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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

Boučková, Tereza: Rok kohouta  

Autobiograficky laděný román je drásavě upřímnou výpovědí 

ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho 

dokázala znovu poskládat dohromady. Hovoří o rozpadu rodiny i 

o dalších krizích, tvůrčí a osobní, které se říká krize středního 

věku. Tereza Boučková z nich hledá východisko bolestně, ale 

taky nekompromisně, především k sobě. Rok kohouta je cesta 

od naprosté beznaděje k osvobodivé odvaze. 

 

Cimický, Jan: Hodiny v mlze 

Autor v novém románu vyvolává retrospektivu krásné i 

pochmurné doby svého dospívání, druhé poloviny šedesátých 

let. Studentská láska Karla a Gábiny je o to kouzelnější a 

šťastnější, že se rozvíjí v roce 1968, v krátkém období svobody 

a nenadálých možností a perspektiv. Mohou vycestovat do 

Francie a prožít léto v Paříži a prosluněné Provenci, 

bezstarostně, jen s příležitostnou prací, která jim snadno zajistí 

vše potřebné. Co víc mohou mladí lidé potřebovat ke štěstí? 

Pak se však vracejí domů, právě v polovině neblahého srpna. Jak odolá velká 

studentská láska novým okolnostem, které brutálně změní životy jim i všem okolo? 

 

Cimický, Jan: Poslední návrat 

Psychologický román zachycuje přátelství věhlasného chirurga, 

který odchází na venkov na odpočinek, a chlapce z rozvrácené 

rodiny. 

 



Cook, Robin: Kritický bod 

Sedmá kniha série Jack Stapleton a Laurie Montgomeryová. 

Akciová společnost provozující síť luxusních klinik Angels 

Healthcare se chystá vstoupit na burzu. V nejnevhodnější 

chvíli se objevují komplikace - po klinikách se šíří postrach 

všech nemocnic, nákaza zlatým stafylokokem. Pacientů 

umírajících na pooperační infekce nezadržitelně přibývá a ani 

sebenákladnější opatření nezabírají. 

 

Dovrtělová, Miluše: Má je pomsta 

Když se celkem mladá, celkem půvabná a zcela jistě chytrá 

žena dá na dráhu soukromého detektiva, může se i jí stát, že 

najednou neví, kudy kam. JUDr. Johanna Janů, která dala 

přednost tomu, být svou vlastní paní a neposlouchat nikoho a 

nic jiného než hlas svého svědomí, náhle řeší zcela jiný případ 

než úkol, který jí zadal její dost neobvyklý klient. Místo 

obyčejného pátrání jí cestu zkříží zločin nejtěžší, vražda. Není 

to tak docela obyčejná vražda, ostatně ani vrah není " obyčejný 

", ale k jeho dopadení vede dlouhá a složitá cesta. Kdo vlastně 

zabil ženu, která nikomu nepřekážela? Johanna hledá pravdu, spravedlnost, chce 

pomoci, ale úloha lovce není vždy jednoduchá a lov na člověka je jednou z 

nejtěžších disciplín na poli kriminalistiky. 

 

Hercíková, Iva: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna 

Svou poslední knihu psala Iva Hercíková po návratu z 

nemocnice, kdy bojovala s následky vážné choroby. Přesto 

to není kniha smutná. Autorka v ní s humorem popisuje 

svůj každodenní zápas o návrat k běžnému životu a k 

psaní, vzpomíná na pobyt v Americe, vyznává se z lásky k 

manželovi. 

 

 

 

 



Hilliges, Ilona Maria: Volání Afriky 

Hana žije v Německu ve spokojeném manželství s Keňanem 

Mikem a jeho desetiletým synovcem do té doby, než je Mike 

povolán k umírajícímu otci a malého Kena vezme do Afriky s 

sebou. Haniny zlé předtuchy se začnou vyplňovat. Duchové 

předků rozhodli, že Mike se má stát šamanem vesnice, a pro 

to se nemůže k Haně vrátit. Aspoň slibuje poslat zpět do 

Evropy Kena. Nicméně ani ten se do náruče ustrašené ženy 

nevrátil. Pátrání po ztraceném chlapci zavede Hanu do 

samého nitra černého kontinentu. Na každém kroku ji 

pronásleduje netušená moc magie a rituálů, ona však musí 

Kena najít stůj co stůj. 

