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Aktuální ke dni 31. 12. 2020
Abbott, Rachel - Zabij mě znovu
Pátá kniha série Detektiv Tom Douglas. Když Maggie
Taylorová přijme v Manchesteru nové zaměstnání, je
přesvědčená, že z pohledu její rodiny jde o krok správným
směrem. Děti si zvyknou záhy, ovšem manžel Duncan už tak
nadšený není. Nic ale nemůže Maggie připravit na šok, který
zažije, když jednou večer přijde z práce domů a zjistí, že
Duncan zmizel a děti nechal doma samotné.
Čte: Simona Postlerová
Adams, Taylor – Na dostřel
Mladí manželé James a Elle projíždějí Mohavskou pouští
vstříc novému životu. Uvíznou uprostřed pustiny, bez vody,
mobilního signálu a jakékoli šance na záchranu. K tomu je z
více než kilometrové vzdálenosti drží na mušce chladnokrevný
a děsivě přesný odstřelovač. James a Elle jsou uvězněni za
rozbitým autem a ze všech stran je obklopuje jen otevřené
prostranství. Není kam se schovat, kam utéct a nikdo
nepřichází na pomoc. Je vůbec možné, aby tohle přežili?
Čte: Filip Švarc
Adebayo, Ayobami – Zůstaň se mnou
Světově oceňovaný román o touze po dítěti, manželské lásce,
zradě a odcizení nám přibližuje život v současné Nigérii.
Čte: Nikola Votočková, Martin Myšička
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Adler-Olsen, Jussi - Marco
Patnáctiletý Marco touží po tom stát se dánským občanem a
chodit do školy. Jeho strýc Zola však vládne rodinnému klanu
železnou rukou a nutí Marca a ostatní děti žebrat a krást. Když
ale Marco zjistí, že ho Zola hodlá zmrzačit, pokusí se o
nemožné: uteče. Bohužel přitom náhodou odhalí nebezpečné
rodinné tajemství a hra o život začíná. Prozatím neví, že mu v
patách není jen rodina, ale i někdo další. Když na to přijde
inspektor Carl Morck, rozhodne se záhadného mladíka, který
má zjevně co říct k případu pohřešovaného vládního úředníka,
zachránit.
Čte: Igor Bareš
Adler-Olsen, Jussi – Selfies
Vedení kodaňské policie usoudilo, že počet objasněných
případů oddělení Q je výrazně pod hranicí očekávání. Prokázat
opak dostává za úkol Rose, která se ale propadá do
psychického pekla, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti.
Mezitím v kodaňském parku najdou zavražděnou starší paní,
šílený řidič zahájí smrtící hon na mladou ženu a jinde se
plánují další trestné činy: děje se to bez vzájemné souvislosti,
nebo mají případy něco společného? Carl, Asad a Gordon stojí
před záhadou přesahující vše, co dosud řešili. A jejich
kolegyně Rose má vážné problémy.
Čte: Igor Bareš
Adler-Olsen, Jussi - Složka 64
Čtvrtý případ Carla Morcka a jeho oddělení Q. V roce 1987
došlo k řadě zmizení osob, jež spojovala jedna osoba a její
osud: Nete Hermansenová. Mladá dívka byla krutě týrána
muži, nedobrovolně sterilizována fanatickým doktorem. Její
pomsta bude krutá.
Čte: Filip Sychra
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Adler-Olsen, Jussi - Vzkaz v lahvi
Detektivní vyšetřování komisaře Morcka se tentokrát zabývá
únosy dětí.
Čte: Filip Sychra
Adler-Olsen, Jussi - Zabijáci
Druhá detektivní série s komisařem Morckem, kterému za
záhadných okolností přistane na stole vražda dvou
sourozenců, která se stala před dvaceti lety.
Čte: Filip Sychra
Adler-Olsen, Jussi - Žena v kleci
První román z kriminální série o kodaňském oddělení Q, které
se specializuje na odložené a nevyřešené případy.
Čte: František Dočkal
Aguinis, Marcos - Evita
Podivuhodný osud proměny průměrné herečky nemanželského
původu v dosud nepřekonatelnou první dámu Argentiny.
Syrová zpověď o bídě a ponížení, naivitě, slávě, sexu a touze
po moci.
Čte: Renata Volfová
Ahnhem, Stefan – Osmnáct pod nulou
Třetí temný případ Fabiana Riska. Automobilová honička u
helsingborského přístavu skončí pro jeden vůz tragicky –
pádem do ledových vod. Na předním sedadle je nalezen jeden
z nejvlivnějších švédských podnikatelů v oblasti IT.
Čte: Pavel Soukup
Ahrnstedt, Simona – Nepřátelé a milenci
V nelítostném světě švédských financí se nevyzná nikdo lépe
než David Hammar. I přes svůj dělnický původ se vypracoval
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na pozici jednoho z nejbohatších švédských finančníků.
Nemilosrdný a nezastavitelný hráč už roky pase po jediném,
urvat pro sebe Investum, obchodní společnost aristokratické
rodiny De la Grip. K získání impéria potřebuje ještě poslední
krok - přetáhnout na svou stranu někoho z vysoce postavené
rodiny. Nejvhodnější kandidátem se zdá být Natalia
Čte: Renata Volfová
Ahrnstedt, Simona – Oheň a voda
Pokračování románu Nepřátelé a milenci. Alexander de la
Grip je známý z bulvárního tisku a blogů zaměřených na
společenské drby jako bohatý playboy, dekadentně rozhazující
peníze po celém světě. Většinu svých dnů tráví zotavováním
se z předchozích nocí. Na kontě má dlouhý seznam svedených
krásek a zdá se, že ho ve skutečnosti nezajímá nic a nikdo.
Isobel Sorensenová pracuje jako dobrovolná lékařka v
utečeneckých táborech, válečných zónách i na místech
nejhorších katastrof. Právě se chystá odjet do dětské
nemocnice v Čadu...
Čte: Renata Volfová
Amis, Kingsley - Jake má problém
Hořce satirický román, v němž šedesátiletý oxfordský profesor
po ztrátě zájmu o sex, přehodnocuje svůj vztah k ženám.
Čte: Filip Sychra
Analdur Indridason – Codex Regius
Napínavý příběh popisuje pátrání po ztraceném vzácném
islandském rukopisu nedozírné hodnoty.
Čte: František Dočkal
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Andersson, Lena - Svévole
Milostný román o ženě, jejíž touha po lásce byla tak silná, že
kvůli falešné naději dovedla lhát sama sobě.
Čte: Marcela Šiková
Andronikova, Hana - Zvuk slunečních hodin.
Autorka čtivě rozvíjí poměrně komplikovaný příběh. Osudy
svých hrdinů nechává plynout samostatně, aby je v pravý
okamžik přirozeně propojila. Jejich příběhy zasazuje do
vzrušujících prostředí. Střídavě se ocitáme v expandujícím
baťovském Zlíně, myšlenkově pestré a exotické koloniální
Indii, krutě panoptikálním válečném Terezíně, mrazivě
přízračné Osvětimi a konečně v pohostinnosti americké
emigrace.
Čte: Taťjana Medvecká
Arango, Sasha – Pravda a jiné lži
Henry je úspěšný spisovatel. Elegantní, velkorysý a
nebezpečný muž. Vede příjemný život - dokud mu jeho
milenka nesdělí, že s ním čeká dítě. Je načase přiznat se své
ženě. Ale musí jí opravdu říct všechno? Mnohem jednodušší
je odklidit milenku z cesty. A právě při tom se Henrymu
přihodí fatální nehoda...
Čte: Filip Čáp
Archer, Jeffrey - Ani o dolar víc, ani o dolar míň
Humoristický román o způsobech, jak rychle a snadno vydělat
velké peníze.
Čte: Pavel Chovanec
Asher, Bridget – Manželova zlatíčka
Román popisuje poslední dny manželství, které bylo narušeno
manželovou nevěrou.
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Čte: Hana Rychetníková
Asterová, Jitka – Směšné lásky Jitky Asterové
Vzpomínky a vyprávění české herečky.
Čte: Jitka Asterová a Václav Glazar
Aubray, Camille - Vařila jsem pro Piccasa
Podmanivá rodinná sága, ve které se mísí svět umění, lásky a
jídla v čarovné Provenci.
Čte: Renata Volfová
Austen, Jane – Anna Elliotová
Román líčí život anglické provinciální šlechty a měšťanstva na
rozhraní 18. a 19. století.
Čte: Růžena Merunková
Austen, Jane – Pýcha a přemlouvání
Satira ze života anglické šlechty a měšťanstva 18. a 19. století.
Čte: Lenka Novotná
Baar, Jindřich Šimon – Obrácení kupce Šoršíka a jiné
povídky
Společným znakem několika povídek je autorův soucit s
pokořovaným člověkem.
Čte: Zdena Černá
Backman, Fredrik - A každé ráno je cesta domů delší a
delší
Autor v knize líčí boj stárnoucího muže o zachování
nejdražších vzpomínek. Činí tak něžně a způsobem, jak to
dovede jen on.
Čte: Pavel Nový a Michal Zelenka
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Backman, Fredrik - Tady byla Britt-Marie
Britt-Marie je třiašedesátiletá žena, které bylo řečeno, že je
pasivně agresivní, zpomalená a ukňouraná bába. Po čtyřiceti
letech manželství opustila město a manžela, který ji podváděl.
Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to jediné, co v jejím městě
zůstalo. Tohle nevypadá na začátek krásného přátelství, to
rozhodně ne. Příběh o druhých šancích a prvních výkopech.
Čte: Valérie Zawadská
Bajerová, Marie - O Emě Destinové
Studie o životě Emy Destinové a sbírka starých legend a
příběhů ze Šumavy.
Čte: rozhlasová dramatizace
Bakkheid, Heine T. - Až mi budeš zítra chybět
První kniha s vyšetřovatelem Thorkildem Askem. Thorkild
Aske býval elitní policejní důstojník. Pak se ale jeho život
obrátil naruby. Nyní je po dvou letech za mřížemi venku a
kromě trýznivých vzpomínek ho zdánlivě už nic nečeká. Nebo
je to jinak? Když ho o pomoc požádají lidé, kteří by jej měli
nenávidět, vydá se na odlehlý ostrov pátrat po jejich zmizelém
synovi. Uprostřed drsné severské přírody a uzavřené komunity
se musí nejen srovnat sám se sebou, ale obstát i proti
zákeřnému nepříteli.
Čte: Filip Švarc
Bannalec, Jean-Luc - Bretaňské poměry : případ pro
komisaře Dupina
Zapeklitý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a
kofeinu, rodilého Pařížana za trest přeloženého do Bretaně na konec světa. V malebné pobřežní vesničce je jednoho
horkého červencového rána nalezen zavražděný stařičký
majitel slavného hotelu. Když je brzy nato objevena na
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mořském břehu další mrtvola, Georges Dupin začíná tušit, že
tu bude mít co do činění s případem větších rozměrů.
Čte: Josef Prokop
Barbery, Muriel – S elegancí ježka
Příběh Renée, neobyčejné domovnice žijící v luxusním domě.
Aby maskovala své nevšední choutky, četbu ruských klasiků a
filozofických spisů, musí promýšlet každé své slovo, skrývat
svou kultivovanost.
Čte: Renata Volfová
Barfuss, Matto H. - Hledání ráje : můj život s gepardy
Vyprávění německého malíře a ochránce přírody, který v 90.
letech 20. století založil společnost Život pro gepardy a
inicioval jejich záchranný program.
Čte: Jiří Klika
Barry, Dave - Dospěju, až umřu : Barryho úžasné
báchorky o dospělosti
Sbírka úsměvných fejetonů a povídek.
Čte: Filip Sychra
Bass, Eduard – Cirkus Humberto
Barvité vyprávění o čtyřech generacích cirkusových umělců
od skromných začátků přes období rozkvětu až k těžkým
zápasům s konkurencí o uhájení existence.
Čte: Jiří Pick
Bednářová, Marta – Nemocnice, aneb bolnica
Autorka píše o svém pobytu na oční klinice v nemocnici na
Ukrajině, kde nebojovala jen o zdraví, ale i o podstatu lidské
důstojnosti.
Čte: Hana Rychetníková
8

Bello, Antoine - Falzifikátoři
Román o tajné společnosti, která se zabývá sofistikovaným
falšováním reality. Svérázné satirické zamyšlení nad silou
informací v moderní době.
Čte: Jan Hyhlík
Bello, Antoine - Průzkumníci
Pokračování thrilleru Falzifikátoři. Konsorcium pro falšování
reality se setkává s falzifikacemi nejvyššího řádu, týkajících se
vysoké politiky.
Čte: Jan Hyhlík
Bellonci, Maria - Lucrezia Borgia
Monografie popisuje osobnost, život a dobu jedné z
nejznámějších žen italské renesance.
Čte: Hana Makovičková
Benjamin, Chloe - Věštba
Čtyři sourozenci z rodiny židovských přistěhovalců, děti ve
věku od 7 do 13 let, se vydají za věštkyní, aby poznaly svůj
osud. V průběhu příštího půl století je pak život zavede do
různých míst. Ale ačkoli je každý z nich jiný a osud ho zavane
jinam, pevná rodinná pouta nic nenaruší. Dojemný příběh
o síle víry a silných rodinných vazbách.
Čte: Tereza Dočkalová
Berg, Ellen - Já ti to opepřím, miláčku
Autorka se věnuje, s notnou dávkou černého humoru, námětu
ženské pomsty za nepovedené vztahy.
Čte: Helga Čočková
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Bergier, Jacques - Kniha nevysvětlitelného
Kniha popisuje, často s ironickým nadhledem, nejrůznější
nevysvětlitelné události a záhady.
Čte: Tomáš Krýsl
Bernstein, Marcelle – Tělo a duše
Sestra Gabriel vstoupila do kláštera jako mladé děvče,
podrobovala se tvrdé řeholi ale stále váhá, jestli byla její volba
správná.
Čte: Zdena Černá
Berry, Steve – Alexandrijská knihovna
Thriller, odehrávající se v západní a střední Evropě, USA a na
Sinajském poloostrově, sleduje průběh nebezpečného pátrání
po vzácném rukopisu z proslulé největší starověké knihovny.
Čte: František Dočkal
Berry, Steve - Jantarová komnata
Thriller inspirovaný záhadou uloupené a ztracené Jantarové
komnaty z pokladu ruských carů, která zmizela za 2. světové
války.
Čte: František Dočkal
Berry, Steve – Templářské dědictví
Dobrodružný román odehrávající se částečně ve středověku a
v současnosti. Vdova po historikovi, jenž byl předním
odborníkem na řád templářů, se pokouší přijít na kloub
zašifrovanému tajemství.
Čte: František Dočkal
Berthelius, Jenny – Abeceda strachu
Dvě detektivní novely.
Čte: Jaromír Meduna
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Bezouška, Bohumil – Jak jsem proskotačil život
Vzpomínky B. Bezoušky na hereckou dráhu a lidi, se kterými
se setkal.
Čte: Igor Smržík
Bicencová, Renata - Hranice vášně
Román vypráví příběh mladé psycholožky, která za tragických
okolností přišla o oba rodiče. Jako sirotka se jí ujal nejlepší
přítel otce, který se nakonec stal jejím manželem.
Čte: Helga Čočková
Bicencová, Renata - Nauč mě píseň svého srdce
Příběh inspirovaný argentinským profesionálním tanečníkem a
učitelem argentinského tanga Maurem Caiazzou, který je plný
vášně, napětí i citu.
Čte: Hana Rychetníková
Bicencová, Renata - Pošetilý osud
Román o osudové lásce starší ženy a mladšího muže.
Čte: Hana Rychetníková
Biggers, Earl Derr – Případu se ujímá Charlie Chan
Detektivní román o vyšetřování záhadných vražd uprostřed
turistické skupiny cestující kolem světa.
Čte: Jiří Kadlec
Biliánová, Popelka – Pověsti vyšehradské
Pověsti vyšehradské, které Popelka Biliánová sbírala a
zpracovávala pro své čtenáře, vyšly poprvé v roce 1905.
Autorka se domnívala se, že shromažďuje a zachycuje
starodávné legendy, ve skutečnosti však jejich předlohy
většinou nesahají dále než k počátkům 19. století a zdaleka ne
všechny mají opravdu lidový původ. To jim ale nikterak
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neubírá na přitažlivosti: dnes už patří k našemu historického
povědomí a tvoří nedílnou součást pražské mytologie.
Biocca, Ettore - Sama mezi Indiány
Vyprávění ženy, kterou jako dítě unesli Indiáni a ona s nimi
trávila dlouhých 20 let v neprozkoumaném pralese mezi
Brazílií a Venezuelou.
Čte: Helga Čočková
Bjork, Samuel – Clona
V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. Opodál stojí
prázdný fotoaparát, v jehož čočce je vyryté číslo. O pár dní
později najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů
mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachatele,
který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger
Munch proto k případu přizve zkušenou vyšetřovatelku Miu
Krügerovou. Společně musí zastavit vyšinutého vraha.
Čte: Špalková, Petra
Bjork, Samuel - V lese visí anděl
Policejní detektiv Holger Munch se chystá do důchodu, v
němž si chce užít vážnou hudbu, matematické hádanky a
pokuřování cigaret. Jenže Norskem právě otřásají podivné
vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bílých
šatiček a nechává v lese s cedulkou „Cestuji sama“ na krku.
Munch se tak musí postavit do čela speciální jednotky a
hlavně přesvědčit Miu Krügerovou, slavnou vyšetřovatelku,
aby se vrátila do služby.
Čte: Petra Špalková
Bley, Mikaela - Déšť smývá stopy
Jednoho chladného květnového dne zmizí v centru
Stockholmu osmiletá holčička Lycke. Pro zpravodajskou
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redakci TV4 je případ hlavní událostí a jeho sledováním je
pověřena reportérka Ellen Tammová. Musí se potýkat s
neschopností policie, podivným chováním dívčiných rodičů i
lhostejností svých kolegů. Je snad jediná, komu na nalezení
Lycke záleží.
Čte: Simona Peková
Block, Thomas – Orbita
Po startu moderního nadzvukového letadla se jeho raketové
motory zablokovaly, je možné zachránit téměř stovku
cestujících?
Čte: Jaromír Meduna
Boček, Evžen – Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku
Kostka
Po tragické smrti princezny Diany je na Kostce vyhlášen
smutek. V zámecké kapli vzniká pietní místo s kondolenční
knihou. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na
hájovnu za Maxem, který ji žádá o ruku. Není ovšem jasné,
jestli nejedná v pominutí smyslů. Následuje hororová cesta
nočním lesem do nemocnice, kde se Max ocitne na jednotce
intenzivní péče a vyděšená Marie přespí na interním oddělení.
Neklidnou noc zažívá i truchlící Kostka. Na zámek dorazí
několik osob, které rozpoutají vlnu zločinnosti. Podaří se
Marii celou tu zašmodrchanou situaci rozplést?
Čte: Veronika Khek Kubařová
Boček, Evžen - Aristokratka ve varu
Pokračování fiktivního deníku Marie III. z rodu Kostků, která
opět s humorem a ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším
zámku v Čechách" spolu se svéráznými členy rodiny a třemi
zaměstnanci.
Čte: Renata Volfová
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Boček, Evžen - Deník kastelána
Deníkový příběh kastelána chytí čtenáře okamžitě. Hrdina
knihy se znechucením opustí velkoměsto a zamíří na venkov,
aby našel ztracený smysl života a zachránil své manželství.
Zámek ho však od počátku zaskočí - odkrývá se jako místo
dávných i současných příběhů, dramat a nečekaných setkání.
Čte: Vladimír Kudla
Boček, Evžen - Poslední aristokratka
František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek
šlechtického rodu žijící v New Yorku. Po pádu
komunistického režimu se s manželkou Vivien a dcerou Marií
(III) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Fiktivní, mírně
humorný deník.
Čte: Renata Volfová
Bomann, Corina - Motýlí ostrov
Společensko-romantický román, který ve dvou časových
liniích vypráví příběh dvou žen, z nichž ta mladší po smrti své
tety postupně odhaluje rodinné tajemství, pokouší se složit
mozaiku své rodiny a uspořádat si svůj vlastní život.
Čte: Helga Čočková
Bombecková, Erma – Žena: jak (ne)zvládnout život
Dvě humoristické novely. První: Tráva nad septikem - vypráví
o městské rodině, která se rozhodla přestěhovat na předměstí a
koupit si tam domek. Druhá: Domácí rádce tety Ermy - je
portrétem ženy, která se snaží, aby se její letité manželství
proměnilo podle zaručených rad a příruček v ideální
manželství. Čtenáře potěší i rozesmějí dokonalou směsicí
vtipu, zajímavých postřehů všedních dnů a pozoruhodné
životní moudrosti.
Čte: Zdena Černá
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Borovička, V. P. - Scotland Yard zasahuje
Autentické kriminální případy.
Čte: Jaroslav Doleček
Borovička, Václav Pavel – Vyzvědačky století
Kniha o slavných vyzvědačkách vypovídá zejména o období
1. a 2. světové války.
Čte: Hana Makovičková
Borowitz, Alexandra – Rodina a jiné katastrofy
Emily prožívá jedno z nejkrásnějších, ale zároveň
nejnáročnějších období. Svatba s Davidem by sama o sobě
byla radostně očekávanou událostí. Ale Emilyna svérázná
rodina se rozhodla přijet o týden dříve a zpříjemnit svou
přítomností, pomocí a radami přípravy na svatbu. Katastrofy
na sebe nenechají dlouho čekat. Dočkají se všichni kýženého
dne ve zdraví a nedopadne všechno ještě úplně jinak?
Čte: Dana Pilařová
Borská, Ilona – Hanka v Paříži
Začínající redaktorka dostává nečekanou příležitost účastnit se
s redakčním fotografem módní přehlídky v Paříži.
Čte: Hana Rychetníková
Bosák, Jaromír - Africký deník Jaromíra Bosáka
Sportovní komentátor seznamuje čtenáře se svými zážitky z
fotbalového mistrovství světa v Jihoafrické republice v červnu
a červenci 2010.
Čte: Jiří Klika
Boučková, Tereza – Indiánský běh
Trojnovela je složena z útržků života dcery Pavla Kohouta.
Čte: Taťjana Medvecká
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Boučková, Tereza – Rok kohouta
Trýznivá výpověď autorky, ve které popisuje rok soužití jedné
velké rodiny, která se pod tíhou okolností po mnoha letech
rozpadá.
Čte: Renata Volfová
Boudník, Jiří - Věže : příběh 11.září
Strhující a pravdivý příběh česko-amerického architekta, který
pracoval 11. září 2001 jako projektový manažer na jedné z
newyorských staveb a podílel se na záchranných a odklízecích
pracích v oblasti Světového obchodního centra.
Čte: Pavel Batěk
Bradford, Barbara Taylor – Být nejlepší, 3. díl
Pokračování románu Zámožná žena a Uchovej si svůj sen
uzavírá velkou ságu o rodině Emy Harteové, která se vlastní
pílí povznesla mezi nejzámožnější anglické rodiny.
Čte: Heda Čechová
Bradford, Barbara Taylor – Uchovej si svůj sen, 2. díl
Pokračování románu Zámožná žena. Hlavní hrdinka po
padesátileté vládě nad svým obchodním královstvím svěřuje
všechno své jmění vnučce Paule.
Čte: Heda Čechová
Bradford, Barbara Taylor – Zámožná žena, 1. díl
První část románové ságy jejíž hrdinkou je temperamentní
žena, které se podařilo vybudovat vlastní obchodní království.
Čte: Heda Čechová
Bradford, Barbara Taylor – Vše na dosah
Román vypráví o krizi v životě třicetileté ženy, která v
jediném okamžiku ztrácí manžela i děti.
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Čte: Marie Drahokoupilová
Bragance, Anne - Mata Hari
Životopisný román o slavné tanečnici a záhadné špionce, která
byla popravena v roce 1917.
Čte: Renata Volfová
Braithwaite, Oyinkan – Má sestra je sériový vrah
Korode je zahořklá, není divu... Její sestra Ayoola je krásná a
oblíbená, jenže dost možná i šílená. Měla přítele, ale ten je teď
po smrti. Stejně jako ti dva předtím...
Čte: Zuzana Kajnarová
Braunová, Petra – Nejsem žádná lvice : životní příběh
legendární hlasatelky
Známá televizní hlasatelka Kamila Moučková mluví o svých
vzestupech a pádech.
Čte: Hana Rychetníková
Brierre, Jean-Dominique - Edith Piaf: Bez lásky nejsme
nic
Vzpomínková monografie věnovaná zpěvačce, která je
celosvětově uznávanou ikonou francouzského šansonu.
Čte: Renata Volfová
Brizzi, Fausto - 100 dní štěstí
Úsměvný román o lásce, chlapeckém přátelství, slunné Itálii a
skvělé italské kuchyni.
Čte: Filip Sychra
Bronteová, Charlotte – Jana Eyrová
Milostný román z viktoriánské Anglie.
Čte: Jiřina Krupičková
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Brown, Dan – Andělé a démoni
Symbolog Robert Langdon (známý také z Šifry mistra
Leonarda) je při návštěvě Evropy povolán k řešení rituální
vraždy.
Čte: Jan Hyhlík
Brown, Dan - Digitální pevnost
Thriller, jehož děj se točí kolem počítačového kódu.
Čte: Hana Rychetníková
Brown, Dan – Pavučina lží
Špionážní román.
Čte: Hana Benešová
Brown, Dan - Počátek
Další příběh Roberta Langdona, profesora symbologie, jenž se
tentokrát společně s atraktivní ředitelkou Guggenheimova
muzea v Bilbau dostává na stopu převratného objevu,
týkajícího se samotné podstaty lidské existence.
Čte: Martin Sláma
Brown, Sandra - Reportér
Napínavý román je příběhem o lžích, které říkáme sami sobě,
abychom přežili a o tom, že nelze uniknout vlastní minulosti.
Čte: JanHyhlík
Bryndza, Robert - Do posledního dechu: další případ
Eriky Fosterové
Thriller jednoho z nejčtenějších autorů současnosti Roberta
Bryndzy opět přináší napětí až do posledního dechu. Detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová se svým týmem tentokrát bojuje
s nástrahami virtuálního světa…
Čte: Helga Čočková
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Bryndza, Robert - Dívka v ledu
První díl poutavé detektivní série s vyšetřovatelkou Erikou
Fosterovou. V londýnském parku je nalezeno zmrzlé tělo
zavražděné mladé ženy. Šéfinspektorka Erika bude čelit při
hledání rafinovaného vraha jak profesním, tak i osobním
problémům.
Čte: Helga Čočková
Bryndza, Robert – Chladnokrevně
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže.
Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová
už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné překvapení. Ale na to, co
doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří na
několikátý pokus otevřít, nemůže být nikdo nikdy připraven.
Čte: Čočková, Helga
Bryndza, Robert - Noční lov: pokud tě někdo sleduje, jsi
mrtvý
Volné pokračování napínavé řady temných detektivních
thrillerů, ve kterém mladá vyšetřovatelka Erika Fosterová jde
po stopách extrémně nebezpečného sériového vraha.
Čte: Helga Čočková
Bryndza, Robert – Smrtící tajnosti
Vysoce profesionální Eričino nasazení v práci je vykoupeno
osamělým osobním životem a vzpomínkami na zavražděného
manžela. Erika hledá naplnění i zapomnění v práci a do
vyšetřování obzvláště kruté vraždy atraktivní mladé ženy se
pustí naplno. Oběť byla zavražděna před svým domem na
Štědrý den a podobných útoků černě oblečeného pachatele s
plynovou maskou bude mnohem víc.
Čte: Helga Čočková
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Bryndza, Robert – Temné hlubiny: další případ Eriky
Fosterové
Když dostane detektiv Erika Fosterová tip, že by klíčový
důkaz ve velkém drogovém případu mohl být ukryt
v zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání.
Z hlubin její kolegové vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto
případu, ale také kostru malého dítěte. Pozůstatky jsou rychle
identifikovány. Jessica Collinsová, sedmiletá dívka, jejíž
zmizení plnilo stránky novin před šestadvaceti lety. Erika brzy
zjistí, že toto vyšetřování bude jistě jedno z nejsložitějších
v její kariéře. Někdo si totiž nepřeje, aby byl případ vyřešen.
Čte: Helga Čočková
Buck, Perl S. – Východní vítr a západní vítr
Hrdinkou je mladá čínská žena z konzervativní rodiny, která
se chce provdat za muže zvyklému americkému životnímu
stylu, což je příčinou konfrontace dvou civilizací.
Čte: Hana Makovičková
Budín, Stanislav – Jistý pán z admirality
Životopis Sira Winstona Leonarda Spencera Churchila z pera
českého publicisty.
Čte: Jiří Kadlec
Budinský, Libor – Vraždy slavných
Kniha popisuje okolnosti vražd slavných světových osobností.
Čte: Jiří Klika
Busch, Andrea C. – Vražda na vidličku
34 kriminálních povídek a 120 receptů jedinečné chuti –
detektivní povídky se dotýkají jídla a kuchaření.
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Bussi, Michel – Vážka
Ve Francii se těsně před Vánoci zřítí letadlo letící z Istanbulu,
vypadá to, že všichni zahynuli. Pak ale záchranáři najdou
poblíž letadla živé miminko. Na palubě letadla byly ale dvě
děti v tomto věku. Policie stojí před těžkým rozhodnutím: je
miminko Lyse-Rose z vlivné rodiny Carvilleových, nebo
Emily z obyčejné rodiny Vitralových? Nakonec je dítě
prohlášeno za Emily. Carvilleovi se s tím nechtějí smířit a
najmou si soukromého detektiva, který má dokázat, že dítě
patří jim. Rozhodující důkaz se mu najít nepodaří. Když už
chce se vším skončit, uvidí staré noviny, kde se o případu
psalo. Vše se mu náhle spojí a on pochopí, jak to bylo.
Čte: Hana Benešová
Byrne, Lorna – Andělé v mých vlasech
Autobiografický příběh ženy vídající od dětství anděly, kteří jí
pomáhají procházet různými peripetiemi života.
Čte: Gabriela Fillipi
Brent, Madeleine – Bílá žena
Midži, vyrůstající u australských domorodců, u nichž je pro
svou bílou pleť a rudé vlasy v opovržení, pátrá s pomocí
anglického přistěhovalce a jeho ženy po svém původu.
Čte: Hana Makovičková
Březina, Jiří – Promlčení
Úvodní díl detektivní série "Tomáš Volf", ve které mladý
policista narazí, při zkoumání promlčených vražd, na podivné
úmrtí, k němuž došlo v roce 1991 v zastrčené osadě Pasečky u
rakouských hranic.
Čte: Jakub Saic
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Cabot, Meg - Jak začíná láska
Humoristický román s detektivní zápletkou psaný formou emailů.
Čte: Milada Čechová
Caruso, Giacinta - Magický čtverec Albrechta Dürera
Detektivní příběh ze současnosti se prolíná s popisem života
slavného norimberského malíře Albrechta Dürera.
Čte: Hana Benešová
Castelot, André – Krásné a tragické lásky v dějinách
Známé i méně známé milostné vztahy zejména z
francouzského dvorského a uměleckého prostředí.
Čte: Zdeněk Ziegler
Cibulka, Aleš – Nataša Gollová : život tropí hlouposti
Monografie české divadelní a filmové herečky Nataši Gollové.
Čte: Heda Čechová
Cibulka, Aleš – Nataša Gollová. 2. díl .Čenobílé
vzpomínání
Další knížka o pozoruhodné hvězdě českého filmu – Nataše
Gollové, talentované dívce z dobré rodiny, která během svého
života zažila krátkou světskou slávu a tvrdý osobní pád. Autor
s citem pro detail zmapoval celý její život.
Čte: Heda Čechová
Cimický, Jan – Anonym
Osou detektivního příběhu je vyšetřování vraždy lékaře.
Čte: Rudolf Pellar
Cimický, Jan - Podivný host
Krátké psychologické příběhy s detektivní zápletkou.
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Čte: Pavel Chovanec
Clarke, Stephen - Faktor Merde
Páté pokračování humoristického románu, ve kterém rodilý
Angličan popisuje svérázný život ve Francii.
Čte: Jiří Žák
Clarke, Stephen - Merde Impossible
Čtvrté pokračování humoristického románu, ve kterém rodilý
Angličan popisuje svérázný život ve Francii. Tentokrát, mimo
jiné, se svou přítelkyní pátrá po jeseterech a snaží se zabránit
jejich výlovu za účelem prodeje kaviáru.
Čte: Jiří Žák
Clarke, Stephen – Merde! Rok v Paříži
V humoristicky laděném románu popisuje rodilý Angličan pro
něj naprosto nepochopitelný a svérázný způsob života ve
Francii.
Čte: Jiří Žák
Clarke, Stephen – Už zase skáču přes Merde!
Volné pokračování humoristického románu Merde! V němž
již známý anglický hrdina zdolává nástrahy v soužití s
francouzskými spolupracovníky během svého pobytu v Paříži.
Čte: Jiří Žák
Cleveland, Karen - Musím to vědět
Analytička CIA Vivian Millerová zjišťuje, že Matt, její
manžel a otec čtyř malých dětí, patří už 22 let mezi ruské tzv.
spící agenty na území USA. Bude silnější její profesionalita,
nebo potřeba zabezpečit rodinu a její dobré jméno? Jeden
ústupek ve snaze zachránit manžela a budoucnost dětí vede do
spirály ruského nátlaku a vydírání, které zpočátku ohrožuje
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fungování celé CIA i život rodiny. Matt se chová podivně a
jednoho dne beze stopy zmizí. Rusové navíc začnou
pronásledovat jejich syna. Pomůže ještě pravda? A co je
vlastně pravda? A komu ji říct, aby obětí bylo co nejméně?
Čte: Kateřina Horáčková-Mendlová
Clifford, Francis – Třetí strana mince
Detektivní příběh.
Čte: Hana Makovičková
Clynes, Michael - Smrt Horových služebníků
Druhá kniha detektivních příběhů ze starověkého Egypta,
které řeší soudce Amerotke.
Čte: Filip Sychra
Coben, Harlan - Chybíš mi
Psychothriller s kriminální zápletkou, v němž newyorská
policistka Kat Donovanová musí kromě případu řešit a odhalit
i osobní letitá tajemství.
Čte: Milada Čechová
Coelho, Paulo – Čarodějka z Portobella
Psychologicko-filozofický román, jehož nezkrotná hrdinkačarodějka-hledá cestu nejen k vlastní identitě, ale i k
duchovnímu světu a lásce.
Čte: Renata Volfová
Coelho, Paulo - Nevěra
Příběh švýcarské manželky a novinářky Lindy, která si
stereotypní manželský život kompenzuje nevěrou.
Čte: Renata Volfová
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Coelho, Paulo - Vítěz je sám
V knize Vítěz je sám se Paulo Coelho vrací k důležitým
myšlenkám z románů Jedenáct minut a Záhir. Předkládá
čtenářům román plný napětí, věrný obraz světa, v němž žijeme
a kde se natolik upínáme k bohatství a úspěchu za každou
cenu, že mnohdy neslyšíme, co nám říká naše vlastní srdce.
Kriminální román ze zákulisí filmového festivalu v Cannes.
Čte: Renata Volfová
Coelho, Paulo – Záhir
Známý spisovatel a válečná zpravodajka, oba úspěšní ve své
profesi, žijí v Paříži v nekonvenčním manželství. Jednoho dne
žena zmizí. Šlo o vraždu, únos, útěk? Spisovatel je odhodlán ji
– svůj „Záhir“ (pojem známý z islámského světa, který
označuje věc nebo bytost, na něž nelze zapomenout) najít.
Jeho pátrání jej zavede do nejvzdálenějších končin světa, ale
zároveň i do vlastního nitra. Paulo Coelho ve svém novém
románu zkoumá, co dnes znamená pro muže a ženu společný
život a jak nerezignovat na riziko a dobrodružné hledání
„osobního příběhu“.
Čte: Filip Čáp
Colgan, Jenny – Kavárnička na pobřeží
Díky novém pracovnímu úkolu se Flora nečekaně vrací do
svého rodiště, na malý skotský ostrov Mure, kde se znovu
setkává se svou rodinou. Jako by se tu čas zastavil, otec
a bratři se vůbec nezměnili a vítají Floru s otevřenou náručí,
ale stejně tak se nevytratil duch její matky, který číhá
v každém zákoutí. Když Flora objeví matčin zápisník
s recepty, už ji nic nezastaví, pustí se do vaření a netrvá
dlouho, a otevírá si svou kavárničku na pobřeží. Zjišťuje, že
život v Londýně ji už nepřináší radost, její pravé místo
je možná právě na ostrově.
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Čte: Eva Hadravová
Colgan, Jenny - Ostrov s vůní čerstvého chleba.
Román o ženě, pro niž konec znamenal začátek, hledání
nového domova, nových přátel a znovuobjevení náplně života.
Čte: Marcela Šiková
Colgan, Jenny – Pojízdný krámek snů
Nina ze všeho nejvíc na světě miluje knihy a umí pro každého
najít tu nejvhodnější. Jenže knihovna, kde pracuje, je zrušena
a introvertní děvče se najednou ocitá tváří v tvář realitě. Jak to
udělat, aby mohla dělat práci svých snů a našla při tom sama
sebe i lásku jako z románu? Nina ze zaniklé knihovny
zachrání spousty krásných knížek a rozhodne se, že si koupí
starou dodávku a začne v ní provozovat knihkupectví. Jediná
k mání je ale ve Skotsku, a tak se hrdinka vydá na dlouhou
a nesnadnou cestu ke splnění svého snu - a jakmile na ni
vykročí, začnou se dít věci.
Čte: Eva Hadravová
Collins, Wilkie – Žlutá maska
Soubor detektivních novel.
Čte: Jiří Kadlec
Conradi, Peter - Králova řeč : jak jeden muž zachránil
britskou monarchii
Skutečný příběh vychází z deníku logopeda, kterého svede
dohromady se členem královské rodiny koktání nesmělého
Alberta, vévody z Yorku, mladšího syna britské panovnické
rodiny.
Čte: Miroslav Táborský
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Cook, Robin – Hostitel
Thriller z lékařského prostředí, ve kterém autor spojuje
odborné lékařské informace s fikcí na pozadí etických
problémů.
Čte: Lenka Veliká
Cook, Robin - Kóma
Napínavý román z lékařského prostředí.
Čte: Jiří Klika
Cook, Robin - Stážista
Román prostřednictvím mladého lékaře líčí všeobecné
podmínky amerického zdravotnictví.
Čte: Michal Roneš
Cooper, Jilly – Skandál! Příběh dvou škol
Společenský román z prostředí britského školství se odehrává
na anglickém venkově počátkem 21. století.
Čte: Věra Slunéčková
Cornwell, Patricia Daniels - Faktor Scarpettová
Detektivní thriller ze série případů patoložky Kay Scarpettové.
Čte: Milada Čechová
Cornwell, Patricia Daniels - Posmrtný přístav
Kriminální román s mrazivě napínavou zápletkou z řady o
soudní patoložce Kay Scarpettové.
Čte: Hana Rychetníková
Corry, Jane - Manželova žena
Psychologický thriller, v němž každodenní lži jednotlivých
postav utahují smyčku osudu čím dál pevněji, a vedou tak k
nezvratným událostem.
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Čte: Ivana Milbachová
Coulter, Catherine – Terč
Román pro ženy s dramatickou zápletkou se odehrává v
divoké přírodě Skalistých hor v USA.
Čte: Hana Rychetníková
Cousteau, Jacques Yves – Život na konci světa
Cestopis.
Čte: Jiří Kadlec
Crais, Robert - Hlídka
Kriminální thriller ze současných Spojených států líčí pátrání
po unesených a jejich únoscích.
Čte: Jiří Žák
Crais, Robert - L. A. rekviem
Thriller z Los Angeles, ve kterém soukromý detektiv Elvis
Cole vyšetřuje násilnou smrt mladé ženy. Vyšetřování posléze
přejde do pátrání po masovém vrahovi.
Čte: Jiří Žák
Crais, Robert - Podezřelý
Policista Scott James řeší spletitý kriminální případ s vydatnou
pomocí vlčáka Meggie. Milovníci napínavých kriminálních
příběhů si pak užijí nečekaných zvratů a – jak už to u Roberta
Craise bývá - také ohromujícího rozuzlení. Padouši se totiž
často skrývají právě tam, kde by je nikdo nehledal.
Čte: Filip Čáp
Crais, Robert - Poslední detektiv
Soukromé očko Elvis Cole bojuje se zabijáckými únosci.
Čte: Luděk Nešleha
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Crais, Robert - Pravidlo dvou minut
Napínavý román o propuštěném bankovním lupiči, který spolu
s bývalou agentkou FBI pátrá po vrahovi svého syna.
Čte: Jiří Žák
Crais, Robert - Rukojmí
Po nevydařené loupeži u benzinové pumpy se tři mladiství
delikventi schovají do blízké vily a drží jejího majitele a jeho
děti jako rukojmí. Na místě zasahuje zkušený krizový
vyjednavač Jeff Talley. Překotný vývoj událostí však způsobí,
že se v roli rukojmích ocitnou i jeho manželka a dcera.
Čte: František Dočkal
Crais, Robert - Tajemná řeka
Soukromé očko Elvis Cole a jeho přítel hledají v Lousianě
rodiče známé televizní hvězdy.
Čte: František Dočkal
Crais, Robert - Zloději lidí
Když se dva mladí lidé, Krista a Jack, vydají na noční
vyjížďku do pouště, nečekají, že by se mohlo stát něco
hrozného. Romantika se však brzy změní ve smrtelné
nebezpečí. Kristina matka Nita Moralesová se však domnívá,
že její dcera prostě utekla z domu. Přesto se obrátí na Elvise
Colea, aby ji našel. Skutečnost je však mnohem horší.
Pavučina organizovaného zločinu se vzápětí začíná stahovat i
kolem Colea. Jeho parťák Joe Pike má náhle plné ruce práce a
místo dvou unesených teď musí najít tři. Není už ale na
všechno pozdě?
Čte: Filip Čáp
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Czendlik, Zbigniew – Postel, hospoda, kostel
Není kněz jako kněz - Zbigniew Czendlik je toho skvělým
důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své
farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje
ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako
doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo
ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co
je v životě nejdůležitější? Ale hlavně - jak to, že u nás
nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho
podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy,
život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých
předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na
vlastní nebezpečí.
Čte: Markéta Zahradníková
Čechura, Jaroslav - Děti a levobočci českých králů
Medailonky druhorozených a dalších dětí i levobočků českých
panovníků od 11. do 20. století.
Čte: Heda Čechová
Čermák, Miloš - Lovestory ve výtahu a dalších 77 povídek
z fleku
Povídky nejprve vycházely na autorově blogu a na žádost
čtenářů je vydal knižně.
Čte: Miloš Čermák
Červená, Soňa - Stýskání zakázáno : kousek mého
divadelního děje-spisu a země-spisu
Vzpomínková kniha české operní a koncertní umělkyně se
odvíjí od dětství a počátků její umělecké kariéry v Čechách k
významnému působení v zahraničních angažmá.
Čte: Barbora Kouklíková
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Červená, Věra - Příběhy a recepty z pošťácké brašny
Veselé příběhy ze života pošťáků proložené oblíbenými
kuchařskými recepty.
Čte: Marcela Šiková
Červenka, Jarda – Nejlepší čas života a jiné povídky
Společenský román.
Čte: Jan Tříska
Dahl, Roald – Jedenadvacet polibků
Povídky charakteristické černým humorem, ironií a šokujícími
pointami.
Čte: Milan Neděla
Dahl, Roald – Milostné rošády : Velká rošáda
Povídka o dvou přátelích, kteří zatouží po ženě toho druhého.
Vznikne tak šílený plán, podle kterého si na jednu noc své
ženy doopravdy vymění.
Čte: Lukáš Hlavica
Dahl, Roald - Matylda
Humorné vyprávění o chytré holčičce Matyldě, jejích
hloupých rodičích a zvláštním nadání. Pro děti od 8 let.
Čte: Věra Slunéčková
Daněk, Oldřich – Hříčky o královnách
V sedmi příbězích ožijí historické postavy královen, které v
různých obdobích ovlivňovaly dějiny.
Čte: Helga Čočková
Däniken, Erich von – Oči sfingy
Proslulý autor pokládá nové otázky o staré zemi na Nilu a
předkládá zajímavou knihu ze svých cest a bádání v Egyptě.
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Čte: Jiří Kadlec
Daninos, Pierre – Zápisník majora Thompsona
Humoristický román o příhodách penzionovaného majora
Thompsona, který z Anglie přesídlil do Francie.
Čte: Jiří Lábus
Dalrymple, William – Xanadu. Cesta za Kublajchánem
Cestopisné reportáže skotského studenta, který se v 80. letech
20. století vydal po historické cestě Marca Pola z Jeruzaléma
do čínského Xanadu.
Čte: František Dočkal
Davenport, Marcia - Mozart
Životopis geniálního skladatele a hudebníka W. A. Mozarta.
Čte: Heda Čechová
David, Petr - Nejkrásnější výlety vlakem
Autoři připravili pestrý seznam výletů po těch nejkrásnějších
železničních tratích v Česku. Nechybí ani nabídky pěších
výletů, které najdeme v podkapitolách s názvem "Vystup a
jdi".
Čte: Barbora Kouklíková
Davouze, Marta - Dům v Bretani
Humorně laděné autobiografické vyprávění bývalé manželky
Vladimíra Železného, která se v padesáti letech usadila na
bretaňském venkově.
Čte: Daniela Kolářová
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Davouze, Marta - Víkend s Miriam
Známá autorka ve svém posledním románu zachycuje příběh
vysokoškolského pedagoga, který se hluboce a platonicky
zamiluje do Miriam, manželky svého přítele.
Čte: Marcela Šiková
Davouze, Marta - Vypadni z mýho života!
Psychologický román se zabývá některými aktuálními
problémy mezilidských a partnerských vztahů.
Čte: Marcela Šiková
Deaver, Jeffery - Dvanáctá karta
Šestý případ kriminalisty Lincolna Rhyma a jeho společnice,
ve kterém se během dvou dnů pokusí zachránit život mladé
studentce.
Čte: Milada Čechová
Deaver, Jeffery - Ďáblova slza
Thriller se odehrává během silvestrovské noci, kdy ve
Washingtonu řádí zmanipulovaný hromadný vrah.
Čte: Jiří Žák
Deaver, Jeffery – Katedrála hrůzy
Triller s napínavou detektivní zápletkou varuje před
nebezpečím šílených náboženských sekt.
Čte: Luděk Nešleha
Deaver, Jeffery - Kříže u cesty
Detektivní thriller z volné série o Kathryn Danceové.
Čte: Milada Čechová
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Deaver, Jeffery - Panoptikum
16 psychologických povídek - thrillerů obsahuje variace na
téma zločin.
Čte: Milada Čechová
Deaver, Jeffery - Příští oběti
Kriminální thriller se zkušenou policistkou Brynn McKenzie,
která se mimo službu vypraví prověřit volání na tísňovou
linku. Rutinní akce se změní v boj o život.
Čte: Milada Čechová
Deaver, Jeffery - Sběratel kostí
Thriller se odehrává v západní části New Yorku, kde
pomatený vrah za sebou záměrně zanechává stopy, které
mohou vyřešit pouze zkušení kriminalisté.
Čte: Jan Schánilec
Deaver, Jeffery - Tanečník
Profesionální nájemný vrah zvaný Tanečník se chystá během
pětačtyřiceti hodin zlikvidovat tři nepohodlné svědky v
případu vlivného obchodníka se zbraněmi. Dokáže mu v tom
zabránit ochrnutý detektiv Lincoln Rhyme a jeho pomocnice
Amélie Sachsová? Rozpoutaná nelítostná psychologická
válka, plná zvratů a úskoků, se neobejde bez těžkých ztrát na
životech.
Čte: Jan Vondráček
Deaver, Jeffery – Zločin
Antologie detektivních povídek a thrillerů převážně
amerických spisovatelů 20. století.
Čte: Jiří Žák
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DeBartolo, Tiffanie - Díra v duši
Nekonvenční román o peripetiích jednoho milostného vztahu.
Čte: Hana Rychetníková
Dekker, Ted - Dcery lamače kostí
Psychothriller s kriminální zápletkou líčí nelítostný souboj
sériového vraha s důstojníkem zpravodajské služby.
Čte: František Dočkal
Dekker, Ted - Hřbitov pátera Hansena
Kriminální psychothriller, ve kterém se prolíná příběh
bosenského kněze a mladé narkomanky.
Čte: František Dočkal
Dekker, Ted - Sběratel nevěst
Pátrání po zrůdném vrahovi, který své ženské oběti aranžuje
do podivných pozic a nechává u nich šifrované vzkazy.
Čte:František Dočkal
Delaney, J. P. - Ta přede mnou
Psychologický thriller z prostředí zvláštního domu, který
spolu se svým tvůrcem přetváří životy těch, kdo v něm bydlí.
Čte: Kristýna Podzimková, Máša Málková
Delaney, J. P. - Věř mi
Claire je talentovaná studentka herectví, která si na školné
vydělává neobvyklým způsobem. Pro právnickou firmu
pracuje jako volavka a shání kompromitující videa, která
mohou podváděné manželky použít u soudu jako důkazy. Celý
Claiřin život se však obrátí vzhůru nohama případem manželů
Foglerových, když je Foglerem odmítnuta a za několik hodin
je jeho manželka nalezena mrtvá. Claire je kriminalisty
požádána o spolupráci při usvědčení Foglera z vraždy, neboť
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vše nasvědčuje tomu, že je dlouho prchajícím sériovým
vrahem.
Čte: Veronika Kehk Kubařová
Demille, Nelson - Odvetný úder
Politický thriller odhaluje pozadí děsivého spiknutí, jehož
nitky se sbíhají v pánském klubu Custer Hill.
Čte: Jiří Žák
Denker, Henry - Lékaři
Dějovou osu románu tvoří soudní spor, ve kterém je
obžalován lékař dětského oddělení dobročinné nemocnice za
to, že zvolil špatný léčebný postup.
Čte: Hana Makovičková
Devátá, Ivanka - Jak jsem se zbláznila
Stres a životní i pracovní těžkosti dovedly autorku do
psychiatrické léčebny. Své zážitky z tohoto prostředí vypráví s
humorem a nadhledem.
Čte: Ivanka Devátá
Dietrich, Marlene – To jsem já
Vzpomínky hvězdy filmového plátna.
Čte: Hana Makovičková
Dobbs, Michael - Dům z karet
Dům z karet patří k nejlepším politickým thrillerům.
Pojednává o machiavellistickém a bezskrupulózním politikovi
Francisi Urquhartovi, jemuž přestane jeho úloha v britském
parlamentu stačit a rozhodne se zamířit výš až do křesla
premiéra. Přestože je to vážený a alespoň navenek slušný
člověk, za svým cílem jde přes mrtvoly. Kniha se dočkala
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dvou pokračování a do širšího povědomí se dostala i díky
dvěma seriálům.
Čte: Igor Bareš
Doctorow, E. L. – Billy Bathgate
Napínavý příběh chudého chlapce z Bronxu, který je
poslíčkem a pomocníkem krutého gangstera a jeho
newyorského gangu.
Čte: Rudolf Pellar
Doctorow, E. L. - Povídky o skvělé zemi
Pět povídek o životních ztroskotancích ve "skvělé zemi"
jménem Amerika.
Čte: Tomáš Juřička
Dočekal, Boris – Maminka, tatínek a já. O rodičích a
dětství
Osobnosti české kultury vzpomínají na své rodiče a dětství.
Čte: Zdena Černá
Doe, Bill - Co si muži nepřejí, aby ženy věděly : o jejich
tajemstvích, lžích a zatajených pravdách
Humorně ironický pohled na temné stránky mužské duše,
většinou související se sexuálním pudem.
Čte: Hana Rychetníková
Doherty, P. C.-. Mstitelé bohyně Isis
Pátý případ ctihodného soudce Amerotkea řeší případ
vykradačů hrobů, smrt generála a zmizení čtyř dívek v
Thébách.
Čte: Filip Sychra
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Doherty, P. C. – Před tváří Amonovou
První kniha historických detektivních románů z doby vlády
egyptské královny Hatusu.
Čte: Filip Sychra
Doherty, P. C. – Setovi zabijáci
Historický detektivní román je obrazem politické situace v
Egyptě v roce 1478 př. n. l., za vlády první egyptské královny
Hatšepsut.
Čte: Filip Sychra
Doherty, P. C. - Travič z Ptahova chrámu
Šestý případ thébského soudce, který na dvoře staroegyptské
vládkyně Hatusu řeší ty nejtěžší zločiny.
Čte: Filip Sychra
Doherty, P. C. - Vraždící Anubis
Třetí kniha historických detektivních případů ctihodného
soudce Amerotkea vypráví o tajemných vraždách spojených s
šakalím bohem.
Čte: Filip Sychra
Donnelly, Gabrielle - Dopisy Malých žen
Román inspirovaný knihou Malé ženy vypráví příběhy tří
sester v současném Londýně.
Čte: Michaela Doležalová
Donutil, Miroslav – Furt ve střehu
Úsměvné Úsměvné vyprávění o legendárním Františku
Kocourkovi. vyprávění o legendárním Františku Kocourkovi.
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Donutil, Miroslav – Historky z Provázku
Zvukový sestřih televizních pořadů Miroslav Donutil v
Baráčnické rychtě a Donutil nás opět k smíchu.
Donutil, Miroslav – Já na co chci odpovím
Záznam představení. Natočeno v brněnském klubu Šelepka v
září 1996.
Donutil, Miroslav – Ptejte se mě na co chcete
Záznam představení.
Dostál, Vítězslav – Štastná planeta aneb Jak jsem na kole
objel svět. 1. díl. Z Prahy na Nový Zéland.
Tato kniha vznikla díky kamarádství. Na kole ji odšlapal a do
příručního magnetofonu nadiktoval Víťa Dostál. Jeho zážitky
převyprávěl a do počítače vepsal Milan Švihálek.
Čte: Miroslav Saic
Dostál, Vítězslav – Štastná planeta aneb Jak jsem na kole
objel svět. 2. díl. Z Nového Zélandu do Prahy.
Tato kniha vznikla díky kamarádství. Na kole ji odšlapal a do
příručního magnetofonu nadiktoval Víťa Dostál. Jeho zážitky
převyprávěl a do počítače vepsal Milan Švihálek.
Čte: Miroslav Saic
Dousková, Irena - Darda
Volné pokračování románů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák
se odehrává v současnosti. Hlavní hrdinka je vdaná a má dvě
děti.
Čte: Hana Rychetníková
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Dousková, Irena – Oněgin byl Rusák
Humorné vyprávění z doby Totality. Volné pokračování
románu Hrdý Budžes.
Čte: Hana Rychetníková
Dovrtělová, Miluše - Sólo pro plavčíka: dva případy
Romana Kříže
Dva napínavé případy ze současnosti řeší kapitán kriminální
policie a amatérský detektiv - bývalý námořník.
Čte: Hana Rychetníková
Doyle, Arthur Conan, Sir – Sherlock Holmes 1.
Detektivní příběhy známého detektiva Sherlocka Holmese.
Čte: Soběslav Sejk
Drogin, Bob – Malý velký lhář : případ největšího
pochybení tajných služeb
Román odhaluje jednu z největších chyb v dějinách špionáže,
která měla dalekosáhlé důsledky. Příběh špiona vychází z
faktů, velkého množství dokumentů a rozhovorů.
Čte: Jan Hyhlík
Du Maurier, Daphne – Únik
Romantický příběh o lásce anglické lady k francouzskému
korzárovi se odehrávají v 18. století. Román líčí rozhodovaní
vdané ženy s dětmi, která se odhodlá k riskantnímu kroku opustit manželství, z něhož vymizela láska - a pokouší se začít
nový život.
Čte: Hana Makovičková
Du Maurier, Daphne – Vzestup Juliův
Psychologický román o tragickém osudu člověka, který
věnoval celý život hromadění bohatství, ženám a slávě.
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Čte: Hana Makovičková
Dübell, Richard - Ďáblova bible
Autor, na pozadí bouřlivých událostí konce 16. století, rozvíjí
příběh související s monumentální rukopisnou knihou
středověku - Ďáblovou biblí.
Čte: Jan Hyhlík
Dudek, Oldřich – Bufet blízko umění
Autor tuto knížku sestavil ze svých zážitků, prožitků a
poznatků s humorem sobě vlastním.
Čte: František Dočkal
Dudek, Oldřich - Záletný ďábel a jiné radosti
Soubor krátkých lechtivých humoristických povídek na téma
láska, manželské i nemanželské vztahy a život vůbec.
Čte: Jiří Kubeš
Duenas, María - Čas mezi šitím
Román o zdánlivě obyčejné ženě, která využije svůj talent a
odvahu, aby se proměnila v prestižní krejčovou a později v
tajnou agentku pracující pro spojence za druhé světové války.
Čte: Hana Rychetníková
Ducháček, Ivo - Putování Martina Čermáka se psem
Máňou
Cestopisné črty o Kalifornii tak, jak ji v 80. letech 20. století
viděl dopisovatel Hlasu Ameriky, jeho žena a pes.
Čte: Jiří Zavřel
Dumas, Alexandre – Lady Hamiltonová
Historický životopisný román o milence legendárního
anglického admirála Nelsona.
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Durant, Philippe – Belmondo
Životopisný portrét známého francouzského herce.
Čte: Lubor Navrátil
Duras, Marguerite – Milenec
Milostná novela o autorčině první milostné zkušenosti s
mužem žluté pleti.
Čte: Daniela Kolářová
Durrell, Gerald Malcolm - Aye-aye a já
Vyprávění o expedici na Madagaskar.
Čte: Tomáš Krýsl
Durrell, Gerald Malcolm - Bafutští chrti
Anglický cestovatel a přírodovědec humorně popisuje svou
výpravu za zvěří do Kamerunu.
Čte: Richard Honzovič
Durrell, Gerald Malcolm – Přetížená archa
Příjemné vyprávění o těžkém životě sběratele zvířat.
Čte: Jaroslav Doleček
Durrell, Gerald Malcolm - Růženka je z příbuzenstva
Pásmo humorných příběhů mladého úředníka, které prožije
díky svému nečekanému dědictví - slonici Růžence.
Čte: Rudolf Pellar
Durrell, Gerald Malcolm – Vdáváme matku a jiné povídky
Osm povídek o rodině, zvířatech a autorových veselých
zážitcích s přáteli
Čte: Jaroslav Doleček
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Durrell, Gerald Malcolm - ZOO v kufru
Pásmo autentických úsměvných historek z autorovy cesty po
Kamerunu, kde lovil živé exempláře vzácných zvířat pro svou
budoucí zoologickou zahradu.
Čte: Rudolf Pellar
Dürrenmatt, Friedrich – Justice
Kantonální rada a milionář zastřelí před svědky rektora místní
univerzity, je odsouzen a z vězení si najme mladého právního
zástupce. Advokát kauzu přijme, ale později zjistí, že se dostal
do složité situace.
Čte: František Špaček
Dvořáková, Petra – Chirurg
Český profesní i vztahový román o lékaři, který před plíživým
vyhořením zvažuje, co dál se životem. Chirurg Hynek Grábl
pracuje v nemocnici menšího formátu, než si přál. Na vině je
alkoholové uklouznutí v minulosti, které pošramotilo také jeho
vztah s rodinou. Kvůli vlastním slabostem, krizi středního
věku a poměrům v českém zdravotnictví čelí vyhoření,
ohrožujícímu jeho pracovní i osobní život. Nejen své povolání
má však v hloubi duše stále rád, a tak ho brzy bude čekat
rozhodnutí, jestli všem démonům podlehnout, nebo se jim
vzepřít. Autorka v tomto románu ze současnosti zužitkovala
jak znalost medicínského prostředí, tak schopnost napsat
uvěřitelně nedokonalé postavy.
Čte: Pavel Batěk
Edwards-Jones, Imogen – Hotel Babylon, aneb, nechcete
raději zůstat doma?
Děj se odehrává v luxusním hotelu Babylon v centru Londýna,
kde se potkávají bohatí a mocní celého světa i všech
národností. Osobitým a vtipným způsobem nás hotelem i jeho
43

