
NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 

 

Beletrie dospělí  
Skutečné případy KRIMI: Záhada mileneckého páru 

Skutečné případy KRIMI: Partie pro opuštěné pány 

Skutečné případy KRIMI: Smůla krásné kaskadérky 

Skutečné případy KRIMI: Návrat ztracené dcery 

Skutečné případy KRIMI: Soumrak lásky 

Skutečné případy KRIMI:  Poslední mejdan 

Skutečné případy KRIMI: Příliš svůdná holka 

Skutečné případy KRIMI: Cena jedné noci 

Každá z útlých knížeček obsahuje několik příběhů, které vznikly na základě skutečných 

kriminálních případů z českého prostředí. Autoři příběhů jsou např. I. M. Jedlička, 

Josef Kratochvíl, Eduard Svítivý, Jan J. Vaněk, Aleš Pivoda, Jiří Soukup a další. 

 

Sacher, Richard: Dýchla na mě smrt 

Už se vám někdy stalo, že jste doslova na poslední chvíli unikli 

smrti? Pokud ano, pak jistě máte na co vzpomínat. Stejně tak 

jako osobnosti, které v páté knize úspěšného autora otevřeně 

popisují (nejen) své velmi strhující příběhy, při jejichž čtení 

vám běhá mráz po zádech.  



Naučná pro dospělé 
Novych, Anastasia: Sensei ze Šambaly I.: Moudrostí 
Ducha odhalí on Poznání tajné 

Tato kniha si po celém světě získává čtenáře všech věkových 

skupin. Po jejím přečtení budete cítit neobyčejný příval energie 

a duševní svěžesti. V knize naleznete i odpovědi na skryté, zcela 

osobní otázky. Odkrývá nový pohled na svět. Probouzí v duši 

člověka ohromnou duchovní sílu a pomáhá čelit krutosti a 

nespravedlnosti tohoto světa. Tato kniha dokáže naplnit život 

člověka novým smyslem a změnit jeho osud k lepšímu. 

 

Pavličová, Šárka: Sama doma 

Pořad Sama doma slaví na podzim 2008 kulaté jubileum: 

je mu deset let a má na svém kontě desetkrát sto 

šedesát dílů živého vysílání, které - ač zaměřeno 

převážně na ženy na mateřské dovolené - poutá 

pozornost všech věkových kategorií a přitahuje i mužské 

diváky. V knize s výběrem typických témat pořadu hovoří 

autorka s předními odborníky, divákům velmi dobře 

známými z televizní obrazovky, na témata týkající se 

těhotenství a péče o novorozence i starší děti, probírá 

také výsostně ženské zdravotní problémy a rizika, věnuje se partnerským vztahům a 

nezapomíná ani na péči o zdravý a krásný zevnějšek. Ve stručných medailoncích a 

rozhovorech představí deset současných moderátorek pořadu. Kniha je doplněna 

barevnými fotografiemi a nákresy....  

 



Beletrie děti 
Disney, Walt: Donald listonošem 

Kačer Donald si našel nové zaměstnání, stal se z něho listonoš. 

Svou práci má rád a vykonává ji s co největším úsilím. S 

roznáškou zásilek v odlehlých končinách mu pomáhá malý oslík 

Benny. Avšak jen do té doby, než si Donald místo něho pořídí 

nový vrtulník. V tu chvíli Donald ještě netuší, že je oslík Benny 

nenahraditelný. 

 

Disney, Walt.  Medvídek Pú a medový strom  

Medvídek Pú byl z celého Stokorcového lesa nejmlsnější. Kudy 

chodil, tudy přemýšlel, jak spořádat trochu medu. Když dostal za 

vyučenou od včel, napadlo ho prozkoumat zásoby svého kamaráda 

Králíčka. Vyjedl mu všech med v domě, a to neměl dělat! Bříško mu 

ztloustlo tak, že uvízl ve dveřích, a ačkoliv kamarádi tlačili i 

tahali, nemohl se pohnout. Zbývalo jediné, kruté řešení... 

