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BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Collins, Suzanne: Hunger Games: Aréna smrti – 1. díl
První kniha série Hunger games. V troskách země, kdysi známé jako Severní
Amerika, se rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem
a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou a udržuje si jejich
poslušnost tím, že je nutí, aby každý rok vysílaly jednoho chlapce a jednu dívku ve
věku mezi dvanácti a osmnácti lety jako účastníky Hladových her – boje na život a na
smrt živě přenášeného televizí. Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou sestru,
která byla vylosována, a nabídne svou účast dobrovolně. Do hry o přežití se přidávají
i lidskost a láska...
Collins, Suzanne: Hunger Games: Vražedná pomsta – 2. díl
Druhá kniha série Hunger games. Napínavý příběh dobrodružství, útlaku
a romantiky. Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti
všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu
mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily
obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj.
Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé?
Collins, Suzanne: Hunger Games: Síla vzdoru – 3. díl
Třetí kniha série Hunger games. Katniss Everdeenová, dívka v plamenech, přežila,
ale její domov byl zničen. Hurikán unikl. Katnissina rodina je v bezpečí. Peetu zajal
Kapitol. Třináctý kraj skutečně existuje. Vypuklo povstání. Katniss záměrně zachránili
z arény krutých a krvavých čtvrtoher a bez jejího vědomí ji už před dlouhou dobou
zapojili do revoluce. Třináctý kraj vystupuje ze stínů a plánuje svrhnout Kapitol. Zdá
se, že všichni o pečlivě připraveném plánu vědí - s výjimkou Katniss. Úspěch
povstání závisí na její ochotě stát se pěšákem, přijmout odpovědnost za nespočetné
životy a změnit budoucnost Panemu. Kvůli tomu musí odsunout stranou svoji zlost

i nedůvěru. Musí se stát symbolem revoluce - reprodrozdem - bez ohledu na to, že
cena může být hodně vysoká.

BELETRIE PRO DĚTI
Green, D. L.: Kája, super frája: To je věda!
Šesté bláznivé dobrodružství nezaměnitelného Káji, super fráji. Kája
potřebuje zvítězit ve vědecké soutěži. Musí vyhrát vypsanou prémii,
aby mohl zaplatit Patricii Čeňkové škodu, kterou jí údajně způsobil...

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky: Všechna sláva... (11. díl)
Jedenáctá kniha série Deník malého poseroutky. Na Grega toho
začíná být trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry,
jenže rodiče trvají na tom, že by si měl rozšiřovat obzory a dělat taky
něco jiného. Když Greg najde ve sklepě starou kameru, začne
spřádat plány na hororový film.

Smolíková, Klára: Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna
Aleš se Zorkou se pouštějí do dobrodružného pátrání. Tentokrát
přímo ve škole. Musí zjistit, co se stalo se školní knihovnou!
Během prázdnin beze stopy zmizela a s ní všechny knížky!
Pomohou jim kamarádi knihožrouti?

Walliams, David: Nejhorší děti na světě
Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě? Seznamte se pěti příšernými
kluky a pěti hroznými holkami! Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celý
den na válendě a koukat na telku. Není divu, že se jí stane ta hrozná věc, o níž se
tady snad ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na
školním výletě dostane do strašného průšvihu! A nezapomeňte ani na Brečivou
Bertu, ubulenou holku, která si příšerně vymýšlí! David Walliams tentokrát sepsal
sbírku deseti báječně zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil geniální Tony
Ross.
Knihy Davida Walliamse se už staly celosvětovým fenoménem, byly přeloženy do 53
jazyků, jen ve Velké Británii se prodalo přes deset milionů výtisků!

