
 

Novinky –  

beletrie pro děti a mládež 

 

 

Březinová, Ivona: Já a moje rodina: Malý šimpanz (DAR) 

Malý šimpanz se toho musí hodně učit, aby dokázal žít s tlupou příbuzných 

v korunách stromů. Někdy je těžké odhodlat se ke šplhání na vysoký strom, 

kde rostou šťavnaté plody. Ale když to šimpanz dokáže, rázem mu stoupne 

sebevědomí...  

 

Březinová, Ivona: Já a moje rodina: Lvíče (DAR) 

Lvíče a jeho sourozenci tráví celé dny v africké přírodě, kde je toho 

spousta k vidění - sloni, antilopy, ptáci i žirafy. Malí lvíčci se toho však musí 

také hodně naučit - například vylézt na strom, aby viděli, co je kolem nich. 

A to není vždycky tak úplně jednoduché!  

 

Březinová, Ivona: Já a moje rodina: Slůně (DAR) 

Rodina, ve které žije sloní kluk, je skutečně VELKÁ. Jako většinu sloních 

stád ji vede starší samice - babička. Když se narodí další slůňátko, malý 

slon si uvědomí, že už zas tak malý není. Obě mláďata se spřátelí, chodí 

vedle sebe, hrají si v řece a spí bok po boku. Nablízku však číhá 

nebezpečí. Jak se starší kamarád zachová?  

 

Březinová, Ivona:  Já a moje rodina: Lední medvídek (DAR) 

Lední medvídek žije se svou maminkou a bratříčkem v nehostinné polární 

pustině a učí se lovit, aby dokázal v krutých podmínkách přežít. Číhá tam 

na něj nejedno nebezpečí - uvolněné kry či zlí mroži..  

 

 



 

Disney: Víly nevíly: Na stopě 

Hvězdnou roklinku začne sužovat podivná záhada - jedna z víl totiž 

zmizí beze stopy! Mia je poslední, kdo Beck viděl, a tak se spolu se 

svými kamarádkami a vílou průzkumnicí Majkou vydá po její stopě do 

lesů Země Nezemě. Musí přece zjistit pravdu!  

 

Disney: Víly nevíly: Mezi světy 

Tomu, že Katka, Mia, Linda a Gábi mají prožít něco neobvyklého, 

nenaznačuje víc než vůně slané vody, závan mořského větru                        

a zvonivé cinkání vílího smíchu. Jediným mrknutím oka se čtyři 

kamarádky přenesou ze svých obyčejných životů na to nejúžasnější 

místo na světě – do Země Nezemě, domova víl a mořských panen… 

a teď i světa našich čtyř ztracených hrdinek. Nechce se jim zase hned 

odejít, ale královna Klarion a Zvonilka už přišly na to, jak je vrátit 

zpátky domů. Copak to fantastické dobrodružství Katky, Mii, Lindy                  

a Gábi opravdu skončí dříve, než pořádně začalo?  

 

Disney: Víly nevíly: Než zazvoní 

Dobrodružství začíná vírou. Ale jen přátelství je dovede zpátky domů. 

Katka touží po dobrodružství a vzrušení. Mia zbožňuje šaty, růže                   

a vůbec všechno krásné. Linda sní o tom, že dokáže mluvit se zvířaty. 

Gábi věří na víly víc než kdokoli jiný. Je první školní den a Gábi se 

nemůže dočkat, až bude všechno vyprávět vílím kamarádkám. 

Dokonce si našla novou kamarádku, která miluje víly stejně jako ona! Ale co si naše Víly 

Nevíly počnou, když se jedna z víl ztratí v Gábiině nové školní třídě?  

 

Disney: Víly nevíly: V lesích za roklinkou 

Linda nebyla v lesích Země Nezemě ještě nikdy sama. Nejdříve se jí 

zdá, že zaslechla rozhovor králíka s liškou. Potom narazí na podzemní 

úkryt. Jsou naše čtyři kamarádky opravdu jediné děti v Zemi Nezemi?  



 

Disney: Víly nevíly: Špetka kouzla 

Ve čtvrti se chystá velká letní slavnost s pekařským bazarem. Když Mie 

přijdou na pomoc víly, změní se původní pekařské plány v nápad vyrobit 

drobounké vílí dortíky. Víle pekařce Dulcii se návštěva u dívek líbí, ale 

dělá si starosti o své kamarádky v Zemi Nezemi. Dokáže Mia dokončit 

úkol i bez její pomoci?  

 

Disney: Víly nevíly: Mrknutím oka 

Jediným mrknutím oka se čtyři kamarádky přenesou ze svých obyčejných 

životů na to nejúžasnější místo na světě – do Země Nezemě, domova víl 

a mořských panen… a teď i světa našich čtyř ztracených hrdinek. Nechce 

se jim zase hned odejít, ale královna Klarion a Zvonilka už přišly na to, jak 

je vrátit zpátky domů. Copak to fantastické dobrodružství Katky, Mii, Lindy 

a Gábi opravdu skončí dříve, než pořádně začalo?  

 

Disney: Víly nevíly: Pampelišková přání 

Kdykoli se naše kamarádky chtějí vydat do Hvězdné roklinky, stačí se jen 

protáhnout uvolněnou plaňkou v plotě na dvorku. Ale co když plot někdo 

opraví… a Gábi zůstane uvězněná v Zemi Nezemi?  

 

Disney: Víly nevíly: Svatební závoj     

Dobrodružství začíná vírou. Ale jen přátelství je dovede zpátky domů. Mia 

zbožňuje šaty, růže a vůbec všechno krásné. Linda sní o tom, že dokáže 

mluvit se zvířaty. Katka touží po dobrodružství a vzrušení. Gábi věří 

na víly víc než kdokoli jiný. Naše čtyři kamarádky se chystají na svatbu 

a Gábi bude květinová družička! Když se to doslechnou víly, moc si přejí jít 

na svatbu taky. A jedna malá víla ukrytá v Gábiině košíčku s květinami 

přece nemůže být na škodu... že ne?  

 



 

Disney: Víly nevíly: Daleko od břehů 

 Dobrodružství začíná vírou. Ale jen přátelství je dovede zpátky domů. 

Katka touží po dobrodružství a vzrušení. Linda sní o tom, že dokáže 

mluvit se zvířaty. Mia zbožňuje šaty, růže a vůbec všechno krásné. Gábi 

věří na víly víc než kdokoli jiný. Víly Nevíly se doslechly o někom, kdo 

žije v Zemi Nezemi – legendárním chlapci, který kamkoliv přijde, přináší 

s sebou dobrodružství. O chlapci jménem Petr Pan. Katka se nemůže 

dočkat, až se s ním setká. Ale Zvonilka dobře ví, že Petr má také pěkný 

talent na průšvihy. Čeká je dobrodružství, nebo katastrofa?  

 

Disney, Walt: Piráti z Karibiku: na konci světa (DAR) 

Nejmocnější vládci pirátů se kdysi sešli a ustanovili Bratrský sněm. 

Uvěznili bohyni Kalypsó, aby jim nemohla škodit, sepsali pirátský zákoník 

a rozdělili si vládu nad Sedmi moři. Nyní se však zdá, že neomezené 

vládě pirátů odzvonilo. Lord Beckett z Východoindické společnosti je 

nelítostně pronásleduje ve dne v noci a využívá přitom služeb strašlivého 

kapitána Davyho Jonese a jeho přízračné lodi Bludný Holanďan. Je jen na 

Jacku Sparrowovi a jeho pirátských spoluvládcích, jak si s touto vážnou hrozbou poradí…  

 

Disney, Walt: Piráti z Karibiku: na vlnách podivna (DAR) 

Vydejte se s kapitánem Jackem Sparrowem na jeho nejnovější výpravu, 

při níž se setká se ženou ze své minulosti a nechvalně proslulým pirátem 

Černovousem. Prozkoumejte svět Jacka Sparrowa, kde o dobrodružství 

rozhodně není nouze. Nahlédněte do nitra děsivé nové lodi a seznamte 

se s její ještě hrůzostrašnější posádkou. Díky úžasným momentkám                   

z filmu a působivým ilustracím je tato kniha nepostradatelnou příručkou pro každého 

fanouška Pirátů z Karibiku  

 

 

 



 

Disney, Walt: Auta (DAR) 

Vítězství v Šampionátu o Zlatý píst je to jediné, po čem začínající 

závoďák Blesk McQueen touží. Ale pak se všechno nějak podivně 

zamotá a on se místo na závodní dráze ocitne v Kardanové Lhotě, 

zapadlém městečku na staré Silnici 66.  

 

Disney, Walt: Sněhurka a sedm trpaslíků (DAR) 

Kdo je na světě nejkrásnější? Zlá královna se dozvídá, že její půvab 

daleko převyšuje nevlastní dcera, Sněhurka. Proto se jí chce zbavit. Na 

útěku před nenávistí narazí Sněhurka na chaloupku, ve které žije sedm 

roztomilých trpaslíků Šmudla, Prófa, Štístko, Kejchal, Stydlín, Dřímal                   

a nabručený Rejpal. Vzájemné setkání změní osudy každého z nich.  

 

Fischerová, Daniela: Pohoršovna (DAR) 

Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá 

strašidýlka, která mají příliš měkké srdce a nechtějí nikoho strašit.  

V jedné třídě se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava                      

a Mstižer Krutohlavovi, Ježibejby, Sudíček, který patří do čeledi Zlých 

sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. A nastává jim hotové peklo. 

Ředitelka a jediná učitelka pohoršovny Zloberta Škudibertová se snaží                  

z nich udělat řádná strašidla. Naštěstí se jí to moc nedaří, protože strašidelné děti jí 

statečně odolávají. Čeká je ale tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté!  

 

Francková, Zuzana: Lucka, Bambulín a kouzelný prstýnek (DAR) 

Pro nejmenší čtenářky i jejich maminky je určeno vyprávění o holčičce 

jménem Lucie. V příběhu se dočtete o tom, jak se Lucince změnil život díky 

kouzelnému prstýnku, ale také s příchodem nového bratříčka, zvaného 

Bambulín, který ji sesadil z trůnu jedináčka a rodinného mazlíčka. Jak těžký 

byl přechod na jinou školu a hledání nových kamarádů, zkrátka veselé                   

i vážnější a hlavně napínavé příhody na pomezí mezi pohádkou a 

skutečností.  

 



 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a štěkající třída (DAR) 

Ve škole nastalo velké pozdvižení! Někdo v noci napsal sprejem na zeď 

školy hanlivé nápisy. A ještě ke všemu na učitele! Jediný, kdo zná 

pachatele, je pes Sedmikrásek. Viděl ho totiž na vlastní oči. A protože 

nemůže o tom nijak přesvědčit své dvounohé kamarády z Kallovy 

detektivní kanceláře, začíná pátrat na vlastní pěst. Zdaleka však netuší, 

jaké nebezpečí na něj číhá…  

 

 

Hrubín, František:  Pohádky z tisíce a jedné noci (DAR) 

Výbor sedmi nejhezčích pohádek z Tisíce a jedné noci. (Pohádka                        

o ebenovém koni Dobrodružství Sindibáda Námořníka, Pohádka                         

o Džaudarovi a jeho bratrech, Alí Baba a čtyřicet loupežníků, Pohádka                  

o Abdalláhovi Zemském a Abdalláhovi Mořském, Pohádka o Abú Kírovi               

a Abú Sírovi, Aládín a kouzelná lampa.) V bohaté fantasii probíhají rušné 

děje plné překvapivosti, vyjadřující dávné touhy prostých lidí po šťastném 

životě bez bídy a zla. Básník uvádí výbor půvabnou veršovanou pohádkou 

o Chytré Šahrazád a malíř vytvořil řadu působivých pohádkových ilustrací, plných barvité 

cizokrajnosti.  

