
Až po uši                                                                                                                                                       

Benková, Jana,                                                                                            
Zábavný román pro ženy od oblíbené slovenské autorky je volným pokračováním 

knihy Slečna nebezpečná. Amélie je prototypem rafinované ženy, která si s muži 

doposud jen pohrávala. Nyní se však vrací mužský exemplář, který o ni kdysi neměl 

zájem! 

Brambory na vloupačku                                                                                                                 

Ingelman-Sundberg, Catharina,                                                   
Navazuje: Půjčiti stříbro, loupiti zlato                                                                                      
Märtha, Lumen, Motyka, Stina a Anna-Greta se v domově důchodců Diamant 
ukrutně nudí. Jídlo je nevalné, zacházení špatné, mají málo pohybu a vedení šetří, 
kde může. To by se měli lépe i ve vězení!  Märtha dostane geniální nápad – 
spáchají trestný čin a budou odsouzeni.   

Carova tajná dcera                                                                                                                               

Laam, Jennifer                                                                                           
Ve svém strhujícím románovém debutu Carova tajná dcera autorka Jennifer 
Laamová splétá dohromady příběhy tří žen: Veroniky, Leny a Charlotty.  

 

Cesta kostlivců                                                                                                                                     

McDermid, Val, 

Ve zdánlivě nepřístupné věžičce na střeše zchátralé školy v Edinburghu je 

nalezena kostra s otvorem uprostřed lebky. Detektiv vrchní inspektorka Karen 

Pirieová musí nejprve zjistit, kdo byl zavražděný, jenže vodítek mnoho není. 

 

Čínská zeď                                                                                                                                                 

Hrastelj, Stanka,                                                                                         
Hlavní hrdinka Márinka přijde o práci zubní laborantky. S nastalou situací se snaží 
vyrovnat - sleduje staré filmy, stýká se s přáteli, mapuje historii své rodiny. 
Dokonce se jí podaří znovu najít zaměstnání. Zdá se, že vše bude v pořádku. Pod 
povrchem však roste vážná duševní choroba, která pomalu narušuje hrdinčinu 
psychiku. 

Další tisíce.  Jonáš a obluda                                                                                                                                           

Vaculík, Ludvík,                                                                                                   
Svazkem Další tisíce pokračuje svazek Tisíce slov. Obsahuje autorovy fejetony a 
texty publikované většinou v samizdatu v letech 19771990, kapitoly z dosud 
nepublikovaného rukopisu Stará postel, záznamy Státní bezpečnosti, dobové 
fotografie, jmenný rejstřík.       

 

Dívka, která se třpytila                                                                                                                                

Beukes, Lauren,                                                                                               
Harper získá v roce 1931 klíč od domu, který mu umožní cestovat časem. Nachází 
zde pokoj plný trofejí z vražd, které jednou spáchá – protože už je vlastně spáchal.  
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 Divoké karty. Svazek první                                                                                                                           

Martin, George R. R.,  

Odhalte tajné dějiny světa – dějiny, v nichž Zemi roku 1946 postihne mimozemský 

virus, jenž hrstku přeživších obdaří podivuhodnými silami. Z některých se tak 

stanou Esa – bytosti duševně i tělesně přesahující lidský potenciál.     

Falešný agent                                                                                                                                 

Berenson, Alex,                                                                                      
Do jednoho istanbulského hotelu dorazí varování, že íránské síly mají v úmyslu 
zabít tamního rezidenta CIA. K vyšetřování je přizván bývalý agent CIA John Wells, 
než však ve vyšetřování výrazněji pokročí, ukáže se, že tip byl pravdivý. Což 
znamená, že následující varování ze stejného zdroje bude bráno skutečně velice 
vážně. 

Fangirl                                                                                                                                                             

Rowell, Rainbow 

Ačkoli jsou až na fyzickou podobu každá úplně jiná, Cath odjakživa sdílela se svým 
dvojčetem Wren všechno: oblečení, trápení s rodiči i vášeň pro knížky o mladém 
kouzelníkovi Simonu Snowovi. 

