
BELETRIE PRO DĚTI: 
 
 

 
Bubla, Pavel: Pohádky z vody a skal Moravského krasu 
Pohádky z temného podzemí se třpytivými krystaly, ve kterých vystupují 

skřítci, vodníci, čarodějnice a netopýři. 

 

 
 

 
Disney, Walt: U nás na farmě 
Znáte příběh o třech největších hrdinech Divokého západu? Kdepak, 

nejsou to žádní kovbojové, ale krávy, které s nasazením života 

zachránily svou farmu Kousek nebes před Alamedou Slimem, 

nejhorším desperátem a zlodějem dobytka, jaký kdy řádil na 

americkém Divokém západě. Žasnete nad tím, jak to dokázaly? A 

budete žasnout ještě víc, pokud otevřete tuto knížku a začtete se do 

příběhu plného překvapení, napětí a humoru! 

 
 
Příběhy zvědavého štěňátka 
Kniha je vhodná jako první čtení pro začínající čtenáře, má velká písmena a je bohatě 

ilustrovaná. Obsahuje tyto pohádky: Zvědavý Punťa, Hřebeček Kaštánek, Myšák Chlubílek, 

Králíčci Kulíšek a Hnědulka, Krtek Popleta.  

 
 
Z pohádky do pohádky 
Kniha je vhodná jako první čtení pro začínající čtenáře, má velká 

písmena a je bohatě ilustrovaná.  

 

 
Šrámková, Marta: Před brněnskými hradbami 
Kniha zachycuje pověsti z ulic, předměstí i dřívějších 

samostatných obcí rozkládajících se kdysi před hradbami města. 



Tetourová, Marie: Velký rádce předškoláka 
Kniha plná nápadů, obrázků a povídání, ve které najdete vložený 

pracovní sešit s mnoha zajímavými úkoly. 

 

 

 
 

 

Wolf, Jiří: Pohádky a vyprávěnky z Jižních Čech 
Vyprávění o strašidlech, princeznách i dracích ve vztahu k jihu 

Čech. 

 

 

 
Malčík, Pavel: Hrajeme si se zvířátky 
Nejoblíbenější úkoly pro děti ze školky. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BELETRIE PRO MLÁDEŽ: 
 

 
Coma, Karel: Experti 
Bláznivá teenagerovská komedie zpracovaná podle scénáře 

populárního filmu. Oskar a Filip, počítačoví nadšenci, odbourávají 

předmaturitní stres šmírováním lidí z protějšího domu, zejména krásné 

a nepřístupné Lucie. Po dalším arogantním odmítnutí se Oskar 

rozhodne změnit razantně sám sebe... 

 
 

 
 
Oates, Joyce Carol: Z těch zelených očí jde strach 
Francesca s mladší sestrou Samanthou žijí s otcem, slavným 

televizním komentátorem. Jejich matka, která celý svůj život 

podřizovala kariéře manžela, od nich odešla, aby "našla sama 

sebe". Zpočátku se Samantha na matku zlobí, ale poté, co ji 

navštíví, se obě konečně sblíží. Idyla je ale pokažena vpádem 

rozzuřeného otce... 

 

 

 

 
 
Rourová, Beatrice: Diagnóza: úča 
Vtipně a netradičně pojatá knížka o nevyzpytatelných stvořeních 

jménem "úča". Autorka odhaluje tajemství těchto podivuhodných 

bytostí a nabízí trefného průvodce a praktického rádce školním 

životem. 

 

 
 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ: 
 

 
Almanach obce.info 
Najdete zde kompletní seznam všech obcí, městských částí 

a měst České republiky, jména jejich starostů a primátorů. 

Nechybí kontaktní informace o každé obci, jako jsou 

telefonní a faxová čísla, emailové, webové a poštovní adresy 

a barevné erby. K informacím o obcích jsou přiloženy i 

základní statistické údaje, jako je počet obyvatel, rozloha 

obce, první písemná zmínka, a také úřední hodiny na 

obecních a městských úřadech.  

