
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 

 

Povídky o ženách  

Příběhy, jejichž hrdinkami jsou především ženy a tématem 

především láska a další mezilidské vztahy. Mezi autory tohoto 

souboru patří: Pawlovská, Viewegh, Šabach, Dousková, 

Kantůrková, Pekárková, Fischerová, Nosková, Hauserová, Walló, 

Koubská. 

 

 

Pozdní poblouznění. Skutečné kriminální případy 

Skutečné kriminální případy z českého prostředí.   

 

 

 

Šťastné a veselé... 2. díl  

Pokračování povídkového souboru s tématem Vánoc. 

Autory tentokrát jsou: Halina Pawlovská, Petr Šabach, Irena 

Obermannová, Jaroslav Rudiš, Iva Dousková,Iva Kraus, Pavel 

Brycz, Jiří Hájíček, Daniela Fischerová a Věra Nosková. 

 

Bauer, Jan: Ve službách Svatoplukových 

Nový historický román Jana Bauera nás zavádí do 9. století po 

Kristu do doby Velkomoravské říše. Nejmladší syn moravského 

krále Svatopluka zajme na válečném tažení k Vltavě mladíka, 

kterého mylně považuje za náčelníka místního kmene. Učenlivý 

zajatec se nechá pokřtít arcibiskupem Metodějem a podle jeho rad 

udělá nečekanou kariéru. Vzrušující příběh plný dramatických 

zvratů končí založením Prahy jako nového sídla českých knížat. 

 

 

 



Beráková, Zora: Po meči i po přeslici  

Smiřičtí sice patřili k nejbohatším šlechticům v Čechách, ale 

jako by na jejich rodu spočívala kletba. Kniha představuje 

nejstaršího syna Jaroslava, který zemřel ve třiadvaceti letech, 

prostřední Jindřich Jiří je duševně méněcenný a nejmladší 

Albrecht Jan také bývá často nemocen. Pouze Markétu 

Saloménu rodové prokletí vynechalo, je spanilá a zdravá. Osu 

románu tvoří osud Elišky Kateřiny včetně vztahu s kovářem 

Jírou a boj o rodinné dědictví. 

 

 

Brožíková, Helena: Znamení motýla  

V nové knize Heleny Brožíkové nalezne čtenář dva detektivní 

příběhy s kapitánem Vondráčkem a doktorkou Klárou, s nimiž měl 

možnost se seznámit již v knize Rošáda. V Posledním songu má 

parta mladíků s krásnou slečnou skvělý plán, jak okrádat bohaté 

cizince. Jednou však plán osudově selže a vše se rázem 

zkomplikuje. Policie se dostává partě na stopu a dívka se rázem 

ocitá ve velkém nebezpečí. Případ nazvaný Znamení motýla se 

doktorky Kláry dotýká osobně. Po veselé party v myslivně je 

manželka majitele nalezena v lese mrtvá. Zdá se, že vrahem 

musí být někdo ze zúčastněných, ale nic není zcela jednoznačné. 

 

 

Brůček, Vlastimil: Když věštec nespí  

Příběhy autorových klientů z dlouhé věštecko-terapeutické praxe, 

ve kterých byl vždy nápomocen moudrou radou a upřímnou 

účastí.... 

 

 

 

 

 

 



Cole, Martina: Procitnutí  

Patrick Brodie je muž, který ví, co chce. A také toho umí 

dosáhnout. Za každou cenu. Netrvá dlouho, a stane se živoucí 

legendou londýnského podsvětí. Muži se ho bojí, ženy mu 

nadbíhají. Neexistuje člověk, který by si troufl nesplnit 

Patrickovo přání. Krásky, kterými se Patrick tak rád obklopuje, 

nemají žádné iluze o životě ani nespřádají naivní sny o 

manželství, dětech nebo dokonce lásce. Avšak Lily 

Diamondová je jiná. Celý její svět se smrskl na cestu do 

továrny a domů k nesnesitelné matce, ale přesto z ní vyzařuje 

něco, čemu Patrick nedokáže odolat - a co víc, vyvolává to v něm touhu změnit její 

život k lepšímu. A protože Patrick své sny zásadně uskutečňuje, svatba na sebe 

nenechá dlouho čekat. Manželé Brodieovi jsou rozhodnuti poskytnout svým dětem 

vše, čeho se jim samotným nedostalo. Pak ovšem dojde k tragédii a Lily zůstane na 

všechno sama. Musí se postarat o svou početnou rodinu a vypořádat se s 

nástrahami nebezpečného světa, kde se nedá nikomu věřit... 

 

Cook, Robin: Krize  

Doktor Craig Bowman je v něm obžalován, že nedokázal 

zabránit smrti své pacientky Patience Stanhopeové; spíše než 

proti němu je však proces veden proti způsobu, jakým 

vykonává své povolání, totiž proti tzv. nadstandardní lékařské 

péči, do níž jsou přijímáni jen pacienti ochotní či schopní si za 

ni připlatit. Průběh soudního sporu i osud rodiny 

Bowmanových zásadně ovlivní Bowmanův švagr, doktor Jack 

Stapleton, soudní lékař a oblíbený hrdina Cookových románů. 

Ten se - vzdor časové tísni - rozhodne provést pitvu zemřelé 

Patience Stanhopeové a nevědomky tak spustí řetězec událostí a postupných 

odhalení se značně překvapivým a silně znepokojujícím rozuzlením. 

 

 

 

 

 



Dovrtělová, Miluše: Smrt kazí obchod  

Začínalo to tak hezky; setkání po měsících, výlet ke staré 

zřícenině, společný večer, společné probuzení... A pak 

najednou zlom, děsivý nález v prostorách hradu, únos, 

překvapivý objev v hradním sklepení a další oběť, tentokrát již 

zcela nepochybně násilného trestného činu. Záhady všedního 

života se prolínají se vzpomínkami i představami, až vyústí k 

odhalení něčeho, co by střízlivě uvažující člověk určitě 

neočekával. To vše potká Romana Kříže a jeho teď už snad 

přítele Velíška, kapitána kriminálky, za jednoho horkého jara, v 

nejmenovaném, dnes už bývalém okresním městečku, které čtenář předchozích 

dvou příběhů důvěrně zná... 

 

Formánek, Josef: Létající jaguár  

Nejrychleji napsaná kniha na světě. Novela o cestách, o 

marnosti a největší životní lásce, napsaná za výlohou 

knihkupectví na náhodně vylosovaná, autorovi předem 

neznámá témata. Příběh o lásce a andělovi, kterého, když je 

vám nejhůř, pošle sám LÉTAJÍCÍ JAGUÁR.  