 

 

Kimpton, Diana: Eliška a statečný princ (DAR) 

Napínavé dobrodružství s Eliškou a poníky pokračuje. Eliška se spřátelí                

s princem Jankem, který má také moc rád poníky a začnou společně 

podnikat dobrodružné výpravy. Poníci se ale chovají divně! Pokaždé se na 

lesní stezce podél zdi nečekaně zastaví a za žádnou cenu nechtějí 

pokračovat dál. Co je příčinou jejich velkého strachu? Bude nakonec 

záhada vysvětlena? Dozvíte se v nové řadě Princezna a poníci.  

 

 

 

 



 

Knister: Čarodějnice Lilli slaví narozeniny (DAR) 

Našla ji jednou u své postele, kam ji omylem přičarovala bláznivá 

čarodějnice Surulunda Knorxová. Jaká smůla pro čarodějnici - a jaké štěstí 

pro Lilli! Všechna kouzla jsou v ní seřazena podle abecedy. Čáry-máry-fuk... 

Lilli včas najde to pravé kouzlo, aby stihla zachránit narozeninovou oslavu 

svého mladšího bratra Leona před hrozící katastrofou.  

 

Knister: Čarodějnice Lilli čaruje (DAR) 

S čarodějnicí Lilli zažijete mnoho zábavy! Od té doby, co Lilli našla pod 

postelí čarodějnickou knihu, čaruje jako o život. Ale její čarování má 

nečekané následky. Lilli kromě jiného jednou například napadlo, že oživí 

několik pohádkových postaviček. Kdo by si pomyslel, co tím způsobí nic 

netušícímu sousedovi její babičky!  

 

Knister: Čarodějnice Lilli ve škole (DAR) 

S čarodějnicí Lilli zažijete spoustu zábavy! Od té doby, co Lilli našla u postele 

kouzelnickou knihu, čaruje jako o život. Ale její čáry a kouzla mají nečekané 

následky, například když Lilli napadne pomoci paní učitelce ve chvíli, kdy do 

třídy přijde školní inspektor. Takový bláznivý den ve škole děti ještě nezažily!  

 

Knister: Čarodějnice Lilli v cirkuse (DAR) 

Zatím si Lilli vyzkouší pár kouzelnických triků v bratrově pokojíčku. Rychle si 

potřebuje něco zařídit, ale Leon o tom nesmí vědět. Hurá, vyšlo jí to! Ale ta 

opravdová kouzla si Lilli přichystá až na galapředstavení, které se rozhodne 

proměnit na nezapomenutelné dobrodružství.  

 

 

 



 

Grindleyová, Sally: Polárka, Vločka a Kulička (DAR) 

Napínavý příběh lední medvědice a jejích dvou mláďat v divoké 

přírodě. Polárka se svými mláďaty putuje zamrzlou plání za 

potravou. Vločka s Kuličkou dovádějí v čerstvém sněhu                          

a neuvědomují si, jaké nebezpečí jim může hrozit, když si 

nebudou dávat pozor. Kniha je doprovázena půvabnými 

ilustracemi. Knížka potěší převážně malé děti, které mají rády 

příběhy o zvířátkách.  

 

Ilustrované pohádky o zvířatech (DAR) 

Brémští muzikanti, Kuřátko Strašpytlík, Liška a cáp, Kozlí bratři, 

Levhart a nebeský bůh, Psí hrdinové, Malá žirafka, O huse, která 

snášela zlatá vejce, Liška a cáp nebo Zajíc a želva – v této bohatě 

ilustrované pohádkové knížce najdete 10 klasických                                     

i převyprávěných příběhů o zvířatech, některé na motivy známých 

příběhů bratří Grimmů a Ezopových bajek. Malí čtenáři jistě uvítají 

velká písmena.Kniha Ilustrované pohádky o zvířatech od autora 

neuveden má 352 stran..  

 

Kráska a zvíře: krátké pohádky (DAR) 

Jsme si jisti, že vyprávění pohádek je výtečným způsobem, jak 

prohlubovat dětskou představivost. V naší ediční řadě pohádek vám 

nabízíme klasické pohádkové příběhy, doplněné půvabnými ilustracemi 

a podávané výstižnými, ale dětem srozumitelnými slovy. Klasická 

pohádka o veliké lásce, která překoná i zlé kouzlo. Velká písmena.  

 

 

 

 

 

 



 

MacDonald: Rošťák Bertík: Čůraaat! (DAR) 

MacDonald: Rošťák Bertík: Uuuf! (DAR) 

MacDonald: Rošťák Bertík: Bacilyyy! (DAR) 

Tři příběhy Rošťáka Bertíka – kluka se zvyky, které všechny dospělé kolem děsí! Bertík 

má plnou hlavu ztřeštěných plánů a šílených nápadů, a jestli prahnete po potížích, už dál 

nehledejte – Bertík v nich vězí až po krk! Další tři humorné příběhy, které dozajista 

zaujmou...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popelčin tajný deníček (DAR) 

Chcete vědět, jak to bylo doopravdy s Popelkou? Pak nahlédněte do 

jejího tajného deníčku, v němž nejen zachytila pravdivý příběh o princi, 

kmotřičce víle, zlé maceše a nevlastních sestrách, ale archivuje v něm               

i řadu dokumentárních materiálů, jako jsou například fotografie, 

novinové výstřižky, pohlednice či taneční pořádek z královského plesu.  

 

Myšák Eda jede k babičce a dědovi (DAR) 

Myšák Eda si zabalil do kufříku pyžamo, kartáček na zuby, pohádkovou 

knížku a oblíbené hračky. Šťastnou cestu, myšáčku! Hezky si to                        

u babičky a u dědečka užij!  

 

 



 

Pastis, Stephan: Timmy Nezdárek: Chybička se vloudí – 1. díl (DAR) 

Hlavním hrdinou knihy je Timmy Nezdárek – zakladatel, prezident                         

a generální ředitel nejlepší detektivní agentury ve městě, nejspíš v celém 

státě a možná i na světě. Určitě to nepotrvá dlouho a promění svoji firmu                  

v celosvětové impérium, díky němuž zbohatne natolik, že už si máma 

nikdy nebude muset dělat starosti s placením účtů. Zatím brázdí na svém 

Nezdárkoletu – mámině elektrické dvoukolce – ulice města a řeší ty 

nejzapeklitější zločiny a záhady. Při tom mu (nepříliš zdatně) pomáhá jeho 

obchodní partner, obrovitý, ovšem taky neuvěřitelně líný lední medvěd jménem Kapitán,              

a také kamarád Koblížek, který je ovšem natolik posedlý studiem, že občas nezvládá 

úplně jednoduché špionážní úkoly. Jediným trnem v oku je Timmymu jistá metr dvacet 

vysoká osoba ženského pohlaví, jejíž jméno nesmí být vysloveno, majitelka konkurenční 

detektivní agentury. A taky spolužačka Molly Moskinsová, která je věčně cítit po 

mandarinkách a která je do Timmyho tak poblázněná, že to z ní dělá jasného (a jediného) 

hlavního podezřelého.  

 

Pastis, Stephan: Timmy Nezdárek: Koukej, co jsi provedl – 2. díl (DAR) 

Timmy Nezdárek se chystá rozlousknout svůj zatím největší případ: najít 

ukradený glóbus, na jehož nalezení byla vypsána školní soutěž. Je to jeho 

šance, jak získat odměnu ve výši pěti set dolarů, která ho zajistí na zbytek 

života. Jenže někdo se očividně snaží obehrát systém. Oblafnout ho. 

Podfouknout. Obalamutit. Takže Timmymu Nezdárkovi nezbude než                      

s pomocí líného ledního medvěda Kapitána a překvapivého nového 

spojence – výstřední pratety Colander – najít způsob, jak to těm podvodníkům spočítat. 

Jak se vypořádat s obrovskou nespravedlností. Teď už jenom odevzdat včas přihlášku do 

soutěže.  

 

   Pospíšilová, Zuzana: Na dvoře (DAR) 

   Klasické leporelo se zvířátky.  

 



 

 

Stark, Ulf: Je to vážné! (DAR) 

Kočka někdy umí být pěkně protivná! Ale když se poraní, všichni ji 

přijdou na pomoc. Dokonce i krysy a myši. Následuje dobrodružná cesta 

s kočkou k veterinářce.Ještěže jsme každý šikovný na něco jiného! 

Každý někdy může spadnout. Ale když nastane vážný problém, všichni 

musí na pomoc! 

 

Tatínek & já (DAR) 

Tatínkové odjakživa milují své děti a děti odjakživa milují své tatínky. 

A tak je to i u medvídků. Medvídkovi připadá, že jeho medvědí 

tatínek je nejlepším tatínkem na světě, a tatínek si to samé myslí                

o svém medvídkovi. Tahle knížka vám řekne, jak moc se mají 

medvídek  s tatínkem rádi. Za nic by jeden druhého nevyměnili!  

 

Wilsonová, Jacqueline: Ilustrovaná máma (DAR) 

Gemma dřív milovala Amaryllis, milovala mě, milovala náš společný život. 

My tři jsme byly na tom šedém světě jako pestrobarevně vybarvené 

květiny, jako zářící obrázky, kterými byla Amaryllis potetovaná… 

Amaryllis, potetovaná od hlavy až k patě nádhernými kérkami, je 

nejskvělejší a nejkrásnější máma na světě. Alespoň ji tak vidí Keiko 

(jenom si občas přeje, aby její krásná máma celé noci neflámovala a aby 

občas nemívala ty divné úlety). Její starší sestra Gemma už ale Amaryllis 

tolik neobdivuje jako dřív. Má ji sice taky ráda, ale někdy zatouží po tom, 

aby byla trochu normálnější… 

  

Wilsonová, Jacqueline: Pohřben zaživa (DAR) 

Tim, Piškot a Kelly se o prázdninách zase sejdou! Tentokrát však ty tři 

nečekají žádné nepříjemně dobrodružné zážitky. Tedy tak si to aspoň myslí 

– až do chvíle, kdy se setkají s protivným a nebezpečným Ježourem a 

jeho kámošem Šklebem. Podaří se  i tentokrát Super-Timovi a Piškotovi 

zachránit situaci?  
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Wilsonová, Jacqueline: Anděl Vicky (DAR) 

Pro Vicky, nejlepší kamarádku Jade a nejoblíbenější dívku ze třídy, 

nepřehlédnutelnou, energickou a plnou života, je vlastní smrt natolik 

nepodstatná okolnost, že ji nedokáže úplně vyřadit ze života. Ať už se Jade 

učí, běhá na hřišti nebo se opatrně snaží navázat nová přátelství, dává jí 

Vicky svou přítomnost neustále najevo…  

 

 

Wilsonová, Jacqueline: Kočičí mumie (DAR) 

I tak je moje milovaná Mabel výbornou posluchačkou. Nezáleží jí na tom, co 

jí povídám. Není sice tak zábavná a legrační jako čtyři koťátka mojí 

kamarádky Sophie, ale je tu vždycky pro mě. Paní učitelka Smithová nám 

říkala, že ve starém Egyptě lidi kočky uctívali. Mabel by v té době určitě 

mohla být bohyní.  

