
2x mistři klasického hororu: Klenot sedmi hvězd / Bram Stocker. 

Carmilla / Joseph Sheridan Le Fanu  

UMÍSTĚNÍ: B – DV 

 

A co s tím má společnýho láska? 

Tůmová, Anna, 1961- 
V životě se vám prý věci nepřihodí dvakrát stejně! Tak to je tedy pěkná hloupost. 

Julianě je třicet a právě se snaží něco v životě změnit. Ve chvíli, kdy se pokouší 

ukončit první, nepříliš vydařené manželství, potkává osudového muže svého života... 

 

Bellman & Black 

Setterfield, Diane, 
Do života desetiletého Williama Bellmana právě vstoupila smrt. Nezanechalo to na 

něm ale hlubší stopy, vždyť umřel jen obyčejný havran – a to ostatně nic neznamená. 

Jenomže jak roky plynou, stíhá Williama jedna tragédie za druhou, až ho vlastní 

zoufalství jednoho dne přivede na hřbitov, kde hodlá skoncovat se životem. 

 

Capricorn 70 

sestavil Robert Pilch 
 

vědecko-fantastická povídka 

Černý led                                                                                                                    

Fitzpatrick, Becca 

Někdy je nebezpečí sotva patrné – až dokud není pozdě. Britt Pfeifferová se 

připravovala na výlet do Tetonských hor, ale nečekala, že se k ní bude chtít přidat její 

bývalý přítel Calvin, který ji stále pronásleduje v myšlenkách. 

Den, kdy jsem se naučil žít                                                                                        

Gounelle, Laurent 

Nový román autora světoznámého bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je 

poutavě napsaným příběhem, který osloví každého, kdo se zamýšlí nad sebou 

samým, hledá odpověď na otázku po smyslu života a chce se stát strůjcem svého 

osudu. 

Deník udavače 

Jarchovský, Zdeněk, 
Autobiografické vzpomínky českého inženýra, který v 1. polovině 70. let 20. století 

studoval vysokou školu v Sovětském svazu. 
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Doktor Pascal 

Zola, Émile, 
Román klasika francouzského naturalismu je dvacátým, závěrečným dílem autorova 

slavného cyklu o osudech rodů Rougonů a Macquartů. 

 

Dopisy mrtvých 

Veste, Luca 
Detektivní román. 

 

 

Horší než smrt 

Jukl, Zdeněk, 
Fantasy román. 

 

 

Hranice věčnosti: třetí část trilogie Století 

Follett, Ken, 
Navazuje na: Pád titánů ; Zima světa 

 

 

I staré dámy umí vraždit 

Beran, Ladislav, 
Kriminální případy z pera známého autora, držitele Ceny Jiřího Marka, který je 

zároveň emeritním komisařem písecké kriminální služby, zavedou čtenáře do 

minulosti i žhavé současnosti. Příběhy mají reálný základ a nechybí v nich dokonalá 

znalost kriminálního prostředí, napětí, ba dokonce ani humor. 

Jack, pán stínů 

Zelazny, Roger, 
Praha Straky na vrbě, 2015 

Fantasy román. 

 

Jane Austenová a muž v kněžském rouchu 

Barron, Stephanie, 
Další ze série kriminálních příběhů, v nichž hlavní vyšetřovatelkou je samotná Jane 

Austenová, se odehrává v přímořském letovisku Lyme Regis, kam se na ozdravný 

pobyt vypraví rodina Austenových.  
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Jeho excellence Eugen Rougon 

Zola, Émile, 
Eugena Rougona, vlivného politika a zastánce bonapartismu, zákulisní intriky 

dotlačily k rezignaci. Odmítne se ale stáhnout do ústraní a pomocí stejné zbraně, 

mocných politických přátel a také záhadné Italky Clorindy se snaží dostat zpět na 

politické výsluní. 

K nezaplacení: první část cyklu Odkaz rodu Rothvale 

Miller, Raine 
Ivan Everley, třináctý baron Rothvale, sám přiznává, že je tím posledním na světě, kdo 

by měl spravovat neocenitelnou sbírku uměleckých obrazů. Britský zákon mu poskytl 

titul lord, stal se mistrem světa v lukostřelbě, je veřejně známou osobností, ale pod 

všemi těmi slupkami je to jen obyčejný člověk, který hluboko v srdci ukrývá bolestivou 

jizvu ze zrady. 

