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NOVINKY BŘEZEN 2020 

(DARY) 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

Carrinton, Tori: Štěstí na řecký způsob 

Ve svatební den, jen chvilku před obřadem, přímo v řeckém 

ortodoxním kostele přistihne Sofie Metropolisová svého 

nastávajícího v náručí své družičky. Pro Sofii je to znamení, že 

nastal čas změn.Přestane pracovat jako servírka v 

konkurenčních restauracích svého otce a dědečka v 

newyorské čtvrti Astoria. Nechá si zásnubní prsten (kuchyňský 

drtič odpadů se jim skoro udáví) a všechny svatební dary 

včetně malého činžáku od rodičů. Vybírat činži od excentrických nájemníků, mezi něž 

patří trio lenivých studentů obchodní školy nebo milá židovská stařenka, která Sofii 

zahrnuje košer specialitami, není žádný med, ale aspoň má Sofie střechu nad 

hlavou.Sofie si také najde novou práci v detektivní kanceláři strýčka Spyra. Pravda, 

zatím nebyly případy kdovíjak vzrušující, většinou Sofie hledala zaběhnuté mazlíčky a 

sledovala záletné manželky – ale i Sam Spade musel nějak začít. 

A pak…Matčina nejlepší kamarádka, paní Kapoorová, která snad do všeho – včetně 

čaje – sype spoustu kari, nahlásí, že jí ukradli psa. Sofie musí všeho nechat a hledat 

to nejodpornější psisko na světě…Sekretářka agentury, která se obvykle nebojí ani 

čerta, Sofii vyděšeně hlásí, že zmizel místní „upír“ a místo něj se objevil jeho ještě 

strašidelnější synovec…Během sledování nevěrné manželky se Sofie připlete do 

přestřelky a zachrání ji tajemný Australan Jake Porter. Zřejmě se živí chytáním 

zločinců za odměnu, ale každopádně Sofii pořádně nastartuje motor…A co vůbec Jake 

Porter dělá uprostřed Sofiina případu a proč je teď ta nevěrná manželka na útěku? 
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Davies, Peter Ho: Velšanka 

Uznávaný spisovatel Peter Ho Davies přichází se strhujícím 

válečným milostným příběhem, odehrávajícím se ve fascinující 

krajině severního Walesu v posledních trýznivých měsících druhé 

světové války. Mladá Esther Evansová, dcera nacionalistického 

velšského chovatele ovcí, prožila celý svůj dosavadní život v 

odlehlé horské vesnici a touží poznat vnější svět, který k ní 

proniká pouze prostřednictvím vysílání BBC. A potom, hned po 

dni D, k ní svět přichází v podobě tábora německých válečných 

zajatců, který byl zřízen na okraji Estheřiny obce... 

 

Dlouhý, Bohdan: Vysoká cena za lásku 

Romantický thriller s prvky krimi, cestopisu a sociálního dramatu. 

Příběh se odehrává převážně v Národnom parku Muránska 

planina na středním Slovensku a v jeho okolí, ale zavede vás i do 

Banské Bystrice, Bratislavy, Brna a dalších míst. Hlavní dějová 

linka se odehrává v letech 1997–2000.  

 

Extence, Gavin: Potíže s empatií 

Ve světě vysokých financí a dravých obchodů, ve kterém se 

Gabriel Vaughn vyšplhal téměř na samý vrchol, platí jediné: právo 

silnějšího. Když tedy dvaatřicetiletý manažer zjistí, že má 

nevyléčitelný nádor na mozku a zbývá mu šest měsíců života, 

rozhodne se nedat na sobě co nejdéle nic znát. Jenže nemoc na 

to má jiný názor a Gabriel ke své hrůze zjišťuje, že začíná 

přemýšlet o pocitech jiných lidí – kolegů, sekretářek, svého otce, 

dokonce i Caitlin, politické aktivistky s houslemi, která ho 

neodolatelně přitahuje. Jenže v životě, jaký Gabriel dosud vedl, 

empatie představuje problém… 
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Frey, James: Můj přítel Leonard 

