
Čekám, až mě vyslechnete: vzpomínky 

Knox, Amanda, 
Praha Motto, 2015  

Rozsáhlý emotivní autobiografický příběh mladé Američanky odsouzené v Itálii za brutální 

vraždu své spolubydlící a čekající několik let ve vazbě na řádné vyšetření případu a návrat do 

vlasti. 

Červený obojek 

Rufin, Jean-Christophe, 
Praha Garamond, 2014 

V malém městě v kraji Berry se v horkém létě roku 1919 protnou příběhy uvězněného 

válečného hrdiny, vojenského soudce a ženy, příliš vzdělané na to, aby byla prostou 

venkovankou. Klíčem k neobvyklému případu, který vojenský soudce přijel vyřešit do pustých 

kasáren, se stane vojenský pes Vilém, který prožil všechny strasti první světové války. 

Ďáblova hora: krimithriller 

Meyer, Deon, 
Brno MOBA, 2015 

Bývalý voják Thobela přijde o syna. Protože soudy jsou na vrahy krátké, vezme spravedlnost do 

svých rukou a stává se z něj zabiják. Prostitutka Christine prchá před pronásledovateli a 

vypráví svůj životní příběh knězi. Jak moc je ve své zpovědi upřímná? 

Démonův kód                                                                                                        

Blake, Adam,                                                                                                    
Praha Knižní klub, 2015                                                                                                                           

Apokalypsa byla ohlášena… Z Britského muzea v Londýně někdo odcizil knihu ze 17. století – 

spisek šíleného věštce, který předpověděl konec světa. Žádná z jeho vizí soudného dne se 

neuskutečnila. Do této chvíle. Apokalypsa se blíží… 

Hagibor 

Slavická, Milena, 
Praha Torst, 2014 

Osudy jedné pražské rodiny od padesátých let po současnost vnímané očima tří ženských 

protagonistek - babičky, dcery a vnučky. 

Heatová a vlna žáru                                                                                                                  

Castle, Richard                                                                                             
Brno Zoner Press, 2011                                                                                                                        

Navazuje: Heatová a žhavá odhalení ; Heatová a hra s ohněm ; Heatová a led v žilách ; 

Heatová v žáru smrti                                                                                                                              

1. díl Richard Castle, hlavní hrdina populárního amerického seriálu, jejž vysílá televize Prima 

pod názvem Castle na zabití, napsal napínavou detektivku, která se těší nebývalému úspěchu. 

Heatová a žhavá odhalení                                                                                          

Castle, Richard                                                                                          
Brno Zoner Press, 2011                                                                                                            

Navazuje na: Heatová a vlna žáru; Navazuje: Heatová a Hra s ohněm ; Heatová a led v žilách ; 

Heatová v žáru smrti                                                                                                                        

2. Díl Nikki Heatová spolu se svými kolegy tentokrát vyšetřuje  vraždu známé novinářky. 

 

http://213.155.228.7/documents/113396?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Dek%25C3%25A1m%252C%2Ba%25C5%25BE%2Bm%25C4%259B%2Bvyslechnete%2B%253A&searchedIds=113396;
http://213.155.228.7/authorities/366863
http://213.155.228.7/documents/113392?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Derven%25C3%25BD%2Bobojek%2B%252F&searchedIds=113392;
http://213.155.228.7/authorities/232554
http://213.155.228.7/documents/113391?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258E%25C3%25A1blova%2Bhora%2B%253A&searchedIds=113391;95077;49990;39417;
http://213.155.228.7/authorities/29946
http://213.155.228.7/documents/113412?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dd%25C3%25A9mon%25C5%25AFv%2Bk%25C3%25B3d%2B%252F&searchedIds=113412;
http://213.155.228.7/authorities/335013
http://213.155.228.7/documents/113420?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhagibor%2B%252F&searchedIds=113420;
http://213.155.228.7/authorities/42253
http://213.155.228.7/documents/113311?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dheatov%25C3%25A1%2Ba%2Bled%2Bv%2B%25C5%25BEil%25C3%25A1ch%2B%252F&searchedIds=113313;113311;113310;113390;113312;
http://213.155.228.7/authorities/366772
http://213.155.228.7/documents/113310?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dheatov%25C3%25A1%2Ba%2B%25C5%25BEhav%25C3%25A1%2Bodhalen%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113310;113311;113390;113312;113313;
http://213.155.228.7/authorities/366772