zázemím provede recepční onoho místa. Vše, co nyní
následuje se doopravdy stalo.
Čte: Luděk Nešleha
Egeland, Tom - Lži otců
Rodová sága mapující historii čtyř generací mužů z fiktivního
slavného norského rodu Scottů.
Čte: Jiří Klika
Erskine, Barbara – Dědictví minulosti
Mladá vikářka přichází na nové působiště v Anglii a nečekaně
čelí nepřátelskému prostředí, které způsobuje zdejší vikář.
Čte: Hana Rychetníková
Erskine, Barbara – Dům ozvěn
Autorka konfrontuje reálný svět s příběhem z minulosti, o
prokletí přežívajícím ve starém venkovském sídle.
Čte: Hana Rychetníková
Evans, Nicholas – Zaříkávač koní
Známý příběh muže, který si rozuměl s koňmi.
Čte: Luděk Nešleha
Fabianová, Vlasta – Jsem to já?
Autobiografické vzpomínky české herečky.
Čte: Hana Makovičková
Fairley, John – Kronika záhad a tajemství Arthura C.
Nevysvětlitelné jevy podle televizního seriálu Tajemný svět
Arthura C. Clarka a Svět tajemných sil A. C. Clarka.
Čte: František Dočkal

44

Faye, Lyndsay - Bohové Gothamu
Historická detektivka odehrávající se v létě roku 1945 v New
Yorku. Desetiletá dívka utekla z nevěstince celá zbrocená
krví, která není její a v odlehlém koutu Manhattanu je objeven
masový hrob plný znetvořených dětských těl.
Čte: Martin Písařík
Faye, Lyndsay - Lovci vran
Timothy Wilde je posilou nově vzniklého newyorského
policejního sboru. Jednoho dne k němu vtrhne půvabná
míšenka Lucy a prosí o pomoc. Lovci uprchlých otroků si
podle ní přivydělávají únosem svobodných občanů, kteří jsou
poté odvlečeni na Jih a tam znovu zotročeni. Lucy, jejíž hruď
je z neznámých důvodů zjizvena biblickým nápisem, se obává,
že právě takový osud potkal i její nejbližší rodinu. Zábavný
rozměr historické detektivce dodávají i neustálé hrdinovy
konfrontace s extrovertním bratrem Valentinem.
Čte: Martin Písařík
Fenwick, Liz - Dům v Cornwallu
Romantický příběh z anglického venkova, jehož ústřední
postavou je mladá malířka, která se vyrovnává se smrtí svého
manžela.
Čte: Marcela Šiková
Ferrante, Elena - Příběh ztracené holčičky
Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně. Elena a Lila jsou
už dospělé ženy, které mají za sebou celo řadu životních
zvratů. Příběh jejich mnohaletého přátelství, na pozadí rodné
Neapole a historických událostí, se uzavírá.
Čte: Eva Hadravová
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Ferber, Edna – Život pro tebe
Román z 20. let 20. století líčí příběh ženy, která žije se synem
na malé zelinářské farmě.
Čte: Zdena Černá
Fermine, Maxence – Černé housle
Psychologický historický román.
Čte: Jiří Klika
Feuchtwanger, Lion – Lišky na vinici
Historický román o Francii na konci 18. století za vlády
Ludvíka XVI. a v rámci jejích společenských problémů
zachycuje ohlas amerických bojů s Anglií o nezávislost.
Čte: Rudolf Pellar
Fiedler, Arkady – Orinoko
Polský spisovatel, jenž dobře ví, jak upoutat, vzrušit a zároveň
i nenápadně poučit mladé čtenáře, milující dobrodružnou
četbu, navazuje tu bezprostředně na svůj román "Robinsonův
ostrov". Jeho hrdina prožívá tentokrát napínavá dobrodružství
v pralesích Jižní Ameriky mezi domorodými Indiány, s nimiž
se sblíží v přátelství na život a na smrt.
Čte: Filip Sychra
Fielding, Helen - Celebrity pro Afriku
Autorka s velkou dávkou humoru, porozumění a soucitu
spojuje dva zdánlivě neslučitelné světy - kult celebrit a utrpení
třetího světa.
Čte: Helga Čočková
Fielding, Joy - Až ji uvidíš
Psychologický román je dramatickým příběhem padesátileté
ženy, která pátrá po své údajně mrtvé dceři.
46

