
NOVÉ KNIHY 
V únoru 2015 jsme z Městské knihovny v Kuřimi dostali knižní dar v hodnotě 4277,-Kč. 

Tyto knihy jsou již v knihovně k dispozici. 

 

BELETRIE PRO DĚTI  
 
Brezina, Thomas: Loď duchů (Klub záhad) 

Říká se, že se Titanic každý rok ve výroční den katastrofy objevuje 

na místě neštěstí. Profesor Katz má o této legendě zjistit víc. 

Členové Klubu záhad ho doprovázejí, když se v miniaturní ponorce 

vydává prozkoumat vrak luxusního parníku. Pak se však náhle Jup, 

Vicky a Nick sami ocitnou na palubě Titaniku - lodi plné duchů. Do 

srážky s ledovcem musí odhalit jeho tajemství... Pro čtenáře od 11 

let. 

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a osudný dřep 
(12. díl) 
Dvanáctá kniha série Čtyři a půl kamaráda. Kalle se svými 

kamarády dostal za úkol tajně sledovat pana Rytíře ze spolku 

zahrádkářů. Když se však má pan Rytíř setkat s paní učitelkou 

Šubrtovou ve fitness centru, nezbude Ferdovi nic jiného, než 

se vrhnout do sportování, aby svou oblíbenkyni ochránil. A tak 

třebaže je mu cvičení z duše protivné, odvážně se zúčastní i 

kondičního tréninku. Při cvičení však Ferda učiní nečekaný 

objev... 

 

 



Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a stopa zapomenuté 
ponožky (13. díl) 
Třináctá kniha série Čtyři a půl kamaráda. Tábořit u moře musí být 

nádhera, nebýt toho, že jeho vedoucím je třídní Hardy. Záhadné 

události však na sebe nenechají dlouho čekat: nejdřív najde Ferda 

starobylou vikingskou figurku z jantaru a vzápětí nato se v okolí 

tábora začne zjevovat strašidelný duch, kterému všichni na ostrově 

říkají „biskup z Fano“. Kalla čeká jeden z nejzamotanějších případů v 

jeho detektivní kariéře… 

 

 

Osborne, Mary Pope: Výprava do deštného pralesa 
Hledání kouzelnice Morgany tentokrát pokračuje v deštném pralese. 

Kuba s Aničkou tentokrát málem zabloudí. Najdou cestu zpět? A 

podaří se jim získat druhou ze čtyř věcí potřebných pro záchranu 

Morgany, když ani netuší, co to má být? Pro děti od 7 let. 

 

 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ 
Lanczová, Lenka: Čas něhy 

Petra tráví prázdniny na chalupě ve společnosti staršího bratra a 

jeho kamarádů. Do jednoho z nich se bezhlavě zamiluje. Nejprve to 

vypadá, že letošní prázdniny budou skvělé a ona má šanci prožít 

voňavou letní lásku, jenomže Tadeáš chápe tenhle vztah jen jako 

prázdninové povyražení. Kvůli nějaké holce přece jen tak 

nevyměkne! 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 
Blake, Adam: Evangelium prokletých 
První kniha detektivní série, ve které vystupuje policistka Heather 

Kennedyová. Londýnské kriminalistce přidělí případ, jejž nikdo 

nechce: smrt profesora Stuarta Barlowa, která se neudála 

nešťastnou náhodou, ale někdo jí napomohl. Avšak nejen jí: došlo k 

záhadným úmrtím několika vědců, kteří se zaobírali analýzou 

středověkého kodexu, jež měla vrhnout světlo na texty 

novozákonních evangelií, uctívané křesťanským světem. Pojítkem 

mezi vraždami je muž jménem Michael Brand. Muž, jehož už několik 

let hledá i Leo Tillman, bývalý žoldák, kterému se ze dne na den 

zhroutil život a on chce vědět proč. Nitky pátrání se sbíhají u tajného společenství 

vyznavačů jiného evangelia, evangelia zatraceného – Jidášova… 

 

 

Burke, Alfair: Kde se stala chyba 

Vypravěčkou a ústřední postavou prvního ze zamýšlené série 

kriminalistických příběhů odehrávajících se v Portlandu ve státě 

Oregon je okresní státní zástupkyně Samantha Kincaidová. 

Vyšetřování zdánlivě jednoduchého případu surového znásilnění 

třináctileté dívky ji nejen přivede k odhalení spletité sítě lží, 

korupce a politických intrik, ale znatelně zasáhne i do jejího 

soukromého života. 

 

 
 
 

 

 



 
Evans, Nicholas: Zaříkávač koní 
V dnes již světové známém bestselleru se setkávají hrdinové poutavého 

příběhu zraněného koně, zmrzačené dívky, ctižádostivé matky a 

"zaříkávače koní", člověka, jenž dokáže léčit divoké, neovladatelné koně. 

