
KNIHOVNICKÝ 
OBČASNÍK,  

duben 2015,  č. 20 
 

Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?  

(vyšel v únoru  2015) 

 

71. kreativní dilnička –  výroba prostírek z čajových sáčků, 13. 2. 2015 

V pátek 13. února jsme se sešli na společné vyrábění prostírek, z čajových sáčků.  

Sešlo se 7 dětí a 4 dospělí.  

 

      
 



72. kreativní dilnička –  výroba perlových náhrdelníků, 13. 3. 2015 

V pátek 13. března jsme se sešli, díky nemocem jen v počtu tří, na tvorbě 

náhrdelníků z perel různých velikostí i barev. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Co náš čeká v nejbližší době? 
 

73. dílníčka – Přívěšky pro potěšení oka i duše J 
se bude konat v pátek  10. dubna 2015, v rozmezí od 17 do 20 hodin,  
přímo v KNIHOVNĚ (ne v čítárně). 

Tvořit budeme velmi pěkné a velmi efektní přívěsky.  

Tvorba je maximálně jednoduchá a zabere vám jen velmi krátký čas.  

Existuje více druhů skleněných valounků s obrázkem (viz foto), můžete 
si vybrat podle přiložených fotek, ale nezaručuji na 100%, že se mi 
podaří všechny sehnat. Jsou tam romantické dívčí, ale i klučičí motivy 
(auto, vlk, budovy…).  

 

Cena: za samotný přívěšek 30,-Kč, za přívěšek s černou šňůrkou na 
zapínání 50,-Kč. 

Takže pište, objednávejte, čím dřív tím líp, ať mohu nakoupit 
komponenty. Pište mi na bemovasarka@email.cz. 

Potěšte sebe i své blízké originálním dárkem. 

Ač to není na fotkách vidět, valounky jsou vypouklé, v přívěšku to vypadá 
moc pěkně. 

mailto:bemovasarka@email.cz


PS: Kdo si bude chtít dodělat perlové šperky (z předchozí dílničky), dejte 
vědět, určitě se domluvíme.  Těším se na vás, Šárka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝSTAVKY 
Každý měsíc jsem pro vás nachystala výstavu zajímavých knih na určitá témata. 

Např.: 

- Máme rádi koně 

- Ženy za závojem 

- Knihy jinačovských autorů 

- Knihy s věnováním autorů 

- Komiks 

- Těžký život dítěte 

- Skandinávské thrillery 

- Blíží se Valentýn 

- Březen – měsíc bezpečného Internetu 

a podobně. 

Knihy jsou vystaveny na stolečku a můžete si je kdykoliv půjčit domů.  

 

 

 



 

Charitativní sbírka víček pro Jakuba, od září 2014 dosud 

Momentálně sbíráme víčka  z pet lahví pro jedenáctiletého Jakuba Smejkala, který 

zůstal postižený po autonehodě. Nyní je krabice na víčka umístěna v budově 
školky,  nemusíte tedy čekat jen na pátek, kdy je otevřena knihovna a víčka 

můžete nosit kdykoliv. Víčka sbíráme stále – do odvolání!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



NOVÝ VÝMĚNNÝ FOND 
Jedná se o knihy z výměnného fondu z Kuřimi – tyto knihy budou v knihovně rok, tj. 
zhruba do konce roku 2015. Půjčují se na měsíc a nedají se prodloužit (aby si je 
mohlo za rok přečíst co nejvíce čtenářů).  

 

.BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 
 

Březinová, Ivona: Fotbal s Fandou 

Druhák Láďa je nadšeným fotbalistou. Sní o tom, že se jednou stane slavným 

fotbalovým útočníkem. Ale ví, že pro svůj sen musí něco udělat. Proto vstoupí do 

oddílu a začne tvrdě trénovat. Jenže pak se začnou objevovat ty podivné kruhy. 

Vždycky jsou tři. Co to má znamenat? Podaří se Láďovi a jeho kamarádům tuhle 

záhadu rozluštit? 

 

Disney, Walt: Dumbo 

Slonice paní Jumbová se dočkala! Přiletěli čápi a přinesli zvířatům uzlíčky s mláďaty. 

Jenže když rozbalila ten svůj, vykouklo na ni slůně s obrovskýma ušima. Všichni se 

slůněti smáli. Ale to ještě netušili, že právě díky svým uším je výjimečné a dokáže 

věci, o kterých ostatní mohou jen snít... 

 

Disney, Walt: Pohádky na dobrou noc (4. díl) 

V pohádkách se setkáte s princeznou Sofií první a její novou královskou rodinou, 

navštívíte butik myšky Minnie, s Mickeym se vydáte na Donaldovu farmu                     

a s doktorkou Plyšákovou pomůžete vyléčit dalšího pacienta. 

 

Doskočilová, Hana: Šimsa 

Veselý příběh o správném klukovi Šimsovi, který umí vymýšlet  překvapení a dělá 

dobré skutky. Edice První čtení Klub mladých čtenářů.  Pro  začínající čtenáře. 

 

Drijverová, Martina: Sísa kyselá 

Humorné vyprávění o velkém nepřátelství a později přátelství dvou spolužáků. 

Pro začínající čtenáře. 



Feldman, Thea: Statečné prasátko 

Hlasité zvuky, náhlá překvapení, tmavé a děsivé stíny, nebo dokonce hrozivé bouřky 

- to všechno dokáže malé Prasátko pořádně vystrašit. Naštěstí má dobré kamarády, 

kteří mu dokáží, že i ono může být statečné, když je to zapotřebí... 

 
Fogden, Emma: Příhody Bořka Stavitele 

Bořek a jeho pomocníci každý den pilně budují a opravují a přitom zažívají různé 

příhody. V této knížce si můžete přečíst o tom, jak strašák Hugo doplatil na své 

posměšky, jak Váša omylem vymaloval celé město, jak míchačka Julča pozorovala 

ptáky, co všechno musela Týna stihnout za jediný den a jak si Béďa užíval legraci. 

 

Gebhartová, Vladimíra: Říkánky pro radost 

Říkadla a vyprávění z odkazu lidové slovesnosti se prolínají a doplňují s verši 

současnými a jsou vybrány tak, aby si je po přečtení dospělými mohly říkat i děti 

samy... 

 

Hapka, Cathy: Zimní příběh 

Sofie se chystá oslavit své první Vánoce na zámku v Nádhernii se svou novou 

královskou rodinou... 

 

Hicks, Barbara Jean: Sestra jako já 

Anna je veselá a bouřlivá, Elsa vznešená a vyrovnaná. Jedna druhou bezmezně 

miluje. Přesto se rozejdou. Podaří se jim k sobě znovu najít cestu? 

 

Hrachovcová, Michaela: Kocourek se vrací 

Kniha pro předškolní a mladší školní děti vypráví příběh kocourka, který neposlechl 

maminku a vydal se za dobrodružstvím. V lese se setkává s nebezpečím, ale potká 

také kamarády, kteří mu pomohou najít cestu domů. 

Kniha je metaforou lidského hledání. Ukazuje, že přestože člověk udělá chybu, která 

s sebou nese důsledky, existuje naděje na nalezení cesty zpět. 

 

Hunt, Roderick: Alík má hlad 

Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit společnou 

četbou a povídáním o knížkách edice "Učíme se číst", na jejíž přípravě se podíleli 



pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích vystupuje běžná rodina s dětmi Emou, 

Davidem, Vítkem a psem Alíkem, kteří prožívají běžná i kouzelná dobrodružství. 

Knihy rozvíjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu a doplňují je zábavné 

aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností a vám dávají řadu podnětů                      

k rozhovoru. 

 

Klimek, Hynek: Strašidlář - Mezi námi obry 

Starý šumavský horal vypráví o obrech, kteří žili na našem území dávno předtím, než 

ho začali osidlovat lidé. Ani on není obyčejný smrtelník, je to kouzelný dědeček, a tak 

si z časů obrů mnohé pamatuje, protože některé z nich sám dobře znal. Přiblíží vám, 

jak to bylo s obry na Šumavě a proč tam už dlouhý čas nežijí, odhalí, že se 

vyskytovali obři hodní i zlí, dobří i krutí, pilní i líní, bojovní i strašpytlové. 

 

Klimek, Hynek: Strašidlář - Mezi námi starobylými strašidly 

Vedle polednic a klekánic existovali i poledníčci a klekáníčci a také bejválci, obilní 

mužíčci, sekavé báby a mnohé další zlé i dobrotivé tajemné bytosti, včetně 

obrovitého lidožravého pavouka ze zapovězených  lesů. Se všemi vás seznámí jeden 

z přívětivých stodolníků... 

 

Kovaříková, Zuzana: Za zvířátky do hor 

Krátké příběhy, v nichž si přečtete o veselých zlobivých kamzících, půjdete ve 

stopách medvěda nebo sviště horského, na obloze zahlédnete dravé káně, sokola                    

i orla, pobaví vás tančící vlk nebo myšivky parádnice... 

 

Kovaříková, Zuzana: Za zvířátky do lesa 

Krátké příběhy o lesních zvířátkách. V knize jsou vždy na konci  příběhu napsaná 

fakta o daném lesním zvířeti. 

 

Lobel, Arnold: Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc 

Příběh o dvou žabích kamarádech, kteří bez sebe neudělají ani krok a prožívají                      

v  každém ročním období nějaká dobrodružství 

 

Má nejkrásnější knížka o zvířátkách 

Půvabné příběhy ze světa zvířátek pro nejmenší děti. 



Marjanska-Czernik, Maria: Půjčovna babiček 

Babička je úžasná bytost - má vždycky čas, bývá trpělivá, dobře vaří a umí vyprávět 

pohádky... Ale co děti, které babičku nemají? Malí hrdinové si poradí - babičku si 

vypůjčí. Ale zase tak úplně jednoduché to není - potřebujete k tomu trochu odvahy                

i pomoc... 

 

Meadows, Daisy: Melodie, hudební víla 

Hudební víla Melodie nemůže vykouzlit bez svého kouzelného měšce s notami 

žádnou hudbu. Pomohou hrající klavír a řinčící činely Ráchel a Kristýně zachránit 

situaci... 

 

Meadows, Daisy: Perla, mračná víla 

Tak jako je sedm barev duhy, je i sedm druhů počasí a každé z nich ovládá jedna 

víla pomocí kouzelného pera z ocasu kohouta Kokrháče. V každém příběhu nové 

sedmidílné série Duhová kouzla musí Ráchel a Kristýna jedno takové pero hledat. 

Pomoz jim najít všech sedm per, aby se počasí ve Vrbové Lhotě i v Pohádkové říši 

opět umoudřilo! Zlomyslný šotek ukradl mračné pero a někam se s ním schoval. Ve 

Vrbové Lhotě se teď lidé na sebe mračí a nic je nedokáže rozveselit. Podaří se jim 

ale získat mračné pero zpět a dát ho víle Perle, aby mohla všechno napravit? 

 

Němeček, Jaroslav: Úžasné příběhy Čtyřlístku 

Další výběr nejlepších příběhů oblíbených dětských komiksových hrdinů. 

 

Nováková, Zuzana: Hejkálek ze starého lesa 

Hejkálek spolu s kamarády, lesními zvířátky, prožívá spoustu dobrodružství... 

 

Peyo: Černí Šmoulové 

Příběh Černí Šmoulové je prvním samostatným příběhem, v němž se modří hrdinové 

představují jako svérázný národ žijící ve skrytém Šmoulím ráji. V příběhu Lovec 

Šmoulů měli svou premiéru Gargamel a jeho kocour Azrael, oba pověstní nepřátelé 

šmoulího národa... 

 

 
 



Popprová, Andrea: Malované příběhy 

30 krátkých dvoustránkových příběhů, které vycházely v časopise Sluníčko. 

