Autor: Becnel, Rexanne
Název: Nezkrotná dáma
Sarah Palmerová je lehkomyslná kráska, obdařená
temperamentem, který ji neustále přivádí do nesnází.
Naposledy rozezlila rodinu úmyslem prchnout s mužem
pasoucím po jejím tučném věnu. Příbuzní její nepřijatelný
plán rázně zmařili a za trest ji poslaly k sestře na
skotský venkov. Po příjezdu na venkovské sídlo Sarah
zjistí, že sestra s rodinou odcestovala do Glasgow.
V nové situaci se půvabná Sarah rozhodne všem dokázat,
jak vzorně se dokáže chovat i bez dozoru. Místo toho
se zakrátko seznámí s Marshallem MacDoughalem, mužem
neodolatelným i mimořádně nebezpečným...
Autor: Binchy, Maeve, 1940Název: Srdce a duše
Kardioložka Clara prožívá složité období - musí se
vyrovnat s novým zaměstnáním a starosti jí působí manžel,
s nímž dávno nežije, i dospělé dcery Adi a Linda.
V průběhu celého roku sledujeme osudy postav
soustředěných kolem nové kliniky v Dublinu. Její
vybudování znamená začátek nové životní etapy i pro
hlavního lékaře Declana, pilnou Aniu z Polska a další
zaměstnance.

Autor: Borovička, Václav Pavel, 1920-2004
Název: Ukradli bohům smrt
Další Borovičkova knížka, která vychází ve známé ediční
řadě Zločiny, které vešly do dějin. Spisovatel se na
jejích stránkách pohybuje ve svém hájemství monologů
soudců ale hlavně policistů, odhalujících přísně pravdivé
výpovědi. Autorovo vyprávění je velice barvité
a dramatické, protože je napsal sám život.

Autor: Brown, Sandra, 1948Název: Růžový víkend
Cyn McCallová přišla před časem o manžela, kterého
hluboce milovala, a se svou ztrátou se dosud nevyrovnala.
Stejná rána postihla i její matku, ale ta v sobě sebrala
sílu jít dál. Našla si nového partnera, s nímž je
šťastná, a chce se za něj provdat. Snaží se svoji dceru
přesvědčit, že i truchlení by mělo mít svůj konec. Její
názor sdílí i Worth Lansing, bývalý nejlepší přítel
a obchodní partner Cynina manžela, který mladou ženu
miluje. Když ji pozve na společný víkend v Acapulku, Cyn
se musí rozhodnout, jestli chce strávit zbytek života
vzpomínáním na mrtvého manžela, nebo zkusí začít úplně
znovu...

Autor: Capote, Truman, 1924-1984
Název: Snídaně u Tiffanyho
Hrdinkou je značně svérázná mladá dívka, která má za
sebou tvrdé dětství a za každou cenu touží mít v životě
úspěch, jistotu a bezpečí. Prostředkem k dosažení tohoto
cíle je pro ni vlastní krása a slabost pánů pro mladé
dívky. Hrdinka však přes nános velkoměstské
lehkomyslnosti zůstává v jádru prostým a přirozeným
děvčetem z texaského venkova, pro níž vrchol životního
štěstí představuje nábytek z obchodního domu Tiffany

Autor: Coleman, Rowan
Název: Matkou ze dne na den
Sophie a Carrie byly kamarádky od dětství, ale během
posledních let se jedna druhé ztratily. Carrie se
rozhodla pro rodinný život v malém městě, zatímco Sophie
si buduje skvělou kariéru v Londýně. Nemá sice moc času
na muže, zato ji čeká další povýšení, má úžasnou sbírku
bot a kočku, která ji nikdy nezklame. Jenže pak se Sophie
dozví, že Carrie zemřela a že se nemá kdo postarat o její
dvě malé dcerky.

