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"Je jenom jediný, zato velmi jednoduchý způsob, jak se
něco dozvědět: nechat lidi mluvit." – Hercule Poirot.
V zadní části letadla Prometheus cestovalo z Paříže
do Croydonu celkem jedenáct pasažérů, mezi nimi i
od pohledu komický Belgičan zachumlaný do
nadbytečných šál. Teprve těsně před přistáním na
letišti v jižním Londýně narušilo poklid na palubě
objevení mrtvé ženy, která až dosud vypadala, že
spí, stejně jako Hercule Poirot, jenž létání zkrátka
nesnáší… Indisponovaný detektiv si proto tentokrát
ničeho podezřelého nevšiml. Ba co víc, porotě se
během soudního šetření jeví jako ideální podezřelý,
jelikož právě pod jeho sedadlem se našla
pravděpodobná
vražedná
zbraň:
indiánská
foukačka.

Mluvené slovo k vypůjčení
na Hudebním oddělení

www.knihovnahk.cz

CD18945 - K půjčení 8.12.2022
Zobrazit v Online katalogu
Něco se stalo s časem. Zjančil se a žene se do absurdna!
Už tři miliony let se hlubinami vesmíru řítí kosmická loď
velká jako vrata do galaxie. Nikdo se špetkou rozumu by
na ní dobrovolně nezůstal, a přece je na její palubě
život…. Přesněji svérázný příslušník rodu Homo sapiens
David Lister, kterému asistují nablblý hologram Rimmer,
narcistní mutant Kocour, chorobně přičinlivý android
Kryton a senilní superpočítač Holly. Sotva však skvadra
vybředne z nástrah virtuálna šťourajícího se v jejich
podvědomí, vybafnou na ni další mezihvězdné
mrzutosti. Lister by se sice k smrti rád vrátil na Zemi,
kde by si pak usedle hnil jako Brit 22. století, jenže čas
se rozhodl neplatit dalece nad rámec i těch
nejšílenějších zákonitostí astrofyziky. O záludné černé
díře, ještě záludnějším polymorfovi a nejobrzáludnějším
toustovači nemluvě.

.
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Fantastický
kosmodrom
povídek.
Legendární
vědecko-fantastické povídky od krále české
komiksové scény: o nových planetách, o posádkách
kosmických korábů, a o jejich dobývání vesmíru.
Fantastické povídky Vlastislava Tomana z let 1957–
1966 vycházely v časopise ABC v podobě komiksu s
ilustracemi Františka Kobíka. Nyní znovu ožívají,
doplněné o pokračování z 21. století! Autor dopsal
čtyři nové texty, ve kterých se také setkáte se
smělými vizemi vědců a odvážnými činy jednotlivců
pátrajících po nerozluštitelných záhadách vesmíru a
přírody.
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Chudý poručík Anton Hofmiller je jakousi náhodou
pozván do místního zámku, kde je omámen opulentní
nádherou exkluzivního prostředí. Uprostřed zábavy si
náhle uvědomí, že opomněl vyzvat k tanci dceru
hostitele. Chce své faux pas rychle napravit a v rozčilení
si nevšimne, že dívka za stolem je ochrnutá. Mladík se
snaží svoji neobratnost odčinit, místo toho se ale
zaplétá do kliček vlastních dobře míněných konvenčních
lží, a ještě konvenčnějších obav z odsudku
důstojnických kamarádů.
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Drsná škola severské krimi „po naszymu“. Rázovitý major
ostravské kriminálky Roman Saran řeší vraždy, které
doprovázejí neobvyklé okolnosti, osobité jako je region sám.
První příběh z akční detektivní trilogie odehrávající se v
nejvýchodnějším cípu naší země. Trujkunt je autorův název
pro trojmezí Česka, Polska a Slovenska, kde prolnutím
sousedských jazyků vzniklo originální nářečí zvané „po
naszymu“. Svébytná oblast Jablunkovska a Třinecka, se
srdcem Třineckých železáren, zvaných werk.

Bruce Cable, majitel knihkupectví na floridském ostrově Camino, se připravuje na
návrat úspěšné spisovatelky Mercer Mannové, když hurikán Leo nečekaně změní
směr a míří přímo na ostrov. Úřady nařídí evakuaci a většina obyvatel prchne na
pevninu, avšak Bruce zůstává. Hurikán je devastující a mezi oběťmi je i Nelson
Kerr, Bruceův přítel a autor thrillerů. Povaha jeho zranění ovšem naznačuje, že
nezemřel kvůli řádění živlu. Protože policie je zaneprázdněná řešením následků
bouře, roz hodne se Bruce pátrat po vrahovi na vlastní pěst – a to v divokém, ale
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chytrém stylu, který si čtenáři Johna Grishama tolik oblíbili.
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Xenobioložka Kira Navárezová na průzkumné misi
objevila mimozemský organismus a celý život se jí obrátil
vzhůru

nohama.