Vyprávění pohádková i z běžného života, o zvířátkách i o lidech, veselá                

i dobrodružná. Místo některých slov jsou v textu obrázky... 

 

Scheffler, Ursel: Detektiv Klubko. Tajemství žlutého kufru 

Zapoj se s detektivem Klubkem do pátrání a vyřeš záhadu zmizelého kufru                            

s klenoty. Detektiv Klubko nikdy nezaváhá a bystře si poradí i s těmi nejzapeklitějšími 

záhadami. Komisař prokoukne zatraceně dobrý plán loupeže banky a nenechá se 

zmást ani strašidlem na zámku. Pomocí lupy se i z tebe stane detektiv! Na konci 

každého příběhu si vyzkoušej, jestli jsi stejně bystrý jako detektiv Klubko! 

 

Smolíková, Klára: Vynálezce Alva 

Je libo raketobrusle, přenášedlo, létající samočistící maxibubliny nebo robota, který 

za vás uklidí zahradu? Alva si ví rady se vším. S tímto vynálezcem se rozhodně nudit 

nebudete! 

 

Šandera, Jiří: Co mě čeká ve školce: o tom, že ve školce je to bezva! 

Veselé příběhy Kačenky a jejích kamarádů nás zavedou do jedné malé školičky. Děti 

poznají, jaké to tam je a že se rozhodně nemusejí ničeho bát - ve školce na ně totiž 

čekají noví kamarádi, se kterými zažijí spoustu pěkných dnů plných her, 

dobrodružství a zábavy... 

  

Quis, Josef: Bláznivé zvířecí příhody 

Veselé komiksové čtení pro děti předškolního a mladšího školního věku.  

 

 
 
 



BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

365 pověstí 

Pověsti ze všech koutů světa, plné princezen, draků a dalších pohádkových i 

tajemných bytostí... 

 

Blade, Adam: Beast Quest : zlatá zbroj. Dráp, opičí monstrum 

Avantie se ocitla znovu na pokraji zkázy! Zlý čaroděj Malvel ukořistil zlatou zbroj, 

jejich nejcennější poklad. Tom se vydává na druhou výpravu. Musí zbroj kus po kuse 

najít, aby celé brnění znovu nabylo kouzelnou moc. Zlaté kroužkové brnění hlídá 

Dráp, obrovský opičák, který je ve své Temné džungli neporazitelný. Dokáže ho Tom 

přemoct? Pomůže mu kouzelná šupina, kterou mu daroval ohnivý drak Ferno? 

 
Blyton, Enid: Správná pětka se má báječně 

Co se to děje na tajemném hradě? Naši hrdinové se společně s Kájou, kamarádkou z 

party komediantů, které potkali pod hradem, vydávají na nebezpečné pátrání... 

 

Blyton, Enid: Tajemná loď 

Výletní plavba na lodi Viking Star kolem řeckých ostrovů, nejsou to báječné 

prázdniny? Ale co když se změní v divokou honbu za pokladem se zločinci v patách, 

kteří se stejně jako naše čtyřka pídí po skrytém pokladu? Dokonce ti lotři neváhají 

koupit celý ostrov, když tuší, že je tam poklad.. 

 

Braunová, Petra: Princové nemyjou záchody (3. díl) 

Závěrečný díl trilogie o dvojici teenagerů Michalovi a Tereze. 

 

Brezina, Thomas: Dračí meč. Rytíři z kamene 

Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte do děje s kouzelným mečem, který je 

součástí knihy, a vyzkoušejte své schopnosti a šance uspět. Připravte si dračí meč   

a vydejte se do Neviditelného světa. Kamení rytíři útočí! 

 

 



Brezina, Thomas: Muž s ledovýma očima 

Dobrodružství party dětí, členů Klubu záhad, který odhaluje nadpřirozené jevy, duchy 

a přízraky. Jupiter, Nick a Vicky založí společně Klub záhad a snaží se přijít na kloub 

všem záhadám, se kterými se setkají. Staň se i Ty členem Klubu a pomocí superlupy 

objasni s ostatními členy záhadu muže s ledovýma očima. Nikdo neví, kde se vzal, 

ale z jeho přítomnosti běhá každému mráz po zádech. Čas jakoby se zastavil. Ze 

hřbitova se ozývají tajemné zvuky a v domech se schovávají děsivé příšery. Podaří 

se záhadu objasnit? 

 

Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů. Hlas ze záhrobí. 

Biggi uprostřed vyučování zaslechne tajemný hlas ze záhrobí, který jí vyhrožuje                  

a vyděsí jí až k smrti. Ostatní Tygři jí nevěří až  do chvíle, kdy se s hrůzným 

přízrakem setkají tváří v tvář. Co se  to děje? Podivné chování některých spolužáků 

přivede Tygry na horkou stopu. Jakmile však zjistí, kdo je původcem záhadných 

zjevení,  půjde jim o život 

 

Brezina, Thomas: Šíleně divocí andílci. Andělé se smějí čím dál víc (2. díl) 

Dokážou se andělé zamilovat? Na tuhle otázku by Vicky opravdu moc ráda znala 

odpověď... 

 

Brezina, Thomas: Šíleně divocí andílci. Andělé milují prostě jinak (3. díl)  

Láska je složitá, i pro (polovičního) anděla. Vicky by si přála, aby to bylo jinak... 

 

Brezina, Thomas: Šíleně divocí andílci. Andělé pláčou jedině potají (4. díl) 

I pro anděla je těžké se rozhodovat mezi láskou a přátelstvím... Kterou cestou se má 

Vicky vydat? 

 

Brezina, Thomas: V lese vlkodlaků 

To, co začalo jako senzační piknik za svitu měsíce, se pro Erika promění v horor. Z 

temného lesa se vynoří postavy podobné vlkům a unesou ho. Při pátrání po Erikovi 

objeví jeho tři kamarádi překvapivou stopu... 

 

 
 



Cabot, Meg: Allie Finklová – holčičí pravidla. (2. díl) – Nová holka 

Allie se přece jen s rodiči přestěhovala a začala chodit do nové školy. Tam se musí 

vyrovnat především se skutečností, že ji jedna z nových spolužaček nemá ráda... 

 

Dahl, Rald: Jirkova zázračná medicína 

Jirka je úplně obyčejný kluk, kterého nejvíc ze všech lidí štve vlastní babička - žádná 

milá, hodná, usměvavá stará dáma, ale protivná, zlá baba, která připomíná spíš 

čarodějnici. Jirka trpělivě snáší její brblání, reptání a nekonečné lamentovaní. Potom 

s ní jednou zůstane doma sám. Připraví babičce zázračnou medicínu proti kašli                  

a začnou se dít prapodivné věci... 

 

Deary, Terry: Stín šibenice 

Ve Stínu šibenice navštívíme viktoriánskou Anglii a zapleteme se do plánované 

vraždy královny Viktorie.V Tyranii Toweru zase navštívíme tudorovskou Anglii                          

a v příběhu nazvaném Zeď nářků se přidáme k římským legiím. Neváhejte a vydejte 

se s námi do nejtemnějších koutů naší historie! Dvě mouchy jednou ranou - trochu 

historie v děsivém moři zábavy! 

 

Dickens, Charles: Oliver Twist 

Světoznámý román Charlese Dickense v podobě kresleného příběhu. Sirotek Oliver 

Twist jen zázrakem přežil léta hladu a strádání v chudobinci a ponižování                              

u funebráka Sowerberryho. V den svých osmých narozenin vstupuje Oliver do učení 

ke zloději Faginovi a od této chvíle se odvíjí napínavý příběh jeho života. 

 

Drijverová,, Martina: Ztracený trpaslík, aneb, Procházka českými a moravskými 
jeskyněmi 

Trpaslík Ulf se vydává hledat klíč, který by mohl obměkčit tvrdá lidská srdce. Musí 

projít mnoha jeskyněmi v Čechách i na Moravě. Prožije v nich spoustu 

dobrodružství... 

 

Gehm, Franziska: Super modelky 

Milý deníčku: Představ si, co má babi Betty za šílený nápad! Rozhodla se, že z ní 

bude modelka, a já ji v tom samozřejmě nemůžu nechat samotnou. To jsem tedy 

zvědavá, jak dopadne náš casting. 



Geisler, Dagmar: Prima rande 

Maxi je až po uši zamilovaná do obletovaného Patrika, ale ten už potřetí nepřišel na 

domluvené rande. To ho bude pořádně mrzet! Dokonalý plán pomsty vymyslí Maxi 

spolu se svou nejlepší kamarádkou Mo... 

 

Gordon, Roderick: Ztracený svět v podzemí (1. díl) 

Čtrnáctiletý Will žije se svou rodinou v Londýně a spolu s otcem sdílí vášeň pro 

archeologické výkopy a pátrání po zmizelém světě pod zemí. Když zmizí jeho otec, 

rozhodne se ho Will se svým kamarádem Chesterem najít. 

 

Gordon, Roderick: Návrat z Podzemí  (4. díl) 

Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje! V centru Země - ve světě, o jehož existenci 

nemá na Povrchu nikdo ani tušení, jde Willovi o život. Pronásledují ho nebezpeční 

Styxové. Jsou odhodláni jít za ním až na konec světa, jen aby získali zpět smrtící 

virus! Dokáže jim Will uniknout? 

 

Gordon, Roderick: Útok z Podzemí (5. díl) 

Dobrodružství Willa Burrowse pokračuje! Styxové se znovu vynořili z Podzemí na 

Povrch. Pokud jste si mysleli, že Likvidátoři byli odporní, zapomeňte na to. Tentokrát 

s sebou totiž vzali i své ženy. Jediné, co jim stojí v cestě, je Will Burrows a jeho 

přátelé ... 

 

Gordon, Roderick: Poslední cesta do Podzemí (6. díl) 

Podzemí odhalilo svou nejtemnější stránku. Nikdo na Povrchu už není v bezpečí. 

Styxové proudí před Anglii a zanechávají za sebou jen smrt a zkázu. Zdá se, že 

tentokrát je nic nezastaví. Snad jedině zázrak může zachránit lidstvo. 

 

Goscinny, René: Asterix – (XXI-XXIV) 

Další čtyři příběhy Asterixových dobrodružství (sedmnáctý až dvacátý). Je rok 50                          

př. Kristem. Celá Galie je obsazena Římany... Celá? Ne! Jedna vesnice, obývaná 

nepoddajnými Galy, ještě stále odolává nájezdníkům. Posádky římských legionářů                 

v opevněných táborech Grogarum, Akvarium, Laudanum a Malobonum nemají 

snadný život. 

 



McCombie, Karen: Deník rebelky. Moje trhlá rodinka (1. díl)  

Třináctiletá Sadie má bratra-dvojče Sonnyho, který chodí do dramatické školy, je 

úspěšný a oblíbený. Sadie ho nesnáší a navíc má pocit, že mu všichni dávají 

přednost, protože je "nezajímavá", a z toho plyne její věčná nabručenost. K náladě jí 

nepřidá ani roztržitá maminka, učitelka hudby, mladičký nevlastní a puntičkářský 

tatínek soustředěný hlavně na miminko Martu, a potrhlý vlastní taťka, který v klidu 

bydlí dál s bývalou rodinou a nemá se ke stěhování. Nakonec Sadie dostane lekci, 

která jí ukáže, že není horší než bratr a že důvod k radosti určitě existuje! 

 
Meyer, Kai: Oblačný ostrov. Drak a diamant (3. díl) 

Draci sice střeží klíč k záchraně světa, bylo však odhaleno, kde se tento klíč ukrývá. 