Autor: Corry, Jane
Název: Manželova žena
Psychologický thriller, v němž každodenní lži
jednotlivých postav utahují smyčku osudu čím dál pevněji
a vedou k nezvratitelným událostem. Když se mladá
advokátka Lily provdá za Eda, je pevně rozhodnutá za své
manželství bojovat. Hodlá nechat tajemství minulosti za
sebou. Jenže pak začne pracovat na svém prvním případu
vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným vrahem, který ji
podivně přitahuje. Kvůli kterému bude brzy ochotná
riskovat takřka vše. A Lily není jediná, kdo má
tajemství…

Autor: Cussler, Clive
Název: Poseidonův šíp
Uprostřed oceánu začínají mizet lodi, které se zpravidla
nikdy nenajdou, a pokud ano, bývají na palubě mrtvá těla
spálená na uhel. Co se to děje? A co to má společného
s italskou ponorkou, která zmizela v moři v roce 1943?
Nebo snad nezmizela?

Autor: Fleming, Kayla
Název: Stopy větru
I když si Nora Hendriksenová žila jako v bavlnce,
rozhodne se uprchnout s milencem Rainerem do Afriky,
aby tam na farmě začali nový život. Rainer nezvládne
drsné podmínky a romantika z jejich vztahu vymizí.
Zcela nečekaně potká Nora důstojníka Wilhelma. Znovu
vzplane a prožívá s ním vášnivou lásku, jenže ta přináší
i velké nebezpečí...

Autor: Frýbová, Zdena
Název: Z neznámých důvodů
Hrdinkou napínavého psychologického románu je ambiciózní
vědecká pracovnice, která se blíží k světovému úspěchu
v biochemickém výzkumu, zaměřeném také na vývoj nových
léků proti rakovině. Doktorka přírodních věd Anna Berková
je mimořádně inteligentní, činorodá, ve svém
profesionálním zaujetí k okolí i bezohledná mladá žena,
vzbuzující svými jednostrannými zájmy a egoismem někdy
až antipatii. Naopak v citových vztazích je její duše
již od dětství snadno zranitelná a Anně dlouho trvá,
než se rozhodne vstoupit do manželství

Autor: Guskin, Sharon
Název: Čas zapomnění
Hloubavý psychologický román s detektivní zápletkou
pracuje s motivem reinkarnace. Vysoce inteligentní
čtyřletý Noe má s ohledem na svůj nízký věk
nepochopitelné znalosti a vzpomínky a nevysvětlitelnou
fobii z vody.

Autor: Hemingway, Ernest, 1899-1961
Název: Komu zvoní hrana
Román popisuje nejdramatičtější okamžiky španělské
občanské války. Američan Robert Jordan, v civilu učitel
španělštiny, dobrovolník republikánské armády, je vyslán
na frontu s nesnadným úkolem: má vyhodit do vzduchu
strategicky významný most. Během několika dnů příprav,
kdy se také rozvíjí jeho milostný vztah s dívkou Marií,
se ukáže, že jde o akci s dosti nejistým výsledkem...

Autor: Howard, Linda, 1950Název: Nebezpečně blízko
Když se Bailey vydá na dovolenou, netuší, jak velké
dobrodružství ji čeká. Při přeletu hor vysadí motor
letadla a pilotu Cameronovi se jen s potížemi podaří
nouzově přistát. Oba jsou zranění a Bailey si uvědomuje,
jak těžké bude přečkat v mrazivé divočině. Že jim jde
opravdu o holý život, to se jim potvrdí po zjištění, že
havárie jejich letadla nebyla žádná nehoda...

Autor: Hrabal, Bohumil, 1914-1997
Název: Něžný barbar
Kniha je zároveň svědectvím o tvořivé vrstvě poválečné
umělecké generace "něžných barbarů", vitálních,
excentrických a svobodomyslných. Kromě titulní prózy jsou
zde zařazeny dva další Hrabalovy texty k vernisáži
Boudníkova díla a k jeho nedožitým padesátinám a na závěr
je uvedeno programové prohlášení Hrabalových uměleckých
přátel z padesátých let.

Autor: Child, Lincoln
Název: Hlubinná bouře
Bývalý námořní lékař Peter Crane je urychleně povolán
na ropnou plošinu v severním Atlantiku, aby pomohl
diagnostikovat zdravotní stav posádky. Jakmile dorazí
na místo, zjistí, že skutečné potíže leží hluboko pod ním
– v „Hlubinné bouři“, výzkumném zařízení vybudovaném na
dně oceánu, neuvěřitelně pokročilém podmořském zařízení,
které bylo vybudováno s jediným cílem: prověřit nedávno
objevené podmořské naleziště, které by mohlo obsahovat
odpovědi na tajemství zahalená stoletími mýtů
a spekulací.