Kapky štěstí a naděje 

Kubešová, Blanka, 
Byl pátek, prvního září třicet devět, patnáct minut po čtvrté hodině ranní a 

vypukla druhá světová válka... Šokující příběhy čtyř židovských dívek a jejich 

nejbližších z doby německé okupace v Polsku vznikly na základě faktů a 

skutečných vzpomínek jedné z nich. 

Kdopak je ta zrzka? 

Clayton, Alice 
Navazuje: Zrzka se odhaluje ; Zrzka všem učaruje                                                                   

Ambiciózní třiatřicetiletá Grace Sharidanová přijíždí do Los Angeles splnit si svůj 

velký životní sen a stát se divadelní a muzikálovou herečkou. Zdá se, že ji nemůže nic 

zastavit! Je talentovaná, krásná, výjimečná, má zkušenosti i kamarádku s těmi 

správnými kontakty.  

Konec milovníka žen 

Rottová, Inna, 
V souboru povídek se vypráví o podvodech a zločinech, víceméně náhodných a 

neplánovaných, kterých se nedopouštějí opravdoví zločinci, ale obyčejní, nenápadní, 

dá se říct, že slušní a většinou postarší lidé. 

 

Krajina nočních jezdců 

Niedl, František, 
Píše se rok 1422 a boj v Čechách se rozhořel s plnou intenzitou. V době, kdy bojuje 

každý s každým, katolíci proti husitům, kališník proti svému bratru, v době, kdy 

každý je zaprodatelný a mění své vyznání podle toho, jak se mu hodí – stojí Hynek 

Tas z Boru – věrný své víře, svému přesvědčení a svým lidem. 

Kvazi-krystaly                                                                                                             

Menasse, Eva,                                                                                     
Život Xany Molinové sledujeme od jejích čtrnácti let, na konci románu je babičkou a 

naposledy se pokouší vzít do vlastních rukou kormidlo života, který jí ještě zbývá. 
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Lizucha 

Juráčková, Lenka,                                                                                      
Devadesátiletá Lída trpící Alzheimerovou chorobou tráví stále stejné dny v domově 

důchodců. Zapomněla na všechno a na všechny, uzavřela se. Když už to vypadá, že 

koloběh Lídina současného života nemůže rozsvítit nic hezkého, a hlavně nikdo 

blízký, objeví se u ní patnáctiletá Eva s kamarádkou Káťou a tajemným herbářem 

nalezeným v opuštěném domě. 

 

Lovec očí 

Fitzek, Sebastian, 
Volné pokračování thrilleru Sběratel očí. 
 

 

Matčino srdce: švédský rodinný thriller                                                           

Janouch, Katerina,                                                                               
Blíží se jaro a porodní asistentka Cecilie Lundová je na mateřské dovolené s nejmladší 

dcerkou Ellen. To ale neznamená, že nemá co na práci – péče o pět dětí včetně věčně 

nespokojeného nemluvněte dává jí i jejímu manželovi pořádně zabrat a únava se 

začíná projevovat. 

 

Mihotavé stíny 

Briggs, Patricia,                                                                              
Povídková sbírka Mihotavé stíny přivádí čtenáře zpět do světa automechaničky a 

kožoměnkyně Mercedes Thompsonové, tentokrát se však nejedná o její příběh, nýbrž 

o pohled do zákulisí celé série. Sbírka obsahuje deset povídek a dvě vystřižené scény, 

které přibližují život a pohled ostatních postav.  Fantasy povídka. 

 

Možná si porozumíme 

Viewegh, Michal, 
Povídky o rodinných vztazích. Na luxusní dovolené překvapí manželka přáním rozvést 

se v povídce Michala Viewegha. Vnuka, i když ne vlastního, se dočká stárnoucí muž v 

příběhu Petry Soukupové. 

 

Na ostří nože 

Rollins, David,                                                                                      

Jistého vědce potká příšerná smrt, když spadne z vojenské výzkumné lodi a poblíž 

japonského pobřeží na něj zaútočí dvoutunový bílý žralok.  