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Bryndza, Robert: Dívka v ledu
Poté co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu
nalezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné
a bohaté rodiny, měla podle všeho dokonalý život. Když
Erika začne pátrat hlouběji, vynoří se souvislosti mezi její
vraždou a smrtí tří prostitutek, které někdo uškrtil, svázal
jim ruce a hodil do vodních ploch po Londýně. Jaká je
spojitost mezi dcerou vlivného lobbisty, který si myslí, že
může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými imigrantkami?
Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala? Čím více se Erika přibližuje k odhalení
pravdy, tím více se vrah blíží k Erice. Poslední případ detektiva šéfinspektora
Fosterové skončil katastrofou a smrtí pěti policistů včetně jejího manžela. Eričina
kariéra visí na vlásku, musí bojovat s vlastními démony i s vrahem, který je hrůznější
než kdokoliv, komu čelila v minulosti. Dopadne ho dříve, než udeří znovu?
Cimický, Jan: Noční pacient
Na zpola zasněženém předjarním poli je objeven strážníky
těžce poraněný starý muž. V nemocnici, kam ho dovezli,
krátce poté umírá. A kriminalisté se snaží objevit pachatele
krutého mučení a násilí, které na něm někdo spáchal. Před
námi

se

postupně

objevuje

série

brutální

agresivity,

potencované drogou. I druhý případ, který v následujících
dnech musí kriminalisté mordparty vrchního kriminálního rady
Hladíka řešit, má podobné znaky primitivní bezcitné hrubosti.
Významnou roli tu bude opět hrát Hladíkův přítel, psychiatr
Petr Dvořák, a také mladá posila kriminalistického týmu,
magistra psychologie Jiřina. Vnese do jejich pátrání nějaké světlo „soví prsten“, který
se v domě první oběti ztratil? Je to originál a nebo replika perského prstenového
hlavolamu, co údajně ve středověku sloužil i jako schránka pro prudký jed, pro
slavnou Lukretii Borgii? Stane se klíčem k celé události a nebo zůstane jen

náhodnou souvislostí, která se ukáže jako málo důležitá? Příběh je citlivou autorovou
exkurzí do světa dospívajících mladých lidí, závislých na drogách, a zároveň
přesvědčivým obrazem současné společnosti.

Cimický, Jan: Pavilon na Zlatém návrší
V

příbězích

z

psychiatrického

pavilonu

autor

nejprve

upozorňuje na zakořeněné předsudky o psychických obtížích
a duševních chorobách, jak snadno vzniká klamná představa,
že „blázen“ je ten, kdo šplhá na strom pro zralé papoušky
nebo si o sobě myslí, že je Napoleon. Skutečné příběhy
z psychiatrie nebývají většinou tak zábavné, protože se v nich
skrývají nešťastné lidské osudy. Není v nich bohužel ani
mnoho humoru či legrace, které ovšem podle autora přispívají
k upevnění duševního zdraví. Nebezpečí však číhá i na nás
„normální“. Stres je civilizačně všudypřítomný, a pokud ho nezvládneme, můžeme se
načas ocitnout v pavilonu na Zlatém návrší, což je v této knize místo, kde stojí
psychiatrická léčebna.
Cimický, Jan: Téměř jasný případ
V

atmosféře

strachu

před

duševně

nemocnými,

kteří

v poslední době zabíjeli, se v parku na okraji města najde
mrtvola staršího muže. V jeho těle jsou zabodány závodní
šipky. Podezření vede přímo ke schizofrenikovi, který bydlí ve
stejném domě jako zavražděný, dlouhodobě obviňuje své
sousedy ze zákeřných útoků těmi nejbizarnějšími způsoby
a v domě se ho lidé bojí. Média se této verze okamžitě chopí
a vzniká další hysterie kolem duševně nemocných. Mordparta
vrchního rady Hladíka by podle všeho měla mít snadnou práci:
vrah je od začátku jasný, ale postupně vznikají pochybnosti. Dokážou kriminalisté,
a zejména jejich mladičká posila doktorka psychologie Sulková, odolat mediální
masáži, nepodlehnout nejsnazšímu řešení a najít pravdu? Příběh kromě rozplétání
případu zároveň ukazuje i trápení, které prožívá v realitě duševně nemocný,
pronásledovaný sluchovými halucinacemi.

