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BROWN DAN – ZTRACENÝ SYMBOL
Symbolog Robert Langdon je při návštěvě Evropy povolán k případu rituální
vraždy, k jejímuž objasnění může přispět díky své znalosti v oboru kódů
a šifrování a dějin tajných společností. Další román z pera autora Šifry mistra
Leonarda.

CLARKOVÁ MARY HIGGINS – KDO TĚ HLÍDÁ
Mladá doktorka Monika se zabývá zvláštním případem. Má přezkoumat, zda
modlitby sestry Catherine mohly vyléčit chlapce nemocného rakovinou. Čím
víc se noří do případu, tím zřetelněji se ukazuje, že ji s Catherine spojuje
úplně jiné tajemství a někdo si dává obzvlášť záležet na tom, aby se pravdu
nikdo nikdy nedozvěděl.

FUCHSOVÁ IRENA – KDYŽ SE ZAMILUJE MUŽ POŠŤÁCKOU
LÁSKOU
Co nosí pošťačky a pošťáci ve svých brašnách?

HERCÍKOVÁ IVA – PLÁSTEV MEDU
Autorka líčí s lehkým humorem osudy nájemníků jednoho paneláku.

HNÍZDIL JAN – MÝM MARODŮM - JAK VYROBIT PACIENTA
Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila čtenáře poučí, povzbudí
a pobaví. Tento vyznavač psychosomatiky a celostního pohledu na člověka,
nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech
zákoutí životních příběhů.

KELEOVÁ – VASILKOVÁ TÁŇA – JÁ A ON
Příběh manželů Lenky a Michala, kteří se brali velmi mladí, plní snů a ideálů,
z nichž však postupně museli slevovat, přizpůsobovat se jeden druhému,
dětem okolnostem…

LANCZOVÁ LENKA – TŘINÁCTÁ KOMNATA
Linda se pokouší se rozluštit tajemství svého původu, aniž by tušila, co
všechno může přinést otevření třinácté komnaty. Čeká ji náročné studium
medicíny a vztah s jedním víc než skvělým klukem...

LANCZOVÁ LENKA – MILENKY A HŘÍŠNÍCI
Učitelka Ivana má skvělého manžela, tři dospívající děti, psa, kočku a sen:
mít pár dní sama pro sebe v klidu. Klára, mladá svobodná matka, touží po
opaku. Ivana s Klárou se neznají, přesto mají něco společného - Ivanina
manžela.

MONYOVÁ SIMONA – CITOVÁ DIVOČINA
Příběh čtyř kamarádek, které na konci cesty za štěstím nacházejí svoje
skutečné já. Je to příběh žen, které až ve středním věku pochopily, že tím jak
vidíme samy sebe, vytváříme předlohu pro to, kým se skutečně můžeme stát.

TURSTENOVÁ HELENE – VRAH V TEMNOTĚ
Kriminální příběh, v němž komisařka Irena Hussová pátrá po „balíkovém“
vrahovi, jeho oběti jsou nalezeny na hřbitově pečlivě zabalené v plastové fólii
a zalepené lepicí páskou.

WALTARI MIKA – EGYPŤAN SINUHET
Tento světoznámý historický román ze starověkého Egypta vypráví lékař
Sinuhet, jeho život sledujeme od dětství, přes studium lékařství a jeho
cestování po mimoegyptských zemích až po jeho zapojení do bouřlivých
událostí faraonovy reformy a stáří.

