
 BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 

 
Bridgeman, Brian: Letci 
Dosud nepublikované příběhy letců-dobrovolníků z Velké Británie a států Commonwealthu 

ve Španělské občanské válce a dalších světových konfliktech z let 1919 až 1949. Kniha 

obsahuje fotografie, mapy. 

 

 

Brown, Dan: Šifra mistra Leonarda 
Mistrně napsaný thriller, jehož hlavními aktéry jsou Robert Langdon, uznávaný 

harvardský profesor náboženské symbologie, a talentovaná odbornice na šifry 

a kódy Sophie Neveuová. Oba jsou na útěku před fanatickým kapitánem 

policie, který Langdona podezřívá z vraždy. 

 

 

Cole, Martina: Mamon 
Nick Leary nedokázal přesně říct, co mu té noci nedovolilo usnout. Možná nesnesitelné 

vedro, možná dunění hromu kdesi v dálce. Měl hlavu plnou starostí, snad zrovna přemítal o 

svém podnikání. Třeba ho držely vzhůru myšlenky na dva spící synky ve vedlejší místnosti 

nebo tiché oddechování jeho krásné ženy… Ať už to bylo cokoli, Nick zkrátka nespal, když 

se z přízemí ozvaly něčí kroky. Instinkt mu velel vylézt z postele a otevřeně se nezvanému 

návštěvníkovi postavit, třeba i násilím. Chtěl ochránit to, čeho si v životě cenil nejvíc: svou 

rodinu, své soukromí, svou pověst. Celý život dřel, aby získal postavení a majetek. Neměl v 

úmyslu o všechno přijít. Mohlo se ovšem stát, že Nickův instinkt zcela selhal. Možná v té 

chvíli Nick rozpoutal řetězec událostí, které už nebude schopen zastavit, i když by za to dal 

cokoliv… 

 

 

Cole, Martina: Špinavá hra 
Volné pokračování románu Královna zločinu, v němž nejprve Maura 

Ryanová vedla poklidný život po boku milovaného Terryho, avšak 

nepřátelé z minulosti ji po jeho tragické smrti donutili opět se vrátit na 

scénu. 

 

 



 
Cook, Robin: Deformace 
Adam a Jennifer čekají dítě a Adam přijímá zaměstnání u farmaceutické 

firmy. Na Julianově klinice, kde leží Jennifer, se však na ženě dopouští 

odporného zločinu lékař, kterému žena důvěřuje. Adam tuší hroznou 

pravdu a pouští se do pátrání na vlastní pěst... 

 
 

 

Cook, Robin: Kořeny zla 

Lékařský thriller, ve kterém se doktor Jeffrey Jones snaží dosáhnout 

svého očištění. Příběh anesteziologa z bostonské nemocnice, který je 

nařčen z úmyslné smrti jedné ze svých prvních pacientek. 

 

 

 

Denker, Henry: Chybná diagnóza 
Lékař se rozhodne pro radikální řešení a dvaadvacetiletá Cynthia 

Hortonová se musí okamžitě podrobit gynekologické operaci. Bylo to 

však nutné? O případ se začne zajímat mladý specialista 

gynekologického oddělení a dochází k překvapivým závěrům. 

 

 

 

Denker, Henry: Klinika 
Kitzi Millsová vede zdánlivě záviděníhodný život. Krásná, šarmantní a 

velmi nadaná herečka a zpěvačka je však ve skutečnosti utrápenou 

ženou, kterou pronásledují vzpomínky z dětství. Nikdy se nedokázala 

vyrovnat se ztrátou matky. Dávná traumata řeší alkoholem a po několika 

letech nezbývá, než podstoupit odvykací kůru na luxusní klinice v 

Kalifornii. 

 

 

 

 

 



Denker, Henry: Labyrint 
David Kirk se zprvu nechce ujmout obhajoby fotografa, podezřelého z 

vraždy, případ ho však zaujme a zkušený právník se dostává do slepých 

uliček. Když se snaží získat odborný posudek od psycholožky Scottové 

zjistí, že není jednoduché odlišit představy a skutečnost a je posléze nucen 

uvažovat o etice v soudnictví.  

 
 
Dirieová, Waris: Květ pouště (podivuhodné putování 
somálské kočovnice) 
Strhující autentická výpověď mladé somálské ženy, která si 

troufla vzdorovat osudu a uspěla. V pouhých třinácti letech 

uprchla ze své rodinné komunity, protože ji otec hodlal provdat – 

kvůli vyhlídce na získání několika velbloudů – za velmi starého 

muže. Negramotná a zbídačená vyčerpávajícím životem v poušti 

neměla na sobě nic než potrhaný šál ovinutý okolo těla. 

S houževnatostí typickou pro příslušníky nomádského kmene 

překonala všechna zrádná úskalí, která ji osud připravil do cesty. 

Dnes žije v New Yorku, kde si vybudovala závratnou kariéru supermodelky mezinárodního 

věhlasu. Současně jako mimořádná vyslankyně při Organizaci spojených národů cestuje po 

světě a vášnivě obhajuje práva afrických žen. Je protagonistkou boje proti ženské obřízce, 

kterou jsou z tradičních důvodů každoročně nuceny podstoupit tisíce mladých Afričanek. 

Mnohé z nich za toto surové zmrzačení svého těla zaplatí cenou nejvyšší – životem. Waris 

ví, o čem mluví. Sama v pouhých pěti letech podstoupila nejkrutější formu ženské obřízky 

vůbec, s jejímiž následky se potýká dodnes. 