Čte: Helga Čočková
Fielding, Joy – Jane utíká
Psychologický thriller líčí příběh mladé ženy, která náhle
ztratí paměť a úporně se snaží nalézt nejen svoji identitu, ale i
příčinu svého stavu.
Čte: Šarka Vondrová
Fielding, Joy - Povídej, co vidíš
Bailey Carpenterová pracuje jako detektiv u advokátní
kanceláře. Jedné noci je brutálně znásilněna neznámým
mužem. S návaly panické úzkosti a hrozivými nočními
můrami zůstává uzavřena mezi stěnami svého bytu a násilníka
vidí v každém muži. Postupem času pomalu přestává věřit
svému rozumu, protože ji každou noc budí zvonění telefonu a
v protějším věžáku se neustále u okna producíruje jakýsi muž,
který ji sleduje dalekohledem. Věřit mu ale přestává i policie,
ačkoliv pachatele stále ne a ne najít. I přes svůj stav tak Bailey
nezbývá než vzít pátrání do vlastních rukou.
Čte: Eva Hadravová
Fielding, Joy - Potok stínů
Dramatický příběh pětice lidí, kteří spolu musí nedobrovolně
prožít konec týdne v Adirondackských horách. Netuší, že na
ně číhá nebezpečí v podobě dvojice sériových vrahů.
Čte: Helga Čočková
Fielding, Joy - Šepoty a lži
Příběh čtyřicetileté osamělé zdravotní sestry, která svůj život
na čas spojila se záhadnou mladou dívkou.
Čte: Helga Čočková
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Fielding, Joy - Teď neplač
Psychologický román s detektivní zápletkou líčí osudový zlom
v životě pětatřicetileté ženy.
Čte: Helga Čočková
Fielding, Joy - V pavučině vztahů
Příběh novinářky, která je proti své vůli zapojena do případu
na smrt odsouzené ženy.
Čte: Helga Čočková
Fielding, Joy - Ztracená
Román líčí životní krizi matky dvou dcer, která mobilizuje
všechny síly, aby našla ztracenou dceru.
Čte: Helga Čočková
Fields, Helen – Dokonalé stopy
V odlehlém koutě Skotské vysočiny shořelo tělo Elaine
Buxtonové. Jediné, podle čeho může policie pohřešovanou
právničku identifikovat, je zub a cár zkrvaveného šátku. V
tajné místnosti kdesi v Edinburghu mezitím skutečná Elaine
Buxtonová vyděšeně křičí do tmy. Inspektor Luc Callanach
opustil slibnou kariéru u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí
před novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za sebou
pečlivě zahlazuje všechny stopy?
Čte: Jan Šťastný
Fiker, Eduard – Noc na Arnwaysu
Detektivní příběh nás zavádí do bohaté rodiny v Anglii.
Čte: Miloš Vavruška
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Fiker, Eduard – Voskový les
Detektivní román, v němž dochází ke dvěma vraždám a jedné
sebevraždě. Základem konfliktní situace je rozhárané
manželství majitelů hrabství.
Čte: Miloš Vavruška
Fischer, Jan - Ano, pane premiére, aneb, Rozhašená země
Paměti bývalého šéfa Českého statistického úřadu a premiéra.
Čte: František Dočkal
Fleming, Ian – Dr. No James Bond – agent 007
Legendární agent britské tajné služby v akci.
Čte: Josef Velda
Follett, Ken – Sršeň létá v noci
Válečný příběh popisuje událost, která se v roce 1941
skutečně stala. Dánský mladík Harald Olufsen objeví zvláštní
elektronické zařízení německých jednotek.
Čte: Jiří Kubeš
Formáčková, Marie – Xaver
Luboš Xaver Veselý, moderátor nejen na rádiu Frekvence 1,
ale i v jiných pořadech a v poslední době i v internetové
televizi XTV, se sešel s mnoha osobnostmi, o kterých nám
vypráví svým vlastním, podmanivým způsobem.
Čte: Robert Jašków
Formánek, Josef - Syn větru a Prsatý muž
Cestovatel a zakladatel geografického magazínu Koktejl se po
několika letech rozhodne navštívit indonéský ostrov Siberut.
Čte: Vladimír Jopek
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Formánek, Josef – Zloděj příběhu
Příběh člověka, který se vydá k primitivnímu kmeni do
deštného pralesa. Vyprávění o touze, lásce a naději.
Čte: Jiří Štěpnička
Forsyth, Frederick – Boží pěst
Román popisuje válku v Perském zálivu. Hrdinové musí zničit
tajnou iráckou zbraň s názvem Boží pěst.
Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick - Fantom Manhattanu
Naposledy byl Fantom viděn, jak mizí v labyrintu podzemních
chodeb pařížské opery, aby již nikdy více nebyl spatřen…
Opravdu nikdy? Po mistrovském úniku z Francie do New
Yorku začíná Fantom nový život. Tajně buduje obrovské
království nedozírného bohatství, aby mohl uskutečnit svůj
nejambicióznější plán – vybudovat v New Yorku tu
nejúchvatnější operu na světě a přilákat do ní Christine, objekt
Fantomovy letité touhy, z níž se mezitím stala uznávaná
operní pěvkyně, aby zpívala hlavní roli v opeře, kterou
zkomponoval sám Fantom….
Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick – Kvintet
Kniha pěti delších povídek, které se odehrávají v různých
časech i prostředích. Všechny spojuje napětí a propracovanost
děje.
Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick – Mistr klamu
Román se strhujícím dějem, který se odehrává v 90. letech 20.
století v prostředí britské tajné služby SIS, která má na starosti
klamání protivníka, dezinformace a psychologické operace.
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Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick – Spis Odessa
Děj románu se odehrává v době po atentátu na prezidenta
Kennedyho. Jde o příběh německého novináře, který se
rozhodne dopadnout a odhalit velitele bývalého vyhlazovacího
koncentračního tábora v Rize. ODESSA první písmena
německého názvu Organisation Der Ehemaligen SS
Angehörigen, což znamená Organizace bývalých příslušníků
SS.
Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick - Seznam smrti
Špionážní thriller o pátrání po islámských teroristech.
Čte: Jan Hyhlík
Forsyth, Frederick – Žádné stopy
Povídky plné napětí, vzrušení, hořké ironie, které často ústí v
překvapující řešení.
Čte: Věra Slunéčková
Frances, Michelle – Přítelkyně
Laura má zdánlivě všechno, co si může přát. Úspěšnou
kariéru, bohatého manžela a pohledného syna Daniela. Aby
ochránila svůj vztah se synem, uchýlí se však ke lži, která
bude mít pro všechny nedozírné následky.
Čte: Kateřina Lojdová
Francis, Dick – Divocí koně
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
Čte: František Dočkal
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Francis, Dick – Dražby
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
Čte: Jiří Kadlec
Francis, Dick - Hra na fanty
Detektivní příběh o novináři, který odhalí rozsáhlé podvody s
odhlašováním koní z dostihů.
Čte: Jiří Zavřel
Francis, Dick – Hurikán
Detektivní román je příběhem anglického meteorologa,
kterého jeho sen o průletu středem hurikánu zavedl doprostřed
nezákonné akce skupiny teroristů.
Čte: Pavel Chovanec
Francis, Dick – Mezi koly
Dramatický příběh o kriminální aféře ve firmě na přepravu
dostihových koní.
Čte: Jan Hyhlík
Francis, Dick – Motiv koní
Hrdinou detektivního románu je malíř dostihových koní, který
pátrá po příčinách surové vraždy ženy svého bratrance.
Čte: V. Neužil
Francis, Dick – Pole pro třináct
Soubor třinácti povídek z dostihového prostředí.
Čte: Pavel Chovanec
Francis, Dick – Reflex
Detektivní příběh z dostihového prostředí.
Čte: Filip Sychra
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Francis, Dick – V nemilosti
Kriminální příběh z dostihového prostředí.
Čte: Jiří Kadlec
Francis, Dick – Vysoké sázky
Detektivka.
Čte: Rudolf Pellar
Francis, Dick - Živá investice
Detektivní příběh z prostředí dostihového sportu, bank a
pojišťoven.
Čte: Jiří Zavřel
Francis, Felix – Puls
Na místní dostihové dráze je nalezen muž v bezvědomí a
okamžitě je převezen do nemocnice, kde následně umírá.
Nemá u sebe nic, podle čeho by ho mohli identifikovat, a
nikdo nežádá o vydání jeho těla. Doktorka Chris Rankinová,
specialistka, která se snažila neznámého zachránit - a která
bojuje s psychickými problémy -, je bezejmenným mrtvým
mužem fascinovaná, dokonce až posedlá, a začíná se vyptávat.
Někdo ale nestojí o to, aby se na odpovědi přišlo, a snaží se
tomu za každou cenu zabránit.
Čte: Simona Babčáková
Freiová, Valerie - Stesti.cz, aneb, Jak je těžké najít chlapa
Humorný román o tom, kterak žena středního věku k muži
přišla a co jí to dalo námahy.
Čte: Milada Čechová
Frýbová, Zdena - Milostí prezidenta
Společensko-kritický román v groteskní nadsázce kritizuje
negativa společenského vývoje v Čechách po listopadu 1989.
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Čte: Hana Rychetníková
Frýbová, Zdena - Noc jako stvořená pro nevěru
Dvě ženy a jeden muž v tragikomickém románu o nevěře a
zpackaném rozvodu, kde všechno je docela jinak než se zdá.
Čte: Eva Hadravová
Fuchsová, Irena – Když nemám co jsem nechtěla
Román z divadelního prostředí uvádí na scénu stárnoucí
herečku, která bez iluzí glosuje svou dosavadní kariéru.
Čte: Irena Fuchsová
Fulghum Robert – Opravdová láska – Příběhy Robert
Fulghuma a jeho čtenářů
Krátké milostné příběhy, které autor vybral z příspěvků svých
věrných čtenářů.
Čte: Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková
Fulghum, Robert - Poprask v sýrové uličce
Nová sbírka úvah a postřehů známého amerického spisovatele
napsaná trefným a úsporným způsobem.
Čte: Vladimír Jopek
Fulghum, Robert – To nejlepší z Fulghuma
Vybrané povídky z knih oblíbeného autora.
Čte: Miroslav Moravec
Gabriel, Marius – Návrhář
Celá Paříž oslavuje osvobození Francie a čerstvě vdaná
Copper Reilly je uvězněná v nešťastném manželství. Jedna
manželova nevěra stíhá druhou, až pohár přeteče a Copper
požádá o rozvod. Zůstává sama v Paříži a nečekaně potkává
velmi nepravděpodobného přítele: podivínského návrháře ve
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středních letech. Jeho vrozená nesmělost a nechuť k publicitě
i slávě si protiřečí s troufalou brilantností jeho návrhů.
Jmenuje se Christian Dior. Příběh o přátelství, lásce, hledání
krásy a sebeuplatnění čerpá ze skutečných historických
událostí, především ze života Christiana Diora.
Čte: Renata Volfová
Galandauer, Jan - František Ferdinand d'Este : následník
trůnu
Životopis následníka habsburského trůnu.
Čte: Rudolf Pellar
Galbraith, Robert - Hedvábník
Druhý případ soukromého detektiva Cormorana Strika, který
tentokrát řeší případ záhadně zmizelého a následně
zavražděného spisovatele.
Čte: Petr Oliva
Galbraith, Robert – Smrtící bílá
Soukromý detektiv Cormoran Strike řeší další případ,
tentokrát v kulisách příprav a průběhu londýnských
olympijských her v roce 2012. "Viděl jsem, jak zabili dítě." S
těmito slovy jednoho dne navštíví utrápený mladý muž
soukromého detektiva Cormorana Strika a prosí ho o vyšetření
zločinu, jehož byl údajně svědkem v dětství. Třebaže je
mladík zjevně nevyrovnaný, jeho příběh zní věrohodně. Než
ho ale detektiv stihne vyslechnout, muž v panice uteče. Strike
a jeho společnice Robin se pustí do složitého vyšetřování,
které je zavede do zákulisí britského parlamentu i do světa
temných rodinných tajemství.
Čte: Pavel Rímský
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Galbraith, Robert - Volání kukačky
Když se slavná modelka Lulu vrhne dolů ze svého balkonu v
londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k závěru, že
šlo o sebevraždu. Její bratr má však pochybnosti a soukromý
detektiv má odhalit pravdu. Pod pseudonymem napsala J. K.
Rowling.
Čte: Petr Oliva
Galworthy, John – Sága rodu Forsytů
Trilogie zachycuje život tří generací patricijského rodu od
poklidného údobí vlády královny Viktorie až po 20. léta 20.
století.
Čte: Heda Čechová
Gardner, Erle Stanley – Případ bázlivé bardámy
Detektivní příběh.
Čte: Miloš Vavruška
Gardner, Erle Stanley - Případ křičící ženy
Detektivní příběh.
Čte: Jiří Zavřel
Gardner, Erle Stanley – Případ neopatrné nymfy
Detektivní příběh.
Čte: Miloš Vavruška
Gardner, Erle Stanley – Případ pozlaceného zlata
Detektivní příběh.
Čte: Jiří Kadlec
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Gardner, Erle Stanley - Případ sametových drábků a
zamilované tety
Dva detektivní příběhy v nichž vystupují Perry Mason, Della
Streetová a Paul Drake.
Čte: Renáta Honzovičová
Gardner, Erle Stanley – Státní zástupce si dovede posvítit
Detektivní příběh, jehož hlavní postavou je mladý okresní
státní zástupce Doug Selby.
Čte: Radka Malá
Gautam, Michaela – Mé nepálské lásky: příběh české
holky, která na mateřské dovolené vybudovala milionovou
firmu a dětský domov
To, co začalo jako dobrodružství mladé holky, která se
rozhodla odjet do Nepálu zhubnout, skončilo exotickým
románkem a otevřením dětského domova v Káthmándú.
Michaela se v prachu, smogu a špíně rozvojového velkoměsta
snaží pomáhat už osm let…
Čte: Marcela Šiková
Gavalda, Anna – Prostě spolu
Příběh tří lidí unavených rodinnými vztahy, problémy se
společností a na pokraji zhroucení, se náhodou sejdou v
jednom bytě v Paříži.
Čte: Hana Benešová
Gawliczková, Dominika – Dominika na cestě Jižní
Amerikou
Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se
vydává sama napříč Jižní Amerikou. Setkává se s padouchy i
vzteklými psy, s poruchou i nemocnicí. Být to fikce, čtenář by
si řekl, že to autor se zážitky přehnal a Dominika je
neohrožená cestovatelka, kterou nic nezastaví. Ona se však
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bojí úplně všeho a jede dál jen proto, že si myslí, že se to
zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, tím víc je jasné, že jedinou
obranou je dělat si z toho všeho srandu. Velká cesta malé
motorkářky.
Čte: Anita Krausová
Gesthuysen, Anne - Jsme přece sestry
Rodinný příběh, založený na skutečnosti, mapuje historii
počátku 20. století včetně obou válek. Anne Gesthuysenová
napsala strhující knihu o svých úchvatných pratetách.
Čte: Helga Čočková
Gevers, Marie – Paní Orfa
Příběh lásky vdané ženy úředníka k prostému zahradníkovi na
vlámském venkově.
Čte: Jana Scheubová
Giacobini, Silvana - Zavři oči
První román ze série příběhů Chiary Bonelliové, novinářky s
jasnovideckým nadáním.
Čte: Helga Čočková
Giacobini, Silvana - Znám tvé tajemství
Chiara Bonelliová, novinářka s jasnovideckým nadáním,
pomáhá přítelkyni, policejní komisařce Giorginiové, s
případem žen z vyšší společnosti, z nichž je jedna zavražděna.
Čte: Helga Čočková
Gideon, Melanie - Manželka 22
Román, částečně psaný v e-mailech, reflektuje pocity vdané
ženy, která prožívá krizi středního věku.
Čte: Hana Benešová
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Giesbert, Franz-Olivier - Láska je věčná, dokud trvá
Amina, mladičká dívka ze severního Mali, musí velice
ztloustnout, aby se vůbec mohla provdat. Své manželské štěstí
nakonec najde jako čtvrtá žena starého imáma, který si ji
zamiluje natolik, že jí dovolí i to, co v tradiční islámské rodině
dovoleno není. Amina se vzdělává, účastní rozhovorů s muži –
harmonie ovšem trvá jen do chvíle, než do života imámovy
rodiny vtrhne krutost v podobě tlupy islámských fanatiků.
Amina pak štafetu lásky a milostných vztahů předává do
Evropy, Asie, Ameriky…
Čte: Ivana Lokajová
Glaserová, Světlana - Rusanda na větvi
Humorné, citlivé, sebeironické i autobiografické vyprávění od
autorky vyrůstající na cestách mezi Ruskem a Prahou.
Čte: Barbora Kouklíková
Glattauer, Daniel - Dobrý proti severáku
Milostný román dvou neznámých lidí - dumavého intelektuála
a povrchnější ženy - psaný v e mailech.
Čte: Hana Rychetníková
Glattauer, Daniel - Každá sedmá vlna
Milostný román psaný v e-mailech. Pokračování úspěšné
knihy Dobrý proti severáku.
Čte: Michaela Doležalová a Pavel Tesař
Glattauer, Daniel - Není zač
Zábavný a vtipný příběh lehkomyslného novináře, jemuž
jedna reportáž a dary neznámého mecenáše zcela změní
osobní i profesní život. Vyprávění založené na skutečné
události.
Čte: Josef Prokop
59

Goffa, Martin- Přiznat vinu
Jedné deštivé červencové noci roku 1996 mizí v Praze beze
stopy mladá žena. I přesto, že se okamžitě rozbíhá intenzívní
pátrání, není nalezena jediná indicie, která by k ní policii
přivedla. O dvaadvacet let později jiná žena podléhá zákeřné
nemoci a její beznadějně stav vyprovokuje k činu muže, který
ví, co se té dávné deštivé noci událo. Pravda však nepřináší
úlevu a vykoupení, nýbrž jen další bolest a několik podob
smrti.
Čte: Jan Maxián, Jan Vondráček, Jitka Ježková
Goldberg, Leonard S. – Vražedný lék
Po stopách nebezpečného zločince se vydává policista Jake a
soudní patoložka Joanna, snaží se najít spojitost mezi
experimenty s léky a sérií vražd.
Čte: Hana Rychetníková
Golden, Arthur – Gejša
Memoáry slavné japonské gejši z Kjóta popisují zvláštní život
těchto umělkyň kultivovaného bavení mužů ve třicátých až
padesátých letech 20. století.
Čte: Kateřina Seidlová-Hrušková
Goldstein, Barbara, - Stavitelka pyramid
Román ze starověkého Egypta zachycuje životní osudy ženy,
která svůj výtvarný a matematický talent uplatňuje při
stavbách pyramid.
Čte: Helga Čočková
Gordon, Noah - Katalánec
Děj románu se odehrává převážně ve Španělsku ve druhé
polovině 19. století a popisuje cestu prostého chudého
španělského vinaře k úspěchu.
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Čte: Dana Pilařová
Gordon, Richard – Doktor v žitě
Další z doktorských příběhů líčí osudy svérázného mladého
lékaře.
Čte: Bořivoj Navrátil
Gordon, Richard – Doktor k mání
Třetí kniha humorných příhod mladého lékaře je tentokrát
věnovaná historkám z doby jeho nástupu do medicínské praxe.
Čte: Lubor Navrátil
Gordon, Richard – Neviditelné vítězství
Román inspirovaný životem Alexandra Fleminga vypráví o
cestě mladého biochemika k vědecké kariéře.
Čte: Jiří Zavřel
Grady, James - Šest dnů kondora
Román o každodenní činnosti amerických zpravodajských
agentur.
Čte: Jiří Zavřel
Grafton, Sue – K ... jako Kat
Detektivní román se soustřeďuje na pátrání po motivech
neobjasněné a promlčené vraždy poněkud záhadné mladé
dívky.
Čte: Simona Babčáková
Grafton, Sue – R ... jako Risk
Soukromá vyšetřovatelka vyšetřuje komplikovaný případ
dcery kalifornského prominenta.
Čte: Renata Volfová

61

Grafton, Sue – T ... jako tabu
Kinsey Millhoneová tentokrát řeší zvlášť odporný případ
promyšleného týrání bezmocné oběti.
Čte: Milada Čechová
Grannec, Yannick - Bohyně malých vítězství
Strhující román o podivuhodném životě, nerovném manželství
a nedocenitelném odkazu jednoho z nejbrilantnějších
matematiků 20. století, Einsteinova blízkého přítele,
brněnského rodáka Kurta Gödela.
Čte: Bohdana Majerová
Grant, Joan – Okřídlený faraon
Historický román z Egypta.
Čte: Hana Benešová
Greene, St John - Mámin seznam
Autobiografický příběh o síle rodinných a partnerských vztahů
v těžkých životních chvílích.
Čte: David Novotný
Greenwood, Kerry – Kokain blues
Dvacátá léta v Melbourne v Austrálii. Do města se vrací žena,
která otřese smetánkou i podsvětím. Phryne Fisherová, s
koktejlem v ruce a talentem na řešení malérů, se nezastaví
před ničím. Přijímá zakázku na vyšetření záhadných
nevolností dcery londýnských přátel. Pátrání ji přivede na
stopu nebezpečného kokainového gangu. A díky novým
známým - svérázným taxikářům - přibere i tragický případ
zneužité dívky.
Čte: Milada Čechová
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Greenwoodová, Kerry – Vražda ve vlaku do Ballaratu
Nové dobrodružství Phryne Fisherové, nezávislé, bohaté a
zářivě elegantní soukromé vyšetřovatelky, která má vždy po
ruce koktejl a milence.
Čte: Milada Čechová
Grey, Zane – Volání kaňonu
Román zobrazuje přerod zhýčkané dívky v New Yorku, jejíž
snoubenec odjede do Arizony a ona v sobě hledá odvahu k
životu v tamních tvrdých podmínkách.
Čte: Jiří Kadlec
Grecian, Alex - Scotland Yard
Detektivní román z Londýna konce 19. století, ve kterém
detektivové ze Scotland Yardu řeší brutální vraždy svých
kolegů.
Čte: Martin Sláma
Grimes, Martha – Třikrát Richard Jury ze Scotland
Yardu
Tři detektivní příběhy ze Scotland Yardu.
Čte: Heda Čechová
Grisham, John – Partner
Napínavý román o pátrání po společníkovi jedné advokátní
firmy, která díky jeho pečlivě připravenému podvodu přišla o
devadesát miliónů dolarů.
Čte: Jan Hyhlík
Groen, Hendrik - Nový tajný deník Hendrika Groena 85
let
Členové klubu Staří-ale-ne-mrtví přivítali dva nováčky, aby
zaplnili mezery, které zůstaly po Gritje a Eefje. Henrik se
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svými akčními přáteli obnoví po několikaměsíční pauze svůj
anarchistický klub a podniknou řadu bláznivých výletů.
Mimoto přicházejí s novým nápadem: vždy jednou za pár
týdnů parta navštíví restauraci nabízející menu složené
z lahůdek vybraných světových kuchyní. Ve svém deníku
Hendrik dojemně a s laskavým humorem líčí další rok
v domově důchodců.
Čte: Jaromír Meduna
Groen, Hendrik – Žít a nechat žít
Artur si svůj život představoval úplně jinak. Místo výletů do
dalekých krajů tráví hodiny v dopravní zácpě. Fádní bezdětné
manželství a domek v zástavbě ho také příliš netěší. Zlatým
hřebem týdne jsou pro něj proto páteční odpoledne, která tráví
na golfovém hřišti. Když jednoho dne dostane výpověď a s ní
pořádné odstupné, naskytne se mu jedinečná příležitost začít
úplně nový život. Zbavit se všeho, co by rád nechal za sebou,
nebude ale jednoduché.
Čte: Lukáš Hlavica a Lucie Juřičková
Grössing, Sigrid-Maria – Lásky trůnu habsburského. 1. díl
Třináct kapitol o láskách Habsburků zachycuje vybrané
postavy od Maxmiliána I. až po posledního panovníka Karla a
jeho choť Zitu.
Čte: Jiřina Krupičková
Gruber, Michael - Noc jaguára
Případ zavádí detektiva Jimmyho Paze do Miami na počátku
21. století, kde dochází k nevysvětlitelným až téměř
nadpřirozeným vraždám vlivných lidí.
Čte: Jiří Klika
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Gruber, Michael - Údolí kostí
Detektiv Jimmi Paz řeší vraždu súdánského ropného magnáta.
Čte: Jiří Klika
Guenassia, Jean-Michel – Klub nenapravitelných
optimistů
Píše se rok 1959 a dvanáctiletý Michel Marini prožívá první
krizi v rodině. Rodiče se nemohou na ničem shodnout a bratr
Franck přes jejich odpor narukuje do války v Alžírsku.
Michelovým jediným útočištěm se stávají knihy a utajený
šachový klub ve čtvrti Montparnasse, kde se scházejí uprchlíci
z východního bloku a vyprávějí si jen stěží uvěřitelné osobní
příběhy. Během několika let přichází Michel o přítelkyni i o
iluze a předčasně dospívá, přesto se však stává právoplatným
členem šachového klubu a jedním z nemnoha
nenapravitelných optimistů.
Čte: Josef Prokop
Haffner, Sebastian – Churchill
Monografie o anglickém státníkovi přináší spoustu
zajímavostí o jeho rodině, studiu i kariéře.
Čte: Jaroslav Doleček
Hailey, Arthur – Účinný lék
Námětem románu je vývoj amerického farmaceutického
průmyslu, jak se promítá do chodu jedné z velkých akciových
společností. Na dramatických osudech hlavních protagonistů
autor ukazuje obtížnou cestu, která vede k nalezení účinného
léku a líčí boj mezi etikou a ziskem.
Čte: Petr Oliva
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Hailey, Arthur – V nejvyšších sférách
Románová fikce z prostředí kanadské vysoké politiky v době,
kdy je svět na pokraji nukleární války.
Čte: Igor Smržík
Hailey, Arthur – Večerní zprávy
Akční román z prostředí americké televizní společnosti se
rozvíjí kolem dramatického únosu rodiny jednoho z vysoce
postavených pracovníků.
Čte: František Dočkal
Hailey, Sheila – Vzala jsem si bestsellera
Humorné a místy odvážně upřímné vyprávění o životě se
světoznámým spisovatelem Arthurem Haileym.
Čte: Hana Makovičková
Háj, Felix – Školák Kája Mařík
Série vyprávění o příhodách Káji Maříka od jeho prvního dne
ve škole až do doby dospělosti.
Čte: Jiřina Krupičková
Hájková, Veronika - Pes ve městě, aneb, Peklo a půvaby
druhého dospívání
Humoristická próza, ve které hlavní hrdinka (matka v pozdním
věku) popisuje roční soužití se vzdorným štěnětem, svérázným
dítětem a rozmazleným manželem.
Čte: Hana Rychetníková
Hajný, Pavel – Marie Baťová
Kniha je poutavým pokusem o zpřístupnění pozapomenuté
osobnosti naší historie, někdejší první dámy Zlína - Marie
Baťové.
Čte: Renata Volfová
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Hakl, Emil - Hovězí kostky
Jedenáct chronologicky řazených povídek spojených s
"nehrdinským hrdinou", který s chlapským nadhledem čelí
proměnám doby.
Čte: Vladimír Jopek
Halliburton, Richard - Toulky Amerikou
Na cestách s americkým dobrodruhem a spisovatelem, který
mnohdy se svým zmačkaným kloboukem připomínal Indiana
Jonese na dobrodružné výpravě.
Čte: Martin Stránský
Ham, Rosalie - Švadlena
Po dvaceti letech, které strávila jako švadlena v předních
módních evropských salonech, se Tilly Dunnageová vrací do
malého australského městečka, z nějž musela v dětství
prchnout. Hodlá se jen podívat za nemocnou matkou a zase
odjet. Nakonec se však Tilly rozhodne zůstat, a přestože je
stále vyděděncem, luxusním róbám z její dílny nedokážou
upjaté ženy z Dungataru odolat. Spolu se závistí a řevnivostí,
které vyvolávají v městečku její šaty, však vyplouvají na
povrch i staré křivdy a začíná být zřejmé, že Tilly tajně kuje
temnější plán: pomstít se těm, kteří jí ublížili, a to způsobem
opravdu velkolepým…
Čte: Eva Hadravová
Hannah, Kristin - Slavík
Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se Vianne
Mauriacová loučí se svým manželem Antoinem, který byl
povolán do zbraně. Vianne nevěří, že by skutečně mohlo dojít
k válce, jenomže Němci vpadnou do Francie a země je rázem
plná nepřátel. Když se pak ve Viannině domě usadí německý
kapitán, musí osamělá žena vycházet nepříteli vstříc, jinak
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přijde o vše. Bez jídla i naděje čelí nelehkým rozhodnutím, v
nichž jde o život či smrt nejen její a jejích blízkých.
Čte: Renata Volfová
Hannah, Sophie - Pusinka
Jen na pár hodin si Alice Fancourtová odskočila od svého
dvoutýdenního miminka. Jakmile však po návratu vstoupí do
dětského pokoje, jako by se propadla do zlého snu. Trvá na
tom, že dítě, které leží v postýlce, není její dcera. Její manžel
David tvrdí, že Alice buď lže, nebo se zbláznila. Jenže Alice
ví, že musí policii přesvědčit, než bude příliš pozdě... První
román, ve kterém se čtenářům představují policisté Charlie
Zailerová a Simon Waterhouse.
Čte: Eva Novotná a Jan Kolařík
Hannah, Sophie - Záhada tří čtvrtin: výtečný a výjimečný
Hercule Poirot v novém případu
Hercule Poirot přichází v dalším ďábelsky chytrém příběhu
s tajemstvím, zasazeném tentokrát do Londýna roku 1930.
Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého
bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi,
proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy
Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot
žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když
vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který
prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje
za vraha Barnabase Pandyho. Poirot by rád věděl, kolik
stejných dopisů, odeslaných jeho jménem, ještě koluje po
Londýně. Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je,
do je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit?
Čte: Vasil Fridrich
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Hanzelka, Jiří – Tam za řekou je Argentina
Cestopis je věnován cestě po zemích Latinské Ameriky.
Čte: Heda Čechová
Hanzelka, Jiří – Za lovci lebek
Cestopisný román cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, z oblasti
Ekvádoru.
Čte: Igor Smržík
Hardenová, Helena – Záhada vily Herbst
Humorně napínavé zážitky potřeštěné dámy Zuzany Wilder,
která ve svém čtvrtém případě pátrá po tajemství ostrovní vily
na Tenerife.
Čte: Hana Rychetníková
Harrer, Heinrich - Sedm let v Tibetu, 1. díl
První díl dvoudílného cestopisu „Sedm let v Tibetu, Návrat do
Tibetu“. Cestopis o tajemném horském státě v klínu Himálaje.
Tato kniha podává nejzasvěcenější a nejúplnější obraz země.
Čte: Otakar Brousek
Harrer, Heinrich - Sedm let v Tibetu, 2. díl
Rakouský cestovatel konfrontuje zážitky z pobytu v Tibetu
před čínskou invazí s návštěvou roku 1982.
Čte: Jiří Zavřel
Harris, Joanne - Broskve pro otce Francise
Volné pokračování románů Čokoláda a Krysařovy střevíce
přivádí opět nevšední hrdinku Vianne do provinčního
městečka Lansquenet, které jí a dceři poskytlo nakrátko
domov a přátelství.
Čte: Hana Benešová
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Harris, Joanne - Čokoláda
Oddechový román vypráví o urputném soupeření duchovního
pastýře v malém francouzském městečku se záhadnou
exotickou ženou.
Čte: Hana Benešová
Harris, Joanne - Krysařovy střevíce
Volné pokračování románu Čokoláda představuje hrdinku
Vianne Rocherovou, která skončila s dobrodružným životem a
nenápadně žije se svými dcerami na pařížském Montmartru.
Čte: Hana Benešová
Harris, Joanne - Pět dílků pomeranče
Román z 2. světové války, ve kterém jeho hrdinka po padesáti
letech vypráví pohnutý příběh své rodiny, jak jej prožívala
jako dítě.
Čte: Heda Čechová
Harris, Thomas – Cari Mora
Hrdinkou thrilleru Thomase Harrise, tvůrce slavného
psychopatického zabijáka dr. Hanibala Lectera, je tentokrát
mladá kolumbijská uprchlice Cari Mora
Čte: Pavel Nečas
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 1.,
Zakladatelka rodu
První díl historické rodinné ságy ze severu Anglie ve 2.
polovině 15. století se odehrává v době zápasu Richarda z
Yorku o královský trůn.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 2., Dvorní
dáma
Druhá část rozsáhlého historického cyklu se odehrává
převážně na dvoře Jindřicha VIII., kde hlavní hrdinka působí
jako dvorní dáma.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 3., Divoký
princ
Třetí část rozsáhlé historické ságy několika generací
šlechtického rodu Morlandů v Anglii 16. století, děj je
rámován bouřemi náboženské nesnášenlivosti, které se
rozhořely po celé zemi.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 4.,
Talisman
Čtvrtý díl romantické historické ságy se odehrává v Anglii
kolem roku 1630 a pokračuje v líčení osudů rozvětvené rodiny
Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 5., Černá
perla
Pátý díl romantické ságy se odehrává ve 2. pol. 17. století
dílem v severní Anglii a částečně v Londýně mezi příslušníky
další generace Morlandů.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 6., Dlouhý
stín
Šestý díl rodinné ságy z Anglie 17. století. Po sňatku s
Ralphem Annunciata přijíždí na jeho panství, ale stále více
touží po lesku Londýna a jeho radovánkách, a nově
navázanými kontakty s muži komplikuje manželský vztah s
Ralphem..
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 7., Věrní
kavalíři
V sedmé části ságy se dědicem panství stává mladý James
Matthias, který spravuje majetek, zatímco zbytek rodiny je
roztroušený po všech koutech Evropy.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 8.,
Nečekané dědictví
Osmý díl ságy rozvíjí osudy dalšího pána na Morlandu –
mladého Jamese, který se z politických důvodů nešťastně
oženil.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 9., Neklidné
moře
Děj devátého dílu se odehrává ve 2. polovině 18. století dílem
na rodinném sídle v Anglii a dílem v Americe, kam odchází
jeden z Morlandů za dobrodružstvím.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 10., Divoká
růže
V desátém díle sledujeme osudy dvou větví rodiny Morlandů
na konci 18. století.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 11.,
Napoleon přichází
Jedenáctý díl románových osudů rozvětveného šlechtického
rodu Morlandů se odehrává koncem 18. století, během
Napoleonova vítězného tažení Evropou.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 12.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 13.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 14.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 15.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 16.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 17.
Rodinná sága rodu Morlandů.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 18.
Členové rodiny se po smrti poslední paní z rodu Morlandů
ocitnou v krizi.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 19.
V devatenáctém pokračování velkolepé rodinné kroniky
sleduje autorka rodinu Morlandů v klíčové situaci po smrti
Rosamundina rozvedeného manžela.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 20., Údolí
smrti
Ve dvacátém pokračovíní rodinné ságy se ocitámě hned na
několika místech.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 21.,
Levoboček
Osudy rodiny Morlandů vstoupily do druhé poloviny 19.
století do Ameriky. Tam se schyluje k občanské válce.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 22., Ledová
kráska
Další napínavé osudy již značně rozvětvené rodiny Morlandů
se odehrávají na prahu posledních tří desetiletí viktoriánské
éry.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 23.,
Rodinný skandál
Děj třiadvacátého pokračování ságy začíná rokem 1874, kdy
se Venetia Fleetwoodová ke zděšení celé rodiny Morlandů
rozhodne pro kariéru lékařky.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 24., Dům v
plamenech
Čtyřiadvacáté pokračování je zasazeno do let 1886-1896
převážně v Londýně a je věnováno osudům dvou nejsilnějších
žen v rodině Morlandů, Henriettě a Venetii.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 25.,
Sbohem, Viktorie!
V tomto díle morlandské ságy se odráží život Anglie na
rozhraní dvou světů – končící viktoriánské éry a nástupu
technických vymožeností 20. století.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 26.,
Království snů
Šestadvacátá část ságy anglického rodu se odehrává převážně
v Londýně a na panství v Yorkshiru a Lincolshiru v letech
1908-1911.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 27.,
Nepokojná duše
Drama zkázy Titaniku, kterou Teddy a jeho rodina zázrakem
přežijí, má však tragický dopad na další život všech větví
rodiny.
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Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 28, Bílá
růže
Tento díl nás zavede do bouřlivých let 1. světové války, v níž
na různých frontách bojují nejen mladí příslušníci rodiny, ale i
Lenox Morland z americké větve.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 29,
Bouřlivé časy
Devětadvacátý díl rodinné se odehrává v roce 1915 v
Yorkshiru, v Londýně a na bojištích první světové války.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 30, Kdy
přijde můj konec
Tento díl rodinné ságy se odehrává v letech 1915-1916.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 31, Válečné
pole.
Osudy Morlandů na pozadí první světové války a ruské
revoluce.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia – Dynastie Morlandů, 32, Padlí
králové.
Osudy Morlandů v letech 1918-1919.
Čte: Heda Čechová
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Harrod-Eagles, Cynthia - Dynastie Morlandů , 33,
Roztančená léta .
Osudy Morlandů v letech po skončení 1. světové války.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia - Dynastie Morlandů, 34., Klikatá
cesta
Osudy rodiny v letech 1925-1931, kdy se svět vzpamatovává
po válce a o nové začátky se snaží i Morlandi.
Čte: Heda Čechová
Harrod-Eagles, Cynthia - Dynastie Morlandů, 35., Fénix
Píše se rok 1931 a svět se dosud nevzpamatoval z krachu na
Wall Street. Krize se dotýká i rozvětvené rodiny Morlandů.
Ale stejně jako bájný pták Fénix vstává z popela, tak i
Morlandové znovu dokazují, že ze všeho, čemu musejí čelit,
vyjdou silnější než dřív.
Čte: Eva Hadravová
Harrod-Eagles, Cynthia – Já, Viktorie. Memoáry britské
královny.
Životopis psaný ve stylu anglického realismu. Rok za rokem,
v deníkových záznamech je zde vykreslena hrdá,
temperamentní, milovaná a milující žena, jenž nebyla ani
zdaleka tak puritánská jako „viktoriánská doba“.
Čte: Heda Čechová
Harte, Bret – Clarence Brant
Dvoudílný dobrodružný román 1. díl Ztraceni v pustině a
2. díl Clarence Brant.
Čte: Igor Smržík
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Hartl, Patrik - Malý pražský erotikon
Zábavný obraz milostného života dvou sousedských párů z
pražské čtvrti Baba, líčí jejich intimní touhy, radosti i
katastrofy od předškolního věku po věk důchodový.
Čte: Jiří Kubeš
Hartl, Patrik - Nejlepší víkend
Román sleduje osudy šesti lidí, kteří touží změnit svůj život a
doufají, že se jim to během roku podaří.
Čte: Renata Volfová
Hašek, Jaroslav - František Filipovský čte povídky
Jaroslava Haška
Humorné povídky.
Čte: František Filipovský
Havlíček, Jaroslav – Muž sedmi sester
Emil Škvor je od narození vtipálek. Obyčejné vtipy mu brzy
nestačí a rozhodne se vymyslet takový kousek, který mu
přinese slávu. Ve městě žije profesor matematiky, který je
známý svou láskou k tomuto oboru. Má sedm dcer, jež jsou od
sebe věkově vzdálené tak, aby utvořily pravidelnou
aritmetickou řadu. Právě tento jev se Škvor rozhodne využít k
uskutečnění svého mistrovského vtipu...
Čte: František Kreuzmann
Hawkins, Paula - Do vody
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
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najednou na světlo dne vyplouvat neméně temná, dlouho
zamlčovaná tajemství.
Čte: Jitka Ježková, Jana Stryková, Lucie Pernetová a další
Hayes, Terry - Já, Poutník
Špionážní kriminální thriller sugestivně vypráví příběh dvou
mužů, kteří stojí na opačném konci dobra a zla.
Čte: Jan Hyhlík
Haywood, Sarah – Kaktus
Poutavý román, který nás provede osmi nezapomenutelnými
měsíci života nezávislé Londýňanky Susan.
Čte: Dana Černá
Hejkalová, Markéta – Kouzelník z Pekingu
Román ze současnosti, v němž se prolínají osudy tří žen na
území Česka, Číny a Finska.
Čte: Hana Rychetníková
Heller, Joseph -Hlava 22
Satirický román z 2. světové války o osudech amerického
letce a jeho přátel z bombardovací perutě. Jeho pokračováním
je román Zavíráme!!!
Čte: Rudolf Pellar
Heller, Joseph – Zavíráme!
Pokračování románu Hlava XXII a osudy hlavního hrdiny
Yosserinana na konci života.
Čte: Jan Hyhlík
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Hénaff, Sophie - Lúzři
Oddychový detektivní román postavil svou jedinečnost na
detektivním týmu lúzrů - zkrachovanců všeho druhu, kteří jsou
policii k ničemu, ale nemohou být vyhozeni.
Čte: Filip Čáp
Hendricks, Greer - Manželka mezi námi
Příběh Vanessy Thompsonové, žárlivé ženy, která je posedlá
snoubenkou svého bývalého manžela. Anebo je vše ve
skutečnosti jinak?
Čte: Jana Čtvrtecká
Hercíková, Iva – Zrada
Psychologický román vypráví o jednom neobvyklém
milostném trojúhelníku.
Čte: Simona Babčáková
Herman, Marc – Hledání El Dorada
Vyprávění o nálezech zlata v oblasti, která byla před čtyřmi
stoletími poslední lokalizací El Dorada, zlatého města
konkvistadorských mýtů.
Čte: Jiří Klika
Heron, Echo - Poledne u Tiffanyho
Životopisný příběh umělecké designérky Clary Driscoll (Clara
Wolcott), tvůrkyně kultovních Tiffanyho lamp.
Čte: Renata Volfová
Herriot, James – To by se zvěrolékaři stát nemělo
Povídky o jednom zvěrolékaři a jeho veselých příhodách.
Čte: Richard Honzovič
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Herriot, James – Zvěrolékař mezi nebem a zemí
Třetí kniha vzpomínek anglického veterináře, která zachycuje
jeho službu v britském letectvu za druhé světové války.
Čte: Heda Čechová
Herrmann, Ignát – Tchán Kondelík a zeť Vejvara
Kniha úsměvných rodinných historek ze života staropražských
maloměšťáků.
Čte: Zdena Černá
Herrmann, Ignát – U snědeného krámu
Román ze života pražské společnosti v 19. století.
Čte: Hana Makovičková
Hessmann-Kosarisová, Anita - Žít podle počasí
Populárně naučná publikace poskytuje laickému čtenáři
srozumitelné vysvětlení jevů a souvislostí z oboru
biometeorologie a podává návod, jak si v současných
podmínkách znečištěného ovzduší uchovat zdraví.
Čte: Heda Čechová
Highsmith, Patricie – 3x vražda z posedlosti
Tři kriminální příběhy.
Čte: Jan Hyhlík
Highsmith, Patricia - Carol
Psychologické drama Carol je současně i romantickým
příběhem, v němž autorka osvědčila mistrovské vypravěčské
umění.
Čte: Hana Benešová
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Hillary, Peter – Napříč střechou světa
Autoři popisují zkušenosti a zážitky z 5000 km dlouhého
přechodu himalájského hřebene.
Čte: Jiří Zavřel
Hillenbrand, Laura - Nezlomný: přežití, odhodlání,
vykoupení
Válečná románová biografie. V roce 1943 se do Tichého
oceánu zřítil americký bombardér. Mladý poručík, kdysi
problémové dítě a později skvělý atlet, havárii přežil a prožil
jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů druhé světové války.
Čte: Filip Sychra
Hitchcock, Alfred – Jen pro silné nervy
Hororové povídky.
Čte: Vladimír Brabec
Hlaváčková, Iva – Svedené a rozpustilé
Román o dvou ženách v nejlepších letech, které začínají
novou kapitolu svých osudů.
Čte: Hana Rychetníková
Hnízdil, Jan - Zaříkávač nemocí
Kniha je sestavená z textů, kometářů a rozhovorů věnovaných
nemocem lidí z vrcholového sportu, politiků i dalších
pacientů. Autorem je známý český lékař, průkopník
komplexní a psychosomatické medicíny u nás.
Čte: Michal Roneš
Hofmann, Corinne - Afrika, má láska : příběh bílé
Masajky pokračuje
Pokračování autentického příběhu autorky, která se stala
manželkou příslušníka kmene Masajů. Afriku stále navštěvuje
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a píše i o setkání dospělé dcery s jejím masajským otcem a
dalšími příbuznými.
Čte: Helga Čočková
Hofmann, Corinne – Bílá Masajka
Beletristicky zpracovaný autentický příběh autorky, která se
na čas stala manželkou příslušníka kmene Masajů.
Čte: Helga Čočková
Hofmann, Corinne - Shledání v Barsaloi : další osudy bílé
Masajky
Třetí pokračování autentického příběhu autorky, která se stala
manželkou příslušníka kmene Masajů. Navazuje na své
vyprávění po čtrnácti letech a popisuje návštěvu v zemi
bývalého manžela.
Čte: Helga Čočková
Hofmann, Corinne - Zpátky z Afriky
Autorka pokračuje v autobiografickém vyprávění o svém
životě s dcerkou po dramatickém útěku z Keni do Švýcarska.
Čte: Helga Čočková
Holcová, Milena – Babky na divoko
Úsměvný příběh s psychologickým podtextem se lehkým
tónem dotýká závažných otázek mezilidských vztahů,
problémů vzájemného soužití dvou generací.
Čte: Lucie Matoušková
Holcová, Milena - Láska v moll
Příběh Sylvy, Marie a Jana přibližuje dilemata a kontroverze
pozdního milostného života, důstojnosti a smrti. Staví před nás
ale také závažné otázky: kdy a jak vzdáme život, kdo o tom
má právo rozhodnout a kde jsou hranice naší i cizí důstojnosti.
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Je i příspěvkem k nyní tolik diskutované eutanázii. Ale
především zobrazuje život, milostný a barevný.
Čte: Hana Švejnohová
Holcová, Milena - Nech tu děti a zmiz!
Román o rozpadu manželství s následných bojích o děti a
majetek.
Čte: Hana Švejnohová
Holcová, Milena - Přezrálé broskve
Ve druhém díle budoucího cyklu Žena, růže, píseň, kost aneb
Fena , kůže, plíseň, zlost vypráví autorka o bývalých
spolužačkách, které se neměly nikdy v lásce, ale časem je
život svede blíž, než by si přály.
Čte: Hana Švejnohová
Holcová, Milena - Riskantní rozhovor
Psychologicky orientovaný román pro ženy je poskládán z
mozaiky životních osudů tří žen zralého věku, jehož
nenápadně, ale výrazně znějícím leitmotivem je téma
mateřství, tázající se po jeho smyslu a limitech.
Čte: Hana Švejnohová
Holcová, Milena - Romance na tři doby
Příběh padesátileté ženy a jejího románku s mnohem mladším
mužem.
Čte: Hana Švejnohová
Holcová, Milena - Věčný striptýz
Dvě přítelkyně, které známe už z knihy Orinokem k přechodu,
konečně našly partnery, se kterými by rády zestárly. Jsou
vyrovnané, zkušené, smířené se světem. Takřka ve stejnou
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dobu však obě potkávají muže, kteří by jejich život dokázali
otočit naruby.
Čte: Hana Švejnohová
Honeyman Gail – Eleanor se má skvěle
Svérázná, asociální Eleanor Oliphantová vystudovala
klasickou literaturu, ale pracuje jako účetní a je jí úplně jedno,
co si o ní ostatní myslí. Po Glasgow chodí v kožené vestě a s
taškou na kolečkách. Nemá žádné kamarády a víkendy tráví s
lahví vodky, aby vytěsnila vzpomínky na otřesné dětství.
Když ale naváže nečekané přátelství s kolegou Raymondem,
začne jí docházet, že takhle to dál nejde a že musí vystoupit ze
své ulity.
Čte: Petra Špálková
Horáková, Naďa – Brněnské nevěstky : mocní a ubozí
Markrabství moravského
Marek z Erlachu, přítel markraběte Jana Jindřicha
Lucemburského, nalezne v lese nedaleko Brna umírající dívku
a její novorozeně zabalené v drahé pleně se symbolem
patricijského rodu Anshelmů. Na přání markraběnky Markéty
Opavské začne diskrétně pátrat, kdo byla ona dívka a kdo je
otcem dítěte. Stopy míří mezi brněnské nevěstky na kopec
Puhlík, semeniště kriminality, kde se ukrývají kuplíři, zloději
a vrazi a ony nebohé ženy zneužívají ke zločinům. Dívka
ovšem nevěstka nebyla a otcem dítěte je významný brněnský
měšťan. Skandál s nemanželským dítětem rozpoutá řadu intrik
mezi bohatými patriciji a odhalí kruté poměry v některých
zdánlivě spořádaných manželstvích.
Čte: Jan Hyhlík
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Horáková, Naďa – Hrob třinácté panny
Detektivní román s tajuplnou zápletkou se odehrává v malé
moravské vesnici.
Čte: Michaela Doležalová
Horníček, Miroslav - Jablko je vinno
Příběh malé společnosti, kde hlavní role hrají manželé
František a Marta. On je výtvarník, ona píše povídky o
historických střetnutích, kdy se potkaly či utkaly dva živly mužský a ženský.
Čte: Helga Čočková
Hosseini, Khaled - A hory odpověděly
Román o lásce a zradě, sebeobětování a nové naději v
Afganistánu během ozbrojených konfliktů v padesátých letech
20. století. V osudech sourozenců rozdělených v dětství a na
pozadí afgánské historie, se seznámíme s příběhem ztrát a
obětí.
Čte: Renata Volfová
Hosseini, Khaled - Lovec draků
Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po
vítězství v místním turnaji papírových draků a jeho věrný
přítel Hasan mu slíbí pomoc. Ani jeden z nich však netuší, že
toho odpoledne potká Hasana neštěstí, které jim oběma změní
život navždy. Amírova rodina po ruské invazi do
Afghánistánu uteče do Ameriky, jednoho dne si však Amír
uvědomí, že se do rodné země ovládané Tálibánem musí
vrátit, aby našel to jediné, co ve světě nezíská: vykoupení.
Čte: Martin Sláma

