
Anno Dracula 

Newman, Kim, 
Monografie 

Plzeň Laser, 2015 

Nastává barbarský nový věk... Píše se rok 1888 a královna Viktorie se znovu provdala. Za 

manžela si vzala valašského knížete neblaze proslulého jako hrabě Dracula. 

Bez soudu 

Sekyrka, Pavel, 
Praha Brána, 2015 

Románová prvotina Pavla Sekyrky zavede čtenáře na jih Čech do městečka Dub, kde začíná 

dramatický příběh, který sleduje osudy několika postav v rozpětí let 1927 – 1950 v 

Čechách, Itálii, Německu a Švýcarsku.  

Bílá žena 

Wood, Barbara, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Emily se neváhá provdat, jen aby mohla odplout na Havajské ostrovy a stát se 

misionářkou. Tamější příroda, lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí.  

 

Blízko smrti 

James, Peter, 
Praha Brána, 2015 

Detektiv-superintendent Roy Grace, sympatický hlavní hrdina všech Jamesových 

detektivních románů, řeší složitý případ, na jehož počátku jsou čtyři mrtví, odcizená 

rakev, jeden pohřešovaný, ale žádná stopa… 

Bourneovo dilema 

Ludlum, Robert, 
Ostrava Domino, 2015 

Jason Bourne plní neobvyklou misi: musí sehrát úlohu dvojníka syrského ministra na 

významném blízkovýchodním summitu, na který vtrhnou ozbrojenci a skoro všechny 

přítomné zmasakrují, až na jednoho - Jaosna Bournea. 

Ďáblův klíč 

Dvořák, Otomar, 
Řitka ČAS, 2015 

Zkušený autor historických románů Otomar Dvořák se podíval novýma očima na lidové 

pověsti, tradované v oblasti Českého krasu a Křivoklátské pahorkatiny. 

 

Dědictví                                                                                                                       

Bagshawe, Tilly                                                                                              
Praha BB/art, 2014                                                                                                                  

Flint–Hamiltonovi vlastnili sídlo Furlings několik set let a poslední z rodiny Tatiana je 

přesvědčená, že ho zdědí. Bohužel jen do chvíle, než při otevření závěti zjistí, že ji otec 

vydědil.  

http://213.155.228.7/documents/113187?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dano%2BDracula%2B%252F&searchedIds=113187;113061;95412;43684;68721;93907;39012;106926;90453;98980;
http://213.155.228.7/authorities/366321
http://213.155.228.7/documents/113180?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dbez%2Bsoudu%2B%252F&searchedIds=113180;45436;92777;94634;
http://213.155.228.7/authorities/366318
http://213.155.228.7/documents/113247?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Db%25C3%25ADl%25C3%25A1%2B%25C5%25BEena%2B%252F&searchedIds=50171;113247;101438;73389;107746;93778;96969;112571;95521;
http://213.155.228.7/authorities/11786
http://213.155.228.7/documents/113223?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dbl%25C3%25ADzko%2Bsmrti%2B%252F&searchedIds=113223;11697;110685;37521;32778;72102;104430;74200;
http://213.155.228.7/authorities/2311
http://213.155.228.7/documents/113216?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dbourneovo%2Bdilema%2B%252F&searchedIds=113216;
http://213.155.228.7/authorities/5331
http://213.155.228.7/documents/113154?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258F%25C3%25A1bl%25C5%25AFv%2Bkl%25C3%25AD%25C4%258D%2B%252F&searchedIds=113154;
http://213.155.228.7/authorities/30072
http://213.155.228.7/documents/113151?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F78688&searchedIds=66241;84601;103369;104142;104850;106587;107299;96563;113042;113151;
http://213.155.228.7/authorities/78688


Dny posledního sněhu 

Wagner, Jan Costin, 
Brno Moba, 2015 

Kimmo Joentaa se krátce po sobě dostává ke dvěma případům. V tom prvním se ocitá na 

místě nehody, jejíž obětí je jedenáctiletá dívka, která zahynula v autě, vytlačeném 

bezohledným řidičem ze silnice. Ve druhém případu jsou v parku v Helsinkách nalezena 

dvě neidentifikovatelná mrtvá těla: devatenáctiletá dívka a muž po čtyřicítce. 

Dokud držím pohromadě 

Mlynářová, Marcela, 
Praha Brána, 2015 

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. 