Pokud máte přístup na internet, můžete se rovněž podívat 

na nejobsáhlejší informační portál o všech obcích a městech     

          ČR – www.obce.info. 

 
 
Dudek, Oldřich: Nevšední život, záhadná smrt Karla 
Svobody 
Životní příběh a především pak okolnosti záhadné smrti legendárního 

skladatele jsou tématem knihy jeho dlouholetého osobního přítele 

Oldřicha Dudka. 

 

Knápek,  Zdeněk: Průvodce po nejkrásnějších místech 
České republiky – Čechy 
Knihy přinášejí základní informace důležité pro každého turistu, 

který chce navštívit nejkrásnější a historicky nejzajímavější místa v 

České republice. 

V knihách je více než 2000 hesel věnovaných našim hradům a 

zámkům, včetně zřícenin, klášterům, muzeím i galeriím, městským 

památkovým rezervacím, rozhlednám, skanzenům, lázním, větrným 

mlýnům, zoologickým zahradám, keltským oppidům, pravěkým 

hradištím a mohylám, menhirům, jeskyním, propastem i chráněným krajinným oblastem a 

národním parkům. 

http://www.obce.info


 

 

Lapáček, Jiří: Internet pro muže 
Seznámení se Sítí a jejím využitím s ohledem na specifického 

uživatele - muže. Kde a jak najít informace např. o kutilství a hobby, 

rybářství a akvaristice, fotografování, modelářství, autech, sportu, 

cestování, pivu a tabáku, seznámení, sexu a erotice, aj.  

 
 

 

Procházka, David : Mobilní telefony 
Kniha popisuje historii mobilní komunikace, vysvětluje příslušné pojmy 

včetně technologie přenosu, přináší praktické rady a tipy pro snadné a 

efektivní ovládání mobilu. 

 

 

Slavík, František Augustin: Vlastivěda moravská. Brněnský okres. 
Dějiny Brna a okolí, kniha z edice Vlastivěda moravská. 

 

 
Šottnerová, Dagmar: Léto a podzim – zvyky, obyčeje, náměty, návody, 

pohádky, příběhy a hry 
Výborná kniha z edice o lidových tradicích a zvycích v naší zemi.  

V knize naleznete: charakteristiku období, pověry, legendy, 

pranostiky, lidové zvyklosti a tradice, jejich původ a využití v práci s 

dětmi - básničky, hádanky, lidová vinšování a říkadla, písničky, 

povídky, pohádky a náměty pro rukodělnou činnost. Období 

zahrnuje světce a zvyklosti: Svatá Magdalena, Svatá Anna, Panna 

Maria, Svatý Václav, dožínky, dočesná, vinobraní, len a konopí, 

brambory, řepa, ovoce a zelenina, poutě. Můžete se s knihou naučit 

starodávné dětské hry s míčem, „blechou“ a „špačkem“… 
 

 

 
 



Šottnerová, Dagmar: Velikonoce – zvyky, obyčeje, 
náměty, návody, pohádky, příběhy a hry 
Kniha obsahuje: časové zařazení, charakteristiku, legendu o vzniku, 

pranostiky, oblasti k využití v práci s dětmi – hádanky, básničky, 

říkadla, pohádky, dramatické hry, pohybové hry, rukodělnou činnost, 

další.  

 

 

 

Šottnerová, Dagmar: Zima – zvyky, obyčeje, náměty, 
návody, pohádky, příběhy a hry 
knize Zima jsou zpracovány lidové tradice spadající do období mezi 

Novým rokem a Velikonocemi, např. Masopust, Karnevaly, Tři 

králové, atd. Materiály v knize jsou systematicky uspořádány tak, 

aby se s nimi dobře pracovalo.  

Mimo jiné zde najdete informace o vzniku tradic, pranostiky, 

hádanky, básničky, pohádky, písničky, ale i náměty na zhotovení 

různých výrobků.  