Nápad napsat knihu v takto krátkém čase vznikl jako sázka 

mezi autorem a nakladatelem a umožnil tak zapsání hned 

dvou světových rekordů. Prvního za nejrychleji napsanou 

knihu, v čase 11 hodin a 19 minut. Druhý rekord autor a 

nakladatel získali za nejrychlejší napsání, vydání a distribuci knihy, v čase 23 hodin a 

24 minut. Sázka, z níž vyústily zmíněné rekordy, začala provokací nakladatele Iva 

Železného. Formánek není podle něho žádný spisovatel, když nedokáže psát knihy 

rychleji než v horizontu několika let. Josef Formánek na svou obranu uvedl, že knihu 

napíše klidně za den. Nakladatel si ale přisadil. Když Formánek knihu napíše za 

dvanáct hodin, on mu ji vydá za dalších dvanáct hodin. Sázka o Formánkovy vousy a 

Železného vlasy však skončila oboustranným vítězstvím. Výtěžek z prodaných knih 

byl navíc věnován na dobrou věc – nově otevřený pavilon pro slony v ZOO v Ústí nad 

Labem. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_%C5%BDelezn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_%C5%BDelezn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/ZOO_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/ZOO_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem


Francková, Zuzana: Výměna  

Za deset let se Jana Dobešová změnila z dívky v mladou ženu, 

které se daří všechno, co si umíní. Úspěšně vystuduje výtvarnou 

školu, celý rok žije v Anglii, kde nejenom zvládne jazyk, ale získá i 

řadu dalších zkušeností a po absolvování vysoké školy dokonce 

najde místo v prestižní reklamní agentuře. Mnozí by jí možná 

záviděli, jenomže nic není tak jednoduché, jak by se na první 

pohled mohlo zdát a Jana za svůj nedlouhý život musí projít celou 

řadou těžkých zkoušek. Jestli se jí to podaří, o tom vypráví kniha, kterou právě držíte 

v ruce. 

 

Fuchsová, Irena: Když se žena naštve 

V knize "Když se žena naštve" na vás čeká herec, co dostal 

padáka, nepřátelství dvou sester, nevěrný manžel i zamilovaný 

basketbalista! Kniha "Když se žena naštve", vám představí 

prolhaného básníka, lásku z kupé, ale i ex-manžela, který se 

mstí! "Když se žena naštve" je kniha plná příběhů, které možná 

potkaly i vás! Kniha "Když se žena naštve" vás pobaví, potěší a 

možná i pomůže, když vám bude smutno.  

 

Jakoubková, Alena: Starým láskám nevolej  

Laura, která v dětství se svou matkou emigrovala do Anglie, se po 

letech vrací do Čech, aby se ujala restituovaného majetku. První, 

co po návratu do rodného města udělá, ovšem není prohlídka 

nemovitosti, ale telefonát dávné dětské lásce. Mezi Laurou a 

Pavlem to opět zajiskří, třebaže Pavel není tak docela bez 

závazků. Nic netušící Laura se zamilovaně vznáší v pražských 

ulicích a nevšimne si, že ji někdo sleduje. Stínem, který ji provází, 

je její bývalá spolužačka Jelena, kdysi nadšená pionýrka, která 

Lauru v dětství nenáviděla. Nyní se dřívější antipatie vrací znovu. 

Po nějaké době Laura zjistí, že je těhotná, jenže Pavel se přiznává, že má před 

svatbou... 

 

 



James, Sabatina: Sabatina. Chtěla mě zabít vlastní rodina  

Sabatina prožívá radostná léta dospívání a studií v Linci. I když se 

považuje za Rakušanku, její rodiče, ortodoxní muslimové, chtějí, 

aby žila jako správná pákistánská žena vzala si manžela, jehož jí 

vybere otec, rodila děti, chodila zahalená v burce, potlačila vlastní 

názory a zapomněla na vyšší vzdělání. Při jedné z cest do své 

rodné vlasti rodiče Sabatině oznámí, že se v Pákistánu provdá. 

Dívka se vzbouří a v tu chvíli proti sobě poštve celé příbuzenstvo. 

Podle starého zvyku má být zabita, aby čest rodiny byla 

zachráněna. 

 

 

Janouchová, Kateřina: Horká stopa  

Katty objeví ve vaně nahého muže, jehož kdosi zastřelil. Z obav, co 

by tomuto nálezu řekla policie a jak by asi zapůsobil na její 

přecitlivělou šestnáctiletou dceru, se rozhodne mrtvolu „uklidit“ do 

sklepa. Ale překvapením ještě není konec.Liv se zase ocitla ve věku, 

kdy nenávidí celý svět. Nesnáší své jméno, svého sexuchtivého 

přítele a především svou trapnou matku. Jednoho dne si spolu 

možná všechno vyříkají, ale dnes to nebude, dnes se totiž Liv chystá 

ze svého starého života vypadnout.Spolu s Katty a Liv i s autorkou 

Kateřinou Janouchovou se čtenář vydá na vzrušující dobrodružství, kterým se jako 

červená nit táhne křehký, ale nakonec přece jen láskyplný vztah mezi matkou a 

dcerou. 

 

 

Jedlička, I. M.: Past na záletníky 

Skutečné kriminální případy z českého prostředí. 

 

 

 

 

 



Kubátová, Táňa: Hrníček z lásky  

Hrdiny románu jsou pětatřicetiletý Adam a o šest let mladší 

Eliška. Kromě toho, že jsou oba rozvedení a že se jeho dědeček 

oženil s její babičkou, nemají Adam s Eliškou naprosto nic 

společného. On už několik let úspěšně řídí dědečkovu firmu v 

Brně a chystá se vstoupit do nového manželství, ona si zvolila 

osamělý život na venkově v pronajaté usedlosti, kde se živí 

výrobou keramiky. Viděli se jednou v životě před dvaceti lety a 

není ani trochu pravděpodobné, že by se ještě někdy potkali. 

Osud v podobě dědečkovy závěti však jejich životy nečekaně spojí… 

 

Kubátová, Táňa: Co je v domě  

Řídit se heslem ‚Co je v domě…‘? Pro třiatřicetiletou Martu 

žádný problém. S nejbližším spolupracovníkem si nepadla do 

oka už v den nástupu do nového zaměstnání, a navíc má 

dlouholetý vztah s Milošem. V cestě ke společnému životu jim 

stojí jediná překážka: Milošova neochota akceptovat její 

pečovatelské povinnosti k postižené sestře. Milošova zrada a 

následný rozchod probouzejí v Martě nebývalou aktivitu a nutí ji 

k zamyšlení nad svými postoji k lidem kolem sebe. Najednou už 

nechce být tou hodnou přizpůsobivou holkou, která se svým 

blízkým snažila za každou cenu zavděčit… 

 

Kubátová, Táňa: S hlavou v písku  

Dušan s Irenou tvořili kdysi nerozlučnou dvojici nevlastních 

sourozenců, ve které to pomaličku začínalo jiskřit. Jediným, co 

je spojuje dnes, je rodinná vila, kterou zdědili napůl. Všechny 

hezké vzpomínky zatlačila do pozadí tragédie, po níž se cesty 

obou příbuzných dramaticky rozešly. Co se stane, až Dušan 

zjistí, že tehdy před léty se všechno stalo úplně jinak a jeho 

nenávist, která Irenu vyhnala z domu, byla nespravedlivá? 

Přesvědčí Irenu, aby mu odpustila? Překoná její pevně 

zakořeněnou nedůvěru k němu? 

 



Lanczová, Sandra: Lásky a nelásky  

Devátá kniha Sandry Lanczové, pojmenovaná Lásky a nelásky, 

vypráví o dvojici dívek, Nataše a Julii, které společně nastoupily 

na vysokou školu a sdílí jeden malý pokojíček na koleji, přestože 

mezi sebou nemají zrovna nejidyličtější vztah. Tichá a poněkud 

uťápnutá Julie nerozumí chování své bohémské kamarádky, 

která jí připadá poněkud do větru; a notně rozverná Nataša zase 

nechápe plachost své spolubydlící. Přesto se však během 

několika dní dostanou obě do prakticky těch samých situací a 

každá je vyřeší po svém. Obě totiž hledají lásku a jejich životy 

se jakoby v paralele opakují, aniž by se jedna dokázala poučit chybami té druhé, 

protože ty vztahy, které prožívají, v podstatě příliš láskyplné nejsou. 