Dopis Cyranovi 

Maléřová, Zuzana, 
Řitka Čas, 2015 

Zuzana Maléřová nás hned úvodním textem, nazvaným Dopis Cyranovi, přivítá ve světě své 

nové knihy, plné ojedinělých dopisů. Jedny nazvala „cyranovskými“, neboli „dopisy v 

zastoupení“, což jsou takové, které mnoho let psala jménem někoho jiného. Tak jejím 

slovem promlouvá dcera k matce, žena k muži, přítel k přítelkyni, bratr k sestře... 

Duely 

Bajaja, Antonín, 
Brno Host, 2015 

Románová kronika z Valašska. 

 

Enjoy                                                                                                                                    

Bied-Charreton, Solange,                                                                 
Praha Odeon, 2014                                                                                                                          

Moderní román představuje typického hrdinu naší civilizované současnosti. Mladého muže 

Charlese slibně rozjíždějícího kariéru a žijícího s pocitem, že bez neustálého připojení na 

sociálních sítích by nežil plnohodnotný život. 

Etta a Otto a Russell a James                                                                               

Hooper, Emma                                                                                         
V Brně Jota, 2015                                                                                                                                    

Ettě je třiaosmdesát a ještě nikdy neviděla oceán. A tak si jednoho dne velmi časně ráno 

vezme pušku, kousek čokolády a své nejpohodlnější boty a vydá se na cestu dlouhou přes 

tři tisíce kilometrů – z kanadské farmy v prérii až na východní pobřeží severního Atlantiku. 

Exekutor 

Pánek, Jiří, 
Praha Naše vojsko, 2015 

Hrdinou napínavého, hororově laděného románu je mladý muž, který ztrácí práci, bydlení i 

přítelkyni a chce si uspořádat další život, ale místo toho se ocitá ve spárech exekutora.  

http://213.155.228.7/documents/113190?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Ddny%2Bposledn%25C3%25ADho%2Bsn%25C4%259Bhu%2B%252F&searchedIds=113190;
http://213.155.228.7/authorities/271108
http://213.155.228.7/documents/113178?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Ddokud%2Bdr%25C5%25BE%25C3%25ADm%2Bpohromad%25C4%259B%2B%252F&searchedIds=113178;
http://213.155.228.7/authorities/28905
http://213.155.228.7/documents/113155?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Ddopis%2Bcyranovi%2B%252F&searchedIds=113155;
http://213.155.228.7/authorities/35
http://213.155.228.7/documents/113237?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dduely%2B%252F&searchedIds=113237;1930;47074;51044;90896;
http://213.155.228.7/authorities/39362
http://213.155.228.7/documents/113222?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Denjoy%2B%252F&searchedIds=113222;
http://213.155.228.7/authorities/366368
http://213.155.228.7/documents/113243?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Detta%2Ba%2Botto%2Ba%2Brussell%2Ba%2Bjames%2B%252F&searchedIds=113243;
http://213.155.228.7/authorities/366391
http://213.155.228.7/documents/113217?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dexekutor%2B%252F&searchedIds=113217;83528;105765;
http://213.155.228.7/authorities/8360


Existence 

Brin, David, 
V Praze Triton, 2015 

Svět roku 2048. Telefony zabudované přímo v implantovaných čipech a ovládané ťukáním 

zubů o sebe. Inteligentní VR brýle, kterými lidé pozorují svět, překrytý vrstvami virtuální 

reality. Umělá inteligence na postupu, věda nenáviděná i zbožňovaná, kosmický výzkum 

pozastavený, lidstvo obávající se konce. 

Gladiátor 

Scarrow, Simon, 
Praha BB art, 2014 

Navazuje na: Pod znakem orla ; Vítězství orla ; Orel na lovu ; Orel mezi vlky ; Orlova kořist ; 

Orlovo proroctví ; Orel v písku ; Centurion                                                                                 

Navazuje: Legie ; Pretorián      Historický román. 

Horko domácího krbu 

Hošková, Blanka, 
Brno Jota, 2015 

Krásný muž, okouzlující úsměv, velká láska, nový život… Martina prožila dětství v dětském 

domově, a když se jednoho dne setká se svým budoucím manželem, spálí mosty, opustí 

zaměstnání a odejde s ním do nového domu v jiném městě, aby s nadšením a plná lásky 

rozdmýchávala „teplo domácího krbu.“ 

Hrob v horách                                                                                                                       

Hjorth, Michael,                                                                                     
Brno Host, 2015                                                                                                                                                            

Dvě ženy při pěší túře v jämtlandských horách na severu Švédska najdou na břehu řeky 

ruku kostry. Místní policie však na místě odhalí celkem šest těl: čtyři dospělé a dvě děti. Je 

povolána švédská kriminálka a Sebastian Bergman vyráží se svým týmem do Jämtlandu. 