 

 

 

Šottnerová, Dagmar: Vánoce – původ, zvyky, koledy, hry a námět 
V knize naleznete: původ Vánoc, průběh svátků a vánoční symboliku, 

recepty na vánoční pečivo a pokrmy, pranostiky, známé i méně známé 

vánoční zvyky, tradiční lidové koledy a říkadla; didaktické, smyslové, 

dramatické a pohybové hry; pohádky a příběhy, básničky, verše na 

novoročenky, náměty a návody na vánoční přání, vánoční výzdobu, 

ozdoby na stromeček, vánoční řetězy, svícny, betlémy, vánoční aranžmá, 

pečení cukroví s dětmi, náměty na vánoční slavnosti, tradiční koledy, 

písně o Vánocích aj. 

Tato kniha je součástí edice popisující lidové tradice a zvyky v naší zemi.  

 

 
 



NAUČNÁ PRO DĚTI: 
 
 
Bauer, Alois: Čeština na dlani  
Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, 

shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část 

literární obsahuje informace z dějin literatury od nejstarších dob až 

do současnosti, vedle faktografie uvádí i ukázky z nejznámějších 

literárních děl, přináší i poznatky literární teorie. V části jazykové 

jsou zahrnuty všechny jazykové plány: hláskosloví, tvarosloví, 

skladba, slovotvorba, pravopisné zásady i stylistika, přináší základní 

znalosti z vývoje slovanských jazyků a především češtiny. 

Texty jsou doplněné 330 ilustracemi s portréty spisovatelů, 

výtvarnými doprovody ke knihám, ukázkami původních vydání a dobových reálií, novin a 

časopisů i fotografiemi z filmových zpracování literárních děl. 

Takto ucelený přehled středoškolské látky českého jazyka a literatury může sloužit jako 

učebnice a čítanka přímo při vyučování a zejména jako důležitá příručka pro všechny 

maturanty při opakování látky k ústní maturitní zkoušce z tohoto předmětu.  

 
 

Grisewood, Sara: Vyrábíme šperky 
Kniha nabízí spoustu nápadů na výrobu šperků, kterými můžete 

potěšit své blízké. 

 

 
Knorr, Peter; Goebel, Doro: Bláznivá cesta po Evropě 
Bláznivá cesta po Evropě plná úkolů, ve kterých se osvědčí důvtip 

a postřeh. Vyřešte záhadu v každém městě. Hledání objektů na 

nepřehledných obrázcích. 

 

 
 
 
 



Kubešová, Eva: Cestou necestou – výlety pro celou rodinu 
Vydejte se s námi na patnáct procházek po všech krajích České republiky 

určených pro malé i velké a dozvíte se mnoho zajímavých informací 

z naší země. Obsahuje: vlastivědu, české kraje, české dějiny, historické 

události, kulturní památky, architektonické památky, města, hrady, zámky, 

tvrze, muzea, lidovou architekturu, přírodní památky, pohoří, přehrady, 

významné osobnosti, panovníky, architekty, pověsti, tradice, zajímavosti, 

turistické trasy a výlety. 

 

 

Miller, Ondřej; Tatíčková, Irena: Kvízová horečka: Toulky Evropou 
Soubor testů s otázkami, které se točí kolem zeměpisu, dějin, přírody 

a kultury našeho světadílu.  

Obsahuje: Zeměpis Evropy, evropské dějiny, umění, kulturu, literaturu, 

hudbu. Náboženství, přírodu, botaniku, zoologii, sport, vědu, vynálezy, 

významné osobnosti.  

 

 
Panfil, Tomáš: Evropská unie – vše, co bychom měli vidět 
Historie, současnost a budoucnost EU. Prezentace, instituce, symbolika. 

Členské státy.  Postavení České Republiky v Evropské unii. Cenný zdroj 

informací pro učitele i žáky.  

 

 
Pečonková, Libuše: Pomocníček pro školáky 
Veršovaná mluvnická pravidla jako mnemotechnická pomůcka pro 

školáky. Pomocníčka může používat prakticky kdokoliv. Mladší děti, 

aby si nové pojmy lépe zapamatovaly, starší děti, aby si snadno 

připomněly starší učivo a pomůže i před přijímačkami, kdy na 

zopakování všeho potřebného času nepřebývá. 