86

Hosseini, Khaled - Tisíce planoucích sluncí
Román o lásce a zradě, sebeobětování a nové naději v
Afganistánu během ozbrojených konfliktů na přelomu
20. - 21. století.
Čte: Renata Volfová
Hostomská, Anna – Příběhy, pohádky a pověsti paní
Hudby
Kniha je přehledem světoznámých operních děl, jejichž
obsahy jsou zpracovány formou poutavých příběhů.
Čte: Heda Čechová
Hrabal, Bohumil – Postřižiny
Film s komentářem ke známému českému filmu.
Hrubešová, Eva – Toulky pražskou minulostí
Historické povídky.
Čte: Jiří Zavřel
Hůlová, Petra – Přes matný sklo
Román popisující problémy mezilidských vztahů v rodině.
Čte: Š. Bořková, R. Valenta
Hunter, Cara - Někdo blízký / Inspektor Fawley 1.
Když osmiletá Daisy Masonová zmizí během oslavy z domu,
inspektor Adam Fawley dobře ví, že v devíti případech
z deseti je pachatelem někdo blízký. Inspektor Fawley hraje
o čas a snaží se najít jakoukoli stopu, ale dívka jako by se
propadla do země – nikdo nic neviděl, nikdo nic neví.
Ale všichni mají na událost svůj názor a zdá se, že každý
skrývá nějaké tajemství.
Čte: Magdaléna Borová a Jan Hájek
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Hunter, Evan – Osudný odposlech
Napínavý milostný příběh mafiánského bosse a manželky
vyšetřovatele, který po něm pátrá.
Čte: Hana Benešová
Chagall, Marc - Můj život
Autobiografie Marca Chagalla, jedinečné postavy světového
malířství 20. století. Vzpomínky na dětství a mládí, jež se staly
zdrojem jeho umělecké inspirace.
Čte: Jan Hyhlík
Chamberlain, Diane – Krutá volba
Psychologický román s kriminální zápletkou, ve kterém
úspěšná žena a matka platí za své dávné pochybení a stojí před
osudovou volbou.
Čte: Dana Pilařová
Chamberlain, Diane – Matčin stín
Psychologické drama několika protagonistů, jejichž osudy
spojuje dávná tragédie, se odehrává v idylickém strážním
domku u starého majáku na kalifornském pobřeží.
Čte: Helga Čočková
Chamberlain, Diane - Strážkyně majáku
Hrdinkou romantického psychologického románu je mladá
lékařka, která prožívá manželskou a profesionální krizi.
Čte: Hana Benešová
Chamberlain, Diane - Světlo pod hladinou
Román volně navazuje na knihu Strážkyně majáku a odehrává
se na pobřeží Severní Karoliny, kam se mladá žena vrací ve
stopách nalezeného deníku.
Čte: Hana Benešová
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Chandler, Raymond – Sestřička
Detektivní příběh.
Čte: Igor Smržík
Charroux, Robert – Poklady světa
Velice zajímavá kniha vypráví legendy i skutečné příběhy,
vážící se ke slavným pokladům minulosti.
Čte: Roman Hemala
Chase, James Hadley – Položte ji mezi liliemi
Detektivní román.
Čte: Jan Hyhlík
Chbosky, Stephen - Ten, kdo stojí v koutě
Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v
dopisech, je otevřenější než leckterý deník, vtipný i sžítavý.
Charlie zůstává v roli pozorovatele a přitom si všímá spousty
úžasných věcí.
Čte: Filip Čáp
Cheyney, Peter – Kat nepočká. Vítěz bere všechno
Soukromý detektiv Callaghan řeší vraždu bohatého muže a
záhadnou loupež šperků.
Čte: Luděk Nešleha
Chesterton, G. K. – Z detektivních příběhů otce Brauna
Detektivní příběhy.
Čte: Bořivoj Navrátil a P. Pelzer
Chevallier, Gabriel – Zvonokosy
Satiristický román o venkovském životě jihofrancouzského
vinařského městečka v prvním desetiletí 20. století.
Čte: Miroslav Saic
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Chlupová, Blanka – Daň ze štěstí
Volné pokračování dívčího románu „Prázdniny na vodě“ líčí
poslední školní rok a maturitu třídy mladého oblíbeného
profesora Robina.
Čte: Hana Benešová
Christie, Agatha – Hadí doupě
Detektivní román líčí složité pátrání po vrahovi bohatého
řeckého přistěhovalce.
Čte: Jiří Zavřel
Christie, Agatha – Pověz mi, jak žijete
Známá autorka detektivek líčí tentokrát své zážitky z cesty do
Sýrie, kam doprovázela svého manžela archeologa, na výzkum
staroasijských měst.
Čte: Heda Čechová
Christie, Agatha – Třikrát slečna Marplová
Tři detektivní příběhy odehrávající se v prostředí anglických
středostavovských rodin.
Čte: Hana Makovičková
Christie, Agatha - Vlastní životopis
Známá autorka detektivek vzpomíná na některá údobí svého
pestrého života a okolnosti vzniku prvních románů.
Čte: Heda Čechová
Christie, Agatha – Vražda Rogera Ackroyda
Hercule Poirot řeší vraždu se svou typickou rozvahou a
důvtipem.
Čte: Ladislav Lakomý
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Christie, Agatha – Záhada na zámku Styles
Detektivní román, kde Hercule Poirot řeší záhadu násilné
smrti staré bohaté majitelky venkovského sídla.
Čte: Jan Hyhlík
Chytil, Václav - Chodci v soumraku
Sugestivní vyprávění dvanáctiletého chlapce o životě a smrti
babičky a dědečka, nasvícené ještě pozdějšími vzpomínkami,
když zestárl a zdědil jejich dům. Zachycuje trpký osud jedné z
ostravských hornických rodin na pozadí přeměny venkovské
krajiny v takzvané ocelové srdce republiky.
Čte: Tomáš Juřička
Imbert, Bertrand – Velké polární výpravy
Kniha se tematicky soustřeďuje na vývoj snah astronomů,
cestovatelů a dobrodruhů o poznání severního a jižního pólu.
Čte: Hana Makovičková.
Ingelman-Sundberg, Catharina - Brambory na vloupačku
První díl chystané trilogie o svérázné Lize seniorů.
Humoristický román, se satirickými prvky a kriminální
zápletkou, vypráví příběh pětice švédských důchodců, kteří se
z nudy vydali na cestu zločinu.
Čte: Hana Rychetníková
Ingelman-Sundberg, Catharina - Půjčiti stříbro, loupiti
zlato
Volné pokračování humoristického románu s kriminální
zápletkou Brambory na vloupačku zavádí známou pětici
důchodců do Las Vegas, aby se pokusili získat peníze pro svůj
fond.
Čte: Hana Rychetníková
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Irving, John – Dokud tě nenajdu
Psychologický román.
Čte: Jan Hyhlík
Išikawa, Masaji – Řeka v temnotě: útěk jednoho muže ze
Severní Koreje
Masadži Išikawa, po otci Korejec, po matce Japonec, strávil
celý svůj život s pocitem, že nemá vlast. Když mu bylo třináct,
celá rodina byla repatriována z Japonska do KLDR. Otce
zlákaly sliby o řadě pracovních příležitostí, bezplatném
vzdělání a lepším společenském postavení. Otevřeně líčí svou
bouřlivou výchovu v dětství, třicet šest brutálních let
strávených v totalitním režimu Severní Koreje, útěk, při němž
málem přišel o život, a nakonec problémy, s nimiž se musel
vypořádat po návratu do Japonska.
Čte: Vasil Fridrich
Ivanauskaite, Jurga - Čarodějnice a déšť
Román, kterým se prolíná tragický osud tří žen ve třech
historických obdobích.
Čte: Gabriela Pyšná
Jackson, Lisa - Osamělá smrt
Detektivní thriller se odehrává v průběhu tuhé horské zimy ve
státě Montana, kde dochází v krátkém časovém intervalu k
surovým vraždám mladých žen.
Čte: Helga Čočková
Jackson, Stina – Stříbrná cesta
Debutový thriller švédské autorky o hranicích dobra a zla,
normality a vyšinutí, který je stejně úzkostný a melancholický
jako cáry mlhy na opuštěné silnici. Ve vzdálené části
severního Švédska zmizela před třemi lety z autobusové
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zastávky dospívající Lina. Její otec Lelle obviňuje z tragédie
především sám sebe a den co den horečně prohledává okolí
silnice zvané Stříbrná cesta, kde byla Lina viděna naposledy.
Mezitím se do místního odlehlého domu přistěhuje k
podivínskému Torbjörnovi jeho nová přítelkyně se
sedmnáctiletou dcerou Mejou. A osudy Lelleho a Meji se
protnou tak, jak by si nikdo nedokázal představit...
Čte: Jan Vondřáček, Jitka Ježková
Jacq, Christian - Aféra Tutanchamon
Román o dramatickém osudu hrobky egyptského faraona,
objevené archeologem amatérem v Údolí králů.
Čte: Jiří Kubeš
Jacobs, Anne – Pánský dům: počátek rodinné ságy, 1. díl
Augsburk 1913 - první díl historické rodinné ságy o německé
průmyslnické rodině a jejím služebnictvu.
Čte: Pavel Soukup
Jakeman, Jo – Náš manžel
Kam až byste zašly, abyste se pomstily svému bývalému? Tři
různé ženy spojuje jediné: stejný muž. Imogen opustil Phillip
kvůli mladší a hezčí ženě. Během rozvodového řízení se u ní
objeví a vyhrožuje, že ji připraví o syna, jestli do konce
měsíce nezmizí z jejich domu. Vyděšená Imogen provede
něco šíleného. A pak jí nezbývá než bojovat o život. Nečekané
spojence najde v bývalé a budoucí ženě svého manžela.
Všechny se chtějí pomstít…
Čte: Kateřina Haráčková – Hendlová
James, Peter – Na dveře klepe smrt
Pro město Brighton má nevyčíslitelnou hodnotu publicita,
která plyne z toho, že se zde natáčí velký hollywoodský film.
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Pro rockovou superstar Gaiu je to role, jež by jí mohla přinést
nominaci na Oscara. Pro detektiva-superintendenta Roye
Gracea ze sussexské kriminálky je to noční můra, která se mu
odvíjí před očima...
Čte: Martin Siničák
James, Phyllis Dorothy – Černá věž
Detektivní román založený na pátrání po pachateli vraždy v
uzavřeném okruhu možných pachatelů.
Čte: Renáta Honzovičová
James, Phyllis Dorothy – Smrt kriminalisty
Detektivní příběh je situován do prostředí kriminalistické
laboratoře v Anglii sedmdesátých let 20. století.
Čte: Hana Makovičková
James, Phyllis Dorothy – Soukromá pacientka
Detektivní román se odehrává na soukromé plastické chirurgii,
kde je zavražděna bulvární novinářka.
Čte: Luděk Nešleha
Jarošová, Jindra – Egypt ve zvuku...
Cesta redaktorky Českého rozhlasu 2 Praha Egyptem od
Alexandrie na severu až po Asuán na jihu.
Čte: Jindra Jarošová
Javořická, Vlasta – Bílá laň
Román Bílá laň patří k té části díla Vlasty Javořické, jež
bychom mohli označit jako "milostné romány pro ženy".
Příběh z "lepších kruhů" o slečně a potom paní Marlen jako by
se obracel k těm čtenářkám, které si někdy chtějí počíst, aniž
by vyprávění braly příliš vážně.
Čte: Lenka Veliká
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Javořická, Vlasta - Bratříček
V osmnácti poetických povídkách se autorka vrací do časů
mládí. Evokuje vzpomínky na své děti, z nichž některé dosud
žijí. Povídky nejen čtenáře pobaví, ale najde v nich i poučení a
mravní posilu.
Čte: Pavla Rychlá
Javořická, Vlasta - Cilka
Tatínkova smrt způsobila, že Cilka šla místo studia do služby.
Nejprve na venkov a potom do města. Zde poznává, že své
štěstí musí hledat tam, odkud přišla.
Čte: Zdena Černá
Javořická, Vlasta - Děti panímámy Zlatuškové
Román z venkovského prostředí se odehrává po 1. světové
válce a líčí neradostný osud zámožné selky a jejich dětí.
Čte: Heda Čechová
Javořická, Vlasta - Duha
Román o rodině venkovského řezníka, který přišel nepoctivě k
penězům a ke stáru jej trápilo svědomí.
Čte: Heda Čechová
Javořická, Vlasta – Dvojí polibek, 1. díl
První díl románu, ve kterém se odvíjí životní osudy ženy z
malého města.
Čte: Heda Čechová
Javořická, Vlasta – Dvojí polibek, 2. díl
Druhý díl románu zachycuje atmosféru bohémské Paříže i
tichou idylu úvozského zámečku s mnoha zvraty a
překvapeními.
Čte: Heda Čechová
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Javořická, Vlasta - Hruška v poli
Příběh tělesně postižené dívky, která po trpkých a
beznadějných letech nachází své štěstí.
Čte: Alena Pávková
Javořická, Vlasta – Otcovský dům
Román pro ženy z venkovského prostředí Českomoravské
vysočiny.
Čte: Hana Makovičková
Javořická, Vlasta - Zápasy o stěstí
Román pro ženy líčí životy dvou dcer z rodiny maloměstského
notáře.
Čte: Jiří Kubeš
Jazairiová, Pavla – Cestou hvězdy
Reportáž známé rozhlasové redaktorky, která v červnu 2005
uskutečnila pěšky poutní cestu z francouzského městečka St.
Jean de Port ke hrobu apoštola Jakuba ve španělském městě
Santiago de Compostela.
Čte: Dana Pilařová
Jedlička, Ivan Milan – Slavné české kriminální příběhy
Deset kriminálních povídek podle skutečných případů, které
vzrušily československou veřejnost v 70. a 80. letech 20.
století.
Čte: Norbert Lichý, Pavla Gajdošíková
Jílek, František – Casanova
Casanova je skutečná historická postava. Čtenář v této knize
bude sledovat Casanovu v barvitém a poutavém ději, prožije s
ním desítky nejpodivnějších milostných historií a pozná, že
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tento čaroděj lásky a světoběžník je přitažlivý i pro jiné
stránky svého života.
Čte: František Špaček
Jirásek, Alois – Filosofská historie
Historická povídka zasazená do prostředí Litomyšle a Prahy.
Odehrává se v letech 1847-1848. Hlavními postavami jsou
čtyři studenti filozofie při gymnáziu v Litomyšli.
Čte: Karel Štědroň
Jirásek, Alois – U nás: nová kronika
Románová kronika z doby národního obrození.
Čte: Jiřina Krupičková
Jirotka, Antonín - Bezdomovec s titulem a jiné povídky
Sbírka humorně laděných detektivních povídek vypráví o
případech, které řeší netradiční dvojice soukromých detektivů.
Čte: Kajetán Písařovic
Jobánek, Jiří – Tvář bohyně Tanit
Dobrodružná historická epopej z doby pádu Kartága.
Čte: Hana Makovičková
Johns, William Earl – Biggles a zlaté dublony
Letec Biggles se svými přáteli pátrá po pokladu pirátů.
Čte: Jana Scheubová
Johns, William Earl – Návrat velbloudích stíhaček
Válečné dobrodružství britských letců v čele s neohroženým
Bigglesem za první světové války.
Čte: Jiří Kadlec
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Johnrud, Ingar - Vídeňské bratrstvo
Masová vražda na předměstí Osla vypadá nejprve jako
náboženská msta. Oběti totiž patří k sektě Boží světlo, která se
připravuje na soudný den. Nicméně vyšetřovatel Fredrik Beier
a jeho nová kolegyně Kafa narazí na několik nesrovnalostí.
Musí se ponořit do temné minulosti členů sekty a to, co na
začátku vypadalo jako tragický, ale jasný případ, se náhle
mění v dramatický hon na brutálního zabijáka.
Čte: Petr Stach
Kačírková, Eva – Dívka v zrcadle
Česká detektivka.
Čte: Jiří Klika
Kadlubiec, Karol Daniel - Skoro zapómňane - po našymu
Příběhy z Karvinska namluvené v místním dialektu.
Karika, Jozef – Trhlina
Po vydaní mysteriózního thrilleru Strach se autorovi ozval
člověk, který mu vyprávěl děsivý příběh. Jozef Karika ho
zaznamenal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil a zpracoval do
knihy, kterou máte před sebou. Na jejich stránkách rozmotává
velmi tajúplný, tragický a hrůzostrašný případ. Zároveň
poodhaluje jednu z největších záhad Slovenska –
nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tribeč.
Čte: Kaluža Josef, Lichý Norbert, Viktora David
Kästner, Erich – Honba za miniaturou
Humoristický román.
Čte: Jiří Pick
Kawakami, Hiromi - Podivné počasí v Tokiu
Křehký příběh o přátelství, které časem přerostlo v lásku.
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Hlavními postavami jsou dva osamělí lidé uprostřed
velkoměsta – sedmatřicetiletá Cukiko a její bývalý učitel ze
střední školy. Kniha je neotřelým průvodcem po Japonsku,
protože čtenáře nenásilně seznamuje i s japonskou kuchyní,
kulturou, zvyky i zajímavými místy v Tokiu a jeho okolí.
Zdánlivě prostý příběh křehkého vztahu sedmatřicetileté
Cukiko a jejího mnohem staršího bývalého učitele, citlivě
napsaný příběh plný očekávání a pochybností, rozchodů,
náhodných setkání, nadějí a zklamání.
Čte: Barbora Kouklíková
Keaton, Buster – Můj nádherný svět grotesky
Humorný životopis komika B. Keatona, zvaného Frigo.
Čte: Rudolf Pellar
Keleová-Vasilková, Táňa – Dva životy
Román zachycuje příběh dvou žen, dobrých kamarádek. Anna,
tlumočnice a překladatelka, má manžela a dvě dcery a na první
pohled jí nic neschází. Ve skutečnosti je to však trochu jinak.
Veronika učí na gymnáziu, je osamělá matka dvacetileté dcery
a vůbec ji netrápí, že v jejím životě není žádný muž. Jednou se
zklamala a to jí stačí, nemíní znovu pokoušet osud. Naplnila si
život drobnými radostmi a kamarádstvím, raduje se z každého
dne.
Čte: Hana Rychetníková
Keleová-Vasilková, Táňa - Kouzlo všednosti
Příběh mladých manželů Magdy a Adama. Jednotvárnost,
nekonečný koloběh stejných rán a večerů postupně mění jejich
společný život. Ani si nestačili všimnout, ale najednou jakoby
v jejich vztahu bylo něco mrtvého. A nástupem Magdy do
práce se všechno ještě zhorší…
Čte: Dana Pilařová
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Kepler, Lars – Lazar
Komisař Joona Linna a policistka Saga Bauerová se budou
muset společně postavit svým vnitřním démonům i masovému
vrahovi, jehož netoužili nikdy znovu spatřit. Mrtvola v bytě na
okraji Osla by nebyla ničím až tak výjimečným, pokud by
mrazák oběti nepřetékal lidskými pozůstatky. Mezi dalšími
částmi lidských těl se podaří identifikovat také lebku Summy
Linnové. Že budou Joona a Saga v přímém ohrožení života
zjistí až po odkrytí dalších stop a záhadném telefonátu
z Německa. Je možné, že by byl Jurek opravdu zpět?
Čte: Pavel Rímský
Kepler, Lars – Paganiniho smlouva
Detektivní thriller, který řeší problematiku vývozu zbraní do
krizových zemí.
Čte: František Dočkal
Ketterl, Evžen – Paměnti komorníka císaře Františka
Josefa I.
Vzpomínky přibližují soukromý život předposledního
habsburského panovníka a jeho rodiny.
Čte: Richard Honzovič
King, Stephen – Čtyři roční doby
Thriller známého amerického autora.
Čte: Jaroslav Doleček
King, Stephen - Nespavost
Románový thriller o muži, který vlivem změněných životních
podmínek nabyl zvláštních schopností a seznámil se se samou
podstatou smrti.
Čte: Jiří Žák
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King, Stephen - Ostrov Duma Key
Thriller se odehrává na maličkém, téměř pustém ostrůvku u
pobřeží Floridy.
Čte: Jiří Žák
King, Stephen - Pan Mercedes
První kniha série Bill Hodges. Thriller dává nahlédnout do
mysli vyšinutého vraha, který v ukradeném mercedesu
úmyslně vjede do fronty lidí na chodníku.
Čte: Jiří Žák
King, Stephen - Pod kupolí
Malé městečko je odříznuté od světa neznámou bariérou a
postupně se mění z civilizovaného společenství v bezohlednou
džungli.
Čte: Jiří Žák
King, Stephen – Puls
Katastrofický hororový thriller, kdy se prostřednictvím
mobilních telefonů začne šířit jev nazývaný Puls, který
způsobuje, že lidé najednou zešílí a vraždí.
Čte: Renata Volfová
King, Stephen - Talisman
Hororově laděný fantaskní román o věrnosti, procitání, hrůze a
tajemství. První kniha série Talisman.
Čte: Jiří Klika
King, Stephen – Temná půle
Psychologický román.
Čte: Jan Hyhlík
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Kipling, Rudyard – Od moře k moři
Cestopisné črty.
Čte: Radka Malá a Bohuslav Kalva
Kinnunen, Tommi – Čtyřcestí
V románu se, jak název napovídá prolínají osudy čtyř členů
jedné rodiny z městečka na severu Finska. Každá z hlavních
postav vnímá historické i běžné rodinné události svým
způsobem, každá něco skrývá. Tajemství však člověku vždy
berou sílu a izolují ho od ostatních, komunikace začíná
váznout, rodinné vztahy se narušují. Příběh začíná v roce
1895, kdy mladá Maria zahajuje úspěšnou a douholetou
kariéru porodní báby a uzavírá se o sto let později, kdy
Mariina nemanželská dcera, fotografka Lahja, umírá na
nemocničním lůžku obklopená svými blízkými. Dalšími
vypravěči jsou válečný hrdina Onni, Lahjin manžel a její
snacha Kaarina, která se snaží narušit zavedené rodinné
pořádky.
Čte: Lenka Veliká
Kleinová, Zoe - Kresby v prachu
Příběh o lásce opírající se o mnohá historická fakta z prostředí
Izraele.
Čte: Hana Benešová
Klepl, Bohumil – S vorvaněm do Bulharska
Veselé historky, humorné příhody a vzpomínky. Záznam
představení.
Účinkují: Bohumil Klepl a Michal Herzán
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Klevisová, Michaela – Čekání na kocoura: příběhy o
kočkách a jejich lidech
Veselé i dojemné příběhy o lidech a jejich vztazích, které
spojuje láska ke kočkám.
Čte: Hana Benešová
Klevisová, Michaela - Kroky vraha
V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena.
Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před
vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři
Kláře. Byla to náhoda, nebo měl vrah spadeno na někoho
jiného? Sympatický inspektor Josef Bergman rozkrývá složitý
hlavolam a odhaluje tajemství zastírající minulost.
Čte: Kristýna Kociánová
Klevisová, Michaela – Sněžný měsíc
Detektivní román odehrávající se mezi obyvateli horských
samot v Beskydech. V prázdné nemovitosti na okraji Prahy je
zavražděna realitní makléřka. Po několika měsících dojde k
podobné vraždě i před odlehlou roubenkou v Beskydech.
Protože oba případy spojují podobné okolnosti a zavražděné
ženy se mohly znát, ujímá se vyšetřování kriminalista Josef
Bergman a odjíždí do Beskyd, aby odhalil pachatele, ale
vyšetřování mezi místními není jednoduché.
Čte: Kristýna Kociánová
Klevisová, Michaela - Zmizela v mlze
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou
v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však
ocitne v hodně zamotaném případu. Místní psychosomatička
Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí
smrt její sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka.
Rybáři ji najdou uškrcenou na opuštěném místě u řeky.
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Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě
idylické vesnice má nějaké tajemství.
Čte: Kristýna Kociánová
Klíma, Ivan – Moje první lásky
Povídky o pubertálních zmatcích a postupné citovém
dozrávání mladého hrdiny.
Čte: Bořivoj Navrátil
Kline, Christina Baker - Vlak naděje
Emotivní román založený na příbězích a faktech dětí, které žijí
u pěstounů. Porovnává současnost a minulost.
Čte: Renata Volfová
Klostermann, Karel – Lístky ze šumavské epopeje
V drobných realistických příbězích zavádí autor čtenáře do
kraje plného drsné krásy, do domova živlů a živelnosti.
Čte: rozhlasová dramatizace
Klostermann, Karel – Mlhy na blatech
Vesnický román.
Čte: Hana Makovičková
Klostermann, Karel - V ráji šumavském: román z
Pošumaví
Román sleduje život obyvatel Šumavy po roce 1870, kdy tam
vichřice a kůrovec zničili velké lesní plochy a dočasný
blahobyt, který tyto přírodní katastrofy přinesly rodinám
dřevorubců, způsobil mnohdy jejich morální rozklad.
Čte: Zdena Černá
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Klostermann, Karel - Za štěstím
Drobné příběhy krajanů ze Šumavy, kteří odešli za štěstím do
Vídně.
Čte: Hana Makovičková
Klostermann, Karel - Ze světa lesních samot
Román z prostředí Čech a bavorských hranic na Šumavě se
odehrává v 70. letech 19. století.
Čte: Zdena Černá
Kmenta, Jaroslav - Padrino Krejčíř. Afričan
Děj knihy vychází ze skutečných událostí a odehrává se v
Jihoafrické republice, kde Krejčíř žije od roku 2007, aby se
vyhnul vězení za miliardové podvody a přípravu vraždy v
České republice.
Čte: Pavel Rímský
Kmenta, Jaroslav - Padrino Krejčíř. Gangster
Děj knihy vychází ze skutečných událostí, zavádí čtenáře na
začátek jeho kariéry do devadesátých let minulého století a na
přelom tisíciletí.
Čte: Pavel Rímský
Knight, Paul - Neuvěřitelná rybářská dobrodružství
Úžasné příběhy z celého světa, jejichž společným tématem
jsou ryby a jejich lov. Skutečná dobrodružství rybářů na
mořích, jezerech i řekách.
Čte: Kajetán Písařovic
Kodýdek, Martin - Makléř : příběh o chamtivosti
a strachu
Obyčejný mladík z Valašska, který od dětství snil o úspěchu,
se po vysoké škole rychle šplhá na vrchol v prestižní burzovní
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firmě. Proniká však do prostředí, kterému vládne strach, stres,
chamtivost a kde jediným měřítkem jsou peníze. Odhalte
praktiky i vztahy burzovního světa a začtěte se do příběhu
o českých "vlcích z Wall Street" s napínavou krimi zápletkou.
Čte: Jan Kolařík
Kopta, Václav – Prodloužená jízda
Vzpomínková kniha s humorem a nadhledem reflektuje
autorovy zážitky. Počínaje dětstvím a příhodami z
prázdninových Libochovic, odvíjejí se v knize jeho
neobyčejné zážitky s přáteli, rodinou, z hereckého prostředí i
další, humorné a čtivě zpracované vzpomínky.
Čte: Václav Kopta
Körnerová, Hana Marie - Kočár do neznáma
První díl dobrodružného putování zchudlých šlechtičen, sester
Hermíny a Stefanie de Marigny, prchajících z Francie po
dobytí Bastily a pádu monarchie v červenci 1789.
Čte: Helga Čočková
Körnerová, Hana Marie – Pán hor 1
Romantická sága šlechtického rodu de Braie.
Čte: Helga Čočková
Körnerová, Hana Marie – Pán hor 2
Druhá část romantické ságy šlechtického rodu de Braie.
Čte: Helga Čočková
Körnerová, Hana Marie – Pán hor 3
Třetí část romantické ságy šlechtického rodu de Braie.
Čte: Helga Čočková
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Körnerová, Hana Marie – Pán hor 4
Čtvrtá část romantické ságy šlechtického rodu de Braie.
Čte: Helga Čočková
Körnerová, Hana Marie - Třetí přístav
Další osudy sester Hermíny a Stefanie, které vyhnaly z
rodinného panství revoluční změny roku 1789.
Čte: Helga Čočková
Koukalová, Gabriela - Jiná
Sportovní a osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší historie.
Mistryně světa, olympijské medailistky, vítězky Světového
poháru.
Čte: Hana Rychetníková
Kovářová, Daniela - Oko za oko
Sbírka povídek inspirovaných justiční praxí autorky.
Čte: Milada Čechová
Krásnohorská, Eliška – Svéhlavička
Nenáročný příběh svéhlavé dívky Zdenky, prožívající svá léta
dospívání v pensionátě. Zde získává vychování, vzdělání a
odkud odchází již s vědomím odpovědnosti k rodičům i
kamarádům, dobře připravena do života.
Čte: Hana Makovičková
Kratochvíl, Josef – Když vraždí omyl
Skutečné kriminální příběhy.
Čte: Tomáš Krýsl
Kriminální historky
Kriminální případy. Dar Městské policie Praha.
Čte: Heda Čechová
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Krulišová, Jarmila – Andante
Životní příběh hudebního skladatele a kapelníka Vojtěcha
Jírovce.
Čte: Hana Rychetníková
Křesťan, Rudolf - Proč nemám pistoli : 100 autorových
nejnovějších fejetonů
100 fejetonů, které v letech 2012-2014 napsal významný
český novinář a publicista.
Čte: František Dočkal
Křížek, Vilém - Smrt má vůni inkoustu
Praha počátku dvacátého století se může zdát poklidná a
idylická, ale pod povrchem vřou ostré spory: mezi Čechy a
Němci, bohatými a chudými, podporovateli a odpůrci
zbrojení… Tehdy začnou významnému průmyslníkovi Albertu
Richterovi chodit výhružné anonymní dopisy a v sázce se
ocitne hned několik životů. Detektivka z počátku dvacátého
století představuje netradičního detektiva Eliáše Sattlera.
Čte: Jan Hyhlík
Kučerová, Alena - Můj život s Blonckou, 1. díl
Knížka autobiografických vyprávění je především holdem
autorčině čtyřnohé společnici - fence bílého labradora.
Bloncka není jen tak obyčejná fenka. Současně s dosažením
dospělosti se jí zformoval i vlastní názor, a mít psa s vlastním
názorem není rozhodně žádný med! Kritikou nešetří a práskne
ve "svém deníčku" i to, co by panička raději udržela v tajnosti.
Čte: Renata Volfová
Kučerová, Alena - Můj život s Blonckou, 2. díl
Další humorné vyprávění o fence labradora Bloncce a její
paničce.
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Čte: Renata Volfová
Kučíková, Marta - Italské jednohubky: s humorem a
laskavostí o životě v Itálii
Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců z podhůří
italských Dolomit očima české Marty. Proč jsou italští staříci
stále frajeři a jejich osmdesátileté manželky upravené
šťabajzny? Proč nosí Ital malou peněženku? Proč se nebojí
mluvit o lásce v jakémkoli věku? Proč jim asfaltově silná káva
nezpůsobí infarkt? S vtipem i nadhledem o lehkosti i
nelehkosti života v podhorském italském maloměstě.
Čte: Lucie Juřičková
Kuťák, Jaroslav – Smrt pod sedmým grýnem
Soukromý detektiv Karel Schwarz vyšetřuje nález těla
mrtvého chlapce, který se ztratil ze skautského tábora v
období sovětské okupace Československa.
Čte: Luděk Nešleha
Kutscher, Volker – Goldstein
V čase hospodářské krize vrcholí ve Výmarské republice
politický boj mezi nejrůznějšími frakcemi, především mezi
komunistickými bojůvkami a nastupujícími nacistickými
hnědými košilemi. Do tohoto prostředí rovněž zasahuje i
činnost nelítostných gangů i mezinárodně hledaných zločinců.
Jedním z nich je i Abraham Goldstein, jehož příjezd do
Berlína s napětím očekává i komisař Rath. Zdaleka ovšem
netuší, že Goldstein je již delší dobu ve městě, že se
vyzbrojuje a připravuje k násilné akci... Román napsaný v
duchu noirové literatury je kromě dramatického děje i
přesvědčivým vylíčením temné, až dusivé atmosféry, která
proslula korupčními skandály, stala se předzvěstí pádu