Opět se setkáváme s Jamesem a jeho životními osudy… Po 

úspěšném odchodu z léčebny pro drogově závislé ho potká další 

rána, když zjistí, že jeho láska (kterou potkal právě v léčebně) 

psychicky nezvládla návrat do normálního střízlivého života                             

a spáchala sebevraždu. James naštěstí nepodlehne a vyhledá 

svého nejlepšího přítele Leonarda. S jeho pomocí se postupně 

staví na nohy, vrací se do práce a nachází i novou lásku, se kterou 

se nakonec ožení (mimochodem, žijí spolu dodnes). Kniha je 

autobiografií samotného autora Jamese Freye a přitáhne čtenáře 

svým poutavým, dramatickým a místy dojemným vyprávěním. 

Autor si svou zpovědí zajistil celosvětovou pozornost a úspěch. 

 

Hosseini, Khaled: Lovec draků 

Strhující drama ze současného Afghanistánu. Autor, kalifornský 

lékař, inspirován vlastními vzpomínkami, vypráví příběh 

osudových zvratů, jimiž jeho hrdina Amír prochází od dětství na 

cestě k dospělému zmoudření nejprve za mírových posledních 

let afghánské monarchie a poté za sovětské válečné okupace, 

na útěku z vlasti a při hledání nového života v emigraci. Události 

těžko pochopitelné krutosti i bezmezné oddanosti a očistné lásky 

se v tomto bravurně napsaném románu střídají bez sentimentu, 

bez jediného zbytečného slova. Svou opravdovostí zasáhl 

čtenáře ve více než padesáti zemích světa a v milionových nákladech stále zůstává 

hlavní literární událostí knižních žebříčků. Podle knihy byl natočen i úspěšný film. 
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Kehlmann, Daniel: Vyměřování světa 

Nevšední životopisný román s filosofickým podtextem 

věnovaný významným osobnostem německého přírodovědce 

a cestovatele Alexandra von Humbolta a matematika                                

a astronoma Friedricha Gausse, které spojovala vášeň                            

k neodhaleným záhadám přírodních věd. V roce 1818 se na 

vědecké konferenci v Berlíně před novým přístrojem pana 

Louise Daguerra setkávají poprvé v životě osobně dva slavní 

muži: nerudný a popudlivý Friedrich Gauss a činorodý, stále 

něco plánující Alexander von Humbolt. Gauss se nemohl 

vyhnout Humboltově pozvání na tuto oficiální akci a dává okázale najevo, jak je mu 

celá záležitost nepříjemná a co si myslí o svém věhlasném kolegovi a jeho úspěších. 

Věhlasu, který začal koncem 18. století a který je nakonec svedl dohromady, přitom 

dosáhli naprosto odlišnými způsoby, o nichž německý autor barvitě a s osobitým 

humorem čtivě vypráví. Alexander Humbolt podniká koncem 18. století jednu náročnou 

dobrodružnou výpravu po nejrůznějších končinách amerického kontinentu za druhou, 

zatímco jeho učený kolega, který nejraději nevytáhne paty z domu, putuje v mysli 

zákoutími astronomických a matematických teorií ve snaze objasnit základy vesmíru. 

Oba muži se ve zralém věku před nepovedeným daguerrotypem přes vzájemnou 

antipatii a naprostou odlišnost mlčky shodují v tom, že cesta za objevováním podstaty 

světa je nikdy nekončícím nádherným dobrodružstvím, jemuž stálo za to věnovat život. 

 

Konsalik, Heinz G.: Jantarová komnata  

Jednou ze záhad druhé světové války je krádež unikátní 

Jantarové komnaty. Na základě dějinných faktů jsou popsány 

vzájemné vztahy Pruska a Ruska za vlády Bedřicha II. a Petra 

Velikého a střet obou zemí, kdy jejich protagonisty byli Hitler                      

a Stalin. 
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Macek, Miroslav: Saturnin se vrací  

„Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací čtenářů, 

pokračuje!“ 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další oblíbení 

hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem Neronem, 

nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš 

i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil 

Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový 

manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto u dědečka! 

