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Knihy pro dospělé

Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování
Haruki Murakami 

Cukuru Tazaki byl na střední škole jedním z pěti členů party, která ho ze dne na den
vyloučila ze svého středu, aniž mu někdo z jeho kamarádů řekl proč. Tazaki utrpěl 
ztrátou přátel duševní otřes a zabýval se dokonce i myšlenkou na sebevraždu. 
Dlouhých 35 let poté přiměje přítelkyně Sára Tazakiho, aby vyhledal své bývalé 
kamarády a získal odpověď na otázku: PROČ?

Ani v tomto díle autor své čtenáře nezklame – charakteristický literární styl vytváří výjimečné dílo 
a čtenáři jsou znovu pohlceni Murakamiho magickým světem..... 

Dopisy mrtvých 
Luca Veste

Detektivové David Murphy a Laura Rossi vyšetřují vraždu studentky univerzity v 
Liverpoolu. U jejího těla najdou dopis od vraha s podrobnostmi o slavném 
neetickém psychologickém experimentu. Murphy je přesvědčen, že dopis je 
pokusem svést vyšetřovatele ze stopy, dokud však není nalezeno více těl s 

podobnými dopisy. V té době se na druhé straně města Rob Barker, administrativní pracovník 
univerzity, zabývá svou vlastní ztrátou. Jeho přítelkyně je pohřešovaná téměř rok. A hlavním 
podezřelým je právě on. Když se dvě zdánlivě nesouvisející události protnou, začíná být zřejmé, že 
Murphy pronásleduje vraha, kterému už jednou čelil…

Dva životy 
Táňa Keleová-Vasilková

Autorčin další 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. Starosti jí dělá pouze stárnoucí 
matka a nevyhraněná sestra, která střídá partnery a přitom zanedbává vlastní dcerku. Život je však 
plný překvapení… Důkazem toho je i příběh Anny a Veroniky.



Fabrika
Kateřina Tučková a kol.

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky ze 
zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 
19. století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily, nádraží, 
ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s 
rozvojem textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky 

zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v 
prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, 
který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil 
manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné 
historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplněna 
odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvodcem 
po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u příležitosti výstavy Brno – moravský 
Manchester, uspořádané na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.

Já, Poutník
Terry Hayes 

Mladá žena zavražděná v hotelu na Manhattanu – nelze identifikovat ji ani 
pachatele. Otec veřejně sťatý pod palčivým sluncem v Saúdské Arábii a syn, jenž 
přihlížel. Muž ze syrského výzkumného ústavu, kterému někdo zaživa vyoperoval 
oči. Ohořelé ostatky tří těl na horském úbočí Hindúkuše. Plán spáchat děsivý zločin 
proti lidstvu… Mám s tím vším něco společného. Proto se vydávám na cestu. Já, 

Poutník. „Jediný thriller, který si letos musíte přečíst.“ – The Guardian

Letopisy královské komory I. 
Vlastimil Vondruška

První svazek této řady nabízí tři příběhy. V prvním nazvaném Plzeňské mordy 
rozřeší Jiří Adam z Dobronína neobvyklý zločin, do něhož jsou zapletení nejvyšší 
představitelé královského města Plzně. V případu Nepohřbený rytíř musí objasnit 
podivnou smrt zemana, který opověděl nepřátelství svému mocnému sousedovi. 

Třetí Případ s alchymistou zavádí královského písaře do severních Čech, kde žije tajemný muž, 
který údajně objevil tajemství výroby zlata.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Patrik Hartl 

Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po 
maturitě zkusí položit otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo 
osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami ze sebe nejspíš byli zklamaní, 
nezbývá jim, než se rozhodnout, jestli s tím chtějí něco udělat. 
Kdyby měl Karel charakterizovat, jaká tato kniha je, pravděpodobně by řekl, že je 

to výzva. Výzva nebát se v poločase rozpadu změnit a čelit pohodlnosti. 
Prvok by asi neváhal pateticky dodat, že je to příběh o svobodě a odvaze, která je k ní potřeba. A 
taky o tom, jak milovat. Manželky, milenky, matky i dcery. 
Tečkovi by to bylo fuk, protože knížky nečte. Ale kdyby zjistil, s kolika ženami se v tomto příběhu 



vyspí, možná by ho to zaujalo natolik, že by si zrovna tenhle román přečetl.
A Šampón by hlavně považoval za důležité, aby se při čtení této knížky čtenáři dobře bavili. Protože
podle něj v ní jde především o to, o čem zpíval Freddie Mercury: Show must go on! 

Tento román autora úspěšných divadelních komedií doporučuje čtenářům Eva Holubová. Milan 
Lasica o knize napsal: "Túto knižku som prečítal na dúšok. Je napísaná ľahkým perom o vážnych 
veciach." Jiří Menzel ji hodnotí takto: "Patrikova knížka je lehké čtení o těžkém životě dnešních 
třicátníků. Sledoval jsem vtipně propletené osudy Prvoka, Šampóna, Tečky i Karla a upřímně jsem 
se bavil autorovou ironií, se kterou popisuje jejich hmyzí snažení." 

Malý pražský erotikon
Patrik Hartl 

Malý pražský erotikon je druhým románem režiséra a autora úspěšných 
divadelních komedií Patrika Hartla, jehož literární prvotina PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA a KAREL se těší velkému zájmu čtenářů. 
Tento nový román je díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor 
určený i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví. 

Na Babě stojí nad strání s výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, 
jejichž členové prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové milostné příběhy. 
Honza cítí pokušení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se mu odolat. Marta, přestože je
vdaná, občas neodolá, a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany, 
Tomáš je až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík a Adéla se miluje častěji, než všichni 
předchozí dohromady, aby se necítila sama. 
Malý pražský erotikon je zábavným obrazem jejich intimního života, který líčí jejich touhy, 
okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.

Meda Mládková
Ondřej Kundra

Životní osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým dějinám. 
Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech, na geografické ose Zákupy–
Ženeva–Paříž–Washington–Praha. Začíná v rodině despotického otce, pivovarského
sládka, a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla 
světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů, Františka Kupku. Celý život si 

šla umanutě a odvážně za svým. Když utíkala před Hitlerem a později před komunisty, když 
dobývala srdce svého budoucího muže, spoluzakladatele Mezinárodního měnového fondu Jana 
Mládka, nebo když svými aktivitami v exilu podporovala utlačované české umělce a prosazovala 
jejich díla do amerických a evropských galerií. Po Listopadu se pak vrátila do vlasti a věnovala 
svou sbírku české společnosti. Získala a zrekonstruovala pro ni i výstavní prostor – pražské Sovovy 
mlýny, které se tak proměnily v Museum Kampa. Symbol jejího celoživotního díla. 

Ondřej Kundra vede domácí rubriku týdeníku Respekt. Jako novinář se dlouhodobě specializuje 
na českou politiku a justici. Za své investigativní texty byl oceněn novinářskou Křepelkou 
a následně i Novinářskou cenou.

Neměnnost leopardích skvrn
Kristopher Jansma

Všechny tyhle příběhy jsou pravdivé, ale někde jinde.“ Co všechno musí autor 
obětovat, aby se proslavil? A dá se vůbec dobře psát, a přitom zůstat sám sebou? 



