
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 

 

Bártů, Jitka a Kateřina: Rodinná pouta, 3. díl 
Láska, nenávist, intriky, přátelství a mezilidské vztahy ve všech 

podobách - to vše a mnohem více naleznete i v 3. dílu knižní podoby 

nejdelšího českého televizního seriálu Rodinná pouta. 

 
 
Brůhová, Milena: Stopa locacorten      DAR 
Detektivka se silným psychologickým podtextem, v níž dvojice již známých kriminalistů 

vyšetřuje vraždu osamělé ženy, majitelky vily.  

 

 

 

Bryndová, Jana: Nechci rajskou, chci lásku! 
Láska a mezilidské vztahy z pohledu mladé české autorky. Úsměvné 

příběhy, v nichž láska hraje prim. 

 
 

 
Cajthamlová, Milena: Tváří ke slunci 
Hrdinka této knihy si po roční známosti s Kamilem maluje růžově 

budoucnost. Představy o životě ve vile Kamilových rodičů, skvělá 

tchyně, to jsou představy, které ji přepadají stále častěji, a když 

zjistí, že je těhotná, chybí jí ke štěstí už jen snubní prstýnek. Její sny 

se však záhy rozplynou... 

 

 

Clement, Peter: Inkvizitor 
Zaměstnanci i pacienti nemocnice svatého Pavla se ocitli v přímém 

ohrožení života. Epidemie SARS, která zachvátila celé město, omezuje 

chod kliniky a dotýká se i soukromého života lékařů a sester. Nákaza 

může propuknout u každého... V nastalé atmosféře strachu se doktor Earl 

Garnet dozvídá, že personál onkologického oddělení trestuhodně 

zanedbává své povinnosti. Lidé na hranici mezi životem a smrtí jsou ponecháváni napospas 



nesnesitelnému utrpení, přestože moderní medicína dokáže bolest účinně tlumit. Garnet se 

začne problémem zabývat a narazí na podivné skutečnosti. Pacienti si stěžují na děsivé 

halucinace a v nápadně vysokém počtu umírají lidé, jimž zbývaly ještě měsíce života. Ztratil 

snad některý z lékařů veškeré morální zábrany a shromažďuje takto materiál pro odborné 

publikace? Jedná se o pomstu za dávno promlčené křivdy? A co když na sebe kdosi vzal 

úlohu milosrdného anděla a zbavuje nemocné strádání?  

 

Daněk, Jiří: Souboj o velké prachy 
Skutečné kriminální příběhy – průvodce světem zločinu 

 
 
Dardenneová, Sabine: Bylo mi dvanáct, sedla jsem na kolo a 

jela do školy…  
Autorka popisuje svůj tragický příběh, kdy byla jako dvanáctiletá unesena 

belgickým pedofilem Marcem Dutrouxem a osmdesát dní zavřena ve 

studené podzemní kobce, psychicky a fyzicky týrána. 

 

 
Friedl, Hubert: Ruleta pro sedm vrahů 
Skutečné kriminální příběhy 

 

 

Fuchsová, Irena: Když se ženy domluví 
Soubor erotických povídek plných otázek, humoru i nečekaných zvratů 

 

 

 

Golobová, Milada: Děvče na zabití. Autobiografický 
příběh týraného děvčete 
Strhující vyprávění vás vtáhne do příběhu, který autorka prožila 

na vlastní kůži. Popisuje svá léta dospívání, jež následovala po 

letech nešťastného dětství, a která autorce a jejímu bratrovi 

přinesla místo radosti jen kruté strádání. Kniha navazuje na 

prvotinu „Děti na zabití“.  



 
Harris, Robert: Pompeje   DAR 
Román líčí na pozadí rozličných osudů čtyři poslední dny Pompejí. 

Ve vodní nádrži Aqua Augustě začala mizet voda. Její správce 

Marcus Attilius  

Primus se proto vydává se skupinou mužů do kopců nad zálivem, 

aby zjistil, co se stalo. Při pátrání se seznamuje s Corelií Ampliatou, 

dcerou Numeria Popidia Ampliata - bohatého propuštěnce a majitele 

vily Hortensie. A právě nedaleko vily objeví Marcus kanál, jímž je 

voda odváděna namísto do Aquy na  

soukromé Ampliatovy pozemky.  