 

Nesvadbová, Barbora: Laskonky 

Povídky a fejetony o nepoučitelnosti žen, především když jde o lásku… 

Proč si neustále obouváme boty, které přece vždycky tlačily… Může 

existovat nevěra, která nezraňuje? Opravdu lze mít sex bez závazků? 

A kdy přijde po střídavé péči i střídavá povinnost a role rodičů se 

konečně vyrovnají? Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných 

flirtech. Láskonky jako Laskonky. Krátké texty pro dlouhé večery od 

Barbary Nesvadbové, doprovázené tvorbou Pasty Onera. 

 

 

Nesvadbová, Barbora: Pohádkář 

Spisovatelka vrací na scénu svoji hrdinku Karlu. Avšak mnohem 

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

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

neumí připustit, že on ve stejných iluzích udržuje ještě jinou ženu. 

Pohádkář je příběhem o fatální závislosti, o vášni i o životních ztrátách. 
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Pittnerová, Vlasta: Rokem a životem 

Kniha rozdělena na čtvero ročních období popisuje lidové zvyky 

ze žďárských hor a jejich těsné provázání s jednotlivými 

etapami lidského života, spojeného s drsnou přírodou. V dnešní 

mnohdy uspěchané době je krásným nostalgickým ohlédnutím 

za dobou dávno minulou, která si pro své kouzlo prosté lidové 

moudrosti nezaslouží být zapomenuta. 

 

 

Queen, Ellery: Stalo se ve tmě 

Detektivní příběh inspirovaný přerušením elektrického proudu, 

které ochromilo život New Yorku jedné listopadové noci v roce 

1965. Autoři se ve svém příběhu vrátili ke klasické detektivce: 

policista, pověřený vyšetřováním vraždy, nemá k dispozici obvyklý 

technický aparát a musí se svému úkolu zhostit pouze na základě 

svého úsudku a postřehu. I samotné řešení případu je pak 

založeno na technických důsledcích kalamity. 

 

Ridpath, Michael: Predátor 

Špičková investiční banka Bloomfield Weiss pořádá výcvikový 

program, kam se dostanou jen ti z nejlepších v oboru, aby se 

z nich stali prvotřídní obchodníci - cílevědomí, draví a vítězní. 

Během tohoto programu se setkávají Chris a Lenka, kteří 

společně s ostatními účastníky tvoří úzce spjatou skupinu 

ambiciózních lidí. Všichni chtějí uspět, všichni pracují tvrdě 

a neúnavně a jejich osudy se mezitím proplétají možná víc, než 

sami tuší. Po skončení výcviku uspořádají společnou plavbu 

na člunu spojenou s večírkem na rozloučenou. Jeden z nich však 

tenhle výlet zaplatí životem a ostatní se rozhodnou zatajit 
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opravdové okolnosti jeho smrti. O deset let později vidí Chris Lenku umírat 

v zasněžené pražské uličce.Chrisovi se tak rozpadá svět - to ona ho zachránila, když 

byl na dně, spolu založili investiční společnost, která právě začíná prosperovat. 

Lenčina smrt však mnohé změní a Chris se rozhodne alespoň společnost udržet 

v chodu. A také najít toho, kdo Lenku tak chladnokrevně zabil. Během svého pátrání 

odhaluje Lenčina i jiná tajemství a potkává staré známé z výcvikového programu. 

Chris bude muset rozplést mnoho zamotaných situací z minulosti, aby přišel věcem 

na kloub. Navíc i jemu hrozí nebezpečí. Zdá se, že jejich společná minulost skrývá 

mnohem více, než si kdy dokázal představit. 