 

Hilliges, Ilona Maria: Hvězdy nad Afrikou 

Lékařka Amélie se připojuje k expedici do východní Afriky, aby 

pomáhala prozkoumat a potlačit nebezpečnou epidemii. Osud 

ji zavede až k jezeru Tanganika, do kraje plného tajemství, 

nebezpečí a nečekaných zvratů. Amélie se hrdě vypořádává s 

muži, kteří jí dávají jasně najevo, že v této zemi dobrodruhů 

nemá žena se svými city co pohledávat. Ale když se ocitne v 

ohrožení života, zachránit ji mohou jen čáry domorodého 

šamana. 

 

Hilliges, Ilona Maria: Bílá čarodějka. Moje africké 
dobrodružství 

Autobiografický příběh německé dívky Ilony, která se vdá za 

Nigerijce Johna, má s ním dvě děti a žijí v Anglii. Ilona živí 

celou rodinu a když odhalí manželovu nevěru a Johnův pokus 

o okradení jejího vlastního otce v Německu, události naberou 

spád a Ilona je donucena odjet do Nigérie. Ocitne se v 

nebezpečí a jen znalost magie a rituálů ji zachrání život. 

 

 

 



Körnerová, Hana Marie: Nevěsta ze zámoří 

Na ostrov v Karibském moři přijíždí v roce 1919 z Čech mladá 

vdova Julie Krásová. Válka jí vzala nejen manžela a malého syna, 

ale i domov a chuť do života. Souhlasí proto se sňatkem na dálku; 

nehledá novou lásku, ale spíše zapomnění v jiném prostředí. 

Čeká ji však daleko víc. Exotická příroda, zcela odlišná 

společnost a manžel, jehož minulost je opředena tajemstvím. 

 

Kvačková, Radka: Očima tchyně 

Člověk se dostane na špatnou cestu, ani neví jak. Stačí slabá 

chvilka a může se stát třeba korupčníkem, nebo nedej pámbu i 

zlodějem. A jsou takoví, co se jim jen jednou zatmělo před 

očima a skončili dokonce jako vrazi. Moje postavení v lidské 

společnosti utrpělo v jednom malostranském kostele. Farář 

požehnal manželskému páru a já se stala tchyní. 

Neomluvitelné. 

 

Ludlum, Robert: Amblerova výstraha 

Na nepřístupném ostrově u amerického pobřeží stojí utajená 

psychiatrická klinika. Skryti před zraky veřejnosti se tam léčí 

bývalí agenti s narušenou duší, kteří se stali bezpečnostní 

hrozbou pro zemi, jíž kdysi sloužili. Jeden z nich se jmenuje 

Harrison Ambler. Je držen v úplné izolaci a dostává silné 

otupující léky. Mezi ním a ostatními pacienty je však zásadní 

rozdíl: Ambler není blázen. S pomocí soucitné zdravotní sestry 

Ambler vysadí léky, vyčistí si hlavu a za dramatických 

okolností prchne z ostrova. Na svobodě chce především 

vypátrat, kdo a proč ho do blázince zavřel. Vrací se však do zcela neznámého světa. 

Přátelé a dlouholetí kolegové si na něj nevzpomínají. Jméno Harrison Ambler není v 

žádných oficiálních záznamech. A když poprvé spatří v zrcadle svou tvář, dívá se na 

něj zcela cizí člověk. S nepřítelem těsně v patách a bez možnosti požádat kohokoli o 

pomoc se Ambler snaží zjistit, kým vlastně byl. Jedině tak může přijít na to, proč je 

pro někoho natolik nebezpečný, že ho nechal nejprve zavřít do blázince a teď ho 

chce zabít... 



Neill, Fiona: Tajný život takové normální matky 

Lucy Sweeneyová je "taková normální matka": žije se třemi 

syny, cholerickým manželem,vzpomínkami na slibně se 

rozvíjející kariéru a především s neustálým pocitem, že se 

schyluje k pohromě. Ta žena jako by přitahovala maléry, ba 

katastrofy. Už dávno zapomněla, kdy se naposledy milovali s 

manželem, hromada špinavého prádla, které nestíhá vyprat, již 

řadu let neklesá pod metr, a její nejmladší syn, toho času v 

batolecím věku, už několik týdnů používá místo nočníku 

odpadkový koš. Lucy žije v permanentním stresu. A dnes si už ani nevzpomíná, proč 

vlastně před lety vyměnila kariéru za hektický a nepříliš uspokojivý život ženy v 

domácnosti. Autorka románu nám svou sympatickou hrdinku představuje v okamžiku, 

kdy se v jejím životě objeví jiný muž, kterého potkává u školy, kam vodí každého 

rána jednoho ze svých synů, a s kterým začne flirtovat. Lucy se začne zamotávat do 

řetězce lží, zmatků a nedovolených tužeb, z kterých není úniku, a hrozí katastrofa… 

 

 

Nesvadbová, Barbara: Pohádkář 

Spisovatelka vrací na scénu svoji hrdinku Karlu. Avšak mnohem 

dospělejší, matku dvou dětí. Karla propadá duší, tělem i láskou 

jedinému muži, Márovi. Miluje ho tak silně, že paralyzována 

vášní si neumí připustit, že on ve stejných iluzích udržuje ještě 

jinou ženu. Pohádkář je příběhem o fatální závislosti, o vášni i o 

životních ztrátách. 