 

 

Wilsonová, Jacqueline: Cukrová vata (DAR) 

Víkendy, strávené s tátou v jeho starém domku s kavárnou, Floss miluje. 

Tátova kavárnička, kterou většinou navštěvují jen tři stálí zákazníci, ovšem 

není nejkrásnější podnik ve městě a ohrnuje nad ní nos i její nejlepší 

kamarádka Rhiannon. Když se Flossina máma se svým novým manželem 

Stevem rozhodnou přestěhovat na šest měsíců do Austrálie, stojí Floss před 

nelehkou volbou, s kým ten půlrok stráví. Nakonec se rozhodne zůstat doma 

s tátou. Ten sice moc neumí žehlit prádlo ani instalovat zahradní houpačky, 

zato dělá výborné žemle s hranolky, a ty má Floss moc ráda. Nejradši ze všeho má ale 

cukrovou vatu z pouti. Jejich bezstarostný život však ukončí nečekaná nehoda a z Floss                   

a jejího táty se ze dne na den stanou bezdomovci. Pomůže jim někdo? A bude moct Floss 

zůstat se svým milovaným tátou?  

 

 



 

Wilsonová, Jacqueline: Jacky Snílek (DAR) 

V této fascinující knize můžete zjistit podrobnosti z života spisovatelky 

Jacqueline Wilsonové……jak si Jacky hrála s papírovými panenkami jako 

April v Holce z popelnice.…jak se musela potýkat s nepředvídatelnými 

výbuchy hněvu svého otce jako Prue v Lekci lásky.…jak si vybírala nové 

hračky v hračkářství Hamleys jako Keiko v Ilustrované mámě. …jak si 

užívala Vánoce jako Amy v Divném dárku. …jak selhala při přijímacích 

zkouškách jako Ruby ve Dvojčatech v průšvihu. Ale hlavně se dozvíte, jak 

Jacky ráda četla i psala povídky. Podle jejích představ to byl nejlepší způsob, jak strávit 

volný čas – zmizet v imaginárním světě. Od prvního románu, který napsala – Seznamte se 

s Larvovými – bylo jasné, že má tahle dívenka velmi živou fantazii, ale kdo mohl tušit, že 

se z ní jednou stane autorka bestsellerů a získá za svou práci spoustu ocenění?  

 

Wilsonová, Jacqueline: Lízinka (DAR) 

Píše se rok 1953 – rok, kdy má být Alžběta korunována královnou Anglie. 

Elsie se nemůže dočkat, až se svou milovanou babičkou pojede do Londýna 

na oslavu korunovačního dne. Vtom je však zasáhne tragédie. Babička i 

Elsie onemocní tuberkulózou a Elsie musí odjet do nemocnice v Miltree, kde 

bude po celé měsíce upoutána na lůžko. Zoufale se jí tu stýská po babičce, 

a navíc má co dělat, aby se přizpůsobila přísnému nemocničnímu řádu. Ale 

každý večer po zhasnutí vypráví ostatním dětem na pokoji fantastické 

dobrodružné příběhy. Brzo zjistí, že má kolem sebe plno přátel – včetně Lízinky, nádherné 

bílé kočky, která v nemocnici žije. Nakonec se Elsie uzdraví a bude moct nemocnici opustit. 

Ale ještě předtím za ní přijde jedna velice vzácná a velice nečekaná návštěva…  

 

Wilsonová, Jacqueline: Průšvihářky (DAR) 

Mandy se ve škole posmívají snad od prvního dne první třídy. Proto má 

takovou radost, když si ji drzá, suverénní a veselá Linda vybere za svou 

kamarádku. Máma z toho není moc nadšená, protože Linda je podle ní 

pěkná průšvihářka a má na Mandy špatný vliv. Zato Mandy si je jistá, že ji 

Linda může dostat jedině z průšvihu, a ne do něj… anebo je to naopak?  



 

Wilsonová, Jacqueline: Narozeniny (DAR) 

Daisy chodí do nové školy. Většina spolužaček se k ní chová hezky, až 

na namyšlenou Carmen, která ráda poroučí druhým. Udržet si ji na své 

straně jako kamarádku je pěkná fuška, ale pořád je to lepší, než ji mít 

jako úhlavního nepřítele. Když tedy Carmen navrhne, že se budou 

navzájem zvát na oslavy svých narozenin, touží se Daisy taky zapojit. 

Musí ale vyřešit jedno velké dilema: pokud uspořádá oslavu, zjistí její 

kamarádky, jakou má SESTRU…  

 

Wilsonová, Jacqueline: Projekt Loty (DAR) 

Čauky! Já jsem Charlie (hlavně mi neříkejte Charlotto - to nesnáším!). 

Dějepis je pěkná nuda, co? Ba ne! Všichni viktoriánci nebyli úplně 

hloupí a sentimentální. Loty teda rozhodně ne. Je jí jedenáct - jako mně 

- ale už musela odejít ze školy i z domova a najít si práci. Vydělává si 

jako guvernantka a má fakt tvrdý život - jen práce, práce a zase práce. 

Jsem si ale jistá, že by si určitě poradila s tím protivným přítelem mé 

mámy i jeho ukňouraným synem. Vsadím se, že by to nezpackala tak, 

jak se to podařilo mně. 

 

Wilsonová, Jacqueline: První nástrahy (DAR) 

Devět hodin. V devět nejpozději musím být doma. Táta si myslí, že po 

deváté je to pro samotnou holku venku NEBEZPEČNÉ. Ale ty 

nejnádhernější kouzelné věci se stávají právě v tuhle dobu. Se svými 

nejlepšími kamarádkami Magdou a Naďou potkávám kluka. A jsem to JÁ, 

o koho má zájem. JÁ! Úplně obyčejná a ne zrovna štíhlá Sally. Nestojí                 

o svůdnou superkočku Magdu. Ani o atraktivní a světaznalou Naďu. Stojí 

O MĚ! Ale neomrzí Russela holka, která musí být nejpozději v devět 

hodin doma...?  

 

 



 

Wilsonová, Jacqueline: Půlnoc (DAR) 

Třináctiletá Violet vždycky byla ve stínu staršího okouzlujícího                            

a panovačného bratra Willa, který dokázal být jednu chvíli milý                          

a ohleduplný a vzápětí krutý a nemilosrdný. Nedávno se ovšem Will 

dozvěděl překvapivé tajemství o své minulosti a od té doby se všechno 

jen zhoršilo. Violet utíká do světa fantazie zaplněného nadpřirozenými 

postavami, které vytváří její nejoblíbenější autor Casper Dream. Když do 

školy přijde nová žákyně Jasmine, která se s Violet hned spřátelí, zdá se, 

že by se vše mohlo obrátit k lepšímu. Pomůže Jasmine své kamarádce 

vymanit se z Willova magického područí? Román od známé a oblíbené autorky Jacqueline 

Wilsonové je plný kouzel a tajuplné atmosféry.  

 

Wilsonová, Jacqueline: Vadí nevadí (DAR) 

Kniha vypráví o desetileté dívce se jménem Tracy Beakerové, jejímž 

snem je stát se spisovatelkou. Právě teď má napilno - píše knihu, ve 

které má být obsažen celý její život. Tracy žije od malička v dětském 

domově a čeká, kdy se pro ni vrátí její maminka. Jednoho dne však 

navštíví dětský domov slavná spisovatelka jménem Mandy. Mandy je 

pro Tracy opravdu vzorem. Mandy si ji také oblíbí a začíná ji čím dál 

tím častěji navštěvovat. V téhle době má Tracy jen jedno velké přání, 

a to aby se jí Mandy ujala. A tak se taky stane. Tracy se snad poprvé ve svém životě cítí 

šťastná...   

 

Wilsonová, Jacqueline: V hlavní roli Tracy Beakerová (DAR) 

Tracy Beakerová je zpátky... A tentokrát se zoufale snaží získat 

hlavní roli ve školním představení. Připravují vánoční koledu                        

a v jedné opravdu horké chvíli se zdá, že nezodpovědná Tracy 

nedostane ani ten nejkratší psí štěk - nakonec však vytouženou roli 

získá. Podaří se jí přesvědčivě zahrát starého nevrlého lakomce 

Ebenezera Scrooge? A ještě ke všemu po boku Justiny Zrádné 

Záškodnice Littlewoodové? Na představení se těší nejen Mandy, 



 

která ze všech sil pomáhá s přípravou, ale veškeré osazenstvo dětského domova - jenže 

Tracy zajímá hlavně to, jestli se na ni přijede podívat její hvězdná máma. Co když bude 

zrovna natáčet v Hollywoodu a nebude mít čas? 

 

Wilsonová, Jacqueline: www.trápení  (DAR) 

Máš nějaké trápení? Problémy ve škole nebo doma? Napiš co tě 

trápí – podepisovat se nemusíš – a počkej, až se tam objeví nějaká 

dobrá rada. Aspoň tak to plánoval pan učitel Speed, když zakládal 

strašně cool a super webové stránky. Problémů je ovšem víc než 

dost a všichni brzy zjistí, že nejlepší rada někdy přichází z míst, 

odkud by to člověk nejmíň čekal. 

 

Wilsonová, Jacqueline: Všude dobře, doma nejlíp (DAR) 

Jmenuju se Tracy Beakerová a nejradši ze všeho hraju Vadí nevadí, 

protože se žádného příkazu neleknu a vždycky vyhraju. A vám radím, 

abyste radši nezkoušeli říkat, že tohle není nejlepší knížka na světě! 

Myslela jsem si, že budu žít se svou pěstounkou Mandy šťastně až do 

smrti. Dovolte, abych se zasmála! Vůbec to tak nedopadlo. Mandy je 

hrozně lakomá a přísná. Nechce mi kupovat značkové oblečení a kvůli 

tomu se mi děti ve škole posmívají. Takže se nedivte, že chodím za 

školu. Mám takové tajné místo, kde se scházím s dvěma kluky, 

Alexandrem a Fotbalem. Hrajeme spolu Vadí nevadí - a já vždycky 

vyhraju. Protože jsem ze všech nejlepší. Fakticky!  

 

Doyle, Debra: The Wizard Apprentice: Voice of the Ice (DAR) 

Randal, the wizard at Queen Diamante's court, accompanies his best 

friend, Lys, to a singing contest at the invitation of King Torc of the frozen 

North. But Randal's presence is clearly not welcome. What is the secret 

that the king is hiding? And what is the source of mysterious magic that 

Randal can feel as he draws closer to the king's homeland?   