Beznadějně nespolehlivý – ale beznadějně upřímný – vypravěč tohoto důmyslného románu chtěl 
být odjakživa spisovatelem. A tak pokukuje nejen po půvabech svůdné dívky Evelyn, ale především
po úspěchu svého talentovanějšího kamaráda Juliana. Jenže když se přátelé fatálně rozhádají, 
Jansmův hrdina se ve snaze psát pravdivě začne zaplétat do nekonečné sítě lží… Jazzové kluby na 
Manhattanu, vesnice na Srí Lance, Island, Dubaj, černá Afrika – závratný děj omotává celý svět a 
na čtenáře vyskakují příběhy jak z ruské matrjošky. 
Neměnnost leopardích skvrn je nejen příběhem o vyprávění příběhů, v němž zaznívají ohlasy 
Fitzgeralda, Čechova, Hemingwaye, Kafky a mnoha dalších mistrů, ale především oslavou umění.  
Nápaditou, zábavnou, dojemnou i nevídaně vtipnou. 

Ostrov tisíce pramenů 
Sarah Larková 

Poutavý příběh o lásce a nenávisti, důvěře a zradě a vzrušujícím osudu, jenž se 
odehrává v exotickém prostředí Karibiku Po smrti své první velké lásky uzavře 
Nora, dcera obchodníka, manželství z rozumu. Provdá se za ovdovělého pěstitele 
cukrové třtiny na Jamajce. Život v Karibiku ale není takový, jak si mladá žena 

vysnila. Zacházení majitele plantáže s otroky ji hluboce šokuje, rozhodne se proto změnit na farmě 
mnoho věcí k lepšímu. Překvapivě ji v tom podporuje nevlastní syn Doug, který přicestuje z 
Evropy. Jeho návrat rozvíří ale mnohé, zejména Nořiny city. Náhle však Nora v důsledku tragické 
události ztratí úplně všechno. Zbude jí jen holý život…

Pod sněhem 
Petra Soukupová 

Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho dne do auta a vyrážejí k 
rodičům na oslavu otcových narozenin. Blanka se dvěma dcerami, miminem a 
psem, Olina se synem a ipadem, Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu 
s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a 
frustrace, a atmosféra už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze

sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů. Na rodinných vztazích a v na první 
pohled obyčejných událostech dokáže Soukupová zachytit otisky spletitých osudů s takovou 
bravurou, že před čtenářem vyvstávají jako jedinečná životní dramata. 

Sedmá polnice
Peter Tremayne 

Vítejte opět ve starém Irsku! Píše se právě rok 670 a nedaleko královského paláce v
Cashelu je v potoce nalezeno tělo zavražděného urozeného mladíka. Král tedy 
povolá svou sestru Fidelmu, zkušenou znalkyni irského práva, a jejího věrného 
společníka Eadulfa, aby případ prošetřili. Jediným klíčem k totožnosti zemřelého je
zvláštní spona na šatech, jejíž tvar naznačuje, že nositelem byl příslušník 

sousedního královského rodu Laiginů.
Nemůže snad vražda neznámého mladíka nějak souviset s nepokoji, které v téže době propukají v 
západní části království? V jejich čele stojí fanatický člověk, jenž o sobě prohlašuje, že jej povolal 
„sedmý anděl“, aby ze země odstranil všechny, kteří nectí pravou víru, a Fidelma s Eadulfem jsou 
zakrátko vtaženi do spleti intrik a vražd. Existuje snad nějaká spojitost mezi mrtvým šlechticem, 
zavražděným mnichem – pijanem a hrůzu nahánějícím opatem, který svůj klášter přebudoval na 
vojenskou pevnost? Než Fidelma tuto záhadu rozřeší, sama se stává obětí únosu a pak už je na 
Eadulfovi, aby ji zachránil před smrtí. Snad se jim podaří spojenými silami spletitý případ nakonec 



vyřešit… 

Tanec s démony
Peter Tremayne 

V Taře, hlavním městě pěti irských království, je zavražděn Nejvyšší král a jeho 
nenadálá a nevysvětlitelná smrt hrozí vyvolat neklid v celé říši. Proto je do Tary 
pozvána Fidelma, sestra krále Mumanu, i se svým manželem Eadulfem, aby 
odhalili, kdo a proč krále zavraždil, a do země se tak navrátil klid. Fidelma 
zjišťuje, že ke králově vraždě mělo sice možná důvod hned několik lidí z králova 

