterson, James, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Matthew najde během chaotického útoku na nádraží tašku plnou diamantů. Už si 

plánuje bezstarostný život s přítelkyní a vůbec mu nedojde, že se právě stal lovnou 

zvěří.  

 

Očarovaná 

Hindráková, Hana, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Kateřina odlétá do Keni čerpat inspiraci pro nový román. Jenže uvidí, něco co 

neměla, a tím nad sebou vynese rozsudek smrti. Sandra tuší, že se sestře přihodilo 

něco zlého.  

 

Pán ohně 

May, Peter, 
Brno Host, 2015 

Příběh o děsivých vraždách, které spojuje ještě děsivější tajemství. První svazek 

série čínských thrillerů. 

 

Panna 

Sanghani, Radhika 
Praha Mladá fronta, 2015 

Ellie nikdy neviděla ve své sexuální nezkušenosti problém. Až do chvíle, kdy jí 

doktorka nutí test na chlamydie. Ellie si přijde divná a stydí se, že nikdy neměla 

žádný pořádný úlet, natož kluka. 

 

http://213.155.228.7/documents/113036?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dna%2Bslzy%2Bnezbyl%2B%25C4%258Das%2B%252F&searchedIds=113036;
http://213.155.228.7/authorities/365718
http://213.155.228.7/documents/113089?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnejdra%25C5%25BE%25C5%25A1%25C3%25AD%2Bdcera&searchedIds=113089;
http://213.155.228.7/authorities/365768
http://213.155.228.7/documents/113060?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnezn%25C3%25A1m%25C3%25BD%2Bsoupe%25C5%2599%2B%252F&searchedIds=113060;
http://213.155.228.7/authorities/14241
http://213.155.228.7/documents/113043?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Do%25C4%258Darovan%25C3%25A1%2B%252F&searchedIds=113043;110060;47253;50144;83523;92007;95722;
http://213.155.228.7/authorities/304354
http://213.155.228.7/documents/113038?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C3%25A1n%2Bohn%25C4%259B&searchedIds=113038;93204;84418;7238;28166;42078;43977;54314;54315;94808;
http://213.155.228.7/authorities/329858
http://213.155.228.7/documents/113066?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpanna%2B%252F&searchedIds=36339;72333;103726;113066;72052;74205;6888;16451;71319;57804;
http://213.155.228.7/authorities/365753


Piráti oblohy 

King, William, 
Frenštát pod Radhoštěm Polaris, 2015  
Fantasy román. 

 

 

Plavec 

Zander, Joakim, 
Brno Host, 2015 

Detektivní román.  

 

 

Přezrálé moruše 

Klimečková, Jana 
Brno MOBA, 2015 

Patřili ke „šťastné generaci“, na rozdíl od svých rodičů a prarodičů nezažili hrůzy 

světových válek, ale ani jejich život nebyl jednoduchý. Eva, dcera komunistických 

rodičů, po setkání s pétépákem Vlastou přehodnocuje své dosavadní názory... 

 

Příliš tichá Šumava 

Rampichová, Zuzana 
Brno MOBA, 2015 

Michal zdědí chalupu v malé šumavské vísce Samoty. Renovuje ji a postupně se 

seznámí se sousedy. Jana, která ve vedlejším domě tráví léto s dvouletým synkem, 

tragicky zemře. 

 

Slepá důvěra 

Hooper, Kay, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Emma se narodila a vyrůstala v poklidném městečku Baron Hollow. Jenže pak se stala 

nehoda a po ní… následovaly noční můry… 

 

Splynutí 

Baggott, Julianna, 
V Brně Jota, 2015                                                                                                                       

Navazuje na:  Čistý 

V druhé knize sledujeme další osudy Partridge a Pressie, kterým se spolu s jejich 

přáteli podařilo uniknout ze spárů Speciálních jednotek. Dobře ale vědí, že ještě 

nemají vyhráno.  Fantasy román. 