Autor: Irving, John, 1942Název: Pravidla moštárny
Uprostřed jabloňových sadů v úrodné krajině státu Maine
leží podivný svět, v němž začíná odysea Homera Wellse.
Po několika traumatizujících zkušenostech u adoptivních
rodičů se stane natrvalo součástí sirotčince v St. Clouds
a jako nejstarší chovanec se učí mladým i starším ženám
pomáhat od jejich starostí. Jeho učitelem je zakladatel
sirotčince Wilbur Larch, lékař, který vede své soukromé
křížové tažení proti zlu, často v rozporu se zákonem.
Sledujeme Homerův příběh, jeho snahu stát se užitečným

Autor: James, Rebecca, 1970Název: Krásné zlo
Katherine je sedmnáct let, chodí na střední školu v
Sydney a usilovně se snaží nevyčnívat. Nikoho nesmí ani
napadnout, že si kdysi říkala Katie, měla spousty
kamarádek, skvělého kluka a mladší sestru Rachel, nadanou
klavíristku. Jenže ta je mrtvá - znásilnili ji a
zavraždili. Katherine se zdá, že zapomenout na tuhle
noční můru se jí snad nikdy nepodaří. Jenže pak se objeví
Alice - krásná, bohatá, sebevědomá, sršící životem. A
Katherine si vybere za kamarádku. Půjčují si šaty,
svěřují nejtajnější myšlenky, stanou se nerozlučnými.
Dokud se pod slupkou báječné přítelkyně nezačne objevovat
jiná Alice, zlá, krutá a nevypočitatelná. Za jejím zájmem
o Katherine je něco víc, a souvisí to se zavražděnou
Rachel. Některá přátelství mohou být smrtelná...

Autor: Janečková, Klára, 1979Název: Osudová posedlost
Sára a Zuzana – dvě kamarádky, z nichž každá se dívá
na svět jinýma očima a sní svůj růžový sen. Pro Sáru,
atraktivní studentku vysoké školy, je život zábavou
a hrou. Jejím cílem je bohatě se vdát a žít
v bezstarostném přepychu. City, emoce či výčitky svědomí
nemívají v jejím srdci místo. Je sobecká a odhodlaná jít
nemilosrdně za svým. Také nenápadná, skromná Zuzana,
která žije v neutěšených poměrech s otcem alkoholikem,
touží po lepší budoucnosti, ale naplněné láskou v náručí
milovaného muže.

Autor: Japrisot, Sébastien, 1931-2003
Název: Příliš dlouhé zásnuby
Sugestivní příběh je retrospektivou událostí z
předposledního roku 1. světové války, kdy bylo pro
výstrahu odsouzeno pět francouzských vojáků za
sebepoškozování k trestu smrti. Těchto pět mužů bylo
podle nařízení zanecháno beze zbraně na území nikoho mezi
nepřátelskými zákopy a ponecháno osudu. Rodinám bylo pak
oznámeno, že muži padli v boji. Devatenáctiletá ochrnutá
dívka, jejíž o něco málo starší snoubenec byl jedním
z těchto mužů, se sice smířila s jeho smrtí, chce však
za každou cenu vypátrat pravdu, zvláště když vyslechne
příběh jednoho z účastníků tehdejších bojů.

Autor: Javořická, Vlasta, 1890-1979
Název: Zlatý ptáček
Mladičká Helenka byla dcerou ševce, její první láska
dopadla špatně, vinou jejího nízkého společenského
postavení. Její otec se však stává společníkem malé
obuvnické firmy, která během 1. světové války na
zakázkách zbohatne. Rázem se z ní stává bohatá a žádoucí
nevěsta a její šance na provdání se zcela změní.