Měkké

ostří

–

jak

organismus

pojmenovala – ukrývá řadu děsivých tajemství. Poté, co
se Kiře a jejím přátelům nepodaří najít mystický artefakt
pro boj s medúzáky a strašlivými nočními můrami,
představuje poslední naději pouto, které mezi Kirou a
Měkkým ostřím vznikne. Pouto, které může pro lidstvo
znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti
a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes
není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu
sem přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz. Z
jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která
tu pátrá po minulosti své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici
za podivných okolností někdo zemře... a zločin oběma
ženám pomůže odhalit staré tajemství, které nikdy
nemělo vyjít na povrch.
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Jasná záře úplňku osvětluje hranici lesa, ze
kterého se vynoří vyděšený jelen. Není to ale
obyčejné zvíře… jeho oči jsou lidské. Kriminalistu
Martina Servaze přivolají na místo nehody, kde
auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže,
který má na hrudi vypálené slovo „spravedlnost“.
Ať už to znamená cokoli, jedno je jasné – v lesích
francouzského Ariege se stal lovnou zvěří člověk.
A to je pouze začátek děsivých událostí, které se
daly do pohybu.
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Simon Basset, vévoda z Hastingsu, vymyslel plán jak se
zbavit všech dohazovačů a vdavekchtivých dívek ze
společnosti. Předstírá náklonnost k půvabné Daphne
Bridgertonové, mladší sestře svého přítele, s níž uzavře
dohodu, že se jí bude naoko dvořit. Přestože nemá v
úmyslu se oženit, na té dívce je něco, co mu zrychluje
srdeční tep. Daphne brzy zapomene, že jejich námluvy
jsou pouhá přetvářka. Snad za to může okouzlující
pohled jeho pronikavých očí nebo to, co cítí v jeho
objetí, ale postupem času se do temperamentního
vévody doopravdy zamiluje.

Radomír nemá pocit, že by mu v životě něco scházelo, dokud na šachovém fóru
nepotká Jarmilu. Milan je na tom přesně naopak – Gábinu sice miluje, ale jeden
večer, ten dnešní večer by potřeboval strávit bez ní. Jarek by Annu a jejich dvě
děti nejraději neopustil už ani na vteřinu – a nic by neměnil, zatímco rodinu
Tomáše čeká úplně nový začátek a namísto života ve městě stará chalupa na
venkově. Vypravěč povídky Markéty Pilátové nic měnit nehodlá, ale musí se při
čekání na svou laçadoru obrní trpělivostí. Věře se čekání vyplatí. Kamil jakožto
vědec postupuje v milostném životě přísně exaktně, Zuzana překvapuje sama
sebe a Viky si odmítá vybírat mezi Jerrym a Vaškem. Dnes ještě ne.
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Když je na příjezdové cestě domu v Dentonu nalezeno tělo mladého studenta
s fotografií připnutou na límci, je detektiv Josie Quinnová na místě činu jako
první. Dům patří Gretchen Palmerové, obětavé člence Josiina týmu, která ale
zmizela. Josie ani na okamžik neuvěří, že by pachatelem mohla být Gretchen,
a pracuje nejen na tom, aby vyřešila smrt mladíka, ale i na tom, aby našla
svoji kolegyni. Jenže ta se o pár dní později sama přihlásí na policii a chce se
nechat zatknout. Josie ví, že Gretchen v žádném případě vrahem být nemůže.
Ale proč by se přiznávala k vraždě, kterou nespáchala? Při pátrání v
Gretchenině životě obestřeném spoustou záhad a bílých míst Josie odhalí
souvislost mezi chlapcem, fotografií a zničujícím případem z Gretcheniny
minulosti. Ale když už si Josie myslí, že začíná rozmotávat spletená vlákna
případu, stane se ve městě další zločin – tentokrát brutální vražda mladého
páru.
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Zkuste si představit, že jste na sále a stojíte nad
nemocným člověkem, jehož srdce budete za chvíli
operovat. Co by vám v tu chvíli běželo hlavou? Mysleli
byste víc na pacienta, na sebe, anebo snad na někoho,
koho milujete? Báli byste se? Možná za dveřmi sedí
někdo, kdo čeká na každou vaši chybu, a třeba je to váš
bývalý přítel. Lékaři Burian Kremnický a Daniel Kryl právě
takové situace řeší. Od poloviny šedesátých let sledujeme
proplétání jejich kariér i osobních životů.
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Charlotte vyrůstá v rodině nacistického soudce
Wilhelma Langea. Život jí připadá naprosto
idylický – až do chvíle, kdy po válce zjistí, že jejím
skutečným