Vojska ve staré Číně se šikují k poslední bitvě. Bytosti zrozené z lávy vystupují                   

z hlubin hor. Obři šplhají k vrcholkům od jihu. Ze severu se blíží nebeští válečníci                 

v obrovských vzducholodích. Uprostřed válečných příprav začne Niccolo pochybovat 

o své lásce k Měsíční holčičce - to by však z ní učinilo zhoubnou protivnici. V té chvíli 

Nu-kua objeví hrob bytosti, která před dávnými časy stvořila svět - a nyní se stává 

nejmocnější zbraní nepřítele. 

 

Meyer, Kei: Oblačný ostrov. Kopí a světlo (2. díl) 

Druhá kniha trilogie. V Číně zuří válka mezi hedvábím a mečem. Mocnosti z "druhé 

strany nebes" vyslaly Měsíční holčičku, aby zneškodnila poslední Nesmrtelné na 

zemi - bude ale jejich smrt znamenat skutečně zánik světa? Nebo se v hlubinách hor 

ukrývá ještě starší, temnější tajemství? Odpověď znají jen draci - ti jsou však 

nezvěstní. 

 

Meyer, Stephenie: Stmívání (1. díl) 

Isabella se stěhuje do městečka Forks a zdá se, že neexistuje nudnější                              

a beznadějnější místo až dokud nepotká tajuplného a přitažlivého Edwarda Cullena. 

Do jejího příjezdu Edward úspěšně tajil před obyvateli městečka svou upírskou 

minulost. Ale nikdo není v bezpečí, ani Isabella, člověk, který je Edwardovi nejdražší. 

Milenci balancují na ostří nože-mezi touhou a hrozným nebezpečím. 

 
 
 



Meyer, Stephenie: Nový měsíc (2. díl) 

Pro Bellu je Edward Cullen důležitější než vlastní život, ale zamilovat se do upíra je 

daleko nebezpečnější, než si dovede představit. Edward už Bellu zachránil ze spárů 

zlého upíra, ale nyní, když jejich vztah ohrožuje vše, co je jim drahé, oba zjišťují, že 

jejich potíže teprve začínají... 

 

Meyer, Stephenie: Zatmění (3. díl) 

Třetí díl romantické ságy s prvky fantasy a hororu. Isabella se stěhuje k otci do 

městečka Forks ve státě Washington. Zdá se jí, že na světě neexistuje nudnější                    

a beznadějnější místo - až dokud nepotká tajuplného a přitažlivého Edwarda, který 

doslova obrátí její život vzhůru nohama. Do Isabellina příjezdu Edward úspěšně tajil 

před obyvateli městečka svou upírskou osobnost. Později však do Isabellina života 

vstoupí také Jacob, chlapec s vlkodlačími předky. Vlkodlaci a upíři jsou však 

nesmiřitelní nepřátelé a Edward s Jacobem toto nepřátelství nedokáží odložit ani                     

z náklonnosti k Isabelle. A tak se Isabella musí mezi nimi rozhodnout. 

 
Meyer, Stephenie: Rozbřesk (4. díl) 

Čtvrý díl hororové ságy. Být bezvýhradně zamilovaná do upíra je pro Bellu Swanovou 

splněným snem a zároveň noční můrou. Bella je zmítaná prudkou vášní k upírovi 

Edwardu Cullenovi a zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi. 

Konečně se musí rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa 

nesmrtelných, nebo bude žít plnohodnotným lidským životem. Jakmile se Bella 

rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné 

následky... 

 

Mould, Chris: Dřevěná míle 

Jedenáctiletý chlapec jménem Stanley Buggles dostane jednoho dne tajemný dopis, 

z nějž se dozví, že se stal dědicem šlechtického sídla v ostrovním městečku 

Crampton Rocku. Prastrýce admirála, jenž mu majetek zanechal, jakživ nespatřil, ale 

vydá se na cestu a octne se v domě a městečku víc než děsivém. 

 

Řeháčková, Věra: Anetin příběh z lůžkového oddělení: dívčí román 

Vážně zraněná Aneta se po úrazu ocitá v nemocnici na traumatologickém oddělení. 

Sblíží se s ostatními pacientkami,  Adélou a Tamarou. Seznámí se i s kluky ze 



sousedního pokoje. Před hospitalizací by ani jednoho z nich nenapadlo, co všechno 

se v nemocnici dá zažít... 

 

Řeháčková, Věra: Když machři mají IQ tykve 

Třináctiletá Zuzka nastupuje v Brně na gymnázium. Ve škole se setkává s novým 

druhem šikany - studenti movitých rodičů si berou na mušku žáky ze sociálně 

slabších rodin. Pro Zuzku se školní docházka stává noční můrou. 

 

Řeháčková, Věra: S tajemnem a láskou se nežertuje 

Volné pokračování knihy Dívka se zvláštními schopnostmi. Dita, která je obdařena 

nadpřirozenými schopnostmi, by ráda svou výjimečnost obětovala, jen kdyby jí osud 

nebral lásku... 

 

Řeháčková, Věra: Vzrůšo kvůli nové holce 

Do klidné vesničky se stěhuje zámožná rodina. Pro děti na venkově jde on 

velkolepou událost. Dívka Anne-Marie má nač si vzpomene. Postrádá však lásku                

a přátelství. Rozhodne se kamarádit s Veronikou, která bydlí se svou mámou na 

samotě u lesa... 

 

Shan, Darren: Sága Lartena Hroozleyho. Kniha třetí, Palác prokletých 

Poté, co Larten Hroozley opustil svého mistra a pobil téměř celou posádku na lodi, 

Lartena sužuje pocit viny. Život v upířím klanu už ho neláká, proto se rozhodne usadit 

v Paříži, kde se vydává za člověka. Ve francouzském velkoměstě konečně najde 

trochu štěstí, a dokonce se tu i zamiluje do lidské ženy. 

   

Shan, Darren: Sága Lartena Hroozleyho. Kniha čtvrtá, Bratři až do smrti  

Po letech bloudění se Larten konečně usadil, stal se učitelem mladého upíra a zdál 

se šťastnější než kdy dřív. Ale minulost ho přece jen znovu dostihne a jeho život je 

opět stržen vírem chaosu. Vyráží na nebezpečnou cestu, aby našel svého 

nepolapitelného nepřítele. Existují totiž upíři, kteří se snaží vyvolat válku světových 

rozměrů... 

 

 
 



Smith, J. J.: Upíří deníky. Probuzení (1. díl) 

V dobách kvetoucí italské renesance se bratři Damon a Stefan Salvatore bezhlavě 

zamilovali do krásné mladé upírky Katherine. Ačkoli bylo její srdce dost velké pro 

oba, každý z nich ji chtěl mít jen pro sebe. Jejich nesmiřitelný souboj o Katherininu 

přízeň však vedl k její smrti, po které zůstali dva nesmrtelní, na smrt rozhádaní 

chlapci se zlomeným srdcem... 

 

Smith, J. J.: Upíří deníky. Souboj (2. díl) 

Elena brzy zjistí, že existuje mnohem větší nebezpečí než zamilovat se do upíra, být 

předmětem touhy upírů dvou. Zatímco Stefan i nadále bojuje s instinktivní žízní po 

její krvi, Damon setrvává ve své snaze získat si Elenino srdce. A Elenu čeká ještě 

mnohem těžší zkouška. Aby zachránila jednoho ze svých nesmrtelných ctitelů, bude 

muset sama riskovat svou smrtelnost. 

 

Smith, J. J.: Upíří deníky.  Návrat (5. díl) 

Elena se vrací zpět do světa lidí. Za pomoci svých přátel a milovaného Stefana si 

užívá znovu nabyté radosti ze života. Temné síly se jí však nechtějí vzdát a opět po 

ní natahují své pařáty! Kdo se stane nástrojem temných sil tentokrát? Dokáže se jim 

Elena ubránit? 

 
Smith, J. J.: Upíří deníky. Zajetí (7. díl) 

Stefan byl zajat a uvězněn démonickými duchy, kteří ve Fell's Church rozpoutali 

pravé peklo. Elena se vydává do Temné dimenze na pouť plnou nebezpečí, aby ho 

zachránila. 

 

Smith, J. J.: Upíří deníky. Ohrožení (13. díl) 

Nový školní rok začíná pro Elenu skvěle - život se Stefanem je krásnější než kdy 

dřív, všechny přátele má kolem sebe a vypadá to, že i Damon se konečně změnil. 

Když se začnou z kampusu školy ztrácet studenti, rychle se šíří panika. Podaří se jim 

ochránit jeden druhého? Zlo je všudypřítomné a může zaútočit odkudkoli a na 

kohokoli... 

 

 

 



Steklač, Vojtěch: Dvojčata v akci. Zapeklité domácí násilí (5. díl) 

Pátý příběh z řady Dvojčata v akci je určen pro všechny milovníky neproniknutelných 

záhad. Andrea s Martinem se vydávají po stopách dalšího zločinu. Kdo z manželů 

Rajských vlastně na svém partnerovi páchá násilí? A je jejich manželství opravdu 

ztraceno? Hukloři samozřejmě nemohou chybět ani při řešení záhady tajemného 

žháře, který se už po desetiletí vrací do Požárova. Podaří se jim odhalit pravého 

zločince? Nenechají se svést na falešnou stopu? 

 

Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a spol. 

Bořík, Aleš, Mirek a Čenda, parta kluků z pražských Holešovic zdolává všemožné 

překážky nejen ve škole, ale i doma s rodiči. 

 

Thilo: Vražda na břehu Rýna 

Muž, jehož mrtvola se našla v bažině, zemřel podle všeho násilnou smrtí. To je 

jediná známá skutečnost. Kdo ale tento strašlivý čin spáchal? Tři kamarádi - Jana, 

Pavel a Filip - se přenesou do minulosti a najdou stopu neznámé oběti. V uličkách 

města Mohuče se také dozvědí o uloupeném pokladu z katedrály... 

 

Uderzo, Albert: Asterixova Odyssea (26. Díl) 

Druidovi Panoramixovi dojde jedna ze zásadních přísad do kouzelného nápoje: 

kamenný olej, čili petroleum. A tak se musí Asterix spolu s Obelixem vypravit do 

Mezopotámie, aby ho získali, zatímco Římané se snaží vzniklé situace využít… 

 

Ullrich, Hortense: 1000 důvodů, proč se nelíbat 

Další humorný příběh dvojčat Sany a Konyho! Romantika dovede s oběma pěkně 

zamávat a oba dokonale rozkolísá. 

 

Wilson, Jacqueline: Hvězdička. Ze světa Hetty Featherové 

Když Elvíra zjistila, že má mimořádné nadání pro akrobatiku, zkoušela si její pomocí 

vydělat pár pencí. A pak ji koupil za pět zlatých od jejího vlastního otce tajemný 

cizinec s krutýma očima.... Elvíra se stává hvězdičkou: akrobatkou Taglefieldského 

pojízdného cirkusu. 

 

 



Wilson, Jacqueline: Vzdušné zámky 

Londýn 1876. Hetty Featherová je ještě malé miminko, když ji její zoufalá matka 

odloží do nalezince. Než začne chodit do školy, musí žít u pěstounské rodiny. Hetty 

je chudá, ale šťastná. Bydlí na venkově se svými "bratry" Jemem a Gideonem. 

Pomáhá na poli a vymýšlí nejrůznější hry. Jednoho dne děti tajně navštíví cirkusové 

představení a Hetty uchvátí vystoupení krasojezdkyně madame Adeliny. Její štěstí 

ohrozí návrat do nalezince, kde teď vládne velmi přísný režim. V den zlatého jubilea 

královny Viktorie dostane Hetty opět příležitost vidět madame Adelinu - a možná                   

i najít svou pravou matku... 

 

 

 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

Abulhawa, Susan: Jitra v Dženínu 

Román je poutavou ságou šesti dekád palestinsko-izraelských napjatých vztahů                   

a nabízí netradiční pohled na jeden z nejsložitějších politických konfliktů dneška. 

