Autor: Amrein, Nicole, 1970Název: Doktorka Kateřina
Doktorka Kateřina se stane svědkyní ošklivé dopravní
nehody, při níž se těžce zraní světoznámá operní pěvkyně
Mara Milani. Mladé lékařce se sice podaří pacientku
zachránit, ohrožen je však její hlas. Kateřina ví jen o
jednom chirurgovi, který dokáže zpěvačku uzdravit –
bývalý přítel Chris. Ten je ale do Kateřiny stále
zamilovaný a snaží se překazit její nový vztah s Brunem…

Autor: Andronikova, Hana, 1967-2011
Název: Vzpomínky, co neuletí
Vzpomínky, co neuletí, představují první souborné vydání
autorčiných povídek a drobných próz. Už v těchto textech
Andronikova předznamenala témata, jimiž se zabývala v
posledním románu Nebe nemá dno: zhoubná nemoc, těžký úraz
a problematický návrat do běžného života, odchod blízkého
člověka, překonávání složitých životních okamžiků. Ač
mnohé texty nekončí happy endem, vůle žít působí jako
magnet, k němuž hrdinové směřují

Autor: Barbery, Muriel, 1969Název: S elegancí ježka
Každý den je pro hlavní hrdinku dobrodružstvím. Bohatí
nájemníci se neobtěžují "prohlédnout" její hru, jednou
je to přece domovnice a basta! Proto žije Renée ve
spokojené skrýši, kde čte, přemýšlí a tu a tam si dopřeje
zákusek se svou portugalskou přítelkyní. Jenomže jednoho
dne je její klid nenapravitelně narušen. Do domu přichází
nový nájemník, pan Kakura Ozu. Postupně poodhalí roušku
tajemství a s nevšední domovnicí naváže přátelství…

Autor: Berry, Steve, 1955Název: Templářské dědictví
Cotton Malone, bývalý agent amerického ministerstva
spravedlnosti se v Kodani setkává se svou bývalou
nadřízenou Stephanií v kodaňské kavárně. Události
ale naberou nečekaný spád. Jakýsi muž se pokusí ukrást
její kabelku, a když se mu to nepodaří, spáchá
demonstrativní sebevraždu. Mohl snad vědět, že se
v kabelce skrývá deník Stephaniina zemřelého manžela,
předního odborníka na historii?

Autor: Boučková, Tereza, 1957Název: Rok kohouta
Nový, autobiograficky laděný román je drásavě upřímná
výpověď ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu,
s níž by ho dokázal a znovu poskládat dohromady.

Autor: Bradford, Barbara Taylor, 1933Název: Rodinný nepřítel
Krásná Em má zdánlivě vše, co si jen může mladá dívka
přát. Milující a podporující rodinu, práci, která ji
velmi baví a navíc je korunována úspěchem. Pomalu ale
jistě se z ní stává totiž světoznámá modelka. Přesto tato
mladá žena trpí občasným strachem. Ten je bohužel
oprávněný. Em byla jednoho dne přepadena a její rodině
se chtěl někdo neznámý pomstít tak hrozivou věcí, jakou
je dívčina smrt. Po tomto zážitku odchází Marie z Anglie
do Ameriky, kde se stává právě onou úspěšnou Em. I tady
ji však dohoní stíny minulosti a dívka musí bojovat
o místo na slunci a dokonce i o život.

Autor: Brown, Sandra, 1948Název: V žáru lásky
Po několika letech strávených v cizině vrací se k loži
těžce nemocného otce krásná Schyler. Vrací se i proto,
aby se konečně zbavila tíživých pout minulosti, které
ji svazují a nedovolují jí začít žít vlastním nezávislým
životem. Především musí vyřešit svůj vztah ke Kenu
Howellovi, muži, kterého vroucně milovala, s nímž
plánovala společnou cestu životem, na kterou však Ken
vykročil s její sestrou. Má jediné přání - vypátrat,
co před lety způsobilo, že si přestali rozumět s otcem,
a pokusit se obnovit krásný vztah, který mezi nimi byl.
A protože ví, jak otci záleží na rodinném podniku
a nádherném domu, pouští se do boje o jejich záchranu.