 

Lanczová, Sandra: Z deníčku neobyčejné patnáctky    

Nera, hlavní hrdinka nové knihy Sandry Lanczové s trochu 

temným a strašidelným námětem, není právě nejtypičtější 

patnáctileté děvče. Musí s maminkou již po několikáté měnit své 

stálé bydliště, v nové třídě se stane terčem posměchu třídní 

hvězdičky Mirky a aby toho nebylo málo, dějí se kolem ní různé 

podivné věci. Ve snu, který nedokáže odlišit od skutečnosti, vidí 

duchy a vlkodlaky, zamiluje se do kluka, který ji děsí a přitahuje 

zároveň. Je jisté, že mrazení v zádech zažijí spolu s hlavní 

hrdinkou i čtenářky. 

 

Lorentz, Iny:  Kočovná nevěstka  

První díl historické trilogie o ženě, která musí bojovat o svoji 

čest i život... Marie vyrůstá jako zámožná kupecká dcera. Když 

se o ni začne ucházet mladý hrabě Ruppertus, její otec je 

štěstím bez sebe. Zlé intriky však záhy zničí všechny jeho 

naděje i dívčinu budoucnost. Aby přežila, je nucena prodávat 

své tělo. Marie se však nevzdává a věří ve svou pomstu.. 

 

 



Ludlum, Robert: Matlockovo pověření  

James Matlock, univerzitní profesor anglické literatury, se proti 

své vůli ocitá ve víru děsivých událostí. Na žádost ministerstva 

spravedlnosti má proniknout do zločinecké organizace, která si 

za svou operační základnu zvolila prostředí prestižních 

vysokých škol. Matlock se díky tajemné pozvánce zúčastní 

setkání nejvyšších zločineckých bossů a tam zjišťuje, že 

chapadla podsvětí dosáhla až do nejvyšších společenských 

kruhů. S nasazením života postupně odkrývá jednotlivé vrstvy zlověstného spiknutí a 

zároveň získává další mocné nepřátele. Několikrát jen s obrovskou dávkou štěstí 

unikne smrti, aby se nakonec dobral šokujícího zjištění, kdo za sérií zločinů stojí a 

jaké motivy jej skutečně vedly. 

 

 

Ludlum, Robert: Bourneovo ultimátum  

Během slavnosti v malém městečku, kam byli pozváni 

záhadným telegramem, se dva muži stávají svědky brutální 

vraždy. Telegram byl podepsán jménem Jason Bourne, a 

protože oba muži znají pravou Bourneovu totožnost, uvědomí si, 

že vraždil jeho zapřisáhlý nepřítel Carlos zvaný Šakal. Je 

zřejmé, že nejhledanější terorista světa vyzývá svého soka k 

závěrečnému zúčtování. Vysokoškolský učitel David Webb musí 

znovu udělat to, co už nikdy udělat nechtěl - převtělit se do 

nenáviděné postavy zabijáka a stát se Bournem. V obnoveném souboji ožívá i 

Medusa, zlopověstná skupina, která stála u zrodu agenta beze jména a nyní znovu 

zvedá svou odpornou hlavu. Webb je odhodlán proniknout do této ekonomicky a 

politicky všemocné organizace a stát se vnadidlem, které přivábí Šakala do smrtelné 

pasti. Z nastražené pasti ovšem může vyváznout živý jen jeden z nich... 

 

 

 

 

 

 



Mamo, Somaly: Prodaná nevinnost 

Somaly se narodila v malé kambodžské vesnici, ale své pravé 

rodiče nikdy nepoznala. Žila střídavě u cizích lidí, na něž musela 

pracovat, a nakonec se jí ujal snad ten nejhorší z nich. U 

"dědečka" ji čekal osud podobný životu tisíců ostatních dívek v 

této části světa, kde ženy slouží mužům jako otrokyně. Somaly 

vykonávala nejtěžší práce, a přitom sklízela jenom rány. Jedinou 

světlou stránkou jejího dětství byla škola, kde se naučila číst a 

psát. Avšak už ve dvanácti ji "dědeček" prodal kupci, jemuž dlužil 

peníze, a o tři roky později potom "manželovi", který ji rovněž pouze bil a týral. 

Somaly si našla práci v nemocnici, kde pracovala jako ošetřovatelka v neuvěřitelně 

primitivních podmínkách. Všechno se léčilo aspirinem, hygienické podmínky 

strašlivé, ošetřovatelky byly pravidelně znásilňovány lékaři, ale všechno strpěly, 

protože za práci dostávaly odměnu v naturáliích, což jim umožňovalo přežít. Somaly 

se dlouho nevzdávala naděje a s nevídanou odvahou a silou bojovala s nepřízní 

osudu. Když ji však zradil i přítel, jemuž věřila, ztratila chuť žít... 

 

Mayle, Peter:  Smetánka z Provence  

Hlavním hrdinou knihy je realitní agent Bennett, který se 

jednoho dne rozhodne dát si titulní inzerát. K veliké radosti 

získá práci, zdánlivě velice zajímavou a finančně přínosnou. 

Všechno má ale svůj háček a nic není zadarmo, což pochopí i 

Bennett, když jeho přítelkyně vydá zcela cizímu člověku tajemný 

kufřík, který si u něj schoval jeho nový zaměstnavatel. Teď 

teprve pro Bennetta začíná to pravé dobrodružství. Italská 

mafie, britští turisté, francouzští policisté, anglická výchova, 

slavné lanýže a slavná vína – to vše se objeví v propletenci děje zábavného a 

příjemně napínavého. 

 

 

 

 

 

 



Musso, Guillaume: Protože tě miluji  

Jednoho dne se v losangeleském obchodním středisku ztratí 

pětiletá Layla, dcera úspěšného psychologa Marka Hathawaye 

a známé houslistky Nicole. Marně po ní pátrá policie i zoufalí 

rodiče. Nikdo je nekontaktuje, nikdo nežádá výkupné… Mark 

celou situaci neunese - odejde od své ženy, opustí zavedenou 

praxi a přestane se stýkat i se svým nejlepším kamarádem 

Connorem McCoyem. Propadne se až na dno společnosti, mezi 

bezdomovce, narkomany a prostitutky. Pět let žije Mark na ulici 

a doufá, že dcerku přece jen najdou. A pak se dívenka 

nečekaně objeví na stejném místě, odkud zmizela. Kde celou tu dobu byla? Kdo se o 

ni staral? Proč se teď vrátila? A proč se náhle její matka chová tak podivně? Policie i 

otec čekají na odpověď, ale Layla mlčí. A když konečně promluví, její slova nejenže 

nic nevysvětlují, ale činí záhadu ještě větší... 

 

 

Nazer, Mende: Slzy ticha. Pokračování pravdivého příběhu 

Byla jsem otrokyní. 

Hrdinka a autorka příběhu Byla jsem otrokyní Mende Nazer po 

dlouhém úsilí získala politický azyl a britský pas. Konečně je 

svobodná, přesto nesmírně trpí odloučením od svých blízkých. 

Podnikne velmi riskantní výpravu do Súdánu, aby se po mnoha 

letech s africkou rodinou znovu setkala. Jenže oblast není 

bezpečná a Mende je trnem v oku súdánské vládě, neboť se 

otevřeně angažuje v boji za dodržování lidských práv v Africe. 

Její touha dostat se domů je silnější než strach... 