 

 

Na večírku 

Viewegh, Michal, 
Povídky o večírcích a oslavách. 
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Neboj se 

Gardner, Lisa                                                                                  
Detektivka D. D. Warenová přišla po setmění na místo činu. Zaslechla jen zavrzání 

podlahy, odněkud se ozývala tichá ukolébavka... a na víc už si nevzpomíná. Je vážně 

zraněná, trpí obrovskými bolestmi a taky se dozví, že ještě stihla vystřelit ze 

služební zbraně. 
 

Ocelové srdce 

Sanderson, Brandon, 
Fantasy román. 

 

 

Opatruj mě  : první část série V žáru bezpečí                                                                                                                  

Banks, Maya                                                                                                   
Když je mladší sestra Caleba Devereauxe unesena, pokračovatel bohaté a mocné 

rodiny ví, že jedinou šancí, jak ji najít, je obrátit se na tu nejnepravděpodobnější 

osobu: ženu s darem najít odpovědi, které se ostatním skrývají. Ramie dokáže vycítit 

něčí bolest, umí tak najít ztracené a pohřešované osoby. 

 

Ospalá díra. Děti revoluce 

DeCandido, Keith R. A., 
Hororový román. 

 

 

Ostrov lhářů 

Lockhart, E., 
Román z žánrové kategorie young adult nabízí příběh zdánlivě solidní a movité 

rodiny Sinclairových. Pod povrchem však doutná pokrytectví, intriky i skrývaná 

tragédie. Do světa několika dospívajících se tvrdě zaříznou motivy dramatického 

thrilleru. 

Pátá žena 

Mankell, Henning, 
Při brutálním nočním útoku přijdou v Alžírsku o život čtyři jeptišky a jedna 

cestovatelka. Zprávy o této nevysvětlitelné tragédii mají o několik měsíců později ve 

Švédsku krvavé pokračování. 

 

Počmárané nebe, aneb, Vražedné stíny                                                                            

Bačovská, Petra 

Kriminálně laděný příběh je zasazen do světa nekompromisních intrik a právnických 

kliček. 
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Pod vodou 

Zeh, Juli, 
Když se z pravdy stane lež a z útočníků jsou náhle oběti… Herečka Jola přijela se 

svým partnerem Theem na ostrov, aby se připravila na další roli. Když pozná Svena, 

nevinný flirt se promění ve smrtonosný milostný trojúhelník, který zboří všechna 

pravidla. 

Pohled do tmy 

Robinson, Peter, 
Detektivní román. 

 

 

Pohodlné lži 

Meyers, Randy Susan,                                                                                               
 

Jedno dítě, tři matky, dva otcové, nespočet lží a vynikající psychologický román.  
 

 

Poslední policajt 

Winters, Ben H., 
Jaký má smysl řešit vraždy, když beztak všichni za půl roku zemřeme? Před 

touto otázkou stojí detektiv Hank Palace od okamžiku, kdy se v dohledu 

Země objevil asteroid, známý jako Maia. 

 

 

Prodám manžela-- zn. Spěchá 

Jakoubková, Alena, 
Athena je špičková manažerka, má vlastní dům, a dokonce si s kolegou 

pořídí vyhlášenou rybí restauraci. Řekli byste, že vede život snů? Omyl…! V 

mládí se totiž provdala za Mirka, který si ji vyhlédl kvůli vilce, v níž bydlela s 

babičkou. 

Prstenec prozření : cyklus Blíženci, kniha první 

Nováková, Julie, 
První díl trilogie Blíženci z edice Evropská space opera nás zavádí do 

hlubokého vesmíru, kde lidé cestují pomocí mezihvězdných tunelů, jejichž 

limit je bohužel konečný, a tak hledají nové možnosti, jak se dostat dál. 
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Přátelé Nadace: povídky k poctě Isaaca Asimova 

Martin H. Greenberg (editor) ; 
Snad žádné dílo science fiction dvacátého století neovlivnilo představivost 

tak obrovského množství čtenářů jako epický popis budoucnosti, který ve 

svých povídkách a románech po mnoho let předkládal Isaac Asimov. 