 

 

Hercíková, Iva: Stín spánku      DAR 
Psychologická novela, zasazená do nemocničního prostředí, ztvárňuje příběh magistry 

farmacie, jejíž milostné vztahy a snahu uspořádat si život podle vlastních představ ovlivňuje 

nevyléčitelná partnerova nemoc.  
  

 

Kubátová, Táňa: Smlouva proti lásce 
Román vypráví o tom, co se všechno může stát, když se dva lidé z 

veskrze praktických důvodů dohodnou na sňatku z rozumu. S jednou 

věcí však oba protagonisté zapomněli počítat: že sebelepší smlouva je 

neuchrání před vzájemnými sympatiemi, které se mezi ně navzdory 

veškerému rozumu postupně vloudí. 

  

 

Lipert, Bohumil: Muž na zabití 
Skutečné kriminální příběhy (vraždy v rodinách a mezi manželi) 

 

 

Ludlum, Robert: Křik Halidonu 
Alex McAuliff, geolog, dostává výhodnou nabídku na výzkum jamajské džungle. Společnost 

však požaduje jeho naprostou mlčenlivost. Britská tajná služba MI 5 sdělí Alexovi důležitou 

informaci o tom, že členové předchozí geologické expedice byli zavražděni. Alex však 

odjíždí... 

 



Ludlum, Robert: Plán Ikaros  
Robert Ludlum je jedním z nejčtenějších spisovatelů špionážních románů 

na světě. Má speciální dovednost zachytit představivost svých čtenářů od 

prvních stran a zcela je zaujmout příběhem. V této knize se dočtete 

o příběhu kongresmana z amerického Colorada. Někdo prozradil jeho 

největší tajemství: před lety s nasazením vlastního života osvobodil rukojmí 

na americkém velvyslanectví v ománském Maskatu. Teď musí čelit 

arabským teroristům. 

 

Ludlum, Robert: Projekt Kasandra  

Neštovice. Nemoc, která sužovala lidstvo takřka odnepaměti. Zmrazené 

vzorky zůstali uschované v laboratořích v Rusku…. kdo je ukradl? 

 
 

MacDonaldová, Betty: Vejce a já   
Betty MacDonaldová se narodila v Colarodu v městečku Boulder roku 

1908 a zemřela padesátiletá v Seattlu ve státě Washingoton. Kromě 

románu Vejce a já vydala Co život dal a vzal, kterým si stejnou 

bezprostřední upřímností a vtipem získala velkou čtenářskou oblibu. 

Humorné vyprávění Betty MacDonaldové, ve kterém líčí své zážitky na 

slepičí farmě, kterou spolu s manželem Bobem založili a zvelebili v 

zapadlém koutě amerického venkova.  

 
 
Matějka, Jaroslav: Vrah, který nesnášel krev 

Devět příběhů, které se skutečně staly. 

 

 

Přibský, Vladimír: Američanka      DAR   
Společenský román, vycházející z přítomnosti a zachycující v retrospektivě atmosféru 

šedesátých let, líčí názorové posuny i proměny psychiky mladé ženy, která se provdala za 

cizince, žije trvale v USA a po letech přijíždí do Československa na několikadenní návštěvu 

a setkává se s mužem, který jí byl kdysi citově blízký. 

 



 
Srbová, Michaela Della Pia: Lásky jedné rusovlásky – slasti a 

strasti slavné české topmodelky 
Otevřené vyprávění jedné z prvních modelek českého původu, které se 

podařilo úspěšně prorazit na světová mola a titulní stránky prestižních 

módních časopisů.  

 

 

Steelová, Danielle: Pět dní v Paříži      DAR 
Peter Haskell je úspěšný muž. Jeho kariéra rychle stoupá a manželství s dcerou majitele 

farmaceutického koncernu se zdá být bez mráčků. Jednoho dne se však setkává s krásnou a 

nešťastnou Olivií. Prožijí spolu jen pár hodin, které ale změní celou jejich budoucnost.  
 

 

Steelová, Daniele: Rodinné album      DAR  
Příběh úspěšné hollywoodské herečky, kterou život těžce zkouší a která díky houževnaté 

povaze a tvrdé práci dokáže stmelit svou početnou rodinu a vyvést ji z krizí.  