 

 

 

 

 

 

 



Nematová, Márína: Vězeňkyně z Teheránu. Pravdivý příběh dívky odsouzené  

k trestu smrti 

Marině Nematové bylo teprve šestnáct let, když byla 15. 

ledna 1982 zatčena a uvržena do nechvalně známého 

teheránského vězení Evin, kam byli posílání političtí vězni. 

Nepatřila k žádné protivládní skupině, až do té chvíle to byla 

obyčejná dívka, jakých jsou po celém světě milióny. Její život 

se točil kolem školy, milovaných knížek, prvních lásek. 

Naneštěstí však do něj zasáhla íránská revoluce, která 

vynesla do čela státu ajatolláha Chomejního a náboženské 

fanatiky. Pro Marinu se tím najednou změnil celý svět. Když 

jednoho dne ve škole vystoupila proti tomu, že se učitelka 

místo matematice věnuje výkladu koránu, netušila, jaké to pro ni bude mít následky. 

Její jméno se ocitlo na seznamu odpůrců režimu. Spolu se stovkami dalších byla 

zatčena a převezena do Evinu, kde byla mučena a pak odsouzena k trestu smrti. 

Naštěstí pro ni se do ní zamiloval jeden z jejích vyšetřovatelů. Doslova na poslední 

chvíli ji zachránil z popraviště, protože se mu podařilo díky rodinným kontaktům na 

ajatolláha Chomejního zařídit, aby byl trest smrti změněn na doživotní vězení. Za 

svou pomoc však žádal, aby přestoupila na islám a vzala si ho. Protože vyhrožoval, 

že pokud na to nepřistoupí, ublíží jejím blízkým, Marina nakonec souhlasila… 

Tato kniha zachycuje její vzpomínky na šťastné dětství, dospívání v měnícím se 

politickém klimatu i děsivé zážitky z Evinu. Odhaluje svět íránských vězení, skrývaný 

před zraky veřejnosti, a současně líčí příběhy obyčejných lidí, jejich odvahu a 

odhodlání, s jakými bojují o přežití v despotickém světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Němcová, Helena: Andula a ty druhé  

Komorní příběh autorky románu Irena nás zavádí do 

maloměstské knihovny, kde spolu pracuje skupina navenek 

nenápadných žen. Každá z nich ovšem řeší nějaký problém, a 

všechny mají katarzi ve stejném období. Lineárně tedy sledujeme 

Andulu, mírnou postčtyřicátnici, která vede spokojený rodinný 

život s hodným manželem a dětmi, řeší klasické finanční potíže a 

vypadá to, že už se v jejím životě nemůže nikdy nic změnit – než 

se objeví pohledný, pozorný, dobře situovaný a ženatý svůdník Karel – a rozpoutává 

se nikoli dojemný příběh o poslední vášni mládí, ale velmi intenzivní drama umanuté 

ženy a okolí trpícího její nevěrou.Další hrdinkou je Lída – a s ní příběh domácího 

násilí. Mladičká Věrka je v knihovně benjamínkem a řeší přitom podobné potíže jako 

její starší kolegyně – jen trochu z jiného úhlu. Vedoucí knihovny Hanka má zase v 

pokročilejším věku starosti, které by měla mít už dávno vyřešené… Hodně ženské a 

optimistické čtení o obyčejných nenápadných lidech, jejichž osudy už tak obyčejné 

nejsou. 

 

Nowak, Helmuth: Země zalévaná krví  

Plán na dobytí Stalingradu a kavkazských naftových polí 

nevyšel. Wehrmacht musí ustupovat, milionu vojáků hrozí 

obklíčení na Kavkaze. Hitler v naději na obnovení útoku přikáže 

ponechat část vojsk na Kubáni, kde se záhy rozhoří 

několikaměsíční tvrdá bitva o "Malou zemi". A zde uvízne i 

Breitner. Pozice Wermahtu je neudržitelná a Hitlerova 

neústupnost budí nevoli i mezi důstojníky, kteří v roce 1943 

osnují atentát, a snaží se jen, aby se co nejvíce německých 

vojáků vrátilo. A z těch se stávají skuteční specialisté na přežití. 

 

 

Pittnerová, Vlasta: Osiřelo dítě 

Čtyři povídky z prostředí českého venkova vypráví o radostech i 

starostech místních obyvatel. 

 



Pogožev, Andrej: Útěk z Osvětimi. Šokující skutečný příběh člověka, jenž unikl 

z pekla Osvětimi 

Věrohodné a dramatické vyprávění očitého svědka, osvětimského 

vězně číslo 1418, kterému se jedné noci v záři světlic, reflektorů a 

svištění kulek podařilo uniknout jisté smrti… 

V těsné blízkosti městečka na břehu Visly, 120 kilometrů od 

Krakova, stál největší koncentrační tábor na všech územích 

okupovaných Němci. Když jej 27. ledna 1945 osvobodili sovětští 

vojáci, našli tu několik tisíc nemocných a vyhladovělých lidských 

trosek, jež zázrakem přežily. Zahynul zde jeden a půl miliónu lidí. 

Čtěte svědectví o odvaze a statečnosti válečných zajatců a o zdánlivě nemožném 

činu, jímž byl útěk z Osvětimi. Celkem se uskutečnilo sedm set pokusů o útěk, 

zhruba čtyři sta skončilo neúspěšně. Dopadení uprchlíci byli obvykle ubiti a po 

každém útěku, který se podařil, následovalo zabíjení těch, kteří patřili do blízkého 

okolí uprchlíka. Autor knihy napsal skutečný příběh o útěku skupiny zajatců, kdy 

vytoužené svobody dosáhlo jen pět z nich. Je to šokující a neuvěřitelný příběh 

člověka, jemuž se jako jednomu z mála podařil útěk z pekla. Ani pak však neměl 

zdaleka vyhráno… 

 

Pořízková, Pavlína: Léto modelky  

Píše se rok 1980 a patnáctiletá dcera českých emigrantů Jiřina 

přijíždí ze Švédska do hlavního města módy Paříže, aby zkusila 

štěstí jako modelka. Nikdo tu neumí vyslovit její jméno, 

nabubřelý svět modelingu se na zakřiknutou, chudou dívku dívá 

skrz prsty. Jiřina, která je doma nešťastná, zoufale touží po 

lepším životě. Má sice obyčejné sny mladých dívek: chce se 

zamilovat a být milovaná, mít kamarádky, peníze na hezké 

oblečení, ale jejím největším snem je prosadit se jako modelka. Pro svou kariéru je 

rozhodnutá udělat cokoli. Pod pozlátkem luxusních šatů, vysokých honorářů a 

večírků s celebritami však číhá mnohem drsnější svět... 

 

 

 



Pospíšilová, Jarmila: Podzimní blues  

Marie Kovandová dostane nabídku, aby pro podnikatele Landu 

tlumočila během návštěvy jeho zahraničního hosta. Při procházce 

v lese však najde tělo zavražděného muže. Je jím ekologický 

aktivista Zouhar, který bojoval proti otevření kamenolomu na 

nedalekém kopci. Marie se dozvídá o starém nepřátelství mezi 

Landou a Zouharem, ale i o současnějších vztazích v životě 

zavražděného. Když Marie najde jednoho rána pode dveřmi 

anonymní dopis a Zouharova sestra má vážnou autonehodu, 

začíná jít do tuhého. 