 

Rider, Cyntiha; Brychta, Aleš: Chlupatá příšera 

Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit 

společnou četbou a povídáním o knížkách edice „Učíme se číst“, na 

jejíž přípravě se podíleli pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích 

vystupuje běžná rodina s dětmi Emou, Davidem, Vítkem a psem 

Alíkem, kteří prožívají běžná i kouzelná dobrodružství. Knihy rozvíjejí 

čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu a doplňují je zábavné 

aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností a vám dávají řadu 

podnětů k rozhovoru. Tato knihy je v kategorii F – Čtu plynule s jistotou. 



McMullan, Kate: Drakobijecká akademie 1 (Prvně do školy) 

První kniha Drakobijecké akademie. Potulný pěvec Wiglafovi předpoví, že 

se stane hrdinou, a Wiglaf se tedy vypraví naplnit své poslání: stane se 

studentem Drakobijecké akademie. Jak se ale vůbec může vyučit 

drakobijcem, když nesnáší pohled na krev? 

 

McMullan, Kate: Drakobijecká akademie 2 (Pomsta Dámy 

Dračice) 

Stačí čarodějovo kouzlo odvahy k tomu, aby Wiglafa zachránilo, když 

se „matka všech draků“ (nebo přinejmenším tří tisíc šesti set 

osmdesáti čtyř) vydá hledat mládence, který zabil syna číslo 92? 

 

McMullan, Kate: Drakobijecká akademie 3 (Školní výlet do jeskyně 

zkázy) 

Temný les se nezdá být pro školní výlet ideálním cílem. Právě tam ale dračice 

Seetha ukryla svoje zlato a právě tam proto míří Wiglaf i ostatní studenti 

Drakobijecké akademie - i když to znamená, že musí prozkoumat Jeskyni 

zkázy, plnou záludných pastí! 

 

McMullan, Kate: Drakobijecká akademie 4 (Wiglaf se žení?) 

Čtvrtá kniha Drakobijecké akademie (na závěr knihy je zařazena 

dvojjazyčná kapitola). Bohatá princezna Krkalka hledá manžela - 

manžela se zrzavými vlasy, který zabil už přinejmenším dva draky a 

jehož jméno začíná jejím oblíbeným písmenem W. Že by právě Wiglaf 

byl chlapcem jejích snů? 



Katčin nový kůň 

Malá Katka se raduje: může strávit pár dní na koňské farmě svého 

strýčka. Čeká tam na ni bratranec Tomáš a hlavně nový kůň. A na 

něm by se Katka moc ráda svezla. Je to nádherný kůň, ale je 

smutný a nechce nic jíst, protože si ještě na farmě nezvykl. Katka 

i Tomáš si v noci u koníka ustelou a pomáhají mu tak snášet 

osamění.  Jak tento příběh dopadne? Snadné čtení pro začínající 

čtenáře a dyslektiky.  

 

Michal a dinosauři 

Michal s Aničkou rádi hrají karty. Jsou na nich obrázky 

dinosaurů.Tito pradávní obyvatelé planety obě děti lákají. A když je 

děda pozve k návštěvě dinoparku, jsou moc rádi, ale trochu se i bojí. 

Co když oživnou? Kniha je doporučena začínajícím čtenářům i 

dyslektikům. Některá slova jsou nahrazena obrázky. 

 

 

O malé princezně Natálce 

Princezna Natálka má narozeniny. Nejdříve jí poblahopřál kocour 

Pip, potom služka Líza. Natálka má celý seznam dárků, které by si 

přála: nejvíc bílého poníka. Splní se Natálčino největší přání? 

Kniha je doporučena začínajícím čtenářům i dyslektikům. Některá 

slova jsou nahrazena obrázky. 