Heatová a hra s ohněm 

Castle, Richard 
Brno Zoner Press, 2012 

Navazuje na: Heatová a vlna žáru ; Heatová a žhavá odhalení; Navazuje: Heatová a led v žilách ; 

Heatová v žáru smrti                                                                                                                                 

3. díl Nikki Heatová, detektiv newyorského oddělení vražd, čelí možná nejtěžšímu případu své 

dosavadní kariéry. 

Heatová a led v žilách                                                                                               

Castle, Richard                                                                                            
Brno Zoner Press, 2013                                                                                                                    

Navazuje na: Heatová a vlna žáru ; Heatová a žhavá odhalení ; Heatová a hra s 

ohněm; Navazuje: Heatová v žáru smrti                                                                                                            

4. díl Detektiv Nikki Heatová se spolu s novinářem Rookem pouští do vyšetřování další vraždy. 

Heatová v žáru smrti 

Castle, Richard 
Brno Zoner Press, 2014 

Navazuje na: Heatová a vlna žáru ; Heatová a žhavá odhalení ; Heatová a led v žilách ; Heatová 

a hra s ohněm                                                                                                                                          

5. díl  Detektiv Nikki Heatová společně se svým přítelem Jamesonem Rookem pokračuje v 

honbě za mužem, který nařídil vraždu její matky. 

Hlas pro vraha 

Táborská, Olina, 
Praha Motto, 2015 

Téměř šedesát let byla pro autorku smrt její matky zahalena tajemstvím. V roce 1953 vzbudila 

v Kroměříži rozruch náhlá smrt dvaadvacetileté Marie, která se údajně otrávila svítiplynem. 

Zůstaly po ní tři děti. Prostřední dcera Anna však celý život nepřestala pátrat po tom, jak to 

tehdy doopravdy bylo. 

Husitská epopej. II,1416-1425 - za časů hejtmana Jana Žižky 

Vondruška, Vlastimil, 
Brno MOBA, 2015 

Druhý díl se odehrává v letech 1416 až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník 

hledá štěstí jinde. 

 

Chytrá a sexy 

Sheldon, Jill 
Praha Ikar, 2015 

Noah Fisher se po osudové tragédii, při níž mu zahynula milovaná osoba, zapřisáhl, že se už 

nebude vázat a nikoho dalšího si již tak blízko k tělu nepustí. Brání se velkým citům                         

a především dalším zklamáním.  

 

Kněžna Ida: past na českého knížete Spytihněva 

Ciprová, Oldřiška, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Historický román. 

 

 

http://213.155.228.7/documents/113312?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dheatov%25C3%25A1%2Ba%2Bhra%2Bs%2Bohn%25C4%259Bm%2B%252F&searchedIds=113312;113311;113310;113390;113313;
http://213.155.228.7/authorities/366772
http://213.155.228.7/documents/113313?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dheatov%25C3%25A1%2Ba%2Bled%2Bv%2B%25C5%25BEil%25C3%25A1ch%2B%252F&searchedIds=113313;113311;113310;113390;113312;
http://213.155.228.7/authorities/366772
http://213.155.228.7/documents/113390?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dheatov%25C3%25A1%2Ba%2B%25C5%25BEhav%25C3%25A1%2Bodhalen%25C3%25AD%2B%252F&searchedIds=113310;113311;113390;113312;113313;
http://213.155.228.7/authorities/366772
http://213.155.228.7/documents/113375?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhlas%2Bpro%2Bvraha%2B%252F&searchedIds=113375;110508;
http://213.155.228.7/authorities/334484
http://213.155.228.7/documents/113423?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhusitsk%25C3%25A1%2Bepopej.&searchedIds=111098;113423;
http://213.155.228.7/authorities/6872
http://213.155.228.7/documents/113388?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dchytr%25C3%25A1%2Ba%2Bsexy%2B%252F&searchedIds=113388;
http://213.155.228.7/authorities/22570
http://213.155.228.7/documents/113400?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkn%25C4%259B%25C5%25BEna%2Bida%2B%253A&searchedIds=113400;
http://213.155.228.7/authorities/74625


Krvavý vítr                                                                                                                     

Melander, Jakob,                                                                                                         
Mladá Boleslav Panteon, 2015 

První díl dánské kriminální trilogie o kodaňském policistovi Larsi Winklerovi odhaluje, jak se z 

člověka stává vrah. 