 

Adamson, Lydia: Kočka s houslemi 

Nejnovější divadelní hra, ve které Alice Nestletonová účinkovala, byla propadák. 

Kritici škodolibě hodnotí její vystoupení, a tak se Alice rozhodne opět věnovat hlídání 

koček. Když je ale objeven zavražděný pianista, Alice začne mít podezření... 

 

Amrein, Nicole: Doktorka Kateřina – První pomoc 

Doktorka Kateřina se stane svědkyní ošklivé dopravní nehody, při níž se těžce zraní 

světoznámá operní pěvkyně Mara Milani. Mladé lékařce se sice podaří pacientku 

zachránit, ohrožen je však její hlas... 

 

 
 

 



Amrein, Nicole: Doktorka Kateřina – Riskantní zásah 

Sotva se doktorka Kateřina vrátila do rodného města, už musí řešit složitý případ. 

Finanční ředitel kliniky ji žádá o pomoc, protože se obává o život těžce nemocného 

syna. Jeho bývalá manželka, u níž dítě žije, je pod vlivem sekty, která odmítá jakékoli 

lékařské zásahy. Kateřina pochopí, že musí ihned jednat, i kdyby ji to mělo stát 

kariéru... 

 

Amrein, Nicole: Doktorka Kateřina – Svérázný pacient 

Život těžce nemocného pacienta visí na vlásku a každou další minutou šance na 

přežití klesá. Doktorka Kateřina přispěchá na sál a strne úžasem: pacientem je její 

otec! Úspěšná operace představuje jen první krok k uzdravení. Jak ovšem udržet na 

lůžku někoho, kdo je jako doktor zvyklý, že ostatní naopak poslouchají jeho rady,                   

a kdo za sebe navíc nemá zástup ve vlastní ordinaci? 

 

Ashley, Mike: Záhada zamčeného pokoje: velká kniha neuvěřitelných zločinů 

Povídky v této sbírce nejsou pouze klasickými detektivkami, v nichž celý děj směřuje 

k odhalení pachatele. Autoři totiž řeší nejen to, kdo zločin spáchal, ale především 

bičují čtenářovu schopnost dedukce na maximum znepokojivou otázkou: jak to 

proboha ten člověk udělal? 

 

Austen, Jane: Emma 

Když v útlém mládí ztratí Emma matku a na otce, slabošského hypochondra, nelze 

spoléhat, ujme se správy věcí na rodném panství sama a nároky, které na ni nelehká 

situace klade, vypěstují v bystré dívce vlastnosti suverénního generála. Jen ona 

všemu rozumí, jen ona ví, co je pro každého dobré... Protože jí však nechybí dobré 

srdce, časem zmoudří a pochopí, kde hledat v životě ty pravé hodnoty. 

 

Bagshawe, Louise: Úžasná na pohled 

Příběh ctižádostivé dívky z Bronxu Lity a bohaté dědičky  Rebeky, na nichž se 

dopustil zrady tentýž muž a ony zjistí,  že pomsta může být sladká.. 

 

Bard, Mary: Buď sama sebou 

Humorné vyprávění o tom, jak se nezdolná Mary vypořádala s  nevděčným úkolem 

založit pro své a další děti skautský oddíl 



Bauer, Jan: Ve službách Svatoplukových : historický román z počátku českých 
dějin 

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. 

 

Becnel, Rexanne: Galantní protivník 

Lady Lilliane byla zaslíbena siru Corbettovi, dřív než se jejich rody staly úhlavními 

nepřáteli. Po letech si Corbett přijede pro to, co mu právem patří, ale Lilliane se 

vzpírá dopustit, aby se nenáviděný snoubenec stal vládcem jejich panství. 

 

Binchy, Maeve: Srdce a duše 

Kardioložka Clara prožívá složité období - musí se vyrovnat s novým zaměstnáním                    

a starosti jí působí manžel, s nímž dávno nežije, i dospělé dcery Adi a Linda.                       

V průběhu celého roku sledujeme osudy postav soustředěných kolem nové kliniky                

v Dublinu. Její vybudování znamená začátek nové životní etapy i pro hlavního lékaře 

Declana, pilnou Aniu z Polska a další zaměstnance. 

 

Birkner-Mahler, Frieda: Vytoužený ráj 

Do venkovského domu, v němž mladičká princezna Ingrid a její matka našly skromné 

útočiště, přicházejí každý den leteckou poštou růže. Odesilatel neznámý, poštovní 

razítko Monte Carlo. Ingrid by chtěla věřit, že červené růže jsou poslové lásky... 

 

Blake, Jennifer: Setkání za úsvitu 

Setkání za úsvitu je dalším příběhem z volně navazujícího cyklu Mistři meče. 

Lisette Moisantová se stala vdovou díky šermířskému umění Caida O'Neilla, jednoho 

z legendárních mistrů meče. On zabil jejího odporného manžela v souboji. Ale nyní 

se stala loutkou v rukou intrikánů, kteří ji chtějí připravit nejen o majetek, ale i o život. 

A právě k Caidovi se Lisette obrátí o pomoc a jemu pocit viny nedovolí odmítnout... 

 

Braun, Lilian Jackson: Kočka, která vyloupila banku 

Jim Qwilleran a jeho kočky pátrají po vrahovi klenotníka. 



Brown, Dan: Digitální pevnost 

Geniální programátor Ensei Tankado vytvoří nerozluštitelný kód, který kdyby se 

dostal do oběhu, ochromí veškerou zpravodajskou činnost USA. Virtuální bomba 

hrozí nepředstavitelnými následky nejen pro bezpečnost USA. Bylo by to možné? 

 

Brown, Sandra: Mrazivý chlad 

Ospalé horské městečko Cleary, kde se zpravidla nic neděje, zažívá sérii únosů 

mladých žen. Po stopě neznámého únosce se vydává šéf místní policie Dutch 

Burton. Sled vyhrocených situací odhalí nejen vztahy hlavních postav tohoto 

strhujícího příběhu, ale i spodní proudy v životě dalších místních obyvatel. 

 

Brown, Sandra: Odkud vane kouř 

Příběh plný napětí, dobrodružství, lásky i nenávisti z  malého městečka, kde má 

hlavní slovo rodina Tackettových  skrývající své tajemství. 

 

Březinová, Anna: Zapuzená královna 

Přemysl byl velkou láskou princezny Adléty z rodu míšeňských Wettinů, která se za 

něj proti vůli svého otce provdala a zřekla se veškerého dědictví. Jenže v okamžiku, 

kdy se Přemysl stává českým králem, zatouží po jiné ženě - sedmnáctileté uherské 

princezně Konstancii. Adlétě nezbývá než svést poslední rozhodující boj o svého 

manžela. Bude úspěšná a pomůže jí papež Inocenc III., nebo si Přemysl Otakar I. 

prosadí svou? 

 

Byrne, Patrick: Irské duchařské historky 

Příběhy o strašidelných událostech a hrůzostrašných místech. 

 

Callen, Gay: Nevšední návrh 

Romantický příběh z prostředí anglické aristokracie z poloviny 19. století. 

 

Cartland, Barbara: Druhá šance pro lásku 

Na plese, který má změnit její život, potká Rona Traffordová tajemného harlekýna. 

Zamiluje se do něj na první pohled - i když má tvář zahalenou maskou. Díky němu 

také odhalí, že muž, za něhož ji chce provdat její otec, ji chce pojmout za ženu pouze 

kvůli penězům. Nešťastná dívka se rozhodne utéct... 



Cartland, Barbara: Polibek v poušti 

Na plese, který má změnit její život, potká Rona Traffordová tajemného harlekýna. 

Zamiluje se do něj na první pohled - i když má tvář zahalenou maskou. Díky němu 

také odhalí, že muž, za něhož ji chce provdat její otec, ji chce pojmout za ženu pouze 

kvůli penězům. Nešťastná dívka se rozhodne utéct... 

 

Cílek, Roman: Muž, který si ukradl svou smrt 

České kriminální příběhy na základě skutečných událostí. 

 

Ciprová, Oldřiška: Nevěsta železného krále: cesta za láskou Kunhuty Uherské 

Po bezdětném manželství se zestárlou chotí Markétou pomýšlí král Přemysl Otakar 

na právoplatného dědice českého trůnu. Na první pohled se zamiluje do dcery 

uherského krále a vyrazí se slavnostním průvodem na hrad Děvín žádat o její ruku. 

Odměřená kráska ho stejně jako předešlé nápadníky odmítne a králi nezbude než 

hledat jinde. Z Děvína však s prázdnou přece neodjede... 

 

Clark, Mary Higgins: Na viděnou 

Strhující příběh zahalený rouškou lékařského tajemství. Mladá reportérka pátrá po 

záhadně zmizelém otci a ocitá se tváří tvář pravdě, která ji může stát život 

 

Clostermann, Pierre: Velký cirkus 

Zápisky někdejšího francouzského stíhacího letce z druhé světové války, později 

gaullistického poslance francouzského Národního shromáždění. Autentické strhující 

reportáže z leteckých bojů RAF, podávané s věcností vojáka z povolání. 

 

Cole, Martina: Bestie 

Pro lidi, kteří ji neznají, je Cynthia Tailorová zosobněním úspěšného života: má 

oddaného manžela, honosný dům a dvě krásné děti. Ve skutečnosti však Cynthia 

není spokojená s tím, co má, a chce stále víc... S neuvěřitelnou lehkostí si 

přivlastňuje peníze, úspěch i lásku druhých. Není proto divu, že postupně zničí 

všechny lidi ve svém okolí, včetně manžela, dětí a vnoučat. Její největší touha – 

vlastnit a ovládat – ji nakonec přivede do situace, v níž se nechtěla nikdy ocitnout. 

Uvědomí si alespoň na pokraji sebezničení, čeho se dopustila, nebo půjde dál                     

a nezastaví se, dokud nebude muset za své činy krutě zaplatit? 



Cook, Robin: Osudná léčba 

Angela a David Wilsonovi jsou oba lékaři. Jejich život v Bostonu je plný stresu                     

a neustálých honiček v práci. Není divu, že se přestěhují do poklidného městečka 

Bartletu. Po čase se ale ukáže, že všechno není tak idylické, jak doufali. Davidovi 

pacienti nevysvětlitelně a zdánlivě bez příčiny umírají. Wilsonovi si s hrůzou 

uvědomí, že za poklidnou sousedskou atmosférou maloměsta je tiché spiklenectví, 

ne-li spoluvina. A když se po hlavě vrhnou do vyšetřování případu, zjistí, že mají proti 

sobě i místní policii. Přesto v pátrání pokračují… 

 

Cornwell, Patricia Daniels: Vyjímečný trest 

Čtvrtá kniha série Kay Scarpettová. Záhadná smrt jasnovidky vede k nebezpečné 

obálce, která může vážně ohrozit nejen vysoce postavené osobnosti, ale i život 

soudní patoložky a vyšetřovatelky Kay Scarpettové. 

 

Coulther, Catherine: Kouzlo Kalypsa 

Druhý román "kouzelné" trilogie (volně navazuje na titul "Kouzlo noci svatojánské") je 

příběhem temperamentního mladého hraběte a jeho žádoucí a vtipné sestřenice, jež 

se narodila na ostrovech. Lyonel Ashton a Diana Savarolová, která právě přijela do 

Anglie z rodinného ostrova v Karibiku zejména proto, aby zde našla manžela, v sobě 

okamžitě nalézají zalíbení. Jiskří to však mezi nimi a předhánějí se ve vzájemných 

schválnostech. Když Diana trvá na návratu domů, netuší, že bude sdílet lodní kabinu 

právě s mladým hrabětem... 