Autor: Cimický, Jan, 1948Název: Strážce majáku
Okouzlující příběh, jehož čtyři hrdiny, strážce majáku,
jeho syna, cizince-spisovatele a venkovského doktora,
uvěznila vytrvalá bouře na velmi romantickém místě,
na osamělém majáku tyčícím se na prudkém skalním srázu
spadajícím přímo do moře. Všichni čtyři hrdinové, ač
jindy povah spíše uzavřených, se za neobvyklých okolností
velmi rychle sblíží. K ukrácení času si čtveřice vypráví
nejen své životní příběhy, ale i cizí zajímavé osudy
a osudové zvraty.

Autor: Clark, Mary Higgins, 1929Název: Děvčátka v modrém
Margaret a Steve Frawleyovy čeká doma šok. Najdou tam
policii a zděšeni zjistí, že jejich tříletá dvojčata
Kelly a Kathy jsou pryč. V dětském pokoji leží dopis
s požadavkem osmi milionů dolarů výkupného. Frawleyovi
zaplatí, jenže v autě na opuštěném místě je jen malá
Kelly a dopis s doznáním, že druhé z děvčátek zabil.
Jenže malá Kelly při zádušní mši řekne matce: Mami,
Kathy se té paní moc bojí. Chce se hned vrátit domů…

Autor: DeMille, Nelson, 1943Název: Mayday
Při letu 52 ze San Fraciska do Tokia je nadzvukový
dopravní letoun Straton 797 ve výšce dvanácti mil
nad hladinou Tichého oceánu zasažen zbloudilou raketou.
Hrůzné momenty na palubě rázem od základů mění životy
těch, kdo do letadla nic netušíc nastoupili. Piloti
na místě zahynou. Jediní tři zdraví lidé na palubě musí
v boji s přírodními živly i s nepřáteli z vlastních řad
dokázat takřka nemožné: bezpečně přistát?

Autor: Doležalová, Marie, 1987Název: Kafe @ cigárko
Magnesii Literu získala Marie Doležalová v roce 2015
za blog Kafe a cigárko, ze kterého se během pár měsíců
od prvního příspěvku stal skutečný fenomén. Nyní přichází
čas, aby se její historky z hereckého podsvětí dostaly
z virtuálního světa do knižní podoby.

Autor: Fieber, Michal, 1943Název: Soukromé bludiště
Manželský trojúhelník je celkem banální záležitost. Ale
když se z něj stane čtyřúhelník, do něhož je zapletený i
exkomisař Houdek, jemuž učaruje krásná šéfredaktorka,
která figuruje mezi podezřelými z vraždy starého
redaktora, je to rázem jiná káva. Z detektiva se málem
stává oběť a z jedné z obětí osudové ženy vrah. Nebo je
tomu na- opak? To samozřejmě neprozradíme. Čtenář by tak
byl totiž připraven o nevšední zážitek z detektivky,
která je současně příběhem křehkého vztahu stárnoucího
muže a příliš mladé ženy ...

Autor: Fielding, Joy, 1945Název: Dobré úmysly
Obě hrdinky, sociální pracovnice, kterou po čtrnáctiletém
manželství opustil muž a její advokátka, jsou zaskočeny
zradou svých partnerů a každá z nich se snaží najít
rozumné východisko z bolestné situace. V ději skloubila
autorka osudy několika rodin v milostném víceúhelníku
a psychologicky propracovala proces postupného přerodu
svých hrdinek, jež po počáteční bezradnosti najdou sílu
čelit osudu a pokračovat v životě mnohem silnější
a vyrovnanější. Tématem, pohotovými životnými dialogy
a lehce ironickými vnitřními monology připomíná román
lepší z amerických televizních seriálů.

