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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 
Aubertová, Brigitte: Vražedný seznam 
Georges Lyons vede dvojí život: naoko spořádaný ženevský občan 

si vydělává na živobytí jako bankovní lupič. Všechno jde jako na drátku až 

do okamžiku, kdy při přípravě loupeže v Bruselu spatří svou ženu Marthu 

v náručí jiného muže. Od té chvíle se jeho život mění ve sled děsivých 

událostí, kde nikdo není tím, za koho se vydává, a všichni se ho snaží 

zabít. Georges Lyons bojuje o život, ale především se snaží najít odpověď 

na otázku, PROČ se ho každý snaží zbavit. 

 

Bettle, Janet: Přiznání 
Další detektivní příběh s postavou policejního náčelníka Jesseho Stona. Tentokrát musí 

pátrat po pachateli sériových vražd v malém městečku Paradise. 

 
Bingham, Harry: Honba za milionem 
Když milionář Bernard Gradley umírá, zanechá svou bývalou 

ženu bez prostředků, jeho dcera dostane místo v kurzu pro 

sekretářky a tři synové, kteří byli dosud zvyklí žít rozmařile z 

otcových pěněz, mají možnost zúčastnit se závodu: kdo z n ich 

dokáže vydělat - ne vyžebrat si, vypůjčit nebo ukrást - během 

příštích tří let milion liber, ten zdědí veškerý otcův majetek. 

Pokud se to žádnému z nich nepodaří, majetek propadne ve 

prospěch dobročinných fondů. Bratři jsou nuceni pustit se do 

závodu jednoho proti druhému, ale poctivě a tvrdě pracovat 

není pro žádného z nich snadné. Když se čas začne naplňovat, jsou někteří z nich ochotní 

bojovat všemi prostředky... A jen jeden bude mít dost štěstí, nebo bude dost zoufalý na to, 

aby zvítězil. 

 
Briskin, Jacqueline: Sny nestačí 
Hlavní hrdinka Alyssia del Mar, dcera zemědělské dělnice, díky své ctižádostivosti pronikne 

úspěšně na hollywoodské nebe a stává se erotickým idolem. 
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Brůhová, Milena: Muškáty potřebují slunce 
Román rozvíjí příběhy několika rodinných mikrosvětů a sleduje jejich malá i větší dramata. 

 

Casarjian, Robin: Odpuštění - odvážná volba k dosažení klidu v srdci  
Obsahuje: duševní zdraví, psychologii, psychoterapii, meditaci, odpuštění, vinu…  

 

Cílek, Roman: Odvrácená tvář 
Sedm příběhů napsaných na základě skutečných událostí nabízí pohled na problém 

kriminality mládeže. 

 

Connelly, Michael: Město kostí  
Na Hollywood Hills byly nalezeny kosti dvanáctiletého chlapce. Případu se ujímá 

nekonvenční detektiv Harry Bosch a brzy zjistí, komu ostatky patřily. Postupně odkrývá 

dávno zapomenuté události, které k vraždě vedly.  

  

Davis, Patrick A: Vyšetřovatel  
Vyšetřování závažné konstrukční poruchy jednoho z nejpopulárnějších civilních letadel a 

vražda plukovnice vojenského letectva spolu souvisí. Někdo se snaží mařit vyřešení opravy 

letadla.  

 

Elkins, Aaron: Do morku kosti 
Gideon Oliver, soudní antropolog a detektiv amatér, rozmotává klubko záhad kolem deset let 

staré mrtvoly svého kolegy Jaspera, který zemřel při nepřesvědčivě prošetřené nehodě. 

 

Foerster, E. M. : Rodinné sídlo Howards End 
Strhující příběh dvou dívek, který se odehrává na počátku minulého století v Anglii na sídle 

Howards End.  

 

Foster, Vernon W.: New start - Nový začátek, kniha o zdravém životním stylu 
První ze série knih zdravotního programu New start.  

Obsahuje: lékařství, léčitelství, péče o zdraví, nemoci, zdravotní problémy, prevence nemocí, 

léčba chorob, zdravotní programy, zdravá životospráva, zdravý životní styl, zdravá výživa, 

hygiena výživy, léčba světlem, sluneční energie, hydroterapie, koupele, obklady, zábaly, 

inhalace, masáže, spánek, nespavost, pohyb, sport, tělesná cvičení, dýchání, dechová 

cvičení, relaxace, odpočinek, návykové látky, duševní zdraví, duševní hygiena, zvládání 

stresu. 
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Galleymoreová, Frances: V bezpečí 
Herečka Karen Kincaidová se provdá za bývalou hvězdu Harryho 

Glasse, skrývajícího temnou minulost a léta utajovaného syna, který 

usiluje o smrt svého otce, Damien však naváže s Karen vztah a oba 

začnou čelit násilnickému Harrymu. 