109

státního zřízení a přiblížila tak vzestup národního socialismu a
fašismu.
Čte: Jan Teplý
Kutscher, Volker – Mokrá ryba
Berlín roku 1929 - kokain, ilegální noční kluby, politické
pouliční bitvy – zkrátka život na hraně i za ní. Mladý komisař
Gereon Rath byl po neúmyslném zabití civilisty v rodném
Kolíně nad Rýnem přesunut na berlínské mravnostní oddělení.
Tam se ale na vlastní pěst zaplétá do vyšetřování, které vede
oddělení vražd a vůbec netuší, že svým vyptáváním píchl do
vosího hnízda.
Čte: Jan Teplý
Kutscher, Volker – Tichý zabiják
Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty Winterové
přivádí Gereona Ratha do berlínských filmových ateliérů.
Mladý kolínský komisař působící na berlínském oddělení
vražd brzy pozná stinné stránky hvězdného prostředí a je
svědkem přelomové fáze filmové branže - svět dobývá
zvukový film. Rath se během vyšetřování ocitne mezi
bojovými liniemi soupeřících filmových producentů, dostane
se do berlínské čínské čtvrti, do podsvětí a na samou hranici
zákona.
Čte: Jan Teplý
Kyncl, Karel – V Buckinghamu otevřeno a jiné reportáže
Reportáže a fejetony zahraničního zpravodaje Karla Kyncla z
Velké Británie.
Čte: Rudolf Pellar
Läckberg, Camilla – Andělíčkářka
O Velikonocích roku 1974 zmizela z ostrova Valö rodina
Elvanderových. V jídelně bylo prostřeno k obědu, ale u stolu
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našli jen roční dceru Ebbu. O mnoho let později se Ebba do
téhož domu vrací s manželem. Rozhodli se, že dům
zrekonstruují, sotva však s opravami začnou, pokusí se někdo
jejich dům podpálit. Vyšetřovatelé rozplétají tajemný případ,
ve kterém se zlo přenáší po generace z rodičů na děti.
Čte: Zdeněk Junák a Sylva Talpová
Lagercrantz, David - Dívka v pavoučí síti
Ve čtvrtém dílu Millénia se Lisbeth Salanderová rozhodne
riskovat vlastní život, aby pomohla chlapci, který může, díky
svým mimořáným schopnostem, jako jediný odhalit vraha.
Čte: Martin Stránský
Lagerlöf, Selma – Liljecronův dům
Děj tohoto komorního románu se odehrává na samém počátku
19. století, převážně na zapadlé faře. Středem děje je mladičká
pastorova dcera, v jejímž dosud bezstarostném životě znamená
tvrdou zkoušku příchod panovačné macechy.
Čte: Jiřina Krupičková
Landrová, Dagmar – Štěstí je pěkně tlustá masařka
Soubor humoristických povídek
Čte: Věra Slunéčková
Landsman, Dominik - Deníček moderního fotra 2, aneb,
Pánbůh mi to oplatil na dětech
Humorná kniha vznikla na základě úspěšného blogu. Autor s
humornou nadsázkou radí, jak přežít rodičovskou dovolenou
bez trvalých následků.
Čte: Filip Sychra
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Landsman, Dominik - Deníček moderního fotra, aneb,
Proč by muži neměli mít děti
Humorná kniha vznikla na základě úspěšného blogu, který
autor založil s příchodem prvního dítěte a mapuje dobu, kdy
byl na rodičovské dovolené.
Čte: Filip Sychra
Langer, Jiří – Devět bran
Úsměvný soubor příběhů a legend ze života Chasidů z
východní Haliče.
Čte: František Cimbalík
Lanigan, Catherine- Křídla osudu
Romantický příběh o původu a životě jednoho ze zakladatelů
města San Franciska.
Čte: Milada Čechová
Lapena, Shari - Někdo cizí v domě
Shari Lapena, autorka thrilleru roku 2017 Manželé odvedle,
přichází s dalším rodinným dramatem plným tajemství a
nečekaných zvratů. Karen a Tom Kruppovi jsou se vzali
teprve nedávno a jsou šťastní. Jednoho dne se Tom vrátí domů
a zjistí, že Karen zmizela. Krátce nato se dozví, že Karen měla
nehodu a leží v nemocnici s otřesem mozku a ztrátou paměti.
Po čase se Karen, odhodlaná vyléčit se a zapomenout, vrací s
Tomem domů. Ale zdá se, že se tam něco změnilo. Něco není
v pořádku. Něco, kvůli čemu by raději vraždil, jen aby si to
mohl nechat pro sebe...
Čte: Martina Hudečková a Libor Hruška
Lark, Sarah - Ostrov rudých mangrovníků
Volné pokračování románu Ostrov tisíce pramenů,
odehrávající se v Karibiku v polovině 18. století. Deirdre,
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dcera Angličanky Nory Fortnamové a otroka Akwasiho, žije
milovaná a chráněná na plantáži své matky a nevlastního otce.
Mladí muži na ostrově ji i navzdory jejímu nežádoucímu
původu obletují. Deirdre ale o žádného z nich nejeví zájem,
dokud se o ni nezačne ucházet mladý lékař Victor Dufresne.
Po nádherné svatební oslavě nasednou Victor a Deirdre na loď
plující do Saint-Domingue na ostrově Hispaniola. Tam se ale
stane něco, co změní jejich další osud….
Čte: Milada Čechová
Larsson, Stieg – Milenium. 1. díl . Muži, kteří nenávidí
ženy
Detektivní román, jehož zápletku tvoří čtyřicet let starý
kriminální případ.
Čte: Jiří Žák
Larsson, Stieg – Milenium. 2. díl . Dívka, která si hrála s
ohněm
Druhá část detektivního románu, jehož hrdinkou je hackerka a
punkerka, po které je vyhlášeno pátrání pro podezření z
dvojnásobné vraždy.
Čte: Jiří Žák
Larsson, Stieg – Milenium. 3. díl . Dívka, která kopla do
vosího hnízda
Závěrečná část detektivního románu, jehož hrdinkou je
hackerka Lisbeth Salanderová společně s žurnalistou
Mikaelem Blomkvistem.
Čte: Jiří Žák
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Lasica, Milan - O lidech a lidech : výběr z fejetonů
Čte: Milan Lasica a Zdeněk Svěrák
Le Carré, John – Špion, který přišel z chladu
Špionážní román líčí příběh britského agenta, jenž v prostředí
východoněmecké totality naráží na silného protivníka.
Čte: Martin Zahálka
Leacock, Stephen – Šťastné příběhy
Sbírka šestnácti příběhů, v nichž autor vypráví o lidech z
různých společenských vrstev i prostředí.
Čte: Jiří Kadlec
Lednická, Karin – Šikmý kostel: románová kronika
ztraceného města (1894-1921)
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které
drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Barbora, Julka a
Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných dějových
linií. Každý z nich čelí životním výzvám po svém a do jejich
osudů opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny. Příběh
je vystaven na skutečných událostech. Vypráví o světě, který
zmizel, o světě v němž bylo snadnější umřít než žít, o světě
dolů, uhelného prachu, každodenní dřiny a zoufalství, ale také
přátelství, lásky a naděje
Čte: Vilma Cibulková
Legátová, Květa – Mušle a jiné odposlechy
Povídky v nichž autorka s humorem probírá odvrácenou
stranu příběhů, pohádek a legend.
Čte: Lenka Novotná
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Lehane, Dennis - Pod rouškou noci: americký sen má svou
cenu
Dvacátá léta 20. století byla ve Spojených státech věkem
jazzu, ale také prohibice, ilegálních palíren a náleven,
zločineckých organizací a korupce. Dobou, kdy se mladistvý
zlodějíček z Bostonu, který je zároveň synem význačného
policejního důstojníka, může při troše kuráže vyšplhat až mezi
floridskou mafiánskou elitu. Pro začátek se stačí zamilovat do
nesprávné ženy. Svižná a napínavá studie zločinu.
Čte: Pavel Rímský
Lesný, Ivan – Druhá zpráva o nemocech mocných
Druhé vyprávění o známých a mocných lidech.
Čte: Hana Makovičková
Lesný, Ivan – Zpráva o nemocech mocných, 3.
Třetí vyprávění o známých a mocných lidech.
Čte: Hana Makovičková
Lewis, Roy - Co jsme to tátovi provedli
Humoristická hříčka o prvních civilizačních snahách
pračlověčí rodiny je postavena na konfrontaci prehistorie a
současné civilizace.
Čte: Jiří Zavřel
Lindgren, Minna - Babičky: Mrtvý kuchař : Siiri, Irma a
Anna-Lisa na stopě
První díl detektivní trilogie, která vychází pod názvem
Babičky, je ďábelsky zábavný a napínavý příběh o stáří,
přátelství a životě v relativně normálním domově důchodců.
Tady vás může potkat jen jedna věc horší než smrt – být
zavřený na oddělení demence. Ani ten nejbystřejší senior však
nemůže rozluštit všechna tajemství tohoto místa. Naštěstí
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několik mladých lidí, včetně členů motorkářského gangu,
nabídne svou pomoc….
Čte: Bartáková, Daniela
Link, Charlotte – Hra se stíny
Majitel významné americké firmy stráví silvestrovskou noc s
přáteli a milenkou. Vznikne však mezi nimi konflikt.
Čte: Hana Rychetníková
Lithell, Jane – Zničím tě a vezmu si, co je mé
Kathy pro všechny představuje dokonalý obrázek šťastné a
úspěšné ženy. Má krásného chlapečka, chytrého, přitažlivého
muže a atraktivní práci. Ale ne každý se tím nechá oklamat.
Její podřízená Heja zná pravdu: ví, o trhlinách Kathyina
manželství, jejích pochybách i obavě z pracovního neúspěchu.
Konečně je Heja přesně tam, odkud může Kathy zničit. Pokud
se jí to podaří, získá to jediné, po čem touží nejvíce.
Čte: Hana Rychetníková
Littel, Robert - Amatér
Kryptograf Charlie Heller se během pátrání po vrazích své
snoubenky zaplete do nebezpečné hry mezinárodní špionáže.
Čte: Michal Roneš
Llewellyn, Sam – Krvavý uzel
Novinář Bill odhaluje záhadnou minulost svého otce a
současně je strháván do temného zákulisí politických intrik a
násilných smrtí.
Čte: Richard Honzovič
Lodge, David – Nejtišší trest
Román je příběhem o stáří našich rodičů, i nás samotných.
Čte: Jiří Kubeš
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Lodge, David – Pravda někdy bolí a jiná erotika
Lehce erotické satiry z intelektuálního prostředí a komické
příběhy z mládí.
Čte: Heda Čechová
Lofts, Norah – Královna ve stínu
Historický román je strhujícím příběhem o Eleonoře
Aquitánské, krásné a inteligentní ženě, které velký majetek po
zemřelém otci otevřel cestu do světa nejmocnějších mužů.
Čte: Helga Čočková
Loukotková, Jarmila – Medúza
Román o citovém zrání mladé dívky, která se vlivem silného
citu mění z přelétavého a nezralého děvčete ve skutečnou
ženu.
Čte: Daniela Kolářová
Luňák, Petr - Hrdinové
Humorný román sleduje všední život studentů pražské
Filozofické fakulty, na pozadí událostí posledních měsíců před
sametovou revolucí.
Čte: Kajetán Písařovic
Mac Cullough, Colleen – Dámy z Missalonghi
Společenský román z australského maloměsta.
Čte: Jiřina Krupičková
MacDonald, John D. - Třikrát havarijní poradce Travis
McGee
Tři detektivní příběhy v nichž neohrožený pátrač pomáhá
lidem v nesnázích a ohrožení.
Čte: Petr Chovanec
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Macek, Miroslav - Ona, oni a já, aneb, Vychovatelem
snadno a rychle
Mladík z dobře situované rodiny, s břitkým humorem
a zálibou v krásných ženách, se za účelem bližšího seznámení
s (další) půvabnou dívkou nechává najmout na místo
vychovatele dvou devítiletých chlapců. Poradí si v láskyplném
a humorném příběhu nejen s nimi, ale i s dalšími obyvateli
zámku a členy rodiny zámožného velkoobchodníka
s vepřovým dobytkem?
Čte: Otakar Brousek
Macek, Tomáš - Příběhy Staré dámy : sto ročníků Tour de
France
Tour de France, představující více než 100 let dech beroucích
dramat, komických situací i tragických nehod, má své hrdiny i
poražené. Nechybí ani stopa, kterou na ní zanechali čeští
sportovci, jejichž vzpomínky autor zaznamenal.
Čte: Pavel Soukup a Vasil Fridrich
Mahler – Werfel, Alma Maria – Můj život
Autobiografie této „ženy mnoha umělců.“
Čte: Hana Makovičková
Mahmoody, Betty – Bez dcerky neodejdu
Svědectví Američanky, která se provdala za íránského lékaře a
pro niž se manželství založené na tradičním islámu stalo
vězením i peklem.
Čte: Hana Makovičková
Mahmoody, Betty – Z lásky k dítěti
Volné pokračování knihy Bez dcerky neodejdu je zasvěceno
popularizaci organizací bojujících za práva dětí na celém
světě.
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Čte: Renata Honzovičová
Macho, Milan - Fotbal v drápech smrti: první český
fotbalový thriller
Napínavé a zábavné čtení z pera známého sportovního
publicisty a novináře. Autor se nechal volně inspirovat
prostředím fotbalu s jeho skandály, korupčními aférami a
intrikami.
Čte: Jiří Kubeš
Maliński, Mieczysław – Celý tvůj
Životopis papeže Jana Pavla II napsaný jeho dlouholetým
přítelem.
Čte: Jiří Kadlec
Mankell, Henning - Bílá lvice
V poklidném kraji jižního Švědska náhle zmizí realitní
makléřka Louisa Akerblomová, členka metodistické církve,
vzorná manželka a matka. Pro její zmizení neexistuje
vysvětlení ani motiv. Komisař Wallander tuší, že Louisa už
není mezi živými. Jeho vyšetřování ho zavede až do
Jihoafrické republiky.
Čte: Jiří Vyorálek
Mankell, Henning – Firewall: případy komisaře
Wallandera
Muž se zastaví u bankomatu, aby si vybral peníze, a
nepochopitelně se zhroutí mrtvý k zemi. Vypadá to jako
nešťastná náhoda. V téže době napadnou dvě dospívající
dívky taxikáře tak brutálně, že záhy v nemocnici zemře. To už
není náhoda, nýbrž jasná vražda. Komisař Kurt Wallander je
přesvědčený, že všechny tyto události spolu nějak souvisejí.
Stopy vedou k jistému počítači. Případ nabírá katastrofických
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rozměrů, pachatel se ukrývá v anonymitě kyberprostoru a před
policií je neustále o krok napřed…
Čte: Jiří Vyorálek
Mankell, Henning - Pátá žena : případy komisaře
Wallandera
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. Komisař Wallander se plný energie vrací domů z
idylické dovolené v Římě. Na kraj Skane padá podzim a
Wallander doufá, že v zimě bude klid. Jenže rutinní pátrání po
starém samotářském milovníku ptactva vyústí v děsivý objev.
Tělo starého muže je nabodnuté v pasti vytvořené z ostrých
bambusových tyčí. A vzápětí zmizí další muž…
Čte: Jiří Vyorálek
Mankell, Henning - O krok pozadu. : případy komisaře
Wallandera
Sedmá kniha volné detektivní série, ve které inspektor
Wallander řeší vraždu jednoho z kolegů.
Čte: Jiří Vyorálek
Mára, Jiří – Japonskem s otevřenou pusou
Vyprávění o třítýdenní cestě po Japonsku, kterou autor
uskutečnil s manželkou, dcerou a zdravotně postiženým
synem.
Čte: Jiří Klika
Mára, Jiří – Nový Zéland – země protinožců
Autor popisuje dojmy a jedinečné životní zkušenosti, které
získal během tříměsíčního studijního pobytu na Novém
Zélandu.
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Čte: Jiří Klika
Marek, Jiří – Panoptikum starých kriminálních příběhů
Detektivní příběhy ze Staré Prahy.
Čte: Vladimír Čech
Marsh, Jean - Salon Eliott
Rodinná sága Eliottových vypráví komorní příběh dvou sester
z lepší londýnské společnosti na počátku 20. století.
Čte: Heda Čechová
Marsons, Angela – Tichá modlitba
Zmizení Charlie a Amy, devítiletých nejlepších kamarádek,
znamená pro jejich rodiny tragédii. Textová zpráva potvrzuje
to, čeho se všichni obávali: obě se staly oběťmi únosu. Další
esemeska jim však vyrazí dech - nutí rodiče postavit se proti
sobě a bojovat o život svého potomka.
Čte: Hana Rychetníková
Martigli, Carlo A. - 999: poslední strážce
Historický životopisný thriller přibližuje bouřlivý život
renesančního filozofa Giovanniho Pica della Mirandoly.
Čte: Pavel Chovanec
Martin, Eduard - Tajný život psů
Kniha příběhů, v nichž autor vtipně líčí soužití psů a lidí a
zamýšlí se nad vztahem člověka ke zvířeti.
Čte: Vladimír Jopek
Martin, Charles - Hora mezi námi
Dramatický boj o přežití v extrémních podmínkách probudí v
novinářce Ashley a chirurgu Benovi sílu, o níž neměli tušení.
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Podlehnou v mrazivé pustině zraněním těla a duše, nebo
znovu uvěří v lásku?
Čte: Marek Holý
Masterton, Graham - Bílé kosti
Temný kriminální thriller z irského Corku. Podaří se
komisařce vyřešit rituální vraždy spáchané před desítkami let
dřív, než brutální vrah zaútočí znovu?
Čte: Milada Čechová
Mašková, Miroslava - Cestou duhy
Hudba Robert Jíša; text Miroslava Mašková. Miroslava
Mašková, mluvené slovo.
Mašková, Miroslava - Srdce dokořán
Hudba Petr Malásek; text Miroslava Mašková a Eduard
Pergner. Miroslava Mašková a Jitka Zelenková, mluvené
slovo.
Matějka, Jaroslav – Už troubějí
Veselé historky o myslivcích a o lovcích.
Čte: Jiří Škoda
Matthews, Jason - Rudá volavka
Špionážní thriller sleduje neúprosný souboj mezi ruskými a
americkými tajnými službami, v němž je jedna z rolí
přisouzena "rudé volavce" Dominice Jegorovové.
Čte: Barbora Kouklíková
Matyášová, Beáta - Lucie v pozici stromu
Příběh pětatřicetileté ženy, která se, po samých úspěších, ocitá
ve zlomovém období života.
Čte: Marcela Šiková
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Maugham, W. Somerset - Barevný závoj
Děj románu, se odehrává v britské koloniální Číně. V jeho
centru stojí mladý manželský pár, který je tvořen odlišnou
dvojicí – oddaně milujícím introvertním mužem, povoláním
lékařem, a jeho ženou, dívkou z anglické lepší rodiny, která do
manželství vstoupila bez lásky, zato se snahou změnit
prostředí a své společenské postavení. V důsledku náhodně
odhalené manželčiny nevěry dojde ke krizi a žena je donucena
odjet s manželem do čínského vnitrozemí, kde propukla
epidemie cholery. Tíživé životní podmínky boje s epidemií
a všudypřítomnost smrti podstatně ovlivní jejich životy
a vzájemný vztah.
Čte: Milada Čechová
Maupassant, Guy de – Kulička
Psychologický román z prostředí francouzských prostitutek.
Čte: Lubor Tokoš
Mawer, Simon - Dívka, která spadla z nebe
Marian Sutro je napůl Angličanka, napůl Francouzka.
Naverbuje ji francouzská sekce britských zvláštních jednotek a
začne připravovat na výsadek v okupované Francii. Její mise
má, kromě podpory domácího odporu, ještě jedno poslání:
přesvědčit mladého fyzika Clémenta, jehož výzkum by
spojenci rádi využili při zkonstruování atomové bomby, aby
opustil svou zemi a odletěl do Anglie. Skutečnost, že ji s
Clémentem pojí citové pouto z dob společného dospívání,
může Marian pomoci - anebo jí úkol hodně zkomplikovat.
Čte: Lucie Pernetová
Mawer, Simon – Provazochodkyně
Provazochodkyně přináší napínavou a velmi propracovanou
sondu do složitých motivů idealismu a odvahy těch, kteří
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nepřestali bojovat ani poté, co druhá světová válka dávno
skončila. Je to ale také příběh neobyčejné ženy: ženy, která
neváhá vraždit, která dokáže přežít, hrdinky i zrádkyně.
Čte: Lucie Pernetová
May, Peter - Černé světlo: akta Enzo 3
Třetí díl série Akta Enzo, ve kterém opět vystupuje bývalý
forenzní biolog Macleod. Souvisí nějak Enzovy osobní strasti
s šestnáct let starou brutální vraždou mladého prostituta,
nalezeného v pařížském bytě?
Čte: David Matásek
May, Peter - Entomologův odkaz: akta Enzo 4
Čtvrtý díl volné detektivní série, ve které v roli hlavního
vyšetřovatele vystupuje bývalý forenzní biolog Enzo Macleod.
Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov u pobřeží
Bretaně, kde se nachází více než dvacet let nedotčená
pracovna zavražděného sběratele hmyzu, ve které po sobě
zanechal šifru, kterou dosud nikdo nerozluštil.
Čte: David Matásek
May, Peter- Hadohlavec
Americká patoložka Margaret Campbellová se vrací domů,
kde ji však čeká kamion plný mrtvých Číňanů a konfrontace s
vlastní minulostí. Pekingský detektiv Li Jen je poslán na
čínské velvyslanectví do Washingtonu, aby zjistil, proč se jeho
krajané udusili v uzavřeném chladicím voze v jižním Texasu.
Dostanou za úkol znovu spolupracovat a přijít na to, kdo stojí
za obchodem s ilegálními čínskými imigranty. Zjistí, že
imigranti byli nedobrovolnými přenašeči smrticího nákladu.
Čte: Jana Plodková a Martin Myšička

124

May, Peter- Kritik: akta Enzo 2
Během degustačního turné po nepříliš známém vinařském
regionu Gaillac zmizí nejlepší světový kritik vín Gil Petty. O
rok později je nalezen ve vinici na jihozápadě Francie,
oblečený do karmínového roucha Řádu božské láhve. Když se
Enzo Macleod po třech letech pustí do odloženého případu,
zjistí, že v napohled klidném francouzském vinařství vře tvrdý
boj plný chamtivosti, závisti a zoufalství. Potenciálním
vrahem by mohl být kdokoli: místní vinaři, členové Řádu
božské láhve, a dokonce i Pettyho dcera Michelle.
Čte: David Matásek
May, Peter – Ochráním tě
Manželé Niamh a Ruairidh MacFarlaneovi se společně
vypraví na služební cestu do Paříže, Niamh se nečekaně dozví
o manželově poměru s ruskou módní návrhářkou a vzápětí se
stane svědkem toho, jak Ruairidh i s milenkou zahyne při
výbuchu bomby. Francouzská policie vyloučí možnost
teroristického útoku a místo něj se přiklání k vraždě. Hlavní
podezřelé se na ostrov Lewis vydává sledovat detektivní
vyšetřovatelka Sylvia Braqueová.
Čte: Jiří Dvořák, Lenka Zbranková
May, Peter - Ostrov Entry
Z montrealského letiště odjíždí detektiv Sime Mackenzie jako
součást osmičlenného vyšetřovacího týmu, směřujícího do
Zálivu svatého Vavřince. Pouhé dva kilometry široký a tři
kilometry dlouhý ostrov Entry je domovem asi sto třiceti
obyvatel a ten nejbohatší z nich byl nalezen ve svém domě
zavražděný. Navzdory důkazům o vině vdovy je přesvědčen o
tom, že vraždu nespáchala. Jeho posedlost ho vede ke
konfliktu mezi profesní povinností, kterou musí splnit, a
vlastním osudem, jenž ho čeká.
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Čte: Jiří Dvořák
May, Peter - Skála
První část detektivních příběhů ze skotského ostrova Lewis.
Čte: Jiří Dvořák
May,Peter - Šachové figurky
Detektiv Fin Macleod, při vyšetřování nezákonné činnosti,
objeví na dně jezera letadlo se sedmnáct let pohřešovaným
kamarádem Roddym.
Čte: Jiří Dvořák
May, Peter - Umrlčí cesta
Na opuštěnou pláž na hebridském ostrově Harris moře vyplaví
neznámého muže. Je těžce podchlazený a sotva naživu. Neví,
kdo je, ani jak se tam dostal. U sebe má mapu takzvané
Umrlčí cesty. Netuší, kam ho zavede, ale ví, že se po ní musí
vydat.
Čte: Jiří Dvořák
Mayle, Peter – Rok v Provenci
Humoristickrý román z Francie.
Čte: Jan Hyhlík
Mayle, Peter - Navždy Provence
Pokračování povídání o Provence. Opět jsme okouzleni
vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních událostech
francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé
maličkosti, kterou můžeme spolu s autorem objevovat a
obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor.
Čte: Michal Roneš
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Mayle, Peter - Znovu Provence
Závěrečné povídání o slunné Provence, které zavádí čtenáře
opět mezi vinice, lány levandule a místní starousedlíky.
Čte: Michal Roneš
Mayne, Andrew - Šelma
Profesor bioinformatiky Theo Cray nemá nejlepší ráno.
Automat na led nefunguje, a do motelového pokoje se mu
dobývá policie, protože je hlavní podezřelý z brutální vraždy
své bývalé studentky. Cray je díky svému povolání zvyklý
vidět vzorce tam, kde ostatní nacházejí jen chaos. A tak si
všimne něčeho, co ostatní přehlédli. Začíná boj s nebezpečně
vynalézavým sériovým vrahem... v jehož existenci nevěří
nikdo kromě něho.
Čte: Zdeněk Velen
Mazze, Tilar J. - Hotel Ritz: hotel na Place Vendome
Románový příběh o politických intrikách, sexuálních
skandálech a bujarých večírcích, které se odehrávaly v
nejznámějším pařížském hotelu.
Čte: Kajetán Písařovic
McBain, Ed – Nešpory
Detektiv Carella řeší zákeřnou vraždu mladého katolického
kněze na velkoměstské periferii.
Čte: Petr Rychlý
McBain, Ed – Polibek
Detektivní román.
Čte: Jan Hyhlík
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McBain, Ed – Postrach: příběh z 87. revíru
Detektivové z 87.revíru tentokrát řeší dva velké případy
současně.
Čte: Jan Hyhlík
McBain, Ed – Profesionál
Detektivní román, v němž detektivové v čele se Stevem
Carellou pátrají po cynickém vrahovi osamělých žen.
Čte: Jiří Zavřel
McBain, Ed – To veliké zlé město
Detektivové 87. revíru vyšetřují smrt mladé jeptišky,
komplikované několika dalšími kriminálními případy.
Čte: Kamil Švejda
McBain, Ed – Třikrát Steve Carella a spol.
Klasická detektivka.
Čte: Richard Honzovič
McCaig, Donald – Rhett Butler
Dokončení osudů hlavní mužské postavy románu Sever proti
Jihu.
Čte: Bořivoj Navrátil
McCullough, Colleen - Bez důkazů
Detektivní příběh popisuje vyšetřování sériových vražd
mladičkých dívek v Connecticutu v polovině 60. let 20. století.
Čte: Milada Čechová
McCullough, Colleen – Bouřlivé vody
Román volně navazuje na Pýchu a předsudek. Tentokrát se
autorka soustředila na život Mary Benettové, prostřední z pěti
dcer a její další osudy.
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Čte: Milada Čechová
McCullough, Colleen - Ptáci v trní
Románová sága o osudech farmářské rodiny
z Nového Zélandu na australském kontinentu v první polovině
20. století.
Čte: Hana Makovičková
McDougall, Christopher - Born to run = Zrozeni k běhu:
zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších
běžců světa
Kniha o běhání zavede čtenáře mezi indiány kmene
Tarahumarů z mexických Měděných kaňonů, kteří dokáží
běhat bez odpočinku stovky mil.
Čte: Filip Sychra
McGregor, Jon – Rezervoár č. 13
Psychologický román o komunitě lidí v anglické vesnici, v
jejíž blízkosti zmizí nezletilá turistka. Na výletě do malebné
oblasti Peak District se dvojici turistů ztratí dcera Becky –
zmizí, jako by do země propadla. Pátrání nevede nikam.
Místní lidé tragickou záhadou nejprve žijí, ale časem se jejich
životy vrátí k normálu. Uběhne spousta let, než se jisté stopy
po zmizelé dívce přece jen objeví, ale kdo ví, zda budou stačit
k jejímu nalezení.
Čte: Otakar Brousek
McLain, Paula – Láska a zkáza
Románový životopis o vztahu slavného spisovatele Ernesta
Hemigwaye s ambiciózní válečnou reportérkou a
spisovatelkou Marthou Gellhornovou.
Čte: Renata Volfová
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McLain, Paula - Létala jsem za sluncem
Příběh vášnivé dobrodružky, africké lovkyně, trenérky koní a
hlavně slavné pilotky Beryl Markhamové. Příběh ženy, která
chtěla uniknout vlastnímu osudu.
Čte: Renata Volfová
Meacham, Leila - Poselství růží
Románová sága o osudech členů tří texaských rodin,
bojujících se starou rodinnou kletbou.
Čte: Heda Čechová
Meacham, Leila - Sen o Somersetu
Románová sága o osudech členů tří texaských rodin navazuje
na román Poselství růží.
Čte: Dana Pilařová
Meacham, Leila – Titáni
Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce i bolestných ztrátách je
Texas, který se kolem roku 1900 ocitá na prahu ropné
konjunktury, jež odstartuje období prudkého hospodářského
růstu. Na pozadí dramatických změn pronikajících na texaský
venkov prožívají svůj osudový příběh dvě nezapomenutelné
postavy: Samantha, privilegovaná dědička rozlehlého
dobytkářského ranče, a Nathan, okouzlující mladík z farmy na
severu.
Čte: Dana Pilařová
Melíšek, Jiří – Ať žijí duchové
Humorný příběh pro děti.
Čte: Lenka Novotná
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Merle, Robert – Malevil
Skupina lidí se zvířaty přežila výbuch ničivé pumy ve sklepení
starobylého zámku ve Francii a je nucena vybudovat novou
civilizaci.
Čte: Rudolf Pellar
Messadié, Gerald - Bouře na Nilu. 1. díl, Oko královny
Nefertiti
První část historické trilogie zachycuje dramatické období
boje o moc po smrti egyptského faraona Achnatona v polovině
14. století před Kristem.
Čte: Bohdana Majerová
Messadié, Gerald - Bouře na Nilu. 2. díl, Tutanchamonovy
masky
Druhá část historické trilogie zachycuje dramatické období
boje o moc po smrti egyptského faraona Achnatona v polovině
14. století před Kristem.
Čte: Bohdana Majerová
Messadié, Gerald – Bouře na Nilu. 3. díl, Sutehovo
vítězství
Třetí díl historické trilogie ze starověkého Egypta vypovídá o
nesmiřitelném zápasu o trůn v závěrečném období panování
18. dynastie.
Čte: Bohdana Majerová
Michal, Vladimír - Miláčkové Evropy
Humoristicky román vypráví o cirkusovém stájmistrovi ze
Šumavy.
Čte: rozhlasová dramatizace