Autor: Freeman, Kimberley, 1970Název: Luční kvítí
Dokud se Emma nezraní, vůbec si neuvědomuje, jak ji
kariéra zcela pohltila. Zhroutí se jí svět. Nezbude
jí než vrátit se do Austrálie a převzít nečekané dědictví
po babičce. Aby mohla starou farmu prodat, musí
co nejdřív vyklidit všechno harampádí. Nalezené staré
dopisy a fotografie její rozhodnutí zvrátí. Není to však
jen tajemství, co ji nutí zůstat…

Autor: Frýbort, Pavel, 1946-2007
Název: Muž na prodej
Petr Rybář si založil firmu, která nabízí služby všeho
druhu, například i doprovod osamělé dámy do společnosti.
Tak se stane, že zadlužená podnikatelka představí Petra
lidem z úvěrové firmy, ve které si vypůjčila milion
korun, jako svého snoubence - doufá totiž, že lichváři
nyní zaměří svoji pozornost na něj. Petr se pokusí
o protiútok, jenže past je vymyšlená dobře, už druhý den
na něj čekají pistolníci ruskojazyčné mafie a jeho šance
na přežití se smršťují v černou díru.

Autor: Frýbová, Zdena, 1934-2010
Název: Den jako stvořený pro vážnou známost
Kniha obsahuje pět novel, které se týkají manželských
konfliktů končících v manželské poradně. Frýbová zde
opět nazírá na psychologii postav a humorně popisuje
jak se každá z postav, včetně psychologa, vyrovnává
s danou situací.

Autor: Fulghum, Robert, 1937Název: Opravdová láska: příběhy Roberta Fulghuma a jeho
čtenářů
Krátké milostné příběhy, které populární autor vybral
z příspěvků svých věrných čtenářů.

Autor: Gregory, Philippa, 1954Název: Královský slib
Historický román z počátku 15. století líčí osudy
španělské infantky Cataliny provdané do Anglie.
Tato šestnáctiletá dívka, dcera Isabelly Kastilské,
byla od dětství vychovávána k tomu, že se provdá za
prince z Walesu. Přesto bylo časné manželství pro dívku
šokem. Ocitnout se v úplně cizí zemi, kde je jiné
podnebí, jídlo, jiný jazyk i zvyky lidí. Naštěstí se do
svého muže Arthura Tudora zamiluje. Ten však brzy umírá
a Catalina musí bez jeho ochrany čelit intrikám u dvora.

Autor: Hamer, Kate
Název: Dívka v červeném kabátku
V anglickém Norfolku zmizí osmiletá dívka jménem Carmel.
Zdá se, že ji pohltila samotná mlha. Neexistuje žádný
důkaz, žádní svědci a policie tápe ve tmě. Beth, její
matka, obviňuje sama sebe - jak mohla své jediné dítě
pustit z dohledu?

Autor: Hůlová, Petra, 1979Název: Přes matný sklo
Román je niternou psychologickou sondou do
nejintimnějších rodinných vztahů. Sledujeme v něm
vyprávění dospívajícího syna a jeho matky, kteří ze dvou
rozdílných osobních i generačních perspektiv nahlížejí
život svůj i svých nejbližších.

Autor: Chamberlain, Diane, 1950Název: Ve stínu cypřišů
Joelle D'Angelové je třicet čtyři let a splnil se jí sen:
po dlouhých letech marných pokusů a ztrátě veškeré naděje
počala dítě. Zdá se však, že ji tento neočekávaný dar
zároveň připraví o všechno, co miluje: o povolání
sociální pracovnice v nemocnici, o domov v čarokrásné
krajině kalifornského Montereyského poloostrova,
a především o muže, k němuž cítí zároveň lásku i hluboké
přátelství.

Autor: Irving, John, 1942Název: V jedné osobě
Tématem Irvingova nového románu je homosexualita
a sadomasochistické praktiky. Pojednává o šedesátiletém
bisexuálovi jménem William, který vzpomíná na svůj
nezřízený život v padesátých a šedesátých letech.

Autor: Janečková, Klára, 1979Název: Prokletý původ
Příběh se odehrává na Ischii a v renesanční Florencii
v první polovině 16. století. Půvabná Annabela d'Avalos,
hraběnka z Ischie, užívá všechna privilegia svého rodu
až do chvíle, kdy se u otcova smrtelného lože dozvídá,
že je "bastard". Její život se tím rázem změní. Proti své
vůli je provdána za chudého hraběte a zažívá příkoří
nejen ze strany svých příbuzných, ale i manželovy rodiny.
Je zneužita k zachování rodu d'Avalos a porodí manželovi
své sestry Vittorie dítě - bohužel nežádoucí děvče.
Svůj osud však nevzdává, rozhodne se za své štěstí
bojovat.