 
 
Forbes, Colin: Sráz 
Leopold Brazil zaplatil za vypuštění satelitu z Francouzské 

Guyany, a za jeho každým milionem stojí ne právě čistý obchod. 

A tak se Tweed a jeho osvědčený tým pouští do pátrání a v jejich 

stopách se ocitá zákeřný vrah, snažící se brutálně akci překazit. 

 

 
 



Freedman, J. F. : Proti větru 
Strhující akční thriller z právnického prostředí. Příběh o vině a trestu, zarážející svědectví o 

spletitých uličkách, kterými kráčí spravedlnost. Kniha je poutavým vyprávěním o zákulisí 

přelíčení případu vraždy, který přestal být pouhým soudem nad zločinci. Díky publicitě i 

věhlasným zástupcům prokuratury a advokacie se stal politickým procesem a obžalovaní 

motorkáři byli odsouzeni dřív, než začal. Brilantní advokát bojuje za svobodu motorkářů, 

vyděděných ze spořádané společnosti. Ze všech sil se snaží dokázat, že jsou nevinní, ale 

soud s porotou rozhodne jinak. Tak začíná závod s časem, boj za záchranu čtyř životů, při 

kterých prožijeme i krvavou vězeňskou vzpouru, soudní líčení i osobní prohry. 

 
 
Frýbová, Zdena: Falešní hráči 
Jako hlavní aktéři vystupují v románu tři manželské dvojice. Z propletence jejich lásek a 

nenávistí a ze slepé uličky jedné osudové konstelace vzejde násilná smrt člověka. Ta pak 

rozmetá všechnu tu dosavadní hru na život, hru na lásku, hru na svaté manželství, a vrací 

protagonisty k podstatě, ke skutečnému lidskému údělu.  A možná ani nejde o rozsudek viny 

nebo neviny jako spíš o prostý soud, o uznání, zda postavy, které Zdena Frýbová vytvořila 

za odborné spolupráce s MUDr. M. Plzákem s takovou literární vervou a suverénností, zda 

tyto postavy a jejich osudy působí na čtenáře jako pravdivé a přesvědčivé a mají mu co říci.   

 

 
Fuchsová, Irena: Když chce žena zhubnout 
V knize si přečtete nejenom o ženě, která chtěla usilovně zhubnout, ale 

rovněž o ženě, která zásadně zhubnout nechtěla. Je tam i příběh o tajemném 

ctiteli, o rodinném tyranovi, o spokojené rekvizitářce, ale také o úplatkářské 

sousedce. Tato kniha vás zavede mezi příběhy, které se skutečně udály. 

 

 
 
Fuchsová, Irena: Když nemám co jsem nechtěla 
Humoristický román z divadelního prostředí, které autorka tak důvěrně 

zná. Co nemá stárnoucí herečka pražského divadla AAA? Jsou všechny 

herečky stejné mrchy jako ona? Proč je taková? Jsou takoví všichni od 

divadla?Humorně sarkastický román o moderně uvažující ženě. 

 

 



Fulghum, Robert: Opravdová láska 
Tato kniha je od Roberta Fulghuma a jeho čtenářů. On sám některé 

příběhy posbíral v kavárnách a na ulici. Čtenáři si tuto knihu vlastně 

napsali sami. Napsal ji sám život a žádný pan spisovatel si nemusel 

nic vymýšlet. Odpovídá to i Fulghumově myšlence, že skutečnost je 

daleko nevyzpytatelnější než sebefantastičtější fikce. Fulghum se 

nikdy netajil tím, jak si svých čtenářů váží. Co může být větším 

projevem úcty?  

 

 
Hercíková, Iva: Pět holek na krku po třiceti letech 
Po třiceti letech se znova setkává pětice kamarádek ze známého 

bestselleru Pět holek na krku. Svěřují se, co je v životě potkalo, snaží 

se odčinit staré i nové křivdy, navázat tam, kde kdysi skončily. 

Napínavý děj románu se odehrává v necelých 48 hodinách, ale 

zachycuje události uběhlých třiceti let. 

 

Heron, Echo: Panika 
Před pouhou hodinou byla mladá Iris perfektně zdravá. Teď se ocitá v blízkosti smrti, 

zrychlený puls, horečka stoupá. Byla zachvácena virem, se kterým se doposud medicína 

nesetkala a neví jak zabránit hrozící epidemii. Zatímco celý nemocniční personál bojuje o 

život mladé Iris, najde si nemoc další oběť. A potom další. Zdá se, že záhadný virus je 

striktně vybíravý, což přinutí sestru Adele Monsarratovou spojit síly s detektivem Timem 

Ritmannem. Doufá, že společně se jim podaří zabránit šíření ničivého viru mezi nic netušící 

veřejnost… 

 

Heron, Echo: Paradox 
Kdo je krásná mladá žena, která při autonehodě utrpěla ztrátu paměti? Kam jela? Proč se její 

auto zřítilo ze srázu? A čí je mrtvé dítě, které byl nalezeno na zadním sedadle vozu? Sestra 

Adele se spojí s psychiatrem a společně se snaží odhalit záhadnou minulost pacientky, které 

dali jméno Matylda. Někdo je ovšem odhodlán Matyldu umlčet a skrývá se v přítmí 

nemocničních chodeb. Mezitím venku za nemocniční zdí zemřou čtyři lidé a zdá se, že je o 

život připravil profesionální zabiják. Policie postupně odhalí znepokojující spojení mezi 

Matyldou a oběťmi vraždy. Adele je náhle ze všech stran obklopena bezohledným násilím, 

které se šíří jako nemoc, kterou zatím žádný lékař nedovede vyléčit… 

 



Javořická, Vlasta: Cilka 
Nemuset mnoho pracovat, žádné velké závazky, vdavky a starost o rodinu. 

