
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

Boček, Evžen: Poslední aristokratka 
Frank Kostka je potomek českého šlechtického rodu, žijící v New Yorku. 

Po pádu komunistického režimu se v doprovodu manželky Vivien a dcery 

Marie vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku získává 

hraběcí rodina i personál: konzervativního kastelána, hypochondrického 

zahradníka a prostou ženu z lidu, která vaří, uklízí a ráda si cvakne. 

Společně pak prožívají spoustu veselých příhod.Kniha neobsahuje sex, 

násilí, vraždy, úchylky ani hluboké myšlenky a její jedinou ambicí je 

pobavit čtenáře. 

 

 

Boček, Evžen: Aristokratka ve varu 
Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je 

o to těžší, že denně potkává členy své bláznivé rodiny a k tomu 

několik střelených zaměstnanců "nejchudšího zámku v Čechách". 

Otec je skrblík, americká maminka se chce podobat princezně 

Dianě... a největší událostí na zámku Kostka za posledních tři sta 

let byla svatba Helenky Vondráčkové. Kastelán Josef nenávidí lidi, 

hospodyně paní Tichá kleje jako dlaždič a celý den nasává 

ořechovku přímo z lahve... a chvílemi příběh rozdrnčí                                

i charakteristické ráčkování Karla Schwarzenberga. Pokračování 

Poslední aristokratka, nejúspěšnější humoristické knížky roku 2012 oceněné Cenou 

Miloslava Švandrlíka, nabízí další porci bláznivých situací a gagů, při nichž je hlasitý smích 

zaručen na 100%. 

 

 

Boček, Evžen: Deník kastelána 
Deník kastelána vyšel před patnácti lety jako prvotina Jana Bittnera. 

Dnes lze již říct, že skutečné jméno, k němuž se váží také 

veleúspěšné humoristické knihy Poslední aristokratka (2012) 

a Aristokratka ve varu (2013), je Evžen Boček (1966). Zatímco 

v těchto dvou titulech šlo autorovi především o pobavení čtenáře 

(Cena Miloslava Švandrlíka za nejvtipnější knihu roku), jeho prvotina 



je z jiného řečiště, ačkoliv kulisy jsou stejné, tedy zámecké. Deníkový příběh kastelána chytí 

čtenáře okamžitě. Hrdina knihy se znechucením opustí velkoměsto a zamíří na venkov, aby 

našel ztracený smysl života a zachránil své manželství. Zámek ho však od počátku zaskočí 

— odkrývá se jako místo dávných i současných příběhů, dramat a nečekaných setkání. 

Tajemné síly prosáknou do života celé jeho rodiny. Je lidský rozum dostačující zbraní, nebo 

jsou věci mezi nebem a zemí, s nimiž je třeba se smířit? Kastelán možná nenajde, co hledá, 

možná nezíská, co si přeje, a možná nic není, jak si představoval. Pobyt ve zdech 

mysteriózního zámku mu však odhalí podobu života, o níž dříve neměl nejmenšího tušení. 

 

 

Caro, Isabelle: Holčička, která nechtěla vyrůst 
Její fotky obletěly celý svět, aby pomohly v boji s mentální anorexií. 

Isabelle Caro - modelka trpící touto nemocí pózovala na šokujících 

fotografiích Oliviera Toscaniho. Rozhodla se světu ukázat své tělo. 

Vyhublé až na kost, nahé… Její odvaha odhalit se rozdělila svět. 

Někteří ji i celou kampaň proti poruše příjmu potravy ocenili, jiní 

fotografie šmahem odsoudili a kampaň označili za příliš krutou. 

Nakonec se rozhodla svůj příběh sepsat. Příběh, kam až tato nemoc 

může zajít. Dva roky po jejím vydání modelka Isabelle Caro svůj boj 

prohrála. Zemřela ve věku 28 let. 

 

 

Green, John: Hvězdy nám nepřály 
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí 

rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc 

překonat. Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je 

spojuje originální pohled na život i na chorobu, která je postihla. 

„Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem 

pro humor a sarkasmus a díky autorovu vyprávěčskému talentu 

vyznívá velmi působivě.  

Nové vydání připravujeme v souvislosti s aktuálním filmovým 

zpracováním - stejnojmenný snímek vznikl podle tohoto 

knižního bestselleru a v hlavních rolích představí Shailene 

Woodley a Ansel Elgort. 

 

 

 



Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl z okna 
V den, kdy se mají v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté 

narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova důchodců, a jak 

praví název knihy, zmizí. Zatímco je po něm vyhlášeno pátrání, 

dostane se jako slepý k houslím ke kufru plnému peněz, takže ho 

začnou honit jak zloději, kterým ho „ukradl“, tak policisté. On se 

ovšem se svými pronásledovateli postupně spřátelí, takže vše 

dopadne úplně jinak, než čtenář očekává. 

Jonassonův první román Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 

se záhy po vydání stal čtenářským hitem a dva roky po sobě 

nejprodávanějším švédským románem. Přeložen byl do 40 jazyků. Fenomenální úspěch 

sklízí v mnoha zemích světa, včetně Česka, kde se dosud prodalo přes 50 000 výtisků. 

 

 

Jonasson, Jonas: Analfabetka, která uměla počítat 
Druhý román autora Stoletého staříka, který vylezl z okna a zmizel. 

Nombeko začala pracovat v pěti letech jako vynašečka latrín na 

předměstí Johannesburgu, v deseti letech osiřela. Nic 

nenasvědčovalo tomu, že by neměla prožít svůj život v jedné                       

z chatrčí největší chudinské čtvrti světa a pak tu předčasně umřít, 

nikým nepostrádaná. To by ale nebyla Nombeko – analfabetka, která 

uměla počítat. Osud i její talent ji zavedou až do mezinárodní politiky, 

na druhou stranu zeměkoule, ke dvěma identickým a zároveň velmi 

odlišným bratrům. Během jejího dobrodružného putování se jí podaří 

zamotat hlavu agentům nejobávanější tajné služby nebo být unesená 

ve špinavém náklaďáku na převoz brambor. A tím to zdaleka nekončí... 

 

 

Keleová-Vasilková, Táňa: Lék na smutek 
Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se valí jedna pohroma za 

druhou. Manžel jí umírá na rakovinu a krátce nato ztratí i svého 

jediného, třiadvacetiletého syna, u něhož náhle propukla dědičná 

choroba jater. Maričin život pozbyl smysl, přišla o poslání manželky                  

i matky. Utápí se v žalu, obklopuje ji samota a naprostá beznaděj. 

Existuje vůbec ještě něco, co by ji mohlo vytrhnout ze zničující letargie? 

Ale život má pro každého z nás v záloze nová a nová překvapení… 



Nesbo, Jo: Netopýr 
První román ze série případů Harryho Holea, ve kterém nekonvenční 

kriminalista odjíždí do Sydney sekundovat místní policii při vyšetřování. 

Kniha získala řadu ocenění a odstartovala dráhu Joa Nesboho k dnešní 

pozici hvězdy světové krimi.  V Austrálii je nalezena mrtvá norská dívka. 

Vše poukazuje na to, že byla znásilněna a zavražděna. Oddělení vražd 

osloského policejního ředitelství vysílá do Sydney kriminalistu Harryho 

Holea, jehož úkolem je sekundovat místní policii při vyšetřování. 

Zároveň si zde má Harry odpočinout od problémů s alkoholem                             

i psychických potíží. Při autonehodě totiž jeho vinou zemřel mladý 

kolega. Pasivně přihlížet a jen radit však Harry neumí, a tak se ve vyšetřování začíná 

navzdory nelibosti australských kolegů silně angažovat, zvláště poté, co vyjde najevo, že 

nejde o jedinou vraždu a že má policie patrně co do činění se sériovým vrahem. Harry se 

postupně dostává do prostředí pasáků, drogových dealerů, prostitutek, transvestitů, 

cirkusáků i boxerů a seznamuje se se světem a s legendami původních Austrálců a jejich 

prostřednictvím také s netopýrem - symbolem smrti. 