Autor: Javořická, Vlasta, 1890-1979
Název: Fantazie na dovolené
Dívka, jejíž osud popisuje Vlasta Javořická v tomto
románu, se jmenuje Marcela Břežanová. Je to zpočátku
velmi naivní a hloupoučké stvoření, zcela ovládané svým
nešťastným otcem, který po prožitém vlastním zklamání
chce svoji jedinou dceru před podobným osudem ochránit.
Drží ji proto doma ukrytou před "zlým světem" a věnuje
jí veškerou svoji lásku a úzkostlivou péči. Přece se mu
ale jeho záměr nevydaří a Célinka si prožije svoje velké
zklamání i přesto, že ani na chvíli neopustí domov.
V tíživé životní situaci se ale s pomocí své přítelkyně
a sousedky dokáže vzpružit, vzpamatovat se a tím započít
cestu k získání vlastní důstojnosti, soběstačnosti
a osobní zralosti…

Autor: Jonasson, Jonas, 1961Název: Analfabetka, která uměla počítat
Druhý humoristický román Jonase Jonassona, jehož
Stoletého staříka, který vylezl z okna a zmizel,
se v češtině prodalo přes padesát tisíc výtisků! Vypráví
příběh černošské dívky Nombeko Mayeki, která se v roce
1961 narodila v Sowetu, chudinském předměstí
Johannesburgu. Přestože neumí číst, velmi dobře rozumí
matematice. Postupně se dopracuje na pozici, ve které
navrhuje jaderné hlavice, a odstěhuje se do Švédska.

Autor: Keleová-Vasilková, Táňa, 1964Název: Kouzlo všednosti
Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama. Přestože
oba byli přesvědčení, že jim dvěma se to stát nemůže,
čas ukázal, jak se mýlili. Všednost, jednotvárnost,
nekonečný koloběh stejných rán a stejných večerů postupně
mění jejich společný život.

Autor: Kent, Hannah, 1985Název: Agnes
Děj se odehrává na Islandu, kde jsou lidské vztahy
utvářeny nádhernou, avšak drsnou severskou přírodou,
ale i každodenním tvrdým bojem o živobytí. Agnes
Magnúsdóttir, mladá žena, je odsouzena za brutální vraždu
svého pána a milence, a je poslána na izolovanou farmu
strážníka Jóna Jónssona, aby zde čekala na popravu. Jeho
rodina je zděšená, že má poskytnout domov odsouzené
vražedkyni, a zpočátku jí opovrhuje. Jen Tóti, mladý
kněz, který se stane Agnesinou duchovní oporou, cítí
při svých návštěvách odsouzené potřebu porozumět jí
a pochopit, co se vlastně stalo.

Autor: Kerrigan, John, 1926-2007
Název: Překvapivý útok
Francie, listopad 1944. Generál Leclerc, velící
francouzské 2. obrněné divizi, se navzdory rozkazům
amerických armádních šéfů, kterým podléhá, rozhodl
vytáhnout na symbol síly Francie, město Štrasburk.
Winston Churchill souhlasil a slíbil mu, že přesvědčí
de Gaulla, aby mu poskytl plnou podporu - britský
ministerský předseda se totiž obává komunistického
povstání v osvobozené Francii, zmítané nepokoji. Na hrotu
tohoto tajného útoku přes pohoří Vogéz na alsaské pláně
pod nimi má postupovat právě 1. pluk SAS vedený Rorym
O'Sullivanem, k němuž patří i Paddy Mayne.

Autor: Kratochvíl, Josef
Název: Poukázka na smrt
Vraždy, záhadná úmrtí, podivná zmizení jednoho dne
policistka na analytickém oddělení ústředí kriminální
policie zjišťuje, že by se mohlo jednat o nájemného
vraha. Vzniká tým kriminalistů, do jehož čela byl
jmenován vrchní komisař Denk s jediným zadáním vyvrátit
nebo potvrdit domněnku, že všechny záhadné vraždy má na
svědomí nájemný vrah. Do hledáčku nově vytvořeného týmu
se tak dostává případ pohřešovaného obchodníka, zákeřné
vraždy soudkyně, barové zpěvačky, údajné sebevraždy
dědice i zmizení zkušeného policisty za záhadných
okolností...