Autor: Jordan, Ricarda, 1958Název: Ranhojička
Mohuč, 1330. Porodní bába Rachel spěchá k porodu a na
ulici najde rodící ženu. Mladá matka umírá a Rachel
přinese sirotka k majetné rodině von Speyerových, kde je
Lucie vychovávána společně se stejně starou Leou.
Když po letech vypukne v Mohuči mor, zřizuje Lucie –
která byla v domě von Speyerů zasvěcena do tajů arabské
medicíny – společně s morovým lékařem Clemensem von
Treist „morový dům“, v němž pečují o nemocné. Lucie
si brzy získá úctu jako „ranhojička“, ale pak se nálada
ve městě změní a ona musí uprchnout bez milovaného
Clemense. Najdou se ti dva ještě někdy?

Autor: Keleová-Vasilková, Táňa, 1964Název: Ranč u dědečka
Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje
s dcerou na samotu, do domu, který zdědila po milovaném
dědečkovi. Rozhodne se žít jinak, začít znovu. Dům
předělá na malý penzion, ve kterém hostům nabízí
odpočinek v oáze ticha, domácí stravu a možnost výjezdů
na koni. Jenže ani vzdálenou samotu neobcházejí citové
vzplanutí, trápení a problémy...

Autor: Kepler, Lars
Název: Lovec králíků
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou.
A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě jednoho
ze švédských ministrů totiž policie potřebuje, aby jí
pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš
plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie
pracuje s verzí teroristického pozadí případu, Joona
však tuší, že oběti, kterých brzy bude víc, spojuje cosi
jiného... On i Saga Bauerová musejí pracovat tajně
a proti rozkazům svých nadřízených, aby vraha zastavili
dřív, než bude příliš pozdě…

Autor: Kessler, Leo
Název: Pochoduj nebo zemři
Úderný pluk SS Wotan, který utrpěl těžké ztráty u Monte
Cassina, byl doplněn na plný stav a právě se přesouvá
Francií na normandskou frontu. Jakmile ale Spojenci
zahájí invazi do jižní Francie, je okamžitě přesunut
na toto bojiště. Zaprvé se totiž zrovna nachází příhodně
blízko operační oblasti, za druhé Wotan je vždy tam,
kde nejvíce hoří.

Autor: Kleypas, Lisa, 1964Název: Tajemství letní noci
Čtyři mladé dámy se vypravily do Londýna, kde hodlají
využít svého půvabu a šarmu k nalezení manžela. Annabella
Peytonová chce okouzlit bohatého šlechtice, aby mohla
zachránit svou rodinu před katastrofou. Bohatý a mocný
Simon Hunt jí dal jasně najevo, že ji rád zasvětí do
umění lásky, ale nabídku k sňatku od něj nemůže
očekávat...

Autor: Klíma, Ivan, 1931Název: Spisy. II, Milostné léto
Tragikomický příběh muže, který se ze všech sil snaží
uniknout osudu, ale podlehne prázdnotě nenaplněného
života

Autor: Körnerová, Hana Marie, 1954Název: Tři vánoční dárky
Ať chceme nebo nechceme, naše srdce o Vánocích zjihnou
a lásku i zklamání prožíváme mnohem intenzivněji, než
ve zbytku roku - byť pro to vlastně není žádný důvod.
Tři čeští autoři se pokusili zpříjemnit Vám právě tento
výjimečný a zjitřený čas novelami, jež se nesou v duchu
adventních či vánočních setkávání i rozchodů, vzplanutí
i ochladnutí…

Autor: Lanczová, Lenka, 1964Název: Milenky a hříšníci
Zatímco Ivana, dvaačtyřicetiletá učitelka češtiny,
má skvělého manžela, tři dospívající děti, psa, kočku
a rozsáhlé příbuzenstvo z manželovy strany - a také skoro
nesplnitelný sen: mít aspoň pár dní sama pro sebe, prožít
je v klidu, nejlépe v poloze ležmo, spát, číst si a o nic
a nikoho se nemuset starat, Klára, osmadvacetiletá,
štíhlá, krásná, svobodná a sexy, tráví většinu večerů
i víkendů sama, pouze se svou sedmiletou dcerkou v bytě,
kde je tak strašně ticho a prázdno. Netouží po dalším
zklamání podobném tomu, jakého se jí dostalo od Klárčina
otce. Ivana s Klárou nemají nic společného, vlastně se
ani neznají, každá žije svým životem - a tak by to asi
zůstalo napořád, kdyby se Klára neseznámila s Viktorem
a neukázalo se, že přece jen něco společného mají:
Ivanina manžela