 

Novinky –  

beletrie pro dospělé 

 

Barnett, Laura: A co kdyby to bylo jinak? (DAR) 

Evě a Jimovi je devatenáct, studují v Cambridge a jejich cesty se poprvé 

zkříží v roce 1958. Jim jde po ulici a na kole k němu přijíždí Eva, když tu jí 

do cesty vběhne malý pejsek. To, co se stane dál, navždy předurčí běh 

jejich životů. Autorka nás nechává sledovat tři verze jejich budoucnosti, kdy 

jsou nebo nejsou spolu, a po různých peripetiích všechny směřují k závěru      

v současnosti. Někdy stačí jen malý okamžik, a náš život se navždy změní.  

 

 

Braunová, Petra: Česká služka aneb byla jsem au-pair (DAR) 

Tato kniha vypráví o příběhu 22leté Petry Braunové, která se rozhodla 

po otevření hranic v roce 89 "poznat svět". Její otec se v koncentračním 

táboře seznámil s jedním Francouzem a po otevření hranic dohodl své 

dceři pobyt ve Francii. Petra ihned odjela do Francie a po několika 

dnech se jí naskytla možnost dělat au-pair. S radostí přijala. A tak se 

ocitla v rodině Forretierů, kde hlídala dvouletou Alexandru. Pravda, 

nebylo to lehké, protože nikdy předtím děti nehlídala a malá Alexandra jí 

to rozhodně neulehčovala. Ale jednoho dne se Eleonora (Alexandřina 

matka) sbalila a odešla i s malou Alexandrou. Až později se Petra 

dozvěděla, že Eleonora zjistila, že ji manžel podváděl. A pak přišla další nabídka k práci.          

U Pouchardových se měla starat o čtyři kluky, se kterými si užila hodně starostí i radostí. 

Začalo se jí stýskat po domově  a proto se chtěla vrátit domů do Prahy, ale syn onoho 

Francouze, který jí do Francie pozval, jí sehnal další práci.Tentokrát se měla starat                 

o domácnost v jedné hudebnické rodině. Poté v severní Francii, kam se přestěhovala, 

dostala na dva měsíce na starost dvě patnáctiletá děvčata, devítiletého Vincenta, 

šestiletého Valeriana a tříletého Gilberta. Jejich rodiče mezitím byli na dovolené na Novém 



 

Zélandu. Ale když se rodiče vrátili, už se opravdu rozhodla jet domů. Doma, kde už dlouho 

nebyla, jí připadalo všechno cizí. Ale doma dlouho nepobyla. Na jedné procházce se 

seznámila s jednou milou Francouzkou, která pocházela z Belgie. Měla dvě děti a třetí se 

mělo narodit co nevidět. Odjela s nimi do Belgie, kde jako chůva jejích tří dětí zůstala dva 

roky. Ale po čase si začala uvědomovat, že kariéra au-pair není to, co si vždy 

představovala. Rozhodla se vrátit se domů do Prahy; a to definitivně. S těžkým srdcem se 

rozloučila jak s dětmi tak s jejich rodiči a vrátila se domů do rodné Prahy...  

 

Benedictová, Marie: Einstein & Einstein (DAR) 

V roce 1896 přišla Mileva Marićová zvaná Mitza do Curychu. 

Jednadvacetiletá dívka z malého srbského městečka se zapsala ke 

studiu fyziky na prestižní Polytechnice v době, kdy vzdělávání žen 

bylo ještě naprostou výjimkou. Dívky se měly učit vést domácnost                  

a nepronikat do hájemství mužů. A tak nebylo divu, že se Mitza na 

každém kroku setkávala s opovržením, ponižováním                                     

a nepřátelstvím. Všichni ale takoví nebyli. Jednoho ze spolužáků 

zaujala natolik, že se jí začal dokonce i dvořit. Jmenoval se Albert 

Einstein a nakonec ji přesvědčil, aby se stala jeho ženou.  Tohle ale 

víme už z oficiálních životopisů. Dočteme se tam, že byla Einsteinovi oddanou ženou                     

a příkladnou matkou tří dětí. Jakou roli sehrála Mitza v Einsteinově průkopnické práci, 

včetně slavné teorie relativity? Byla to snad dokonce ona, kdo položil matematický základ 

objevu? Celý vědecký svět už bezmála století vede na toto téma vášnivé debaty. Přímé 

důkazy neexistují, ale určitou indicií zůstává, že Einstein své první ženě věnoval celou 

finanční odměnu po převzetí Nobelovy ceny. Popusťme uzdu fantazii a objevme nečekaná 

zákoutí jejich vzájemného soužití. Začtěte se do příběhu ve stylu Pařížské manželky či 

Mrs. Poe o fascinující inteligentní ženě, nadané matematičce a fyzičce, kterou beznadějně 

zastínila oslnivá záře Einsteinova génia.  

 

 

 

 

 

 



 

Cabot, Meg: Úspěšná smolařka (DAR) 

Lizzie Nichols má problém. Nejde o to, že by v nejmenším netušila, co si 

počít se životem, anebo že peníze určené na nájemné roztomilého 

bytečku na Manhattanu právě utratila za letenku do Londýna, kde hodlá 

navštívit svého dávného přítele Andrewa K čemu je plánovat si 

budoucnost, když to udělala zase? Víte, Lizzie totiž neudrží jazyk za 

zuby. Nejde o to, že na sebe prozradí kdeco. Ona totiž vybrebentí úplně 

všechno! Hrozí ji, že zničí vše, včetně šance najít si opravdovou lásku 

Musí se pokusit udržet jazyk za zuby, aby zachránila, co se dá. 

 

 

Cabot, Meg: Velikost L (DAR) 

Heather Wellsová se musela vzdát života popové hvězdy a přibrala tak, 

že teď nosí šaty o jednu či dvě konfekční velikosti větší a přišla                       

o přítele, o smlouvu s nahrávací společností a o celoživotní úspory. 

Slavné dny plné nekonečného vystupování po nákupních střediscích 

už jsou minulostí a Heather je naprosto spokojená s tím, že chodí                  

v šatech velikosti L, i se svou novou prací místem zástupkyně vedoucí 

koleje jedné z nejprestižnějších univerzit v New Yorku. Jednoho dne je 

však na dně jedné z výtahových šachet v budově koleje nalezena mrtvá studentka. Policie 

i vedení školy má zájem celou záležitost smést ze stolu jako obyčejnou nehodu. A tak se 

Heather rozhodne, že je čas přibrat si ještě další povolání: stane se z ní odvážný detektiv 

v sukních!   

 

Čermák, Miloš: Jak se skáče na špek: Fraška o bulvárním 

novináři, populární zpěvačce a nečekaných okolnostech (DAR) 

Mladý novinář dostane od šéfredaktora bulvárního týdeníku nelehký 

úkol: napsat reportáž z milionářského klubu, mezi jehož hosty patří 

nejrůznější celebrity - zpěváci, herci, podnikatelé i politici. Jak se 

novinář do přísně střeženého klubu dostane? Plán je jasný: bude se 

vydávat za nového přítele vycházející muzikálové hvězdy. To jsou 

výchozí body vtipné frašky, která překvapuje nečekanými zvraty, 



 

dokonalou znalostí prostředí a schopností autora dělat si legraci ze všeho a ze všech - 

sebe ani čtenáře nevyjímaje.  

Deaver, Jeffery: Světové krimipovídky (DAR) 

Jeffery Deaver, Jo Nesbo, Ian Rankin a dalších 33 autorů z celého světa. 

To nejlepší ze světové krimi. Není co dodat. Co napsat o knize, do níž 

jsou zařazeny krimipovídky od šestatřiceti mistrů tohoto žánru? Snad jen 

pár nejslavnějších jmen: Jeffery Deaver, Jo Nesbø, Boris Akunin nebo 

Ruth Rendellová. Bylo by ale nespravedlivé vzbuzovat dojem, že další 

autoři jsou tam jen tak do počtu. Erudovaný editorMaxim Jakubowski 

věděl dobře, co dělá, když tuto antologii sestavoval. Výsledkem jeho 

pečlivého výběru je kniha, v níž vás každá povídka chytí  a nepustí. Uchvátí. Překvapí.                 

A každá docela něčím jiným.  

 

Dyk, Viktor: Dobré slovo příštím (DAR) 

Jedná se o výbor básní ze sbírek: Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší 

vesnice, Prohrané kampaně, Noci chiméry, Lehké a těžké kroky, Anebo, 

Okno, Poslední rok, Domy a Devátá vlna  

 

Fielding, Joy: Zachráníš mě ráno (DAR) 

V zapadlém floridském městečku Torrance se nikdy nic neděje. Když 

přitažlivý doktor Crosbie opustí svou ženu Sandy kvůli místní královně 

plastických operací a rozvodů Kerri Franklinové, zdá se, že nic 

zajímavějšího už se nemůže stát. Ale pak je brutálně zavražděna Liana 

Martinová, nejkrásnější studentka posledního ročníku torranceské střední 

školy, a města se postupně zmocňuje plíživý strach. Kdo mohl tak 

nesmyslný zločin spáchat? A udeří zabiják znovu?  

 

Francis, Dick: Bič (DAR) 

Hlavní postavou detektivního románu je bývalý žokej Sid Halley. Po úrazu 

ruky musel zanechat závodění a nový smysl života našel jako soukromý 



 

detektiv. Stále se pohybuje především v prostředí milovaných dostihů. Řeší nezákonné 

spekulace s akciemi dostihových závodišť, likvidaci nejlepších závodních koní, úplatkářství. 

Oporou je mu jeho přítel Chic Barnes, učitel džuda. Jako úspěšný tandem společně 

objasňují případy, jež se podivuhodně prolínají. Nebezpečná pátraní je přivádějí do 

nečekaných situací, které vyústí v bezprostřední ohrožení života.  

 

Francis, Dick: Cena krve (DAR) 

Gene Hawkins přichází dnes a denně do styku s velkým zločinem, ale strach 

nemá. Od chvíle, kdy ztratil milovanou ženu, pro něj život nemá smysl, smrti 

se vyhýbá, jen aby dostál profesionální povinnosti. Před depresemi ho má 

zachránit i nové vyšetřování - americkému příteli jeho šéfa beze stopy zmizel 

už druhý vzácný hřebec určený k chovu. A sám majitel koně málem přišel o 

život při nešťastné náhodě, která však nebyla náhodná, to Gene umí rozeznat. 

A tak se vydá do Spojených států, kde za dramatický okolností odhaluje 

rafinovaný zločin a na prahu smrti poznává i cenu života.  

 

Francis, Dick: Talár a dres (DAR) 

Soudní obhájce Geoffrey Mason jezdí jako amatérský jezdec dostihy a jeho 

vášní je sedět v sedle plnokrevníka, jenž v zápalu steeplechasového dostihu 

tepe kopyty turf. Když je ale jeden z jezdců brutálně zavražděn, začne se 

Masonův dostihový život až příliš prolínat s jeho profesí. Hlavním 

podezřelým je totiž žokej šampion Steve Mitchell. Mason nemá zrovna chuť 

vyhovět Stevově žádosti, aby jej obhajoval, brzy se však sám ocitá uprostřed 

zlověstné sítě výhrůžek a zastrašování. Nezbývá mu než se pustit do boje 

nejen za spravedlnost, ale i za vlastní život. 