Autor: Kundera, Milan, 1929Název: Žert
Román Žert postihuje úděl intelektuála v totalitní
společnosti. Ironický lístek adresovaný krásné, ale
hloupé dívce a zachycený pozornými funkcionáři uvede
do pohybu lavinu, která vrhá lidské osudy do nicoty. Svým
existenciálním vyzněním však tento zoufalý románový
výkřik přesahuje politické souvislosti.

Autor: Lagercrantz, David, 1962Název: Dívka v pavoučí síti
Časopis Milénium má nové majitele a jeho kritici tvrdí,
že Mikael Blomkvist je vyhořelý a že uvažuje o změně
zaměstnání.Pozdě v noci Blomkvistovi zavolá profesor
Frans Balder, přední odborník na výzkum umělé
inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité
informace o americké zpravodajské službě a že byl v
kontaktu s výbornou mladou hackerkou, která se podobá
někomu, koho Blomkvist velice dobře zná.

Autor: Laurens, Stephanie, 1953Název: V zajetí hraběte z Glencrae
Tvrdohlavá a sebevědomá Angelica Cynsterová je
přesvědčená, že svého budoucího manžela pozná na první
pohled. Když jí během plesu padne zrak na záhadného
šlechtice, nade vší pochybnost ví, že on je ten PRAVÝ.
Jenže srdce se jí brzy rozbuší z úplně jiného důvodu,
než je láska… onen tajemný cizinec ji totiž unese!

Autor: McClure, Ken, 1942Název: Bílá hrozba
Steven Dunbar má nenápadně prošetřit podivnou smrt
lékaře, který údajně spáchal sebevraždu. Při pátrání
vyplouvá na povrch mnoho nejasností: podivné infekční
onemocnění u dětí, zmizelí pacienti, ztracené
chorobopisy. Jak se Steven blíží k pravdě, někdo
se cítí velmi ohrožen.

Autor: Monyová, Simona, 1967-2011
Název: Krotitelka snů
Také bojujete s nadváhou, nedostatkem času a
neposlušností vlastních dětí? Váš muž si našel milenku,
co připomíná tyčku k fazolím, a vaše ňadra jsou důkazem,
že zemská přitažlivost skutečně existuje? Život vám
přistřihl křidýlka, a vy netušíte jak dál? Třetí vydání
nejúspěšnějšího románu Simony Monyové vám ukáže cestu.

Autor: Morrell, David, 1943Název: Vládce noci
Thomas De Quincey se stane svědkem zločinu ve vlaku
na nově vybudované železnici. Jde o vraždu, tak děsivou,
že poznamená celou společnost. De Quincey a jeho
nezkrotná dcera Emily tentokrát čelí nejbezohlednějšímu
nepříteli. V sázce nemůže být víc, než je: srdce
viktoriánské společnosti a De Quinceyho zmučená duše.

Autor: Müllerová, Alena, 1962Název: Muž ve střídavé péči
Barvitý román ze současnosti vypráví příběhy dvou žen,
které se dělí o jednoho muže. Cyril je známý novinář,
který má milující manželku Emu a dvě dcery. Přesto si
pořídí syna se svou milenkou Růženkou. Snaží se dělit
svůj čas mezi obě rodiny a s určitou nadsázkou se dá
říci, že ho jeho ženy mají ve střídavé péči. I když,
jak už to v životě bývá, manželka je ta poslední,
která se to dozví. Jednoho dne ho však na ulici porazí
auto a on skončí v bezvědomí v nemocnici…

Autor: O'Neill, Patricia L.
Název: Trůn slunečního boha
Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn a musí všechny
přesvědčit, že i žena dokáže spravovat zemi a vládnout
jí. Přes intriky nepřátel, sabotáže na stavbě paláce
a vzpouru v jižních oblastech se jí to podaří. Jen lásku
k neurozenému Senenmutovi musí Hatšepsut tajit. A právě
ta může být příčinou jejího pádu.