Autor: Lowell, Elizabeth, 1944Název: Plameny v ráji
Vědec Chase Wilcox se věnuje výzkumu zaměřenému na obnovu
života po přírodních katastrofách v sopečných oblastech.
Práce vědce poznamenala i jeho soukromí. Uchyluje se na
Havaj a doufá, že tady se plně pohrouží do práce
a zapomene na svůj nevydařený osobní život.

Autor: Ludlum, Robert, 1927-2001
Název: Jansonův rozsudek
Bývalý tajný agent Paul Janson vede poklidný život a za
nic na světě by se nevrátil ke své minulé profesi, k níž
patřila i spousta krve. Situaci však změnil únos
miliardáře a mírotvorce Petera Novaka – muže, který
Jansonovi kdysi zachránil život. Teroristé v čele se
záhadným Kalifem nechtějí vyjednávat o diplomatově
vydání, vězní ho v téměř nedobytné pevnosti a plánují
jeho brutální popravu. Janson vyhoví zoufalé žádosti
Novakových lidí, narychlo sestaví tým z někdejších kolegů
a snaží se svého přítele zachránit...

Autor: McKinley, Tamara, 1948Název: Příslib naděje
Dědictví po tetě, kterou Fleur nikdy nepoznala, nemohlo
přijít ve vhodnější chvíli. Právě se jí zhroutil vztah,
a navíc se ocitá uprostřed vážné rodinné pře.
V australské pustině díky tetiným deníkům poznává, co
její život ovlivnilo tak drtivým způsobem. Postupně Fleur
rozplete složitá pokrevní pouta plná rivality a
pochopí,že ničeho - ani lásky - se nesmí vzdát bez boje.

Autor: Morrell, David, 1943Název: Zaprodanci
Americký učitel Peter Houston přijíždí s manželkou
do Francie navštívit hrob otce, který padl ke konci 2.
světové války. Na hřbitově však jeho hrob nenajde.
Rozhodne se, že po něm začne pátrat a od této chvíle
je Peterův život ohrožen. Manželka zahyne při
zinscenované dopravní nehodě a lidé, kteří by mohli
poskytnout informace, jsou zavražděni.

Autor: Murakami, Haruki, 1949Název: Norské dřevo
V románu nejvýznamnějšího japonského spisovatele
současnosti se skrývá fantastický, romantický i tragický
milostný příběh. Čtenář však „neunikne“ směsici
japonských reálií, psychologickým portrétům hrdinů ani
scénám vášně a nespoutaného sexu.

Autor: Palmer, Alec, 1986Název: Ztracené město
Kameraman Denis s reportérkou Alyson se účastní expedice
do oblasti dávného indiánského osídlení v Kolumbii. Hned
po příletu se začnou dít zvláštní věci: jsou rušeny
satelitní signály telefonů, záhadně se ztrácejí členové
expedice, jako by se v ruinách starodávného sídla
potulovalo něco smrtelně nebezpečného a prastarého jako
tento prostor sám

Autor: Morrell, David, 1943Název: Půlnoční zpověď
Krásná vdova Emmanuelle de Beauvais žije v New Orleansu
v době války Severu proti Jihu. Město je obsazeno
nepřátelskými vojsky Unie. V nemocnici svého starého
přítele pečuje, plně oddaná medicíně, s velkou obětavostí
o raněné. Její život změní jediná noc, kdy je její přítel
zákeřně zavražděn. Ztratí spřízněnou duši a navíc na ni
padne vážné podezření.