 

Francková, Zuzana: Daniela (DAR) 

Patnáctiletá Daniela opravdu nemá právě na růžích ustláno. Po rozvodu 

rodičů musí zůstat se svou matkou, ale kvůli její podivné, chmurné povaze 

si spolu vůbec nerozumí a navíc se matka netají touhou, co nejdříve se 

dcery zbavit. Zájem o dospívající dceru bohužel nemá ani otec, který si 

rychle založí novou rodinu, a tak Daniela nastupuje do školy, kterou si 

nevybrala a ani ji příliš nebaví. Najde si sice kamarádky, ale štěstí se na ni 



 

konečně doopravdy usměje až když potká Roberta, svou první, velkou a opravdovou lásku. 

Jak se ale brzy ukáže, čeká ji jenom další zklamání. Kniha je určena především ctitelkám 

skutečných příběhů ze života.  

 

Francková, Zuzana: Manžel je také člověk (DAR) 

Vzít se a vzápětí rozvést, to dokáže každý. Překonat překážky, 

problémy a neshody, které se vyskytnou i v tom nejšťastnějším 

manželství, to už vyžaduje trochu snahy a občas se může hodit i nějaká 

rada takříkajíc zvenčí. A právě takové humorné i vážné návody, jak                    

s tím svým, případně s tou svou "lepší" polovičkou zacházet, aby se 

celý vztah nezhroutil jako domeček z karet kvůli zdánlivě 

nepřekonatelnému problému, můžete najít v téhle knížce.  

 

 

Francková, Zuzana: Síla lásky (DAR) 

Vybrat ze dvou nápadníků toho pravého je náramně těžká věc. Mnohem 

težší volba však čeká patnáctiletou dívku, která musí volit mezi dvěma 

matkami. Jolana si ale vybere bez váhání svou biologickou maminku                  

a nějakou dobu se zdá, že se rozhodla správně. Vždyť adoptivní máma 

byla neustále úzkostlivá, starostlivá, šetrná, vlastně své dospívající dceři 

vůbec nerozumněla, zatímco Markéta je velkorysá, tolerantní a navíc 

poměrně zámožná, takže si u ní Jolana žije jako v pohádce. Mejdany, 

modní hadříky, vlastní byt v krásné vile, to všechno je sice báječná 

změna, ovšem pravá síla lásky se projeví až ve chvíli, kdy se dívka ne zcela vlastní vinou 

dostane do velkého průšvihu. Co se vlastně stalo a jak všechno dopadne, o tom vypráví 

nový román vaší oblíbené autorky.  

 

Frenchová, Dawn: Tak trochu úžasní (DAR) 

Všichni nesnáší dokonalé rodinky. Takže Battleovy si prostě zamilujete! 

Ideální čtení pro každého, kdo měl v životě pocit, že s ním doma žije 

podivná skupinka cizinců, kterým se říká příbuzní.Kniha humorným 

způsobem vypráví o obyčejné anglické rodině a především                                



 

o sedmnáctileté Doře, která se považuje za ošklivku a teprve se učí hledat si zdravé 

sebevědomí. Dělá při tom ty základní chyby – například se přes Facebook seznámí s 

člověkem, který se vydává za někoho jiného než je, a má v úmyslu dívce ublížit. Její 

matka Mo, těsně před padesátkou, zjišťuje samé nepříjemné věci, hlavně to, že přestože 

je dětská psycholožka, nerozumí ani jednomu ze svých dvou dospívajících dětí. Taky v 

poslední době zešedivěla, a to jak zevnitř, tak vně. Její tvář působí na děti jako maska 

tlustého mandarína. Ještě že má muže. Ano, je to muž, takže tady se žádná velká pomoc 

očekávat nedá. Ale má taky psa a spoustu dalších problémů, které je třeba řešit. 

 

Fulghum, Robert: Ach jo (DAR) 

Další kniha drobných příběhů, úvah, zamyšlení a filozofických postřehů 

známého a oblíbeného autora.  

 

Hanibal, Jiří: Velmož tří králů (DAR) 

Nový román spisovatele a režiséra Jiřího Hanibala představuje životní dráhu jedné                        

z nejzajímavějších postav české historické scény, renesančního člověka, statečného 

vojáka, ale také muže, který se osudově zamiloval do nedotknutelné ženy - vdovy po 

českém králi. Jindřich z Lipé měl pestrý život a Jiří Hanibal toho 

dokonale využil. Spolu s hlavním hrdinou románu sledujeme osudy 

českého království v pohnuté době rychle se střídajících panovníků na 

českém trůně: Václava II., Rudolfa Habsburského a Jana 

Lucemburského. Sám Jindřich - jeden z nejmocnějších šlechticů 

království byl nesmírně ctižádostivý a politicky obratný muž, který stavěl 

kariéru nad rodinný život i nad lásku... Přesto jeho romantické vplanutí                 

k Elišce Rejčce přerostlo v legendu. Román Velmož tří králů je strhujícím 

příběhem plným dobrodružství a intrik, ale přináší také pestrý obraz 

života té doby.  

 

 

 



 

Jesenin, Sergej: Ryšavý podzim (DAR) 

Výběr z rané lyriky a z cyklů Chuligánova zpověď, Krčemná Moskva, 

Perské motivy, Oheň jeřabin, lyrika posledních let.  

Vyšlo jako 154. svazek edice Květy poezie.  

 

Hendrix, Grady: Horrorstör (DAR) 

Podivné věci se dějí… ve velkoobchodě s nábytkem Orsk                             

v Clevelandu. Každé ráno vedoucí přijede do obchodu a zjistí, že 

police Kjërring jsou rozbité, ze sklenic Glans zbyly jen střepy a kdosi 

rozmlátil i šatní skříně Liripip! Je nadmíru jasné, že něco tu nehraje. 

Aby záhadu rozluštila, dohodne se trojice zaměstnanců, že bude                  

v obchodě dobrovolně pracovat přesčas. A tak v brzkých ranních 

hodinách na podlaží s vystaveným nábytkem zaslechnou zvláštní zvuky a ocitnou se tváří 

v tvář něčemu, co by si nepředstavili ani v nejděsivějších snech. Horrorstör se dá 

charakterizovat jako tradiční příběh o strašidelném domě, ovšem ve zcela současném 

pojetí, a to nejen neotřelým výtvarným a grafickým zpracováním.  

 

 

King, Stephen: Stephen King jde do kina (DAR) 

Pět skvělých Kingových příběhů spojuje kromě mistrné zápletky                    

a mrazivého napětí také to, že se staly předlohami k filmovému 

zpracování. Autor se s námi v knize podělil o několik svých vlastních 

postřehů ke každému z filmů. Tento titul by rozhodně neměl chybět                 

v knihovně žádného z Kingových fanoušků. A pro ty čtenáře, kteří 

doposud neměli možnost se s tvorbou Stephena Kinga seznámit, je 

to jedinečná příležitost, jak se začít příjemně bát... 

Kniha obsahuje pět literárních děl Stephena Kinga, která se stala 

(vedle dalších) předlohou k filmovému zpracování. Každou povídku, novelu či román 

(původní název předlohy, pokud se liší, je uveden v závorce za názvem filmu) doplňuje 

vždy několik autorových postřehů, dojmů či připomínek k danému filmu. Téměř ve všech 



 

filmech zazářily známé hollywoodské hvězdy - v Pokoji 1408 (1408) John Cusack                         

a Samuel L. Jackson, v Děsu v prádelně (Šroťák) Ted Levine a Robert Englund, v Srdcích 

v Atlantidě Anthony Hopkins, ve Vykoupení z věznice Shawshank (Rita Hayworthová                   

a vykoupení z věznice Shawshank) Tim Robbins a Morgan Freeman a v Kukuřičných 

dětech (Děti kukuřice) Peter Horton a Linda Hamiltonová.  

 

McCullough: Bratři Wrightové (DAR) 

Dva neznámí bratři pocházející z Ohia změnili jednoho zimního dne 

roku 1903 na Vnějších mělčinách Severní Karolíny běh dějin. 

Okolnímu světu trvalo nějaký čas, než vůbec uvěřil, co se vlastně 

přihodilo: nastoupil věk létání motorem poháněných strojů těžších 

než vzduch s pilotem na palubě. Kdo byli tito muži a jak bylo vůbec 

možné, že dokázali to, co dokázali? Dvojnásobný držitel Pulitzerovy 

ceny David McCullough předkládá napínavý příběh dvou odvážných 

bratrů, Wilbura a Orvilla Wrightových, kteří naučili náš svět, jak létat. Ve své vzrušující 

knize se opírá o nesmírné bohatství písemné pozůstalosti rodiny Wrightových, včetně 

soukromých deníků, zápisníků, knih výstřižků a více než tisícovky dopisů ze soukromé 

korespondence, jež vypráví lidskou část příběhu bratrů Wrightových.  

Moravcová, Jana: Pastičky rozumu  (DAR) 

Už název knížky napovídá, že jde o příběhy, které čtenáře vtáhnou do hry, 

kde tušení ruku v ruce s logikou a poodhaleným tajemstvím kráčí po 

hranici mezi rozdílnými světy. Mezi světy spravedlnosti a zločinu, vlídnosti 

a zákeřné škodolibosti, zemité jistoty a nabízených úniků do hájemství 

fantazie. Pastičky rozumu - nejen ty, které se skrývají v krátkých prózách 

této knížky - číhají v každodenním životě na každého z nás. A všichni se 

tak vlastně pohybujeme v "krajinách tušení", kam nás povídky zvou... Jen o tom leckdy 

nevíme. Třináct povídek s detektivní zápletkou či tajemstvím, a s rozuzlením, v němž 

tajemství zůstává…  

 

 



 

Ortová, Zdeňka: Žena v kurzu a další fejetonové povídání (DAR) 

Sbírka nenáročných fejetonů, v nichž autorka reaguje na nejrůznější 

situace a malá dramata z běžného života a snaží se s úsměvem 

poukázat na jejich kladné stránky. Autorka se na spletitosti života dívá 

především očima současné ženy vyrovnávající se s náporem reklamních 

sloganů, nutností vypadat pěkně a štíhle, zlobením a nemístnými nároky 

dětí a podobně. Na všechny problémy se dívá autorka s laskavým 

humorem a s pevným přesvědčením, že život je zajímavý za všech 

okolností a že se vyplatí, když člověk nebere sám sebe až tak příšerně vážně.  

Poltikovičová, Hana: Korálky v pupíku (DAR) 

Tato knížka není jen veselým dívčím vyprávěním začínajícím slovy: 

„Jmenuji se Karin a nemám ráda špenát. Když spím, většinou mi nohy 

vyčuhují z postele a občas mi spadne i peřina.“ Korálky v pupíku 

zachycují vnitřní svět mladé rozverné dívky, která touží po poznání 

podstaty světa a sebe samé. Radostně, povzbudivě a jednoduše                        

o věcech, kterých se, i kdyby jen lehounce ve skrytu duše, dotkl snad 

každý z nás. 