Je smutné opouštět svět na jaře-- 

Kennel, Herma, 
V Ústí nad Labem AOS Publishing, 2015 

Dramatické osudy obyvatel a příslušníků tišnovské odbojové skupiny se staly základem 

tohoto příběhu. Její členka a zároveň jedna z hlavních postav knihy Božena Škrabálková 

se pokouší v době plné donašečů, špiclů a zrádců pomoci svým lidem doslova až za 

hranici vlastního bezpečí, za cenu svého života. 

Jediná volba, aneb, Vzpomínky na rok 2165 

Kubánek, Jindřich, 
Praha Petrklíč, 2015 

Četbou novely prožíváme spolu s Jindřichem, občanem městské oblasti v Čechách, několik 

dnů roku 2165. Svět se po několika obdobích válek a nepokojů zotavuje z devastace, 

ovšem za cenu ztráty svobody jedince.  

 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113176?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dexistence%2B%252F&searchedIds=15331;107313;65501;5585;15441;66454;5584;5092;4247;113176;
http://213.155.228.7/authorities/6994
http://213.155.228.7/documents/113137?backToSearch=%2Fhledani%2Fce68ea5d-6712-423e-a6dc-8947709ff58d%3FvybraneKliceRezuIdString%3D%26field%3DPNAZEV%26desc%3Dfalse%26strana%3D1&searchedIds=109392;113137;113142;53100;100174;100175;105845;104077;104078;95969;
http://213.155.228.7/authorities/49107
http://213.155.228.7/documents/113210?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhorko%2Bdom%25C3%25A1c%25C3%25ADho%2Bkrbu%2B%252F&searchedIds=113210;
http://213.155.228.7/authorities/358758
http://213.155.228.7/documents/113152?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhrob%2Bv%2Bhor%25C3%25A1ch%2B%252F&searchedIds=113152;
http://213.155.228.7/authorities/330250
http://213.155.228.7/documents/113256?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dje%2Bsmutn%25C3%25A9%2Bopou%25C5%25A1t%25C4%259Bt%2Bsv%25C4%259Bt&searchedIds=113256;
http://213.155.228.7/authorities/366409
http://213.155.228.7/documents/113195?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DJedin%25C3%25A1%2Bvolba%252C%2Baneb%252C&searchedIds=113195;
http://213.155.228.7/authorities/366335


Kde lišky dávají dobrou noc. II. Piano live                                                                   

Cigan, Chaim,                                                                            
Praha Torst, 2015                                                                                                                        
Navazuje na: Altschulova metoda. I., Kde lišky dávají dobrou noc                                                           

Druhým dílem pokračuje tetralogie  Kde lišky dávají dobrou noc, kterou napsal pod 

pseudonymem Chaim Cigan známý prozaik a dramatik, vrchní zemský rabín Karol Sidon. 

Žánrově má jeho dílo nejblíže k od reality zcela odpoutané sci-fi. 

 

Koruna z mečů 

Jordan, Robert, 
Ostrava Fantom Print, 2014 

Navazuje na: Oko světa ; Velké hledání ; Drak znovuzrozený ; Stín se šíří ; Oheň z nebes ; 

Pán Chaosu                                                                                                                       

Navazuje: Cesta nožů 

 

Kouzlo všednosti 

Keleová-Vasilková, Táňa, 
V Bratislavě Noxi, 2015 

Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama. I když oba dva byli kdysi přesvědčení, 

že jim dvěma se to nestane, čas ukázal, jak se mýlili. Všednost, jednotvárnost, nekonečný 

a opakující se koloběh stejných rán a stejných večerů postupně změní jejich společný 

život.  

 

Krvavá hraběnka: prokletí Čachtické paní se táhne napříč staletími 

Lafferty, Linda 
V Brně Jota, 2015 

 

 

 

 

Legie 

Scarrow, Simon, 
Praha BB art, 2014 

Navazuje na: Pod znakem orla ; Vítězství orla ; Orel na lovu ; Orel mezi vlky ; Orlova kořist ; 

Orlovo proroctví ; Orel v písku ; Centurion ; Gladiátor                                                           

Navazuje : Pretorián 

 

Muchachas [Mučačas] 

Pancol, Katherine, 
Brno Jota, 2015 

Hlavním tématem prvního dílu je domácí násilí. 