Autor: Robb, J. D., 1950Název: Téměř bez šance
Eva Dallasová vyšetřuje zdánlivě nesmyslnou brutální
vraždu starého muže. Případ vede její kolegyně
Peabodyová, která náhodně vyslechne rozhovor dvou
policistů z jiného oddělení. Svěří se Evě – a obě
pochopí, že zkorumpovaní muži zákona mají na rukou krev
a jsou schopní všeho, aby tajemství i své postavení
uchránili…

Autor: Roberts, Nora, 1950Název: Bouřlivý příliv (2)
Druhý díl volného cyklu o třech nevlastních bratrech,
kteří po smrti otce společně pečují o opuštěného
jedenáctiletého chlapce. Tato kniha se především zabývá
osudem nejstaršího Ethana, který hluboko do dospělosti
prožívá trauma týraného dítěte. Utrpení z minulosti mu
umožňuje dokonale chápat problémy svého nejmladšího
bratra, ale zároveň mu brání spojit svůj život se ženou,
kterou od mládí miluje. Aby překonal sám sebe a uvěřil,
že spolu s ní může založit šťastnou budoucnost a
definitivně zahnat přízraky z dětství, mu musí pomoci
celá rodina.

Autor: Roberts, Nora, 1950Název: Modrý záliv (4)
Seth Quinn se po dlouhé cestě vrací domů. Má za sebou
smutné dětství ve společnosti drogově závislé matky,
ale i krásné roky v pěstounské rodině bratrů Quinnových.
V rodném městě se však mnoho změnilo. Novou obyvatelkou
se stala jistá Dru, která si v přímořském městečku buduje
květinářství a touží se postavit na vlastní nohy. Rodící
se vztah Setha s Dru podivně naruší Sethova minulost.

Autor: Roberts, Nora, 1950Název: Past na dobrodruha (1)
Divoký automobilový závodník Cameron Q. se vrací do
rodného města jen proto, aby navštívil svého otce
v nemocnici. Jeho život se zásadně změní. Otec umírá
a před jeho smrtí mu musí synové slíbit, že se postarají
o Setha, malého chlapce. Všichni se musí naučit spolu
vyjít, vše zhoršuje i podezření, že by Seth mohl být
opravdovým Quinem.

Autor: Roberts, Nora, 1950Název: Tichý přístav (3)
Phillip se vždy soustřeďoval jen na svou kariéru. Příchod
osvojeného malého Setha, původně opuštěného chlapce,
znamenal veliký zásah do Phillipových plánů, ale hlavní
hrdina postupem času k chlapci nachází citový vztah.
Srůstání nové rodiny je nepříjemně narušeno příchodem
neznámé ženy, která chce ve městě napsat knihu.
Ve skutečnosti se její zájem soustředí právě na Setha.
Záhadná doktorka skrývá tajemství, které může chlapcův
nalezený domov vážně poškodit...

Autor: Rollins, James, 1961Název: Mapa z kostí
Stal se nelidsky krutý zločin s hroznými následky, které
jsou stejně nemyslitelné jako nevyhnutelné. Během
bohoslužby v katedrále v německém Kolíně nad Rýnem
rozpoutala skupina ozbrojených vetřelců přestrojených
za mnichy běsnění plné krve a hrůzy, když zavraždila
kněze i shromážděné věřící. Zabijáci si nepřišli pro
zlato ani cenná umělecká díla, ale pro poklad
nevyčíslitelné hodnoty: uchovávané kosti Tří králů, kteří
se kdysi přišli poklonit novorozenému Spasiteli. Útočníci
za sebou nechávají masakr a prchají s trofejí, v jejíž
moci je přetvořit celý svět.

Autor: Rosman, Ann, 1973Název: Čarodějka z Marstrandu
Na Marstrandském ostrově, poblíž Carlstenské pevnosti,
se našlo bezhlavé tělo. Ještě téhož dne dojde ve městě
k dalšímu příšernému nálezu - na mříži visí hlava, na níž
byl odříznut nos. Vyšetřováním neobvyklých vražd je
pověřena kriminální inspektorka Karin Adlerová. Ukáží
se jako hodně složité, zejména poté, co soudní lékařka
zjistí, že nalezená hlava nepatří k bezhlavému tělu - jde
tedy o dvě vraždy.