Užít si a mít se dobře, milovat, cestovat… Tak častá představa naivních 

mladých dívek, které mají dojem, že v životě ještě nic neprožily a že je ten 

„pravý“ život teprve čeká. Tatínkova smrt způsobila, že Cilka, hrdinka 

románu, místo na studia musela do služby. Nejprve na venkov, pak do 

města – do Jihlavy a do Prahy, kam ji vede její touha poznat svět, užít si. 

Chce poznat lepší, vznešenější svět, a provdá se proto za bohatého muže, který z ní, jak 

věří, učiní ženu velkého světa. Co ale srdce? Co až se milenci jeden druhého nabaží? Až se 

bude pod máminým srdcem rodit nový tvoreček? Po čase Cilka poznává, že představy o 

tom, že se stane bohatou paní, jsou pouhými sny a že své štěstí musí hledat tam, odkud 

přišla. Platí tvrdě za svou zkušenost, ale získává novou jistotu, že není všechno zlato, co se 

třpytí, a že ryzí hodnoty jsou ty, které se vyjeví až po našem upřímném hledání. 

 
Javořická, Vlasta: Petra 

 
Javořická, Vlasta: Rozkvetlý suchopár 
Román z českého venkova.  Svazek obsahuje titulní prózu Rozkvetlý 

suchopár - kroniku vesnice Zaječí a jejích obyvatel a dvě kratší prózy - 

Zatoulaný kufřík a Obětovaná. 

 

 

 

Kirkwood, Kathleen: Tajemství hradní věže 
Milostný příběh z 15. století. Julie Hargrová je po tragické smrti svých rodičů nucena žít v 

urozené rodině své tety. Dobrodružství pro ni představuje odjezd na hrad Dunraven, který 

leží v drsné skotské přírodě. V krajině plné záhad a tajemna však Julie nachází pravou lásku. 

 
Lamb, Arnette: Guvernantka 
Julie opouští slunnou Virginii a po deseti letech se konečně vydává do Skotska, aby zde našla dceru 

své zemřelé sestry Lillian. Přijme místo guvernantky u nechvalně známého vévody z Vysočiny. Jaké je 

však její překvapení, když zjistí, že právě jedna z jeho čtyř dcer je její neteří. Odhalí, která z nich to je? 

Podaří se ji objevit, proč vlastně Lillian zemřela? A je Lillianiným svůdcem skutečně vévoda? A jak je 

možné, že se do takového člověka mohla zamilovat? Najde Julie v srdci skotské Vysočiny Lillianinu 

dceru, ale i odpovědi na své otázky? O tom všem se dočtete na stránkách napínavého příběhu z 18. 

století, který autorka líčí s bravurní dovedností zkušené a oblíbené spisovatelky historických románů. 

 



Lamb, Arnette: Oklamaná 
Volné pokračování ságy rodu MacKenziů. Zamilovaný příběh z romantického Skotska se 

odehrává na konci 18. století. Hlavní hrdinka Sarah odjíždí do Edinburghu, aby se tu 

provdala za Henryho Elliota. Místo milujícího snoubence tu však najde zkrachovance, který 

veškeré jmění prohrál v kartách a teď usiluje o její věno. Sarah své zasnoubení zruší a začne 

pracovat jako učitelka. Potom se setká s mužem, který ji okouzlí... 

 
Laudanová, Dorothy: Dr. Quinnová – Mezi dvěma světy 
Mezi dvěma světy se ocitá Michaela Quinnová, nejmladší dcera uznávaného bostonského 

lékaře, když dokončí lékařskou fakultu pro ženy a rozhodne se odejít do Colorado Springs 

léčit lidi. Její až vášnivá touha pomáhat nemocným naráží na předsudky, nedůvěru, 

nepochopení a snobství těch, kteří odmítají akceptovat ženu lékařku. Nacházíme se 

v polovině 19. století v dalekém Coloradu, kde končí civilizace. Indiáni z kmene Čejenů se 

volně prohánějí po zelených pláních a mladý generál Cluster nenechává nikoho na 

pochybách, jaké budou „jeho“ zákony. Mladá lékařka se rozhodne žít ve městě, kde není 

žádné nemocniční zařízení a dodání léků z Chicaga trvá týdny a postižení se raději obracejí 

na místního holiče, přičemž musí čelit mnoha překážkám – hmotným, finančním i 

duchovním. Mezi hrstkou těch, kteří odvážné a neúnavné Michaele nabídnout pomocnou 

ruku, je i přitažlivý dlouhovlasý běloch Sully žijící po rodinné tragédii mezi Indiány. 

 

Laudanová, Dorothy: Dr. Quinnová – Příběhy 
Román se vrací do doby, kdy odvážná doktorka Michaela Quinnová teprve objevuje drsné 

zvyklosti Divokého západu. V Colorado Springs žije necelý rok a ten čas jí doposud přinesl 

více zklamání než radosti. Přesto usilovnou prací získává jako žena – lékařka respekt téměř 

všech obyvatel městečka „na konci světa“. 