 

Gaiin štít  : příběhy železného druida                                                                                                                                                       

Hearne, Kevin, 
Poslední druid, odvěký obránce země, to nikdy neměl lehké, spolu se svým věrným 
psem Oberonem se už mnohokrát střetl s celou řadou tvorů a bohů, které nijak 
zvlášť netrápilo, že by se měli objevovat pouze v mýtech. Čarodějnice, které si 
chtějí podrobit elementála               

 

Hotýlek                                                                                                                      

Mornštajnová, Alena, 

Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, 
válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše 
hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky a nabízející potěšení a rozkoš 
párům za protektorátu, a dokonce i poté, co ho znárodnili komunisté. 

Hranice                                                                                                                                      

Vácha, Dalibor,                                                                                                 
Druhá světová válka na východní frontě, cesta československých vojáků na západ. 

Kniha je rozdělena na dva oddíly, první pojednává o bojích v Kyjevě a druhý o bitvě 

o Dukelský průsmyk. Opět se zde objevují postavy historické a fiktivní, mezi hrdiny 

knihy patří i ženy, které sloužily v čs. armádním sboru. 

 

Hranice nevinnosti                                                                                                                

Glines, Abbi, 

Bohatý syn rockové hvězdy a odvážná venkovská holka z Alabamy. Dva nevlastní 
sourozenci, dva rozdílné světy a jedno osudné léto v Rosemary Beach. 
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Já ti to opepřím, miláčku                                                                                                                                   

Berg, Ellen,                                                                                           
Poprvé se jed na krysy ocitne na talíři nedopatřením – a Vivi se konečně zbaví 

tyranského manžela. Když si na její dědictví brousí zuby prohnaný hochštapler, 

chopí se znovu vařečky. Dál už to pokračuje samospádem a Vivi má brzy sbírku 

„smrtelně spolehlivých“ receptů.  

 Jeden den                                                                                                                                                   

Nicholls, David, 
Úspěšný román ze současné Anglie vypráví příběh o tom, že skutečné přátelství 
mezi mužem a ženou není možné, a musí buď skončit, anebo se proměnit v něco 
jiného, a také o tom, že si ty nejzákladnější věci uvědomíme, až když je pozdě. 

Jedna malá lež                                                                                                                                                  

Tucker, K. A.                                                                                                
Livia byla vždycky „slečna Dokonalá“, ale po nástupu na prestižní univerzitu 
zjišťuje, že to s ní zase tak skvělé není. Musí zvládnout první porážky, deziluzi, 
přizpůsobit své plány do budoucnosti a hlavně změnit přístup sama k sobě. A do 
toho se jí ještě připlete láska… 

 

Kavárnička v Kábulu                                                                                                                               

Rodriguez, Deborah                                                                            
Pět žen, pět různých příběhů - a středobodem jejich osudů je malá kavárna v centru 
Kábulu. Provozuje ji přátelská a veselá Američanka Sunny, která v Afghánistánu 
nalezne nový domov. Navazuje nová přátelství a snaží se porozumět lidem, jejichž 
jazyk, prostředí i zvyky jsou většině Zápaďanů neznámé.  

Králova dcera: román o první tudorovské královně                                                                                                                                            

Worth, Sandra,                                                                                        
Alžběta z Yorku se jako jediná královna v anglických dějinách mohla pochlubit tím, 

že byla manželkou, dcerou, sestrou, neteří a matkou anglického krále. Toto 

imponující pokrevní příbuzenství však vysoce převážila její láska k vlasti.                   

 

Krvavá lázeň                                                                                                                          

Östlundh, Hakan,                                                                             
Kriminální inspektor Fredrik Broman leží v bezvědomí ve vrtulníku letecké 

záchranné služby vysoko nad Baltským mořem. Utrpěl těžká poranění hlavy a nikdo 

neví, zda přežije. Tři týdny před tím byli na statku v Levide nalezeni dva mrtví. Žena 

zavražděná jedinou řeznou ranou a muž zmasakrovaný k nepoznání.  