Autor: Pulkkinen, Riikka
Název: Zapomenuté šaty
Annina babička Elsa, uznávaná vědkyně v oboru dětské
psychologie, smrtelně onemocní rakovinou. Pro celou
rodinu je to velká rána, ale Elsa se rozhodne naplno
si užít každou chvíli, která jí ještě zbývá: vychutnává
si paprsky slunce, koupání v ledovém jezeře, pár sklenek
vína na pikniku s vnučkou Annou, blízkost manžela
Marttiho, úspěšného výtvarníka, se kterým strávila
padesát let svého života. Anna objeví u babičky ve skříni
staré šaty. Když se v nich babičce ukáže, nevědomky
poodkryje dávné tajemství.

Autor: Remarque, Erich Maria
Název: Černý obelisk
Německo roku 1923. Bouřlivá vlna inflace zavedla mladou
výmarskou republiku do hluboké krize - hospodářské
i mravní. V neklidné době po nedávno prohrané válce
se odvíjí osudy Ludvíka Bodmera, básníka a varhaníka,
který dříve býval učitelem a nyní si vydělává jako
prodejce náhrobků, Jiřího, Ludvíkova kamaráda z války
a zároveň zaměstnavatele, Isabely, jež je ztělesněním
čisté, romantické lásky, a pestré mozaiky dalších
obyvatel malého města, od dobráků přes šmelináře až
po nebezpečné přívržence nastupujícího nacismu .

Autor: Roberts, Nora, 1950Název: Síla ohně
Mia je silná a hrdá žena, schopná obchodnice, která svou
krásou dokáže očarovat každého muže. Ale zájem všech
naráží na Miin chlad a uzavřenost, nehodlá znovu plýtvat
svými city. Samova láska k ní během dlouhého odloučení
neochabla a on se nyní vrací, aby jejich vztah obnovil.
Zklamaná Mia se brání, avšak boj s city není jediný
problém, který ji čeká. Zlá moc nabírá na síle a usiluje
jí o život. Temná věštba se začíná naplňovat …

Autor: Rollins, James, 1961Název: Písečná bouře
Sbírkami londýnského muzea otřese nevysvětlitelný výbuch
– ničivá exploze, která zalarmuje tajné organizace na
celém světě a odstartuje závod o to, kdo první odhalí,
jak se to stalo, proč k tomu došlo a co to všechno
znamená. Rodina lady Kary Kensingtonové zaplatila za
založení galerie, která je nyní v troskách, opravdu
vysokou cenu, a to penězi i vlastní krví. Hledání
odpovědí Karu a její přítelkyni Safii al-Mázovou,
vynikající a krásnou kurátorku, zavede do světa, o jehož
existenci se jim nezdálo ani v těch nejdivočejších
snech...

Autor: Rozkovec, Patrik
Název: Na vlastní pěst
Michal Horák je úspěšný advokát. Jednoho dne najde ve své
kuchyni manželku Irenu v tratolišti krve, přivolaný lékař
konstatuje násilnou smrt. I když do domu nikdo násilně
nevnikl, není Michal podezřelý, neboť na dobu její smrti
má alibi – měl zrovna schůzku s pozdějším vyšetřovatelem
Ireniny vraždy. Zůstává mimo nebezpečí i poté, co přizná,
že manželství bylo již delší dobu v troskách…

Autor: Saalih, Mariyah
Název: Safira : deník harémové otrokyně
Safira vstoupí do služeb velkého šejka, aby vyučovala
jeho děti. Pán je uchvácen její krásou a žádá si ji
do svého harému. Dívka je zasvěcována do umění fyzické
lásky a během dlouhých příprav prahne po jeho dotecích.
Když konečně přijde ten den, kdy je předvedena před
šejka, Safira kromě spalující vášně pozná i žár opravdové
lásky a stává se klenotem šejkova harému. Jak se vypořádá
s nekalými intrikami

Autor: Shaw, Patricia
Název: Údolí lagun (1)
V roce 1825 vyplouvá z Anglie loď Emma Jane, která veze
náklad vězňů do trestaneckých kolonií a rovněž hrstku
platících pasažérů rozhodnutých podstoupit nebezpečnou
cestu do země nových možností – Austrálie.
Přistěhovalci brzy zjistí, že v této zemi se dá
nejrychleji zbohatnout získáním co největší rozlohy
pastvin pro dobytek. Bezohledné zábory půdy však vedou
k prudkým střetům s bojovnými domorodými kmeny a proti
anglickým osadníkům stojí i nehostinná příroda.