 

Laudanová, Dorothy: Dr. Quinnová – Těžká volba 
Radostná jarní nálada doktorky Quinnové má krátké trvání: opět propuká konflikt mezi 

Indiány a bělochy, které vyprovokoval generál Cluster zákeřným útokem na Čejeny. Při této 

zrádné akci, kdy se začne šířit vojenskou pevností a posléze i indiánskou rezervací tyfus, 

přichází o život mnoho příslušníků kmene náčelníka Černého kotlíka. Michaela, která 

nevědomky přispěla k hrůznému průběhu událostí, se pokouší zachránit, co se dá. Její vztah 

se Sullym prochází krizí, když se v Coloradu Springs objeví Catherine, běloška vychovaná u 

Indiánů. Michale trápí pochybnosti, zda dva lidé navzájem si tak podobní jako Sully a 

Catherine si nejsou souzeni. Nejistota mizí v okamžiku, kdy Sully neváhá s nasazením života 

zachránit milovanou bytost z rudkou drsného Indiána Jednookého, jenž lékařku surově unesl 



jako svého zajatce. Osud od Michaely opět žádá závažné rozhodnutí, neboť před ní stane 

David, bývalý snoubenec, jehož všichni považovali za mrtvého.  

 

 

Laudanová, Dorothy: Dr. Quinnová – Co je to láska? 
Malý dřevěný dům za městečkem Colorado Springs se od lékařčina příchodu před více než 

dvěma lety nápadně změnil. Vždyť děti dorůstaly  a potřebovaly soukromí. Michaelu, chytrou, 

vlídnou a vždy ochotnou lékařku, vyhledávalo stále více lidí. Jako blesk z čistého nebe 

zasáhla Michaelinu rodinu zpráva, že na cestě z Nového Mexika do Colorada smrtelně 

onemocněla paní Olive, Lorenova sestra. Skupina, která se v čele se Sullym a Matthewem 

vydala na pomoc, byla na velmi náročném pochodu vystavena mnoha nebezpečím. Přes 

únavu, vyčerpání, stepní požár, nedostatek vody i četná zranění však dokázala dovést stádo 

dobytka až domů. Michale a prožívá se Sullym krásné dny štěstí. Plánují společnou 

budoucnost svou i „svých“ dětí. Po svatbě chtějí totiž svěřené děti adaptovat, aby vytvořili 

konečně opravdovou rodinu.  

 

 

Longová, Kate: Příručka špatné matky  
V této knize se v časovém období jednoho roku odvíjí příběh tří žen tří 

generací, Charlotty, Karen a bábinky, které se najednou nestačí divit, jaké 

jejich život nabral obrátky poté, co se historie začala opakovat a na povrch 

vypluly dosud utajené skutečnosti. 

 

 

Nance, John J. : Úder škorpiona 
Po válce v Zálivu odhalí írácký vědec, který přeběhl ke Spojencům, 

děsivý plán Saddáma Husajna na zničující protiúder vůči svým 

nepřátelům a celému světu.  

 
 

 

Nance, John J.: Nebezpečný let 
Běžný let na lince Seattle-Tokio skončí výbuchem motorů Boxingu 747. Jen duchapřítomnost 

a přímo nadlidské úsilí posádky způsobí, že neskončí katastrofou a ztrátou stovek lidských 

životů. Ani další let, opět na jinak zvlášť náročné lince a za běžných podmínek nekončí 

dobře. To není právě ideální start pro novou leteckou společnost… 



Obermannová, Irena: Divnovlásky 
Čtení o svérázné trojici děvčat, které jejich manžel a tatínek ponechal napospas osudu. 

Divnovlásky Ireny Obermannové jsou volnou variací na předchozí knihu Deník šílené 

manželky. Ani tentokrát se nenese vyprávění v ufňukaném tónu, mnohem spíš autorka opět 

nabízí překotné, vtipné a poutavé čtení o svérázné trojici děvčat, které 

jejich manžel a tatínek ponechal napospas osudu. Zatímco v předešlém 

příběhu znamenal pro Xénii rozchod s manželem novou, šokující životní 

zkušenost, kterou se snažila okamžitě a tím pádem i dost nešikovně řešit, 

nyní se setkáváme s Xénií jakoby dospělejší, samostatnější, ale také 

osamělejší, což však pro Obermannovou neznamená, že mění tón svého 

vyprávění: také Divnovlásky jsou rychlou groteskou, kdy se i sebevážnější 

životní situace mění v pověstnou banánovou slupku, na které hrdinka 

vždycky uklouzne, a přesto, že ona sama brečí, obecenstvo se směje. Ve stejné komické 

nadsázce je tu nazírán v poslední době tolik diskutovaný žensky pohled na svět, otázka 

postavení ženy ve společnosti, ženský úděl. Ačkoli se Irena Obermannová netají svým 

pocitem, že svět je „příliš mužský“, zároveň jí není nic svaté a tropí si legraci nejen sama ze 

sebe, ze své Xénie, ale i z celého ženského hnutí. 

 

 

Obermannová, Irena: Nezavěšujte se 
Humoristický příběh tří bývalých spolužáků, kterým se život dvakrát nepovedl. 

Eliška, Sára a Jarda nedávno překročili čtyřicítku, žijí se sebou a svými dětmi 

a živí se poněkud svérázným způsobem - provozují sex po telefonu. 

 

 

Obermannová, Irena: Příručka pro neposlušné ženy 
Hrdinka knihy se vyrovnává s vlastností, kterou podle jejích zkušeností muži 

na ženách snášejí ze všeho nejhůř, s psaním knih, a rozhodne se, že se 

vyléčí psaním příručky. Jenomže výsledek je zdrcující a z příručky je román, 

a to román neposlušný. 