 
Růžička, Oldřich: Internet pro děti Knížka dětem přístupnou formou 

vysvětluje, co to internet je a jak jej ovládat, uvádí nejlepší internetové 

magazíny pro děti, jak nalézt informace z oblasti sportu, techniky, přírody, 

aj., zabývá se internetovými hrami a zábavou. 



 

Stowell, Charlotte: Vyrábíme přáníčka 

Stowell, Charlotte: Vyrábíme knihy 
Knihy nabízí spoustu nápadů na výrobu 

přáníček a vlastních knih, kterými můžete 

potěšit své blízké. 

 

 

Vesmír v kostce  
Kniha encyklopedického charakteru, plná obrázků a fotografií, je 

jedinečným zdrojem informací pro děti - přináší poznatky o sluneční 

soustavě, o Slunci a hvězdách, o obloze, o vztahu lidí a vesmíru, o 

kosmických plánech. 

Obsah: astronomie, Vesmír, kosmologie, galaxie, Sluneční soustava, 

planety, komety, Slunce, hvězdy, Mléčná dráha, kosmické výzkumy, 

kosmické výpravy, kosmické lety, družice, rakety, raketoplány, 

meziplanetární sondy, dalekohledy, pozorování hvězd. 

 
 
Guinnessovy světové rekordy 2007 
Vydání pro rok 2007, obsahující nejrůznější rekordy a kuriozity 

z mnoha oblastí. Bohatě ilustrováno 

 
 
 
 

 
 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
 

 
Adair, Gilbert: Snílci 
Příběh o třech mladých kinofilech, Američanu Matthewovi, který studuje v 

Paříži, a francouzských dvojčatech Théovi a Isabelle. Děj je zasazen do 

bouřlivých jarních měsíců roku 1968, je to příběh o posedlosti a mládí, 

posedlosti filmem, ale i sexem. 

 

 

 

Beranová, Eva: Kočičí pověsti 
Báje o kočičích skřítcích, vílách, rusalkách, divokých kočkoženkách, 

moudrých čarodějnicích, o dobrém duchu Mňoukalovi a především o 

té tajemné, černě oblečené paní Černé růži, která žila osaměle se 

svými dvanácti kočkami a mužem podivínem. 

 

 

Bláha, Stanislav: Spartakiádní vrah 
Kniha vycházející v řadě knih „Velké zločiny v malé zemi“. Kniha se pokouší 

o rekonstrukci jednoho z velkých zločinů našich dějin na pozadí tehdejších 

událostí. Základem jsou fakta doplněná o beletristické prvky, a minipříběhy 

doplňující celý děj na úroveň románu. Kniha je doplněna fotografiemi 

například z policejní rekonstrukce. 

 

 

 

Block, Lawrence: Zavírací hodina 
Přepadení baru U Morriseyho, ke kterému se náhodou nachomýtne 

bývalý detektiv Matt Scudder, se mu později stane klíčem k rozluštění 

závažného zločinu. 

 

 



 
 

Bolten, Zdeněk: 13 x český horor  
Kniha obsahuje celkem 13 hororových dosud nepublikovaných povídek 

z českého prostředí. Je určena milovníkům tajemství, hrůzyplných úmrtí 

a překvapivých zakončení. 

 

 
 

 
Brdečková, Tereza: Slepé mapy 
Architekt Viktor Herman žije v českém maloměstě na běžné poměry skvěle 

a spokojeně, obklopen zajištěnou a spořádanou rodinou. Dokud nepropadne 

klasické krizi středního věku. Jednou ráno ho ta myšlenka samotného 

překvapí: co kdyby odešel? Zničující vášeň k neznámé dívce ho vzápětí 

připraví o klid a nakonec i o jeho blízké. Tehdy se objeví podivný balkánský 

uprchlík, vyslanec světa nejistoty a krutosti... 

 

 
 
Cartland, Barbara: Zákon lásky 
Paulina se seznámí se stejně starou princeznou Margaritou a dělá jí 

společnici na cestě do Ruska. Přitom poznává i carský dvůr a jeho 

intriky. 