131

Milton, Giles - Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil
banku
Věděli jste o tom, že Hitler bral kokain? Nebo že Stalin
vyloupil banku? Že mrtvola Charlieho Chaplina byla ukradena
a zloději za ni požadovali výkupné? Giles Milton je
mistrovský vypravěč historických příběhů. V poutavé próze
Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku uvádí 50 těch
nejbizarnějších historických „perliček“. Budete se podivovat
nad příběhy, které se čtou jako fikce, a přitom jsou zcela
pravdivé.
Čte: Barbora Kouklíková
Milton, Giles - Když Lenin přišel o mozek a Churchill
obětoval ovci
50 bizarních historických perliček aneb Fascinující poznámky
z historie pod čarou. Další kniha od Gilese Miltona autora
knihy Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku.
Čte: Barbora Kouklíková
Mina, Denise - Konec vosí sezóny
Detektivní román. Nejlepší britská detektivka roku 2012.
Čte: Jaromír Meduna
Mina, Denise - Stále půlnoc
První případ, ve kterém vystupuje vyšetřovatelka Alex
Morrowová.
Čte: Martin Siničák
Minier, Bernard - Kruh : vražedné šílenství pokračuje...
Druhý díl detektivní trilogie, ve které detektiv Martin Servaz
vyšetřuje vraždu ženy a místního chovatele psů.
Čte: Jiří Žák
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Minier, Bernard - Noc
Čtvrtý díl detektivní série s kriminalistou Martinem Servazem.
Čte: Jiří Žák
Minier, Bernard - Tma : vražedné šílenství nekončí...
Třetí díl francouzské série s kriminalistou Martinem Servazem
Na Štědrý den objeví rozhlasová moderátorka Christine ve
schránce dopis od ženy, která se chystá spáchat sebevraždu.
Druhý den ráno zavolá do rádia muž a obviní ji z toho, že nic
nepodnikla. Obvinění, hrozby a urážky se znásobí, jako by se
někdo snažil převzít kontrolu nad jejím životem. Poté, co
Martin Servaz dostane obálku s kartou od hotelového pokoje,
v němž před rokem spáchala sebevraždu jakási umělkyně, je
jasné, že si někdo přeje, aby se vrátil do práce. Závěrečný díl
trilogie.
Čte: Jiří Žák
Minová, Anchee – Císařovna Orchidej
Historický román o císařovně z 19. století.
Čte: Lenka Novotná
Mitchell, Margaret – Jih proti Severu
Román podává široký obraz myšlení a způsobu života
otrokářské společnosti na jihu USA na počátku 60. let 19.
století a líčí její rozpad během občanské války Severu proti
Jihu. Ústřední postava díla, dcera bohatého farmáře, krásná
Scarlett, lehkomyslná, sebevědomá a prospěchářská dívka, se
vlivem komplikovaných událostí mění v typ silné a
cílevědomé ženy.
Čte: Heda Čechová
Mlynářová, Marcela - Důchodkyně nestřílejte
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S úsměvem a sarkasmem popsané zážitky šarmantní dámy
kolem šedesátky.
Čte: Hana Rychetníková
Mocnější než meč
Dvanáct historických detektivek od anglických a amerických
autorů 20. století, v nichž čtenář najde i skutečný příběh od
otce dějepisu Herodota, který dokazuje, že záliba v tajemných
příbězích je patrně stejně stará jako lidstvo samo.
Čte: Hana Makovičková
Monyová, Simona – Blonďatá stíhačka
Příběh dvou blondýnek - mámy a dcery, které hledají vhodné
protějšky.
Čte: Hana Rychetníková
Monyová, Simona - Hra svalů
Tragikomický příběh mladého manželství.
Čte:Hana Švejnohová
Monyová, Simona – Hříšný kanec
Autorka popisuje milostné strasti příliš důvěřivé manželky.
Čte: Hana Rychetníková
Monyová, Simona - Konkurz na milence
Román o prolínajících se osudech dvou žen, které se potýkají s
problémy dlouholetého manželského soužití.
Čte: Hana Rychetníková
Monyová, Simona – Kudlanka bezbožná
Román psaný formou deníku, který si hrdinka začala psát na
doporučení psychiatra, jehož pomoc vyhledala, když už si
nevěděla rady se svým rozpadajícím se manželstvím.
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Čte: Hana Rychetníková
Monyová, Simona - Opiju tě rohlíkem
Příběh třiatřicetileté svobodné učitelky, která své štěstí
nachází ve věkově nerovném vztahu.
Čte: Hana Rychetníková
Monyová, Simona - Utrhnout se ze řetězu
Román o nespokojenosti manželek žijících v dlouhodobých
vztazích a jejich touze s tímto stavem něco udělat.
Čte: Hana Rychetníková
Moran, Caitlin - Jak být ženou
Otevřené vzpomínky anglické novinářky od puberty po
současnost.
Čte: Helga Čočková
Moran, Eleanor - Až moc blízko
Anglický detektivní thriller, kde se psychoterapeutka Mia
snaží odhalit, co se skrývá za podezřelou sebevraždou jedné z
mladých matek v malebném anglickém městečku.
Čte: Jana Štvrtecká
Morávek, Jan – Kuropění
Třetí volná část románové trilogie, ve které autor líčí život v
dolním Posázaví od poloviny 18. století do roku 1906.
Čte: Miloš Vavruška
Morávek, Jan – Veselá ves
Druhá volná část románové trilogie, zachycuje sociální a
společenský vývoj na sklonku 19. století na českém venkově.
Autor zachovává pro českou literaturu portréty vorařů,
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rázovitých skaláků a lesních dělníků. Kniha pro čtenáře střední
a starší generace.
Čte: Roman Hemala
Morávek, Jan – Zpáteční voda
Volná románová trilogie: "Zpáteční voda. Veselá ves.
Kuropění".Na pozadí napoleonských válek, revolučního roku
1848 i prusko-rakouské války v roce 1866, se v této románové
kronice odvíjejí osudy několika posázavských rodů. Kniha
podává výstižný a pravdivý obraz života té doby.
Čte: Jiří Pick
Moravia, Alberto – Horalka
Kniha líčí na osudu jedné prosté italské ženy společenské a
politické změny v Itálii v období 2. světové války.
Čte: Miloš Vavruška
Morganová, Marlo – Poselství od protinožců
Příběh americké lékařky specializující se na přírodní
léčitelství, které se naskytla příležitost poznat život jednoho
domorodého kmene.
Čte: Zdena Černá
Mornštajnová, Alena – Hotýlek
Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné
navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Hotel
- vlastně spíš hodinový hotýlek -, který pan Leopold Mánes
založil v dobách první republiky, nabízel párům potěšení a
rozkoš i za protektorátu, a dál fungoval také poté, co ho
znárodnili komunisté. V šedesátých letech přebírá vedení
Václav, vnuk původního majitele, muž bez jasných názorů i
charakteru, který obratně proplouvá komunistickým režimem
a stále drží rodinný podnik pohromadě. To má však zničující
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vliv na vztahy v rodině i životy lidí, kteří se ocitnou v jeho
blízkosti.
Čte: Jaromír Dulava
Mornštajnová, Alena – Tiché roky
Bohdana je uzavřená dívka, která žije pouze s mrzutým otcem,
a dobrosrdečnou, ale poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě,
a také tajemství, které ji nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce
nemocná babička při poslední návštěvě v nemocnici oslovila
„Blanko“?
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného
komunisty, který celý svůj život zasvětil budování socialismu,
lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně
zářivá jako hvězda na rudém praporu.
Čte: Klára Suchá, Miroslav Hanuš
Morrell, David – Zaprodanci
Dobrodružný thriller vypráví příběh muže, který se ocitne v
mezní situaci a musí bojovat o svůj život.
Čte: Jiří Kubeš
Morris, Heather – Tatér z Osvětimi
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu.
Jedním z těch, kdo čísla na předloktí tetovali, byl slovenský
Žid Lale Sokolov, rodným jménem Ludwig Eisenberg. Jeho
příběh připomíná děsivé události v dějinách lidstva a ukazuje,
že vedle sebe mohou existovat promyšlená brutalita i
nesobecká láska.
Čte: Martin Siničák
Morton, Carson - Mona Lisa
Beletrizovaná výpověď o skutečné krádeži nejslavnějšího
obrazu z pařížské galerie Louvre v prvních letech 20. století.
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Čte: Renata Volfová
Moyes, Jojo - Stříbrná zátoka
Romantický román z prostředí australského přímořského
městečka. Mladá žena Lisa se zde marně snaží zapomenout na
minulost, když do jejího života vstoupí podnikatel Mike a
několikrát jí ho převrátí naruby.
Čte: Helga Čočková
Mucha, Jiří – Podivné lásky
Dílo zachycuje umělecký i soukromý život českých
intelektuálů žijících v Paříži před druhou světovou válkou.
Čte: Rudolf Pellar
Mucha, Jiří – Alfons Mucha
Životopis českého malíře z pera jeho syna, spisovatele Jiřího
Muchy.
Čte: Rudolf Pellar
Mujica, Barbara Louise - Frida
Román vypráví životní drama osobité mexické malířky Fridy
Kahlo.
Čte: Renata Volfová
Munzar, Luděk - ...když jsem to slíbil!
Částečně autobiografický příběh známého herce líčí zážitky z
létání.
Čte: Luděk Munzar
Myrer, Anton – Velká válka
Román z let 1943 - 1944, kdy v Tichomoří převzali
Američané strategickou iniciativu a postupně začali z této
oblasti vytlačovat Japonce.
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Čte: Milan Neděla
Na večírku
Devět povídek od devíti současných českých autorů spojuje
téma večírků, oslav i posezení v baru nebo hospodě. Autoři:
Michal Viewegh, Petra Soukupová, Hana Lasicová, Jaroslav
Rudiš, Natálie Kocábová, Marek Epstein, Irena Hejdová, Josef
Moník a Stanislav Beran.
Čte: Filip Čáp
Nabokov, Vladimir Vladimirovič – Lolita
Skutečný románový příběh o osudové vášni zralého muže k
nedospělé dívce v podobě zápisků z vězení, kde hrdina tráví
své poslední dny za vraždu soka.
Čte: Jan Hyhlík
Nahai, Gina Barkhordar - Andělé nad Teheránem
Barvitá sága o osudu žen několika generací patřící k židovské
komunitě v Íránu.
Čte: Ivana Lokajová
Natt Och Dag, Niklas – 1793 – Vlk a dráb
Historická detektivka švédského autora nás zavádí do
Stockholmu roku 1793, kde dvojice vyšetřovatelů řeší děsivý
případ. Po smrti krále Gustava III. prostupuje městem temná
nálada, všichni cítí tíseň a nejistotu, která na ně dýchá z každé
uličky. Drsný dráb Mickel Cardell dostane od policejního
velitele těžký úkol, má společně s právníkem Cecilem
Wingem vyšetřit hrozivý případ. Jednoho chladného
podzimního dne byla v jezeře nalezena mrtvola bez rukou a
nohou, a její tvář byla zohavena natolik, aby nebylo možné
určit o koho jde. Ačkoli Cecil a Mickel přistupují k
vyšetřování naprosto rozdílně, pomalu zjišťují, že bez
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spolupráce se daleko nedostanou. Netrvá dlouho a ukazuje se,
že oběť měla pravděpodobně napojení na nejvýše postavené
osoby ve městě, a získat jakékoli odpovědi nebude snadné.
Naleznou společně vraha dřív, než Cecil podlehne smrtelné
chorobě, která ho sžírá zevnitř?
Čte: Daniel Bambas
Nečas, Luboš - Marie Rosůlková, aneb, Meryčka na scénu
Životní příběh české herečky, s použitím vzpomínek Marie
Rosůlkové, napsal Luboš Nečas.
Čte: Michaela Doležalová
Neff, Ondřej – Klukoviny a tátoviny
Příběh táty a jeho šestiletého syn, které pobaví svou
upřímností a pravdivostí, ale mohou být i podnětem k
zamyšlení.
Čte: Aleš Hora
Neff, Vladimír – Královny nemají nohy. 1. svazek
Romantický, historický příběh ze 16. století líčí zábavné a
dobrodružné příhody českého rytíře zasazené do atmosféry
dobrudolfinské Prahy.
Čte: Jan Hyhlík
Neff, Vladimír – Krásná čarodějka. 3. svazek
Poslední setkání s Petrem Kukaněm, jehož osudy čtenáři znají
z románů „Královny nemají nohy a Prsten Borgiů“, se
odehrává uprostřed třicetileté války.
Čte: Jan Hyhlík
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Neff, Vladimír – Prsten Borgiů. Další příběhy Petra
Kukaně z Kukaně. 2. svazek
Druhá část fiktivního historického románu sleduje osudy
českého šlechtice, který 16. století putuje Evropou za
dobrodružstvím.
Čte: Jan Hyhlík
Nejlepší příběhy o koních
Soubor osmnácti příběhů o koních od autorů z Anglie, Irska a
Severní Ameriky
Čte: M. Knoblochová a J. Teper
Němcová, Božena – Babička
Autorčiny idylické vzpomínky na dětství prožité v
Ratibořickém údolí na Náchodsku v 1. polovině 19. století.
Zároveň jde o dokument o životě a zvycích našeho lidu.
Čte: Carmen Mayerová
Němec, František – Dáma na pavlači
Soubor známých i dosud nepublikovaných fiktivních
soudniček z městské periferie.
Čte: František Špaček
Němec, Jan – Příběhy na třech kolech
Vyprávění o putování na kole Západními Čechami.
Čte: Pavel Chovanec
Nepil, František – Ohlédnutí
Vybrané texty z poslední knihy Františka Nepila.
Čte: Josef Somr
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Nesbo, Jo - Krev na sněhu
Psychologicko-kriminální román z Osla 70. let 20. století je
osobní výpovědí mladého vraha.
Čte: David Novotný
Nesbo, Jo - Švábi
Druhý případ detektiva Harryho Holea, ve kterém řeší vraždu
norského velvyslance v thajském hotelu.
Čte: Hanek Čermák
Nesbo, Jo – Žízeň
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně
vyučovat na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám
několika žen, které si daly schůzku přes Tinder.
Vyšetřovacímu týmu v čele s Katrin Brattovou zůstává rozum
stát nad tím, že obětem vždy zmizelo určité množství krve. A
tak je Harry povolán zpět do služby. Dopátrat se pravdy není
ani pro něj jednoduché. Navíc je postaven před zásadní
dilema: dát přednost rodině, nebo vyšetřování.
Čte: David Matásek
Nesser, Hakan - Síť
Kriminální příběh je prvním románem ze série přivádějící na
scénu svérázného komisaře Van Veeterena.
Čte: Jan Hyhlík
Nesvadbová, Barbara – Hovory s doktory: 12 pohledů na
zdraví, lásku, víru… a život
Autorka vyzpovídala dvanáct předních českých lékařů z
nejrůznějších oborů - Hanu Pačesovou, Andreje Sukopa, Jana
Marka, Jiřího Kříže, Roberta Lischkeho, Pavla Pafka, Radkina
Honzáka, Jana Beneše, Cyrila Hoeschla, Jana Pirka, Petru
Tesařovou a Antonína Pařízka.
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Čte: Jakub Knězů
Niedl, František – Čas vlků
Volné pokračování autorova románu Čtvrtý králův pes.
Píše se rok 1417 a Hynku Tasovi z Boru se konečně podařilo
krále přemluvit, aby jej propustil ze služby. Jako výsluhu
dostává hrádek Vlkov na jihu Čech, vklíněný do panství
věčných králových rivalů – Rožmberků. Klid, po němž však
Tas dlouhá léta toužil, se díky loupeživým tlupám a hordám
husitů ne a ne dostavit. Neutěšená politická situace v zemi jej
donutí opustit Vlkov a opět se vydat sloužit králi. Ten však
brzy umírá. Tase čekají těžké chvíle, které ho možná budou
stát život, ale on zůstává i nadále čestný, hrdý a ochotný
bojovat za své blízké až do konce.
Čte: Dušan Sitek
Niedl, František - S vlčí hlavou v erbu
Je mrazivá noc, leden roku 1421, a k bráně Drkolné, malé
tvrze v podhůří Šumavy, přijíždí těžce zraněný jezdec…
Tak začíná děj volně navazující na předešlé romány Čtvrtý
králův pes a Čas vlků. Hynek Tas z Boru znovu ztrácí lásku
své ženy Markéty. To ale není vše. Ztrácí také svůj hrádek
Vlkov, vodní tvrz Blatec, syna a někde v lesích mizí i jeho
vlčice Šedá. Tas však nepatří k těm, kteří by se vzdali bez
boje. I když je mnohdy na kolenou, hlavu má vždy
vzpřímenou. Zůstává mu jeho kůň Flavius, získává nového
přítele, ale i tajnou lásku ženy jednoho z německých
běženců…
Čte: Dušan Sitek
Nižnánsky, Jožo – Čachtická paní
Historický román o Alžbětě Báthoryové, proslulé zavražděním
řady mladých žen a dívek.
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Čte: Heda Čechová
Nižnánsky, Jožo – Žena dvou mužů
Milostný historický příběh.
Čte: František Dočkal
Nosková, Věra – Obsazeno
Společenský román.
Čte: Hana Rychetníková
Nosková, Věra - Proměny
Román zachycuje život mladé fotografky Anety před
sametovou revolucí a po ní. Společenské zvraty doprovázení
změny v životě hlavní hrdinky. Mění se ona i lidé kolem ní.
Čte: Hana Rychetníková
Novotná, Jarmila – Byla jsem šťastná
Paměti významné operní a koncertní pěvkyně mapují
především její světovou kariéru od 20. do 50. let 20. století.
Čte: Jiřina Krupičková
O čem ženy mlčí
Soubor osmi psychologických povídek českých autorů Kateřiny Tučkové, Petra Šabacha, Petry Soukupové, Jaroslava
Rudiše, Jesefa Moníka, Marka Epsteina, Marka Šindelky a
Ireny Hejdové.
Čte: Hana Rychetníková
O'Connor, Anne Marie - Dáma ve zlatém
Osud Klimtova obrazu Zlatá Adele tvoří rámec bouřlivých
událostí 20. století v Evropě.
Čte: Renata Volfová
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O´Farrell, John – Pro muže to nejlepší
Tragikomický román o muži, který řeší netradičně svou
krizovou životní situaci.
Čte: Radek Valenta
O'Leary, Elizabeth - Salon Eliott 2.
Rodinná sága Eliottových vypráví komorní příběh dvou sester
z lepší londýnské společnosti na počátku 20. století, které
založily dobře prosperující módní salón. Druhý díl pokračuje
od roku 1936.
Čte: Zdena Černá
Obermannová, Irena - Tajná kniha. Fiktivní deník
jednoho blíže neurčeného roku od Hromnic do Hromnic.
Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se
známou osobností.
Čte: Hana Rychetníková
Obermeier, Siegfried - … a postavil jí chrám
Historický román, milostný příběh z Egypta.
Čte: Renata Volfová
Orsoff, Beth – Posedlá romantikou
Humorný román vypráví o osudu svobodné třicátnice, která se
po neúspěchu posledního vztahu snaží najít spřízněnou duši.
Čte: Lenka Novotná
Paasilinna, Arto - Stará dáma vaří jed
Důstojná stará dáma, vdova po plukovníkovi, se všemožně
obětuje svému nezdárnému synovci. Prodá luxusní byt
v Helsinkách, aby za něj mohla zaplatit dluhy, každý měsíc
mu odevzdává důchod... Pak ji ale jednoho dne synovec nutí,
aby napsala závěť. Stará dáma se vzepře a rozhodne se vzít
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věci do vlastních rukou.
Čte: Milena Steinmasslová a Jan Zadražil
Pagnol, Marcel – Boží tajemství
Drobná próza nás zavádí do období kolem Velké revoluce a je
příběhem dívenky, která se narodila jako jako mrzáček. Dívka
však vyrůstá obklopena láskou a porozuměním.Nakonec sama
za žalostných okolností otěhotní, ale porodí zdravého a
krásného chlapce, který se v dospělosti proslaví. Zdánlivě
banální, kalendářový příběh. Podaný perem mistra však nejen
dojme svou prostotou, nýbrž přinutí k zamyšlení...
Čte: Vladislav Beneš
Palán, Aleš – Raději zešílet v divočině: setkání s
šumavskými samotáři
Rozhovory s šumavskými samotáři v podání osmi předních
hereckých osobností přináší pohled do tajuplného světa, o
jehož existenci nic nevíme.
Čte: Norbert Lichý, Jana Stryková aj.
Palmer, Michael – Peklo návratů
Napínavý román z lékařského prostředí odhaluje korupci a
podvody v jedné nemocnici v USA.
Čte: František Špaček
Palmer, Michael - Významný pacient
Lékařský thriller, v němž je ohrožen prezident USA a jeho
jedinou nadějí je přítel z mládí na místě osobního lékaře.
Čte: Michal Roneš
Palov, C. M. (Chloe M.) - Ohnivé kameny
Agent britské tajné služby a fotografka pátrají po odcizeném
artefaktu nesmírné ceny.
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Čte: Helga Čočková
Palov, C. M. (Chloe M.) - Templářská relikvie
Třetí kniha volné série antikváře a bývalého špiona Caedmona
Aisquitha. Svatý grál v rukou novodobých nacistů může
přepsat osud celého lidstva.
Čte: Helga Čočková
Palov, C. M. (Chloe M.) - Templářská šifra
Agent britské tajné služby a fotografka pátrají po smrtícím
tajemství Smaragdové desky.
Čte: Helga Čočková
Palov, C. M. (Chloe M.) - Templářské tajemství
Jedno ztracené evangelium, jeden ďábelský kult a jeden muž,
který musí odhalit pravdu. Čtvrtý příběh historika, lovce záhad
a bývalého agenta britské tajné služby Caedmona Aisquitha.
Čte: Helga Čočková
Pancol, Katherine - Muchachas (mučačas)
Třetí díl románové trilogie sleduje další osudy, citové peripetie
i nové hrozby, které čekají hrdinku známou z prvních dvou
částí. Poznamenalo ji domácí násilí a sexuální zneužívání.
Čte: Helga Čočková
Pancol, Katherine - Pomalý valčík želviček
Pokračování úspěšné knihy Žluté oči krokodýlů. Joséphinu
potkal ohromný literární úspěch. Ztratila ale manžela Antoina,
který zmizel v Keni. Sežrali ho opravdu krokodýli se žlutýma
očima? Joséphine se přestěhovala z pařížského předměstí do
bohaté čtvrti. Jaké je to být slavnou, ptá se Joséphine? Je tím
člověk šťastnější? Její ambiciózní dcera Hortense se právě
přestěhovala do Londýna, aby prokázala svůj talent v módním
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byznysu. Roztomilá dcera Zoé zvolna odrůstá dětství, nikoli
bez potíží. Joséphinina egocentrická sestra Iris, notorická
lhářka, se bohužel nezměnila vůbec...
Čte: Renata Volfová
Pancol, Katherine - Žluté oči krokodýlů
Svižný, zábavný i napínavý román.Kniha je rodinnou ságou,
kde je zachycen především vztah mezi dvěma sestrami. Hlavní
hrdinka, charismatická čtyřicátnice Joséphine, se potýká
s komplikovaným rozvodem, finančními nesnázemi,
problémovou pubertální dcerou, tyranizující matkou a navíc
i mimořádně nízkým sebevědomím. Kvůli podvodnému
sestřinu plánu se ocitne v labyrintu komplikovaných lží
a předstírání. Při práci zjišťuje, že je talentovanou autorkou,
a začíná trpět tím, že ji nikdo neocení, byť se román stal
bestselerem.
Čte: Renata Volfová
Páral, Vladimír - Tam za vodou
Humorné vyprávění o zábavném způsobu trávení víkendů v
chatové osadě na Slapech.
Čte: Martin Zahálka
Paris, B. A. - Přiveď mě zpátky
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili u
benzinové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil, byla
Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na
policii. O mnoho let později se Finn zasnoubil s Laylinou
sestrou Ellen. Jenže najednou zavolala policie, že někdo Laylu
spatřil. Začaly se objevovat dávno ztracené věci z její
minulosti, tajné zprávy, různé stopy a varování. Co neznámý
chce a kolik toho ví?
Čte: Tereza Dočkalová, Martin Pechlát
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Paris, B. A. - V pasti lží
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná
a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale na
neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí život naruby.
Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde nechala zaparkované
auto, jestli si vzala prášky nebo že si domluvila schůzku. V
hlavě má jen zmatek a mrtvou ženu, kterou možná mohla
zachránit. Je blázen? Nebo si s ní zahrává její mysl?
Čte: Eva Novotná
Parot, Jean-François - Spiknutí v ulici Bílých plášťů:
případy komisaře Le Flocha
Napínavý historicko-detektivní román francouzského autora se
odehrává v době vlády Ludvíka XV.
Čte: Josef Prokop
Pavel, Pavel - Rapa Nui
Autorovo vyprávění o transportu obřích soch na Velikonočním
ostrově.
Čte: Jaromír Meduna
Peták, Vladimír - Očima estébáka, aneb, Jak jsem škodil
lidu
Programátor a agent Státní bezpečnosti vzpomíná na své
působení v této instituci. Předkládá humorné historky z
poněkud netradičního povolání.
Čte: Jiří Klika
Peters, Ellis – Zázrak svaté Winifredy
Světaznalý bratr Cadfael se po rozmanitých životních
dobrodružstvích uchýlil do kláštera v Shrewbury, kde se
věnuje zahradničení a je obzvláště pyšný na svou bylinkovou
zahrádku. Píše se rok 1137 a převor se pro opatství rozhodne
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získat ostatky velšské mučednice Winifredy. Se skupinou
vypravenou za tímto účelem do Gwytherinu putuje i bratr
Cadfael, aby jako rodilý Velšan při vyjednáváních tlumočil.
Po příjezdu však zjišťují, že snaha o převezení relikvií naráží
na odpor místního lidu, vedeného velmožem Rhisiartem. Ten
je navíc vzápětí zavražděn.
Čte: Pavel Soukup
Petiška, Eduard – Čtení o zámcích a městech
Autor provází českou historií a ukazuje život našich předků v
okamžicích slávy i utrpení
Čte: Renata Volfová
Phillips, Susan Elizabeth - Rozený svůdce
Příběh dvou zcela odlišných lidí, jimž zcela náhodné setkání
umožní zapomenout na staré křivdy.
Čte: Hana Rychetníková
Pilcher, Rosamunde - Hledači mušlí
Rozsáhlá rodinná sága líčí osud čtyř generací anglické rodiny
a zabírá téměř celé století přes obě světové války až do 70. let
20. století.
Čte: Renata Volfová
Pilcher, Rosamunde - Kolotoč
Psychologický román vypovídá o lásce, egoismu a
odpovědnosti.
Čte: Lucie Kožinová
Pilcher, Rosamunde - Zimní slunovrat
Nekonvenční londýňanka Elfrida Phillipsová si zničehonic
pořídí psa a přestěhuje se do domku v Hampshiru. Je jí
dvaašedesát a cítí, že na venkově by mohla strávit podzim
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svého života. Spřátelí se tam s místním varhaníkem Oscarem
Blundellem a jeho rodinou. Sympatického Oscara ovšem
postihne tragédie, která ho připraví o vše – kromě poloviny
starého viktoriánského sídla v městečku Creagan ve Skotsku.
Obětavá Elfrida vyhoví jeho přání a vypraví se s ním dům
navštívit. Ani jeden z nich netuší, kolik čarovné moci může
místo na vzdáleném severním pobřeží skrývat…
Čte: Eva Spoustová-Málková
Plain, Belva – Utajené city
Román o lásce, žárlivosti a štěstí, o citech a prožitcích, které
se odehrávají v jedné navenek spokojené rodině v 60. letech
20. století, kdy probíhaly protesty mládeže proti vietnamské
válce.
Čte: Hana Makovičková
Poláček, Karel – Vše pro firmu
Úsměvný příběh, jehož hlavními postavami jsou továrník
Štorkán a jeho syn, který se snaží svého otce - hýřila a
marnotratníka - oženit a tím i napravit.
Čte: Radka Malá
Poláček, Tomáš - STOP - Světové Tažení Ochmelky
Poláčka z Prahy do Ohňové země
Český novinář popisuje výpravu z léta 2015, během níž se v
250 autech dostel z Prahy přes Sibiř, Aljašku, Střední Ameriku
až do Ohňové země.
Čte: Josef Prokop
Pomiane, Edouard de – Veselé umění kuchařské
Netradiční francouzská kuchařka, která přidá k receptům
i nejeden bonmot nebo historku.
Čte: Helga Čočková
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PON., František – Kočky to vědí líp
Kniha dvou českých výtvarníků manželů Oldřicha Přibíka a
Jitky Baliharové, kteří s humorem popisují zážitky se svými
čtyřmi kočkami.
Čte: Vladimír Čech a Milada Čechová
Poncarová, Jana – Podbrdské ženy
Příběh začíná krátce po první světové válce. Mirek vyrůstá bez
matky, která umírá po porodu dcery. To ovlivní jeho vztah k
ženám. Když si do hospodářství přivádí Emilku, zvyklou na
láskyplný domov, mladá žena netuší, že na ni čeká hlavně
samota a opuštěnost. Zatímco Mirek odjíždí pracovat do
Prahy, Emilka se musí postarat o celý statek, svého syna a
tchána. Přichází druhá světová válka a po ní osvobození.
Emilka plánuje otevření vlastní cukrárny, bohužel s novým
režimem přichází těžká nemoc. Její dcera Jana vyrůstá už jen
se svým otcem. Podaří se Johance, dceři Jany, překonat
rodinná zranění a osvobodit i další ženy ve svém rodě?
Čte: Irena Budweiserová
Potter, Alexandra - Co je nového, kotě?
Mladá žena se po desetiletém vztahu, místo zasnoubení,
rozhodne zásadně změnit život. Sbalí kufr a jde do Londýna
hledat pana "Dokonalého".
Čte: Renata Volfová
Potter, Alexandra - Na stejné vlně
Romantický příběh se odehrává na pozadí netradiční noční
rozhlasové seznamky "Na stejné vlně".
Čte: Renata Volfová
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Potter, Alexandra - Není přání jako přání
Humoristický román o strastech a slastech života mladé
nezávislé Angličanky v Londýně.
Čte: Renata Volfová
Prince, Clive - Tajemství templářů
Detektivní pátrání autorů knihy zavádí čtenáře do tajemného
světa svobodných zednářů, katarů a templářů ve snaze zjistit
pravdu o lidech stojících u zrodu křesťanství a o skutečné roli,
kterou v něm sehráli Jan Křtitel a Maří Magdaléna. Kniha
odhaluje obsah tajemství, jež si zasvěcenci předávali po
dlouhá staletí, zašifrovali je do mnoha uměleckých děl i
gotických katedrál.
Čte: Pavel Chovanec
Procházková, Iva – Kam zmizela Rebarbora?
Příběhy pro děti.
Čte: Pavlína Rychlá
Procházková, Lenka – Přijeď ochutnat
Soubor povídek o ženách a jejich citových problémech.
Čte: Markéta Potužáková
Proujan, Carl – Kde končí země. Svět ledu. Střecha světa.
Tajemství oceánů.
Kniha objevných cest se člení na tři části: objevování obou
pólů, dobývání vysokých hor a historii podmořského potápění.
Čte: Heda Čechová
Prokop, Josef Bernard - Paní Grimmová se představuje,
aneb, Případ zapomenuté vraždy
Úvodní díl české detektivní řady, která se nese v duchu
románů královny detektivek Agathy Christie. Baronka Anna
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Grimmová je dáma nevšedního šarmu, ale i detektivních
schopností. Při stavebních pracích je ve sklepení starého
hospodářského stavení, patřícího po staletí k jejímu zámku,
objevena kostra muže. Přivolaná policie nemůže než
zkonstatovat, že pozůstatky tam leží už mnoho desítek let a
případ je promlčený. S tím se paní Grimmová nemíní smířit –
chce vědět, kdo to byl, a co se mu přihodilo.
Čte: Josef Prokop
Prokop, Josef Bernard - Paní Grimmová a případ mrtvého
lichváře, aneb, Zimní případ
Druhý díl české detektivní řady, která se nese v duchu románů
královny detektivek Agathy Christie. Na polní cestě za
městem je nalezen těžce zraněný muž, který po převozu do
nemocnice zemře. Vyšetřováním se zjistí, že se jednalo o
vyhlášeného lichváře, kterého nenávidělo mnoho lidí. Jak
vybrat toho, který vedl smrtonosnou zbraň? To je nový úkol
pro paní Grimmovou.
Čte: Josef Prokop
Prokop, Josef Bernard - Paní Grimmová a případ
továrníka na penzi, aneb, Jarní případ
Třetí díl české detektivní řady, která se nese v duchu románů
královny detektivek Agathy Christie. S panem Léonem
Séguierem jste se mohli již setkat v první knize. Nyní přijíždí
do Kostelce, aby se zúčastnil malířského festivalu, jehož
poklidný průběh naruší vražda. V Séguierově pokoji ve skříni
je nalezen zastřelený mladík. Zdá se, že ho nikdo nezná,
neshání, nepostrádá… Kdo je ten mladík? Kdo měl důvod ho
zabít? Na všechny otázky se pokusí nalézt odpověď hraběnka
Grimmová.
Čte: Josef Prokop
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Prokop, Josef Bernard - Zikmund Lucemburský
Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze
života posledního Lucemburka na českém trůnu – Zikmunda.
Jestliže Václavova vláda, i jeho osoba bývají posuzovány s
rozpaky, v případě Zikmunda bývá hodnocení většinou
jednoznačné. Zikmund, ačkoliv nebyl tak preferován jako jeho
starší bratr Václav, svého otce, Karla IV. obdivoval a podle
svých možností se snažil jít i v jeho stopách. Nedostal ovšem
všechno "naservírováno" jako Václav IV. Od svých prvních
politických krůčků se musel tvrdě bít za to, co mu patřilo a
bylo upíráno. Musel vybojovat bitvy, o něž nestál, a měl za
nepřátele ty, kteří mu měli pomáhat.
Čte: Marek Holý
Putování za Svatým Grálem
Rytířský román z Francie 13. století líčí dobrodružnou cestu
skupiny hrdinů za Svatým Grálem.
Čte: Jan Hartl
Puyi - Byl jsem posledním císařem čínským
Paměti posledního čínského císaře jsou zajímavým obrazem
nám neznámé exotické země, její kultury a zvyků.
Čte: Jiří Kadlec
Puzo, Mario - Blázni umírají
Román z prostředí Holywoodu ukazuje zákulisí filmového
průmyslu a kasin.
Čte: Richard Honzovič
Puzo, Mario - Omerta
Román o nemilosrdné válce v prostředí americko-italského
podsvětí a organizovaného zločinu.
Čte: Jiří Doleček
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Puzo, Mario - Sedm katů z Mnichova
Napínavý příběh o kapitánovi americké vojenské rozvědky,
který se mstí svým nacistickým trýznitelům.
Čte: Jiří Kubeš
Pyron, Darden Asbury – Dcera jihu: Život Margarety
Mitchellové
Životopis autorky epopeje „Jih proti Severu“.
Čte: Rudolf Pellar
Queen, Ellery – Tajemství kovového domu
Detektivní román o podivínském starci, který je po podpisu
závěti zavražděn.
Čte: Roman Hemala
Rajlich, Jiří – Esa na obloze
Životopisné medailonky 29 stíhacích letců československé
perutě Royal Air Force jsou zaměřeny především na konkrétní
bojové situace.
Čte: Jan Hyhlík
Rajlich, Jiří – Josef František. Pokus o pravdivý příběh
Životní osudy československého stíhacího letce, jednoho z
nejúspěšnějších pilotů v bitvě o Británii.
Čte: Jan Hyhlík
Rakoncaj, Josef - K2 - 8611m
Píše se rok 1983, téměř třicetičlenná horolezecká expedice
vyráží do západní Číny dobýt "horu hor". Strhující příběh
Josefa Rakoncaje, dlouhá léta jediného muže na světě, který
zdolal K2 dvakrát.
Čte: Miroslav Táborský
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Rataj, Karel – Čtyřmi kontinenty
Autorovo putování po čtyřech kontinentech: Domovina –
Střední Asie – Brazílie – Afrika.
Čte: Jiří Klika
Renčín, Pavel – Klub vrahů
Adam Havel je uzavřený mladý muž se zálibou v knihách,
který má dvě práce a malou garsonku. Jeho život je průměrný
až nudný z práce do práce a pak domů mezi své milované
knihy, sem tam navštívit sestru Táňu a její dvě malé děti. Pak
se ale v jeden jediný den stane svědkem krvavého zločinu a
setká se s tajemnou, neohroženou Dianou, která obrátí jeho
svět vzhůru nohama.
Čte: Jan Plouhar
Rendell, Ruth – Kdo si počká...
Detektivní román s psychologickou zápletkou řeší vraždu
zámožného rentiéra v uzavřeném společenství exkluzivní
příměstské lokality.
Čte: Alena Pávková
Rendell, Ruth – Pod svícnem bývá tma
Napínavý psychothriller o touze a pokušení. Bankovní
úředník, ženatý a otec dvou dětí, který trpí stálým nedostatkem
peněz, se rozhodne využít přepadení banky ke svému
prospěchu.
Čte: Renata Volfová
Révay, Theresa - Bílá vlčice
Osudy dvou milenců - ruské aristokratky a německého
módního fotografa, do nichž zasáhnou obě světové války.
Příběh pokračuje dalším dílem s názvem Všechny sny světa.
Čte: Helga Čočková
157