 

Lawless a ďábel z Euston square                                                                                                       

Sutton, William,                                                                                                         
Londýn 1859–1862. Nováček u Scotland Yardu seržant Campbell Lawless řeší 

případ na první pohled banální sabotáže, k níž dojde na stavbě nádraží Euston 

Station. Na místě je ale nalezena také mrtvola a spousta věcí zde nehraje. 
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 Literární spolek Laury Sněžné                                                                                                         

Jääskeläinen, Pasi Ilmari,                                                                                                

Představte si Lynchův Twin Peaks zasazený do Finska. A představte si 

Dostojevského Zločin a trest, v němž Soňa Marmeladová zastřelí Raskolnikova. Zní 

to absurdně? 

 

 Marie Stuartovna                                                                                                                                             

Schiller, Friedrich, 

 Vzrušující příběh tragického sporu dvou královen, skotské Marie Stuartovny a 
anglické královny Alžběty, ve vrcholném básnickém zpracování klasika německého 
romantismu. 

 

Místnost                                                                                                                                                 

Karlsson, Jonas, 

Nahořkle groteskní novela švédského autora o jednom velmi zvláštním úředníkovi a 
jeho tajném útočišti. 

 

 Muž bez psa                                                                                                                         

Nesser, Hakan, 

 Detektivní román, kterým začíná nová autorova série - tentokrát s inspektorem 
Barbarottim. 

Nano                                                                                                                                                              

Cook, Robin,                                                                                         
Pia Grazdaniová, hrdinka předchozího thrilleru Robina Cooka Pojistka smrti (Knižní 
klub, 2012), se přestěhovala z New Yorku do Colorada a nastoupila do Nano, 
špičkové společnosti zabývající se nanotechnologiemi. Pocit, že zakotvila v 
bezpečném přístavu, však brzy vystřídá podezření, že v Nano není vše tak 
bezchybné.  

 Návrat do Killybegs                                                                                                         

Chalandon, Sorj,                                                                                         

Napínavý a čtivý román inspirovaný skutečnými událostmi, zradou a vraždou 
vysokého představitele strany Sinn Feín, který byl odhalen jako britský agent. Jak se 
z uctívaného hrdiny stane zrádce? 

Opráski sčeskí historje.    3                                                                                                                        

jaz                                                                                                                     
Další díl humorných kreslených příběhů, které díky svému vtipnému prznění češtiny 
rozdělují českou společnost. Ti, co komiksu fandí, si mohou opět něco přečíst z 
české historie - kterak král Zikmund trávil dovolenou, či jak Magdaléna Dobromila 
Rettigová vařila. Vše je opět doplněno krátkými medailonky představující různé 
osobnosti českých dějin.      
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Ostrov tisíce pramenů                                                                                                                               

Lark, Sarah, 

 Poutavý příběh o lásce a nenávisti, důvěře a zradě a vzrušujícím osudu, jenž se 

odehrává v exotickém prostředí Karibiku 

                                                                                                                                               

Pískový vrch                                                                                                                                                    

Bator, Joanna,                                                                                          
Na sídlišti Pískový vrch ve slezském Valbřichu se všechno točí kolem žen. Když do 
města přijede ze zapadlé vesnice Jaďa Maślaková, hned na nádraží uklouzne na 
schodech a spadne přímo do náruče svého budoucího manžela, horníka Stefana 
Chmury, syna přesídlenců z východu Polska. 

 Pod parou                                                                                                                                                    

Pratchett, Terry,                                                                                                             
Do Ankh-Morporku přijíždí nový vynález - obrovské kovově dunící monstrum, které 

ovládlo sílu všech čtyř základních živlů: země, vzduchu, ohně i vody. Nad 

Zeměplochu začne stoupat pára vytvořená lokomotivou pana Štědrovky, muže v 

čepici se štítkem, vyzbrojeného posuvným pravítkem.  

 Pošetilá družička                                                                                                                     

Simons, Ida,                                                                                                                                         
Román Pošetilá družička, jehož děj se odehrává ve 20. letech minulého století v 

antverpské židovské komunitě, vyšel již v roce 1959. Jeho znovuobjevení v roce 

2014 se však v Nizozemsku stalo literární senzací prvého řádu a v současné době 

se připravuje jeho vydání v další dvacítce zemí.  