 

Sasson, Jean: Láska v zemi žalu. Skutečný příběh kurdské bojovnice za 

svobodu 

Skutečný příběh kurdské bojovnice za svobodu se odehrává v 

Iráku během 80. a 90. let dvacátého století.Hrdinka knihy 

Joanna Askarí vypráví svůj příběh v první osobě. Líčí v něm své 

krásné dětství, v němž každé prázdniny trávila se sourozenci u 

babičky v Kurdistánu, své dospívání v době teroru za vlády 

Saddáma Husajna, kdy se Kurdové stali nežádoucími, svůj 

strach o uvězněného bratra, člena kurdského studentského 

svazu. Vypráví o válce mezi Irákem a Íránem, kdy se 

Vlastenecký svaz Kurdistánu spojil s Íránci a celý Kurdistán se 

rázem změnil v bojiště, na němž se odehrávaly mimořádně kruté boje. V neposlední 

řadě líčí svou lásku ke kurdskému bojovníkovi za svobodu, kterého následovala do 

hor. Když Saddám použil proti Kurdům chemické zbraně, museli přeživší prchnout do 

Íránu. Zdálo se, že Joaniny sny jsou v troskách, ale nakonec si s mužem vybudovala 

nový život v cizině. Kniha je doplněna černobílými fotografiemi z rodinného alba, 

historií Kurdistánu a slovníkem pojmů. 

 

 

 

 

 

 



Sharma, Robin S.: Mnich, který prodal své ferrari  

Kniha patřící mezi nejznámější klasická díla s duchovní a 

psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka, která 

přináší potěšení i poznání“, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, 

byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje miliony 

čtenářů na celém světě. Vypráví příběh o slavném a bohatém 

právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když 

jednoho dne v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho 

fyzický kolaps je provázen krizí duchovní, která jej donutí 

hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a 

vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí. V naději, že nalezne 

štěstí a splnění svých snů, vypravuje se Julián Mantle na putování do nedostupných 

indických končin obydlených prastarou východní kulturou. Zde se postupně 

seznamuje se starobylou moudrostí a filozofií, která jej naučí objevovat, kultivovat a 

ovládat skrytý potenciál vlastního vědomí, těla i ducha. Někdejší slavný advokát, 

který se postupně oprošťuje od svého dosavadního životního stylu, prochází 

hlubokou osobní proměnou. Příběh Juliána Mantla čtenáře krok za krokem provází 

na cestě k sebepoznání a ke smysluplnému a vyrovnanému životu. 

 

 

Smith, Wilbur: Zlatá liška  

Ve spalujícím žáru rozdělené Afriky vrcholí zuřivý dynastický 

konflikt, pro Garyho a Seana Courtneyovy je to boj na život a na 

smrt. Jediné, co mezi bratry stojí a chrání je před vzájemným 

zničením, je Isabella. Ta se naneštěstí zapletla s vypočítavým 

Ramonem, který ji chladnokrevně vydírá a zneužívá. Co jim 

přinese spojení se „Zlatou liškou", mužem, jehož přezdívka 

skrývá zlověstné, smrtonosné tajemství? 

 

 

 

 

 



Smith, Wilbur: Čas zemřít  

Napínavý dobrodružný román se odehrává v divoké přírodě 

současné Afriky, kde do osudu hrdinů zasáhne i občanská válka v 

Mosambiku. Tři hrdinové, profesionální lovec, bohatý zákazník a 

jeho dcera, podnikají safari v jednom z povolených loveckých 

území v Zimbabwe. Trojice, která pronásleduje starého sloního 

samce, se dostane přes hranice do Mosambiku, kde probíhá 

nepřehledná a krutá občanská válka. Zákazník při lovu zahyne a zbylá dvojice se 

svými domorodými průvodci upadne do zajetí povstalců, s nimiž musí absolvovat 

strastiplnou cestu napříč vzbouřenou zemí. Pro oba je to nejen zkouška fyzické 

zdatnosti, ale i zkouška vzájemného vztahu. 

 

Šmíd, Zdeněk: Proč bychom se nepřiznal/, aneb Jak to bylo doopravdy  

Útlý svazek je reakcí na uvedení televizního seriálu na motivy knížky Proč bychom se 

netopili a jejích dalších pokračování a autor se v ní ve vzpomínkách vrací k příběhům 

autentické vodácké party, jejíž zážitky byly pro cyklus inspirací. 

Ve stejném duchu v krátkých kapitolách vypráví autor o vzniku a 

jednotlivých členech soudržné vodácké party, o okolnostech 

prvního vydání svého bestselleru a na pravou míru uvádí některé 

historky. Po mnoha letech dosvědčuje, že partu literární i partu 

skutečnou spojuje opravdová láska k vodě, smysl pro přátelství a 

hlavně stejně chápaný poněkud svérázný humor. Kromě historek, 

které nikoho nezarmoutí, je knížka i osobitou úsměvnou 

vzpomínkou na to, jak se žilo mladým lidem u nás v době 

normalizace. 

 

Šmíd, Zdeněk: Expedice k Čechožroutům aneb Proč bychom 

se nepobili    Těžištěm Šmídovy nové knížky jsou opět 

cestovatelská dobrodružství známé party kamarádů, situovaná 

tentokrát nikoli do vzdálených krajů, jak jsme byli zvyklí, nýbrž 

hned k sousedům za hranice – do Německa. Přibližuje památky, 

historii i mentalitu národa, vše s humorem, ale přitom spravedlivě, 

bez zbytečné jízlivosti, opět s lehkostí a pobaveným nadhledem. 



Šmíd, Zdeněk: Volejem i peřejemi  

Knižní podoba televizního seriálu Proč bychom se netopili o 

příhodách desetičlenné vodácké party.Pětice kormidelníků se 

svými dívčími protějšky-háčky prožívá během vodáckého 

putování veselé i nečekaně dramatické chvíle, vyplývající mnohdy 

z odlišnosti mužských a ženských světů. Toto vydání vychází ze 

seriálové podoby oblíbené knížky Zdeňka Šmída Proč bychom se 

netopili a je doprovázeno barevnými fotografiemi. Protagonisty 

jsou letní řeka a vodáci, jejichž příběhy přinášejí humor, romantiku i zamyšlení; nic 

víc, nic méně. 

 

 

Šulc, Jiří: Dva proti říši  

Román založený na podrobném zkoumání pramenů a literatury 

popisuje scénu domácího odboje i exilovou vládu, výcvik 

parašutistů v Anglii, přípravu atentátu na Heydricha, okolnosti i 

situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého života hrdinů. 

Poskytuje realistický obraz o strukturách německé moci, zabývá se 

vyšetřovacími postupy gestapa. Román zaujme strhujícím dějem i 

výbornou psychologií postav. 

 

 

Švandrlík, Miloslav:  Přesýpací strejda  

Třicet „hororových“ povídek předního českého humoristy, ve 

kterých autor dokazuje, že mu není cizí žádný literární žánr. 

Miloslav Švandrlík je totiž neobyčejně vynalézavý také ve strašení 

a nahánění husí kůže a další sbírka jeho hororových povídek je 

toho důkazem. Bát se Švandrlíkem je čtenářským požitkem, který 

určitě nepřivede čtenáře k nočním můrám, ale pouze k příjemnému 

mrazení v zátylku. V této knize se lze bát i potěšit najednou – a jak 

jinak než s humorem! 