 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113251?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkde%2Bli%25C5%25A1ky%2Bd%25C3%25A1vaj%25C3%25AD%2Bdobrou%2Bnoc.&searchedIds=113251;38969;110809;103930;
http://213.155.228.7/authorities/355446
http://213.155.228.7/documents/113138?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkoruna%2Bz%2Bme%25C4%258D%25C5%25AF%2B%252F&searchedIds=113138;
http://213.155.228.7/authorities/12546
http://213.155.228.7/documents/113224?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkouzlo%2Bv%25C5%25A1ednosti%2B%252F&searchedIds=113224;
http://213.155.228.7/authorities/35703
http://213.155.228.7/documents/113166?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkrvav%25C3%25A1%2Bhrab%25C4%259Bnka%2B%253A&searchedIds=113166;
http://213.155.228.7/authorities/335594
http://213.155.228.7/documents/113142?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dlegie%2B%252F&searchedIds=113142;2897;105388;51564;96548;112437;4348;75939;59247;69167;
http://213.155.228.7/authorities/49107
http://213.155.228.7/documents/113183?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmuchachas%2B%253A%2B%2B&searchedIds=113183;
http://213.155.228.7/authorities/29238


Muž, který koupil Londýn 

Wallace, Edgar, 
Praha Naše vojsko, 2015 

Vyhnáni z USA antimonopolními právními předpisy, americký milionář King Kerry a další 

američtí „loupeživý rytíři“ začínají skupovat nemovitosti a významné podniky v Londýně. 

To vyvolá zděšení mezi konkurenty a lidmi z města. Král Kerry hodlá koupit Londýn a 

postupně rozšiřuje své impérium. 

Na šábes se nevraždí 

Eidler, Petr, 
Brno MOBA, 2015                                                                                                                                                    

V pražském domově pro židovské přeživší holocaust dojde ke dvěma náhlým úmrtím 

klientů. Protože vedení nechce v ústavu, kde žijí velmi staří lidé, vyvolat paniku, najme si 

na doporučení rabínovy manželky soukromého detektiva. 

 

Nebezpečné hry 

Arthur, Keri 
Ostrava Fantom Print, 2015 

Navazuje na: Volání úplňku ; Polibek hříchu ; Smyslné zlo 

 

Odvrácená strana slunce 

Furnivall, Kate 
Praha BB/art, 2015 

Bahamské ostrovy díky své věčně modré obloze, hřejivému slunci a písčitým plážím 

představují kousek ráje na Zemi. Píše se však rok 1943, všude kolem zuří válka, a tak i ráj 

přestává být bezpečným místem.  

Osudová náhoda 

Kolee, S. H. 
Praha Baronet, 2015 

Lauren prochází životem bez velkých cílů a přání. Kamarádka jí jednoho dne nečekaně na 

dočasnou dobu nabídne místo asistentky Cadena Rileyho, slavného fotografa a 

atraktivního muže. Caden je ve společnosti známý jako nepolapitelný lamač ženských 

srdcí. Je sebevědomý, nadaný, bohatý, prostě je snem každé ženy. 

Pád noci 

Stainforth, Alexander, 
Řitka Čas, 2015 

Rachel Adamsová unikla před dvanácti lety ze spárů sériového vraha. Traumatický zážitek 

ji natolik poznamenal, že se rozhodla soustředit jen na svou kariéru. Ta se však nevyvíjí 

očekávaným směrem. 

Podřiď se: třetí část série Temné touhy                                                                  

Banks, Maya                                                                                      
Praha Baronet, 2015                                                                                                                   

Navazuje na : Podvol se ; Podlehni 

                                                                                                                                                    

http://213.155.228.7/documents/113185?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DMu%25C5%25BE%252C%2Bkter%25C3%25BD%2Bkoupil%2BLond%25C3%25BDn%2B%252F&searchedIds=113185;
http://213.155.228.7/authorities/65
http://213.155.228.7/documents/113171?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dna%2B%25C5%25A1%25C3%25A1bes%2Bse%2Bnevra%25C5%25BEd%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113171;
http://213.155.228.7/authorities/77227
http://213.155.228.7/documents/112926?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnebezpe%25C4%258Dn%25C3%25A9%2Bhry%2B%252F&searchedIds=113128;112926;83070;1728;35548;74;26761;50544;58728;70988;
http://213.155.228.7/authorities/334682
http://213.155.228.7/documents/113257?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dodvr%25C3%25A1cen%25C3%25A1%2Bstrana%2Bslunce%2B%252F&searchedIds=113257;
http://213.155.228.7/authorities/304339
http://213.155.228.7/documents/113231?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dosudov%25C3%25A1%2Bn%25C3%25A1hoda%2B%252F&searchedIds=113231;34523;
http://213.155.228.7/authorities/366376
http://213.155.228.7/documents/113228?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C3%25A1d%2Bnoci%2B%252F&searchedIds=113228;112798;112033;27849;30474;77225;104176;88268;90406;99393;
http://213.155.228.7/authorities/81463
http://213.155.228.7/documents/113175?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpod%25C5%2599i%25C4%258F%2Bse%2B%253A&searchedIds=113175;111092;84122;32017;93564;112923;1013;54215;79701;83804;
http://213.155.228.7/authorities/333335


Policie                                                                                                                                    

Nesbo, Jo, 

Zlín Kniha Zlin, 2015 

Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež nebyly objasněny, jsou 

nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali.  