 

Roberts, Nora: Klíč odvahy  (DAR) 

Hra osudu, díky níž se ocitly pohromadě tři mladé a krásné ženy 

Malory, Dana a Zoe, se chýlí k závěru. Hrdinkám se otevřela cesta                 

k naplnění jejich nejtajnějších a nejtroufalejších přání. Právě teď je 

řada na Zoe, aby se pokusila získat klíč odvahy, třetí z magických klíčů 

k záhadné schránce duší. Musí obstát v posledním ze tří riskantních 

pátrání a čelit při něm vnějšímu nebezpečí i svým nejniternějším 

obavám. Zoe se chystá zmobilizovat všechnu neohroženost a odvahu, 

s nimiž doposud zvládala každou životní překážku. Bude jí to stačit                  

i tentokrát? Cesta k vytouženému cíli je protkána jak nástrahami, které chystá okolní svět, 

tak spletitými zákoutími její vlastní duše a mlhovinou dávných vzpomínek. Odhodlaná Zoe 

postupně zjišťuje, že tak náročný úkol, jaký má před sebou nyní, zřejmě vlastními silami 

nezdolá. Kdo jí podá pomocnou ruku?  

 



 

Roberts, Nora: Zkouška důvěry (DAR) 

Reece se po těžkém traumatu rozhodne přistěhovat se do malého 

městečka u jezera uprostřed Skalistých hor. Seznamuje se                             

s přátelskými obyvateli i se sympatickým spisovatelem Brodym. 

Největší útěchou jsou pro ni toulky přírodou, kde se jí daří zapomenout 

na minulost. Ale i tady panuje klid pouze zdánlivý.  

 

 

 

Seed, Michael: Bez lásky a naděje: skutečný příběh hrůzy, nenávisti a násilí (DAR) 

Mé nejstarší vzpomínky se vztahují k době, kdy máma a já jsme chtěli 

utéct. Nikoli z bídného života, ale z hrůzy, nenávisti a násilí. Od muže, 

jenž nás bil a týral – mého otce. Michael Seed hodně přemýšlel o tom, 

zda má jeho svědectví spatřit světlo světa, o svém dětství nikdy nikomu 

nevyprávěl. Navzdory hrozným zážitkům a myšlenkám na sebevraždu 

se nevzdal a díky obrovskému odhodlání a odvaze se nakonec stal 

velmi úspěšnou osobností. Jeho příběh dosvědčuje, že ani nepřízeň 

osudu v dětství nemusí znamenat, že by člověk nemohl prožít šťastný a plnohodnotný 

život. Michael Seed je ve své vlasti významnou, váženou a uznávanou osobností. Jako 

kněz sloužil třiadvacet let ve Westminsterské katedrále, je pravidelným hostem ve 

vysokých politických kruzích – přátelil se s posledními šesti britskými premiéry, včetně 

Tonyho Blaira, navštěvuje Buckinghamský palác. V roce 2004 mu papež Jan Pavel II udělil 

jednu z nejvyšších cen – zlatý kříž Pro Ecclesia et Pontificia. Je až s podivem, kolika lidem 

- známým i neznámým - dokáže poskytovat útěchu, lásku a naději. Sám přitom prožil 

dětství, jaké si mnozí z nás ani nedokážou představit – nedostávalo se mu útěchy, lásky, 

ani naděje.  

Steel, Danielle: Cesta domů (DAR) 

Gillian Forresterová přijíždí do San Franciska, města hippies, aby tu po 

rozvodu našla pro sebe a svou malou dcerku nový domov. Je 

přesvědčena, že na svěžím kalifornském vzduchu, obklopena 

pohádkovou přírodou, pookřeje a znovu získá chuť k životu. Její 

povolání jí otevře cestu do světa filmu a reklamy. Při natáčení  na 



 

mořských útesech se seznámí s Chrisem Matthewsem, mužem                       s 

neodolatelným chlapeckým úsměvem, do něhož se vášnivě zamiluje. Gillianin vztah s 

Chrisem je plný napětí a romantiky, smíchu a milování, ale jen pokud se hraje podle jeho 

pravidel - Chris si úzkostlivě střeží svoji svobodu a ta zahrnuje i občasnou nevěru. Jejich 

vztah dospěje ke krizi a Gillian prchá zpět do New Yorku, kde se ocitne rovnou ve 

společenských rubrikách nejčtenějších deníků. Buduje si novou kariéru a seznámí se s 

Gordonem Hartem, který jí nabízí nejen lásku, ale také přátelství a porozumění. Potom se 

v New Yorku nečekaně objeví Chris, rozhodnutý získat ji zpět a oženit se s ní. Gillian stojí 

před životní volbou.  Musí nahlédnout do hloubi svého srdce a rozhodnout se pro tu jedině 

správnou cestu, která ji dovede k domovu..  

 

Steel, Danielle: Duch (DAR) 

Renomovaný architekt Charles Watersbon je nadřízenými odvolán                   

z Londýna zpět do Spojených států, aby zde uplatnil své kreativní 

schopnosti a pomohl zvýšit prestiž newyorského ateliéru. Jeho 

vynucený návrat je o to smutnější a bolestnější, že odjíždí bez své 

milované Carole. Desetileté manželství se definitivně rozpadlo a jeho 

žena, která mu den ode dne chybí stále víc, si našla jiného. 

Trpkost a hořkost porážky v osobním životě ještě znásobí neutěšené 

poměry panující v novém působišti, kde nemůže uplatnit invenci                        

a bohaté zkušenosti z Evropy. Rozčarován okolnostmi se Charles rozhodne přijmout 

nabízenou dovolenou a v nostalgii vánočního času opouští New York a vydává se do ticha 

a klidu zasněžených hor. Cíl jeho cesty však změní sněhová bouře, která ho přiměje 

zastavit a přenocovat v útulném penzionu. Jeho majitelkou je rozkošná stará dáma, s níž 

si Charles porozumí natolik, že mu pronajme starobylý, pavučinou tajemství opředený 

zámeček, jehož malebnost Charlese nesmírně okouzlí. Umíní si zůstat a odhalit dávný 

příběh schopné a odvážné ženy, jejíž duch se mu zjevil a která jako by ho vyzývala, aby                     

i on vytrval, neklesal na mysli a pokusil se najít nový smysl života.  

 

Steel, Danielle: Muži na ženění (DAR) 

Je srpen a trojice přátel se jako každý rok plaví na palubě luxusní 

jachty po Středozemním moři a užívá si svobody. Přestože všichni 

překročili čtyřicítku, není žádný z nich ženatý ani nemá vážný vztah. 



 

Charlie Harrington, bohatý filantrop ze staré rodiny, zažil několik zklamání v lásce, ale 

stále věří, že jednou potká tu pravou. Adam Weiss, právní zástupce mnoha celebrit, se po 

nevydařeném manželství zaměřil na mladičké dívky a střídá je se závratnou rychlostí. 

Gray Hawk, nadaný malíř, který nestojí o slávu ani o peníze, přitahuje narkomanky a jiné 

životní trosečnice. Právě on se v malebném Portofinu seznámí s úspěšnou majitelkou 

galerie a zamiluje se do ní. Charlie ho obviní ze zrady, ale netuší, že ho brzy zaujme žena, 

která vůbec nesplňuje jeho vysoké požadavky na případnou manželku. Další z řady dívek, 

u níž Adam původně hledal jenom rozptýlení na jednu noc, se výrazně odlišuje od svých 

předchůdkyň a nepřestává ho překvapovat. Příští čistě pánská plavba je vážně ohrožena, 

ale nic není jisté. Na všechny tři páry čeká řada překážek.  

 

Steel, Danielle: Její královská výsost (DAR) 

Mladá lichtenštejnská princezna Christiana se po studiích v Americe vrací 

do rodného knížectví a ví, že čas volnosti pro ni skončil. Ode dneška už ji 

čeká jen jednotvárný život plný oficiálních povinností, formalit a politických 

rozhodnutí. Jenže Christiana touží být jako ostatní lidé: mít své soukromí, 

vybrat si povolání, a hlavně najít muže svého srdce. Když se naposled 

osvobodí od tíhy povinnosti a odjede do Afriky jako dobrovolnice 

Červeného kříže, právě takového muže potká. Parker je vynikající lékař                  

a skvělý člověk, ale sňatek s neurozeným Američanem pro princeznu nepřichází v úvahu. 

Christiana stojí před nejtěžším rozhodnutím svého života - je důležitější láska a štěstí, 

nebo povinnost vůči otci, rodu a zemi? A to ještě netuší, že osud pro ni chystá další a další 

rány a překvapení…  

 

 

Steel, Danielle: Květinový ples (DAR) 

Olympia Rubinsteinová si vybudovala skvělou právnickou kariéru. 

Dokázala se vzpamatovat z nepovedeného prvního manželství a do 

druhého vstoupila s Harrym, nejúžasnějším mužem na světě. Pro 

svého staršího syna Charlieho je nejlepší přítelkyní, ze všech sil se 

snaží vyjít s pubertálními dvojčaty Veronicou a Virginií a denně prožívá 

krásné okamžiky s pětiletým benjamínkem Maxem. Zdálo by se, že 

vede naprosto dokonalý život. Ale stačí pozvánka na snobský ples 



 

debutantek a rodinná pohoda se ocitne v troskách. Když po nesčetných hádkách, 

neshodách a malých katastrofách nadejde onen obávaný večer, Olympia je předem 

smířená s fiaskem. Nepočítá ale s všemocným kouzlem lásky… Nejnovější román 

Danielle Steel s porozuměním a jemným humorem líčí rodinnou krizi, v níž všichni 

zúčastnění poznají své slabosti, ale také sílu citů, které je vážou k sobě.  

 

 

 

 

 

Steel, Danielle: Sestry (DAR) 

Čtyři sestry, omšelý dům na Manhattanu a pestrý rok plný ztrát a odvahy. 

Jednadvacetiletá Candy září v Paříži, New Yorku a Tokiu jako 

nejžhavější nové jméno mezi topmodelkami. Její sestře Tammy je dvacet 

devět, produkuje veleúspěšný televizní seriál a žije mezi hollywoodskými 

hvězdami v módní čtvrti L. A. Nejstarší ze sester Sabrina je ve 

čtyřiatřiceti nadějnou mladou právničkou, kdežto malířka Annie si 

vychutnává léto ve Florencii, kde studuje umění. Všechny se však jako 

každý rok sejdou u rodičů v Connecticutu na sváteční víkend o Dni 

nezávislosti. A právě tehdy je stihne nečekaná tragédie a zhroutí se jim 

celý svět..  

 

 

Steel, Danielle: Únos (DAR) 

Co může být v životě matky strašnějšího než smrt či únos dítěte? 