otcem

je

muž

jménem

Josef

Goldenberg. Opravdu ji jako malou s falešnými
doklady ukryl u cizí rodiny v Lidicích? Jak je ale
možné, že ji vychovali němečtí rodiče? Jak
Charlotte zjišťuje fakta o svém původu, její svět se
otřásá v základech. A dívku zasáhne morální
dilema, které si nikdy nedokázala představit.
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První a jediný komplexní dokumentární román o
největší česko-slovenské šansoniérce. Vznikl s jejím
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souhlasem, s podmínkou, že může být zveřejněn až po
její smrti. Po celou kariéru se takovému odhalení
vyhýbala. Důsledně si bránila své soukromí. Umožnila
do něj vstoupit až autorovi, který patřil k jejím
nejbližším přátelům. Od roku 2011, kdy ukončila
kariéru, až do jejích posledních březnových chvil 2021
se stal jejím zpovědníkem. Zaznamenal desítky hodin
rozhovorů, měl přístup do jejího soukromí, k archivním
materiálům i osobní korespondenci, k rodině Hany
Hegerové a také jako jeden z prvních mohl nahlédnout i
do jejích soudních spisů. Projel a zmapoval všechna
místa spojená s jejím životem, mluvil téměř se stovkou
lidí, kteří s ní spolupracovali nebo byli v bližším
kontaktu v některém období jejího životního příběhu.
Shromáždil velké množství fotografií a dokumentů,
které jsou v knize publikovány poprvé.

Výběr ze zvukového záznamu díla jednoho ze čtenářsky
nejoblíbenějších autorů Karel Poláček byl významný český
spisovatel a novinář. Psal soudničky a je zakladatelem tzv.
novinářských "sloupků", proslulých, stejně jako jeho
romány, inteligentním humorem. Zemřel na pochodu
smrti z koncentračního tábora. V jeho tvorbě převažovaly
humoristické povídky a prózy (Povídky pana Kočkodana,
Pan Selichar se osvobodil, Muži v ofsajdu) s kritickými
postřehy a parodií. V závěru života (1943, těsně před
odchodem do Terezína) napsal i vlídný a úsměvný román
Bylo nás pět. Kniha, psaná autorem v okamžicích životní
krize, kdy ve vzpomínce na dětství popřel strašnou
skutečnost

odchodu

do

transportu,

patří

k

tomu

nejlepšímu, co v české humoristické literatuře kdy vzniklo.
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Jak se z nesmělého kluka ze Sázavy dočasně stal
hédonistický seladon a nadlouho i nejpopulárnější
porevoluční spisovatel? Co dělal 17. listopadu 1989 a
na čem psal Báječná léta pod psa? Jaký byl vrátný,
voják, učitel a redaktor, jaký je otec, bratr, syn a
dědeček a kolik milenek bohužel pozval na oslavu
svých padesátin? A proč pak hned neumřel? Michal
Viewegh slaví šedesáté narozeniny a první dárek si
rozhodl nadělit sám – vlastní životopis, psaný s
nadhledem i ručením omezením.
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Na počátku 16. století a na pozadí spletitých
benátských uliček a kanálů, ve víru nečekaných
dějových zvratů, obklopeni plejádou plasticky
vykreslených

postav,

které

balancují

mezi

dobrem a zlem, kráčejí Mercurio a Giuditta po
trnité cestě plné nebezpečí, výzev a pádů, při níž
prokážou nevídané odhodlání a zaujetí a jež je
dovede ke skutečné dospělosti. Tři navzájem
propletené osudy v dramatické době vzniku
prvního

židovského

ghetta

v

Evropě.

Neodolatelný příběh o lásce a smrti, přátelství,
nenávisti a odpuštění i o naplnění životních snů.

Přežít ve zdraví rodinnou oslavu? To už je snazší projít minovým polem! Tři
sestry, jedno auto a pořádně dusná atmosféra. První si veze dvě dcery,
mimino a psa, druhá svého syna, třetí kocovinu. Tak začíná románový
příběh v knize Pod sněhem od Petry Soukupové, autorky se specializací na
rodinná dramata. S trojicí žen, jejich dětmi a dary pro otce, který právě
slaví narozeniny, však cestuje i množství nepříjemných vzpomínek,
skrytých frustrací a němých výčitek. Vzájemné poměřování upjaté Olgy,
neprůbojné Blanky a svobodomyslné Kristýny hrozí skončit vážným
konfliktem – a to ještě netuší, že v domě jejich rodičů na ně čeká velké a
nemilé překvapení. Tohle zkrátka bude jeden z těch dnů, jež se táhnou
jako týden před výplatou a na jejichž konci uléhá do vaší postele docela
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jiný člověk, než jaký z ní ráno vstával…

Ještě teď, když si na to celé vzpomenu, mi naskakuje husí kůže. Doma v
Dubaji jsem si na telefonu nařídil několik budíků, abych nezaspal.
Nakonec jsem je ani nepotřeboval, protože jsem se celou noc převaloval a
nemohl se dočkat. Když jsme se v Praze blížili k zemi, všiml jsem si za
plotem toho množství lidí a trochu se mi rozklepala kolena. „Musíš hlavně
hezky přistát,“ opakoval jsem si. Další lidi stáli na terase letiště a já věděl,
že jsou mezi nimi i rodiče a přítelkyně. Dovedl jsem si představit, co ten
okamžik asi znamená pro mého tátu. Kluk, se kterým lepil letadýlka a
který nechtěl chodit do aeroklubu, před jeho očima přiváží největší
dopravní letadlo světa. Když jsem ho pak viděl, měl ty oči ještě vlhké od
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slz. V tu chvíli mi došlo, že jsem opravdu něco dokázal.