 

Nesbo, Jo: Červenka 
Píše se rok 1944. V zákopech u Leningradu na východní frontě bojuje 

jednotka norských vojáků v německých uniformách za věc, v niž věří: za 

svobodné Norsko. Vojáci pocházejí ze všech společenských vrstev, 

nesdílejí politické názory ani důvody své účasti v bojích. Nejodvážnější                    

z nich, Daniel Gudeson, je zastřelen a jeho tělo je uloženo do masového 

hrobu. Po jisté době se však v jednom vídeňském lazaretu objeví zraněný 

voják, který o sobě tvrdí, že je Daniel Gudeson. Muž se zamiluje do 

ošetřovatelky Heleny. Když vojáka povolá wehrmacht na jistou smrt na 

jihovýchodní frontu, naplánují si milenci společný útěk. A máme tu rok 1999. Do ulic Osla se 

vydává stařec, kterému právě jeho lékař sdělil rozsudek smrti. Stařec přemýšlí o válce. Ví, že 

ho před smrtí čeká ještě jedna mise. Vzápětí je nalezen jeden bývalý norský voják                            

z východní fronty s podříznutým hrdlem. V téže době Harry Hole omylem postřelí během 

návštěvy prezidenta Billa Clintonta v Norsku jednoho agenta americké tajné služby. Harry je 

ke svému údivu povýšen na vrchního komisaře a přeložen k norské tajné službě. Ukáže se 

však, že byl takto odklizen do kanceláře, kde na něj čekají naprosto nudné a bezvýznamné 

případy, například prošetření činnosti gangu provozujícího ilegální obchod se zbraněmi, jenž 

je navázán na neonacistické prostředí. Harrymu a jeho parťačce Ellen Gjeltenové se ovšem 

podaří zjistit, že stopy pašeráků zbraní vedou až do řad osloské policie. Bezvýznamný případ 

už není bezvýznamný a roztáčí se kolotoč událostí. 



Nesbo, Jo: Levhart 
Norským hlavním městem otřásl nález dvou ženských těl i způsob 

jejich smrti. Obě totiž utonuly ve vlastní krvi. Oddělení vražd čelí 

záhadě - bodné rány ve tvářích obětí jsou četné, pravidelné, a navíc 

byly vedeny zevnitř úst. Jaká vražedná zbraň je mohla způsobit? 

Mladá kriminalistka Kaja Solnessová je vyslána do Hongkongu, aby 

odsud přivedla zpátky do Osla jediného člověka, který může takový 

případ vyřešit. Jenže Harry Hole se v milionovém městě skrývá nejen 

před věřiteli, ale zvláště před vzpomínkami a přízraky z minulých 

případů a nemá sebemenší zájem se do vlasti vrátit. Kaja se musí 

uchýlit k citovému vydírání. Vyšetřování pak Harryho zavádí nejen na 

zasněžené opuštěné pláně v norských horách, nýbrž i do horké Afriky na úpatí sopky. A jde                      

v něm o život. Vrah je silný, chytrý a bezskrupulózní a v souboji s ním bude muset Harry 

obětovat víc, než čekal. 

 

 
Rowling, J. K.: Volání kukačky 
Vzrušující detektivní román J. K. Rowlingové, napsaný pod 

pseudonymem Robert Galbraith. Když se supermodelka Lula 

Landryová zřítí z balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, policie dojde                

k závěru, že šlo o sebevraždu. Její bratr má však pochybnosti – aby 

zjistil pravdu o její smrti, najme si soukromého detektiva. Cormoran 

Strike je válečný veterán, který opustil službu v Afghánistánu po 

těžkém zranění. Během řešení případu proniká do světa vysoké 

módy a mediálních celebrit, londýnské smetánky, ale i spodiny. 

 

 

 
 
 
 



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – 8. díl – Fakt smůla 
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlepší kamarád 

Rowley Jefferson se na něj vybodnul a najít si nové kamarády bude 

fakt fuška. Aby obrátil štěstí na svou stranu, Greg se rozhodne, že 

zariskuje a nechá svá rozhodnutí na náhodě. Bude mít kliku, nebo se 

mu smůla bude lepit na paty až do konce života? 