 Půjčiti stříbro, loupiti zlato                                                                                 

Ingelman-Sundberg, Catharina,                                                       
Pokračování humoristického románu s kriminální zápletkou nás zavádí za naší 
známou pětici důchodců, kteří se vydali na cestu zločinu, aby získali peníze pro svůj 
fond. 

 

 Puškinův dům                                                                                                                                  

Bitov, Andrej Georgijevič,                                                                                
Příběh Ljovy Odojevceva, jeho otce a děda pojatý jako konfrontace tří rozdílných 
osudů a tří přístupů k životu v stalinském a poststalinském Sovětském Svazu a jako 
konfrontace se základními syžety klasické ruské literatury. 

 

Roky pod psa                                                                                                                                          

Zusak, Markus,                                                                                                            
Cameron Wolfe pochází z nižší střední vrstvy, pere se a bouří i se starším bratrem 
Rubenem, rozpačitě miluje dívku Rebeccu a v srdci má přitom nejistotu i naději. 
Navenek naježený, uvnitř citlivý výrostek se tak trochu podobá Holdenovi, hrdinovi 
kultovního Salingerova románu Kdo chytá v žitě. Autor se specifickým humorem a 
sympatickou naléhavostí dovedně propojil realitu klukovské výpovědi s fantazií a 
sněním. První část trilogie o bratrech Wolfových. 
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Rothschildova flaška                                                                                                                                          

Šabach, Petr, 

Humoristická novela o jednom proutkaři, jeho družce Viktorii a ukradené lahvi 

drahého vína. 

 Rozštěpený rozum, aneb, Homo sapiens hledá lidské... štěstí 

Kronnyj, Igor'                                                                                              

Knihu Igora Kronného je možné nazvat nejsarkastičtější knihou o složitém 
postpřestavbovém období a lidech žijících a bojujících za své prosté lidské štěstí v 
Rusku i v cizině. Tvůrčím prvkem Kronného je ironie a jemnost stylu, 
nepředpověditelnost tématu a zvláštní spojení psychogizace postav s groteskností. 

Rubínový kruh :  pokrevní pouta 6                                                                                                                       

Mead, Richelle,                                                                                                  
Navazuje na: Pokrevní pouta ; Zlatá lilie ;  Indigové kouzlo ; Ohnivé srdce ; Stříbrné 
stíny                                                                                                                               
Epický závěr série Pokrevní pouta je konečně tady! Bývalá alchymistka Sydney se 
svým vampýrským novomanželem Adrianem nachází útočiště na morojském 
královském dvoře.  

 Růže z Yorku: historický román z období války růží. Koruna osudu                                                                                                                

Worth, Sandra,                                                                                   
Navazuje na: Růže z Yorku Láska a válka                                                                          
Anglie patnáctého století zůstává nebezpečným místem. Pokračují války růží a o 
osudu lidí rozhodují vášně nemnoha vyvolených.   

Rychle a smyslně                                                                                                                                            

Bromberg, Kristy                                                                                                                  
Rylee Thomasová je se svým životem spokojená..., i když srdce má obehnané 
vysokou zdí. Jednoho dne ale padne, a to doslova, do náruče Coltonu Donovanovi. 
Zničehonic ji zaplaví touha. Jenže někoho tak nadutého jako je Colton, amatérský 
automobilový závodník, podnikatel a profesionální lamač srdcí, snad ještě 
nepotkala.  

 

Samota                                                                                                                                                     

Grueso, Natalio, 

Psychologický román. 

 

 Setkání o Vánocích                                                                                                                             

Clements, Abby                                                                                    

Laurie s Rachel jsou kamarádky už od dětství a tvořívaly nerozlučnou dvojku. Teď je 

jim třicet pět a jedna druhé nemůže být vzdálenější; elegantní single Laurie žije v 

Londýně a naplno se věnuje své kariéře v módním průmyslu; Rachel žije na první 

pohled idylický rodinný život v Yorkshiru. 
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Sklepy architekta Hellera                                                                                                                             

Kuťák, Jaroslav,                                                                                                     
Případ zavede Marii a Karla do nedaleké minulosti, kdy na zámku Myštěves, který 
dnes slouží jako golfový hotel stejnojmennému klubu, byli v padesátých letech 
vězněni faráři, kněží, mniši a další duchovní. Umírali tu za nelidských podmínek za 
zamřížovanými okny studených sklepení. 