Lazarovy ženy 

Stepnova, Marina L'vovna, 
Praha Ikar, 2015 

Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první světové války se zjevuje na prahu 

moskevské státní univerzity s touhou studovat. Začíná kariéru mimořádně úspěšného          a 

prominentního vědce, který může mít všechno, na co si vzpomene... a zároveň je sám, neboť 

miluje manželku svého ochránce Čaldonova. 

Longbourn 

Baker, Jo, 
Praha ; Litomyšl Paseka, 2014 

Parafráze klasického díla Jane Austenové Pýcha a předsudek, jehož příběh je vyprávěný z 

pohledu služebnictva. 

Marie Antoinetta. Soumrak rozmařilosti                                                         

Grey, Juliet                                                                                  
Ostrava Domino, 2013                                                                                                             

Navazuje na : Marie Antoinetta. Raná léta ve Versailles. (1. díl - nemáme) Navazuje: Marie 

Antoinetta. Strmý pád                                                                                                                      

Druhý díl historické trilogie z 18. století líčí dny Marie Antoinetty poté, co se stala francouzskou 

královnou. 

Milostné pletky Nathaniela P.                                                                                                                

Waldman, Adelle                                                                                             
Praha XYZ, 2015                                                                                                                  

Nathaniel Piven je vycházející hvězdou brooklynské literární scény. Nathanielovi brzy vyjde 

první kniha a v jeho životě se objeví krásná a vtipná Hannah. Po několika krušných letech se 

mu tak začíná dařit nejen v psaní, ale i u žen. 

Modré okenice 

Stárková, Magdaléna, 
Praha Motto, 2015 

Soubor povídek Modré okenice autorky Magdalény Stárkové je neobyčejně různorodou 

mozaikou lidských osudů.  

 

Mráz 

Minier, Bernard, 
Praha XYZ, 2015 

Kriminální thriller, odehrávající se v mrazivé atmosféře francouzských Pyrenejí, je dovedně 

namíchaným koktejlem, jehož hlavním motivem je krutá odplata za dávné zločiny. 

http://213.155.228.7/documents/113386?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkrvav%25C3%25BD%2Bv%25C3%25ADtr%2B%252F&searchedIds=113386;
http://213.155.228.7/authorities/366855
http://213.155.228.7/documents/113382?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dlazarovy%2B%25C5%25BEeny%2B%252F&searchedIds=113382;
http://213.155.228.7/authorities/366851
http://213.155.228.7/documents/113337?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dlongbourn%2B%252F&searchedIds=113337;
http://213.155.228.7/authorities/366799
http://213.155.228.7/documents/113308?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmarie%2Bantoinetta.&searchedIds=113308;15876;112554;3409;67729;26436;36450;97078;109224;40181;
http://213.155.228.7/authorities/360643
http://213.155.228.7/documents/113343?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmilostn%25C3%25A9%2Bpletky%2Bnathaniela&searchedIds=113343;
http://213.155.228.7/authorities/366805
http://213.155.228.7/documents/113331?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmodr%25C3%25A9%2Bokenice%2B%252F&searchedIds=113331;
http://213.155.228.7/authorities/301525
http://213.155.228.7/documents/113376?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmr%25C3%25A1z%2B%252F&searchedIds=33526;65044;73094;62921;113376;103087;106328;107063;42386;46634;
http://213.155.228.7/authorities/366846


Na konci apokalypsy : kronika české science fiction 3 od Ondřeje Neffa 

do současnosti                                                                                                            

sestavil Ivan Adamovič                                                                                              
V Praze Plus, 2014 

 

Nebe je zpět 

Sánchez, Clara, 
V Praze Plus, 2015 

Letadlo, kterým se vrací vyhledávaná modelka Patricia z přehlídky na druhém konci světa, 

postihnou turbulence. Viviana, svérázná dáma zabírající každičký kousek vedlejšího sedadla, jí 

klade na srdce, aby byla opatrná.  