nejbližšího okolí, ale od začátku tuší, že toto není případ jako všechny ostatní. Záhy odhalí, že se 
jedná o spiknutí, jehož cílem není však pouhá smrt krále, ale porážka křesťanské víry, která je Irsku 
vyznávána teprve dvě staletí; pohanští bohové nebyli dosud zapomenuti a jejich služebníci se 
pokoušejí o navrácení pěti království k víře pohanských předků. Do spiknutí je zapleteno mnoho 
lidí, počínaje samotnou rodinou krále, jeho rádci, služebníky a hodnostáři konče, těm všem však 
nejde o víru, ale o příležitost využít hnutí za návrat k víře předků ve svůj prospěch. Fidelma i Eadulf
žijí v neustálém napětí, neboť při odhalování zločinců nasazují tentokrát doslova vlastní život. 

To nejlepší z nás 
Nicholas Sparks

Dawson Cole se už v dětství rozhodl, že nepůjde ve stopách svých předků – 
zločinců a kriminálníků, a v sedmnácti letech proto utekl z domova. Útočiště našel 
u ovdovělého podivína a automechanika Tucka Hostetlera. Rodina Amandy 
Collierové naopak patří v městečku Oriental k městské honoraci a na svou dceru 

klade jen ty nejvyšší nároky. Ona má však své představy o životě a nic nedbá toho, že chlapec, do 
kterého se zamiluje, je z opovrhované rodiny. Nepřízeň i nešťastná nehoda však mladé lásce 
nepřejí…
Když Tuck Hostetler umírá, jeho posledním přáním je, aby se Amanda a Dawson sešli na pohřbu – 
po pětadvaceti letech. Společné vzpomínky na chvíli sice vzbuzují zdání, že snad existuje 
nekonečná láska. Jenomže život je o poznání komplikovanější a někdy je nutné vzdát se toho 
nejcennějšího, co máme.

Třetí pečeť 
Hana Whitton

V příběhu zasazeném do středověké Anglie po roce 1180 se opět setkáme s 
některými protagonisty předchozího románu Sedmý hřích se trestá smrtí – vedle 
Grace je to její manžel Simon de Wallray, rodina Cliffordových a abatyše kláštera 
Godstow. V jeho okolí dojde k vraždě a další na sebe nenechá dlouho čekat. Smrt 

půvabné dvorní dámy královny Eleanor připisují všichni zpočátku jejímu milenci. I smrt 
královského rádce vypadá jako loupežnému přepadení. Ale zločiny se začnou množit a Grace, která 
se ze své pravomoci ujme vyšetřování, záhy zjistí, že za nimi stojí předivo podlých intrik 
namířených proti králi. Trvá jí ale nějakou dobu, než odhalí složitou síť motivů několika vražd, 
které ji dovedou k pachateli, jímž je nositel třetí královské pečeti. Stačí však přijít včas, aby 
zabránila další vraždě? Hana Parkánová-Whitton žije střídavě nedaleko Oxfordu a v Praze. Založila 
vlastní literární agenturu, překládá a píše. Je autorkou čtyř autobiograficky laděných próz, mnoha 
historických románů a detektivek. S manželem Paulem napsali knížku o životě ve Velké Británii a 
spolupracují též na česko-anglických rozhlasových pořadech.



Sedmý hřích se trestá smrtí
Hana Whitton 

Rosamund je urozená dívka, která se seznámila s králem Jindřichem II. při jedné z 
jeho návštěv ve Walesu. Jindřicha její půvab okouzlil a jejich romantická láska brzy
přerostla ve vášnivý, trvalý milostný vztah. Jindřichova manžela královna Eleanor 
Akvitánská pozoruje vývoj událostí s rostoucí žárlivostí, ale i s obavami. 
Rosamund se posléze uchýlí do benediktinského kláštera Godstow nedaleko 

Oxfordu, kde ji král pravidelně navštěvuje speciálně vyhloubenou tajnou chodbou. Zde však začne 
docházet k nevysvětlitelným vraždám. Má v nich prsty královna Eleanor Akvitánská? To chce 
vypátrat Rosamundina přítelkyně Grace, která se tím ovšem sama vystavuje smrtelnému nebezpečí.