 

 

 
Clarková, Mary Jane: Za všechno se platí 
Farrell Slaterová je nepříliš úspěšná produkční televizní stanice Key. Při 

natáčení zpravodajského šotu na aukci starožitností se náhodně dozví o 

vzácném Měsíčním vejci, které nechal ruský car Mikuláš vyrobit pro svoji 

ženu. Farrell cítí, že pro ni nastala příležitost vylepšit si reputaci, a tak se 

pustí do pátrání po osudu klenotu. Netuší, že tento skvost svým majitelům 

přináší neštěstí, ba dokonce i smrt... 

 



 

 

Dvořáčková, Vendulka: Pověsti tajemných míst 
Sázky s čerty, tajemné zvyky, kletby, duchové, bílá paní a další 

strašidelné pověsti svázané k dodnes existujícím místům.  

 
 

 
 

Erben, Václav: Efektivně mrtvá žena 
Ve foyer malého divadla bylo nalezeno příšerně zohavené mrtvé 

ženské tělo. Foyer oddělovaly jen zamčené obyčejné dveře od 

podzemních místností Tiskové agentury. A právě tento fakt vedl 

kapitána Exnera a jeho tým k odhalení vražedného motivu i téměř 

dvojnásobného vraha. 

 

 

Falconer, Colin: Zloba 
Za Michelem, který je připomínkou náhlého vzplanutí mladé Francouzky a 

jejího indického milence, zůstávají jen opuštěné a zklamané ženy a za 

každou rvačku a porážku se mstí a zůstává za ním i krvavá stopa... 

 
 

 
Fulghum, Robert: Třetí přání (1. díl) 
Světoběžná Američanka Alice, Američan Max-Pol Millay - autor 

Krétské kroniky a Řek s anglickým pasem Alex Evans. To jsou tři 

hlavní protagonisté románu, jenž se odehrává na Krétě, v zahradě 

Clauda Moneta, na Oxfordských vodních kanálech. Tady všude 

dochází k průsečíku lidských osudů. První a druhá část románové 

pentalogie v jednom svazku. 

 

 

 

 
 



Fulghum, Robert: Třetí přání (2. díl) 
Třetí a čtvrtá část románové pentalogie v jednom svazku. Opět 

se setkáme s Alicí, Alexem a Max–Pollem jako hlavními 

postavami. Děj nás tentokrát zavede do Japonska, kde si Alice 

nechá u věhlasného mistra udělat své vysněné tetování, a 

posléze do Athén, kde se všechny známé postavy na svých 

cestách zastaví a setkají se svou „věštkyní“ taxikářkou 

Polydorou, která každému předpoví budoucnost. Všichni se pak 

sejdou na Krétě v Meltemi, kde Alex uspořádá večeři na oslavu 

svatého Ošidného, patrona lidí, co nežijí konvenčně. 

 

 
Fulghum, Robert: Třetí přání (3. díl) 
Třetí díl (pátá část románové pentalogie) vezme v dosavadním 

vyprávění nečekaný obrat. Do děje vstupuje možná fiktivní čtenářka 

románu, aby možná fiktivnímu autorovi, který nechal svou hlavní 

hrdinku Alici na konci předchozího dílu zemřít, předvedla svoji verzi 

jeho románu, jak jej četla a vnímala ona. Příběh je teď zcela v jejích 

rukou, a ona doplňuje chybějící místa v románu. Zároveň se rozvíjí její 

románek s autorem. 

 

 
 
Hurwitz, Gregg: Spálená země 
Zdařilý eko-thriller o skupince vědců a mariňáků, kteří ztroskotají na 

jednom ostrově v Galapágách a vinou evoluční katastrofy bojují o přežití. 