 

http://213.155.228.7/documents/113064?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpir%25C3%25A1ti%2Boblohy%2B%252F&searchedIds=113064;
http://213.155.228.7/authorities/302167
http://213.155.228.7/documents/113058?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dplavec%2B%252F&searchedIds=62140;113058;43255;80081;82469;75847;76812;105235;10585;58539;
http://213.155.228.7/authorities/365746
http://213.155.228.7/documents/113032?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C5%2599ezr%25C3%25A1l%25C3%25A9%2Bmoru%25C5%25A1e&searchedIds=113032;
http://213.155.228.7/authorities/278657
http://213.155.228.7/documents/113046?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADli%25C5%25A1%2Btich%25C3%25A1%2B%25C5%25A1umava%2B%252F&searchedIds=113046;
http://213.155.228.7/authorities/294485
http://213.155.228.7/documents/113040?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dslep%25C3%25A1%2Bd%25C5%25AFv%25C4%259Bra%2B%252F&searchedIds=113040;
http://213.155.228.7/authorities/35041
http://213.155.228.7/documents/113025?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsplynut%25C3%25AD&searchedIds=15643;113025;107360;107412;
http://213.155.228.7/authorities/353005


Svatý grál: v tajných službách Otce vlasti 

Bauer, Jan, 
Brno MOBA, 2015  

Navazuje na: Král zvedá meč ; Arcibiskupův noční host ; Smrt na jazyku ; K výšinám 

císařského trůnu ; Pád císařova zetě ;                                                                                                        

Další příběh série V tajných službách Otce vlasti začíná v roce 1368, kdy dominikán 

Pavel jako agent císaře a krále Karla IV. zařizuje v Římě císařskou korunovaci jeho 

čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. 

Třetí hrob přímo před nosem 

Jones, Darynda 
Praha Nakladatelství Beta, 2015 

Navazuje na: První hrob napravo ; Druhý hrob nalevo                                                                             

Vstupte do světa soukromé vyšetřovatelky z Nového Mexika se specializací na 

paranormální jevy. 

 

Zvěrolékařka na stopě 

Fieber, Michal, 
Brno Moba, 2015 

Mladá veterinářka a stárnoucí kriminalista spojí své síly při řešení případu záhadně 

zmizelé „černé vdovy“, ke kterému je zavedlo pátrání po skutečné příčině smrti psa 

otráveného čokoládou. 

 

 

Žena z horního patra 

Messud, Claire, 
Brno Host, 2015 

Nora Eldridgeová, sedmatřicetiletá učitelka na základní škole v Bostonu se už 

dávno vzdala svého snu být úspěšnou umělkyní, matkou a milenkou. Místo toho se 

z ní stala "žena z horního patra", spolehlivá kamarádka a sousedka, která je pro 

každého vždycky až na druhém místě. 

 

 

Žhavá zóna: třetí část z cyklu Ostrov Rainshadow 

Quick, Amanda, 
Praha Baronet, 2015 

Navazuje na: Ztracená noc ; Zátoka lží 

Halloween – se svými radostmi i starostmi – je pro každého prachového králíčka 

jako splněný sen. Jen se zeptejte Lylea, oddaného parťáka Sedony Snowové. Pro 

Sedonu je to však období plné nočních můr. 

                       

http://213.155.228.7/documents/113026?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsvat%25C3%25BD%2Bgr%25C3%25A1l%2B%253A&searchedIds=113026;70583;81248;47284;64845;85298;74302;72474;20828;54884;
http://213.155.228.7/authorities/13283
http://213.155.228.7/documents/113080?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F334001&searchedIds=107746;109218;113080;
http://213.155.228.7/authorities/334001
http://213.155.228.7/documents/113056?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzv%25C4%259Brol%25C3%25A9ka%25C5%2599ka%2Bna%2Bstop%25C4%259B%2B%252F&searchedIds=113056;
http://213.155.228.7/authorities/37783
http://213.155.228.7/documents/113045?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25BEena%2Bz%2Bhorn%25C3%25ADho%2Bpatra%2B%252F&searchedIds=113045;
http://213.155.228.7/authorities/249911
http://213.155.228.7/documents/113069?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25BEhav%25C3%25A1%2Bsez%25C3%25B3na%2B%253A&searchedIds=113069;111968;97018;82668;38376;36269;31720;39040;105977;111678;
http://213.155.228.7/authorities/21493

