NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY LOČENICE
podzim 2016
ZUZANA FOFFOVÁ a BOHUMIL VURM – PŘÍBĚH TEMPLÁŘŮ 1., 2., 3.
Trilogie Příběh templářů se snaží rozplétat klubko tajemství, mýtů i leckdy neuvěřitelných, nicméně
skutečných událostí.

BARBARA WOODOVÁ – PANENKY Z RÁJE
Příběh dívek z bohaté egyptské rodiny, které v poutech islámu a rodových tradic bojují za
své právo na štěstí a vlastní životní cestu. Přes dobrodružství a tragédie následující po
jejich útěku od rodiny se jim podaří najít vlastní identitu v práci a lásce.

JONAS JONASSON – ANALFABETKA, KTERÁ UMĚLA POČÍTAT
Druhý román autora Stoletého staříka, který vylezl z okna a zmizel.
Nombeko začala pracovat v pěti letech jako vynašečka latrín na předměstí
Johannesburgu, v deseti letech osiřela. Nic nenasvědčovalo tomu, že by neměla prožít
svůj život v jedné z chatrčí největší chudinské čtvrti světa a pak tu předčasně umřít, nikým
nepostrádaná. To by ale nebyla Nombeko – analfabetka, která uměla počítat.
Osud i její talent ji zavedou až do mezinárodní politiky, na druhou stranu zeměkoule, ke
dvěma identickým a zároveň velmi odlišným bratrům. Během jejího dobrodružného
putování se jí podaří zamotat hlavu agentům nejobávanější tajné služby nebo být
unesená ve špinavém náklaďáku na převoz brambor. A tím to zdaleka nekončí...

JOJO MOYESOVÁ – DÍVKA, JIŽ JSI TU ZANECHAL
Píše se rok 1916, když francouzský malíř Édouard Lefevre odchází bojovat na frontu. Jeho
mladé manželce Sophii zůstává na památku její portrét, na svou dobu poněkud nezvyklý.
Poté co městečko, kde Sophie žije, padne do rukou Němcům, ocitají se jeho obyvatelé na
samé hranici absolutní bídy a pro kousek chleba musejí často dát všanc i holý život. A tehdy
Sophiin portrét upoutá pozornost nového Kommandanta. Německý důstojník je obrazem
doslova posedlý a Sophie je odhodlaná riskovat cokoliv – rodinu, svou pověst i život –, jen
aby mohla znovu spatřit svého muže... O bezmála sto let později dostane Liv Halstonová od
svého muže darem působivý portrét mladé ženy, který koupil za pár šupů na ulici. Posléze
se ovšem ukáže, že obraz má nesmírnou cenu, a rozhoří se boj o to, kdo je jeho skutečným
vlastníkem. A Livino přesvědčení o správnosti věcí podstoupí náročnou zkoušku. Stejně jako
Sophie je však pevně odhodlaná bojovat za to, co má na světě nejraději...

CASSANDRA EASONOVÁ – DOBRÉ KOUZLO NA KAŽDÝ DEN
Na každý den v roce jedno kouzlo pro zdraví, bohatství, lásku a další příjemné věci. Žijeme
ve spěchu a náš život jako by tvořila jen práce a starosti. Leckdy to vypadá, jako by v něm
nic kouzelného nemělo místo. Jenže každodenní rutinu má provázet radost a také laskavá,
přirozená magie. Ta významně působí na naše srdce i domovy a dovede účinně pomáhat!
Když obohatíme svůj život patřičnými kouzly, možná se nestačíme divit, jak se potěšíme a
jak rychle se splní mnohé, o čem sníme.

EMMA STRAUBOVÁ – DOVOLENKÁŘI
Neodolatelný a vzrušující román o tajemství a žárlivosti, které vyplavou na povrch během
idylické dovolené. Manželé Postsovi se s celou početnou rodinou a přáteli vypraví na
Mallorku. Důvodem je pětatřicáté výročí jejich svatby a oslava promoce dcery Sylvie.
Slunný ostrov, příroda, pláže a výborné jídlo slibují perfektní únik z hektického
Manhattanu. Ale všechno vždy nejde podle plánu: v průběhu dovolené, která měla být
tím nejkrásnějším životním zážitkem, vycházejí na světlo stará tajemství, ponížení a křivdy
z minulosti…

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ – 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. Ani si
nestačili všimnout, kdy se to vlastně stalo, ale najednou jako by v jejich vztahu bylo něco
mrtvého. A nástupem Magdy do práce se všechno ještě zhorší… Může mít všednost i
svoje kouzlo?