 

 

Suchý, Adam: Skutečné životní příběhy českých žen (včetně 
mužského pohledu, komentáře psychologa a vyhodnocených 

tématických testů) 
Kniha přináší zdánlivě banální příběhy obyčejných lidí. Obsahem publikace 

nejsou jen příběhy samotné, ale ke každému je připojen i komentář 

psychologa, který citlivě nabízí jiné úhly pohledu. 

 

Švandrlík, Miroslav:  Říkali mu Terezky  DAR 
Nové příběhy některých hrdinů z románu Černí   baroni.  
    

 
Zikmund, Petr: Nemocnice na kraji města po dvaceti letech 
Nemocnice na kraji města, nejúspěšnější český televizní seriál, natrvalo 

vstoupila do povědomí diváků doma i v zahraničí. Dietl v roce 1985 

nečekaně zemřel a jeho žena se dlouho bránila pokračování seriálu. 

Svolení dala až po delším čase. A tak se na stránkách této knihy znovu 

ocitnete v legendární nemocnici v Boru a ožijí před vámi oblíbení hrdinové. 

Nové propletence vztahů opět vytvářejí poutavý příběh, který jistě zaujme všechny čtenáře 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 

 
Bartoňová, Yvetta: Duhová sezona 
Hrdinkou je devatenáctiletá Lucie, která se stále  touží dostat alespoň  

napodruhé na divadelní fakultu  a své kumštýřské nadání si ověřuje na 

venkovské  scéně v Hrádku.  

    

 
 

Braunová, Petra: Prázdniny za všechny prachy 
Příběh patnáctileté Michaely, studentky francouzského gymnázia, která 

tráví léto na chalupě v šumavské vesnici s matkou a dvěma sourozenci. 

Hned na začátku pobytu se stane něco, co jí obrátí prázdniny naruby: otec 

opouští rodinu, matka se hroutí, ona se musí postarat o mladší dvojčata a 

navíc jí do cesty vpadne první láska...  

 
Brisou-Pellen,  Evelyne: Umlčené tajemství  
Nevysvětlitelná úmrtí Natáliiných prarodičů přivedou dívku do starého 

domu, kde nalezne babiččin deník z jejího mládí. A právě on ji přivede k 

rozluštění rodinné tragédie. Než by přiznala pravdu, rozhodne se 

usvědčující dokument zničit. Jde totiž o štěstí celé její rodiny. Čtení pro 

dívky.  

 
 
Fencl,  Jaroslav: Srdce v ohni 
Mladý americký lékař zklamán svými neúspěchy při epidemii žluté zimnice odchází do 

Delawarské zátoky,kde ho čeká velká láska a neobyčejné dobrodružství. Romantický příběh 

pro dívky o lásce a dobrodružství. 

 
Guduel, Anne: Velké tajemství 
Šestnáctiletá Lou se trápí se svými rodiči, musí tajit své názory a cokoli 

řekne, je hned oheň na střeše. Náhodou v jedné knize objeví záhadné 

paralely jejího obsahu s vlastním životem. Ukáže se, že mnohé spojitosti 

nejsou náhodné a Lou zahajuje pátrání po své minulosti. Čtení pro dívky.  



Guduel,  Anne: Prázdniny v dunách  
Patnáctiletá Anna cestuje s příjemnou sousedovou rodinou k Severnímu moři. To ale ještě 

neví, co všechno tu na ni čeká. Dějí se neskutečné věci a   vila v dunách se stane dějištěm 

dramatických událostí. Na hrdinech románu je, aby si zvolili tu správnou cestu životem. Čtení 

pro dívky 11-14 let. 

 

 

Lanczová, Lenka: Deváté nebe 
Zuzana, sedmnáctiletá studentka výtvarné školy, odejde za dramatických událostí z domova, 

kde, jak je přesvědčená, už pro ni není místo, a zkouší žít na vlastní pěst. 

Situaci řeší po svém - přespáváním po kamarádech a známých, pobytem 

u ženatého bratra a jeho rodiny v penzionu v Jeseníkách.... Zuzka brzy 

zjišťuje, že to vůbec není tak jednoduché, jak si představovala, přestože 

na horách prožije velkou lásku, která neskončí odjezdem z jarních 

prázdnin. Nic není zadarmo a za všechno se tvrdě platí... 

