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Tyto knihy jsme dostali darem z Městské knihovny Kuřim 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

 

Ciprová, Eliška: Čas žít, čas milovat 

Historická romance zasazená do Čech na počátku 14. století. 

Sleduje osudy mladé Doubravky, která se brání domluvenému 

sňatku. Jako příslušnice vyšší šlechty má být provdána co 

nejvýhodněji, a proto volba padne na Vítka z Tejřova. Mezi 

mladou dvojicí to od začátku jiskří, přesto se oba brání hlubšímu 

citu. Ve víru temných událostí, do nějž jsou oba hlavní aktéři 

vtaženi, k sobě nakonec úzce přilnou. Společně pak odhalí 

tajemství, s nímž je Doubravka svázána a pokusí se zamezit 

zločinu, který může dívku stát život. 

 

 

Cook, Robin: Chromozom 6 

Carla Franconiho, nechvalně proslulou postavu newyorského 

podsvětí, toho času pod policejní ochranou, zastřelí neznámý 

zabiják. Jeho tělo záhadně zmizí z městské márnice dřív, než je 

provedena pitva. Brzy nato se však na pitevním stole soudního 

patologa Jacka Stapletona objeví Franconiho zohavené tělo, 

vylovené z moře. Bez hlavy, rukou – a bez jater. Pátrání po 

Franconiho vrazích zavede Jacka a jeho partnerku Laurie 

Montgomeryovou až do hluboké džungle rovníkové Afriky, kde 

objeví supermoderní výzkumný komplex zaměřený na operace, které jsou sice o krok 

před současnou medicínou, zato však na hony zaostávají za základní lékařskou 

etikou…  

 

 



Cook, Robin: Kóma 

Na začátku příběhu je pacientka, která se neprobere z kómatu,                    

a zděšená medička Susan Wheelová absolvující svou první 

lékařskou praxi ve vyhlášené bostonské nemocnici Memorial. 

Zvídavost pohledné a upřímné Susan roztočí riskantní kolotoč 

událostí, když se vydá po stopách nezákonného obchodu                          

s lidskými orgány. Pomáhá jí její kolega a milenec, doktor Bellows, 

který však úzkostlivě dbá na to, aby nepřekročil hranice kariérní sebezáchovy                    

a svého postu v nemocnici. Susan se pouští do zdánlivě předem prohraného boje                 

s dokonale sehranou lékařskou mašinérií. Ztrácí stopu, ale nevzdává se… Netuší, že 

oprávněnost svého podezření bude muset prokazovat tváří v tvář najatému vrahovi. 

Ten je však pouhým vykonavatelem, a proto se vnucuje otázka, kdo je onou šedou 

eminencí nemocnice a proč se tak vytrvale staví proti snaze nezkušené medičky 

poodhalit tajemství kómatu. Jeden z prvních a současně nejnapínavějších 

Cookových románů, který je podobně jako autorova další díla varovným mementem 

před porušováním lékařské etiky v jedné z nejcitlivějších oblastí zdravotní péče                     

o člověka. 

 

 

Dousková, Irena: Čím se liší tato noc 

V povídkovém souboru Čím se liší tato noc představuje autorka devět 

zšeřelých, baladicky laděných příběhů. Ačkoli se odehrávají v neobvykle 

širokém časovém rozpětí — od úsvitu našeho letopočtu až po 

sedmdesátá léta minulého století — jsou důsledně komponovány do 

jediného celku.Co je svorníkem vnitřní klenby tohoto úchvatného 

povídkového devatera, napovídá vstupní citát ze Zeyerova Jana Marii 

Plojhara: „Znám ji: není zlá, ale lidé průměrně dobří dovedou býti velmi tvrdými.“ 

 

 

Horáková, Naďa: Pro jméno a čest 

Děj historického románu se odehrává během poslední čtvrtiny 13. století 

na jihovýchodě Markrabství moravského. Na pozadí historických 

událostí za vlády Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. sledujeme 



osudy několika zemanských rodů v čase, kdy se dokončuje stálá moravsko-uherská 

hranice v oblasti Lucka a Bílých Karpat. Příběhy šlechty a poddaných, osob 

smyšlených i historických, jsou zasazeny do dobových reálií jihovýchodní Moravy, 

včetně společenské hierarchie, tradic a právního a soudního uspořádání té doby. 