Marielle potká s jejími dětmi obojí. První tragédii zažije jako mladá a 

nezkušená žena, její stejně mladý manžel jí navíc přičítá vinu za smrt 

dítěte. Bolest a výčitky podlomí Mariellino zdraví, a tak je nucena strávit 

víc než dva roky na psychiatrické klinice.Po ukončení léčby se Marielle 

snaží začít nový život, na jiném místě a s jiným partnerem, avšak stále 

pronásledována pochybami, zda zavinila či nezavinila synovu smrt. Když 

už se zdá, že ji po boku staršího, laskavého a chápajícího manžela čeká 



 

spokojený život, unesou malého Teddyho, smysl její existence.Roztáčí se kolotoč 

vyšetřování, v jehož průběhu se objeví zdánlivě nevyvratitelné důkazy. Avšak Marielle 

nemůže uvěřit, že by to mohl udělat opravdu on - ten, který v jejím životě tolik znamenal  

 

Steel, Danielle: Zázrak (DAR)  

O silvestrovské noci se nad Kalifornií přežene ničivá bouře. Uprostřed 

spouště, kterou za sebou zanechala, se zrodí přátelství tří osamělých lidí: 

Tesař Jack trpí pocitem méněcennosti a vyhýbá se ženám ze strachu, že 

se mu vysmějí. Učitelka Maggie se dosud nevzpamatovala ze smrti syna a 

z rozvodu. Nejsilnější osobností nesourodé trojice je úspěšný obchodník 

Quinn. Chystá se obeplout svět, aby si splnil dávný sen a snad také unikl 

výčitkám svědomí. Čeká, až mu v Amsterdamu postaví luxusní jachtu, ale 

postupně ho přestává lákat představa, že by se měl plavit po moři sám, pouze ve 

společnosti posádky. Přiznává si, že Maggie pro něho znamená stále víc, nemůže se však 

odhodlat k rozhodnému kroku..  

 

 

Stýblová, Valja: Most sebevrahů (DAR) 

Volné pokračování knihy Most přes řeku Léthé přináší další podivné 

případy sebevražd, s nimiž se lékaři setkali ve své praxi. Kniha obsahuje 

čtyři psychologické povídky,které rozebírají dopodrobna lidský příběh, 

který vedl k sebevraždě člověka. Do hry vstupují osobní tragedie, lidská 

lhostejnost a neschopnost vidět problémy blízkého člověka, nebrat je 

vážně. Student, který řeší své znechucení životem skokem z Nuselského 

mostu, stará paní,která ztratila jakoukoliv stimulaci k životu, tragedie 

alkoholika nebo problémy podnikatele, spojuje znepokojivý odkaz: „Nikdo není vinen mou 

smrtí“. 

 

Šabach, Petr: Království za story (DAR) 

Nahá Wanda hraje na piáno a mává při tom rukama jako pták křídly. 

Kdesi v jurtě popíjí český novinář vodku s jediným mongolským 



 

Pekelným andělem. Doktor Hrdlička stoupá obut do papírových krabic zamrzlou 

Nerudovou ulicí. V kapse ho hřejí konzervy čínského masa, on už se však těší šneky. 

Hrdiny povídkového výboru Petra Šabacha nacházíme v nejroztodivnějších situacích – 

kolika z nich se ale nenávratně promění život?  

 

Šilar, Miroslav: Švihák v porcelánu (DAR) 

Humorná knížka o usedlém čtyřicátníkovi, v němž se ale pořád skrývá 

rozpustilý puberťák, který se po hlavě vrhá do nových dobrodružství, je 

magnetem na trapasy a věří, že s úsměvem jde všechno líp. 

Jakmile se začtete do vtipných historek z různých životních rolí hrdiny 

knížky, pohybujícího se občas životem jako slon v porcelánu, bude vám 

nad slunce jasné, že Šviháka a jeho příhody si zamilujete. Máte se na co 

těšit! Ilustroval Radovan Rakus.  

 

Viewegh, Michal: Povídky o lásce (DAR) 

Milenci mladí i mnohem starší, manželé a exmanželé, staří mládenci                 

a vdovy, vášně přiznané i skrývané, ale třeba také složitý vztah syna                 

a umírajícího otce, zkrátka láska v nejrůznějších podobách a odstínech - 

takové je základní téma nové knihy nejpopulárnějšího současného 

českého spisovatele Michala Viewegha. Ve všech šestnácti povídkách 

autor využívá svých stylistických a kompozičních dovedností a výše 

naznačenou tematickou pestrost vynalézavě doplňuje širokou škálou 

prostředků vypravěčských. Šťastnou i odvrácenou tvář lásky pozoruje Viewegh nejen                  

s porozuměním, ale rovněž s tradičním ironickým nadhledem, takže občasný smutek či 

melancholii těchto krátkých próz téměř vždy "povinně" provází humor slovní i situační. 

 

Vigan, Delphine de: Ani později, ani jinde (DAR) 

Mathilda, mladá vdova a matka tří dětí, právě vstupuje do metra. Dnes 

má podle kartářky najít osudového muže svého života. Thibault, 



 

pohotovostní lékař, zrovna parkuje před domem svého prvního pacienta. Udělal to, našel 

sílu, opustil Lilu. Proto, aby si zachoval zbytek důstojnosti, proto, aby žil, jak chtěl dřív. 

Mathilda i Thibault se najednou ocitají sami ve městě, které má deset milionů obyvatel. 

Ona se kvůli problémům v práci přestane stýkat s přáteli a uzavře se do sebe, on tráví po 

rozchodu většinu času v nekonečných dopravních zácpách při cestách za pacienty. Oba 

však intenzivně touží po blízkosti někoho, kdo by je miloval. Setkají se, ale otázkou je, 

jestli už není moc pozdě, nebo jestli se neměli setkat jinde. Autorčin krystalicky čistý, 

úsporný a nepatetický styl dotváří vynikající atmosféru románu. Hlas vypravěče je chladný 

a vzdálený, jazyk díla úsporný a popisy citů strohé.  

 

  



 

Novinky – 

naučná pro děti a mládež 

 

Fidget Spinner: Nejlepší triky a hacky (DAR) 

Jak může být tvůj spinner ještě rychlejší? Jak si ho můžeš snadno vylepšit? 

Přehazovat spinner z prstu na prst nebo jej roztočit na nosu či bradě je jen 

základ. S našimi 40 tipy a triky budeš svůj spinner ovládat jako profesionál.  

 

 

Kuipers,Nathanael: Auta, náklaďáky, formule, bagry ze stavebnice 

LEGO (DAR) 

Chcete si postavit 10 úžasných auťáků, náklaďáků či hasičských vozů? 

A to vše pouze s pomocí jedné stejné sady kostek LEGO? V této knížce 

najdete všechny potřebné postupy a tipy, které vás navíc mohou 

inspirovatk vytvoření vašich vlastních, ještě báječnějších modelů! 

V knize najdete podrobné postupy pro stavbu těchto modelů: 

Offroad, Motokára, Americký bourák, Golfové hole, Víceúčelový náklaďák, 

Závodní veterán, Klasické auto, Kolový nakladač, Sporťák, Hasičský vůz. 

 

Ludwig, Gerd: Cvičení a hry se psem (DAR) 

Hry, sportování a zábava se psem. Praktický rádce pro ty majitele psů, 

kteří svého miláčka chtějí smysluplně zaměstnat, dopřát mu dostatek 

pohybu doma i venku a navíc něco udělat i pro svou vlastní kondici. Autor 

Gerd Ludwig vám pomůže sestavit pestrý výcvikový program, který 

napomůže všestrannému rozvoji vašeho psa. Podrobné návody pro sport 

i hry.  

 

 



 

Murrell, Deborah: Bojovníci (DAR) 

Zajímají tě bitvy a boje? Seznam se s dávnými bojovníky! Rytíři, gladiátoři, 

samurajové nebo řečtí bojovníci byli vždy neohrožení a stateční chlapíci 

odhodlaní ke všemu! Poznej jejich zbraně a způsoby výcviku. Pouč se, jaké 

používali bojové taktiky i ochranné pomůcky. Vzhůru do boje! 

 

 

Predátoři (DAR) 

Seznamte se s nejnebezpečnějšími predátory naší planety! Zajímá vás 

svět zvířat? Neváhejte poznat, která z nich stojí na vrcholu potravního 

řetězce! Svět kosatek, krokodýlů, ledních medvědů nebo harpyjí je krvavý 

a nebezpečný. Poznejte jejich zbraně a seznamte se s jejich 

propracovanými technikami lovu. Další detaily o životě nebezpečných 

predátorů navíc můžete získat díky odkazům na anglicky psané webové 

stránky také na internetu.  

 

Rytíř: muž boje a cti (DAR) 

Víte, kdo byl panoš a proč se muži pasovanému na rytíře poklepávalo 

mečem na rameno? A k čemu původně sloužil erb? Nebo že výkupné není 

nápad novodobých zločinců, protože se platilo již ve středověku? To                        

a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte z knihy Rytíř - Muž boje a cti.  

 

 

Schlegl-Kofler, Katharina: Cvičení a hry se psem (DAR) 

Hrajete si rádi se svým čtyřnohým kamarádem a hledáte různé nápady                

a podněty? Tato příručka vám nabízí spoustu námětů na hry zaměřené na 

koncentraci, obratnost, aportování či hledání předmětů a cvičení, díky nimž 

trénujete nejen poslušnost psa, ale také upevňujete jeho zdraví a tělesnou 

kondici. Ať už doma, na zahradě nebo venku ve volné přírodě, pravidelné 

procházky s cíleně zaměřeným tréninkem si určitě oblíbí všichni psi. 

Najdete zde to nejdůležitější: Jak psa učit a správně ho motivovat, jak pomocí hry 

procvičovat nejdůležitější povely a jak ho udržovat ve skvělé formě.  



 

 

 

Winston, Robert: Co a jak se ti honí hlavou? (DAR) 

Mozek je zázrakem evoluce, dělá nás tím, čím jsme. Kniha objasňuje funkci tohoto 

nejsložitějšího a nejzázračnějšího orgánu v lidském těle, který je 

místem lidského myšlení, pocitů, emocí, paměti i učení, řídí                               

a kontroluje veškeré tělesné funkce, jakými jsou činnost srdce trávení, 

pohyb či řeč. Dozvíme se, z čeho a jak je mozek tvořen, jaké oblasti                              

v něm rozeznáváme, jak pracuje i jak je výkonný. Při čtení knihy si 

uvědomíme, že poznávání tohoto zkrabatělého biologického „počítače" 

uloženého v naší hlavě bylo dlouhé a pomalé, ale fascinující. V kapitole 

o schopnostech mozku si vyzkoušíme svou paměť i logické myšlení a zamyslíme se nad 

tím, jak lze ovládat vlastní vůli…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novinky –  

naučná dospělé 

 

Behinová, Markéta: Velká kniha o mateřství (DAR) 

Již třetí vydání úspěšné příručky pro všechny rodiče, kteří očekávají 

přírůstek do rodiny. Jednotlivé kapitoly provázejí maminku (i tatínka) od 

prvních dní počínajícího těhotenství, přes předporodní přípravu a porod až 

po první roky života jejich miminka.  