 

 

 

 

 

 



Rendellová, Ruth: Smrt má jméno Doon 
Další z případů inspektora Wexforda. Brilantní zpracování napínavé zápletky, která se často 

podobá labyrintu plnému slepých odboček. Po nalezení mrtvoly počestné a slušné ženy 

v domácnosti odkrývá inspektor Wexford touhy, lásky a nenávisti obyvatel maloměsta 

Kingsmarkhamu. 

 
 
Robertsová, Nora: Nalezený sen 
Margo, Kate a Laura byly vychovány jako sestry v prostředí luxusní 

nádhery sídla Templeton House. Zdání, že Laura je tou nejšťastnější z nich, 

je klamné. Její románové manželství se rozpadlo vinou manželovy nevěry a 

Laura musí nyní přebudovat svůj život bez přispění rodinného bohatství 

Templetonů a najít samu sebe jako ženu... 

 

 
Řeháčková, Věra: Když matka pustí otěže 
Psychologický román pro ženy líčí příběh pětatřicetileté Renaty. V době, 

kdy má 14 a 18letou dceru, dostává možnost studovat při zaměstnání. 

Zakousne se do učení s nevšední vervou a všechny ostatní starosti 

odkládá. Během jejího studia však potřebují pomoc nejen její dcery, ale 

také nezájem o manželský život vede k nevěře jejího muže... 

 

 

 

Řeháčková, Věra:  Mládí nevybouřené 

Román líčí osudy hrdinky Lidky od jejího dětství přes první a zároveň 

osudové vzplanutí až do chvíle, kdy Lidka jako zralá žena poznává 

skutečnou lásku. Její příběh, zasazený do obodobí padesátých až 

devadesátých let minulého století, zaujme snad každou ženu. 

 
 

 
 
 
 



 
Thomasová, Danielle: Víření bubnů 
Zvuky afrických bubnů vyprávějí o štěstí i o tajemstvích, a někdy také o 

lásce. Právě ze zvuků bubnů se farmář Pat Gifford dozvídá o hrozbě pro 

svou budoucnost. Gifford se se svým synem pouštějí do boje za lid a za 

zemi, kterou milují. V překotných událostech se rodí nový život, nové lásky 

a nová spojenectví. Román velmi úspěšné autorky Danielle Thomasové, 

jehož ústředním tématem jsou temné a mocné rytmy afrického kontinentu, 

je okouzlujícím příběhem o dobrodružství, lásce a svobodě. Manželem 

Danielle Thomasové je  autor populárních bestsellerů Wilbur Smith. 

 
 

 
Twain, Mark: The Adventures of Tom Sawyer 
Klasický román o dobrodružství Toma Sawyera, čerpající z autorových 

vzpomínek na dětství prožité na americkém otrokářském Jihu v povodí 

Mississippi. Pozor, kniha je v angličtině! 

 

 

 

 

Slaughter, Karin: Smrtící polibek 
Děj napínavého románu se točí kolem vraždy novorozeněte a třináctileté 

Jenny. Jennyina smrt souvisí se zločinem, jehož obludnost vyráží 

policistům dech. Bezstarostnou náladu na městském kluzišti ukončily dvě 

šokující události. Na toaletě je nalezeno mrtvé novorozeně a na parkovišti 

je zastřelena mladá dívka. Co se zpočátku zdálo jako tragický, ale jasný 

případ, se postupně mění v děsivou tragédii, která otřese celým 

městem... 

 
 Smith, Wilbur: Diamantová cesta 
Důlní jihoafrické městečko je takřka odříznuto od civilizace, omezený 

přístup k němu umožňuje jen doposud nezničená železnice. Úředníci se 

snaží z oblasti ohrožené bandity zachránit personál a rodiny, současně 

mají starost o trezor s vytěženými diamanty. Převozem pokladu jsou 

pověřeni zkušení váleční veteráni. 



Smith, Wilbur: Dravec 
Mladý Hal Courteney, syn kapitána holandské lodi, vyspívá v otevřeném 

boji mezi muži na moři a v drsné africké divočině. Děj příběhu se 

odehrává v sedmnáctém století. 

 
 

Vandenberg, Philipp: Nefertiti 
Nefertiti – Kráska, která přichází. Sami staří Egypťané tak 

pojmenovali tajemnou a neobyčejně půvabnou královnu. Historik 

umění a germanista Philips Vandenberg nazval svou knihu o dosud 

málo známé královně „archeologickou biografií“, poutavě a 

zevrubně tu na základě vědeckých výzkumů a poznatků 

rekonstruuje životopis jedné z nejzáhadnějších postav starověkého 

Egypta, která měla silný osobní vliv na stáním a náboženském 

životě amarnského období.  Bohatá fotografická příloha.  
 

 

 

Vaňková, Ludmila: Černá sága 
Román nás zavádí do Afriky 16. století, kde tehdy existovaly mocné říše s vyspělou kulturou. 

Samotné seznámení s těmito málo známými fakty bude pro většinu čtenářů překvapením. 

Ludmila Vaňková spřádá na těchto skutečnostech dramatický příběh bílého námořníka, 

původem českého exulanta, a jeho černého přítele, potomka královského rodu. Jejich 

společná dobrodružství je provádějí křížem krážem přes celou Afriku, procházejí mnoha boji, 

prožívají společně i lásku a jsou svědky historických převratů a zániků celých říší. Zároveň 

v druhé rovině se odehrává příběh našich současníků, pravděpodobných potomků tehdejších 

hrdinů, kteří se pokoušejí vnést světlo do temných a nejasných míst historie.  