 

 

Kačírková, Eva: Musíš mě zabít 

Milionář Gregor zemře při havárii svého porsche na lesní cestě. 

Vzápětí dorazí na místo nehody jeho mladá žena Mimi v autě 

řízeném Davidem Braunem, zaměstnaným u Gregorových jako 

správce jejich vozů. Velmi brzo se tam objeví také poručík Petr Bort. 

Co tak rychle přivedlo kriminalistu k pouhé dopravní nehodě? Proč 

Mimi spěchala za manželem na chatu, kde měl nerušeně pracovat se 

svým společníkem JUDr. Hodrem? Mluví advokát pravdu o tom, co 

se tam toho večera událo? Na tyto otázky se nenabízí jednoduché odpovědi. 

Skutečnost se snaží zjistit jak poručík Bort, tak i David Braun, donucený k tomu 

okolnostmi. Vinou jeho samostatné aktivity totiž dojde k dalšímu úmrtí, které je, na 

rozdíl od stále zcela neobjasněné Gregorovy autohavárie, jasnou vraždou... 

 

 

Maí, Muchtár: Zneuctěná 

Když se onoho červnového dne roku 2002 Muchtár, mladá žena z 

kasty chudých rolníků, dostavila ke kmeni mocných Mastojů, aby 

prosila o odpuštění za svého bratra, neměla ponětí, jak kruté 

ponížení ji čeká. Netušila, že místo vyrovnání "dluhu" za bratrovo 

nespravedlivé obvinění, na ni čeká zvůle, že válečníci z bohatého 

kmene už o jejím osudu rozhodli. Sotva dozní slova její omluvy, 

vrhnou se na ni čtyři muži, odtáhnou ji k nedaleké chatrči a déle 

než hodinu ji "ve jménu cti" znásilňují. Marně dívka volá o pomoc, marně se brání. 

Když ji zpola nahou vyhodí ven před shromážděnou vesnici, zdá se, že jí zbývá 

jediné. Co čeká zneuctěnou ženu jiného než smrt? 

 

 

 



Moravcová, Jana: Třináct barev lásky 

Soubor povídek o zvláštnostech citu, jenž nás dokáže často                    

v nestřežených okamžicích záludně přepadnout. Láska je téma 

věčné a vděčné. I třináct povídek Jany Moravcové je věnováno 

rozmanitým láskám, láskám s prvky tajemna, někdy detektivky                 

a jindy hororu, kterým je však společné to, že je autorka koření 

humorem a nadsázkou. 

 

 

 

Stránská, Lenka: Náhodný dotek 

Seznámení dvou hlavních hrdinů neproběhlo zrovna šťastně. Petra 

i Martin se setkávají každodenně na pracovišti a je jen otázkou 

času, kdy přeskočí ona pověstná jiskra. Petra vede zdánlivě klidný 

a spokojený život matky dvou malých dětí a milující i milované 

manželky. Martin je svobodný pohledný muž, dosud obletovaný 

nejednou ženou. Nic však není tak, jak se na první pohled může 

zdát. 

 

 

Švandrlík, Miroslav: Draculův švagr 

Kniha hororových povídek jejichž autorem je sám mistr hororu                   

a humoru v jedné osobě Miloslav Švandrlík. Nechte se bavit 

absurdně vypointovanými situacemi, kterým nechybí nadsázka                    

i napětí. Hororové povídky plné černého humoru a magické hrůzy. 

Povídky zavádějí čtenáře na opuštěné hrady a strašidelné samoty 

mezi upíry, strašidla a nejrůznější nadpřirozené bytosti. Čtenáři se 

dostává neopakovatelné kombinace strachu a vtipu, vynalézavost při použití 

nepřeberné řady strašidelných rekvizit je pro autora příležitostí k rozehrání 

osvědčené škály humoru. Knížku provázejí obrázky Švandrlíkova dvorního ilustrátora 

Jiřího Wintra-Neprakty. 

 

 

 



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Brezina, Thomas: Pomsta červené mumie 

Parta čtyř mladých detektivů se na prázdninách v Egyptě dostává 

do velice nebezpečných situací. Někdo je chce zastrašit, aby 

nepátrali po záhadně zmizelých archeologických cennostech. Kdo 

je zloděj? A kdo stojí v pozadí nelidského obchodování se 

žebráky a dětskými otroky? Čtveřice zápasí o holý život. 