VLASTIMIL VONDRUŠKA – KREV NA LOPUCHU
Výběr povídek z tvorby Vlastimila Vondrušky. Obsahuje dva tucty příběhů s detektivními
zápletkami, které se odehrávají v různých dobách od středověku až do 18. století. Zavedou
čtenáře do zajímavě vykresleného prostředí hradů, měst i vesnic s dokonalou historickou
atmosférou,
živými
dialogy
a
překvapivými
zápletkami.
Výběr obsahuje nejlepší povídky publikované v letech 1986–2006 a řadu dosud nevydaných
příběhů.

VLASTIMIL VONDRUŠKA – KREV NA KAPRADÍ
Kniha navazuje na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou částí. V té
první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho
pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny
příběhy nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat
zločince, ale současně hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. To samozřejmě vede
často k nečekanému rozuzlení příběhů. Druhá část knihy obsahuju deset středověkých
soudniček, inspirovaných skutečnými zločiny.

LUCY CLARKEOVÁ – MODRÁ
„Co se stane, když je pravda unášena vlnami pryč z našeho dosahu…“
Poklidný výlet na moři? Ani náhodou! Koupání v průzračné vodě a popíjení tropických
koktejlů
se
až
příliš
brzy
promění
ve
zlověstnou
noční
můru…
Lana a její nejlepší kamarádka Kitty se vydají hledat svobodu a dobrodružství. Jejich sen
volně cestovat se jim splní, když získají možnost plavit se na Modré – jachtě, která pluje z
Filipín na Nový Zéland. Spolu se svými novými přáteli rychle podlehnou kouzlu vzdálených
ostrovů a divokých večírků na jachtě. Z ráje se ale brzy stává peklo – Lana a Kitty zjišťují, že
každý na palubě má nějaké tajemství, a navíc jeden z jejich nových přátel po jedné hádce
záhadně zmizí... .Nebezpečné vlny nedůvěry a lží ohrožují nezávazné letní dobrodružství na
lodi, někteří se však svého vysněného ráje nehodlají jen tak vzdát… a to za jakoukoli cenu!

SANDRA BROWN – SKRYTÉ ZLO
Emory Charbonneauová, dětská lékařka a maratonská běžkyně, zmizí na horské stezce v
Severní Karolíně. Vydala se tam na trénink, ale také si chtěla uspořádat myšlenky a uvážit,
zda má smysl udržovat manželství, které se rozpadá. Než policie začne po pohřešované
pátrat, stopa dávno vychladla a horskou divočinu sevřela mlha a sněžení. Policie má
podezření, že za zmizením Emory vězí právě její manžel. Strhující příběh, v němž nic není tak,
jak se jeví, je nabitý nečekanými zvraty a prostoupený vášnivými emocemi. Vyprávění o
lásce, zradě a volbě, kterou musí člověk učinit, aby přežil.

JONAS JONASSON – ZABIJÁK ANDERS A JEHO PŘÁTELÉ (a sem tam nepřítel)
Třetí humoristický román světového bestselleristy a autora nejoblíbenějšího románu
roku 2014 v Česku. Johan Andersson – díky svým nesčetným pobytům v base nazývaný
jednoduše „zabiják Anders“ – je čerstvě na svobodě. Potřebuje novou práci a stejně tak
přátele. Do rány mu přijde vychytralá pastorka Johanna Kjellanderová, která se kvůli
svému ateistickému smýšlení ocitne na dlažbě. Společně s hotelovým recepčním Perem
Perssonem založí „Agenturu pro ubližování na zdraví“ se zabijákem Andersem v roli
smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se zabiják Anders nezačne ptát po
vyšším smyslu toho všeho, nezačne se najednou zajímat o boha a nezačne být laskavý
a mírumilovný. Jenže bossové stockholmského podsvětí s ním mají nevyřízené účty a
zabijáka Anderse i s jeho přáteli pořádně zmáčknou… Jonas Jonasson si šibalsky a
neuctivě bere na mušku lidskou chamtivosti a zabijákem Andersem vytvořil
nezapomenutelnou postavu antihrdiny.