 

 

Woodová, Barbara: Doktorka Samantha 
V roce 1881 získává Samantha Hargraveová jako jedna z prvních žen diplom na lékařské 

fakultě, odjíždí z Londýna do Ameriky, ale i tady je žena-lékařka něco nemyslitelného. 

Samantha svádí mnohaletý tvrdý boj s předsudky, nedostatkem hygieny, prosazováním 

moderních léčebných metod, zachraňováním životů pacientů a v neposlední řadě také za 

své osobní štěstí. 

 



Koncert zklamaných srdcí – skutečné kriminální případy 

Soubor 22 kriminálních případů, které se skutečně odehrály. Skutečné 

kriminální případy patří v tomto oboru k četbě nejvyhledávanější a mnozí autoři 

k těm, jejichž jméno je zárukou autentičnosti, napětí a příjemného prožití 

volných chvil. 

 
 
Velká kniha hantecu 
Slangový slovník Moravanů, zachycující především výrazivo pro populaci nad 

18. rokem věku, povídky a zpěvník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELETRIE PRO NEJMENŠÍ: 
 
Delahaye, Gilbert: Martinka – velká kniha příběhů 2. 
Dalších osm příběhů o malé Martince. Tentokrát se s ní ocitnete na 

pouti, v cirkusu, v divadle, na slavnosti, karnevalu a ještě spolu 

prožijete Štědrý večer. Bohatě ilustrovaná knížka pro malé i větší děti. 

 

 

 
Delahaye, Gilbert: Martinka – velká kniha příběhů 3. 
Další velká kniha o děvčátku Martince přináší tyto příběhy: Martinka na 

návštěvě u tety Lucie, Martinka ve škole, Martinka ztratila svého 

pejska, Martinka a koťátka, Martinka a její tajemná sousedka, Martinka 

a den plný dobrodružství,í Martinka a neposedná fretka a Martinka 

poznává hudbu. Malebně ilustrovaná knížka, která přinese dětem 

zábavu i poznání. 

 

 

Chaloupek, Václav: Beruška, Bivoj a jejich kamarádi 
Viděli jste v lese prasečí rodinku? Možná mezi nimi byli také hrdinové 

z večerníčku Pruhovaní kamarádi. Zvědavá bachyňka Beruška a 

odvážný kňourek Bivoj. Obrázky leporela ukazují nejen jejich život na 

Sluneční pasece, ale i zvířátka která tam žijí s nimi. Mimo ostatních 

prasátek jsou to tetřívek, čejka, lištičky, jezevec a srnka. Leporelo pro 

nejmenší děti. 

 

 

 

 

Šaloun, Emil: Skřítek Racochejl 
Příběhy pohádkové postavičky, která vykouzlí úsměv na tváři a přinese 

klid a pohodu. 

 



BELETRIE  PRO MLÁDEŽ: 
 

Brezina, Thomas: Naše totálně ujetá rodinka 
Tinka s Lissi budou v neděli v televizi a uvidí je celá škola. Jejich nadšení 

však netrvá dlouho. Bráchové dělají jeden trapas za druhým a rodiče? Ti 

jsou jen pro ostudu. Všetečná moderátorka Belinda si navíc umíní, že za 

každou cenu pronikne s kamerou do jejich čarodějného domu... 

 

 
Brezina, Thomas: Ségra, tobě přeskočilo! 
Ve třídě, do které chodí Tinka a Lissi, se bude volit nový mluvčí a Tinka po 

této funkci z celého srdce touží. Jenže když jí chce Lissi pomoci trochou čar 

a kouzel, začnou se věci pořádně komplikovat: obě sestry musí okamžitě 

nastoupit do čarodějné školy, kde na ně čekají neobyčejně těžké zkoušky… 

 
 

Maiwald, Sandra: Láska přes SMS 
Nevíte, jak navázat kontakt s někým, kdo se vám líbí?  Máte problém 

vyznat milované bytosti lásku tváří v tvář? Nechcete riskovat trapné 

odmítnutí? Pak je tu "Láska přes SMS", která vám na příkladu více 

než 1 000 SMS nabízí nepřeberné možnosti, jak tyto problémy hravě 

a během několika sekund vyřešit. Navíc můžete podle svého založení 

či podle fáze, v níž se nachází váš vztah, zvolit buď romantičtější 

formu, nebo zaútočit odvážně a "na tělo"... 

 

 
Rowlingová, J. K.: Harry Potter a princ dvojí krve 
Šesté pokračování světového bestselleru o čarodějnickém učni Harry 

Potterovi. Zlo je záludné a skrývá se, jak nejdéle to jde. Teď se však 

dere k moci a má silné spojence: krutost a strach. Přežijí Bradavice a 

kouzelnické společenství? 

 
 



Rudolf, Stanislav: Reklama na lásku 

Dívčí román ze středoškolského prostředí. Příběh patnáctileté dívky Báry, 

která neuspěje při talentových zkouškách na výtvarnou školu, ale 

nakonec se jí podaří najít jiné uplatnění pro svůj výtvarný talent a díky 

němu získá nečekaně i velkou lásku. 