 

 

 



Tiouli, Touria: Zničená. V dubajském vězení za to, že byla znásilněna  

Autentický příběh francouzské muslimky, která se domnívá, že chce-li být šťastná, 

musí najít své kořeny a žít v souladu se svým náboženstvím. Odstěhuje se proto do 

jednoho z arabských emirátů Dubaje, aby tam nalezla klidný a naplněný život, o 

němž sní. Stane se však obětí znásilnění, a když se pokouší 

domoci spravedlnosti, je zatčena a v souladu s muslimským 

právem šaríja uvězněna za "mimomanželské sexuální styky". Na 

vlastní kůži tak poznává, jakým peklem může být život v zemi, 

kde ženy nemají žádná práva. S pomocí francouzských přátel a 

příbuzných se jí nakonec podaří vycestovat, aby mohla podat toto 

otřesné a živé svědectví. 

 

Tolkien, J. R. R.: Húrinovy děti  

Příběh, považovaný za nejtragičtější z celé Tolkienovy mytologie, byl inspirován 

severskou ságou o Sigurdovi drakobijci a pověstí O Kullervovi z finské Kalevaly. 

Odehrává se ke konci bájného prvního věku historie světa, kdy elfové podporovaní 

částí lidí již prohrávají svou dlouhou válku se zlomocným pánem Středozemě 

Morgothem, kdysi jedním z mocných duchů, kteří se podíleli na utváření světa, který 

však z pýchy a touhy po moci propadl zlu. V poslední velké bitvě, v níž padlo několik 

elfských a lidských království, byl statečný lidský náčelník Húrin zajat Morgothem. Protože se 

před ním odmítl pokořit, Morgoth vynesl nad jeho rodinou kletbu: „Na všechny, které miluješ, 

má myšlenka dolehne jako mrak Sudby a přivede je do tmy a zoufalství. Kamkoli půjdou, 

vyvstane zlo. Kdykoli promluví, jejich slova poskytnou špatnou radu. Cokoli učiní, obrátí se 

proti nim. Zemřou bez naděje, proklínajíce život i smrt.“  Děj knihy líčí dlouhý zápas Húrinova 

syna Túrina s prokletím. Túrin se stane velkým bojovníkem proti Morgothovým 

přisluhovačům, omylem však zabije nejlepšího přítele a pak svou radou způsobí zkázu jedné 

elfské říše. Zdrcen se pokusí začít znovu jinde a pod jiným jménem.  Zdá se, že konečně 

unikl, a dokonce se šťastně ožení. Potom však do země vstoupí 

Morgothův nejnebezpečnější sluha, drak Glaurung. Túrin se s ním 

utká a zabije ho. V okamžiku triumfu se však dozvídá, že 

nejtěžšího zločinu se dopustil proti své sestře, kterou neznal. 

Morgothova kletba se naplní a příběh Húrinových dětí končí.  

 

 



Vondruška, Vlastimil: Jménem krále. Případ, který rozřešil Oldřich z Chlumu 

Oldřich z Chlumu, zástupce krále Přemysla II. Otakara a správce hradu Bezdězu, 

odjíždí z pověření svého panovníka na hrad Vartemberk. Mají se 

zde konat slavnostní zásnuby rytíře Beneše z Dubé a krásné 

Ludmily z Vartemberka, jimiž má být potvrzen mír mezi 

znepřátelenými šlechtickými rody. Během cesty narazí na mrtvolu 

kupce, kterého přepadli a oloupili. Po stopách lupičů pošle svého 

panoše Otu, ale vrahům se podaří uniknout. V té době ještě nikdo 

netuší, jak tento zločin ovlivní slavnost, která se má spolu s 

turnajem konat následujícího dne. Upravená literární předloha, 

podle níž byl natočen stejnojmenný film. 

 

 

Zadinová, Radka: Dívka bez minulosti  

Šestnáctiletá Daniela přijíždí za svým bratrem, kterého dvanáct let neviděla - utekl z 

domu, když byla ještě malá a nikdy se nepokusil navázat s ní kontakt. Jenže Daniela 

zůstává po smrti babičky, která ji od dětství vychovávala, sama a když právník 

vyřizující babiččinu pozůstalost, jejího bratra Martina vypátrá a oznámí mu dívčinu 

beznadějnou situaci (pobyt v dětském domově), Martin se rozhodne, že si sestru 

vezme k sobě. Jenže mezitím, co Daniela žila v bezútěšných podmínkách s věčně 

nemocnou babičkou, stihl si Martin vybudovat vlastní život - a do 

něj jeho malá sestra příliš nezapadá. Martin žije s partou přátel ve 

starém domě, který společně opravují a Daniela poznává život v 

jaký už téměř nevěřila. Po počáteční nedůvěře se sblíží s 

Martinovým nejlepším kamarádem Robinem, ale tuší, že 

desetiletý věkový rozdíl i příliš okatá rozdílnost jejich povah (o 

vzhledu nemluvě) nemůže přinést nic dobrého. A pořád ještě jsou 

jí v patách přízraky minulosti, kterou úzkostlivě tají přede všemi - 

a zejména před svým bratrem. 

 

 

 

 

 



Zadinová, Radka: Proklínám tě, lásko  

Hlavní hrdina, čtyřiadvacetiletý Tomáš, se jednoho dne zamiluje do 

krásné a tajemné dívky Zdeny a brzy se s ní, i přes počáteční 

nesouhlas její matky ožení. Brzy po svatbě však zjišťuje, že dívka 

je nevyléčitelně nemocná a umírá. Láska, kterou k ní cítí se mění v 

bezmocný vztek vůči celému světu a v touhu zastavit čas a jeho 

neúprosnost. To se mu ale nepodaří. Zdena umírá a on se musí 

vyrovnat nejenom s její smrtí, ale i s láskou, kterou k ní stále cítí a pro kterou jim 

osud vyměřil příliš krátkou dobu. Zároveň se potýká s problémy, které se na něj valí 

ze všech stran, ať už se týkají Zdeniny matky Denisy, která se docela uzavírá do 

svého vlastního nepochopitelného světa, nebo dívčiny mladší sestry Aleny, pro 

kterou se Tomáš stává jedinou nadějí v pošlapaném a smutném životě. Tomáš se 

musí rozhodnout, jestli zůstane s Alenou a nebo navždy opustí prokletý dům plný 

smutku, kde prožil neopakovatelnou lásku, jež člověka potkává pouze jednou za 

život.  

 

 

Zemanová, Zuzana: Když vločky pláčou...  

Dvacetiletá Monika se citově zmítá mezi dvěma kluky: chodí s 

Robertem, ale pak pozná jeho kamaráda Tomáše a zamiluje 

se…Když se situace nečekaně zkomplikuje, rozhodne se vše 

vyřešit po svém a odjíždí na půl roku pracovně do ciziny. Tam 

Monika něco získá i ztrácí. Nejdříve svého zbrklého odjezdu 

lituje, protože se jí tam vůbec nelíbí, ale když se objeví noví 

přátelé a taky nová láska, zjišťuje, že to není až tak hrozné, 

jak se zpočátku zdálo. Mimo dosah rodičů musí ale Monika 

rychle dospět a naučit se být zodpovědná sama za sebe a svá 

rozhodnutí… 

 

 

 



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Bachner, Anne: Poník tropí hlouposti  

Vzrušující dobrodružství z jezdeckého klubu v Hradišti pokračuje s 

novými hrdiny, Klárkou a jejím poníkem Drobečkem. Ale proč je 

Drobeček poslední dobou tolik rozpustilý, utíká ze svého stání a při 

hodinách jezdectví tak zlobí? Klárka se rozhodne, že bude sledovat 

poníka ve dne v noci, aby odhalila příčinu jeho podivného chování. 

Jak to všechno nakonec dopadne? Dozvíte se v nové edici Klára a 

Drobeček. 