Nejlepší české básně 

Ivan Wernisch, Wanda Heinrichová (eds.) 
Brno Host, 2013 

Pátý básnický almanach z tvorby současných českých autorů obsahuje osmdesát textů, které 

byly vybrány ze samostatných sbírek, z literárních časopisů a antologií i z webových stránek. 

Životopisná data.  

Odešel 

Caletti, Deb, 
Praha Motto, 2015 

Dani Kellerová se probudila po večírku s třeštící hlavou. Vypila moc vína a nemá ani tušení, jak 

se dostala domů. Něco je jinak… není tady Ian, její manžel!  Detektivní román., 

Pátá loď 

Kompaníková, Monika, 
[Brno] Větrné mlýny, 2012 

Román současné slovenské autorky, odměněný prestižní cenou Anasoft Litera 2001, jehož 

hlavní hrdinka rekapituluje období svého dětství a dospívání, mnohdy provázené krutými a 

smutnými skutečnostmi. Psychologický román. 

 

Příliš mnoho Kateřin 

Green, John, 
Praha Knižní klub, 2015 

Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin Singleton 

právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život skončil.  

 

Půlnoční palác 

Ruiz Zafón, Carlos, 
V Praze CooBoo, 2014 

Navazuje na: Kníže z mlhy; Navazuje: Zářijová světla                                                                                       

Půlnoční palác opět zapadá do atraktivních, poetických, detektivně orientovaných Zafónových 

příběhů, ve kterých nechybí ani dotek mystéria. 

http://213.155.228.7/documents/113346?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dna%2Bkonci%2Bapokalypsy%2B%253A&searchedIds=113346;105691;
http://213.155.228.7/documents/113349?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnebe%2Bje%2Bzp%25C4%259Bt%2B%252F&searchedIds=113349;108536;107348;109410;20982;63032;83579;89988;91776;93983;
http://213.155.228.7/authorities/348950
http://213.155.228.7/documents/113339?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnejlep%25C5%25A1%25C3%25AD%2B%25C4%258Desk%25C3%25A9%2Bb%25C3%25A1sn%25C4%259B%2B%252F&searchedIds=113339;112641;86915;96928;69422;77091;68401;
http://213.155.228.7/documents/113350?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dode%25C5%25A1el%2B%253A&searchedIds=79398;113350;91295;109343;38340;3326;4006;23338;23802;31748;
http://213.155.228.7/authorities/366811
http://213.155.228.7/documents/113336?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C3%25A1t%25C3%25A1%2Blo%25C4%258F%2B%252F&searchedIds=113336;109402;108266;78797;110593;
http://213.155.228.7/authorities/366797
http://213.155.228.7/documents/113379?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADli%25C5%25A1%2Bmnoho%2Bkate%25C5%2599in%2B%252F&searchedIds=113379;88184;103811;
http://213.155.228.7/authorities/329727
http://213.155.228.7/documents/113314?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F82418&searchedIds=72196;104418;105586;108044;111245;106781;113314;
http://213.155.228.7/authorities/82418


Recept na Araba 

Darsane, Viktória 
Praha Motto, 2015 

Příběh jedné Slovenky, dvou dětí, dvou Arabů a jednoho manželství. Skutečné příběhy. 

 

Rudá Sibiř 

Eastland, Sam, 
Praha XYZ, 2015 

I přes běsnění války v Polsku je Stalin stále posedlý hledáním zlata posledního ruského cara 

Mikuláše II. a jeho rodiny. Jeden z informátorů ho dovede na stopu muže, který měl za úkol 

carské zlato ukrýt. Tenhle pro Stalina tolik důležitý muž je ale v gulagu náhle zavražděn. 