 
 

 
Řeháčková, Věra: Bezhlavě do maléru 
Třináctiletá Adéla prožívá se svými rodiči a známými vánoční prázdniny v 

Thajsku. Stane se svědkem ničivé vlny tsunami, která silně ovlivní její 

psychiku. Trpí nočními můrami, panickým strachem z vody a 

nesoustředěností ve škole. Její despotický otec však vyžaduje výborné 

známky a rozpolcená Adéla raději utíká z domova... 

 

 

 
Řeháčková, Věra: Zůstaň taková, jaká jsi 
Gábina žila spokojeně do doby, než se její rodiče rozvedli. V jejím 

životě nastává zlom. Zničehonic má doma místo bráchy nevlastní sestru 

a seznamuje se s dalšími nevlastními sourozenci. Začíná se toulat... 

Také její bratr Artur těžko nese rozvod rodičů. Gabka neví kam patří... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 

 

 
Čeman, Róbert: Geografická encyklopedie – rekordy: Živá svět – 
zvířata 
Publikace vám přiblíží extrémní jevy živé přírody. Vedle informací o rekordech 

v říši zvířat kniha poskytne ucelený přehled pestrého složení živočišstva na 

naší planetě a zároveň nastíní i jeho vztah k prostředí. 

 
 
Čeman, Róbert: Geografická encyklopedie – rekordy: Neživá 

příroda 
Příručka vás seznámí s extrémními jevy na naší planetě a poskytne pohled 

na jednotlivé složky neživé přírody; text doplněn řadou barevných fotografií, 

mapek, tabulek a přehledů 

 

 

Čeman, Róbert: Geografická encyklopedie – rekordy: Živá svět – 
rostliny 

Publikace vám přiblíží extrémní jevy živé přírody. Vedle informací o rekordech 

v rostlinné říši kniha poskytne ucelený přehled pestrého složení rostlinstva na 

naší planetě a zároveň nastíní i jeho vztah k prostředí. 

 

 

Ponsová, Michele: Internet krok za krokem 
Názorná příručka seznámí malé kluky a holky s Internetem, s tím, co je 

jeho podstatou, kdy, jak a proč vznikl, a také se základními pojmy, jako 

jsou např. elektronická pošta, poskytovatel připojení, vyhledávač, 

diskusní fórum, chat atd.  Skvělý průvodce při surfování, poradí, jak se 

po síti pohybovat, co a jak rychle najít, dá ty správné tipy a také poradí, 

jak vlastně s Internetem začít. 

 
 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 

 

Abella, Alex; Gordon, Scott:  Hitlerovi agenti -  tajné teroristické 
spiknutí A. Hitlera proti USA  
Neuvěřitelný příběh Hitlerova plánu nastolit v amerických městech vládu 

chaosu a teroru, prostřednictvím pečlivě vybraných a dobře vycvičených 

německých agentů. 

 

 

Bydžovský, Jan: První pomoc 
Příručka kompletně zpracovává laickou první pomoc a text je 

doplněn 46 přehlednými instruktážními obrázky. Informovanost a 

pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení 

lidského života a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž 

autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a 

vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami 

poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních 

směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do 

rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle 

Resuscitation guidelines – nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.  

 

 
 
Kříž, František; Vyhlídal, František: Kronika mistrovství 
světa v ledním hokeji 1920-2005 
Autoři chronologicky seřadili všechna mistrovství světa v ledním hokeji 

a shromáždili všechny dostupné údaje od rozlosování, přes výsledky 

až po přehledy nejlepších hráčů jednotlivých šampionátů. Kniha je 

obohacena i o vzpomínky hráčů, trenérů a sportovních činitelů. 

 
 
 

 
 



Mára, Jiří: Nový Zéland, země protinožců 
Autor popisuje svůj tříměsíční pobyt na Novém Zélandu. Ukazuje z 

osobních zkušeností život v místní rodině, studium angličtiny v jazykové 

škole, ale i historii, geografii, flóru, faunu a mnoho cestovatelských 

zážitků jedné z nejkrásnějších zemí světa 

 
 

 
Toulavá kamera 
Televizní pořad ČT "Toulavá kamera" zaznamenal velký úspěch a proto 

se jeho autoři rozhodli vydat jej v knižní podobě. Každá z padesáti 

reportáží obsahuje poutavý text, fotografie, mapky a praktické 

informace, které vám usnadní plánování cesty.  

 

 
 
Rohál, Robert: Lesk a bída slavných českých žen 
V knize se čtenář seznámí s osudy mnoha českých slavných umělkyň, 

které zazářily v trysku minulého století a přesto se dočkaly trpkého 

konce, ať už z důvodu nemoci, osamocení, nezájmu okolí či zákazům 

mocných. Přečtěte si medailony a životopisy  českých hereček a 

zpěvaček. Můžete se dozvědět něco nového o Lídě Baarové, Juditě 

Čeřovské, Emě Destinnové, Nataše Gollové, Ljubě Hermanové, Ireně 

Kačírkové, Laďce Kozcerkové, Adině Mandlové, Evě Ošmerové, Anny 

Ondrákové a Ince Zemánkové. 

 

 

Vrba, Pavel: Yvetta Simonová a její osudoví muži 
Už čtvrtou generaci provází životem ojedinělý hlas Yvetty Simonové, 

legendy české populární písničky. Jejího životního příběhu se na přání 

zpěvačky ujal Pavel Vrba, jeden z nejprestižnějších autorů písňových textů, 

které naše hudební scéna měla a má. Sám pro Yvettu téměř nepsal – 

věnoval se jiným žánrům, ale celou českou hudební scénu dobře zná a 

mezi hudebníky všech generací a stylů měl a má řadu přátel. Proto mohl 

jejím životním peripetiím, které prožila s „Osudovými muži“, rozumět a 

popsat je se zvláštní citlivostí a z neobvyklých úhlů pohledu. 