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a bdělí trpaslíci 

Kalle a jeho detektivní kancelář zdaleka netuší, jak inteligentní                

a ostražitý je jejich pes Sedmikrásek. Ten se totiž pouští téměř 

na vlastní pěst do řešení velice zamotaného případu, a aby na 

sebe tolik neupozorňoval, coby mazaný pes vtáhne do případu                     

i své oblíbence - zahradní trpaslíky. 

 

 

Masannek, Joachim: Fotbaloví divoši. Juli – nejlepší 

obránce 

Staň se členem party Fotbalových divochů! Pro partu malých 

kluků je fotbal vším. Juli je ten nejlepší obránce a společně                  

s ostatními divochy netrpělivě čeká, až skončí prázdniny a celá 

parta se opět sejde na hřišti. Čekají je velká překvapení. Z jejich 

hřiště už je opravdový stadion s perfektním osvětlením a divocí 

fotbalisté teď budou hrát skutečnou ligu. Samozřejmě jsou na to 

všichni ohromně hrdí a Juli by ty novinky strašně rád pověděl 

tátovi, ale padne do rukou Tlusťocha Michiho a jeho bandy. Začíná bitva o Kamelot! 

Užijte si další dobrodružství s Fotbalovými divochy!" 

 

 

 

 



Peroutková, Ivana: Anička ve městě 

Volné pokračování knihy Anička a její kamarádky, o dívce Aničce, 

jejích malých dobrodružstvích, pro mladší dívky. Anička se po roce 

u babičky vrací s rodiči do Prahy, kde ji čeká spousta změn                    

a nových zážitků. Přestěhovali se na Vinohrady, začíná 

navštěvovat novou školu, už třetí třídu. Nachází nové kamarádky - 

Katku, Ditu a Julju, s kterými jezdí po parku na kolečkových 

bruslích a zažívá další zážitky. Skamarádí se i s Tarkem, s nímž začne hrát loutkové 

divadlo a rovněž s Adamem, který krásně hraje na klavír. Učí se anglicky, chodí na 

balet, kupuje si křečky... 

 

Petiška, Eduard: O nejbohatším vrabci na světě 

Obrázková knížka pro nejmenší čtenáře vypráví poučný příběh 

o nenasytném, lakomém vrabci, kterému se jeho chamtivost 

málem nevyplatila. Naštěstí si včas vzpomněl na kamarády… 

Barevnými ilustracemi doprovází Zdeněk Miler, "otec" známého 

Krtečka. Pro děti od 4 let. 

 

Velká kniha říkadel 

Zlatá brána otevřená; Šnečku, šnečku, vystrč růžky; Utíkej, 

Káčo, utíkej; Kovej, kovej, kovaříčku; Bubnujeme na buben…              

a další známá i pozapomenutá česká lidová říkadla, básničky, 

hry a rozpočítadla jsou doprovázena veselými obrázky 

Vladimíry Vopičkové. Knížka plná krátkých, lehce 

zapamatovatelných říkadel je určena našim nejmenším. 

 

Wilson, Jacqueline: Nejlepší kamarádky 

Gemma s Alicí jsou od narození nejlepší kamarádky. Vídají se 

každý den. A vůbec jim nevadí, že Gemma miluje fotbal, kdežto 

Alice ráda kreslí, nebo že Gemma nezavře pusu a Alice zase 

většinou jen poslouchá. Všechno o sobě vědí a všechno si říkají. 

Jenomže jednoho dne Gemma zjistí, že je tu něco, co jí Alice 

neřekla. Tajemství. A když se Gemmě konečně podaří zjistit, co 

to je, začíná pochybovat o tom, že mohou s Alicí zůstat nejlepší kamarádky... 



Wilson, Jacqueline: Zloděj stínů a jiné povídky pro děti 

Sbírka povídek a básniček pro děti nabízí mladým čtenářům 

opravdu to nejlepší z nejlepších. Mezi autory krátkých dílek 

napsaných speciálně pro tuto knihu se objevují taková známá 

jména jako např. Jacqueline Wilsonová (za všechny knihy 

jmenujme Dvojčata v průšvihu, Ilustrovaná máma), Eoin Colfer 

(autor úspěšné série o Artemisu Fowlovi), Darren Shan (u nás 

vyšly hororové příběhy Darren Shan a Madame Okta, Upírův 

pomocník, Krvavé chodby a Upíří hora), Eva Ibbotsonová (např. 