Galbraith, Robert: Ve službách zla
Třetí kniha série Cormoran Strike přináší nejen ďábelsky
rafinovanou zápletku s neočekávanými zvraty, ale také poutavý
příběh o vztahu oblíbené dvojice vyšetřovatelů - Cormorana Strika
a jeho sympatické asistentky Robin - na křižovatce osobních
i

profesních

životů.

Tentokrát

obdrží

detektivové

balíček

s useknutou ženskou nohou…

Hawkins, Paula: Do vody
Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte, co se skrývá pod
hladinou… V říční tůni se najde tělo svobodné matky – a to právě
na místě, kde bylo téhož léta objevena mrtvola mladého děvčete.
V historii malého městečka Beckford to sice nejsou první ženy,
jejichž osud se na onom místě uzavřel, jsou to však právě ony dvě,
jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy
zdejších obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo
dne vyplouvat dlouho zamlčovaná tajemství… Druhý román Pauly
Hawkins, jejíž předloňský debut Dívka ve vlaku se stal fenoménem, když překonal
všechny rekordy v rychlosti prodeje (doposud se ho po celém světě prodalo přes
18 milionů výtisků), 79 týdnů se držel na prestižním žebříčků bestsellerů New York
Times a na jeho motivy byl natočen znamenitě obsazený film. Není pochyb – tohle
bude knižní událost roku!
Hošková, Blanka: Trojhra
Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si našly
životního

partnera,

se

kterým

prožívají

spokojený

a plnohodnotný partnerský život, anebo jste vybíraly tak dlouho,
až jste přebraly či si dokonce nevybraly vůbec? Kamilásky
vyprávějí příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života
i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože jejich náručí
i srdcem prochází ve stejném období jeden a tentýž muž.

Janouchová, Kateřina: Bosá dívka – 8. díl
Porodní asistentka Cecilie Lundová právě oslavila čtyřicítku a v
jejím životě nastalo v posledních pár letech několik zásadních
změn. Rozvedla se a s bývalým manželem mají děti ve střídavé
péči, našla si nové bydlení, začala pracovat na nové porodní
klinice a psát sloupky pro časopis. Děti rostou a jsou čím dál
samostatnější, puberta však s sebou přináší nové problémy.
Tentokrátje na řadě mladší ze synů Marcus. Potíže se však
nevyhýbají ani ostatním členům rodiny. Zdálo by se tedy, že má
Cecilie starostí až nad hlavu, nebyla by to však ona, aby si k nim
nepřidala další. Na porodní klinice se zničehonic objeví zubožená mladá žena bez
dokladů, přivede na svět chlapečka a beze stopy zmizí. Nikdo neví, kam odešla, ani
proč své dítě opustila, a Cecilie se v souvislosti s jejím zmizením začne hlouběji
zajímat o situaci lidí bez domova. I tentokrát se přesvědčí, že pravda může být životu
nebezpečná.
Keleová-Vasilková, Táňa: Cukr a sůl
Doposud idylické manželství Luboše a Nory zaznamenává trhliny.
Dcery Dominika a Veronika jsou ve věku, kdy už nepotřebují chůvu a
Nora se chce začít realizovat ve své profesi. Její manžel je však
zásadně proti. Nora si přesto potají doplňuje potřebné vzdělání a když
jednoho dne Lubošovi oznámí, že získala místo manažerky, jejich
vztah se ocitá na počátku konce... Další přesvědčivý a citlivě
vyprávěný příběh autorky úspěšných románů. Název knihy je více než
výstižný.
Keleová-Vasilková, Táňa: Okénko do snů
Hlavní hrdinka Hana, 27- letá mladá žena, často sedává v svém pokoji
s okénkem do zahrady a sní o tom, že její život bude zcela jiný než
matčin a babiččin. Touží žít ve městě, vydat se za bohatého muže a je
odhodlána udělat vše pro to, aby se jí to podařilo. No zaslepená
vlastními představami i strachem, že jí to nevyjde, dělá množství chyb,
které se napravují jen těžko.