 

Coulther, Catherine: Noční požár 

První kniha Noční trilogie. Bezmocnou Ariellu Goddisovou doslova prodá její 

nevlastní bratr chlípnému starci za manželku. Lord Paisley Ariellu ponižuje                           

a dokonce, aby si při své nemohoucnosti zajistil dědice, ji nabídne svému 

nevlastnímu synu Etiennovi. Než však k tragédii dojde, lord náhle umírá. Ariella je 

sice volná, ale její nedůvěra k mužům jí brání navázat s nimi vztah. Když se její dívčí 

láska, lord Burke Ravenswort, dozví podrobnosti jejího osudu, dívku unese a přinutí 

ke sňatku. Jen tak ji může chránit a vrátit jí důvěru a touhu po opravdové lásce... 

 

 

 



Crosse, Tania: Růže z Cherrybrooku 

Mladá a krásná Rose Maddifordová žije sama se svým otcem, správcem výrobny 

střelného prachu, v krásné a divoké krajině Dartmooru. Když ale dojde k tragédii                    

a její otec zůstane upoután na lůžko, ocitá se Rose a její rodina bez prostředků a bez 

střechy nad hlavou. Jediným řešením se stává sňatek s bohatým panem 

Chadwickem, jemuž Rose učarovala. Vášnivá a prudká Rose však Charlese 

nemiluje. Přijde snad láska časem? 

 

Čepelka, Miloň: Bezdětný otec a syn 

Novela "Bezdětný otec a syn", autorem označovaná za "málem román", má 

nadčasové téma vztahu otce a syna - byť už z názvu je patrné, že o klasický vztah 

nepůjde. Prokurátor Pavel Bednář, tváří v tvář střednímu věku a vlastní neplodnosti, 

se pokouší vrátit do mládí, kdy ještě byl schopen početí, a vypátrat své potomky, 

zrozené bez jeho fyzické účasti. Hledání dnes již dospělých dcer a synů, narozených 

z jeho kdysi darovaného spermatu, mu však místo radosti přináší spíše trapné              

a rozpačité okamžiky, o skutečných tragédiích nemluvě. 

 
Černá, Jaroslava: Zakázaná láska  : neposlušný syn českého krále a krásná 

Filipina : román  

Královský syn – a zamilovat se do měšťanské dívky? Něco nemyslitelného! Přesto 

vévoda Ferdinand svému srdci poručit nedokázal a pro krásnou, ale neurozenou 

Filipinu byl ochoten vzdát se postavení i moci. Úklady císařské rodiny, církve i šlechty 

však předčily veškerá očekávání.  

 

Černucká, Veronika: Tajemství sedmi ještěrek 

První kniha série Tara. Ta stojí ve své kariéře soukromého detektiva před prvním 

případem a hned jde o několikanásobnou vraždu. Dům U sedmi ještěrek patří staré 

paní Florianové, jež v něm vládne železnou rukou. V domě žijí její krásné a slavné 

vnučky s rodinami. K hrůze všech náhle začnou obyvatelé jeden po druhém umírat. 

Dokonce i policie chápe, že vrahem musí být někdo z domu. Jenomže kdo? Taře 

hází klacky pod nohy nejen podezřelí, ale i policie - zejména pak inspektor Myška, se 

kterým má Tara několik let nevyřízené účty... 

 

 



Češka, Stanislav: Starožitná smrt 

První kniha série Stanislav Berka. Stanislav Berka, bývalý kapitán kriminálky, nyní 

soukromý detektiv, má za sebou dobrodružnou minulost a při vyšetřování zločinů 

používá netradiční metody. Když ho kamarád kněz poprosí o vyjasnění osudů před 

lety ukradené a náhodně nalezené sochy z jeho kostela, Berka mu nabídne pomoc. 

Jak je jeho zvykem, poněkud lehkomyslně se pustí do pátrání. Brzy však zjistí, že se 

zamíchal do záležitostí, které jsou velmi nebezpečné pro něj i pro jeho klienty. 

Zdaleka totiž nejde jen o jednu dřevěnou sochu... 

 

Dahl, Arne: Zlá krev 

Druhá kniha série Skupina A (volně navazuje na "Misterioso"). Sériový vrah trýzní 

své oběti bolestivým rituálem: než je chladnokrevně zabije, rozdrtí jim hlasivky. 

Pátrání vede komisaře elitní vyšetřovací Skupiny A Paula Hjelma a jeho bystrou 

kolegyni Kerstin Holmovou do Ameriky. Jenže na místě se dozvídají, že bývalý agent 

CIA Wayne Jennings, který toto mučení „zdokonalil“, přišel prý před lety při dopravní 

nehodě o život. Pátrání po tajemném vrahovi se začíná komplikovat… 

 

Darling, Olivia: Láska je nekrytý šek 

Láska, zrada, pomsta. Co stojí za to, aby žena dala v sázku svou pověst, práci, nebo 

dokonce život? Carrie se chopí příležitosti ukázat dávnému rivalovi, zač je toho loket. 

Lizzy si ověřuje, zda je poměr se šéfem návodem na nejlepší kariérní postup. Serena 

se díky svému talentu snaží vybřednout z bídy, ale její umění se jí může stát 

prokletím. Cesty těchto tří žen se pak v jednom okamžiku protnou... 

 

Deaver, Jeffery: Lovec 

Henry Loving se živí jako „lovec“. Zákazníci si ho najímají, aby vymohl informace od 

vytipovaných osob, a Loving ke splnění svého úkolu neváhá použít jakýchkoli 

prostředků, včetně únosů, mučení nebo vraždění rodinných příslušníků svých obětí. 

Nyní se stal terčem Lovingova zájmu detektiv washingtonské policie Ryan Kessler. 

Ochrana jeho rodiny je svěřena agentovi Cortemu ze speciálního Oddělení 

strategické ochrany. Zatímco v rodině Kesslerových sílí úzkost a napětí, vyhrocuje se 

i spor mezi ochráncem a lovcem. Corte nasazuje svůj brilantní úsudek, ale Loving 

jako by byl stále o krok před ním. Pozvolna se přibližuje ke své oběti a Corte se musí 



rozhodnout: má za každou cenu chránit své svěřence, anebo si s Lovingem vyřídit 

osobní účty a z Kesslerových učinit živou návnadu? 

 

Delinsky, Barbara: Lež, která nás rozdělila 

Debora Monroeová se za deštivé noci vrací se svou dcerou Grace z večírku, když 

jejich vůz srazí muže běžícího ve tmě po silnici. Grace řídila, ale Debora ji před 

příjezdem policie pošle domů, rozhodne se, že vinu za nehodu vezme na sebe. 

Tímto rozhodnutím se však dopouští podvodu, který následně ohrozí zvláštní pouto 

mezi matkou a dcerou. 

 

Devátá, Ivanka: Mezi nebem a peklem 

Kniha je věnována ženám, jejich radostem a strastem, přednostem a vadám. To ale 

neznamená, že by se v nich nehovořilo o mužích, právě naopak, vždyť muži jsou 

hlavním zdrojem ženského potěšení i trápení. Humorný pohled autorky na ženu                     

v různých životních situacích a na různých místech. 

 

Deveraux, Jude: Casa Grande 

Laura úspěšně studuje na výtvarné škole a právě se připravuje na výstavu svých 

prací v New Yorku, když se jí náhle zhroutí celý svět. Její otec náhle umírá. Laura se 

teprve teď dozvídá, že byl už několik let prakticky na mizině a že její vzdělání platili                

z dobročinné sbírky obyvatelé jejího rodného městečka Montero v Novém Mexiku, 

kteří věřili v její talent. Rozhodne se, že jim jejich nezištnou pomoc oplatí. 

 

Deveraux, Jude: Mstitel 

Román z cyklu Montgomeryové. Nejmladší syn Alex se po letech strávených na moři 

vrací do rodného města. Zjistí, že městečko Warbrooke trpí pod krutovládou 

anglických pánů. Když se Alex zastane přítele, kterému se děje bezpráví, dostává se 

okamžitě do problémů. K boji proti vykořisťovatelům na sebe bere tajemný převlek.        

V noci bojuje proti Angličanům jako statečný Mstitel, ve dne živoří jako zbabělý                 

a neduživý slaboch... 

 

Deveraux, Jude: Panna a král 

Román z cyklu Montgomeryové. Román odehrávající se ve 14. století, kdy jen silní               

a stateční mohou sjednotit svůj lid, aby odolal protivenstvím. Náhoda svede 



dohromady Rowana a Juru, dva potomky panovnických rodů, kteří k sobě pocítí 

spalující vášeň. Svým citům podlehnou a teprve později se dozví, s kým měli tu čest. 

Jura se cítí podvedená, když zjistí, že Rowan se právě vrátil z Anglie, aby připravil                

o trůn jejího bratra a sjednotil divoké kmeny Lanconie, a přísahá mu odvetu... 

 

Dezortová, Věnceslava: Záhadná vražda  

Soubor povídek s detektivní zápletkou. 

 

Dlouhý, Michal: Četnické trampoty 

V knize povídek ze života četníka Karla Macharta je přiblížena celoživotní profesní 

kariéra od četníka na zkoušku až po velitele četnické pátrací stanice. Povídky 

zpracované z autentických materiálů jsou převážně věnovány výkonu pátrací služby. 

 

Dousková, Irena: O bílých slonech 

Předchozí knihy Ireny Douskové "Hrdý Budžes" či "Oněgin byl Rusák" se proslavily 

nejen jako literární skvosty. Nová autorčina próza je menšího rozsahu. Děje se 

odehrávají v nedávné minulosti v obci kousek od Berouna. Během jednoho týdne se 

v kratších, propojených částech naplňuje známé dětské rozpočítadlo: Štěstí, neštěstí, 

láska, manželství, panenka, kolébka, hraběnka, smrt. Próza má jemně baladické 

ladění, atmosféra jakoby evokuje rozvlněný letní vzduch nad rozpáleným asfaltem,               

z něhož nenápadně probleskují skutečné vypravěčské perly. 

 

Drake, Shannon: Okouzlující únosce 

Někdy musí muž chránit dámu i proti její vůli. Ally Graysonová je sirotek, žije daleko 

od Londýna zahrnuta láskou svých tet, chráněna místní šlechtou a zaopatřena 

zasnoubením se synem hraběte z Warrenu.  Ally však pod pseudonymem sepisuje 

články na podporu monarchie, což ji přivádí do smrtelného nebezpečí. V Londýně 

totiž řádí vrah, který připravil o život už několik vysoce postavených lidí. Sir Mark 

Farrow je muž, kterému odvaha vskutku nechybí. V přestrojení za lapku přepadává 

kočáry a doufá, že narazí na stopu vedoucí k vrahovi. Když přepadne kočár, v němž 

sedí Ally, nemá nejmenší tušení, že tím činem nezvratně změnil celý svůj život. 

 

 
 



Drake, Shannon: Ustláno na růžích 

Krásná a umíněná lady Genevieva by pro záchranu milovaného hradu Edenby 

udělala cokoliv, i kdyby musela sdílet společné jméno a lože se svým 

nejproradnějším nepřítelem. Tím rivalem je Tristan, šlechtic a vynikající bojovník, 

který vede své útočné vojsko napříč celou zemí, slaví jedno vítězství za druhým                   

a zanechává za sebou spoušť. Teprve u Edenby se setká s tuhým odporem                              

a s kouzelnou ženou, která za pomoci svého šarmu připravuje jeho zkázu… 

 

Drž hubu a pádluj: vodácké povídky 

Patnáct povídek deseti autorů na vodácké téma, které zvítězily v literární soutěži 

Kenyho VOLEJ 

 

Du Maurier, Daphne: Francouzova zátoka 

Lady Dona St. Columbová je krásná, svéhlavá a k smrti znuděná svou povrchní 

londýnskou existencí. Narychlo opouští manžela i prostředí zhýralé šlechty a doufá, 

že najde vnitřní klid na venkovském panství v Cornwallu. Nemá však tušení, že míří 

vstříc největšímu dobrodružství svého života. V zátoce poblíž domu totiž kotví 

francouzská pirátská loď s kapitánem, který je pravým opakem jejího manžela                       

a převrátí její dosavadní život naruby… 

 

Dunnett, Dorothy: Lov na jednorožce (kniha první) 

Bývalý barvířský učeň, nyní úspěšný a bohatý obchodník Nicholas Vander Poele, 

přijíždí do Skotska a začíná si budovat pozici u dvora Jakuba III. Prožitá 

dobrodružství a útrapy jej změnily, jedním z hlavních motivů jeho jednání je teď 

kromě získávání dalšího bohatství také pomsta. 