 

 

Nesvadbová, Barbara: Brusinky 

Kniha fejetonů, jejichž tématem jsou většinou muži, soužití s nimi, 

partnerství, přátelství a rodičovství. Hlavní linií knížky je láska a 

sexuální přitažlivost, což s nadhledem a vtipem ilustrují kresby 

Mišo Dúhy. 

 
 



Parkánová-Whiton, Hana: Jak si vypěstovat na anglické zahrádce trpaslíka 

Autorka, dlouholetá redaktorka českých nakladatelství, 

zkušeným a zábavným perem popisuje, jak krůček po krůčku 

probíhala její asimilace v anglickém prostředí, kam se už jako 

dospělá žena před několika lety provdala. Pro čtenáře se 

stejným kulturním zázemím bude nesporně zajímavé a 

překvapující, když se dočte o všech typických anglických 

tradicích a zvyklostech, které autorku navzdory její jazykové 

vybavenosti a zkušenostem zaskočily či šokovaly – počínaje 

svatbou, hledáním a zařizováním domu přes návštěvu kadeřníka po činnost v 

oblíbených charitativních spolcích. 

 

 

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 
Arold, Marliese: Zamilované strašidlo a jiné příběhy 

Miloučká strašidla prožívají své starosti a radosti v šesti 

příbězích této velmi čtivé knihy. Neuvěřitelné schopnosti 

strašidel jako procházení zdí, létání, schopnost zmizet jako pára 

nad hrncem - to vše umožní vyzkoušet na jednu noc strašidla 

Tomášovi. Strašidlo Šediváč bylo totiž strašně unavené, zrovna 

tak jako Herbert Škaredý, který už strašení nemohl ani vystát. 

Potřebuje totiž lékaře. Štěstím však oplývá zamilovaný Jonatán 

a jeho milá. Jestlipak víte, co se stane, když se strašidlo zamiluje?  

Jak již napovídá název, jedná se o edici určenou dětem ve věkové kategorii 8 až 10 

let. Knihy jsou přizpůsobené začínajícím čtenářům hned v několika ohledech: 

velikostí písma, délkou jednotlivých příběhů, výběrem témat včetně náročnosti jejich 

zpracování a v neposlední řadě charakterem ilustrací. Kniha není jenom prostředkem 

přinášejícím poučení, je to také zdroj zábavy. 

 

 

 

 

 



Březinová, Ivona: Lentilka pro dědu Edu 

Malý Honzík se má, bydlí s ním a s rodiči nejen dědeček 

Arnošt, ale i pradědeček Eda, a tak má Honzík doma 

dědečky dva. S Edou je veselo, ale občas Honzíka 

rozzlobí, když mu děda něco provede. Ukáže se, že děda 

Eda své povedené kousky nedělá ani naschvál, ani z 

obyčejné zapomnětlivosti, ale protože je nemocný. A tak 

se rodiče s Honzíkem dohodnou, že udělají všechno pro 

to, aby byl děda Eda spokojený. Příběh napsaný citlivě a 

s humorem přibližuje problém Alzheimerovy choroby. 

Malý Honzík se má, bydlí s ním a s rodiči nejen dědeček Arnošt, ale i pradědeček 

Eda, a tak má Honzík doma dědečky dva. S Edou je veselo, ale občas Honzíka 

rozzlobí, když mu děda něco provede. Ukáže se, že děda Eda své povedené kousky 

nedělá ani naschvál, ani z obyčejné zapomnětlivosti, ale protože je nemocný. A tak 

se rodiče s Honzíkem dohodnou, že udělají všechno pro to, aby byl děda Eda 

spokojený. Příběh napsaný citlivě a s humorem přibližuje problém Alzheimerovy 

choroby. 