Autor: Rubinstein, Matt, 1974Název: Tajemství pergamenu
Překladatel a jazykový expert Jack narazí v kryptě
starého kamenného kostela v Sydney na ukrytý rukopis.
en je psán tajemným písmem, obsahuje podivné ilustrace,
a cosi v něm naznačuje jakási velká tajemství. Beth,
dívka, se kterou Jack chodí, věří, že tento rukopis
obsahuje odpovědi na otázky ohledně jejího mrtvého otce.
Jack má ale podezření, že rukopis skrývá něco mnohem
většího. Je to snad něčí žertík, nějaký tajný kód – nebo
je to nějaký zapomenutý jazyk? Jak je vlastně starý?
Co vlastně skrývá? A co leží za jeho schopností
přivlastnit si ty, kteří ho najdou?

Autor: Shah, Saira, 1964Název: Myšky v kuchyni
Jakmile Anna zjistila, že je těhotná, naplánovala si pro
sebe, manžela a pro své dokonalé dítě úžasný život
v Provence. Jenže osud pro ně přichystal noční můru.
Dozvěděli se, že jejich dcerka Freya má poškozený mozek.
Tobias odmítal takové dítě přijmout, ale Anna prostě
nedokázala dcerku opustit. Neočekávali však, jak hluboce
jim nakonec Freya svou pouhou existencí jejich životy
ovlivní.

Autor: Steel, Danielle, 1947Název: Správná volba
Paris Armstrongová má všechno, co si může přát: muže
Petera, úspěšného právníka, kterého i po letech
manželství stále miluje, a dvě odrostlé děti. Starší
dcera Megan se prosadila ve známém filmovém ateliéru,
syn William odmaturoval a připravuje se na studium
na univerzitě. Paris uspořádala pro Peterovy obchodní
partnery a přátele zahradní slavnost. Když večírek
skončí, idyla se náhle rozplyne: Peter manželce nečekaně
oznámí, že požádá o rozvod…

Autor: Twining, James, 1972Název: Černé slunce
Tom Kirk, bývalý agent CIA s kolegou Archiem Connollym
se místo loupení uměleckých děl věnují vyhledávání těch
ukradených. Jejich dovedností se rozhodne využít i šéf
zločinecké organizace, Harry Renwick. Shodou náhod se
dozvědí o existenci elitního nacistického řádu, jehož
symbolem bylo černé slunce, a s nímž se pojil Zlatý vlak,
odvážející na konci války z Maďarska umělecká díla. Na
místo určení ve Švýcarsku ale nikdy nedorazil. Našly ho
americké jednotky, ale dva vagóny chyběly. Renwick byl
přesvědčený, že v nich byla ukrytá Jantarová komnata.

Autor: Vondruška, Vlastimil, 1955Název: Dýka s hadem
Na svůj úřad nezvykle mladý královský prokurátor
a současně správce hradu Bezdězu Oldřich Z Chlumu má
v pravomoci i vyšetřování a trestání hrdelních zločinů.
Při vyšetřování vražd šlechtice, mnicha johanity
a hradního kata prokazuje nejen své nemalé detektivní
schopnosti, nýbrž i moudrost a rozvážnost. Autor,
renomovaný historik, čerpá řadu motivů z dobových
pramenů, v nichž zjišťuje, že život píše příběhy vskutku
neuvěřitelné, a zpracovává je živým, současným jazykem
do děl naplněných dramatičností, jež vzbuzují zvědavost
a napětí od první do poslední řádky.

Autor: Whitton, Hana, 1950Název: Božena Česká: boj o trůn a lásku
Princeznu Boženu provdali za mnohem staršího
braniborského markraběte Otu II., přesto s ním žije
v láskyplném manželství. Ota je věrným stoupencem jejího
bratra Přemysla Otakara II. Když oba zemřou, zdrcená
Božena musí vstoupit mezi své dva syny, a navíc ze spárů
toho mladšího z nich, chorobně ctižádostivého, zachránit
kralevice Václava.