Kepler, Lars: Lovec králíků
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. Nyní ho však odvezli na
tajnou schůzku. Po vraždě švédského ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí
pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy v politických
kruzích. Policie pracuje s verzí teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že
oběti, kterých bude brzy přibývat, spojuje cosi jiného… On i Saga Bauerová musejí
pracovat v utajení a proti rozkazům svých nadřízených, aby vraha
zastavili dřív, než bude příliš pozdě. Hříčka osudu nečekaně
postaví do centra dění populárního kuchaře Rexe Müllera. Ten má
v úmyslu poprvé se postarat o svého syna Sammyho, kterého
dosud zanedbával. Avšak místo tří týdnů dovolené ho čeká děsivý
boj o přežití. Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas odříkávající
básničku o deseti malých králících, dejte se na útěk, protože právě
tu před smrtí slyšely všechny oběti Lovce králíků.
Nesbo, Jo: Žízeň
Jedenáctá kniha série Harry Hole. V Oslu dojde rychle po sobě k
vraždám několika žen, které si domluvily schůzku prostřednictvím
seznamky Tinder. Vrchní policejní náčelník Mikael Bellman
potřebuje případ co nejrychleji vyřešit, a proto povolá zpět Harryho
Holea.
Třeštíková, Radka: Osm
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka.
Michaela zůstává v bezvědomí a policie je při vyšetřování
bezradná.

Kdo

čin

spáchal

a

proč?

Snoubenec,

nejlepší

kamarádka, někdo z rodiny, kde hlídala děti? Vysvětlení nepřichází
ani po probuzení z kómatu. Michaela si totiž osudný den
nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života.
Rok, který začal tak nevinně, všem zamíchal životy a skončil
pokusem o vraždu.

Váňová, Magda: Pavouk v síti
Magda Váňová v románu Pavouk v síti ukazuje s odzbrojující logikou kudy ven z
nenasytných citů, zbožných přání a pokryteckých pastí, které přináší spojení muže a
ženy. I lidé spřádají sítě svých vztahů, aby získali to, po čem touží, a když se jim to
podaří, stejně jako pavouk nemůžou už svou síť opustit. Nezkušenou Belu zaujali na
dovolené v Řecku starší manželé Urban a Maren, kteří svým chováním dávali
decentně najevo, že se stále velice milují. Bela u nich hledá radu, jak dosáhnout, aby
i ji Radim zahrnoval takovou pozorností a láskou. Šupiny jí
spadnou z očí, až když pochopí, že Maren ji manévruje do
postele svému milenci, kterého se potřebuje zbavit, a Urban ji
chce získat jako náhradu za svou stárnoucí milenku, s kterou
udržuje poměr už jen ze setrvačnosti. Taková zkušenost změní
Belu na celý život a mírně sobecký Radim, který se před
svatbou nevěře nevyhýbal, se najednou snaží upřímným
obdivem odčinit, že se ještě nedávno ke své manželce choval s
hloupou přezíravostí.
Worthová, Jennif: Zavolejte sestřičky
Kniha autentických vzpomínek na autorčino mládí, kdy v 50.
letech 20. století pracovala na londýnském předměstí jako
porodní asistentka. Zachycuje dobovou atmosféru: poválečnou
bytovou nouzi, početné rodiny žijící ve stísněných bytech (v
nichž prakticky bez výjimky probíhaly i porody), složité rodinné
poměry i tvrdý život v East Endu, kde po válce panovala
neuvěřitelná chudoba a děti si hrály v kráterech po bombách.
Autorka líčí osudy žen a dívek, s nimiž se setkala, i tehdejší
situaci v Londýně. Podle knihy vznikl úspěšný seriál BBC.