Autor: Shaw, Patricia
Název: Mangový vrch (2)
Syn Pace MacNamary Duke se rozhodne postavit na vlastní
nohy a proti vůli svých bratrů Johna Pace a Paula koupí
nádhernou stanici Mangový vrch. Dobrodružná povaha ho
však nenechá v klidu, přidává se ke svému příteli Harrymu
Merrimanovi, který žene dobytek daleko do vnitrozemí
nového státu Queensland, aby tam získal půdu pro svou
stanici. Oba se seznamují se synem lorda Jasina
Heselwooda Edwardem, který se po letech, strávených
ve vyhnanství v Anglii, vrací do Austrálie a hledá své
místo, nezávislé na otci. Jejich protivníky i přáteli
jsou na této cestě původní obyvatelé, Austrálci, kteří
nechápou chování a uvažování bělochů, pronikajících stále
hlouběji na jejich území, a zoufale se snaží bojovat
za svobodu a zachování svého způsobu života.

Autor: Steel, Danielle, 1947Název: Žít ze dne na den
Mladá hrdinka Coco se narodila do věhlasné hollywoodské
rodiny uměleckého agenta, který zasvětil svou kariéru
zastupování předních hvězd showbyznysu. Její matka
Florence, autorka bestsellerů, i sestra Jane, úspěšná
filmová producentka, těžce nesou životní styl, který
si Coco vybrala, když rezignovala na honbu za kariérou
a vyměnila velkolepý život v Los Angeles za poklidnou
existenci v jednom z bohémských městeček na pobřeží
v severní Kalifornii. Pak se však Coco seznámí se slavným
hercem Lesliem Baxterem a postupně se všechno mění

Autor: Svěrák, Zdeněk, 1936Název: Povídky
Jemný a inteligentní humor Zdeňka Svěráka je ideálním
společníkem pro váš volný čas! Soubor povídek českého
velikána na nejrůznější téma s jeho typickou hravostí
a humorem. V povídkách se jistě poznáte i vy, protože
inspirací pro povídky je Zdeňku Svěrákovi právě život
sám. Kdokoli z nás se mohl někdy v životě dostat do
stejné situace jako hlavní hrdinové jednotlivých příběhů.

Autor: Viewegh, Michal
Název: Bůh v renaultu
Čtvrtá povídková knížka nejúspěšnějšího českého
spisovatele přináší směs pocitů a nálad, jejichž spojnicí
je empatie. Mistr silné, mnohdy překvapivé pointy
tentokrát nechává svou osvědčenou zbraň často oněmělou.
Vzdává se toho, co je bezpečně efektní, ve prospěch toho,
co je nebezpečně pravdivé. Hrdinové vieweghovsky svěžích
povídek prožívají naše pocity, touhy a strachy —
a nabízejí katarzi, která každý takový akt nevyhnutelně
doprovází …

Autor: Whiting, Frances
Název: Život na trampolíně
Tallulah studuje na střední škole, pomáhá v domácnosti
i s péčí o své dva mladší bratry. Nikdo neví, že má
tajemství. Nikdo až na Annabelle, její nejlepší
kamarádku. Annabelle, oslnivá kráska z umělecké rodiny,
jednoho dne vstoupila do třídy jako zjevení, a od prvního
dne si Tallulah přivlastnila. Dívky brzy spojilo pevné
pouto přátelství, ale i vzájemná opora v těžkých
situacích. Zdánlivě nerozlučné přátelství nečekaně
ztroskotá během jediného okamžiku

Autor: Parkánová-Whitton, Hana
Název: Sedmý hřích se trestá smrtí
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.

Autor: Wood, Barbara, 1947Název: Plamen duše
Krásná léčitelka Selené jde za svým osudem do starověkého
Babylónu, Jeruzaléma a Alexandrie, do tajemného pouštního
města Magny s němými otroky i do exotického paláce
radostí v Persii. Sbírá nové zkušenosti, aby jednou
založila místo, kde by se poskytla lékařská pomoc těm,
kteří ji budou potřebovat. Celou její poutí ji doprovází
vzpomínky na lékaře Andrease.