 

Erskine, Barbara: Dědictví minulosti 

V románu se prolínají dvě velmi vzdálené časové roviny. Historická se vrací o dvě 

tisíciletí zpět, do Británie osídlované Římany v dobách počátku křesťanství a jeho 

střetů s vírou keltských druidů. Současná hrdinka Abi Ruthefordová, vikářka 

anglikánské církve, musí hned ve svém prvním působišti na farnosti v Cambridgi čelit 

předsudkům... 

 

 



Fojtová Věra: Tramín s příchutí krve 

První příběh z řady "Vinařských krimi" se odehrává v kouzelném kraji pod Pálavou - 

uprostřed vinohradů, vinných sklípků a mezi vinaři. Kriminalista kapitán Otakar Kuba 

vyšetřuje násilné trestné činy už dvě desítky let. Je unavený a zvažuje odchod na 

zasloužený odpočinek. Ale ještě než se definitivně rozhodne, chce využít svoji 

dovolenou k odpočinku v rodném kraji a jak doufá, daleko od všudypřítomného 

zločinu... 

 

Formánek, Josef: Prsatý muž a zloděj (1. díl) 

Kniha o tom, co člověk najde na dně, když už si myslí, že nemůže dál, i o tom, že 

zázrak potkáme nejen v přítmí pralesa, ale kdekoliv. 

 
Formánek, Josef: Syn větru a Prsatý muž (2. díl) 

Prsatý muž se po osmi letech vrací na ostrov Siberut a zjišťuje, že se v mnohém 

změnil, stejně jako jeho život. Jedinečný příběh o změně tak velké, že si ji jen těžko 

dokážeme představit. 

 

Forsyth, Frederick: Afghánec 

Originální špionážní román ze současnosti, jenž kromě naléhavého poselství                                

o novodobých hrdinech boje se zlem přináší i pozoruhodnou zprávu o historických 

příčinách terorismu a vnitřních mechanismech fungování Al-Kajdy. 

 

Haran, Elizabeth: Za rudým obzorem 

Zdravotní sestra Elena a doktor Lyl Macallister se do sebe zamilují. Lyl tedy jede do 

Skotska, aby se zde rozešel se svou přítelkyní Millie. Když se od ní dozví, že spolu 

čekají dítě, dostojí své povinnosti a s Millie se ožení, i když ví, že Eleně tím zlomí 

srdce. Jenže i Elena je těhotná a s tajemstvím se svěří jen matce. Ale Millie to nějak 

zjistí a ničeho se neštítí... 

 

Hosseini, Khaled: Tisíce planoucích sluncí 

Marjam je patnáct let, když ji pošlou d o Kábulu, aby se provdala za 

pětačtyřicetiletého Rašída. O necelých dvacet let později vyroste mezi Marjam                      

a dospívající dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné vztahu matky                         

s dcerou. Když se dostane k moci Tálibán, už tak neutěšený život se promění                    



v zoufalý boj s hladem, krutostí a neustálým strachem. Láska však dokáže člověka 

pohnout k nečekaným skutkům a překvapivým hrdinstvím překonat i nesmírně 

bolestivé překážky. 

 

Hunter, Madeline: Hříšník 

Zraněná Fleur se probudí v posteli u Danteho, známého anglického floutka                                 

a bezstarostného prostopášníka. Někdo ji postřelil - a právě zadlužený a fanfarónský 

Dante se jí obětavě ujal. Fleur je sice bohatá, z dluhů mu však sotva pomůže, 

protože finance stále kontroluje její otčím. V domnění, že je naprosto imunní vůči 

Danteho svádění, mu Fleur nabízí polovinu majetku výměnou za volnost, kterou 

získá formálním sňatkem. Je to úmluva, která by svedla na scestí i samotného 

ďábla...  

 

Chadwick, Elizabeth: Císařovna 

Matylda, dcera Jindřicha I., si dobře uvědomuje, že po smrti svého otce, který se ze 

všech sil snažil přimět šlechtu, aby ji ta uznala za následnici trůnu, stejně nebude 

uznána za anglickou královnu. Britská aristokracie si totiž nedovede představit, že by 

jim měla vládnout žena, a tak raději uzná za krále Štěpána z Blois, bratrance 

Matyldy. Hrdá Matylda okamžitě zorganizuje odboj, do jehož čela se postaví její bratr 

Robert, hrabě z Gloucesteru. 

 

Chadwick, Elizabeth: Největší rytíř 

Zpočátku nezkušený mladík William Marshal si díky své obratnosti a statečnosti 

získá důvěru svých pánů. Osudové je pro něj setkání s královnou Eleanor 

Akvitánskou, s jejímž rodem nenávratně spojí svůj život... 

 

Chan, Darcie: Samotářka z Mill River 

Mill River ve Vermontu je jedním z řady zapadlých městeček, místní lidé žijí 

poklidným životem. Mezi nimi i vdova Mary McAllisterová, kterou však skoro nikdo 

nikdy neviděl. Její krásná vila, tyčící se na vršku nad městem, je polozapomenutým 

místem. Teprve když se do města přistěhuje policista Kyle Hansen s dcerou Rowen, 

odhaluje se příběh tajemné ženy. 

 

 



Jakoubková, Alena: Dopadlo to špatně… 

Příběh tří šťastně vdaných a jedné čerstvě rozvedené kamarádky (dohromady mají 

devět dětí a desáté je na cestě), vypráví o ženské soudržnosti, přátelství                             

a samozřejmě - o lásce. 

 

Jordan, Nicole: Sametové objetí 

Brie Carringdonová to věděla od prvního okamžiku, kdy ho spatřila ve dveřích svého 

pokoje: Dominic Serrault patří k mužům, kteří jsou zvyklí získat vše, co chtějí. Když 

se kochal pohledem na její zlehka zahalené křivky, měl oči jako led, a když ji pohladil, 

jeho dlaň žhnula jako oheň. Brie se zmohla jen na rozkošnický vzdech, a pak 

nezvaného návštěvníka rozechvěle odstrčila. Ano, zajisté mu poskytne úkryt před 

zuřící bouří, ale její pohostinnost rozhodně nezahrnuje i teplo vyhřáté postele... 

 

Kleypas, Lisa: Jezero snů 

Alex Nolan je zahořklý cynik. Jeho bratři Sam a Mark ještě stále věří v lásku; Alex je 

nad takové pošetilosti povznesen. Přece nebude riskovat zklamání kvůli jakémusi 

mlhavému příslibu štěstí! Jenomže pak se mu jednoho večera před očima zjeví 

duch... 

 
Koláček, Luboš Y. : Ďábel na Budyni 

 České království počátkem 17. století je místem, kde se soustřeďují věhlasní 

alchymisté a mágové tehdejší Evropy. Módou se stalo hledání Kamene mudrců, který 

by přeměnil obecné kovy ve zlato  či ve formě elixíru vrátil starcům mládí. A právě 

tehdy se na severočeské Budyni scházejí tři největší vědátoři, alchymisté                                   

a mágové  své doby, aby zde, na základě prastarého rukopisu nalezeného v jednom 

z  okolních hradů, přivedli alchymické vize ke konečnému výsledku. 

 

Lanczová, Lenka: Tři na lásku 

Prázdninový příběh o šestnáctileté Kláře, která čelí  několika partnerským 

trojúhelníkům. Tatínek se znovu  oženil, maminka se potká s novým partnerem                                

a sama Klára se  zaplete s ženatým mužem... 

 

 
 



Lauerns, Stephanie: Svůdná čarodějka 

Když zemřel Seamus McEnery, zanechal po sobě podivnou závěť. Stanovil, že se 

má jeho svěřenka Catriona, kněžka Paní světa, provdat za Richarda, v rodině 

známého jako Skandál, nemanželského syna jeho zesnulé první ženy. Stejné 

poselství dala Catrioně ve snu i její Paní. Catriona nic nechápe, ale úplně vzepřít 

osudu se neodváží... 

 

Láska a čas 

Antologie devíti povídek českých autorů, která je věnovaná milostným vztahům mužů 

a žen převážně středního věku, zachycuje téma nenaplněných lásek, sebezničujících 

vztahů, seznamování po internetu nebo sexuálního harašení. 

 

Ludlum, Robert: Bourneova pomsta 

Šéf izraelské tajné služby Mosad má pro Bournea nový úkol: zjistit pravou podstatu 

obchodů mezi vysokým čínským představitelem Ou-jangem a významným 

obchodníkem s drogami z Mexika. Bourne tuto misi rád přijme, především z osobních 

důvodů: Ou-jang totiž nechal před časem zavraždit agentku Rebeku, která patřila 

mezi hrstku lidí, na nichž Bourneovi skutečně záleželo. Bourne se do plnění úkolu 

vrhne plný touhy po pomstě, ale brzy se začne zaplétat do nebezpečné hry. 

 

MacLeanová, Sarah: Deset polibků 

U dveří lady Isabel Townsendové klepe další muž, a to znamená jediné – otec jí 

prohrál v kartách. Zase! Když se však dozví, že to bylo naposledy, nevnímá lady 

Isabel jeho náhlou smrt jako bůhvíjaké vysvobození – pravidelné návštěvy 

rozdychtěných domnělých snoubenců, nárokujících si jak její ruku, tak neexistující 

věno, patří k těm z menších starostí jejího života... 

 

Matyášová, Beáta: Klaudie na rozcestí 

Třicetiletá Klaudie má za sebou jeden vážný vztah, který ukončila, protože si byla 

jistá, že na ni čeká někdo lepší. Potkala čtyřicetiletého Petra. Ten žije sám, přestože 

stále není rozvedený se svou manželkou, s níž střídavě vychovává dceru Terezku. 

Zpočátku je Klaudie ve vztahu spokojená, než si definitivně uvědomí, že čas 

neúprosně utíká a ona touží po vlastním dítěti. 

 



McBain, Ed: Profesionál 

Detektivní romány nám představují jeden policejní revír a jeho detektivy v čele se 

Stevem Carellou, kteří pronásledují zločince a řeší své případy ve velmi reálných 

podmínkách amerického městského prostředí. 

 

Mrázová, Petra: Osudová volba 

Hlavní hrdinkou románu je mladá dívka jménem Alena, která se v dětství setká                           

s tajemnou věštkyní a bude jí předpovězena velmi zvláštní budoucnost. Poté, co 

Alena dospěje, její krása a vlídnost probudí lásku v několika mužích, a každý z nich jí 

nabízí jinou životní cestu. Teprve čas ukáže, zda si Aleninu přízeň získá atraktivní               

a bohatý šéf, chudý a upřímný spolužák nebo slavný zahraniční zpěvák, či dokonce 

její bývalý přítel. 