 

 
 
Lanczová, Lenka: Podej mi ruku, Radko! 
Byla jsem sama. Úplně a dočista sama. Neměla jsem Pavla, chyběly mi 

jeho dopisy, ztratila jsem Erika, Samanta se vypařila z mého života, 

Karolína se věnovala brýlatému Ondřejovi, ve škole se mnou nemluvila 

jediná holka. Jediné, co mi přebývalo, byl volný čas, dříve absolutně 

nedostatkové zboží. Nudila jsem se při čekání na autobus, doma se učila, 

plakala a dny a především noci se vlekly. Já vím každý je svého štěstí 

strůjce. Selhala jsem. Zradila. Všechno a všechny. Podrazila jsem Pavla, 

spolužačku i Karolínu.  

  

 

Lenka Lanczová: Sběratelka polibků 
Andrea, hlavní hrdinka nového románu, je velmi zklamaná po rozchodu se 

svým klukem. Do osmnáctých narozenin zbývá jen pár dní a představa 

prázdnin pronuděných doma Andreu v nejmenším neláká. Nic se však nejí 

tak horké, jak se uvaří, kluků běhá po světě spousta... 

 
 



Lanczová, Lenka: Sonáta pro dvě srdce 
Prázdninový příběh o tom, co všechno se dá stihnout v průběhu dvou 

týdnů a také o tom, že každá mince má dvě strany. Slunce, prázdniny, 

letní lásky a čtrnáct dní bez rodičů strávených na trampu, to jsou pojmy, 

které znějí Lucce, hlavní hrdince, jako ta nejkrásnější hudba. Však se také 

během nich stane spousta věcí! Zábavných, dobrodružných, napínavých i 

romantických. Mohou za to především kluci, jež Lucie a její dvě 

kamarádky Jana a Dominika potkávají. Krásné prázdniny pak 

poznamenají všechny bez rozdílu.  

  

 

Mazettiová, Katarina: „… a konec!“ 

Šestnáctiletá gymnazistka Linnea prožívá radosti i   smutky jako její vrstevníci, musí se však 

vyrovnat   se smrtí své nejlepší kamarádky.  

 

 

Šimulčíková, Jana: Labutí píseň jedné lásky 
Když se osmnáctiletá Beáta nedostane na vysokou  školu, rozhodne se, 

že se svým přítelem odjede do  ciziny. Tam ji však čeká jen zklamání, 

hmotné  starosti a citová prázdnota a Beáta zatouží vrátit  se zpátky 

domů...  

    

  

Štorkán, Karel: Lásky horkého léta – moji učitelé lásky II. 
Štorkánův románu pro dívky líčí životní osudy atraktivní Dariny Dvořákové, která touží po 

upřímné a romantické lásce. Překvapivě ji  nachází při dovolené na pobřeží španělské 

Andalusie.  

 

    

 
Wolf, Klaus-Peter: Vražedná třídní schůzka a další tajemné 
historky 
Krátké povídkové příběhy plné napětí a vzrušení jsou zejména 

chlapeckou četbou. 

 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 

 

 
Balkwill, Richard: Vlaky 
Bohatě ilustrovaná publikace encyklopedického charakteru z edice „Co 

chci vědět“, přinášející historii železniční dopravy a seznamující s 

parními, dieselovými i elektrickými lokomotivami i nejnovějšími 

rychlovlaky. 

 

 

 
Buddová, Jackie: Koně 
Bohatě ilustrovaná publikace encyklopedického charakteru z edice „Co chci 

vědět“ přináší informace jak o koních a péči o koně, tak o základech 

zacházení s koněm a o jezdectví. 

 

 

Graham, Ian: Měsíc 
Bohatě ilustrovaná publikace encyklopedického charakteru z edice 

„Co chci vědět“ přináší mapu Měsíce, seznamuje s výzkumem 

Měsíce, vysvětluje jeho fáze, vliv Měsíce na příliv a odliv, nabízí 

poznání zatmění Slunce a Měsíce, uvádí kalendář zatmění Slunce a 

Měsíce do roku 2005. 