Vražda na golfovém hřišti
Agatha Christie 

Nejslavnější postava z pera královny zločinu je zpět… tentokrát ve speciální řadě 
věnované pouze Herculu Poirotovi. Kapitán Hastings potkává ve vlaku z Paříže do 
Londýna dívku, pro niž okamžitě ztrácí hlavu. Poirot dostává dopis z Francie – 
Paul Renauld, milionář z Jižní Ameriky, se bojí o život. Poirot s Hastingsem se 
neprodleně vydají přes La Manche, avšak pozdě – odesilatel byl nalezen mrtev v 

čerstvě vykopaném hrobě. Nad rodinou Renauldových se vznáší hned několik tajemství, stejně jako 
nad jejich sousedkami. Největší záhadou však je, jak to, že se poblíž místa činu objevila 
Hastingsova okouzlující spolucestovatelka? Detektivka z roku 1923 (česky publikovaná i pod 
názvem Pozvánka pro Hercula Poirota) vychází v novém překladu. 

Není naděje, zbývá láska 
Petra Klimková

 

Knihy pro mládež

Dárce
Lois Lowryová 

Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny, strach ani bolest. 
Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, 
dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“, 
uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž mu dosavadní 
příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – vzpomínky a 

zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství a 
začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti 
volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív...



Kniha, které se prodalo deset milionů výtisků, získala dlouhou řadu ocenění, mimo jiné jednu ze 
dvou nejprestižnějších amerických cen za literaturu pro děti, John Newbery Medal za rok 1994. 
Překladová práva byla prodána do 29 zemí. 

Spočítej hvězdy
Lois Lowryová

Kniha světoznámé americké autorky zavede čtenáře do Dánska v době druhé 
světové války. Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují, 
snad jen v tom, že se v obchodech nedá koupit tolik věcí, zvláště jejich oblíbených 
sladkostí. Válečné hrůzy však náhle a brutálně vtrhnou do jejich života, když 
Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž Židovka a 

ocitá se v ohrožení života. Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství dánských občanů, kteří 
zachránili přes 7000 židovských obyvatel království tím, že je převezli přes moře do neutrálního 
Švédska. 

Proč obrazy nepotřebují názvy
Jiří Franta, Ondřej Horák

Kolik je na světě originálů, co všechno změnil černý čtverec a proč by někdo kradl 
pisoár? Na takové a mnohé další otázky nabízí odpověď tato vizuálně hravá kniha o
moderním umění. Publikace poprvé představuje nejvýznamnější období historie 
výtvarného umění snadno pochopitelnou a zábavnou formou, která zaujme jak děti,
tak jejich rodiče. Malí i velcí čtenáři se mohou dozvědět, jaký je rozdíl mezi galerií 

a muzeem nebo co je to aukce a depozitář. V knize naleznou navíc napínavý detektivní příběh v 
komiksové podobě a obrazový rejstřík slavných umělců a jejich děl.

Šikulka
Jane Bullová

V této knize naleznete celou řadu jednoduchých a inspirativních nápadů, jak 
zabavit malé šikovné ruce a vést děti ke kreativitě. Kniha je určena především pro 
malé holčičky, které seznamuje se základními technikami šití, vyšívání a pletení. 
Naučí se zde jednotlivé typy stehů k vyšívání roztomilých obrázků třeba na 
oblíbené tričko. Mohou si ušít panenku nebo medvídka, květiny a klíčenky z plsti 

nebo třeba vyrobit pletené hračky. Vše doprovázejí přehledné návody, konkrétní předlohy a 
fotografie jednotlivých postupů, jak vyrobit drobné a hezké dárky.