Révay, Theresa - Všechny sny světa
Kniha navazuje na román Bílá vlčice a líčí poválečné osudy
ruské emigrantky Xeni po 2. světové válce a její kariéru módní
návrhářky.
Čte: Helga Čočková
Rice, Jimmy - Nejlepší věc, která se mi nikdy nestala
Romantický příběh dvou mladých lidí, kteří na svůj společný
život museli čekat více než deset let.
Čte: Marcela Šiková a Josef
Riebbe, Brigitte – Palác modrých delfínů
Slavný mýtus o krétském labyrintu. Asterios, syn královny
Pasifay a mořského býka má podle věštby zachránit Krétu
před zánikem.
Čte: Heda Čechová
Riegrová, Linda - Na křídlech do Santiaga
Autorka, poutnice Linda, popisuje v knize pouť, kterou
podnikla na mechanickém vozíku se svou kamarádkou Káčou
do Santiaga de Compostela.
Čte: Gabriela Filippi
Rigbey, Liz – Osudové léto
Detektivní román.
Čte: Lenka Novotná
Richter, Werner – Ludvík II., král bavorský
Životopis bavorského krále Ludvíka II.
Čte: Helga Čočková
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Ritter, William – Jackaby
Příběh detektiva, který se zabývá paranormálními jevy,
překypuje troufalým vtipem a hororovou nadsázkou ve stylu
Doktora Who a Sherlocka Holmese.
Čte: Milada Čechová
Riva, Maria - Moje matka Marlene Dietrichová
Dcera napsala životopis své matky, herečky Marlene Dietrich,
ve kterém odhaluje její rozporuplnou složitou osobnost.
Čte: Renata Volfová
Robb, J. D. - Jen ty a já
Další detektivní román ze série případů z nedaleké
budoucnosti, v nichž v hlavní roli vystupuje neohrožená
vyšetřovatelka Eva Dallasová.
Čte: Hana Rychetníková
Robb, J. D. - Každý má motiv
Další příběh kriminalistky Evy Dallas. Eva a její kolegyně
jsou pozvány na večírek. Skončí tragédií: ve střešním bazénu
je nalezena mrtvola mladé herečky. Rozbíhá se vyšetřování a
Eva odhalí, že k vraždě mohl mít motiv kdokoli z přítomných,
protože oběť se chovala nesnesitelně a všichni se s ní během
večera pohádali. Vzápětí však dojde k další vraždě – a Eva se
opravdu nemá čeho chytit….
Čte: Hana Rychetníková
Robb, J. D. - Měj se na pozoru
Další příběh kriminalistky Evy Dallas, která se svou typickou
tvrdohlavostí a vytrvalostí řeší další případ v nedaleké
budoucnosti.
Čte: Hana Rychetníková
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Robb, J. D. - Neomylný instinkt
Eva Dallasová se dozví, že z vězení uprchl obzvlášť
nebezpečný psychopat Izák McQueen. Zločinec, který je
stejně inteligentní jako zvrhlý, se okamžitě vrhá do víru
řádění, které mu předtím znemožnila právě Eva.
Čte: Hana Rychetníhová
Robb, J. D - Smrtící imitace
Detektivní román. Policistka Eva Dallas řeší vraždy, ve
kterých se pachatel rozhodl napodobovat činy známých
sériových vrahů.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící kalich
Thriller z kriminální řady z New Yorku blízké budoucnosti.
Vyšetřovatelka Eva Dallas řeší případ vražd církevních
činitelů.
Čte: Hana Rychetníková
Robb, J. D. - Smrtící klon
Další detektivní příběh z blízké budoucnosti. Na počátku je
vražda a její obětí uznávaný newyorský plastický chirurg, dr.
Ilcove. Případu se ujme poručík Eva Dallasová, drsná
policejní vyšetřovatelka. Zdá se, že vražedkyní je žena.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící portrét
Detektivní román. Policistka Eva Dallas řeší případ brutálního
vraha mladých lidí, které vrah těsně po smrti aranžuje do
uměleckých pozic a fotografuje.
Čte: Hana Benešová
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Robb, J. D. - Smrtící posedlost
Detektivní román. Policistka z blízké budoucnosti Eva Dallas
opět bojuje s nelítostnými vrahy.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící pravidla
Další z detektivních příběhů zavádí newyorskou policistku
Evu Dallas do osamělého zápasu s neznámým zlem.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D - Smrtící rozdělení
Detektivní román. Policistka Eva Dallas řeší dvojnásobnou
vraždu známého sochaře a jeho milenky.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící soud
Detektivní román.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. – Smrtící spiknutí
Další detektivní příběh z 21. století, v němž vyšetřovatelka
Eva tentokrát sleduje stopy chladnokrevného
několikanásobného vraha.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící svátky
Detektivní příběh z budoucnosti se odehrává v průběhu
vánočních svátků v New Yorku, kde řádí bestiální vrah.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. – Smrtící věrnost
Kriminální příběh z New Yorku, který je ohrožován
teroristickou skupinou.
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Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící vize
Další detektivní příběh z New Yorku roku 2059 s hlavní
hrdinkou poručíkem Evou Dallasovou. Pomoc v pátrání po
surovém vrahovi jí tentokrát nabízí i jasnovidka.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D - Smrtící zrada
Detektivní román. Policistka Eva Dallas řeší případ brutálního
sériového vraha.
Čte: Hana Benešová
Robb, J. D. - Smrtící zrození
Eva Dallas řeší vraždy dvou účetních a pátrá po známé, která
zmizela pár dnů před plánovaným porodem.
Čte: Hana Benešová
Roberts, Nora - Stopy ve tmě
Dva detektivní příběhy. V jednom bývalý policista pátrá po
ztracené dceři svých přátel a ve druhém jiný policista pomáhá
vystopovat žháře a odhaluje pojistné podvody.
Čte: František Dočkal
Robinson, Jeffrey - Grace, kněžna monacká
Životní příběh americké herečky Grace Kelly, která se
provdala za knížete Rainiera III. a stala se monackou kněžnou.
Čte: Renata Volfová
Robinson, Patrick – Letadlová loď
Napínavý román, který se odvíjí na palubě americké letadlové
lodi „Thomas Jefferson“. Čtenář se stává svědkem pletich
mezinárodního terorismu.
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Čte: Jiří Zavřel
Rodinné povídky
Antologie povídek současných českých autorů na téma
"rodina". Autoři: A. Mornštajnová, P. Soukupová, P.
Dvořáková, A. Geislerová, M. Urban, M. Epstein, I. Hejdová,
I. Myšková.
Čte: Jitka Ježková aj.
Rodriguez, Deborah - Kavárnička v Kábulu
Román se odehrává v Afghánistánu krátce po porážce
Tálibánu. Je to příběh o nezjištném přátelství a velké lásce.
Průsečíkem všech osudů hlavních hrdinek je malá kavárna v
centru Kábulu.
Čte: Dana Pilařová
Roe, Francis C. – Druhý názor
Román o neurochirurgovi, který odvážně použije nový způsob
léčby, aby zachránil život chlapce.
Čte: Helga Čočková
Rochefort, Benjamin - Bláznivá dobrodružství Fanfána
Tulipána
Dramatické, veselé i vážné životní osudy levobočka
významného francouzského šlechtice vévody d'Orléans a
Jeanne du Barry.
Čte: Rudolf Pellar
Rollins, James - Krvavé evangelium
Mysticky laděný dobrodružný thriller a doteky nadpřirozena je
úvodním románem série Řád sangvinistů a rozkrývá fatální
tajemství ztraceného Kristova evangelia.
Čte: František Dočkal
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Rollins, James - Nevinná krev
Druhý díl série mysticky laděných dobrodružných thrillerů
pokračuje v rozkrývání fatálního tajemství ztraceného
Kristova evangelia.
Čte: František Dočkal
Rowland, Laura Joh – Bundori
Dobrodružný historický román z Japonska 17. století vypráví
o pátrání mladého samuraje Sano Ičiró po několikanásobném
vrahovi.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh – Cesta zrady
Dobrodružný historický román z Japonska 17. století navazuje
na román Bundori a vypráví o příhodách mladého samuraje
Sano Ičiró.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Hra s vonným dýmem
Na pozadí skutečné historické události se rozvíjí román o
vraždě, vášni a nejpodivuhodnějším případu, který musel
samuraj Sano Ičiro objasnit.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh – Navoněný rukáv
Historický detektivní příběh z Japonska 90. let 17. století
zachycuje dobrodružství šógunova vyšetřovatele a jeho ženy.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Ohnivé kimono
Detektivní historický román z Japonska vypráví o pátrání
mladého samuraje Sano Ičiró po vrahovi v případu 40 let staré
vraždy.
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Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Pavilon z oblaků
Dobrodružný historický román z detektivní zápletkou z
Japonska 17. století vypráví o pátrání mladého samuraje Sano
Ičiró.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Róninova milenka
Historická detektivka z Japonska 17. století, v níž statečný
samuraj Sano Ičiró vyšetřuje vraždu šógunova mistra obřadů.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Samurajova žena
Detektivní román zachycuje dobrodružství šógunova
vyšetřovatele, který objasňuje vraždu císařského ministra.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Sněhová císařovna
Historická detektivka z Japonska 17. století, v níž statečný
samuraj musí čelit nadpřirozeným silám.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Tajný deník paní Vistárie
Detektivní román o vraždě šógunova následníka, kterou řeší
samuraj a vyšetřovatel Sano Ičiró.
Čte: Jiří Kubeš
Rowland, Laura Joh - Tetovaná konkubína
Historická detektivka z Japonska 17. století, v níž statečný
samuraj vyšetřuje vraždu císařské konkubíny.
Čte: Jiří Kubeš
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Ruiz Zafón, Carlos – Stín větru
Romantický příběh o pátrání po tajemném autorovi staré knihy
v Barceloně na počátku 20. století.
Čte: Bořivoj Navrátil
Růžičková, Helena – A tak jsem šla životem
Vzpomínky Heleny Růžičkové na její hereckou kariéru.
Čte: Miluše Kudličková
Rybář, Petr – Kanadou za romantikou
Reportáž o dobrodružné cestě českého ekologa, zoologa a
cestovatele napříč Kanadou.
Čte: František Špaček
Rytířová, Helena - Život (je) byl pes
Vzpomínky vyprávěné voříškem jménem Život, jehož si
panička vzala z útulku.
Čte: Jiří Lábus
Rywiková, Nela - Dům číslo 6
Novela zavádí čtenáře na periferii města do polorozpadlého
domu. Příběh s detektivní zápletkou popisuje osudy sousedů,
kteří se, při hledání zdánlivě nejjednodušší životní cesty,
dopustí zločinu. Všechny hrdiny spojuje minulost a
neschopnost změnit svůj život.
Čte: Martin Zahálka
Řeháčková, Věra – Vyhoštěni z ráje
Současný román o rozvedené ženě a matce dospívající dcery,
která znovu hledá své místo v životě.
Čte: Hana Rychetníhová
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Salický, Albert – Návod na použití rozvedeného muže
Humoristický román.
Čte: Jaroslav Doleček
Sander, Gregor – Co by bylo
Román současného berlínského novináře je příběhem
čtyřiačtyřicetileté kardioložky Astrid, kterou náhodné setkání
na budapešťské dovolené přinutí oživit a rekapitulovat svou
minulost.
Čte: Dana Černá
Sanders, Lawrence - Druhý smrtelný hřích
Detektivní román ze zákulisí uměleckého světa v New Yorku
v 70. letech 20. století.
Čte: Jiří Zavřel
Sanson, Charles Henri – Tajnosti popraviště: Paměti
pařížských katů.
Historie rodu francouzských katů Sansonů, rodu, jehož
příslušníci tento úřad vykonávali od konce 17. století až do
poloviny 19. století.
Čte: Bohuslav Kalva
Sayers, Dorothy L. – Třikrát lord Petr
Tři detektivní příběhy s lordem Petrem a jeho přítelem
inspektorem Parkerem ze Scotland Yardu.
Čte: Heda Čechová
Sedláčková, Andrea - Moje pařížská revoluce
Literární dokument režisérky Andrey Sedláčkové, ve kterém
ožívá Paříž konce 80. let minulého století, kam autorka jako
dvaadvacetiletá dívka emigrovala, zatím co se v
Československu odehrála sametová revoluce.
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Čte: Barbora Kouklíková
Sedlmayerová, Anna – Zelené pastely
Vzpomínky na dětství a mládí, které autorka strávila uprostřed
jihočeských lesů, v myslivně blízko Třeboně.
Čte: rozhlasová dramatizace
Sedm svateb a jeden rozvod
Pro většinu lidí je svatba jedním z nejkrásnějších okamžiků v
životě, leckdy však neprobíhá tak romanticky, jak bychom si
přáli. Povídky českých autorů.
Čte: Marcela Šiková
Seethaler, Robert - Trafikant
Román je tragikomickým příběhem naivního a bezelstného
mladíka, který na sklonku třicátých let 20. století přichází do
Vídně aby se vyučil trafikantskému povolání.
Čte: Kajetán Písařovic
Segal, Erich – Doktoři
Román z lékařského prostředí o studiu na amerických
vysokých školách a poměrech v nemocnicích.
Čte: Heda Čechová
Seifert, Jaroslav – Už dávno nerostou konvalinky
Čte: Ladislav Chudík
Serno, Wolf - Medikus z Heidelbergu
Historický román z počátku 16. století vypráví o mladém
muži, který jde za svým profesním i osobním snem.
Čte: Michal Roneš