 
 

 
Llewellynová, Claire: Žraloci 
Bohatě ilustrovaná publikace encyklopedického charakteru z edice „Co chci 

vědět“ přináší portréty a charakteristiky různých druhů žraloků, pomáhá 

rozlišit jednotlivé druhy, uvádí poutavé scény z podvodního světa, přibližuje 

práci vědců při výzkumu života žraloků. 

 

 
 



Kukal, Zdeněk: Přírodní katastrofy   DAR 
(přírodní katastrofy, ochrana přírody, předpovědi katastrof, Evropa, studie) 

 

 
Schmitt, Gerhard: Holky! Braňte se! Aneb sama sobě 
bodyguardem 
(učebnice sebeobrany pro dívky s manuálem pro rodiče. Obsahuje: Padat 

se musí umět( Rvačky na školním dvoře. Učíme se chvaty, údery a kroky. 

Obtěžování. „Zlý strýček“. Rady, triky techniky, které se hodí, když jde 

skutečně do tuhého.  

 

 

Říše zvířat: objevte úžasný svět zvířat 
Nádherná encyklopedie pro děti i rodiče. Obsah: ryby, obojživelníci, plazi, hmyz, ptáci, savci 

 

  
Příroda: obrazová encyklopedie 
Tematicky řazená encyklopedie. Na 640 stranách objevíte fascinující 

svět přírody. Kniha obsahuje více než 1500 barevných obrázků, 

ilustrací, detailů a fotografií. 

Obsahuje dvě části: 

Rostliny a živočichové (neuvěřitelné rostliny, hmyz a pavouci, plazi, 

savci, nebezpeční živočichové, lidské tělo) 

Planeta Země (dinosauři, pod mořem, sopky a zemětřesení, počasí, 

hvězdy a planety) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BELETRIE PRO DĚTI: 
 
 

 
 
Cole, Stehen: Shrek, nepostradatelný průvodce 
Přečtěte si o známých postavičkách a poznejte nové tváře v tomto 

fantastickém průvodci po magickém světě Shreka a Fiony, a ovšem i 

Oslíka! Zahrnuje i Shreka 2. 

 
 

 
ELDORÁDO kreslených příběhů 
Obsahuje: Vynálezy pana Semtamťuka, Strašidelný pradědeček, 

Polda a Olda, Sherlock Holmes. Čtyři kreslené příběhy, známé z 

časopisu  Čtyřlístek, které jsou doplněny hádankami a křížovkami pro 

děti. 

 
 

Fischerová, Catrin: Konečně sama doma! 
Konečně nastal ten vysněný okamžik! Domácnost patří jen vám. 

Ale...domovní dveře se zabouchly a klíč trčí v zámku. Co teď? Náš knižní 

"poradce" vám napoví, co si počít. Jak se bez úhony pohybovat v kuchyni 

a ještě si dobře uvařit, jak zabránit potopě v koupelně, jak "provětrat" 

maminčin šatník beze stop - a hlavně, nač nezapomenou před návratem 

rodičů. Pohotové a praktické rady by měli mít po ruce všichni správní kluci 

i holky. 

 

 
Kopietzová, Gerit; Sommer, Jörg: Černý rytíř 
Další detektivní příběh oblíbené dvojice Agáty Bystré a doktora Lupy pro 

čtenáře od 9 let. Detektivka obsahuje i kouzelnou lup, která malým 

čtenářům může pomoci s vyřešením případu! 

 
 



Krzyzewski, Piotr: Moje ilustrovaná Bible 

Písmo svaté, speciálně zpracované pro děti, doprovázené barevnými 

ilustracemi, přiblíží mladým čtenářům svět a příběhy Starého a Nového 

zákona. 

 
 

 
McCourtová, Lisa: Slepičí polévka pro dětskou duši: Nezapomenutelná 

panenka 
Eli by tak ráda obdarovala svou chůvu!  Jenomže to není jen tak. Babička Markétka je totiž ta 

nejúžasnější „paní na hlídání“, jaké jen může být, a tak i dárek pro ni musí být něco 

výjimečného. Ale jak to zařídit? 

 

 

McCourtová, Lisa: Slepičí polévka pro dětskou duši: Klub modrých opiček 
Kamarádi z dětského klubu mají, jak už to bývá, spousty velkolepých plánů. Jenom 

s Toddem, nejproblémovějším chlapcem ze třídy, jsou neustále nějaké potíže. Pomohou mu 

jeho spolužáci? Vezmou ho nakonec mezi sebe? 