 

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. 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… 

 

Nejlepší americké detektivní povídky (3. Díl) 

Třetí výbor nejlepších amerických detektivních povídek (volně navazuje na antologie 

"Nejlepší americké detektivní povídky", kterou sestavil Ed McBain a "Nejlepší 

americké detektivní povídky 2", kterou sestavil Scott Turow). Antologie dvaceti 

nejlepších amerických povídek detektivního žánru, sestavená oblíbeným 

spisovatelem Jefferym Deaverem, nabízí literární kousky jednak od autorů velmi 

slavných (Joyce Carol Oatesová, Michael Connelly, Alafair Burkeová, či James Lee 

Burke), jednak méně známých a do češtiny zatím nepřekládaných (David Corbett, 

Chuck Hogan, Nic Pizzolatto, Vu Tran a další). Setkáme se nejen s klasickými 

povídkami obvyklé struktury, ale i s nejrůznějšími originálními gramatickými                        

či syntaktickými formami i s různorodou tematikou. 

 



Nesbö, Jo: Sněhulák 

 V Oslu napadl první sníh. Birte Beckerová přichází domů z práce a chválí manžela                   

a syna, jakého postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni 

žádného sněhuláka nepostavili. Celá rodina užasle zírá z okna. Syn si všimne, 

že sněhulák je obrácen tváří k domu a jeho černé oči hledí přímo dovnitř. Ráno je 

Birte pryč. Zmizela bez stopy. Jen sněhulák má kolem krku její šálu... 

 

North, Freya: Nástrahy lásky 

Fen McCabeová, dosud milovala pouze jediného muže - umělce 19. století, jehož 

silně erotické sochy obdivuje. Nicméně po příchodu do nového zaměstnání pozná 

nejen mladého a pohledného šéfredaktora, ale také přemýšlivého zahradního 

architekta... 

 

Palmer, Alec: Srdce Sahary 

Denis Scott se společně s přítelkyní Alyson vydá proti vlastní vůli na zběsilou honičku 

za mocným artefaktem, ukrytým tajemným národem Garamantů v hlubinách Sahary. 

V cestě jim nestojí jenom žoldnéři, sloužící mocné a všehoschopné organizaci, ale                  

i nehostinná poušť, písečné bouře, solná jezera a cosi krvelačného a děsivého, co 

přežilo pod jejími písky. 

 
Patterson, James: Nedostatek důkazů 

Alex Cross je na stopě brutálnímu predátorovi přezdívanému Řezník, který pro 

zábavu znásilňuje a vraždí ženy. Vyšetřování ukazuje, že současné zločiny mají 

souvislost se starým a dosud nevyřešeným případem se smrtí jeho milované Marie. 

V té chvíli se Řezník pro Alexe stane osobní záležitostí nezaplaceným účtem, který je 

třeba nyní vyrovnat. 

 

Peetz, Monika: Úterní ženy 

Kdyby se setkaly dnes, patrně by se nikdy nespřátelily. Ale od doby, kdy před 

patnácti lety navštěvovaly kurs francouzštiny, jsou z pěti žen okolo čtyřicítky nejlepší 

kamarádky. Každé první úterý v měsíci se scházejí ve své nejoblíbenější restauraci. 

Jednou ročně spolu pětice vyjíždí na krátkou dovolenou. Ale letos je všechno jinak... 

 

 



Persson, Leif G. W.: Linda 

Ve Wäxjö, idylickém provinčním městečku ve Švédsku, došlo k chladnokrevné 

vraždě dvacetileté ženy. Linda byla velmi atraktivní a u všech oblíbená, navíc 

navštěvovala policejní školu a zakrátko měla být přijata do řádného služebního 

poměru. Mnohé v případu ukazuje na to, že svého vraha znala... 

 

Peters, Elizabeth: Záhada sarkofágu 

Manželé Emersonovi provádějí průzkum v Mazgúně. Když Amelie obdrží od 

známého záhadný papyrus, někdo ho zavraždí. Mezi překupníky a vykradači pyramid 

se dějí zvláštní věci. Začnou se objevovat a mizet vzácné egyptské sarkofágy, 

následují i další podivná úmrtí. Amelie má opět šanci vyřešit nebezpečnou záhadu, 

ale musí si pospíšit, než bude pozdě. 

 

Picoult, Jodi: Vypravěčka 

Sage pochází z rodiny s židovskými kořeny a její babička přežila holocaust. Ona 

sama se snaží vyrovnat s jiným traumatem - se smrtí matky. Na skupinové terapii se 

seznamuje s devadesátníkem Josefem Weberem. Při jednom z jejich rozhovorů ji 

tento muž, kterého si všichni v jeho okolí váží a mají ho rádi, požádá, aby mu 

pomohla spáchat sebevraždu. Tíží ho svědomí, přirozenou smrtí se mu však zemřít 

nedaří. Aby Sage přesvědčil, vzpomíná na své působení v SS i koncentračních 

táborech. 

 

Pilcher, Rosamunde: Září 

Příběhy mužů a žen, jež za svého dlouhého života milovala  Violet Airdová a které 

pozvánky na bál přivedou domů na  Skotskou vysočinu 

 

Quick, Amanda: Tajemná žena 

Pod jednoduchými šedými šaty slečny Beatrice je vždy připravená pistole. Je totiž 

placená společnice s tajným úkolem a musí být neustále připravená bojovat o vlastní 

život. Přesto se nechá vyvést z rovnováhy podivně vypadajícím mužem, který jí 

pomůže odhalit zločin na plese – a pak náhle zmizí a zanechá pouze svoji 

navštívenku... 

 

 



Roberts, Nora: Nebezpečné útočiště 

Lil se podařilo uskutečnit svůj dlouholetý sen – zřídit záchrannou stanici pro divoká 

zvířata. Když najde brutálně ubitou pumu, bojovně naladěná Lil by útočníkovi 

nejraději vlastnoručně vyškrábala oči. Nakonec zdráhavě přijme pomoc od přítele                     

z dětství... 

 

Roberts, Nora: Sen v bílém 

Kamarádky Mac, Laurel, Parker a Emma společně vlastní svatební agenturu. I když 

se stále pohybují v prostředí svateb, samy štěstí v lásce zrovna nemají.. 

 

Roberts, Nora: Závrať všedních dnů 

Clare, matka tří malých synů, se vrátí do rodného města poté, co nečekaně přišla                   

o manžela. Hledá způsob, jak uživit rodinu, nakonec se rozhodne otevřít si 

knihkupectví, a to přímo naproti místnímu hotýlku, který modernizuje architekt 

Beckett. Ten neskrývá zájem o mladou ženu. Jednoho dne nabídne Clare, že jí syny 

pohlídá... 

 

Smith, Wilbur: Zlatá liška 

Ve spalujícím žáru rozdělené Afriky vrcholí zuřivý dynastický konflikt, pro Garyho                 

a Seana 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? 

 
Steel, Danielle: Zrada 

Tallie Jonesová patří mezi nejlepší hollywoodské režiséry své doby a nikdo 

nepochybuje o tom, že jednou bude považována za legendu stříbrného plátna. Je 

úspěšná, žije svůj sen a její nejbližší s ní - dcera, otec, partner, kamarádka. Zdánlivě 

perfektní svět Tallie Jonesové se však otřese v základech, když náhodou odhalí 

zradu... 

 

Styron, William: Až na krev 

Sbírka pěti povídek čerpá z autorových zkušeností v americkém námořnictvu, které 

Styron vstřebal nejprve v závěru 2. světové války jako dobrovolník a poté jakožto 



odvedenec, když ho úřady v roce 1951 povolaly do války v Koreji. Svorníkem 

protiválečně až pacifisticky laděných krátkých próz je ambivalence, neboť Styron                  

v nich dává najevo odpor individualisticky a intelektuálně založeného jedince vůči 

bezduché moci a síle a zároveň prozrazuje fascinaci lidskou schopností obětovat se 

pro nadosobní vyšší princip. 

 

Tyburcová, Helena: Nepřestávej tančit 

Asi lze jen těžko říci, která bolest je ze všech největší. Už proto, že je nám dána 

rozdílná citlivost. Ztráta dítěte, odcházení rodičů, týrání nebo ponížení, jsme-li 

opuštěny, odmítnuty. S tím vším se musí vyrovnat hrdinky prózy Heleny Tyburcové. 

Osudy přítelkyň podkresluje autorka vlastní životní zkušeností... 

 

Umit, Ahmet: Istanbulské memento 

V knize nás autor bere na strhující cestu současným i dávným Istanbulem. Když se 

vrchní komisař Nevzat Akman a jeho tým snaží v ulicích Istanbulu vypátrat vraha, 

nepotýkají se pouze s městem postiženým procesem modernizace, ale zažijí také 

cestu časem. 

 

Urbaníková, Eva: Svět je mi dlužný 

Třicátnice Denisa, chce být šťastná za každou cenu. Zjišťuje, že její manželství není 

ideální. Rozhodne se pro svobodu, ale nedokáže být sama. Také neví, co si počít                

s vlastním životem, s kariérou, s rodinnými vazbami. Snaží se najít vnitřní rovnováhu, 

ale hledá ji na nesprávných místech. 

 

Váňová, Magda: Náhoda nebo osud 

Brilantně napsané příběhy lidí, kterým náhoda změnila osud. V pěti povídkových 

příbězích Magdy Váňové se objevují náhody humorné, ironické, nesmyslné                               

i záhadné. Psychologicky jemným odhalováním lidské povahy, ve které dřímá osud 

každého člověka, zachytila autorka souhru náhod ve chvíli, kdy z ní vzniká nové 

pokračování skutečného příběhu. 

 

Váňová, Magda: Pavouk v síti 

Nezkušenou Belu zaujali na dovolené v Řecku starší manželé Urban a Maren, kteří 

svým chováním dávali najevo, že se stále milují. Bela u nich hledá radu, jak 



dosáhnout, aby i ji Radim zahrnoval takovou pozorností a láskou. Šupiny jí spadnou 

z očí, až když pochopí, že Maren ji manévruje do postele svému milenci, kterého se 

potřebuje zbavit, a Urban ji chce získat jako náhradu za svou stárnoucí milenku. 

Taková zkušenost změní Belu na celý život a sobecký Radim se najednou snaží 

odčinit, že se ještě nedávno ke své manželce choval s hloupou přezíravostí. 

 

Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej.  I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV.  

První díl sedmidílné ságy se odehrává v letech 1400-1415 a líčí osudy rozvětvené 

rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Současně kniha 

popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, 

bitvu u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení mistra Jana Husa. 

 

Whitton, Hana: Královna Dagmar : česká princezna, milovaná panovnice 
dánského lidu : román  

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Valdemara II. zamilovala na první 

pohled a ochotně souhlasila s nabídkou stát se jeho chotí i přijmout tradiční jméno 

dánských královen - Dagmar. Valdemar nemůže uvěřit svému štěstí, že potkal  ženu, 

kterou nevede zištnost, ale čistá láska. Jenže český král udělal krok, který do 

Valdemarova srdce vnesl zrnko pochybnosti. 

 

 

 

NAUČNÁ PRO DĚTI 
 

Crummenerl, Rainer: Přírodní katastrofy 

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

Kniha se zabývá naší planetou a přírodními pochody ohrožujícími člověka. 

 

Deary, Terry: Surová středověká Anglie 

V téhle knize se dozvíte, jak opravdu vypadal život v surové středověké Anglii za 

oněch dávných časů, kdy rytíři byli udatní, ženy nosily dlouhé špičaté klobouky                   

a rolníci se nechutně bouřili. 



Jak přicházejí děti na svět? 

Informace o oplodnění a těhotenství, o porodu a o tom, jak dítě přichází na svět... 

 

Llewellyn, Claire: Predátoři : nelítostné šelmy, jedovatí plazi, dravé ryby  

Svět kosatek, krokodýlů, ledních medvědů nebo harpyjí je krvavý a nebezpečný. 

Poznejte jejich zbraně a seznamte se s propracovanými technikami lovu... 