 

 

Gillerová-Brezníková, Katarína: Láska si nevybírá 
Milostný román autorky označované za slovenskou Danielle 

Steelovou. Láska si nevybírá. Vtrhne nám do života a neptá se na 

dovolení. A nepřináší vždy jen štěstí. To záhy pozná i Dominika, 

která dychtivě hledá přátelství, lásku a porozumění, ale zdá se jí, 

že naráží jen na zradu a nepochopení. Svou lásku musí navíc 

skrývat, protože muže, kterého miluje, nemůže mít… 

 

 
Körnerová, Hana Marie: Hodina po půlnoci 
Historický román z Francie  první poloviny 19. století. Fabiena 

Maréchalová se vrací z kláštera k těžce nemocnému otci. Její kočár 

přepadnou najatí vrazi a ona jen o vlásek unikne smrti. Vůbec netuší, že 

její domov skrývá stará tajemství, motivovaná nenávistí a zradou, jejichž 

prozrazení vyvolá sérii zločinů... 

 

 

Kraus, Ivan: Kdybys nebyla, vymyslím si tě 
Autor ve své próze nechává svého hrdinu prožívat citové bouře 

první lásky zároveň s nekonečnou nudou prvního zaměstnání, 

to vše pod vlivem atmosféry padesátých let minulého století. 

Tuto dobu i vnitřní svět postav zachycuje s vtipem a lehkostí. 

 



Kubátová, Táňa: Jedině Tereza (s autogramem autorky) 
Tereza pracuje jako barmanka v nevalném nočním podniku a 

nikdo by v ní nehledal vynikající architektku, která má prostě 

jenom v životě smůlu. Konečně získá práci a zároveň se seznámí 

s mužem. Ten má sice před svatbou, ale uvědomí si, že Tereza je 

ta pravá žena pro něj... 

 

 
 

 
Loukotková, Jarmila: Medúza 

Hrdinkou románu je mladá dívka, povoláním fotografka, která proti 

vůli rodičů přijede do Prahy, aby zde hledala úspěch, slávu a štěstí. 

Teprve láska k ušlechtilému muži, umělci, jež končí tragicky, jí 

pomůže najít sebe samu a dozrát v ryzího člověka. 

 

 

 
 

Nejlepší světové čtení 
Další svazek nejlepších světových románů obsahuje díla těchto 

autorů: Lee Child: Vedra ; Rosie Thomasová: Bílá touha ; Tony 

Hillerman: Kvílení ve větru ; Anne D. LeClaire: Krok do neznáma. 

 

 

 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 
Au, Franzicka von: Domácí výroba sirupů a šťáv 
Návody na výrobu zdravých přírodních nápojů, sirupů a šťáv z ovoce i zeleniny; 

ozdravující vliv šťáv a nápojů na nemoci a jejich léčení. 

 

 

Dugas, Aurélia: Babiččiny bylinky : průvodce našimi léčivými rostlinami 

Obsah: Přírodní medicína, nemoci, léčivé rostliny – jejich druhy, sběr a použití, čaje, 

tinktury, sirupy, obklady, masti.... 

 

 

Rhein, Herbert:  Marmelády : nejlepší recepty : děláme si sami marmelády, 
 džemy, rosoly a ovocné pomazánky 
Recepty na marmelády, džemy, rosoly z mnoha druhů domácího ovice i exotických 

plodů, konzervování. 

 

 

 
 



Solařová, Květuše: Sladké a slané dobroty - Více než 600 receptů lahůdek české 
kuchyně pro všední den i pro svátek 

Domácí kuchyně nabízí bezpočet dobrot jak pro všední 

den, tak pro sváteční pohoštění. Nabídka pokrmů a 

lahůdek je sestavena ze sladkého a slaného pečiva, 

tradičních obložených chlebíčků, teplých a studených talířů, 

svačinek, chutných zákusků k čaji, vínu i pivu a mnoha 

nejrůznějších nápadů na bohatě prostřený stůl. 

Bramborové koláčky plněné kuřecím masem, věnečky se 

šunkovou pěnou, linecké sušenky, teplé chlebíčky se 

sázenými vejci, malá telecí roláda, švestky v rumu, 

čokoládové koule, pražské dortíčky, oříškový dort s 

citronovou polevou, moravská bublanina, mramorová bábovka, hanácké koláčky - to je 

jen malý výběr jídel k inspiraci jak potěšit rodinu a přátele jednoduchými, ale lákavými 

pokrmy. Začnete jednohubkou, a skončíte dortem... 

 

 

 
 

Švorc, Jaroslav: Smrt si nevybírá  
Dlouholetý náčelník dobrovolníků horské služby ve 

Vysokých Tatrách popisuje nejvážnější záchranné 

akce v jeho oblíbeném pohoří. 

 

 