 
Špaček, Ladislav: Velká kniha etikety 
Kniha je univerzálním průvodcem různými společenskými událostmi. 

Seznamuje čtenáře se všemi formami společenského styku, se správným 

řešením společenských situací, s pravidly jednání doma i v cizině. 

 

  

 
Breníková, Markéta: Příběhy a úkoly pro chytré děti 
Publikace si klade za cíl rozvíjet u nejmenších dětí zájem o čtení. 

Autorka zvolila formu příběhů odpovídající náročnosti probírané látky. 

 

 

 
 
Doležalová, Edita: Hry pro rodiče s dětmi 
Kniha nabízí více než dvě stě aktivit zaměřených na rozvoj dítěte 

předškolního věku v oblasti myšlení, motoriky, řeči, smyslového vnímání, 

matematických představ a na rozvoj tělesný i sociální. 

 

 

 

Kalábová, Naděžda: Hrajeme si a tvoříme se skřítky 
Kniha nabízí pestré náměty zajímavých činností, které jsou motivované 

vymyšleným příběhem o skřítcích. Ti otvírají cestu fantazii a děti s nimi 

zažijí spoustu legrace, zábavy a dobrodružství. Publikace je určena 

učitelům, vychovatelům a rodičům 

 
 

 
Kalábová, Naděžda:  Pohádkové hry 
Kniha zkušené pedagožky je určena tvořivým rodičům, vychovatelům a 

učitelům. Hra tvoří základní téma i metodu celé publikace, jež je 

především inspirována pohádkou. Autorka vytvořila soubor 

pohádkových her, rozčleněných podle měsíců školního roku. 



 

Polinski, Diesel: Pohybové hry s děťátkem 
Tato kniha vám ukáže způsoby, jak můžete doprovázet a podporovat své 

dítě v jeho vývoji, nabídne vám podněty pro společné hry. 

 

 

 

 
 
Špaňhelová, Ilona: Dítě – vývoj a výchova od početí do tří let 
Publikace v jednotlivých kapitolách charakterizuje období života dítěte z 

pohledu jeho prožívání, psychických změn a vývoje. Kniha popisuje období 

prenatální, novorozenecké, kojenecké a období života batolete z pohledu 

matky, otce a dítěte. 

 

 
Vondrová, Petra: Výtvarné hrátky pro nejmenší 
Kniha plná originálních námětů na výtvarné hry pro nejmenší děti je 

určena pedagogům MŠ a rodičům. Děti od jednoho roku k hrám využijí 

nejrůznější, lehce dostupný a často odpadový či přírodní materiál, 

netradiční výtvarné pomůcky, podklady, techniky, zajímavé motivy. 

 

 

 

 

Skopová, Kamila:Jednoduché loutky 
Kniha přináší návody na výrobu jedenácti různých loutek či klapáčků, 

marionet, prstových loutek, javajek i klasických maňásků. 

 

 

 

Bříza, Vladimír: Dokonalejší texty ve Wordu v rekordním čase 
Přehledný a názorný uživatelský manuál, který vás zasvětí do tvorby 

dokumentu, jeho formátování, formátování stránek, tabulek, pokročilé 

práce s dokumenty a s podporou a nastavením prostředí Wordu 2003. 



 

Bříza, Vladimír: Píšeme ve Wordu v rekordním čase 
Příručka seznamující uživatele rychlou a názornou formou s efektivním 

využitím textového procesoru Word. 

 

 

Bříza, Vladimír: Tabulky a grafy v Excelu 
v rekordním čase 
Manuál vás rychle uvede do začátků co nejefektivnějšího 

využívání tabulkového procesoru z balíku Office 

 

 

 

 

Češková, Martina: Jak na Microsoft Excel 2003 v rekordním čase 
Po vysvětlení základních pojmů a seznámení s prostředím Excelu 2003 vás 

tato praktická příručka provede prvními kroky práce s tímto programem od 

nejjednodušších úprav buněk, listů i celých dokumentů přes zadávání 

vzorců až po vytváření jednoduchých tabulek, jejich formátování a úpravy. 

 

 

 

Češková, Martina: První kroky s Internetem v rekordním čase 
Kniha vás provede základními způsoby využívání internetu od připojení se 

k internetu přes různé způsoby práce s informacemi a možnostmi 

komunikace až po bezpečnostní aspekty využívání internetu. 

 

 
 

Pecinovský, Josef: Jak na Microsoft Word 2003 v rekordním čase 
Kniha vám názorně a srozumitelně předvede, jak píšeme a opravujeme text, 

tiskneme dokument, upravujeme vzhled písma a formát odstavce, používáme 

číslování a odrážky. 

 

 

 



 

Slowík, Josef: Jak na počítač v rekordním čase 
Příručka se zabývá počítačovou sestavou, uživatelským nastavením 

počítače, internetem a elektronickou poštou, multimediálním využitím 

počítače. 

 

 

 

Soukup, Roman: Fotografujeme digitálně v rekordním čase I. 
Cílem publikace je přiblížit čtenáři základy práce s digitálním fotoaparátem 

tak, aby byl schopen fotografovat ve většině běžných fotografických 

situacích 

 

 

 
 

 

 

 
 