 

Nejznámější biblické příběhy 

Více než 200 bohatě ilustrovaných příběhů ze Starého a Nového zákona. Čtivé 

převyprávění známých i méně běžných biblických příběhů zároveň představuje 

kompaktní příručku ke všem otázkám, které se týkají bible. Příběhy ze Starého                    

a Nového zákona jsou nám prezentovány napínavou i poutavou formou a jsou navíc 

doplněny o doprovodné texty, které přinášejí informace o každodenním životě, 

zvycích, kulturním pozadí i o geografických a politických aspektech tehdejší doby. 

 

Pavličová, Šárka: Lexikon půvabu 

Průvodce dívčím světem krásy, rady a tipy z oblasti kosmetiky, líčení, módy, péče                    

o vlasy a zdravého životního stylu. 

 

Ploquin, Genevieve: Figurky z pleteniny: originální nápady z pletených dutinek 

50 originálních figurek z pletených dutinek. Všechny předlohy jsou doplněny 

názorným pracovním postupem, nákresy, schématy a fotografiemi. 

 

Tarnowski, Wolfgang: Rytíři 

Obsah: šlechta, rytířstvo, rytířské řády, výzbroj, rytířské výpravy, bitvy, rytířská 

kultura, rytířské turnaje, život v míru, společenské postavení.  

  

 

 
 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 

Boies, David: Ve službě spravedlnosti 

Od soudní kauzy baseballového klubu New York Yankees proti Nejvyšší baseballové 

lize až ke kauze Bush kontra Gore 1997-2000. Dramatické události doprovázející 

nejznámější soudní spory posledních let, které se staly zvratem v historii amerického 

soudnictví. 

 

Cline, Kyle: Čínská masáž pro kojence a děti : tradiční techniky, jak zmírnit 
koliku, nachlazení, bolení v uchu a další běžné dětské stavy 

Základy čínské medicíny, masážní techniky a masážní plány sestavené zvláště pro 

děti. 

 

Größing, Sigrid-Maria: Sisi: moderní žena 

Sisi byla dítětem své doby, a přesto do ní nepatřila. Vždy byla před svými současníky 

o krok vpřed. Měla liberální názory, věnovala se ideálům krásy a zastávala moderní 

názor na vztah mezi mužem a ženou. 

 

Hruška, Láďa: Vaříme s Láďou Hruškou 

Populární 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. 

 

Málková, Iva: Hubneme s rozumem: zdravě a natrvalo 

Pochopíte, proč se hubnout nedaří. S touto knihou a se změnou životního stylu to 

dokážete. Metodu zakladatelky společnosti STOB prověřilo mnoho účastníků kurzů 

snižování nadváhy. 

 

 

 



Matragi, Blanka: Jedu dál 

Proslulá oděvní výtvarnice je známá především svým haute couture  pro manželky, 

sestry a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu. Její již 

druhá knihu přináší kromě vzpomínek  na napínavou a dramatickou třicetiletou cestu 

z Českomoravské vrchoviny až na nejvyšší světovou úroveň módy také otevřenou 

výpověď o událostech při jejích návratech do vlasti a přibližuje nejnovější oblasti její 

tvorby. 

 

Ničová, Darina: Poselství slaměného klobouku. Kniha první, Afrika a Asie 

Zážitky z cest po východní Africe a Asii. 

 

Tomšíček, Jan: Afrikou domů na kole 

Cestopisné reportáže. Zahrnuje tyto oblasti: Afrika, Jihoafrická republika, Botswana, 

Zambie, Tanzanie, Keňa, Etiopie, Súdán, Egypt, Evropa, Řecko, Bulharsko, 

Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko. Přírodní památky, kulturní památky, obyvatelstvo, 

zvyky a tradice. 

 

Toufar, Pavel: Kruté příběhy z české historie III. 

Obsah: Česko, dějiny, středověk, novověk, čeští panovníci, česká šlechta, historické 

události, trestní právo, útrpné právo, vraždy, popravy, kati, 17. Století. 

 

Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 2 

Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 3 

Obsah: cestování po Česku, kulturní, architektonické a technické památky, muzea, 

skanzeny, výstavy, podzemní stavby, přírodní památky, zoologické a botanické 

zahrady, kuriozity, turistické zajímavosti a informace. Toulavá kamera vznikla na 

základě televizního pořadu České televize.  

 

Withers, Sara: Navlékáme korálky  : podrobný obrazový průvodce s bohatým 
výběrem technik a inspirativní galerií hotových výrobků 

Praktická příručka s pracovními postupy. 

Obsah: výtvarné práce z korálků – bižuterie, šperky, módní doplňky, náušnice, 

náramky, náhrdelníky, spony… Materiály: skleněné a keramické korálky, 

polodrahokamy, přírodní materiály. Tkaní, navlékání, vyšívání, vázání uzlů…  



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

Kč. Tyto knihy jsou již v knihovně k dispozici. 

 
BELETRIE PRO DĚTI  

 

Brezina, Thomas: Loď duchů (Klub záhad) 

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

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

Členové Klubu záhad ho doprovázejí, když se v miniaturní ponorce 

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

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

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

let. 

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a osudný dřep 
(12. díl) 

Dvanáctá kniha série Čtyři a půl kamaráda. Kalle se svými 

kamarády dostal za úkol tajně sledovat pana Rytíře ze 

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

učitelkou Šubrtovou ve fitness centru, nezbude Ferdovi nic 

jiného, než se vrhnout do sportování, aby svou oblíbenkyni 

ochránil. A tak třebaže je mu cvičení z duše protivné, 

odvážně se zúčastní i kondičního tréninku. Při cvičení však 

Ferda učiní nečekaný objev... 

 

 
 



Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a stopa zapomenuté 
ponožky (13. díl) 

Třináctá kniha série Čtyři a půl kamaráda. Tábořit u moře musí být 

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

události však na sebe nenechají dlouho čekat: nejdřív najde Ferda 

starobylou vikingskou figurku z jantaru a vzápětí nato se v okolí 

tábora začne zjevovat strašidelný duch, kterému všichni na ostrově 

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

jeho detektivní kariéře… 

 

 

Osborne, Mary Pope: Výprava do deštného pralesa 

Hledání kouzelnice Morgany tentokrát pokračuje v deštném 

pralese. Kuba s Aničkou tentokrát málem zabloudí. Najdou cestu 

zpět? A podaří se jim získat druhou ze čtyř věcí potřebných pro 

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

let. 

 
 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ 
Lanczová, Lenka: Čas něhy 

Petra tráví prázdniny na chalupě ve společnosti staršího bratra a 

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

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

voňavou letní lásku, jenomže Tadeáš chápe tenhle vztah jen jako 

prázdninové povyražení. Kvůli nějaké holce přece jen tak 

nevyměkne! 

 



BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 
Blake, Adam: Evangelium prokletých 

První kniha detektivní série, ve které vystupuje policistka Heather 

Kennedyová. Londýnské kriminalistce přidělí případ, jejž nikdo 

nechce: smrt profesora Stuarta Barlowa, která se neudála 

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

záhadným úmrtím několika vědců, kteří se zaobírali analýzou 

středověkého kodexu, jež měla vrhnout světlo na texty 

novozákonních evangelií, uctívané křesťanským světem. Pojítkem 

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

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

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

vyznavačů jiného evangelia, evangelia zatraceného – Jidášova… 

 

 

Burke, Alfair: Kde se stala chyba 

Vypravěčkou a ústřední postavou prvního ze zamýšlené série 

kriminalistických příběhů odehrávajících se v Portlandu ve 

státě Oregon je okresní státní zástupkyně Samantha 

Kincaidová. Vyšetřování zdánlivě jednoduchého případu 

surového znásilnění třináctileté dívky ji nejen přivede k 

odhalení spletité sítě lží, korupce a politických intrik, ale 

znatelně zasáhne i do jejího soukromého života. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Evans, Nicholas: Zaříkávač koní 

V dnes již světové známém bestselleru se setkávají hrdinové 

poutavého příběhu zraněného koně, zmrzačené dívky, ctižádostivé 

matky a "zaříkávače koní", člověka, jenž dokáže léčit divoké, 

neovladatelné koně. 

 

 

Gillerová-Brezníková, Katarína: Láska si 
nevybírá 

Milostný román autorky označované za slovenskou Danielle 

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

na dovolení. A nepřináší vždy jen štěstí. To záhy pozná i 

Dominika, která dychtivě hledá přátelství, lásku a porozumění, 

ale zdá se jí, že naráží jen na zradu a nepochopení. Svou lásku 

musí navíc skrývat, protože muže, kterého miluje, nemůže 

mít… 

 

 

Körnerová, Hana Marie: Hodina po půlnoci 

Historický román z Francie  první poloviny 19. století. Fabiena 

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

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

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

jejichž prozrazení vyvolá sérii zločinů... 

 

 

Kraus, Ivan: Kdybys nebyla, vymyslím si tě 

Autor ve své próze nechává svého hrdinu prožívat citové 

bouře první lásky zároveň s nekonečnou nudou prvního 

zaměstnání, to vše pod vlivem atmosféry padesátých let 

minulého století. Tuto dobu i vnitřní svět postav zachycuje s 

vtipem a lehkostí. 

 



Kubátová, Táňa: Jedině Tereza (s autogramem autorky) 

Tereza pracuje jako barmanka v nevalném nočním podniku a 

nikdo by v ní nehledal vynikající architektku, která má prostě 

jenom v životě smůlu. Konečně získá práci a zároveň se 

seznámí s mužem. Ten má sice před svatbou, ale uvědomí si, 

že Tereza je ta pravá žena pro něj... 

 

 
 

 

Loukotková, Jarmila: Medúza 

Hrdinkou románu je mladá dívka, povoláním fotografka, která proti 

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

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

pomůže najít sebe samu a dozrát v ryzího člověka. 

 

 

 

 
Nejlepší světové čtení 

Další svazek nejlepších světových románů obsahuje díla 

těchto autorů: Lee Child: Vedra ; Rosie Thomasová: Bílá 

touha ; Tony Hillerman: Kvílení ve větru ; Anne D. LeClaire: 

Krok do neznáma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ 
 
Au, Franzicka von: Domácí výroba sirupů a šťáv 

Návody na výrobu zdravých přírodních nápojů, sirupů a šťáv z ovoce i zeleniny; 

ozdravující vliv šťáv a nápojů na nemoci a jejich léčení. 

 

 

Dugas, Aurélia: Babiččiny bylinky : průvodce našimi léčivými rostlinami 

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

tinktury, sirupy, obklady, masti.... 

 

 

Rhein, Herbert:  Marmelády : nejlepší recepty : děláme si sami marmelády, 
 džemy, rosoly a ovocné pomazánky 

Recepty na marmelády, džemy, rosoly z mnoha druhů domácího ovice i exotických 

plodů, konzervování. 

 

 

 
 



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

Domácí kuchyně nabízí bezpočet dobrot jak pro všední 

den, tak pro sváteční pohoštění. Nabídka pokrmů a 

lahůdek je sestavena ze sladkého a slaného pečiva, 

tradičních obložených chlebíčků, teplých a studených talířů, 

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

nejrůznějších nápadů na bohatě prostřený stůl. 

Bramborové koláčky plněné kuřecím masem, věnečky se 

šunkovou pěnou, linecké sušenky, teplé chlebíčky se 

sázenými vejci, malá telecí roláda, švestky v rumu, 

čokoládové koule, pražské dortíčky, oříškový dort s 

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

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

lákavými pokrmy. Začnete jednohubkou, a skončíte dortem... 

 

 

 

 
Švorc, Jaroslav: Smrt si nevybírá  

Dlouholetý náčelník dobrovolníků horské služby 

ve Vysokých Tatrách popisuje nejvážnější 

záchranné akce v jeho oblíbeném pohoří. 

 

 

 