 

 

 

 

Morkes, Petr: Komisař Vrťaka a tajemství mahárádžova vejce 
Neohrožený komisař Vrťapka se vydává po stopě zločinu, který se stane přímo v zákulisí 

mezinárodní soutěže kouzelníků. Do Psí Lhoty přijíždějí fakíři, břichomluvci, hadí ženy, sloní 

muži, polykači mečů a zázrační počtáři z celého světa, aby soutěžili o vzácné mahárádžovo 

vejce. Rudý Orient Express ale ve svých útrobách 

skrývá i jedno děsivé tajemství! V poklidném 

městečku zavládne chaos a nic už není jako dřív. 

Kdo se chce zmocnit vzácného vejce? Proč 

nevystoupí favoriti soutěže? A především, kdo se 

mstí na nevinných obyvatelích města? Otázek je 

mnoho a odpovědí se nedostává. Komisař Vrťapka 

se však nezalekne žádných kouzel. Společně se 

svými věrnými pomocníky, novinářkou Hermínou                 

a bratrancem Čendou, unikne řadě rafinovaných 

léček a podnikne mnoho dobrodružných 

honiček, aby i tentokrát zvítězilo dobro nad zlem. Tak vzhůru za případem, ať nám 

nevychladne stopa! Kniha volně navazuje na úspěšný titul: Komisař Vrťapka a prokletí zubu 

moudrosti. 

 

 

 

 



Nesbo, Jo: Doktor Proktor a prdící prášek 
Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost                    

a fantazie pomohou k odvaze. Když se klučina jménem Bulík 

přestěhuje do uličky Dělová, rychle se dává do party s Lízou, 

šikovným děvčetem ze sousedství, a dobromyslným, byť značně 

podivínským vynálezcem doktorem Proktorem. Doposud 

zneuznaný vědátor vynalezl prdicí prášek a zprvu nepříliš 

použitelná věc se ukazuje jako ten nejbáječnější vynález na světě. 

Bulík a Líza vymyslí s důvtipem sobě vlastním úžasný plán – 

prášek nemusí jen obveselovat děti a dospělé, kdyby totiž doktor 

Proktor zapracoval na mnohem silnější verzi, mohli by supersilný 

prášek prodat NASA, Národnímu úřadu pro letectví a kosmonautiku, který by ho dokázal 

využít k počinům důležitým pro celé lidstvo. Jenomže trojlístku hrdinů se nečekaně staví do 

cesty nemilosrdní padouchové – pan Trán a jeho synové Truls a Trym. Jejich zlovolným 

přičiněním se Bulík, Líza i doktor Proktor ocitají ve víru celé řady nebezpečných situací, kdy 

jim jde doslova o krk. Kdoví, jestli by nakonec bylo učiněno spravedlnosti za dost nebýt 

doktorovy, Bulíkovy a Lízny statečnosti, vynalézavost a kamarádské soudržnosti.  

Kniha Jo Nesba, nejúspěšnějšího současného norského spisovatele, je doplněna mimořádně 

půvabnými ilustracemi předního norského ilustrátora Pera Dybviga, které příběh plný 

humoru, fantazie, slovních hříček i bláznivých situací dokonale vystihují a podtrhují. 

Dětská trilogie s doktorem Proktorem v hlavní roli je ověnčena řadou významných ocenění                 

a slaví úspěchy po celém světě. Práva na vydání zakoupilo rekordních 30 zemí! 

 

 

Nesbo, Jo: Doktor Proktor a velká loupež zlata 
Doktor Proktor, Líza a Bulík musí zjistit, kdo uloupil norský zlatý 

poklad. V přestrojení za detektiva, starou paní a nemluvně 

proniknou do bandy nejstrašlivějších ničemů, kterou vede dáma tak 

ďábelská, že si ji netroufne zatknout ani samotný Scotland Yard. 