 
 
McCourtová, Lisa: Slepičí polévka pro dětskou duši: Nejskvělejší  večer s mým 
tátou 
Danny má nového kamaráda, jenomže nic není tak jednoduché, jak se zdá. Před malým 

Ranným leží vážné a těžké rozhodnutí. Co myslíte, zachová se jako opravdový přítel a 

skvělý kluk? Uvidí nakonec cirkusové představení? 

 

 
 
 

 

 

 



Řada oblíbených knih o malé Martince, od dvojice autorů Gilberta Delahaye a Marcela 

Marliera. Jedná se o dětské knížky pro ty nejmenší čtenáře, doplněné krásnými ilustracemi. 

 

 

Martinka a oslík Ušáček 

Martinka se chystá na karneval 

Martinka se učí vařit 

Martinka v parku 

Martinka se učí kreslit 

Martinka se učí plavat 

Martinka ztratila svého pejska 

Martinka cestuje vlakem 

Martinka mezi kuchtíky 

Martinka v cirkusu 

Martinka se stěhuje 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

 
Carnegie, Dale: Jak se zbavit starostí a začít žít    DAR 
(obsah: psychohygiena, starosti, řešení, pozitivní myšlení, sebevýchova; psychologie, 

mezilidské vztahy, lidská psychika, stres, starosti, obavy, melancholie, duševní rovnováha, 

sebevýchova, sebejistota; návody, příručky) 

 

 

Carnegie, Dale:  Jak získávat přátele a působit na lidi  DAR 
(obsah: mezilidské vztahy, vedoucí pracovníci, řízení, sebevědomí, 

psychologie, příručky)  
    

 

 
Hanusková, Ida: Doplňky do bytu – vtipně a levně 
Co najdete v této knize? Základní techniky, kterými lze zhotovit 

obrázky na zeď. Rozšíření znalostí o práci  s textilem. Informace o 

upravování sušených květin. Návod, jak využít starých věcí. Ukázky 

hotových výrobků. 

 

 

 
Málková, Iva: Hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo 
Zásadní česká kniha o zdravém hubnutí vás nebude nutit k žádné dietě, ale 

neslibuje zázraky ani rychlá řešení. K trvalému zhubnutí vede jediná cesta - 

snížit energetický příjem a zvýšit výdej, změnit svůj životní styl. Vše je 

vysvětleno na názorných příkladech, pochopíte, proč se vám dosud 

nepodařilo zhubnout a proč diety nefungují.  Naučíte se, jak si sestavit 

zdravý jídelníček, který vám bude vyhovovat. Recepty a doporučení 

vycházejí z českého prostředí a jsou přehledně zpracovány na názorných 

obrázcích. 

 Kniha obsahuje dvanáct lekcí, jež povedou k rozumné redukci váhy - za týden půl 

kilogramu, za měsíc dva kilogramy a po skončení společného hubnutí šest kilogramů. To, co 

obvykle v knihách o hubnutí nebývá, je kapitola, jak si váhové úbytky udržet, kapitola o 



pohybu a jak mít rád sám sebe - jde však o kapitoly podstatné pro zvládnutí předsevzetí, jak 

znovu nepřibrat. 

 Knihu doplňuje příběh Dana Kopála, který díky této metodě úspěšně zhubl o 30 kg. Jeho 

výpověď na konci každé lekce je velmi upřímná a zároveň povzbudivá. 

 Přílohou knihy je unikátní ledničkový tahák - obsahuje energetické hodnoty dostupných 

potravin a barevně vyznačené živiny (bílkoviny, tuky, scharidy a množství vody 

v potravinách) a glykemický index. 

  

 

 
Svobodová, Irena: Bytové a oděvní doplňky 
(malba, výšivka, textil, drhání, kůže, modurit, rámování, šperky) 

Nápady na originální design bytových a oděvních doplňků a šperků. 

Podrobné pracovní postupy různých řemeslných a výtvarných 

technik, doplněné nákresy a fotografiemi hotových výrobků. Při 

popisu jednotlivých návodů jde především o zvládnutí techniky. 

 

 