 

 

Grippando, James: Mimo podezření 
Miamský právník Jack Swyteck řeší  výjimečný případ. Zastupuje 

svou bývalou přítelkyni Jessie, která čelí žalobě kvůli tomu, že 

nezemřela po sdělení diagnózy, že trpí smrtelnou chorobou a odprodala svou životní pojistku 

investiční společnosti. Ukázalo se však, že diagnóza byla chybná a investoři požadují 

okamžité vrácení peněz, které jí vyplatili. Jack spor vyhraje, ale o dva dny později nalezne ve 

své koupelně Jessiino mrtvé tělo. Zdá se, že kdosi usiluje o jeho život... 

 

Hugo, Victor: Bídníci, I. a II. Díl  
Slavný román humanistického spisovatele 19. století oslavuje mravní sílu člověka a čistou 

lásku.  

 
Janečková, Klára: Prokletý původ 
V románu je literární fikce s historickými událostmi skloubena do poutavého příběhu, v němž 

se dívka Annabela u smrtelného lože svého otce dovídá, že jí nepřísluší privilegia rodu 

d'Avalos. Proti své vůli je provdána za chudého hraběte a pro zachování rodu přinucena 

porodit muži své sestry dítě, bohužel nežádoucí dívku. Za své štěstí musí bojovat... 

 

Kinsella, Sophie: Dokážete udržet tajemství?  
Svět bláznivých příhod, tajností a krkolomných náhod, v němž mají všichni - hlavní hrdinka 

Emma Corriganová, její nejlepší přítelkyně Lissy a jejich příšerná spolubydlící Jemina - svá 

malá tajemství...  

 
Lauerenc, Margaret: Hledači pramenů 
Jeden z nejpopulárnějších současných kanadských románů líčí osudy dívky ze zapadlého 

městečka, odkud díky své cílevědomosti a schopnostem dokáže vyváznout. 
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Monyová, Simona: Matka v krizi 
Říká se, že mateřská láska, je ten zvláštní příjemný pocit, který žena 

vnímá, když všechny její děti spí. Simona Monyová zastává názor, že 

mateřská láska je naopak věrným odrazem toho, co jsme ochotné pro 

děti udělat, obětovat i vydržet, když jsou vzhůru. Matka v krizi je jen 

začátek! Volné pokračování Vás čeká v připravované knize Matka v 
koncích.  

 

Moody, Raymond A. : Život před životem  
Obsahuje: život, převtělování, reinkarnace, hypnóza, autohypnóza.  

 
Oates, Joyce Carol: Nebe nikdy nepadá 
Psychologická studie krásné a ctižádostivé dívky, jejíž život navždy 

poznamenává smrt mladého muže. 

 

Parker, Robert B.: Chladný jako kámen 
Další detektivní příběh s postavou policejního náčelníka Jesseho Stona. 

Tentokrát musí pátrat po pachateli sériových vražd v malém městečku 

Paradise. 

 

 

Parrado, Nando: Zázrak v Andách 
Třicet let po letecké katastrofě v Andách vypráví jeden z přeživších 

o hrůzách, které prožil. Ti, kteří havárii přežili, zůstali trčet na 

pustém ledovci ve výšce 3 500 m bez jakýchkoliv zásob či vybavení 

a bez prostředků na přivolání pomoci. Museli překonávat mrazivé 

teploty, smrtonosné laviny i následky katastrofické zprávy, že 

pátrání po nich bylo odvoláno. 

 
 
 
Paulová, Jana: Jak běžet do kopce  
Osobitá, víceméně duchovně zacílená cestopisně-biograficko-fejetonisticky optimistická 

prvotina známého ženského klauna není dalším kusem v řadě dobových hereckých breptů, 

ale vpravdě poctivou literaturou o hledání sebe sama s barevnými ilustracemi autorčiny 

dcery.  
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Ray, Jeane: Julie a Romeo 
Humorný příběh o vztahu dvou lidí na prahu stáří, kterým v náklonnosti brání mnohaleté 

nepřátelství mezi jejich rodinami. 

 
Rosenbergová, Nancy Taylor: Zkouška ohněm  
Stella Cataloniová, mladá talentovaná žena, je přesvědčena, že požár, při kterém zahynuli 

její rodiče, založil její bývalý přítel Tom Randall. Když se opět objeví, chce se mu Stella 

pomstít. Tom je však brutálně zavražděn a Stella je obviněna jak z tohoto zločinu, tak ze 

žhářství... 

 

Rudolf, Stanislav: Co jsme si říkali k ránu 
Příběh mladé Simony, svádějící zápas o splnění největšího přání - 

přivést na svět a do manželství dítě. 