Rudý zákon: jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1 

Browder, Bill, 
Brno BizBooks, 2015 

Americko-britský miliardář Bill Browder by si ještě před několika lety řekl, že hlavní je dělat 

byznys a ne odhalovat korupci v Kremlu. Pak se ale stalo něco, co ho donutilo změnit názor. 

Autobiografický román. 

Rytíř David Tamfeld z Hranic. Kniha první Za Stavovského povstání na 

Moravě 

Zais, Jiří 
Praha Beletris, 2014 

Poutavý historický román z dob třicetileté války, o muži, který v době válečného běsnění stále 

ještě ctí hodnoty, jako jsou rytířská chrabrost a čest. 

 

Sedlákův soud 

Jensen, Martin, 
V Praze Plus, 2015 

Historický román s detektivní zápletkou, který volně navazuje na : Královi psi ; Křivopřísežník. 

 

Smlouva se životem 

Fišerová, Miroslava 
Třebíč Akcent, 2015 

Kniha vypovídá příběh Emy, která jako řada jí podobných manželek a matek poctivě pomáhá 

svému muži získat restituovaný majetek a podnikat, aby posléze s úžasem zjistila, že ji manžel 

vyměnil za „novější model“. 

Tanec Maora 

Temple, Emma, 
Frýdek-Místek Alpress, 2015 

Po příjezdu na Nový Zéland trápí Sinu noc co noc podivný sen, v němž se jí zjevuje záhadný 

Maor. Chce jí snad někdo ublížit a muž ve snu se ji snaží varovat? A co má znamenat ta 

fotografie ženy, která je jí tak neskutečně podobná? Nezbude než začít hledat pravdu… 

http://213.155.228.7/documents/113328?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Drecept%2Bna%2BAraba%2B%252F&searchedIds=113328;
http://213.155.228.7/authorities/366793
http://213.155.228.7/documents/113352?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Drud%25C3%25BD%2BSibi%25C5%2599%2B%252F&searchedIds=113352;36203;26078;77666;1962;102261;50723;102190;32950;68063;
http://213.155.228.7/authorities/366813
http://213.155.228.7/documents/113373?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Drud%25C3%25BD%2Bz%25C3%25A1kon%2B%253A&searchedIds=113373;665;14261;17238;47315;81206;
http://213.155.228.7/authorities/366843
http://213.155.228.7/documents/113380?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dryt%25C3%25AD%25C5%2599%2Bdavid%2Btamfeld%2Bz%2BHranic&searchedIds=113380;
http://213.155.228.7/authorities/366848
http://213.155.228.7/documents/113393?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsedl%25C3%25A1k%25C5%25AFv%2Bsoud%2B%252F&searchedIds=113393;
http://213.155.228.7/authorities/359879
http://213.155.228.7/documents/113389?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsmlouva%2Bse%2B%25C5%25BEivotem%2B%252F&searchedIds=113389;
http://213.155.228.7/authorities/48375
http://213.155.228.7/documents/113401?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtanec%2Bmaora%2B%252F&searchedIds=113401;
http://213.155.228.7/authorities/366870


To prší moře 

Třeštíková, Radka, 
Praha Motto, 2015 

Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejích rodičů a střídavá péče, o níž rozhodne soud. 

V otcově nové rodině se setká s Alešem, synem otcovy ženy. Měla by ho považovat za bratra, 

ale ona se do něj zamiluje. Nešťastně, protože Aleš v ní vidí především sestru. 

Ukradli mi kabelku 

Prošková, Denisa, 
Praha Motto, 2014 

Fejetony psané s nadhledem jsou věnovány všem, kteří také občas ztrácejí hesla, piny i nervy a 

sem tam se hádají s těmi, které nejvíc milují! 

 

Večeře v ráji 

Bennett, Ben, 
Praha Motto, 2015 

Jacques a Ellie si na francouzském pobřeží Atlantiku otevřeli restauraci s příznačným názvem 

Paradis – Ráj. Když však Ellie zemřela, z Jacquesova života se vytratila veškerá radost, z vaření 

se stala povinnost a hosté to poznali. Po sedmi letech dospěl jeho Paradis k bankrotu. 

