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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ  

   
 
Burgr, Josef:  5 největších zločinů  

Pět skutečných kriminálních případů, které se staly v období 20. 

století na území našeho státu.  

  

 

 
Carrell, Jennifer Lee: Vraždy podle Shakespeara  

Kate Stanleyová režíruje představení Hamleta v nově 

zrekonstruovaném divadle Globe v Londýně. Odpoledne před 

premiérou ji navštíví dávná přítelkyně Roz, výstřední harvardská 

profesorka, a předá jí krabičku ve zlatém papíru, která má obsahovat 

převratný objev. Týž den vyhoří divadlo do základů a Roz je 

zavražděna způsobem, který nikoli náhodou připomíná smrt 

Hamletova otce. Kate pátrá po jednom z největších tajemství literární 

historie a na každém kroku jen o vlásek uniká vrahovi, jenž se 

nepokrytě inspiruje Shakespearovým dílem. Najde Kate dávno ztracenou 

Shakespearovu hru? Podaří se jí odhalit, kdo byl William Shakespeare? Anebo se 

dobere zjištění, že oslavovaný dramatik vůbec neexistoval?  
 

 
Fuchsová, Irena: Když jsem potkal anděla  

Kniha je opět plná povídek. O pedantovi, kterého vyléčila 

pastelka, o chytré kolii a ukradeném rotopedu, o archiváři s 

berlemi i o výletu do Moskvy, o lásce ke spisovateli, o 

zamilovaném vdovci i o vdovci, který se stal Mikulášem, o 

nešťastných i šťastných láskách...  
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 Jirotka, Antonín; Lipert, Michal: Po stopách zločinu  

Kniha obsahuje patnáct skutečných kriminálních případů, které se odehrávaly v 

devadesátých letech na území České republiky.)  
  

 

 Kubátová, Táňa: Možná přijde i kominík  

Denisa se po prožité životní tragédii uchýlí na chalupu, kde se 

chce o samotě vzpamatovat. Jenže už při příjezdu zažije šok, z 

něhož se jen tak nevzpamatuje. Navíc se v jejím okolí vyskytuje 

muž, kterého nelze v žádném případě ignorovat.  

  
 

 
  Kubíková, Karla: Samoživitelka  

Sylvu potkáváme v okamžiku, kdy její manžel na počátku 70. let 

náhle odešel do emigrace. Sylva zůstává sama s malinkou 

Anežkou, je zklamaná, znechucená a začíná v ní vítězit zloba. 

Zloba, jež s sebou nese ztrátu mateřského citu, souhlas se 

spoluprací s StB a velmi nevyrovnané vztahy s okolím, vyvrcholí 

po letech, kdy se Jaroslav vrací z Mexika do Čech. Nečekaně 

tragické vyústění příběhu ovšem zapříčinila zloba úplně jiná...  

  

   
Nálepková, Táňa: Ráj na dosah  

Závěrečná část volné trilogie (navazuje na tituly "Scénář 

provinčního příběhu" a "Cvičebnice praktického bytí"). Na lidi 

občas padne deprese. Ti osamělí, bez lásky, a ti s existenčními 

problémy bývají postiženi častěji a hlouběji. Rozvedená Julie se 

dvěma dorůstajícími potomky balancuje nad propastí nouze a 

má pocit, že tíhu nepřízně osudu už není schopná unést. Ve 

chvílích propadu a bolesti se cítí jako trosečník na pustém 

ostrově a zdá se jí, že by snad bylo lepší takový život vzdát. Už ví, že racionální 

cesta z tohoto stavu neexistuje. Jenže svého pozemského ráje hodlá dosáhnout stůj 

co stůj, a tak hledá, medituje, po svém se modlí, pátrá po nějakém příručním guru...  
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 Oriolová, Laurence: Vrah je mezi námi  

Detektivní příběh z malého města v okolí Paříže, v němž se hledá v úzkém kruhu 

podezřelých, příslušníků místní honorace bestiální vrah, jenž zabil několik těhotných 

žen.  

   
   

Shariff, Samia: Závoj strachu (šokující příběh ženy, která se 
vzepřela osudu)  

Hlavní hrdinka Samia se narodila v Alžírsku, v bohaté rodině, 

ovšem muslimské, pro kterou dcera nic neznamená. Rodinu 

ovládá despotický otec, který v šestnácti letech Samii násilím 

provdá. Manžel ji znásilňuje, bije a vyhrožuje upálením zaživa. 

Do této atmosféry plné výhrůžek a strachu porodí šest dětí. Aby 

unikla šílené podřízenosti a uchránila své dcery před tím, co sama prožila, překračuje 

jedny hranice za druhými. Nakonec nalezne bezpečný přístav až v Kanadě.  

 

 
 

  Wassmo, Herbjorg: Dům se slepou verandou  

Příběh mladé dívky Tori, která vyrůstá na ostrově u 

severonorského pobřeží po druhé světové válce. Vrstevníci se jí 

vysmívají, protože je dítětem německého důstojníka, příslušníka 

nenáviděné okupační armády. Nejhorší na všem je fakt, že je 

zneužívána otčímem. Postupem času však dívka získá sílu čelit 

všemu násilí a zjistí, že na světě existuje také svoboda a bezpečí.  
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BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

 
Lanczová, Lenka: Potížistka  

Osmnáctiletá Šárka přijíždí na prázdniny domů a nemá jiný cíl 

než se psychicky zotavit z předešlého vztahu, nasbírat síly, 

uklidnit se. Do Nížan, rodné vesnice, ji nic netáhne. Poslední tři 

roky strávila mimo domov a nemá zde žádné staré přátele, 

proto je dost překvapena, když objeví nové. Prázdniny se 

nečekaně rozjedou a Šárce se daří zapomínat na staré křivdy, 

tím spíš, když společně s partou vyrazí na tramp. Najít 

ztracenou rovnováhu dá dost práce, natož když potíže jsou venku i uvnitř. Román o 

lásce a přátelství a také o tom, že není dobré být sám - i když mezi lidmi  

  
Wagner, Zdeněk: Sedmero dračích srdcí  

Příběhy v knize se odehrávají na pomezí reality a snu. Najdete v nich osoby a 

předměty obyčejné, ale i nadpřirozené: víly, čarodějku, draka.  Najdete zde 

dobrodružně laděné pohádky i svět fantazie.  

   

   

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ  

 
Šťourač, Milan: ZE ZÁPISKŮ DOBRODRUHÁčka, pro kterého je dobrá každá 

kačka (Itálie, San Marino, Monako, Ukrajina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko, 
Skotsko, Rumunsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Srbsko (2002-
2004)  

Cestovatelské zážitky z mnoha zemí Evropy, které autor, cestovatel, dobrodruh a 

rodák z Jinačovic navštívil s vynaložením minimálních nákladů, poukazují na 

dobrosrdečnost a pohostinnost obyvatel napříč kontinentem.  
 

     

Jihomoravský kraj – Veřejné knihovny  

Medailonky profesionálních knihoven měst a obcí  

Zajímavé informace o minulosti i současnosti veřejných knihoven na  jižní Moravě.  