 
Small, Beatrice: Nalezení ztracené lásky 
Mladá vdova Valentina Barrowsová po smrti svého manžela odmítá 

dvoření svého bratrance a vydává se do Istambulu, aby vypátrala svého skutečného otce. 

Cestou je přepadena. Únosci ji přinutí vypít omamný nápoj, který ji uspí, a když se probudí, 

zjistí, že se stala otrokyní v proslulém sultánově harému. 

 
Smith, Deborah: Když padla Venuše  
Humorný, lehce dráždivý, patetický a mnohdy překvapivý příběh o nedobrovolné a nechtěné 

cestě dvou uzavřených srdcí, která se bojí začít opět věřit, dokud nezjistí, že společně našla 

nový domov.  

 

Steelová, Danielle: Nevýslovná láska 
Rodinná tragédie, smrt rodičů a snoubence při ztroskotání Titaniku, 

ovlivní další život mladé dívky - hrdinky příběhu. Edwina musí 

přebrat starost o vydávání rodinných novin a o mladší sourozence. 

 

Stewart,  Mariah: Smrtelná chyba 
Detektivní příběh vypráví o odhalování rafinovaného a odhodlaného 

vraha. Ten jako by při výběru svých obětí metodicky postupoval 

inspirován stránkou vytrženou z telefonního seznamu bez zjevného 

motivu. Tři ženy přišly krátce za sebou brutálně o život a zdá se, že 

je spojuje jen stejné jméno v telefonním seznamu... 
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 Suter, Martin: Odvrácená strana měsíce 
Tématem románu je ztráta identity a boj s vlastními pudy. Autor 

bravurně využívá prostředků detektivky a thrilleru, aby  vykreslil téma 

mnohem zásadnější, než se na první pohled zdá. Čtyřicetiletý 

právník Urs Blank rozhodně netrpí nouzí, jezdí v černém jaguáru, 

nechává si šít v Londýně, ve chvílích volna poslouchá Mendelssohna 

a popíjí armagnac. Cestou do prvotřídní restaurace, kam by se 

normální člověk ztěží odvážil vejít, míjí bleší trh a zastaví se u stánku 

s vonnými tyčinkami. Tady se seznámí s mladou a krásnou 

prodavačkou… 
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NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 

 
 

Hlavenka, Jiří: První kroky s počítačem 
Pomocná příručka pro všechny, kteří se učí s počítačem teprve 

zacházet. Zaměřeno na Microsoft Windows XP Home či 

Professional i uživatele starších verzí. 

 

 

 

 

 
Karger, Petr: Péče o dítě do 3 let 
Kniha vychází z nejčastějších dotazů a problémů čtenářek 

pravidelné rubriky Poradna pediatra časopisu Maminka. Na jejich 

dotazy odpovídá a v nesnázích radí zkušený praktický dětský lékař 

 

 

 

 
Šotnarová, L.: Jak vést kroniku obcí a měst 
Populárně zpracovaný metodický materiál zejména pro kronikáře, ale i 

pro starosty obcí. 

 

 

 

 

Příhoda, Petr; Zacpal, Jiří : Internet pro začátečníky (knížka pro každého)  
Obsahuje: výpočetní technika, počítačové sítě, Internet, připojení, služby, elektronická pošta, 

e-maily,  diskusní skupiny, Telnet, webové stránky, prohlížeče, adresa, obsluha.  
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BELETRIE PRO DĚTI 
 
 

Co jezdí ve městě  
Obrázkový slovníček v podobě leporela pomáhá dětem poznávat svět. 

V knížce jsou uvedeny a názornými obrázky doplněny pojmy týkající se 

běžných dopravních prostředků. Najdete tu: autobusy, popelářská auta, 

hasičská auta, policejní auta, auta odtahové služby, záchranku a 

nákladní automobily. 

 
 
Bobková, Martina; Smetana, Zdeněk: Divokraj 
V knize si s Anežkou vyjdeme do Divokraje, do krajiny, která je nám 

důvěrně známá, ale zároveň plná překvapení. Hemží se to v ní 

hodnými skřítky a sem tam se objeví i nějaký ten zlobivý trpaslík. 

Půvabné vyprávění je doplněno ilustracemi Zdeňka Smetany. 

 

 

 
Brezina, Thomas: Zabouchnutá ségra 
Lissy a Tinka o kluky vlastně vůbec nestojí - a proč taky, když mají obě 

dohromady čtyři pěkně protivné bratry, se kterými by nevydržel ani svatý. 

Jenže jednoho dne se v jejich třídě objeví nový kluk a brzy se zdá, že 

velkému holčičímu kamarádství je konec. 