 Slib: intimní příběh z války                                                                                                                      

Magee, Audrey                                                                                                  
Aby se dostal aspoň na několik dní z východní fronty, voják wehrmachtu Peter 
Faber se na dálku ožení s dívkou, již nikdy neviděl a jež se za něj vdá kvůli 
důchodu válečné vdovy, který by v případě jeho smrti dostávala.  

 

 Smečka rváčů                                                                                                                                                    

Zusak, Markus,                                                                                                          
Navazuje na: Roky pod psa                                                                                                           
Bratři Ruben a Cameron žijí na okraji – doslova. Na okraji Sydney, na okraji 
blahobytu. Ve světě psích závodů, bídy a nezaměstnanosti. Ve světě věčného 
zápasu. Celý život se rvou, spolu a za sebe. 

 

 Šestý zánik                                                                                                                     

Rollins, James,                                                                                    

Vojenská výzkumná stanice v odlehlém pohoří Sierra Nevada v severní Kalifornii 
vyšle nouzové volání zakončené mrazivou žádostí: „Tady je sierra, vítěz, whisky. 
Došlo k prolomení bezpečnosti. Aktivována pojistka. Bez ohledu na výsledek: 
Zabijte nás... všechny nás zabijte.“ 

 Tichá holka                                                                                                                                               

Hayden, Torey L.,                                                                                                       

Sedmiletá dívenka, která nemluví, a okolí se zdá, že vůbec nevnímá, že jsou kolem 
ní nějací další lidé. A spolu s ní se ve třídě sejdou další problémové děti, které by v 
běžné škole nestačily svým vrstevníkům, prožily různá traumata a potřebují 
speciální péči.  

 

To si vypiješ!                                                                                                                  

Štengl, Petr,                                                                                           
Ironická próza s autobiografickými rysy vypráví v krátkých příhodách život 
svérázného průšviháře od jeho dětství v 60. letech až po současnost. 

 

Ty                                                                                                                                                                 

Kepnes, Caroline, 

Opravdová láska bolí. Já už jsem to pochopil. A ty to brzy pochopíš taky. Když 
Guinevere Becková vkročila do knihkupectví, kde Joe pracuje, jako by ho zasáhl 
blesk.  
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 V zemi, kde vychází slunce                                                                                       

Staňková, Jaroslava, 

 Příběh české umělecké rodiny, které se podařilo legálně překročit železnou oponu 
mezi zeměmi pod panstvím Sovětského svazu a svobodným světem. Vyjeli do 
Japonska za prací, za krásami země, exotickou kulturou i odlišnými lidmi. 

 

Vlčice                                                                                                                                                        

Žemlička, Zdeněk,                                                                                                            
Území Čech a Moravy, počátek našeho letopočtu. V tomto prostoru a čase začíná 
temný a krvavý život vlkodlačice Kroany. Na pozadí historických událostí kolem 
vzniku Marobudovy říše autor vykresluje příběh zločinu a touhy po pomstě, příběh 
vzpoury proti silám osudu, příběh plný zvratů, soubojů a bitev i pochmurných obrazů 
na hranici skutečnosti. 

 

 Vražedná aplikace                                                                                                         

Cook, Robin,                                                                                          
Systém zdravotní péče stojí díky rozvoji informačních technologií, nanotechnologií a 
genomiky na prahu obrovských změn, které naprosto předefinují roli lékaře. Jejich 
úlohu totiž převezmou chytré telefony, jež budou schopny diagnostikovat a léčit 
pacienty mnohem lépe než doktor z masa a kostí. 

 

 Ztracené úterý                                                                                                                                    

French, Nicci                                                                                                                         
Navazuje na: Zlé pondělí                                                                                                                      
U psychicky vyšinuté ženy je nalezeno tělo v rozkladu a policie znovu poprosí o 
pomoc psychoterapeutku Friedu Kleinovou. Chce po ní, aby z ženy dostala 
totožnost mrtvého. Frieda nakonec přichází se jménem podvodníka velkého 
formátu, jehož oběti se ukazují být stejně početné jako možné motivy vraždy.  
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