Autor: Boden, Ben
Název: Začínáme rybařit
Lov štik, kaprů, sumců nebo mořských ryb nabízí napětí i
odreagování, fascinující zážitky v přírodě, mnoho radosti
i poznání. Autor této knihy nám ukáže, jak se stát
úspěšným rybářem v jakémkoli věku.

Autor: Burke, Karen
Název: Štíhlé boky
Cvičení a recepty pro hezky vytvarované boky a stehna.

Autor: Däniken, Erich von, 1935Název: Omyly v zemi Mayů
V odborné literatuře o Mayích se to jen hemží
nesrozumitelnými pojmy: Co například znamená dvouhlavý
had? Nebo čtyřrozměrná příšera, kvadratický dračí nos,
anebo drak s tupým nosem? V obdobných pojmech zdaleka
nesmíme dešifrovat jen to, co nám ve škole vtloukli do
hlayy, tvrdí Erich von Däniken. Polemizuje s nevěrohodnou
interpretací uvedených pojmů a přisuzuje jim podstatně
věrohodnější obsah.

Autor: Gans, Heinz K.
Název: Konzervujeme po celý rok
Konzervování potravin, ať už je to zavařování ovoce
a zeleniny, nakládání hub do oleje či uzení masa,
neztratilo ani v době supermarketů nic ze svého kouzla.
Naopak! Úrodu z naší zahrádky nebo zakoupené potraviny
uchováme dlouho čerstvé a jejich chuť je oproti
průmyslově vyráběným produktům neporovnatelná. Tato kniha
vás seznámí s veškerými běžnými konzervačními metodami,
které lze provést v jakékoliv domácnosti

Autor: Hensel, Wolfgang
Název: Zahrada – Jak na to
Dobré rady i pro skutečné začátečníky. Zahradnický
odborník Wolfgang Hensel vás provede krok za krokem všemi
úkony spojenými s péčí o zahradu a doplní řadu snadných
tipů a triků. Těšte se na zahradu plnou krásných květů.

Autor: Chmel, Ladislav
Název: Věra Galatíková
Věra Galatíková se zhlédla v divadle a v herectví ještě
coby dítko školou povinné. Po ukončení školní docházky
se chtěla stát herečkou. Otec byl ale jiného názoru.
Tvrdil, že má hlavu na učení, a tak by se měla vybrat
práva nebo medicínu… nějaké pořádné povolání. Věra jako
poslušné dítko se otcovu rozhodnutí nepříčila, i když
myšlenku být herečkou neopustila.

Autor: Keegan, John
Název: Churchillovi generálové
Stručné životopisy vybraných britských generálů
působících v období druhé světové války. Jde o sborník
prací 16 autorů s úvodem Johna Keegana.

Autor: Lamschová, Petra
Název: Jídlo jako životní styl, aneb, 100 otázek, odpovědí a
receptů
Co je to vlastně dieta? Jak bychom měli hubnout správně?
Dá se vůbec zhubnout jen díky jídlu? A co mám vlastně
vůbec vařit? Znáte na tyhle otázky správnou odpověď?
Pokud ano, problémy s váhou se vás jistě netýkají. Pokud
tápete a nevíte si tak zcela rady, pak v této knize jistě
najdete odpovědi.

Autor: Šimánek, Leoš
Název: Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie
Leoš Šimánek soustředil v knize Z Nového Zélandu přes
Havaj do Austrálie své nejzajímavější zážitky ze zemí,
jejichž břehy omývá Tichý oceán, a uvádí v ní doposud
nepublikové fotografie. Nejdříve vyrazil s manželkou,
synem a dcerou za přírodními krásami Nového Zélandu,
o pár roků později na Havajské ostrovy a na závěr jejich
vždy tříměsíční putování Oceánií přišla na řadu
Austrálie. Šimánkovi si úmyslně vybírali pro cestování
v těchto zemích neobvyklý čas, tamní zimní období.
Zažívali tak nejen teplé počasí subtropického a
tropického přímořského pobřeží, ale i zasněžené hory
v zeměpisných polohách, kde by je jen málokdo očekával.