168

Seymour, Joan – Věčná Ambra
Volné pokračování proslulého historického románu Kathleen
Winsorové, líčí osudy vesnické dívky, která se pomocí své
krásy probojovala až ke trůnu anglického krále.
Čte: Helga Čočková
Shaffer, Mary Ann - Spolek přátel krásné literatury a
bramborových koláčů
Příběh Juliet Ashtonové, která je krátce po 2. světové válce
autorkou humoristických esejí.
Čte: Heda Čechová
Shamir, Igal - Hitlerův houslista
Thriller ze současnosti zachycuje pátrání vynikajícího
houslisty Gala Knobela, který je zároveň izraelským agentem
specializujícím se na pátrání po nacistických zločincích a po
příčinách popravy sólového houslisty, která byla nařízena
samotným Hitlerem.
Čte: Filip Sychra
Scheinpflugová, Olga – Český román
Autobiografická vzpomínková kronika o životní a tvůrčí pouti
dvou českých umělců – Karla Čapka a jeho ženy Olgy
Scheinpflugové.
Čte: Hana Makovičková
Schlink, Bernhard – Olga
Příběh lásky na pozadí dramatických německých dějin od
konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. Olga je
sirotek z chudých poměrů, Herbert syn venkovského statkáře.
Nadaná a cílevědomá Olga se stane učitelkou, Herbert vyráží
do světa, aby přispěl k velikosti Německa. Bojuje
v koloniálním vojsku v Africe a pro slávu Německa chce
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probádat Arktidu. Na polární expedici se po něm slehne zem.
Olžina láska k Herbertovi však přetrvá až do její smrti.
Čte: Lucie Trmíková a Miroslav Táborský
Sidonová, Vlasta Rut - Jídelna Šalom a jiné židovské
povídky z dnešní Prahy
Povídky tématicky čerpají ze všedního života pražské
židovské komunity.
Čte: Eva Miláčková
Sienkiewicz, Henryk – Křižáci
Román zachycující boj polského lidu proti expanzi řádu
německých rytířů na počátku 15. století.
Čte: Martin Zahálka
Simenon, Georges – Doktůrek
Detektivní román.
Čte: Jiří Škoda
Simmel, Johannes Mario – Divím se, že jsem tak veselý
Společenský román z prostředí Rakouska v roce 1945.
Čte: Igor Smržík
Simmel, Johannes Mario – Láska je poslední most
Společenský román kritizuje nebezpečné vědecké výzkumy,
nevyváženou mezinárodní politiku, terorismus a jiné nešvary
společnosti na konci tisíciletí.
Čte: Jan Hyhlík
Simmel, Johannes Mario – Nikdo není ostrov
Společenský román o zlém osudu dítěte hollywoodské hvězdy.
Čte: Igor Smržík
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Simmons, Dan - Terror
Horor inspirovaný tajemnými okolnostmi zániku polární
výpravy Sira Johna Franklina při hledání takzvané
severozápaní cesty k pólu.
Čte: Jiří Žák
Sirotková, Soňa – Markéta Přemyslovna
Pozoruhodný příběh Markéty Přemyslovny začíná před
svatbou s dánským králem Waldemarem II. a pokračuje jejím
odchodem do Dánska, kde se stává milovanou královnou
Dagmar.
Čte: Barbora Kouklíková
Skořepová, Luba – O zvířatech a lidech a malých
zázracích
Krátké texty na tři témata. Od pěstování bylinek přes příběhy
o zvířatech, k hereččiným vzpomínkám na dětství a divadlo.
Čte: Luba Skořepová
Smith, Wilbur – Kořist
Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky, aby pomstil
smrt svého otce. Hamižní obchodníci a obávaní piráti, kteří
pobřeží obývají, v podstatě představují vřelé uvítání ve
srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu.
Setkání příbuzných rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj, v
němž se odráží hříchy předchozí generace.
Čte: Martin Zahálka
Smith, Wilbur – Lovci diamantů
Dobrodružný příběh diamantového magnáta se odehrává na
pobřeží bývalé německé kolonie v jihozápadní Africe.
Čte: Jiří Klika
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Smith, Wilbur – Ptačí vodopády
Dobrodružný román z prostředí jižní Afriky popisuje
neuvěřitelné příběhy mužů – dobrodruhů i hrdinů.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur – Řeka bohů. 1. díl
Historický román ze starověkého Egypta. Příběh nemocného
faraona a jeho mladé manželky na pozadí dramatických
válečných událostí a dvorských intrik.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur – Řeka bohů. 2. díl
Historický román ze starověkého Egypta a současnosti.
Manželský pár archeologů objeví hrobku dávné královny
Lostris. Objev se stane vodítkem k hledání nového pokladu a k
rozluštění faraónova tajemství.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur – Řeka bohů. 3. díl, Čaroděj
Historický román ze starověkého Egypta. čaroděj Taita
pomáhá princi Neferovi s intrikami a zlem.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur – Řeka bohů. 4. díl, Vnitřní oko
Historický román ze starověkého Egypta se odehrává za vlády
faraona Nefera Setiho, kdy Egypt postihne nenadálá pohroma
- vysychá Nil.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur A. - Řeka bohů. 5. díl, Bůh pouště
V dalším pokračování série historicko-dobrodružných románů
ze starověkého Egypta sledujeme osudy čaroděje Taita a jeho
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působení na Krétě, kde vládne krvavý kult posvátného býka.
Čte: František Dočkal
Smith, Wilbur A. - Řeka bohů. 6. díl, Faraon
Další pokračování ze série historicko-dobrodružných románů,
odehrávajících se ve starověkém Egyptě, sleduje opět osudy
čaroděje Taita, který čelí obvinění z velezrady.
Čte: František Dočkal
Snellman, Anja - Safari klub
Psychologický román vypráví příběh helsinské veterinářky,
jejíž život navždy poznamenaly traumatizující zážitky z mládí.
Čte: Hana Rychetníková
Sobková, Helena - Kateřina Zaháňská
Životopis ženy, jež se díky Boženě Němcové dostala do
podvědomí snad každého příslušníka našeho národa.
Čte: Hana Makovičková
Sobotová, Lenka – Suchý konce a jiné pocity
Soubor povídek, díky ironii a absurditě vznikají z běžných a
banálních příhod obyčejných lidí silná mikrodramata...
Čte: Šárka Vodrvová
Sohn, Amy - Matkárna
Hlavní hrdinové žijí v newyorském Brooklynu, kde
vychvávají své děti a rodina je pro ně na prvním místě.
Autorka s humorem představuje způsob života současné
americké rodiny.
Čte: Milada Čechová
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Sommerová, Olga – O čem sní ženy. 1. díl.
Jedenáct rozhovorů o životě s ženami rozličných profesí i
věku.
Čte: Renata Volfová
Sommerová, Olga – O čem sní ženy. 2. díl.
Dalších devět rozhovorů o životě s ženami rozličných profesí i
věku.
Čte: Renata Volfová
Soukupová, Petra – Žít jako single
Antologie povídek současných českých autorů o ženách a
mužích, kteří se nikterak neženou do svatby a společného
života, o potomcích ani nemluvě.
Čte: Vilma Cibulková, Dana Černá a Václav Neužil
Sovák, Jiří – Sovák: dík za váš smích!, aneb, Já – a moje
trosky
Humorné vzpomínky českého herce.
Čte: Igor Smržík
Sovák, Jiří – Sovák potřetí
Třetí knížku Sovákových vzpomínek autoři zpracovali volně
podle vyprávění Jiřího Sováka.
Čte: František Cimbalík
Sparks, Nicholas - Bezpečný přístav
Příběh mladé ženy, která se rozhodla začít nový život v malém
přístavu v Severní Carolině, aby se vymanila z temných
vzpomínek na minulost.
Čte: Milada Čechová
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Spisarová, Bohumila – Vaše Dana Medřická
Mozaika vzpomínek a dopisů.
Čte: Heda Čechová
Steel, Danielle - Domov
Příběh stárnoucího filmového herce, jehož život změní setkání
s mladou lékařkou.
Čte: Helga Čočková
Steel, Danielle – Dvojník
Román pro ženy o hrdince, kterou pro mladší ženu opustí po
třináctiletém manželství její muž.
Čte: Renata Volfová
Steel, Danielle - Procitnutí
Román pro ženy.
Čte: Hana Benešová
Steel, Danielle - Všechny matčiny hříchy
Příběh úspěšné podnikatelky, která se pokouší na vrcholu své
kariéry nalézt znovu cestu ke členům své rodiny.
Čte: Helga Čočková
Steinhauer, Olen – Turista
Špionážní román, jehož hrdinou je bývalý agent CIA Milo
Weaver.
Čte: František Dočkal
Stevens, Taylor - Lovkyně informací
Agentka Vanessa Michael Munroeová je ženskou obdobou
Jamese Bonda. V románu pátrá po dceři naftového magnáta v
Africe.
Čte: Bohdana Majerová
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Stevens, Taylor - Neviňátko
Agentka tajné služby Vanessa Michael Munroová nemá ve
zvyku selhávat a vždy dotáhne svůj případ do konce.
Tentokrát je jejím cílem Jižní Amerika a dívenka unesená
šílenou sektou.
Čte: Bohdana Majerová
Stevens, Taylor - Úlovek
Agentka Vanessa Michael Munroeová tentokrát prchá do
Džibuti, aby se tam na čas ukryla před ne zrovna legální
minulostí, odpovědností a výčitkami svědomí. Bývalá elitní
lovkyně informací teď pracuje pro místní námořní
bezpečnostní tým a snaží se vyhnout jakémukoliv konfliktu.
Daří se jí to až do chvíle, než ji její šéf přinutí nastoupit na loď
směřující do Keni...
Čte: Bohdana Majerová
Stingl, Miloslav – Synové slunce
Zajímavě podané dějiny největší indiánské říše - říše Inků.
Čte: Jiří Kadlec
Stingl, Miloslav - Ukradený totem
Dobrodružné příběhy pro malé i velké čtenáře, které nás
zavedou do nejrůznějších částí světa, kde spolu s dětskými
hrdiny prožijeme mnohá dobrodružství.
Čte: Jiří Klika
Stone, Irving – Agónie a extáze: životopisný román o
Michelangelovi
Životopisný román líčí život velkého renesančního umělce
Michelangela Buonarrotiho v dobovém rámci společenských a
politických poměrů Itálie konce 15. a poloviny 16. století.
Čte: Jan Hyhlík
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Stout, Rex – Právo na smrt
Detektivka.
Čte: Jiří Plachý
Stoux, Rex - Tři případy a Nero Wolfe
Tři detektivní příběhy detektiva Nero Wolfa a jeho pomocníka
Archie Goodwina.
Čte: Hana Rychetníková
Strunecká, Anna - Doba jedová
Poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, lécích,
kosmetice a o životním prostředí vůbec.
Čte: Milada Čechová
Stýblová, Valja – Most aeskulapů
Cháron a Vilma, kteří byli také hlavními hrdiny knihy „Most
přes řeku Léthé“, vyprávějí příběhy z lékařského prostředí.
Čte: Helga Čočková
Stýblová, Valja – Most přes řeku Léthé
V psychologickém románu se autorka zamýšlí nad problémem
má-li člověk právo vzít si život a jaké důvody ho k tomu
opravňují.
Čte: Helga Čočková
Sue, Eugene – Tajnosti pařížské
Dobrodružný román se sociálními prvky z rostředí pařížského
podsvětí v 19. století.
Čte: Miloš Vavruška
Suchý, Ondřej - Tajemství filmových hvězd
Portréty známých hereckých osobností českého filmu odhaluje
nová tajemství jejich osudů.
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Čte: Jiří Zavřel
Susann, Jacqueline – Údolí panenek
Hollywood 60. let 20. století – obstojí tři krásné a úspěšné
ženy: modelka, zpěvačka a herečka v tomto magickém světě?
Čte: Hana Makovičková
Sveinstrup, Soren – Kaštánek
Dvojice policejních vyšetřovatelů, Naia Thulinová a Mark
Hess, pátrá po vrahovi žen, který u svých obětí zanechává
panáčky z kaštanů. Na předměstí Kodaně je nalezeno tělo
umučené ženy. Nad mrtvou visí panáček z kaštanů. Zajímavé
je, že figurka má na sobě otisk prstu zmizelé dívky, dcery
ministryně sociálních věcí. Záhy je nalezena další zavražděná
oběť a opět spolu s ní se objeví kaštanová figurka se stopou
zmizelé, za mrtvou prohlášené dívky. Policejní vyšetřovatelé
Thulinová a Hess hledají spojitost mezi dcerou ministryně,
vraždami a jejich pachatelem.
Čte: Zuzana Kajnarová
Svěrák, Jan – Bohemia
Začíná nové milénium a nadějný český režisér Ivan se srdcem
floutka, rodinou na krku a hlavou v oblacích sní o tom natočit
film v Hollywoodu. Náhoda mu přihraje do cesty o pár let
starší britskou producentku, a protože si padnou do oka, začíná
jeho sen dostávat reálné obrysy. Stačí překonat manželčin
nesouhlas a pár nečekaných kulturních rozdílů a může dobýt
celý svět. Anebo se v něm ztratit.
Čte: Kryštof Hádek
Světlá, Karolina - Frantina
Hlavní postavou románu je mladá žena, která svému smyslu
pro čest a spravedlnost obětuje i osobní štěstí.
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Čte: Alexandra Hájková
Světlá, Karolina – Kříž u potoka
Hrdinkou románu je mladá dívka, která se rozhodne provdat
do měšťanského rodu a postavit se tak nepříznivému osudu.
Čte: Antonín Zíb
Světlá, Karolina – Povídky z Ještěda
Šest poeticky laděných povídek autorka situovala do
zádumčivé krásy ještědského kraje.
Čte: Jiřina Krupičková
Světlá, Karolina – Vesnický román
Román líčí krizi nerovného manželství.
Čte: Hana Makovičková
Swatman, Clare - Než odejdeš
Každý by se chtěl někdy vrátit do určitého bodu svého života a
udělat jiné rozhodnutí... Román pro ženy, který začíná
zdánlivým koncem jednoho manželství.
Čte: Renata Volfová
Szántó, Jakub – Za oponou války: zpravodajem nejen na
Blízkém východě
Za oponou války je prvotina z pera válečného reportéra a
zpravodaje České televize na Blízkém východě. Jakub Szántó
v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií,
míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí, které
během své kariéry televizního novináře v uplynulých dvou
dekádách natáčel.
Čte: David Matásek
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Szczygiel, Mariusz - Libůstka: dámské příběhy
Šest příběhů, ve kterých je hlavní úloha svěřena ženám.
Čte: Taťjana Medvecká a Lukáš Hlavica
Šabach, Petr - Máslem dolů
Novela o dvou kamarádech, kteří se neustále potýkají s
každodenními problémy a pokoušejí se, aby jejich "chleba s
máslem" nedopadl na namazanou stranu.
Čte: Tomáš Hanák a Petr Šabach
Šabach, Petr – Putování mořského koně
Deníkové zápisky mladého muže, který je na mateřské
dovolené se svým malým synem.
Čte: Marcel Vašinka
Šabach, Petr - S jedním uchem naveselo
Šest humorných autorových textů a čtyři povídky s vážnějším
obsahem.
Čte: Petr Lněnička
Šebek, Tomáš - Africká zima: v Jižním Súdánu s Lékaři
bez hranic
Autentická zpověď českého chirurga z mise v Jižním Súdánu.
Čte: Lukáš Hlavica
Šiklová, Jiřina - Dopisy vnučce
Dopisy staromilské babičky dospívající vnučce jsou poučnou a
přitom srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi.
Čte: Renata Volfová
Šimek, Miloslav – Putování s oslem
Humoristické vyprávění. O prázdninovém putování Miloslava
Šimka a Josefa Fouska po Šumavě.
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Škvorecký, Josef – Hříchy pro pátera Knoxe
Deset detektivních povídek, jejichž vtip spočívá v důsledném
porušování pravidel klasické anglické detektivky.
Čte: Jiří Zavřel
Škvorecký, Josef – Návrat poručíka Borůvky
Poručík Borůvka uprchl do Kanady a neoficiálně pomáhá při
vyšetřování vraždy mladé dívky.
Čte: Zdeněk Loníček
Škvorecký, Josef – Příběh inženýra lidských duší
Příběhy Danyho Smiřického po emigraci v roce 1968, kdy se
stal profesorem literatury na univerzitě v Kanadě.
Čte: Vladimír Fišer
Škvorecký, Josef – Smutek poručíka Borůvky
Kriminální povídky spojené postavou sympatického
vyšetřovatele.
Čte: Zdeněk Loníček
Šmíd, Jan - Čisté radosti mého života, 1. díl
Humorné dobrodružství obchodního cestujícího na americkém
jihozápadě, který se na svých cestách ujme opuštěné lvice.
Čte: Jiří Zavřel
Šmíd, Jan - Návrat čistých radostí, 2. díl
Další díl vzpomínek na humorné dobrodružství obchodního
cestujícího na americkém jihozápadě, který se na svých
cestách ujme opuštěné lvice.
Čte: Martin Veldl
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Šmíd, Jan - Údolí nejčistších radostí, 3. díl
Volné pokračování knih Čisté radosti mého života a Návrat
čistých radostí, další humorná dobrodružství s lvicí Eileen.
Čte: Miroslav Saic
Šmíd, Zdeněk - Cejch
Sága je obrazem českého pohraničí od 15. století až po
současnost. Autor v ní soustřeďuje pozornost na příslušníky
německých rodin, kteří přišli do Krušných hor v 15. století.
Čte: Jan Hyhlík
Šmíd, Zdeněk – Jan, černý proutník
Humorně laděné vyprávění je rámováno příběhem
ambiciózního literáta, který hodlá napsat úspěšnou knihu.
Čte: Šolc, Václav – Indiánským Mexikem
Vyprávění o současném Mexiku.
Čte: Jiří Škoda
Štáchová, Helena – Život na nitích
Vzpomínky H. Štáchové na soukromý i divadelní život.
Čte: Pavla Rychlá
Šťastná, Barbora - Jak jsem sebrala odvahu
Povídková kniha české spisovatelky, novinářky a autorky
Šťastného blogu je podaná s lehkostí, upřímností a nadhledem.
Hledá zábavný návod na stresující běžné životní komplikace.
Čte: Eva Hadravová
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Šulcová, Marie – Čapci. 1. díl
První díl volné trilogie. Knihu lze označit za románovou
biografii, neboť vypráví o životě rodičů, prarodičů i ostatních
příbuzných bratří Čapků.
Čte: Zdena Černá
Šulcová, Marie – Ladění pro dvě struny. 2. díl
Druhý díl úspěšné knihy o životě rodiny Čapků, tentokrát se
autorka zaměřila na Karla Čapka.
Čte: Richard Honzovič
Šulcová, Marie – Poločas nadějí. 3. díl
Volné pokračování dvou dřívějších románů "Čapci" a "Ladění
pro dvě struny"
Čte: Heda Čechová
Šulcová, Marie – Brána věčnosti, 4. díl
Poslední část životopisného cyklu o životě a díle bratří Čapků
zachycuje období od roku 1930 až do smrti Karla Čapka v
roce 1938.
Čte: Milada Čechová
Švandrlík, Miloslav – Starosti korunovaných hlav
Humorné historické novely z doby panování Václava II.,
Vladislava II. Jagelonského a Ferdinanda II.
Čte: Jiří Kadlec
Švihálek, Milan – Zapomenuté výpravy
Cestopisy.
Čte: Jiří Zavřel
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Taylor, C. L. - Nehoda
Psychothriller anglické autorky se odehrává v Londýně a v
Brightonu. Manželka politika pátrá po příčině pokusu o
sebevraždu patnáctileté dcery.
Čte: Helga Čočková
Taylor, Patrick - Doktore, fofrem, jde o život!
Kaleidoskop komických příběhů ze života praktického lékaře
plných laskavého humoru a životní moudrosti. Irská obdoba
francouzských Zvonokos.
Čte: Jiří Kubeš
Tejkalová, Jiřina – Můj řecký rozvod
Mnoho žen středního věku je nespokojeno se svou prací,
bytem, dětmi, manželem a vůbec životem - ale jen málo z nich
se rozhodne řešit svou situaci tak rázně, jako hrdinka této
knihy Mirka, na první pohled nenápadná knihovnice, která víc
rozumí slovům, než lidem. Do zapadlé řecké vesnice přijíždí
jako zoufalá žena, ale během několika horkých dnů si
uvědomí, že její život by mohl vypadat úplně jinak...
Čte: Milada Čechová
Thiery, Alain – Mužské řemeslo
Příběh mladé lékařky na chirurgii.
Čte: Helga Čočková
Thoma, Zdeněk – Toulky po Japonsku
Poutavý cestopis předního českého fotografa – tentokrát z
Japonska, které mu učarovalo již v dětství.
Čte: Jiří Kadlec
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Tóibín, Colm - Brooklyn
Román irského autora Colma Toibína Brooklyn vypráví
příběh obyčejné mladé ženy, která na popud rodiny odejde za
prací do New Yorku. Dívka nastoupí cestu do neznáma, do
světa, který s ní nemá (alespoň zpočátku) nic společného, do
života, který si sama nevybrala. Eilisina ztráta je tím
palčivější, že se jí bolestně stýská po něčem tak žalostně
omezeném, jako bylo její dosavadní živoření v rodném
Enniscorthy. Román, odehrávající se v 50. letech 20. století v
Irsku, vypráví příběh rozdělení chudé rodiny, ze které děti
postupně odcházejí do světa za prací.
Čte: Eva Hadravová
Tomášek, Petr - Říkají mi Kamikadze
Neuvěřitelné příběhy mých havárií, dobrodružné příběhy z
celého světa a z létání po mnoha zemích Evropy. Kniha nejen
pro aviatickou aktivní veřejnost, ale také pro ty, kteří
sympatizují s piloty a zajímá je celá problematika letectví.
Čte: Jiří Kubeš
Tomeček, Jaromír – Divotvorné lovy
Lyrické povídky o přírodě.
Čte: Jan Hyhlík
Tomšíček, Jan – K Viktoriiným vodopádům na kole
Cestopis popisuje autorovu cykloexpedici napříč Jihoafrickou
republikou s cílem u Viktoriiných vodopádů.
Čte: Jiří Klika
Toulky minulostí světa. 1. díl. [Mezopotámie, Egypt]
Dějiny civilizace od počátků světa po rozpad velkých říší v
Mezopotámii a Egyptě.
Čte: Hana Makovičková
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Toulky minulostí světa. 2. díl. [Zlatá éra dějin – Starověké
Řecko]
Starověké Řecko.
Čte: Hana Makovičková
Toulky minulostí světa. 3. díl. [Zlatá éra dějin – Starověký
Řím]
Starověký Řím.
Čte: Hana Makovičková
Toulky minulostí světa. 4. díl. [Staré civilizace]
Staré civilizace Číny, Indie, Islámu, Japonska, Afriky a
předkolumbovské Ameriky.
Čte: Hana Makovičková
Toulky minulostí světa. 5. díl. [Byzantská říše]
Byzantská říše, křížové výpravy, počátky Evropy a evropský
středověk.
Čte: Hana Makovičková
Toulky minulostí světa. 6. díl. [Objevitelské cesty]
Objevitelské cesty, renesance a reformace, kolébka moderní
Evropy.
Čte: Hana Makovičková
Toulky minulostí světa. 8. díl. [Osídlení Nového světa]
Osídlení Nového světa, vznik Spojených států a jejich
velmocenská cesta, dějiny Latinské Ameriky a Austrálie.
Čte: Hana Makovičková
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Truc, Olivier - Poslední Laponec
Na pozadí polární noci, starobylých náboženských tradic a
rivality pastevců sobů se odehrává fascinující thriller, který je
více detektivním příběhem než exkurzí do laponské kultury.
Účinkují: Jana Stryková a Igor Bareš a Pavel Rímský
Třeštíková, Radka - To prší moře
Psychologický román vypráví příběh dvacetileté Hanky, která
se snaží vyrovnat s ranami osudu - její dětství a dospívání
poznamená nejprve rozvod rodičů a později jejich předčasná
smrt.
Čte: Dana Pilařová
Třeštíková, Radka – Veselí
O návratu domů... Když dojdete až na konec slepé ulice, máte
dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit.
Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní
Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé.
Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.
Čte: Zuzana Ščerbová
Tyl, Josef Kajetán – Paličova dcera
Hrdinkou hry je mladá dívka, beroucí na sebe vinu otce, který
se stal ze zoufalství a msty žhářem „paličem“.
Čte: rozhlasová hra
Tučková, Kateřina - Žítkovské bohyně
Román, ve kterém se hlavní hrdinka, prostřednictvím studia
fenoménu bělokarpatských bohyň, vyrovnává s vlastní
minulostí.
Čte: Tereza Bebarová a Miroslav Táborský
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Tuomainen, Antii – Než natáhnu brka
"Než natáhnu brka" není obyčejná detektivka, ale mimořádně
zajímavá kniha: veselá i tragická, citlivá i podivínská, plná
životní moudrosti a vtipu, je to román, který navzdory
černému humoru probouzí radost k životu.
Čte: Martin Hruška
Tvrdá, Eva – Dědictví
Dramatický příběh o ženách na Hlučínsku, jejichž život
ovlivňuje národnostní původ, láska a válečná i poválečná
doba.
Čte: Šárka Vondrová
Tvrdá, Eva – Mrtvou neměl nikdo rád
Kdo zabil krásku Irenu Mausnerovou? Policistka Nina
Svobodová je na stopě vraha v samém centru Ostravy. Temně
laděná detektivka ze současné Ostravy.
Čte: Josef Kaluža
Ulč, Ota – Bez Čedoku po Číně a okolí
Kniha reportážním způsobem postihuje Čínu 20. století.
Čte: Jiří Zavřel
Ulč, Ota – Bez Čedoku po jižní Africe
Vyprávění o netradičním putování po celé jižní části Afriky
poskytuje nevšední autorovy zážitky a postřehy z několika
cest po tomto kontinentu.
Čte: Jiří Zavřel
Ulč, Ota – Naši mezi protinožci
Hlavními hrdiny krátkého cestopisného vyprávění jsou čeští
emigranti, žijící v oblasti jižního Pacifiku a v Austrálii.
Čte: Jiří Zavřel
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Ulč, Ota – Vandrování Pacifikem a okolím
Singapur, Malajsie, Thajsko, Indonésie, Oceánie, Samoa,
Fidži, Tahiti. Čtivá reportáž o mnoha aspektech života lidí v
oblasti jihovýchodní Asie a tichomořských státech Oceánie.
Čte: Jiří Zavřel
Urban, Miloš - Praga Piccola
Román je kronikou rodiny Neumanů v době první republiky.
Její členové zakládali a později i pracovali v lideňské
automobilce Praga.
Čte: Martin Myšička
Urbaníková, Eva - Za facku
Příběh o tom, že protiklady se možná přitahují, ale nedokážou
spolu žít.
Čte: Hana Rychetníková
Vágner, Zdeněk – Sloní píseň
Zdeněk Vágner popisuje africké prostředí a vztahy mezi
zvířaty a lidmi.
Čte: Luděk Nešleha
Vachek, Emil – Až se ucho utrhne
Humoristický román z českého maloměsta na počátku 20.
století.
Čte: Miloš Vavruška
Vachek, Emil – Bidýlko
Humoristický román z prostředí žižkovské periferie ve
dvacátých a třicátých letech 20. století
Čte: Karel Houska
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Vaněk, František B. – Na krásné samotě
Vzpomínky pelhřimovského děkana na dobu, kterou prožil v
podhorské samotě na poutním místě Křemešníku.
Čte: Heda Čechová
Vaňková, Ludmila – Cval rytířských koní. Z cyklu Orel a
lev. 1. díl.
První díl volného historického cyklu přibližuje období vlády
Lucemburků na českém trůně a život Jana Lucemburského a
Karla IV.
Čte: Hana Makovičková
Vaňková, Ludmila – Dvojí trůn. Z cyklu Orel a lev. 2. díl.
Druhý díl volného historického cyklu přibližuje život
Lucemburků před bitvou u Kresčaku.
Čte: Heda Čechová
Vaňková, Ludmila – Orel a had. Z cyklu Orel a lev. 3. díl.
Třetí díl volného historického cyklu přibližuje život Karla IV.
po bitvě u Kresčaku až po jeho císařskou korunovaci.
Čte: Jiřina Krupičková
Vaňková, Ludmila – Od moře k moři. Z cyklu Orel a lev.
4. díl.
Čtvrtá část volného historického cyklu přibližuje vztah Karla
IV. k Anně Svídnické v nejšťastnějším období jeho života.
Čte: Zdena Černá
Vaňková, Ludmila – Druhá císařovna. Z cyklu Orel a lev.
5. díl.
Pátá část volného historického cyklu líčí život Karla IV. po
smrti Anny Svídnické v letech 1362 - 1368.
Čte: Zdena Černá
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Vaňková, Ludmila – Dotkni se nebe. Z cyklu Orel a lev. 6.
díl.
Závěrečná část volného historického cyklu o dynastii
Lucemburků. Život Karla IV. v poslední etapě jeho života.
Čte: Zdena Černá
Vaňková, Ludmila – Královský nach tě neochrání.
Román o sklonku vlády posledního Přemyslovce Václava III.
Na počátku 14. století a politické zápasy o uvolněný český
trůn.
Čte: Zdena Černá
Vaňková, Ludmila – První muž království. Z cyklu
Lucemburská trilogie. 1. díl.
Příběh Jindřicha z Lipé, který stál po smrti Václava III. v čele
českého království.
Čte: Hana Makovičková
Vaňková, Ludmila – Rab z Rabštejna. Z cyklu
Lucemburská trilogie. 2. díl.
Hlavním hrdinou historického románu je Oldřich Pluh z
Rabštejna.
Čte: Jiří Kadlec
Váňová, Magda – Herečka
Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky,
která si odmalička přála dostat se z okresního zapadákova, kde
se nic neděje. Neobyčejný příběh ženy, v jejímž životě byli tři
osudoví muži.
Čte: Helga Čočková
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Váňová, Magda - Náhoda nebo osud
Pět samostatných příběhů o lidech, kterým náhoda změnila
život.
Čte: Hana Rychetníková
Váňová, Magda – Přítulný Zajíček
Osm úsměvných i smutných příběhů kriminalistů Přítulného a
Zajíčka.
Čte: Hana Rychetníková
Váňová, Magda - S tváří beránka
Psychologický román zachycuje průběh krize jednoho
manželství.
Čte: Hana Rychetníková
Vašíček, Artnošt – Setkání s tajemnem
Autor - známý záhadolog - v knize shromáždil svědectví lidí o
setkání s přízraky, podivnými úkazy, neznámými silami a
nadpřirozenými jevy.
Čte: Tomáš Jirman
Vašíček, Arnošt – Tajemná minulost
Kniha o bájných netvorech a záhadných bytostech,
nejrůznějších záhadách a tajemných jevech.
Čte: Jiří Klika
Vavřincová, Fan – Sladká dívka
Humoristický román o mladém novináři, jemuž záhadný
inzerát se značkou "Sladká dívka" vynese nepřízeň
zaměstnavatele.
Čte: Jiřina Krupičková
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Vavřincová, Fan – Vlk a sedm kůzlátek
Detektivní příběh, na horské chatě řeší detektiv Robinson
spletitý případ záhadných vražd.
Čte: Hana Rychetníková
Vejsadová, Jana - Trénink paměti pro nevidomé a
slabozraké
Kniha je zaměřena na trénink paměti a dalších poznávacích
funkcí. Rozdělena do 18 lekcí, je určena především lidem se
zrakovým znevýhodněním a koncipována tak, aby
respektovala specifické potřeby v příjmu informací.
Čte: Dana Pilařová a Josef Prokop
Vernberg, Maxmilian –Pozdní doznání
Vzrušující román ze soudní síně líčí vyšetřování vraždy
manželky známého lékaře.
Čte: Jiří Zavřel
Větvička, Václav – Pod dubem, za dubem
Fejetony o přírodě a rostlinách od oblíbeného botanika a
popularizátora vědy.
Čte: Bohdana, Majerová
Viewegh, Michal - Biomanžel
Biomanžel je volným pokračováním Vieweghova bestselleru
Biomanželka (2010). Známému spisovateli Mojmírovi
praskne v cíli pražského maratonu aorta, a někdejší
sebevědomý světák se tak na několik příštích let změní v
komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen
málokterá žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná
k nevěře.
Čte: Radek Valenta
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Viewegh, Michal - Biomanželka
Humoristický román s autobiografickými prvky. Sebeironický
příběh manžela, který má pocit, že se ocitl kdesi na desáté
příčce manželčina hodnotového žebříčku.
Čte: Radek Valenta
Viewegh, Michal –Nápady laskavého čtenáře
Soubor rozverně nactiutrhačných literárních parodií. Autor
zkusil, jak píší autoři B. Hrabal, M. Kundera, J. Škvorecký, Z.
Svěrák, E. Hemingway, Nikos Kazantzakis, Erich Segal a
Raymond Moody. Vieweghovi se v úsporných komických
povídkách podařilo satirickou zkratkou upozornit na podstatu
stylu jednotlivých parodovaných literátů. Navíc je schopný
sebeironie, paroduje také sebe samého v poslední povídce,
kterou proto sám načetl.
Čte: Jiří Lábus, Michal Viewegh
Viewegh, Michal – Povídky o manželství a sexu
Autor tvrdí, že si téma svých povídek vybral z pohnutek
„víceméně osobních“. Většina těch příběhů se ale mohla stát
komukoliv z nás.
Čte: Josef Pejchal a Andrea Elsnerová
Viewegh, Michal – Převážně zdvořilý Leopold
Za všech okolností zdvořilý Leopold, novinář ve středním
věku, žijící ve stereotypním manželství s Nelou, povoláním
učitelkou. Jednoho dne se rozhodne doprovodit svou ženu, její
dvě kolegyně a tchyni na hudební festival Sázavafest a tím
jeho život podstoupí zatěžkávací zkoušku...
Čte: Jakub Wherenberg
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Viewegh, Michal - Román pro ženy
Druhé vydání románu Michala Viewegha bude možná pro
leckoho překvapením: není totiž takřka vůbec autobiografický
a především byl prý napsán speciálně pro ženy. Jeho hlavní
hrdinkou je dvaadvacetiletá Laura, redaktorka populárního
dámského týdeníku Vyrovnaná žena, která se sympatickou
upřímností bilancuje svůj dosavadní milostný život.
Samozřejmě nechybí obvyklý vieweghovský humor,
nejrůznější groteskní situace - a dokonce ani happy end!
Čte: Dana Černá
Vigan, Delphine de - Podle skutečného příběhu
Psychologický román líčí vztah dvou žen postupně gradující
ve vážné nebezpečí, v němž jde o život.
Čte: Markéta Potužáková
Villega, Anna Tuttle – Oceán vzpomínek
Psychologický román o nelehké cestě mladé ženy k životnímu
štěstí a rovnováze.
Čte: Helga Čočková
Vítovcová, Ludmila - Já a tropy
Vzpomínky manželky českého veterináře na tři roky v Africe.
Čte: rozhlasová dramatizace
Vladyová, Marina – Vladimír, aneb, Zastavený let
Životopis. Vzpomínky Vladimíra Vysockého.
Čte: Hana Rychetníková
Vodička, Petr – Vraždy jako z pohádky
Na první pohled poetický ráz české krajiny kazí několik vražd.
Záhadu plnou komických situací vyšetřují Viktor Preiss a
Martin Písařík.
Čte: Viktor Preiss, Martin Písařík, Jan Vlasák
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Vodňanská, Jitka - Voda, která hoří
Vzpomínková kniha české psychoterapeutky přibližuje
čtenářům její život plný mimořádných událostí a nevšedních
setkání, mimo jiné i se třemi osudovými muži - s výtvarníkem
K. Trinkewitzem, básníkem a divadelníkem J. Vodňanským a
dramatikem a politikem V. Havlem.
Čte: Hana Rychetníková
Vondrák, Jiří – Miroslav Donutil „...uprostřed běhu...“
Kniha rozhovorů, vyprávění a vzpomínek herce Miroslava
Donutila a jeho přátel.
Čte: Jaroslav Doleček
Vondruška, Vlastimil - Dračí náhrdelník : hříšní lidé
Království českého
Historická detektivka ze série Hříšní lidé Království českého,
v níž královský prokurátor Oldřich vyšetřuje případ zmizení
nevěrné manželky purkrabího.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Dýka s hadem
Detektivní příběhy ze 13. století.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Duch znojemských katakomb
Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden z
vyslanců českého krále do Znojma, kde se koná jednání o
smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtou. Vše je předem
dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ze smíru veřejně
potvrdila. Jenže hned druhý den zmizí jeden z mladých
českých šlechticů...
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil - Ďáblův sluha: hříšní lidé
Království českého
Královský prokurátor Oldřich z Chlumu, na osobní žádost
pána z Hradce, zasahuje na panství, které se stalo terčem
podivných zlých činů.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Husitská epopej, 1. díl, 1400- 1415
za časů krále Václava IV.
První díl historické ságy se odehrává v letech 1400 až 1415,
popisuje období vlády Václava IV., život na jeho dvoře,
prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u
Grunwaldu, počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana
Husa.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Husitská epopej, 5. díl, 1450 - 1460
za časů Ladislava Pohrobka
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky a
kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí
Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Ladislav
Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže
záhy umírá a po diplomatickém zápase se novým českým
králem stává Jiří z Poděbrad. V tomto prostředí postupně
odcházejí ze světa pozemského příslušníci prvních generací
rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti. Vyprávění
nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších
měst, ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž
do Horních Uher.
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil - Husitská epopej, 7. díl, 1472-1485 za časů Vladislava Jagellonského
Poslední díl sedmidílné ságy představuje léta, kdy se českým
králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo
otupit ostří papežovy nepřátelské politiky. Osudy husitských
generací rodu se uzavírají.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Ještě že nejsem kat
Historicko-detektivní román z renesanční Prahy.
Staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie
vyšetřují loupeže a několik vražd. Román vznikl na podkladě
autorovy stejnojmenné divadelní hry.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Králův dluh: hříšní lidé Království
českého
Další detektivní příběh, ve kterém vystupuje v roli
vyšetřovatele královský prokurátor a správce hradu Bezděz
Oldřich z Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Krev na lopuchu
Výbor historických detektivních povídek se odehrává v
rozličných dobách na různých místech Čech.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Křišťálový klíč. 1. Falknovská huť
Historická sága se odehrává v době od třicetileté války až do
revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako
poslední bašta feudalismu. Šestidílná kronika vypráví
o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života
v severních Čechách. Roku 1690 sem přichází ze Šumavy
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mladý Leopold Heřman se svým otcem Ignácem,
který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. Starý
Ignác nemá mnoho peněz, ale vlastní veliké bohatství – zná
způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si
úzkostlivě chrání.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Letopisy královské komory
Historické detektivky, kde hlavním hrdinou je písař královské
komory Jiří Adam z Dobrodína, který vyšetřuje záhady v
Čechách 16. století.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Letopisy královské komory. 2. díl
Druhá kniha historických detektivních případů, které v
Čechách 16. století vyšetřuje královský písař pan Jiří Adam z
Dobrodína s bakalářem Petrem.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Letopisy královské komory. 3. díl
Trpké víno; Klášterní kostnice
Třetí kniha historických detektivních případů z české
renesance, které opět vyšetřuje královský písař Adam z
Dobrodína.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Letopisy královské komory. 4. díl,
Velhartické pastorále; Vražda v lázních
Čtvrtá kniha historických detektivních případů z české
renesance, které opět vyšetřuje královský písař Adam z
Dobrodína.
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil – Letopisy královské komory. 5. díl
Historické detektivky, kde hlavním hrdinou je písař královské
komory Jiří Adam z Dobrodína, který vyšetřuje záhady v
Čechách 16. století.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Letopisy královské komory.
Plzeňské mordy
Dramatizace historické detektivky, kde hlavním hrdinou je
písař královské komory Jiří Adam z Dobrodína, který
vyšetřuje záhady v Čechách 16. století.
Čte: Jaromír Meduna, Václav Vydra a další herci
Vondruška, Vlastimil - Mezi tiárou a orlicí: příběh
prvního českého krále Vratislava I.
Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví
o králově dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé
bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají
s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré
mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se
rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy
Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů
polského a uherského krále o moc, ale i do života předních
českých velmožů. Jevištěm příběhu je celá tehdejší Evropa.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Msta písecké panny: hříšní lidé
Království českého
Detektivní román z Čech 13. století.
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil - Olomoucký bestiář
Kniha je dalším pokračováním historických detektivek z
období středověku s královským prokurátorem Oldřichem z
Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Pečeť smrti
Historický detektivní román z doby vlády Přemysla Otakara
II. opět uvádí na scénu královského prokurátora Oldřicha z
Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Právo první noci
Volný cyklus přináší další historickou detektivku s
rafinovanou vraždou. Tu bude tentokrát muset vyšetřit panoš
Ota za nemalého přispění svého vzdělaného pána Oldřicha z
Chlumu. Na panoše Otu připadne přetěžký úkol. Měl by
pomoci své zoufalé sestřenici Miladě, která je obviněna z
vraždy snoubence. Tato událost je však obestřena mnoha
nesrovnalostmi. Oldřich z Chlumu se tentokrát do vyšetřování
příliš nehrne a nemá v této záležitosti ani dostatečnou
pravomoc. Nakonec se však do zločinu sahajícího nečekaně
hluboko do minulosti také zapojí.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Přemyslovská epopej. 1. díl, Velký
král Přemysl Otakar I.
První díl Přemyslovské epopeje začíná ve 12. století a jejím
protagonistou je český král Přemysl Otakar I.
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil - Přemyslovská epopej. 2. díl,
Jednooký král Václav I.
Druhý díl Přemyslovské epopeje popisuje boj krále Přemysla
Otakara I. o nástupnické právo pro syna Václava I., jehož
život sledujeme od dětství přes korunovaci až do roku 1240.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Přemyslovská epopej. 4. díl, Král
básník Václav II.
Závěrečný díl epopeje vypráví o vládě Václava II. a vraždě
jeho syna Václava III. Král Václav II. byl zajímavou
osobností, za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s
přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou.
Jeho doba je plná dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou a
dobou nástupu měst.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Román o růži
Historická detektivka z doby vlády Přemysla Otakara II.,
kterou vyšetřuje Oldřich z Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil – Sběratelé ostatků
Pokračování osudů Martina ze Stvolna, který se vrací z
Francie do Prahy, aby dokončil studia na nově založené
univerzitě. Ani v Praze však nemá možnost školu dokončit.
Zaplete se do domácí války s jihočeskými Rožmberky a
posléze se stane služebníkem císaře Karla IV. Ten ho pověří
úkolem získávat pro katedrálu svatého Víta ostatky. Putuje do
Německa, kde potkává dávného přítele Konráda z Wormsu.
Zde se znovu dostane do konfliktu s inkvizicí a prchá do
severní Itálie. Uchýlí se pod ochranu dávného přítele, nyní
biskupa Peera. V přestrojení dál pracuje pro císaře Karla IV. a
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složitými cestami pro něho vykupuje vzácné relikvie. Účastní
se jeho římské korunovační cesty a nakonec získá zlomek
evangelia svatého Marka a tajně ho dopraví do Čech. Po
návratu se Martin ze Stvolna ožení a získává vlastní panství,
ale ani tím nezíská klid, neboť musí řešit další složitou situaci,
v níž se ocitne díky dvorským intrikám.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Smrt ve Vratislavi
Další příběh z historicko-detektivního cyklu, který se
odehrává za vlády Přemysla II. Otakara a v němž vystupuje v
hlavní roli vyšetřovatele královský prokurátor Oldřich z
Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Strážce boleslavského mystéria
V pořadí již osmý detektivní román oblíbeného autora se opět
odehrává v době českého krále Přemysla II. Otakara. Správce
hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti
nebezpečným úkladům tajného bratrstva.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Tajemství abatyše z Assisi
Přemysl II. Otakar nařídí, aby jeho prokurátor byl členem
družiny, která na zbožné pouti doprovodí královu tetu abatyši
Anežku. A ještě rozmrzelejší je Oldřich ve chvíli, kdy se
dozví, že společnici má Anežce dělat během cesty Světlana,
dcera purkrabího Viléma z Landštejna. Ještě než překročí
hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků
se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i
zvědové francouzského krále. A tehdy se Anežka Oldřichovi
přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. Před svou
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smrtí jí slovutná abatyše Klára z Assisi napsala o
znepokojivém podezření.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Vražda v ambitu: tři případy,
které rozřešil mladý Oldřich z Chlumu.
Tři detektivní příběhy (Vražda v ambitu. Masopustní maškary.
Osudný turnaj) z poloviny 13. století se vracejí do doby mládí
budoucího prokurátora Oldřicha z Chlumu.
Čte: Radek Valenta
Vondruška, Vlastimil - Zdislava a ztracená relikvie, aneb,
Tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor Oldřich z
Chlumu: hříšní lidé Království českého
V historické detektivce vyšetřuje prokurátor Přemysla Otakara
II. Oldřich z Chlumu opět další zločiny.
Čte: Jan Hyhlík
Vondruška, Vlastimil - Znamení Jidáš: hříšní lidé
Království českého
Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v
úředním paláci byl jedné noci zavražděn zemský sudí Dobřej a
v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými znaky. Král
Přemysl II. Otakar nemá k lidem na svém dvoře důvěru, a
proto svěří vyšetřování mladému Oldřichovi z Chlumu. To se
samozřejmě nelíbí zemským úředníkům. Proto začne pražský
purkrabí spolu s komořím pátrat na vlastní pěst a obviní
synovce zavražděného sudího Křišťana. Král mladíka odsoudí
k smrti, jenže Oldřich z Chlumu má pochybnosti, neboť se
ukáže, že existuje ztracený spis, označený jako "Jidáš".
Čte: Jan Hyhlík
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Vondruška, Vlastimil - Znamení rožmberské růže, aneb,
Tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor Oldřich z
Chlumu : hříšní lidé Království českého.
Další detektivní příběh, ve kterém vystupuje v roli
vyšetřovatele královský prokurátor a správce hradu Bezděz
Oldřich z Chlumu.
Čte: Jan Hyhlík
Votyová, Simona – Chci tě mít ve skříni
Román o vývoji jednoho vztahu v průběhu dvaceti let
nahlížený očima obou aktérů. Viliam a Viola jakoby se pro
sebe narodili, prožívají spolu úžasné chvíle lásky a souznění.
Jejich příběh sledujeme rok po roce celých dvacet let. Kam se
vytratilo to nadšení, kam vyprchalo okouzlení, touha a
respekt? Deziluzi z pomalého odumírání vztahu řeší nevěrami,
alkoholem a únikem do svých světů.
Čte: Jana Vaculíková
Vrzáňová, Alena – Na bruslích do světa
Vzpomínky známé krasobruslařky, mistrně světa z roku 1949
a 1950.
Čte: Hana Makovičková
Waller, Robert James – Madisonské mosty
Román je dojímavým příběhem krátké lásky dvou zralých lidí,
lásky, která je oba provázela celým zbytkem života.
Čte: Alena Pávková
Waller, Robert James – Prach tisíce cest
Román se po 16-ti letech vrací k osudům hrdinů románu
Madisonské mosty.
Čte: František Dočkal
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Walló, Olga – Věže Svatého Ducha
Rodinná sága rodu Hájků a Walló.
Čte: Valerie Zawadská
Walsh, Rosie - Muž, který už nezavolal
Sarah a Eddie spolu strávili sedm úžasných dní a oba měli
pocit, že potkali toho pravého. Když Eddie odjíždí na
plánovanou dovolenou a slíbí, že zavolá, Sarah nepochybuje,
že slib dodrží. Jenže nezavolá. Všichni Sarah radí, ať na něj
zapomene, ale ona ví, že se něco muselo stát. Zjistí, že
skutečně existuje důvod, proč Eddie zmizel – pravda, kterou si
zapomněli říct.
Čte: Nikola Votočková a Petr Gelnar
Waltari, Mika - Egypťan Sinuhet
Román ze starověkého Egypta zachycuje život v zemi v době
kolem roku 1350 př. n. l.
Čte: Jiří Žák.
Waltari, Mika – Nepřátelé lidstva
[paměti římského senátora Minuta Lause Maniliana z let 46 79"].
Románové svědectví římského senátora o vládě tří panovníků:
Claudia, Nerona a Vespasiana.
Čte: Helga Čočková
Wanatowiczová, Krystyna - Miloš Havel
Obsáhlá monografie zakladatele barrandovských filmových
ateliérů a rozporuplné osobnosti, která zásadním způsobem
ovlivnila filmový průmysl za 1. republiky a protektorátu.
Čte: Helga Čočková
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Wassermann, Jacob – Případ Mauricius
Román založený na skutečném případu justičního omylu,
který po 18-ti letech dokáže syn tehdejšího hlavního žalobce.
Čte: Jiří Hurta
Wehner, Wolfgang – Šach zločinu. Dějiny kriminalistiky
Řada detektivních příběhů nejrůznějších historických období
(populárně zpracované dějiny kriminalistiky).
Čte: Jiří Kadlec
Werich, Jan - Když už člověk jednou je
Nepublikované texty, monology a vzpomínky dlouholeté
přítelkyně Jarmily Týlové.
Čte: František Dočkal
Wharton, Edith - Věk nevinnosti
Příběh nenaplněné lásky se odehrává v 70. letech 19. století v
salonech newyorské aristokracie, kde vládnou přísná a
zdánlivě neměnná pravidla.
Čte: Veronika Forejtová
White, E. B. – Kristýnčina pavučina
Příběhy pro malé i velké. Příběh přátelství a lásky prasátka
Vilíka a pavoučka Kristýnky.
Čte: Hana Maciuchová
White, Patrick - Oko uragánu
Románová sága o životě staré ženy a jejich dětí v Austrálii.
Čte: Heda Čechová
Whitton, Hana – Poslední láska císaře Karla
Historický román oblíbené české autorky o životních osudech
Guillauma, levobočka císaře Karla IV. Český král a římský
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císař Karel IV. se přibližně roku 1365 vydal na cestu do
Avignonu a poznává zde krásnou Margaretu z Arles.
Margareta mu naprosto uchvátí, je pravým opakem jeho choti
Alžběty Pomořanské, se kterou vede poklidný život, ale sňatek
s ní uzavřel čistě z politických důvodů. Karel IV. byl
vynikající státník a diplomat, v soukromí věrný přítel, ale také
muž, který miloval půvabné urozené ženy. Margareta několik
měsíců po Karlově odjezdu porodí syna Guillauma. Guillaum
vede zajímavý život, čelí dvorským intrikám a se svým otcem
se poprvé setkává až o řadu let později.
Čte: Jakub Saic
Williams, Tennessee – Osm smrtelnic posedlých
Šest psychologických povídek osmi žen.
Čte: Hana Makovičková
Winegardner, Mark - Kmotr se mstí
Pokračování mafiánské rodinné ságy Corleonů navazuje na
román Kmotr se vrací a odehrává se v letech 1963-1964.
Čte: Jiří Kubeš
Winegardner, Mark - Kmotr se vrací
Kniha navazuje na rodinnou ságu Maria Puza Kmotr a
Sicilián. Pokračování mafiánské rodinné ságy Corleonů
vypráví o dramatickém střetu dvou silných nekompromisních
osobností, závislých na sobě obchodními aktivitami a
vzájemně si usilující o život.
Čte: Jiří Kubeš
Winsor, Kathleen – Poutníci
Román o životě ve Spojených státech v době bouřlivého
hospodářského rozvoje po ukončení války Severu proti Jihu.
Čte: Hana Makovičková
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Wodehouse, Pelham Grenville - Henry a jeho hosté
Humoristický román je zábavným propletencem příběhů lásek
a intrik několika dočasných obyvatel jednoho šlechtického
sídla.
Čte: Pavel Tesař
Wodehouse, Pelham Grenville – Jedinečný Jeeves
Humoristický román z Anglie 20. století.
Čte: Radek Valenta
Wodehouse, Pelham Grenville – Nedostižný Jeeves
Humorné příhody bohatého mladíka a jeho sluhy.
Čte: Renata Volfová
Wodehouse, Pelham Grenville – Případu se ujímá Jeeves
Milé a zábavné příběhy, v jejichž podtextu slavný anglický
humorista vystihuje prázdný život anglické vyšší společnosti.
Čte: Milan Neděla
Wood, Barbara – Dokonalá harmonie
Příběh mladé ženy, čelící obvinění ze smrti tří lidí, kteří
zemřeli po požití bylinných přípravků její rodinné firmy
Harmonie.
Čte: Hana Benešová
Wood, Barbara - Dům vzpomínek
Psychologický příběh vypráví o mladé ženě, která se po
návratu do svého rodiště potýká s tíživou minulostí svých
předků.
Čte: Hana Benešová
Wood, Barbara – Hippokratova přísaha
Společenský román o ženách, z lékařského prostředí.
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Čte: Lenka Novotná
Wood, Barbara - Kletba svitků
Odborník na starověké texty je při překladu nově objevených
svitků vtažen do děje a osudů spisovatele a konfrontován s
vlastní minulostí.
Čte: Hana Rychetníková
Wood, Barbara, - Modrý kámen
Osm volně navazujících příběhů od dávných věků až po
současnost spojuje motiv zvláštního modrého kamene.
Čte: Heda Čechová
Wood, Barbara – Panenky z ráje
Příběh dívek z bohaté egyptské rodiny, které bojují za své
právo na štěstí a vlastní životní cestu.
Čte: Heda Čechová
Wood, Barbara – Poslední šamanka
Milostný román se odehrává nejprve ve staré indiánské kultuře
kmene Anasaziů a posléze volně vstupuje do přítomnosti, aby
teprve čas ukázal jeho těsné spojení s minulostí.
Čte: Helga Čočková
Wood, Barbara - Volání minulosti
Romantický příběh se záhadnou zápletkou se odehrává
koncem 19. století v Anglii a je příběhem pečlivě skrývaného
rodinného tajemství.
Čte: Helga Čočková
Wood, Barbara - Země odpoledního slunce
Román je strhujícím vyprávěním z období 20. let, kdy se
rodila moderní Amerika. Hollywoodské celebrity, prohibice,
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první jazzové kluby, dávné indiánské tradice, boj za ženská
práva... to vše vytváří bohatý děj, od něhož se nelze odtrhnout.
Čte: Hana Benešová
Wood, Naomi - Paní Hemingwayová
Románová mozaika je portrétem čtyř manželek, které se
objevily po boku Ernsta Hemingwaye.
Čte: Renata Volfová
Woolf, Virginie – K majáku
Impresionisticky laděná próza líčí průběh prázdnin rodiny
londýnského profesora Ramsaye s přáteli na ostrově Skye.
Čte: Hana Makovičková
Yrsa Sigurdardóttir – DNA
Ve svém domě v Reykjavíku je brutálně zavražděna mladá
žena. Jediným svědkem je její sedmiletá dcerka. Když krátce
nato dojde k vraždě další ženy, policie je v koncích. Jistý
radioamatér zachytává podivné vzkazy, které ho s oběma
zavražděnými spojují, a tak začne pátrat na vlastní pěst.
Huldar, policista pověřený vedením vyšetřování, a Freyja,
psycholožka vyslýchající sedmiletou dívenku – klíčovou
svědkyni, musejí chtě nechtě pracovat bok po boku.
Čte: Klára Cibulková
Yrsa Sigurdardóttir – Mrazivé světlo
Detektivní román se odehrává v současnosti na Islandu, jeho
kořeny však sahají až do doby druhé světové války.
Čte: Helga Čočková
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Yrsa Sigurdardóttir - Ohnivý anděl
Detektivní thriller v němž advokátka Tóra řeší případ žhářství,
ze kterého je obviněn mladík postižený Downovým
syndromem.
Čte: Helga Čočková
Yrsa Sigurdardóttir - Plavba smrti
Další román s právničkou Tórou, která má před sebou snad
nejtěžší a nejbolestivější případ, který kdy musela řešit.
Čte: Helga Čočková
Yrsa Sigurdardóttir – Poslední rituál
Detektivní příběh ve kterém se obětí vraždy stává německý
student.
Čte: Helga Čočková
Yrsa Sigurdardóttir - Žhavý hrob
Detektivní román z Islandu líčí hrůzný nález v domě, který byl
před třiceti lety při erupci sopky rozbořen a zavalen popelem.
Čte: Helga Čočková
Zander, Joakim - Bratr
Jasmine Ajamová utekla před svou minulostí z drsné
stockholmské čtvrti Bergort do New Yorku. Jednoho dne ale
dostane zprávu, že nepokoje v ulicích Stockholmu mají co
do činění se zmizením jejího mladšího bratra. Říká se, že se
radikalizoval a zemřel v Sýrii v boji za Islámský stát. Ale
Jasmine se má dozvědět, že to není úplná pravda. Co se mu
doopravdy stalo? Mezitím se Klara Walldéonová v Londýně
snaží dopsat zprávu o důsledcích možné privatizace policie,
kterou má odprezentovat nejvyšším politickým činitelům
Evropské unie. V jejím okolí ale začne docházet k podivným
událostem. Klara pochopí, že může nevědomky přispívat
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k velice temné agendě.
Čte: Petr Kubes
Zgustová, Monika - Růže od Stalina
Biografický příběh plný napětí a zvratů sleduje pohnutý život
Stalinovy dcery Světlany.
Čte: Barbora Kouklíková
Zhoř, Antonín – Sám proti osudu. Vyprávění o životě L.
van Beethovena
Životopisný román. Autor na základě literatury, pramenů i
osobního prožitku Beethovenovy hudby vypráví o životních
osudech i díle geniálního skladatele od jeho prvního veřejného
vystoupení a po vítěznou premiéru IX. symfonie.
Čte: Zdena Černá
Zibura, Ladislav - Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj někdy musíš
dojít pěšky.” To je motto excentrického poutníka Ladislava
Zibury, který se tentokrát vydal zdolat Himálaj a probádat
údolí čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí výškovou
nemocí, zachraňuje lidský život nebo je zatýkán čínskou
policií, vše komentuje s humorem. Chodí pěšky, spí u cizích
lidí doma a vloni o tom napsal svou první knihu, a teď se
nechal přemluvit a napsal druhou.
Čte: Ladislav Zibura
Zibura, Ladislav – Prázdniny v Evropě
Vydejte se s autorem na jeho další dobrodružství. tentokrát vás
čeká 14 tisíc kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti
svérázných řidičů vyrazíte z Polska přes malebné Pobaltí až za
polární kruh a pak z horkých Athén přes divoký Balkán zase
zpátky domů
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Čte: Martin Písařík
Zídek, Petr - Hana Benešová: neobyčejný příběh manželky
druhého československého prezidenta
Životní osudy první dámy Hany Benešové.
Čte: Barbora Kouklíková
Zídek, Petr – Budovatelé státu
Životní příběhy 56 osobností, včetně těch neprávem
zapomenutých, které hrály důležitou roli při vzniku našeho
samostatného státu a v prvních letech jeho existence.
Čte: Jan Hyhlík
Zikmund, Miroslav – Cejlon – ráj bez andělů
Cestopisná kniha je barvitým vylíčením ostrova Cejlon (nyní
Srí Lanka) v letech 1961 - 1969, plného neskonalé exotické
krásy a vlídných lidí, ale současně i řady dramatických
společenských zvrat
Čte: Jiří Kadlec
Zuckerman, Peter - Pohřbeni v oblacích: tragédie na K2
poprvé z pohledu Šerpů
Kniha sleduje dlouhou cestu dvou Šerpů z jejich odlehlých a
zaostalých vesnic v Nepálu až na vrchol nejnebezpečnější
hory světa. Z fascinující nové perspektivy přitom vypráví o
jedné z nejdramatičtějších katastrof v historii horolezectví.
Čte: Michal Roneš
Zweig, Stefan – Amok
Autor mistrně zachycuje neobvyklou situaci německého
koloniálního lékaře.
Čte: Ladislav Mrkvička a Jiří Kalužný
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Žák, Jiří - Jean Marais: Mé dveře jsou dokořán
Nové vydání životopisu francouzského herce Jeana Maraise,
kde autor píše i o jeho vztahu a Jeanem Cocteauem.
Čte: Jiří Žák
Žák, Jiří - Kdyby nám Paříž vyprávěla
Prostřednictvím příběhů slavných historických postav vypráví
autor dějiny pařížských ulic, parků, mostů, kaváren i hřbitovů.
Čte: Jiří Žák
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