 

Górnicka, Jadwiga: Domácí přírodní lékárna: rádce pro zdraví (DAR) 

Po několika polských vydáních se také českému čtenáři dostává do rukou 

obsáhlá kniha úspěšné lékařky a léčitelky Jadwigy Górnické, která velice 

harmonicky spojuje moudrost našich předků s poznatky současné 

medicíny. Mezi mnoha radami a pokyny, jak si udržet zdraví a svěžest, se 

jako červená nit vine poselství autorky - že v dnešní přetechnizované době, 

při našem životním stylu přinášejícím tolik civilizačních chorob, bychom se 

měli zastavit a najít si čas pro návrat k přírodě - ta je totiž tou nejlepší "domácí lékárnou". ...  

 

Greig, Charlotte: Největší géniové zločinu v dějinách (DAR) 

Loupeže století, masové teroristické útoky či miliardové podvody nejsou 

běžnými zločiny, ale výplodem geniální mysli. Proč se chytří                                 

a charismatičtí lidé, kteří by se mohli stát i špičkovými manažery, ocitnou 

na šikmé ploše? Je to jiné vnímání morálky, anebo zvítězila touha dokázat 

nemožné? Nahlédněte do světa geniálních zločinců.   

 



 

 

Hodgkinson, Tom: Líný rodič (DAR) 

Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně 

zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché řešení, 

které váš život učiní snazším a finančně méně náročným, život vašich dětí 

učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat děti šťastné                            

a soběstačné. Toto řešení autor knihy nazývá "líné rodičovství" a jeho 

mantra zní jednoduše: "Nechte je být." Líný rodič je totiž dobrý rodič. 

(lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství : zaručený návod, jak být 

pohodovým rodičem). 

 

Hroudová, Markéta: Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem: Po cyklostezce Odra-

Nisa k moři na Rujanu a Polskem zpět domů (DAR) 

První knižní přiblížení krásné, ale lehce opomíjené dálkové cyklostezky 

lemující hraniční řeky mezi Německem a Polskem. Tento cestopis                    

i průvodce v jednom vás dovede přímo z České republiky zajímavou 

krajinou k nejbližšímu moři. Navíc úplně po rovině. Kromě přehledné 

mapky na předsádce je připojen i podrobný seznam kempů. Popisovaná 

zpáteční cesta Polskem, kterou rodinka absolvovala, může být také                    

v mnoha ohledech inspirativní.  Máte trochu obavy, že vám kniha 

nebude mít co říci, když s dětmi nejezdíte?  Zapomeňte na to! Bojíte se, 

že vyprávění bude jenom o papání, čůrání a bolení bříšek?  Přesvědčte 

se sami, že tomu tak není!  Myslíte si, že bude popisována nejdelší denní kilometráž do 30 

km?  Omyl!  Jednalo se o hodnotný sportovní výkon, kdy průměrná délka etap činila 70 km                   

a vyskytly se i trasy dlouhé přes 100 km. Přesto bylo celé putování pohodové a všichni 

aktéři si ho náramně užili.  

 

 

 

 



 

 

Kars, Ota: Jmenuju se Tomáš (DAR) 

První skutečný životopis Tomáše Holého je psán tak, abyste snadno 

viděli a cítili, jak opravdu žil, co se kolem něj dělo, co ho ovlivňovalo a 

jak působil na své nejbližší okolí. Díky své čtivosti vás provede všemi 

ověřenými základními životopisnými a rodinnými fakty a nakonec 

vtáhne do Tomášova příběhu a doby, v níž jej prožil. Kniha je vybavena 

základními faktografickými informacemi o Tomášově životě a filmování, 

stejně jako obrazovou přílohou s řadou známých i širší veřejnosti zcela 

neznámých fotografií a dokumentů z archivu rodiny a blízkých.  

 

Kilian-Kornellová, Gunhild: Domácí a dětský lékař  (DAR) 

Přehledná příručka o běžných nemocích, potížích a psychosomatických 

problémech kojenců, dětí a dospívajících: angína, astma, bolesti hlavy, 

zánět dutin, bolesti ucha, střevní kolika, tříselná kýla, ekzémy, kopřivka, 

plenková dermatitida, třídenní horečka, nesnášenlivost mléka, 

pomočování, záškrt, spalničky, příušnice, pátá nemoc... Konkrétní 

instrukce k rychlému určení diagnózy a krátké informace k okamžité 

domácí léčbě: Jaká pomoc bude účinná? Kdy dítě musí k lékaři? Na co 

je potřeba dávat pozor u kojenců a malých dětí? Jaké léky, homeopatika či prostředky 

přírodního léčitelství a přirozené postupy jsou účelné při ošetřování příznaků onemocnění 

Co při zjištěných potížích pomáhá a co škodí Aby dítě nebylo nemocné: Preventivní 

opatření jako očkování, lékařské prohlídky, péče o pokožku a tělo, alergie, výživa, 

cestování s dětmi, správné držení těla a autogenní trénink Množství receptů                                 

a jednoduchých návodů k aplikaci přirozených domácích prostředků pro rychlé uzdravení 

Kdy a jak profesionálně poskytnout první pomoc: alergický šok, bezvědomí, úraz 

elektrickým proudem, tonutí, otřes mozku, úpal a úžeh, popáleniny, ošetření poranění...  

 

 

 



 

Kirchner, Gottfried: Terra-X: výpravy do neznáma, 2. díl: Hledači 

pokladů, rytíři a vampýři (DAR) 

Poklad templářských rytířů, Zlato v ledovci, Karavana do Petry, Drakulův 

stín, Zlatá země krále Šalamouna, Cesta do Orientu, to jsou témata této 

knihy.  

 

 

Leachová, Penelope: Dítě a já: od narození do pěti let (DAR) 

Přehledná a názorná publikace o výchovných přístupech a každodenní 

péči o děti od narození do pěti let je členěna podle přehledného klíče: 

strava, růst, každodenní péče, pláč a utěšování, pohyblivost a tělesná 

zdatnost, hygienické návyky. Tato kniha je výborným rádcem pro všechny 

rodiče.  

 

Lecouteux, Claude: Přízraky a strašidla středověku (DAR) 

Historická studie o strašidlech a záhrobních zjeveních v severní Evropě. 

Autor se snaží na základě starých právnických dokumentů                                

a archeologických nálezů popsat jevy spjaté s vírou ve strašidla, duchy 

zemřelých, kteří se vracejí zpět mezi živé. Za jejich základ považuje 

pradávný kult předků a víru v mnohojedinou duši.  

 

Richardson, Doug: Moderní vzdušný boj – Stealth technologie (DAR) 

Tato překrásně ilustrovaná kniha Moderní vzdušný boj popisuje letadla                 

a technologii, které stojí za nejvýznamnějším vývojem vzdušného vedení 

války od dob vynalezení tryskového motoru a atomové bomby. Proniká 

mlhou utajení, dezinformací a spekulací, aby poskytla detailní průzkum 

principů technologie stealth a stávajících i budoucích využití této přísně 

tajné technologie.  



 

 

Robinson, Andrew: Jak se měří svět: příběhy z dějin měření (DAR) 

Jak se měří svět je univerzální příručka o vývoji lidské vzdělanosti. Zčásti fascinující 

historie, zčásti přísná věda -- to jsou prostředky, jejichž pomocí 

kniha zkoumá vše měřitelné, od teploty, zemětřesení                               

a radioaktivity až po hudbu, krevní oběh nebo sociální postoje, 

stejně jako vznik metrického systému během Velké francouzské 

revoluce. Strhující vyprávění o lidském pokroku a všudypřítomnosti 

měření přenáší čtenáře od Hubbleova vesmírného dalekohledu                 

a jeho úchvatných záběrů galaxií z nejvzdálenějšího konce 

známého světa přes testy inteligence do nejskrytějších zákoutí naší 

mysli. Každému, kdo se zajímá o roli vědy v každodenním životě, kniha nabízí přístupné, 

inteligentní, názorné a často zábavné odpovědi na otázky, které si všichni klademe -- jak 

měříme sami sebe, naši planetu a vesmír. 

Autor, velice úspěšný a produktivní britský publicista, se v současné době na plný úvazek 

věnuje literární činnosti. Při psaní The Story of Measurement využil a dále zhodnotil 

zkušenosti, které získal během přpravy svých dřívějších děl, např. The Last Man Who 

Knew Everything (2006), The Story of Writing (2000) nebo The Shape of the World (1991). 

 

 

Sláma, Vojtěch: Putování do zeleného srdce Amazonie (DAR) 

Mgr. Vojtěch Alberto Sláma (1968) vystudoval Univerzitu Palackého                          

v Olomouci a dnes se věnuje především žurnalistice, psaní knížek a také 

kritice evoluční biologie. Díky svým dvěma největším zájmům, kterými jsou 

kryptozoologie (věda o neznámých zvířatech) a kreacionismus (nauka                    

o stvoření) také hodně cestuje do tropů. Devětkrát navštívil brazilskou 

Amazonii, jednou bažiny Pantanalu, Venezuelu, Bolívii, Gambii, Thajsko                 

a malajskou část ostrova Borneo. Na odlehlých místech těchto exotických zemí pátral po 

záhadných netvorech z domorodých legend a sbíral informace, které se k záhadným 

živočichům vztahují.  

 



 

Steinbach, Gunter: Lexikon užitkových rostlin (DAR) 

Lexikon užitkových rostlin – zeleninová, bylinná a ovocná zahrada s více 

než 250 barevnými portréty. 

 

Vaříme s Láďou Hruškou, levně a chutně… (DAR) 

Populární potravinový inspektor a reportér TV NOVA Láďa Hruška 

vstoupil do povědomí českých diváků také jako kuchař a dokázal, že 

vařit se dá levně a přitom chutně. Sestavil sbírku unikátních a většinou 

jednoduchých receptů na přípravu domácího pečiva, mléčných výrobků, 

polévek, sladkých i slaných hlavních jídel, dezertů, moučníků a dalších 

dobrot doslova za pár korun. Zkuste třeba domácí loupák potřený 

jahodovou marmeládou s vínem ke snídani, na oběd pizzu                                 

z pomazánkového másla a ke kávě nugátové croissanty. Podráždíte chuťové buňky                               

a potěšíte peněženku!  

 

Vašíčková, Daniela: Danky mňamky: tradiční i netradiční recepty  (DAR) 

Nebaví Vás neustále vymýšlet co vařit? Je pro Vás vaření jednou                      

z povinností, kterou si ani neužíváte? 

Pojďme to společně změnit! Danula Vašíčková je  dalo by se říct 

obyčejná máma... Jako každá máma i ona nejraději vidí svoji rodinku 

spokojenou. A protože je báječná kuchařka s fantazií, a ještě ke všemu ji 

vaření nesmírně baví, velmi ráda se o své recepty dělí                                             

i s ostatními.  Pojďte se nechat inspirovat tradičními i netradičními 

recepty z Dančiny kuchyně. Jídla z této kuchařky nejsou super zdravá nebo dietní, nejsou 

super náročná nebo ze speciálních surovin, ale garantuji Vám, že jsou super chutná :)  

 

 