 

 
Lamb, Arnette : Temná vášeň 

Hlavní hrdina - náčelník z Vysočiny - se po sedmi letech strávených 

v Toweru vrací na panství Fairhope, kde žije jeho nevěrná žena. Hned při 

prvním setkání je překvapen. Clara ho nepoznává. Usadí se tedy na 

panství, kde zaujme právoplatné místo pána tvrze. Něco zde však není 

v pořádku. Co skrývají kamenné zdi hradu? Co se před ním snaží Clara 

utajit? To se dozvíte na stránkách tohoto romantického příběhu, který 

autorka líčí s bravurní dovedností zkušené spisovatelky historických románů. 



 

Lamb, Arnette: Rozpolcené srdce 
Historické bestsellery Arnette Lambové se objevily v takových 

periodikách, jakými jsou: The New York Times, USA Today a Publisher 

Weekly. Rozpolcené srdce je romantický příběh zasazený do Skotska 

neklidného osmnáctého století. 

 

 

 
 
Lindsey, David: Barva noci 
Harry Strand, bývalý pracovník americké informační služby, se snaží 

zapomenout na svou práci špióna i na smrt své manželky, která 

zahynula při autonehodě. Jednoho dne si v domě své přítelkyně pustí 

videokazetu a stane se svědkem pronásledování své manželky cizím 

autem, které ji nakonec vytlačí ze silnice a shodí do moře... 

 

 
 
Miková, Karla: Tyrkysové okouzlení 
Vztahy sedmnáctileté Simony nejsou zrovna ideální. Na rozdíl od jejích 

spolužaček ji vždy přitahovali starší muži. Na jednom večírku potká 

Jeho. Vše ostatní přestává existovat. Je tu jen ona a jeho oči. Jaké je 

však její překvapení, když zjistí, že majitelem oněch očí je ženatý 

muž.. 

.  

 
McClure, Ken: Krize 
Tři muži náhle zemřou na mozkové onemocnění a doktor Bannerman, 

patolog a expert na choroby mozku, se vydává svízelnou situaci se vší 

diskrétností prošetřit detailněji a přitom zjišťuje příšerná fakta. Jde o 

smrtící virus přenesený z jiného živočišného druhu, nebo snad o 

vražedné spiknutí lidí? 

 

 



 

Mitchard, Jacquelyn: Území ztrát 
Při automobilové nehodě přijdou o život mladí manželé, kteří po sobě 

zanechávají osmnáctiměsíční dcerku. Mezi pozůstalými se rozpoutá 

nelítostný boj o adopci dítěte. Gordon, bratr zemřelé matky se z lásky k 

milované neteři vzdává adopce ve prospěch druhé strany. Záhy si však 

osud se všemi znovu zahraje. 

 

Monyová, Simona: Kudlanka bezbožná 
Román je napsán formou deníku ženy středního věku, která prožívá 

manželskou krizi. 

 
 
 
 

Ovčačíková, Alena: Zločiny a tresty středověku 
Vybrané kriminální příběhy nejsou vymyšleny. Odehrály se v letech 1530 

– 1630 na Pardubicku a Táborsku. Jsou zaznamenány v takzvaných 

Smolných knihách, které popisují zločin, osobu podezřelého a motiv činu, 

pokud byl odhalen. Jsou záznamem výslechu obviněného v mučírně, 

zachycují jeho výpověď před mučením a po mučení. V některých 

pasážích jsou zapsány doslovné odpovědi vyslýchaných na otázky 

vyšetřujícího. Strohé, úřední dokumenty jsou obohaceny o příběh, který 

se v hrubých rysech takto odehrál, ale detaily a vedlejší osoby jsou 

uměleckých ztvárněním autorky. 

Kniha ukazuje jaké zločiny a z jakých pohnutek páchali naši předci a jak fungovala tehdejší 

spravedlnost včetně trestů. 

 
 
Pawlowská, Halina: Jak blbá tak široká 
Další kniha fejetonů, sloupků, vtipných postřehů a úvah známé spisovatelky a 

scenáristky. 

 



 

Peck, M. Scott: Postel u okna 
Román s detektivní zápletkou se zabývá problematikou dobra a zla, 

duchovního růstu a hledání sebe sama. Autor také využívá svých 

bohatých zkušeností z dlouholeté práce psychoterapeuta. 