 

 

 



O statečném rytíři Rudolfovi  

Král Waldemar pozval mladého rytíře Rudolfa, aby přijel na turnaj a 

slavnost v jeho zámku. Cestou rytíře zastihne strašlivá bouře. Skryje se 

se svým koněm v rozvalinách hradu. Ale netuší, že je zde čeká děsivé 

setkání s okřídleným drakem. Bude se umět statečný rytíř Rudolf 

ubránit? Kniha je doporučena začínajícím čtenářům i dyslektikům. 

Některá slova jsou nahrazena obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beletrie mládež 
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 1 

Jedenáctiletý Greg Heffley si zapisuje své zážitky a pocity a kreslí 

obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Píše o svém otravném starším 

bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o každodenním boji o přežití 

ve škole, o jednom fakt děsivém domě hrůzy i o kreslení komiksů pro 

školní časopis... 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 2 

Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád. A ani se ho neptejte, co 

dělal o prázdninách, protože o tom fakt netouží mluvit... Nejradši by 

zkrátka s novým školním rokem na všechno zapomněl, obzvláště na 

jednu trapnou událost... Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr 

Rodrick ví, co se stalo, a Grega stojí obrovské úsilí, aby své tajemství 

udržel pod pokličkou. Ale nakonec to stejně praskne... 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 3 

Gregův otec si stále myslí, že může ze svého syna udělat 

opravdového muže. Proto se horlivě snaží najít pro něj tu 

nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. Greg se ale pokaždé ze všeho 

vykroutí. Jenže když mu táta pohrozí vojenskou školou, je Gregovi 

jasné, že teď ho musí napadnout něco opravdu dobrého... 

 

 



Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 4 

 Jsou letní prázdniny, počasí je skvělé a všechny děti si užívají 

venku. Tak kde vězí Greg Heffley? Je zalezlý doma a za 

zataženými závěsy hraje videohry. A moc si tuhle svoji verzi léta 

užívá – žádné povinnosti, žádná pravidla. Ovšem Gregova máma má 

jinou představu o ideálním létě... plnou venkovních aktivit, které 

rodinu „udržují pohromadě“. Čí představa nakonec zvítězí? Nebo 

snad všechno změní nový přírůstek do Heffleyovic rodiny? 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 5 

Greg Heffley se nemůže dočkat, až vyroste. Ale je dospívání 

skutečně taková legrace? Zničehonic se musí vyrovnat se spoustou 

společných holčičích a klučičích večírků, větší odpovědností, a 

dokonce i s nepříjemnými změnami, které se „stárnutím“ souvisejí… 

a to všechno bez svého nejlepšího kamaráda Rowleyho. Zvládne to 

Greg sám? Nebo bude muset čelit ošklivé pravdě? 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 6 

Greg Heffley má fakt problém. Školní majetek byl poškozen a on je 

hlavním podezřelým. Ale nejšílenější na tom je, že je nevinný. Nebo 

alespoň skoro. Dopadení se blíží, ale pak znenadání udeří sněhová 

bouře a celá rodina Heffleyů je uvězněna v domě. Greg ví, že hned 

jak sníh roztaje, bude muset čelit nepříjemnostem. Může ale být 

horší trest, než uvíznout na celé svátky bez cesty ven se svou 

rodinou? 

 



Warren, Patrick: Richard III. 

Adaptace známého dramatu Williama Shakespeara propojuje 

klasický shakespearovský jazyk v brilantním překladu Martina 

Hilského s moderním, dynamickým grafickým stylem japonského 

komiksu - mangy. Patrick Warren, přední britský manga ilustrátor, 

ponechává Richardův příběh v původních kulisách středověké 

Anglie, ale dodává mu ryze dnešní atmosféru: temný, gotický 

středověk působí v jeho výtvarném podání navýsost aktuálně. 

Dramatický příběh Richarda III. se totiž v různých obměnách odehrává v každé době: 

vždy se objeví nějaký tyran, který při své cestě na vrchol bezohledně likviduje vše, co 

mu stojí v cestě... 

 

 

 