Věž: vzestup předchází pádu 

Toyne, Simon 
Praha Knižní klub, 2015 

Navazuje na:  Sanctus ; Klíč                                                                                                                             

Třetí díl Ruinské trilogie. 

 

W-- jako western 

Grafton, Sue, 
Praha BB/art, 2014 

Detektivní román. 

 

Zmrzlinová královna 

Gilman, Susan Jane 
Praha Fortuna Libri, c2015 

V roce 1913 odjede pětiletá Malka Trejnovská s rodiči a se sestrami z Ruska do USA a krátce 

nato skončí zmrzačená a opuštěná na ulici. Přežije díky italskému prodavači zmrzliny, který ji 

vezme k sobě a naučí ji zmrzlinu vyrábět. 

Ztráty & nálezy 

Davis, Brooke 
Praha Mladá fronta, 2015 

Millie je sedmiletá holčička se zrzavými kudrnami a červenými gumáky. Vede si seznam mrtvých 

tvorů, na němž kromě pavouka a sousedovic kočky figuruje také tatínek. Jednoho dne ji ovšem 

maminka zanechá samotnou v obchodním domě pod stojanem s obrovitánskými spoďárami                   

a už se nevrátí. 

http://213.155.228.7/documents/113394?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dto%2Bpr%25C5%25A1%25C3%25AD%2Bmo%25C5%2599e%2B%252F&searchedIds=113394;100838;
http://213.155.228.7/authorities/359880
http://213.155.228.7/documents/113320?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dukradli%2Bmi%2Bkabelku%2B%252F&searchedIds=113320;
http://213.155.228.7/authorities/26865
http://213.155.228.7/documents/113327?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dve%25C4%258De%25C5%2599e%2Bv%2Br%25C3%25A1ji%2B%252F&searchedIds=113327;
http://213.155.228.7/authorities/366792
http://213.155.228.7/documents/113406?backToSearch=%2Fhledani%2Fd27c18d3-5819-4422-92f6-836d91f7ca9e%3FvybraneKliceRezuIdString%3D%26field%3DREZS_ROK%26desc%3Dtrue%26strana%3D1&searchedIds=56532;113406;113285;113273;113274;113089;113077;113243;113347;113359;
http://213.155.228.7/authorities/297951
http://213.155.228.7/documents/113384?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dw--%2Bjako%2Bwestern%2B%252F&searchedIds=113384;368;453;4042;16825;18194;20003;20968;78592;87648;
http://213.155.228.7/authorities/30101
http://213.155.228.7/documents/113378?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzmrzlinov%25C3%25A1%2Bkr%25C3%25A1lovna%2B%252F&searchedIds=113378;
http://213.155.228.7/authorities/366847
http://213.155.228.7/documents/113403?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dztr%25C3%25A1ty%2B%2526%2Bn%25C3%25A1lezy%2B%252F&searchedIds=113403;87043;45379;82328;40035;
http://213.155.228.7/authorities/366874


Zůstaň se mnou, brácho! 

Arbterová, Alena, 
Praha Motto, 2015 

Kdybych chodila do školy a dostala za úkol napsat slohovou práci na téma „Kdo je můj hrdina“, 

musela bych napsat, že pro mne je hrdina můj brácha. Protože není umění hrát v životě jen s 

dobrými kartami. Psychologický román. 

Žízeň 

Gerritsen, Esther, 
Praha Argo, 2015 

Coco se se svou matkou Elisabeth vídá jen sporadicky. Jednoho dne se náhodou potkají na ulici, 

kde matka dceři mezi řečí oznámí, že umírá. Psychologický román. 

http://213.155.228.7/documents/113366?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dz%25C5%25AFsta%25C5%2588%2Bse%2Bmnou%252C%2Bbr%25C3%25A1cho%2521%2B%252F&searchedIds=113366;
http://213.155.228.7/authorities/366836
http://213.155.228.7/documents/113334?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25BE%25C3%25AD%25C5%25BEe%25C5%2588%2B%252F&searchedIds=113334;39116;62831;13179;20409;26718;29537;30274;77149;84677;
http://213.155.228.7/authorities/366795