 
Březinová, Ivona: Bramborová Bára 
Knížka obsahuje pohádkové příběhy, do v nichž jsou citlivě 

zakomponovány prvky současnosti, a tak jsou některé poetické, jiné 

zase humorné. Víte například jak vypadá Bramborová Bára? A 

Marcela z marcipánu? Nebo co studuje Dominik? O tom všem je tato 

pohádková knížka. Přečtete si nejen o nich, ale i o jiných klucích a 

holkách. Dozvíte se, co je potkalo, když byli malí i o kousek větší. Určitě se s nimi 

skamarádíte a prožijete spolu spoustu zábavy i dobrodružství. 
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Březinová, Ivona: Červená Karkulka pro loutkové divadlo 
"Víte, proč má Karkulka tak divné jméno?" 

"Víte, co si prozpěvovala, když šla lesem?" 

"Víte, co by se stalo, kdyby do babiččiny chaloupky dorazila dříve než vlk?" 

"Dokážete vyrobit svou vlastní loutku?" 

Příjemné interaktivní úkoly pro děti a dětičky, maminky a tatínky, babičky a 

dědečky ... 

Kniha obsahuje výtvarnou vložku s názvem Vyrob si své vlastní loutky. 

 
 

Krolupperová, Daniela: Zuzanka 
Pro čtenáře od 6 let. Veselá dobrodružství, která prožívá holčička 

Zuzanka s maminkou, tatínkem, zlobivým bráškou, kocourem Čertem a 

ostatními kamarády. Na knížku volně navazuje titul se stejnou hrdinkou 

"Zuzanka a ježeček". Pro čtenáře od 6 let.  

 
 

 
Tetourová, Marie: Poslouchám tě, pohádko 
Známé klasické pohádky ve verši i próze, určené menším dětem k 

poslechu a malým čtenářům pro první čtení. 

 

 

 

 

VHRSTI: Už se nebojím tmy 
Pohádkový příběh pro nejmenší s vynikajícími 

ilustracemi.V této dětské knize předkládá aktuální a 

originálně zpracovanou variaci na téma strašidel a 

boje se strachem. Jednatřicetiletý kreslíř Vhrsti (vl. jm. 

Vojtěch Jurík) se výtvarnému umění věnuje od útlého 

dětství. 
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NAUČNÁ PRO DĚTI 
Atlas lidského těla  
Svým charakterem je publikace předurčena širokému spektru 

čtenářů. Díky kvalitě ilustrací, podrobnosti, přesnosti a ucelenosti 

vysvětlujících textů mohou tuto knihu využít jak profesoři a studenti 

středních skol, tak i profesionálové z různých oblastí, například 

trenéři, fyzioterapeuti, gymnasté, sportovci, homeopati, zdravotnický 

personál, maséři a mnozí další. Kniha poslouží též začínajícím 

studentům medicíny a v neposlední řadě i široké veřejnosti se 

zájmem o zdraví a péči o tělo. Atlas lidského těla chce být 

významným příspěvkem do katalogu existujících publikací a 

nepochybně bude užitečný nejen samotným objevem 

prezentovaných informací, ale i svou praktickou využitelností v 

každodenní péči o tělo a kvalitu života. 

 

 

Burdett, Alice: Šelmy – kniha s prostorovými modely zvířat 
Kniha s prostorovými modely šelem (tygr, karakal, levhart, gepard, lev, 

puma). 

 

 

 
 
Guinness World Records 2008 
Tato edice obsahuje všechny nejúžasnější nové rekordy a senzační 

fotografie z celého světa. 

 

 

 
Chrisholmová, Jane: Ilustrované dějiny v datech 
Obsahuje: světové dějiny, historické události, historická období; 

předsedy vlád, prezidenty, osobnosti, panovníky. 
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Janotka, Miroslav; Linhart, Karel: Zapomenutá řemesla - vyprávění o lidech a 
věcech  
Obsah: řemesla, cechy, domácí výroba, dějiny.  

 
 
 

Psi – chov, výcvik, nemoci, zdravotní péče, první 

pomoc 
Rady a zkušenosti nejlepších světových veterinářů, 

chovatelů a instruktorů výcviku, které obsahuje tato kniha, 

vás naučí pečovat o psa tak, aby byl celý život zdravý, 

poslušný a šťastný. 

 
 
 

Velký obrazový lexikon – psi 
Tato kniha je jedinečnou naučnou publikací, a to jak pro začínající 

chovatele, tak i pro zkušené kynology. Jedná se o dotisk úspěšného titulu 

Velká encyklopedie psů. 

 

 
 
Vyberte si zvířátko 
Tato kniha dětem pomůže při výběru domácího zvířátka. Dočtou se 

zde to nejdůležitější, co o chovu musejí vědět, ať již chtějí psa, 

kočku, andulku, rybičky nebo třeba burunduka. 