 

 

 

Petersová, Ellis: Příchod Dánů 
Osmnáctý příběh bratra Cadfaela nás zavede do Anglie poloviny 

12. století, kde sice přetrvává klid zbraní, ale v zemi pustošené 

válkami není bezpečno. V té době se má uskutečnit zvláštní 

církevní mise na podporu jistého normanského biskupa, vedená 

mladým diakonem Markem. Na cestě ho má doprovázet a o jeho 

bezpečí se postarat zcestovalý bratr Cadfael... 

 

 

Rašek, Antonín: Podnikatelka 
Autor vykresluje portrét ženy, pokoušející se v sobě spojit zdánlivě neslučitelné: oddanost 

matky a manželky, neúnavnou pracovitost podnikatelky a smyslnost milenky. Na román 

volně navazuje kniha "První nevěra". 

 
 
Remešová, Michaela; Schuster, Roman: Přežili jsme tsunami 
Publikace má dvě roviny. Jedna je exkluzivní zpovědí několika českých 

celebrit o tom, jak na vlastní kůži prožívaly setkání s přírodní katastrofou, o 

čem v mezní situaci přemýšlely a jak tento zážitek ovlivnil jejich vztah k 

životu. Druhá je deníkově chronologickým záznamem katastrofy. 

 

 

 

Robertsová, Nova: Bouřlivý příliv 
Román o  třech bratrech, kteří po smrti otce pečují o opuštěného chlapce jménem Seth. 

Ethan se snaží vybudovat prosperující podnik, aby pomohl zajistit novou rodinu a kvůli 

Sethovi i milované ženě se pokouší překonat tíživou minulost. 



Stínil, Luděk: Falešná hra 
Viky je něžná a milá dívka, Dokáže však být i tvrdá a rozhodně si nenechá 

nic líbit. O tom se přesvědčí Mirek, jenž Viky tajně miluje - a po letech se s 

ní pokouší navázat vztah -, ale i jeho čtyři kamarádi. V řadě více či méně 

komických situací jim Viky názorně předvede, že dívčí vynalézavost nezná 

hranice... 

 

Viewegh, Michal: Andělé všedního dne  
Pro dvaapadesátiletého Karla z pražských Nuslí je úterý 5. září 2006 

posledním dnem jeho života, ale to zatím vědí jen andělé... Mladá vdova, 

učitel autoškoly, sebevrah a čtyři andělé - to jsou možná trochu 

překvapiví protagonisté této knihy. Novela vypráví příběh jediného dne, 

na jehož konci se tři lidské osudy spojí v jeden. 
 

 
Williamsová, Sue: Teď vás asi zastřelíme, aneb, Mladá dáma 
na cestách 
Kdyby byla Sue Williamsová předem věděla, že se jednou probudí ve spacím 

pytli docela nahá a beze všech věcí v africké pustině, že ji bude uhánět 

ženitbychtivý mexický politik nebo objeví - ovšemže příliš pozdě - že se v Číně 

nacpala psím masem, možná by z domu ani nevytáhla paty.  

Teď vás asi zastřelíme aneb Mladá dáma na cestách je vtipné, napínavé líčení 

cest oné podnikavé mladé dámy po všech koutech světa. V téhle knížce se 

nedočtete o tom, jaké to bylo na konci každé strastiplné cesty. Naopak. Je to kniha o putování, často 

krásnějším a důležitějším, než cíl sám.  

Nad stránkami téhle půvabné knížky se budete smát i kroutit hlavou. Každopádně však budete mít 

pocit, že se královsky bavíte neuvěřitelnými a ztřeštěnými historkami své nejlepší přítelkyně. 

 

Yalom, Irvin D.: Láska a její kat  
Kniha vypráví příběhy deseti pacientů, kteří hledali v psychoterapii 

pomoc k zvládnutí běžných problémů každodenního života. 

Obsahuje touhy a motivace lidské duše a zároveň nechává 

nahlédnout tajemství, frustrace, patos i humor objevující se v 

terapeutickém vztahu. 