 

Pretorián                                                                                                                   

Scarrow, Simon,                                                                                        
Praha BB art, 2015                                                                                                                

Navazuje na: Pod znakem orla ; Vítězství orla ; Orel na lovu ; Orel mezi vlky ; Orlova kořist 

; Orlovo proroctví ; Orel v písku ; Centurion ; Gladiátor ; Legie  

                                                                                                                                                        

Srdce tam vtrhlo                                                                                                                        

Meek, James, 

Brno Barrister & Principal, 2015 

O manželství, lásce, dětech, smrti, věrnosti, zradě, hledání věčného mládí, pokrytectví a 

především o tom, co to znamená být dobrým člověkem. 

Stvoření temnoty: první kniha Charkanaské trilogie                                

Erikson, Steven,                                                                  
Praha Talpress, 2015                                                                                                        

Stvoření temnoty V Kurald Galain nastaly těžké časy. Ona prastará země, říše noci, v níž 

vládne Matka noc, se stala domovem řady mocných bytostí a dokonce ani smrt zde není 

věčná. Vathu Urusandera, ... 

 

Tajemství Morie 

Šlechta, Vladimír, 
Praha Broklion, 2015 

Samostatný román oblíbeného českého autora fantastiky, ve kterém s odvahou, vtipem a 

parodií zavede čtenáře do alternativní Tolkienovy Středozemě v období, kdy od války o 

Prsten moci uběhlo více než sto let. 

 

V podsvětí 

Evans, Katy 
Praha Baronet, 2015 

Milenec, přítel, ochránce – Greyson King je vším, co si Melanie od muže přála. 

 

 

Vetřelec. Probuzení 

Lebbon, Tim, 
Praha Baronet, 2015  

Píše se rok 2159 – třicet sedm let poté, co statečná důstojnice nákladní lodi Nostromo 

svedla svůj vítězný boj s vetřelcem.  

http://213.155.228.7/documents/113255?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpolicie%2B%252F&searchedIds=3871;110834;107113;83790;113255;20722;90804;109080;69157;48692;
http://213.155.228.7/authorities/75760
http://213.155.228.7/documents/113218?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dpretori%25C3%25A1n%2B%252F&searchedIds=113218;94619;113142;113137;
http://213.155.228.7/authorities/49107
http://213.155.228.7/documents/113252?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsrdce%2Btam%2Bvtrhlo%2B%252F&searchedIds=113252;
http://213.155.228.7/authorities/79018
http://213.155.228.7/documents/113229?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dstvo%25C5%2599en%25C3%25AD%2Btemnoty%2B%253A&searchedIds=113229;77155;88830;111454;
http://213.155.228.7/authorities/82137
http://213.155.228.7/documents/113169?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtajemstv%25C3%25AD%2BMorie%2B%252F&searchedIds=113169;
http://213.155.228.7/authorities/37557
http://213.155.228.7/documents/113232?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dv%2Bpodsv%25C4%259Bt%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113232;110453;112290;42482;4848;41563;100964;18988;19687;35844;
http://213.155.228.7/authorities/354368
http://213.155.228.7/documents/113193?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dvet%25C5%2599elec.&searchedIds=113193;88214;112943;71978;85600;107872;110709;
http://213.155.228.7/authorities/366333


Zapomenutý král 

Vaňková, Ludmila, 
Praha Šulc - Švarc, 2015 

Historický román, kterým oblíbená autorka uzavírá svou pentalogii Zrození království, se 

věnuje osudům přemyslovského vladaře Václava I. 

 

Zkrocení mlsného muže 

Ludvíková, Jitka, 
Praha Brána, 2015 

Hlavním hrdinou knihy je lékař, velký gurmán, požitkář a smolař v jednom. Jeho poklidný 

život narušují desítky malých katastrof, které jsou příčinou řady komických situací. 

Navzdory své nešikovnosti a smůle se se všemi potížemi vyrovná s osobitým humorem 
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http://213.155.228.7/authorities/366317