 

Bachner, Anne: Poník na výletě          

Prožijte nové dobrodružství s Klárou a Drobečkem! Klára a její 

kamarád jsou na výletě. Čtyři dny společně putují na velké 

velikonoční vyjížďce a zažívají nová dobrodružství. Najednou se 

však ztratí a nikdo neví kudy dál. Naštěstí má s sebou Klára 

Drobečka, nejlepšího záchranáře na světě. A bylo by divné, kdyby 

se vyjížďka nestala báječným zážitkem všech dob! 

 

Ball-Simon, Daniele:  Zuzanko, pojď si hrát  

Milé děti! Nebojte se, nezapomněla jsem na vás. Opět jsem vám 

připravila zajímavé čtení. Dozvíte se, jak jsem se naučila jezdit na 

koni. A to ani zdaleka není všechno. V knížce na vás čekají také 

oblíbené pohádky, hry a hádanky. 

 

Brezina, Thomas:  Ségra, co šílíš! Ta je hustá!  

Co to má zase znamenat? Lissi se zničehonic žačala chovat jako 

ten nejdivočejší kluk. Je drzá, odmlouvá, vyhrožuje a dokonce i 

krká jako kluk! Tinka se za ni strašlivě stydí a pokouší se vše 

napravit. ... Edice: Klukům vstup zakázán! (Jen pro čarodějnice). 

 

 

 



Brezina, Thomas: Jak vyčarovat superkluka       

Tince snad úplně přeskočilo! Chce se odstěhovat a odejít 

studovat do internátu, jehož žákem je i její milý Julio. Podle Lissi 

musí být Tinka úplný cvok, když je kvůli klukovi schopná 

obětovat jejich přátelství. Navíc se dívky dozvědí, že pokud se 

rozjedou, zůstanou čarodějné schopnosti pouze jedné z nich. 

Něco takového nehodlá Lissi připustit. Rozhodne se, že Tince 

vyčaruje úžasného kluka, který ji okouzlí tak, že na Julia rázem 

zapomene. Její kouzlo však bohužel nevyjde přesně podle jejích představ... 

 

Čapková, Blanka: Jak jsem dostal ségru  

Kuba je chytrý, veselý kluk, chodí do druhé třídy a občas 

zazlobí. Když jednou přijde ze školy s tím, že ho rozčilená 

paní učitelka nazvala rozmazleným jedináčkem, rodiče mu 

prozradí, že už nebude dlouho sám. Bude mít sestřičku – ale 

ne miminko! Alence jsou čtyři roky a rodiče si ji přivezou z 

dětského domova. To jsou věci! A Kuba najednou neví, jestli 

se má těšit. Teď se určitě všichni budou točit jen kolem malé 

ségry! On sice ztratí nálepku jedináčka, ale budou mít rodiče na něj čas? A vůbec, 

budou ho mít ještě rádi?! Vyprávění o nenadálé rodinné změně líčí sám Kuba, vtipně 

glosuje nové situace a zážitky. Jako jedináček se musí poměrně rychle vyrovnat s 

tím, co všechno nastalo, když do rodiny náhle přibyla adoptovaná sestřička. Kuba 

popisuje své zvláštní pocity, počáteční obavy, domnělé ústrky, odlišnost svých 

představ od skutečnosti, vztah k rodičům, ke kamarádům. Ale i rošťárny a školní 

příhody. Text na závažné téma adopce je napsaný s lehkostí a nadhledem, pro malé 

čtenáře je zábavným příběhem, v němž poznají i něco jiného z rodinného prostředí. 

 

Disney, Walt:  Říkanky a ukolébavky medvídka Pú  

Medvídek Pú a jeho kamarádi ze Stokorcového lesa mají moc 

rádi říkanky. Líbí se jim je vymýšlet i poslouchat, vyprávějí si je 

ráno, v poledne i večer, při hraní i před spaním. Vy si je teď 

všechny můžete přečíst v této krásné knížce! 

 



Färber, Werner: Příhody malého poníka (česko-anglická kniha)  

Tři příběhy Katky a jejího poníka jsou plné dobrodružství a 

kamarádství. Katka se svým kamarádem Stefanem vyrazili na výlet 

společně s poníky. Cestou však Stefanova poníka Falkona vyplaší 

zajíc. Faklon se dal do běhu a pádí… Jak Katka pomůže 

kamarádovi ? Tak o tom, ale i další příběhy si už děti mohou přečíst 

v knize. Příběhy jsou psány nejenom v češtině, ale i v angličtině. 

Každá dvoustrana obsahuje jednu stranu s českou verzí příběhu a druhou stranu s 

týmž příběhem v angličtině. Na závěr knihy jsou vysvětlena některá důležitá slovesa. 

Celá kniha je krásně a bohatě ilustrována. 

 

Foglar, Jaroslav:  Rychlé šípy    

Romantická dobrodružství a veselé příhody, které chtějí 

prožívat snad všechny děti. Rychlé Šípy vás pobaví i poučí. 

Aniž si to v prvé chvíli uvědomíte, budete se snažit je 

napodobovat, stanou se vaší učebnicí kamarádství, 

svornosti, odvahy, pochopení druhých, umění si za každé 

situace poradit. Některé příběhy se vám hlouběji vryjí do 

paměti. Řadu let se ke knize můžete vracet, abyste ji pak 

uschovali pro své děti, tak jako to dělávali vaši otcové a 

dědové pro vás. Můžete si ji předávat z generace na generaci jako poselství 

nádherného dětství, jako poklad z ryzího zlata, jako truhlu plnou dobrodružství a 

ušlechtilosti. Komiksové vydání. 

 

Gehm, Franziska: Příběhy malé elfky 

Knížka je určená začínajícím čtenářům.Text je přizpůsoben 

věku dítěte velikostí textu, jednoduchým dějem a 

srozumitelným jazykem. Pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a 

vyjadřovací schopnosti dítěte. Klíčová slova textu jsou 

nahrazena obrázky. Dostane malá víla Elíza vytouženého 

koně? Co má Elíza nejraději na svém kamarádovi Petrovi 

pandovi a pomůže jí kamarád v nebezpečí? Dokáže Elíza 

splnit malému Markovi jeho největší přání? 

 



 

Hanušová, Miriam: Už umím číst  

Pohádky pro děti s velkými písmeny jsou určeny pro začínající 

čtenáře. Obsahuje : Jak v lese uklízeli -- Jak v lese závodili -- 

Jak se v lese chystali na zimu. 

  

 

Kimpton, Diana: Eliška a tajná jeskyně            

Dobrodružství princezny Elišky, její kamarádky Katky a poníků 

pokračují. Pro dívky mladšího školního věku. V království se 

chystá velkolepá slavnost. Eliška se dozvídá o existenci tajné 

andělské chodby, avšak nikdo už přesně neví, kde se skrývá. 

Úkol je tedy jasný! Eliška spolu s Katkou a Jankem chtějí 

chodbu objevit. Začíná tak dobrodružné pátrání, které je zavede 

až do tajné jeskyně, aby v závěru přineslo překvapení nejen pro 

malé objevitele, ale také pro všechny hosty na bále. 

 

 

Machač, Jan: Zuzanka a malý host   

Dobrodružství Zuzanky jsou určena malým čtenářům a začínající 

čtenáře navíc potěší větší písmena. Ono se řekne host, ale když 

se jedná o miminko, starost o něj dá člověku pořádně zabrat. 