 

 

 

 

 

 

 



Walliams, David: Babička drsňačka 
Britského autora dětských knih Davida Walliamse označují kritici za 

nového Roalda Dahla. Jeho vypravěčsky brilantní příběhy                              

s překvapivou pointou a černým humorem dávají tomuto označení 

za pravdu. Jako první se k českému čtenáři dostává Babička 

drsňačka. Vypráví se v ní příběh o předsudcích a toleranci,                          

o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži. Ben je                   

k smrti otrávený, zase má strávit víkend u babičky: "Vždyť je s ní 

děsná nuda! Se všema starýma je nuda. Telka jí nefunguje, pořád 

chce jenom hrát scrabble a smrdí kapustou!" Pěkně tvrdý odsudek                           

z úst nezletilce, jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho babička 

kdysi byla proslulou lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout korunovační 

klenoty, a teď potřebuje Benovu pomoc! 

 

Waliams, David: Kluk v sukních 
Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brácha. Jeho další 

záliba je ale terčem posměchu. A jak by taky ne, vždyť Denise 

učaroval svět přehlídkových mol a módních časopisů a rád se obléká 

do ženských šatů. Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která 

od rodiny před lety odešla, a že tolik touží po její něžné ženskosti. 

Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho zvláštní zálibu 

pochopení, Denisův život se rázem změní... Líza totiž dostane pěkně 

ztřeštěný nápad...Další třeskutě zábavná i dojemná knížka britského 

herce, scenáristy a spisovatele Davida Walliamse, autora bestselleru 

Babička drsňačka a Pan Smraďoch. 

 

Walliams, David: Malý miliardář 
Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé Británii. 

Má všechno, nač si vzpomene: vůz formule 1, kino, pět set párů 

sportovních bot, orangutana jako sluhu. A přece mu něco důležitého 

chybí: kamarád… Poprosí proto tátu, aby směl chodit (světe, div se!) do 

docela obyčejné školy, inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých situací             

a neuvěřitelných trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze                     

a bohatství ke štěstí nestačí.David Walliams vypráví o věcech, které 

jsou k pláči, tak brilantně a s takovou dávkou skvělého humoru, že 

budete plakat smíchy. Právem je kritiky označován za nového Roalda Dahla. 



Walliams, David: Pan Smraďoch 
Další humorný příběh pro mladé čtenáře od autora knihy Babička 

drsňačka. Kouzelně neuctivý a zároveň dojemný příběh vypráví                   

o tajemstvích, přátelství i docela obyčejném životě. Pan Smraďoch 

patří do kategorie hodně divných románových hrdinů. Žije na lavičce 

v parku a svému jménu dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradlavější 

smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale rozhodně nebrání 

v tom, aby se s ním spřátelila. Jasně, páchne, ale na druhou stranu 

nikdy na ni nikdo nebyl tak milý jako on. A tak se Chloe rozhodne, 

že milého bezdomovce tajně ubytuje v kůlně na zahradě svých 

rodičů. Jenže schovejte takového smraďocha! Chloe brzy pozná, že některá tajemství můžou 

být velmi nebezpečná a od katastrofy je dělí jen malinký krůček. 

 

 

 

 

 

NAUČNÁ PRO DĚTI 
 

John, McCann; Thomas, Becky: Gumičkování                               

- 25 naprosto úžasných návrhů; Rainbow Loom                           
-  25 senzačních návrhů na duhové tkaní z gumiček 
Hit letošní sezony pro holky i pro kluky! Budete potřebovat jen 

stávek, kupu barevných gumiček, háček, trochu zručnosti                  

a hodně fantazie. Pak se můžete pustit do zábavného 

duhového tkaní! Vyberte si z 25 nápaditých projektů: jsou mezi 

nimi náramky, sportovní talismany, přívěsky na klíče, 

náhrdelníky, pouzdro na mobil, rockerský nátepník, a dokonce 

i plně funkční prak. Podlehněte kouzlu tkaní z gumiček                      

a přidejte nové výrazné doplňky ke svému outfitu! 

 

 

 