 

Březinová, Ivona: Dárek pro Sáru 

Žákyně Sára se po prázdninách moc těší do školy. Jde už 

do druhé třídy. Čeká na ni ale řada překvapení a nových 

zážitků, které prožije se svým kamarádem Markem a novým 

spolužákem Liborem. A jaký ji nakonec čeká dárek? To se, 

milé děti, nechte překvapit. Zábavný příběh Ivony Březinové 

provázejí ilustrace Heleny Zmatlíkové. 

 

 

Březinová, Ivona: Pomeranče v podprsence 

Dospívání není snadné, ani když se jmenujete Karel Novák 

nebo Jana Dvořáková. Představte si, jak asi prožívá pubertu 

Medard Koukol. Ke všem starostem a problémům ještě 

úplně nemožné jméno, které je zdrojem neutuchající zábavy 

všech šťastnějších spolužáků. Vždyť si kvůli tomu ani 



nenajde holku. Medardova sestra Anděla na tom není o mnoho lépe. Nespokojení 

sourozenci si ve chvílích, kdy se zrovna nehádají, lámou hlavu, jak tomuto prokletí 

uniknout. Nakonec se domluví, že si ušetří peníze na úřední změnu křestních jmen. 

Brzy se však začnou dít věci, které je přivedou na jiné myšlenky... 

 

Uebe, Ingrid: Povídky o upírech 

Roztomilé, vtipné, psané s nadsázkou, ale zároveň i 

strašidelné a tajuplné - takové jsou Povídky o upírech. 

Humoru a příjemnému mrazení v zádech se odedávna rádi 

oddávají jak dospělí, tak dětští čtenáži. V upířích příbězích se 

dozvědí, kde je možné natrefit na upíra, co od takového 

stvoření mohou čekat a jak se proti tomuto druhu účinně 

bránit, bude-li ovšem potřeba. Komicky tajuplnou atmosféru 

upířích příhod dotváří řada obzvlášť vydařených ilustrací, které 

jistě navodí nejeden úsměv. 

 

Weitz, Monika: Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi 
smutné a jak to vše 

Malé růžové slůně Beno mělo nejlepšího přítele Freda. 

Jednoho dne se Fredova rodina odstěhovala a ti dva se 

museli rozloučit. Beno byl velmi smutný, nechtěl si už ani hrát. 

Naštěstí si sova Heuréka věděla rady a malé růžové slůně je 

opět šťastné…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 
 

Lanczová, Lenka: Past na kočku 

Současný příběh studentky střední pedagogické školy. Johana se 

potácí od jedné starosti ke druhé: její rodina nefunguje, otec je 

alkoholik, matka si chce ještě užít života, sestra se vdává a stěhuje 

se pryč. Moc radostí nepřinese ani vztah s obdivovaným 

Dominikem. Výsledkem je nechtěné těhotenství a podstoupení 

interrupce. Problémů má tedy až nad hlavu, ale dokáže se jim 

postavit. 

 

Lanczová, Lenka: Šeptej do ticha 

Přestože jí kamarádky závidí její úspěchy v modelingu, poslední 

dobou se jí moc nedaří. Rodiče se rozvádějí, Monika se s maminkou 

stěhuje z Brna do malé vesnice, kde nikoho nezná, do školy musí 

denně dojíždět, zvykat si na nové učitele i spolužáky... A proti 

kamarádkám si připadá handicapovaná: dosud nechodila s žádným 

klukem, protože na to neměla čas. 

 

Lanczová, Lenka: Souhvězdí Labutě 

Mirka Součková, hlavní hrdinka románu, má v kapse závěrečné 

vysvědčení z deváté třídy, přijetí na střední školu jisté a před 

sebou dva nejsladší měsíce v roce. A to, že je tráví doma, jí 

vlastně vůbec nevadí: s oběma staršími bratry je vždycky o 

zábavu postaráno a čtyřčlennou partu teď už bývalých deváťaček 

nemůže nic rozházet... To si ovšem myslí jen do doby, než ospalé 

letní městečko ožije příjezdem filmového štábu, který v prostředí 

loveckého zámečku a zámecké zahrady natáčí novou filmovou 

pohádku. Holky zkouší projít konkurzem a zpříjemnit si prázdniny aspoň maličkou rolí 

v komparzu, pokukují po hercích, a pořád se něco děje. Setkání s Alexem, někdejším 

kamarádem z dětství, Mirku rozhodí nejvíc. Alex sice za tu dobu dospěl a zmužněl, 

ale taky se z něj stal pořádný náfuka! Souhvězdí Labutě vypráví prázdninový příběh 



slečen, jež přestávají být školou povinné, o hledání cest k sobě i k druhým, o krádeži 

obrazů v zámecké galerii, o lásce a dalších událostech jednoho bláznivého léta. 

 