Zuzanka ale zvládne nejen to, navíc určitě přidá i nějaké další 

veselé nebo napínavé zážitky. 

 

 

Němeček, Jaroslav:  Úžasné příběhy Čtyřlístku 1984 až 1987  

Sedmá souborná kniha Čtyřlístku, ve které plynule navazuje dalších 

23 příběhů na již dříve vydané příběhy z let 1969 až 1984. (1984-

1987). 

 

 

 

 



Richard, Udo:  Indiánské příběhy   

Malý indián Tomako dokáže šípem přesně zasáhnout cíl. Jednou však svou střelou 

rozzuří medvědici, která se bojí o svá mláďata. Tomako musí 

prokázat velkou odvahu. Také indián Důvtipná Liška musí dokázat, 

co v něm je : Chce stůj co stůj přivolat déšť.Knihy této edice jsou 

přizpůsobeny potřebám začínajících čtenářů. A to jak délkou 

jednotlivých příběhů a skladbou textů, tak i velikostí písma. Jsou 

vhodným doplňkem k čítankám pro žáky druhých tříd. Poutavé a 

vtipné příběhy podněcují čtenářovu pozornost a rozvíjejí schopnost 

čtení s porozuměním. 

 

 

Rudel, Imke:   Římané            

Kniha v pěti velmi zajímavých příbězích přibližuje čtenáři život ve 

starém Římě. Pověstné římské lázně jsou dějištěm záhady 

ztracené štoly. Malá otrokyně Flavia je křivě obviněna. Jestlipak se 

vše v dobré obrátí? Stejně jako v příběhu o malé Livii, která díky 

své kamarádce včas doručí zboží senátorovi? Čtenáře jistě zaujme 

i pohled do Kolosea a setkání s gladiátory. 

 

 

Steinwart, Anne: Čarodějnické příběhy  

Sedm příběhů této zajímavě ilustrované knihy se točí nejenom 

kolem čarodějnic, ale také kolem dětí a jejich představivosti, která 

jim napovídá, že ta tajemná paní s černou kočkou je určitě …      

Hlavní hrdinové těchto příběhů své dětské starosti všedního života 

vyřeší díky fantazii, dobrým kouzlům a čarovné moci, která 

nejednou zamotá hlavu i dospělým. 

 

 

 

 

 



Steklač, Vojtěch:  Boříkovy lapálie        

Veselá knížka příběhů školáka Boříka a jeho holešovické party 

baví čtenáře již více než 30 let. Všechny jejich klukoviny a 

průšvihy se odehrávají nejen ve škole, ale i mimo ni a občas také 

doma. Ve všech situacích se ale čtyři kamarádi projeví jako 

správní kluci. A hlavně se od srdce zasmějete a vzpomenete na 

vlastní bláznivé příhody, které provázejí každého kluka či holku 

během těch strastiplných školních let. 

 

 

Wilson, Jacqueline: Polibek            

Sylvie a Carl se kamarádí od dětství. Odjakživa si spolu hráli, jejich 

rodiny se vzájemně navštěvovaly, Sylvie o Carlovi mluvila jako o 

svém klukovi a Carl o Sylvii jako o své holce. Sylvie vždycky v 

hloubi duše věřila, že se jednou vezmou. Mají dokonce svůj 

společný svět fantazie, který patří jen jim dvěma - a skleník na 

konci Carlovy zahrady, kde to všechno vzniklo. Když ale začínají 

dospívat, všechno se najednou mění… Silný, přesvědčivý a citlivě 

zpracovaný příběh o první lásce a prvním zklamání pro teenagery. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUČNÁ LITERATURA 

Horký, Petr: Honba za obřím červem a jiná dobrodružství  

Dva zkušení cestovatelé, kteří sjezdili víc než půlku světa a 

spolupracovali například s Miroslavem Zikmundem či Thorem 

Heyerdahlem, vyprávějí o napínavých a doslova i přeneseně 

"horkých" chvilkách, jež při svých cestách zažili. A nebylo jich 

málo. Při četbě některých z nich vám pravděpodobně budou 

vstávat vlasy hrůzou na hlavě - například ve vyprávění o tom, 

jak se naši dobrodruzi pokoušeli vyfotit lidožravého žraloka 

hodně zblízka... Kniha pro všechny, kdo rádi cestují a nebojí se 

nečekaných situací. Doplněno fotografiemi z cest a 

komiksovými minipříběhy. 

 

 

Nitsch, Cornelia: 300 nejzábavnějších her pro 

děti každého věku : hry ven, na doma i na cesty  

Kniha 300 nejzábavnějších her pro děti každého 

věku vám přináší pravidla a návody mnoha her, na 

které už jste dávno zapomněli a jste kdysi důvěrně 

znali. Nabízí vám však nejen dobře známé hry, ale i 

zbrusu nové hry, říkadla a písničky. Oprašte proto s 

touto publikací vzpomínky na dětství a zpestřete si 

odpoledne s dětmi. Využijte drobné, avšak podnětné 

příležitosti ke společné hře a zábavě. Okořeňte si narozeninovou oslavu, letní 

dovolenou nebo krásné nedělní odpoledne. Vydejte se do světa her a užijte si s 

dětmi hezký čas. 

 

 

 

 

 

 

 



Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 5., 7., 8. 

Vydáno ve spolupráci s Českou televizí. Pořad Toulavá kamera v knižní podobě. 

Obsahuje turistické zajímavosti z putování po Česku, české přírodě i památkách. 

Možno využít jako turistické průvodce. 

 

 

 

Štraub, Miloš: Tajemné podzemí. Jižní Morava VII.  

Je sedmým dílem populární encyklopedie provádějící čtenáře po 

historickém podzemí Čech a Moravy. Jih Moravy krásami 

podzemního bohatství doslova oplývá a snoubí se v něm jak 

pohádková nádhera krápníků Moravského krasu, tak tajemné 

podzemní stezky spojující již stovky let templářské komendy, 

kláštery, hrady a další místa prý dokonce až s Vídní. Pod zemí se 

právě tady odehrávaly děsivé obětní obřady jako v Býčí skále a 

vyráběly zbraně pro hitlerovské Německo jako v Tišnově anebo Výpustku. K tomu 

rovněž v podzemí, ve vinných sklepech Louckého kláštera, Šatova, Čejkovic, 

Buchlovic a mnoha, mnoha dalších čekají na zvídavého poutníka osvěžující dary 

štědré a čarokrásné jižní Moravy. 
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Toufar, Pavel: Kruté příběhy z české historie (III. díl) 

Dramatický příběh závěru života hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika nás 

přivádí na popraviště na Staroměstském náměstí, kde 21. června 

roku 1621 proběhla nejznámější hromadná poprava českých dějin. 

Původně uložené tresty byly příliš kruté a vyvolaly pozdvižení i v 

době, která na krutost na popravištích byla zviklá. Co všechno 

provázelo krvavé divadlo a jaké byly jeho dozvuky? Smrt číhala na 

vysoce postavené šlechtice a dokonce na členy královských rodů 

také z proradných rukou najatých travičů. A jed se užíval k úkladným vraždám i mezi 

prostými lidmi. Připomeneme si například i šíleného dona Julia Caesara d´Austria, 

nemanželského syna císaře Rudolfa II., s nímž pronikneme do soukolí intrik 

rudolfínského dvora, či vraždu Albrechta z Valdštejna. Spravedlnost bývá vrtkavá, 

takže co některým prošlo bez větších problémů, za to bývali jiní krutě a nemilosrdně 

trestáni. 

 

 

 

 

 