 

Rozhořčení 

Roth, Philip, 
Píše se rok 1951 a Amerika je v zajetí druhého roku války v Koreji. Marcus 

Messner, přímočarý a vášnivě čestný, poslušný student z newjerseyského 

Newarku přechází v druhém roce vysoké školy na venkovsky bukolický 

kampus ohijské konzervativní Winesburg College. 

Služebník krystalu 

Salvatore, R. A.,                                                                                                                  
První kniha série Žoldáci. Když prohnanému drowskému žoldákovi padne do 

rukou Magický krystal, zákeřný, vnímající artefakt z Planiny ledového větru, 

celá země by se měla třást strachy. 

 

Spi sladce 

Abbott, Rachel,                                                                                                          
Když Olivia Brookesová ohlásí na policii, že se její manžel nevrátil s dětmi 

domů, obává se, že je už možná nikdy neuvidí. Má důvod strachovat se 

nejhoršího. Nejde o první tragédii, která Olivii v životě potkala. Nyní po dvou 

letech musí detektiv Tom Douglas v této rodině vyšetřovat znovu, tentokrát 

je to však Olivia, kdo se pohřešuje. 

Stavy nestavy, bytosti nebytosti 

Heteša, Petr, 

Vědecko-fantastická povídka. 
 

 

Svět ledu & ohně: oficiální dějiny Západozemí a Hry o 

trůny 

Martin, George R. R., 
Fantasy román. 

 

Škůdce 

Parsons, Kelly 
Je spousta způsobů, jak umřít v nemocnici… a být nemocný je pouze jedním 

z nich. Steve Mitchell je typický chirurg: ambiciózní, sebevědomý, chytrý. 

Dohlíží na skupinu stážistů a je na nejlepší cestě získat vytouženou práci. 
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Zaskočený 

Chase, Emma 
Navazuje na: Zapletený                                                                                                              

Na světě existují dva druhy lidí. Ti, co dvakrát měří, a ti, co rovnou řežou. Já 

jsem vždycky přeměřovala. Bývala jsem opatrná a ráda jsem si všechno 

nejdřív naplánovala. To se změnilo, když jsem potkala Drewa Evanse. Byl 

neuvěřitelně vytrvalý. Byl si tolik jistý sám sebou – i mnou. Ovšem ne každá love story má 

šťastný konec. 

Zpátky ve hře 

Viewegh, Michal,                                                                                                                       
Nová kniha Michala Viewegha dostala název podle jedné ze třinácti povídek, 

která je i povídkou finální. Autor v nich svou oblíbenou postavu — Oskara — 

vystavuje kritickým životním momentům: manželskému stereotypu či 

nevěrám, ale také skoro jisté smrti. 
 

Zrzka všem učaruje 

Clayton, Alice 
Navazuje na: Kdopak je ta Zrzka? ; Zrzka se odhaluje                                                                 

Závěrečný díl hravé erotické série Zrzka líčí další eskapády vztahu herečky 

Grace Sheridanové a jejího kolouška, miláčka Hollywoodu, obdivovaného 

Jacka Hamiltona. 

Žena.exe 

Gruber, Václav, 
Žena.exe je romantický příběh o lásce tří žen a tří mužů. Hlavními hrdinkami 

jsou cílevědomá a disciplinovaná Helena, excentrická a impulzivní Tara                              

a mateřská Dana. Všechny tři pracují jako exekutorky. 

http://213.155.228.7/documents/113560?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzasko%25C4%258Den%25C3%25BD%2B%252F&searchedIds=113560;111312;104756;
http://213.155.228.7/authorities/357618
http://213.155.228.7/documents/113563?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzp%25C3%25A1tky%2Bve%2Bh%25C5%2599e&searchedIds=113563;105792;
http://213.155.228.7/authorities/4329
http://213.155.228.7/documents/113511?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dzrzka%2Bv%25C5%25A1em%2Bu%25C4%258Daruje%2B%252F&searchedIds=113511;110294;113447;
http://213.155.228.7/authorities/351618
http://213.155.228.7/documents/113543?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25BEena.exe%2B%252F&searchedIds=113543;
http://213.155.228.7/authorities/19330