Nevěsta pro čaroděje), či Garth Nix (kterého čeští čtenáři znají z trilogie Sabriel, 

Lirael a Abhorsenka). V pestré skladbě povídek si každý může najít to své - jsou zde 

příběhy strašidelné i tklivé, napínavé, vtipné i prostě jenom ze života... 

 

 

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

 

Crummenerl, Rainer: Přírodní katastrofy 

Co se děje v nitru Země? Jak vznikají tropické cyklóny? Proč jsou zemětřesení? 

Kniha se zabývá naší planetou a přírodními pochody 

ohrožujícími člověka. Na první pohled se může zdát, že je 

Země v klidu, avšak v jejím žhavém jádru se ukrývá 

obrovská energie. Vody moří a oceánů vládnou 

nepředstavitelnou silou, ničivé bouře dokážou smést vše, 

co jim stojí v cestě. Neviditelné síly se mohou projevit zcela 

nečekaně. Země se začne třást, hory chrlí oheň, moře se 

dme vysokými vlnami, prudký déšť rozvodní řeky, vichřice 

po sobě zanechá hotovou spoušť. O takových a dalších 

přírodních katastrofách vypráví v tomto svazku 

encyklopedické řady CO–JAK–PROČ Rainer Crummenerl. Srozumitelně a se 

znalostí věci vysvětluje čtenářům příčiny přírodních jevů, upozorňuje na hrozící 

nebezpečí i na možnosti prevence. RNDr. Jan Kopp, Ph.D., geograf, vysokoškolský 

učitel Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doplnil knihu údaji 

vztahujícími se k našemu životnímu prostředí. 



NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ 

 

Bartel, Judith Sandeen: Holocaust: Ztracená slova 

(nejtemnější hodina lidstva) 

Kniha, která vás svou silnou a emotivní výpovědí přenese 

zpět do doby, kdy se v Německu dostali k moci nacisté                  

a začali s pronásledováním židů. Přečtěte si více o cestě 

Adolfa Hilera k moci, o zrůdném, brutálním násilí 

holocaustu, ale především o mužích a ženách, kteří se stali 

oběťmi Hitlerova zvráceného plánu.Doplněno dobovými 

fotografiemi, časovými osami, mapkami, plánky                         

a dokumenty. 

 

 

Froydová, Marie: Kluci v akci, 1. díl + 3. díl 

Kniha Kluci v akci, která vznikla díky televiznímu seriálu Kluci v akci., chce čtenářům 

zábavnou formou ukázat kouzlo vaření a přípravy jídel v podání skutečných 

profesionálů. Nejde však pouze o suchý výčet zpracovaných ingrediencí a popis 

správného postupu. Z této filozofie vychází také kniha: vaření je atraktivní recepty 

doporučují mladí kluci, kteří jsou nejen zručnými kuchaři s mnoha nápady a osobitým 

přístupem, ale mají navíc i dar zprostředkovat potěšení ze skutečného kulinářství,                                

a tak trochu i nespoutanost, která je vlastní jejich věku. (kuchařka České televize) 

   

 

 

 



Hall, Judy: Kameny od A do Z 

Podtitul: Podrobný průvodce světem léčivých 

krystalů Drahé kameny zná lidstvo už celá tisíciletí 

a od počátků civilizace je považuje za mocné 

léčivé, ochranné a magické prostředky. A protože 

jejich obliba přetrvala až do dnešní doby, na jejich 

účincích určitě něco bude. Na to, abyste se v nich 

dokázali vyznat, ale naštěstí nemusíte být 

mineralogové. Stačí mít po ruce naši knihu. Z ní 

se o krystalech dozvíte doslova první poslední: 

nejdříve jak vznikají, jak je správně nakupovat a pečovat o ně. A pak už se podíváme 

na každý jednotlivý kámen. Dozvíte se, jak přesně vypadá, ale hlavně jaké choroby či 

poruchy léčí, jak prospívá a k čemu se používá. Dočtete se, jak na člověka působí v 

duševní, mentální i hmotné rovině, a poučíte se o ezoterických zákonitostech 

fungování duše i těla. To všechno samozřejmě doprovází množství nádherných 

barevných fotografií, ilustrujících nejen kameny známé i neznámé, ale také 

nejrůznější zajímavosti, jako jsou třeba drahokamové elixíry. A moudrost našich 

předků je náhle na dosah… 