 

Říha, Miloš: Bez jablka 

Kdo platí v hospodě? Kdo koho žádá o ruku a kdo zdržuje, když 

se odchází z bytu? Žijeme ve světě, který se rychle mění. Tak 

rychle, že některé změny nejsme schopni akceptovat. Kniha Bez 

jablka je ironickým povzdechem nad tím, jak by dnešní svět 

vypadal, kdyby Eva tenkrát nepodala Adamovi jablko a Adam si 

do něj nekousnul. Jak by vypadal svět, ve kterém se žena a muž 

před sebou nestydí a mluví otevřeně o všem, co se v jejich 

životech změnilo. 

 

Simonson, Helen: Major Pettigrew se nevzdává 

Penzionovaný major Ernest Pettigrew, pravý anglický 

gentleman vyznávající tradiční hodnoty, jakými jsou čest, 

smysl pro povinnost i správná příprava čaje, už ve svém věku 

neočekává žádné zásadní životní zvraty. Když ho však 

okolnosti svedou dohromady s pohlednou, moudrou                                

a sečtělou paní Jasminou Ali, původem z Pákistánu, 

život nabere nečekané tempo. Přátelství brzy přerůstá v hlubší 

vztah, což se stane trnem v oku jejich okolí i blízké rodiny. Boj 

proti lidským předsudkům a různým dalším protivenstvím je 

líčen s mimořádnou vypravěčskou dovedností a humorem. Je 
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to příběh, který dojme i rozesměje a se kterým se čtenáři po obrácení poslední stránky 

jen těžko loučí. 

Urban, Miloš: Hastrman 

Novodobá utopie, dílo pozdního romantismu, pohádka pro lid 

držený pod krkem svou vlastní politickou reprezentací – tak lze 

charakterizovat Hastrmana (2001), potenciální černou knihu 

ekoterorismu… kdyby to nebyla kniha zelená. Děj románu je 

rozdělen do dvou časových pásem – do období 19. století a do 

současnosti.   

Obojí spojuje hlavní postava hastrmana, který si vytyčil za úkol 

vyčistit vody na svém panství od nánosu bahna... Vypravěčem 

je samotný hastrman, který čtenáři děj vypráví nezaujatým 

tónem. V hastrmanovi se ve skutečnosti skrývají dvě osobnosti: zvíře a bestie toužící 

stát se člověkem. Tyto osobnosti se v něm neustále potýkají. Je to bytost bez duše, 

přírodní živel, který vždy činí to, k čemu je předurčen. Není zlý ani dobrý, nelituje svých 

činů a ani nemá radost z toho, co provádí. 

 

Wallace, Edgar: Gauner 

Anthony Newton, sympatický mladý muž, se po návratu z války 

stává ubožákem závislým na přízni jiných lidí. Ve dvanácti 

povídkách, které však vytvářejí pokračování příběhu s novými 

postavami, si zvolí kariéru podvodníka. Díky své chytrosti                          

a okouzlujícímu vystupování má přístup do londýnské 

společnosti bohatých vrstev. Jako moderní Robin Hood se 

společně s dalšími veterány zaměřuje, jak sám skromě 

přiznává, na "jemné úmění loupeže" a spoustou humoru si 

získává přízeň čtenáře / i když ten ví, že tato milá postava není 

na rovné cestě / . 
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Walls, Jeannette: Skleněný zámek 

Příběh čtyř dětí, které vyrůstají v nekonformní rodině v USA 

60. let – otec, pokud je střízlivý, učí děti fyziku, geologii, ale 

hlavně umí skvěle vyprávět neuvěřitelné příběhy a podněcuje 

jejich fantazii. Někdy však vykradl samoobsluhu a pár dnů se 

doma neukázal. Matka, umělkyně, která namísto toho, aby 15 

minut svého času obětovala na přípravu jídla, raději jde 

namalovat obraz. Proto se děti musí protloukat životem samy. 

Tento životopisný příběh ale vyniká tím, jak autorka líčí své 

rodiče s nesmírnou láskou a pochopením, přestože celé 

dětství prožila v chudobě a úzkostech, co s nimi bude. 

 

 

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

Wegler, Monika: Zakrslý králík 

Zakrslí králíci potřebují společnost, chtějí hrabat, schovávat 

se a mít dostatek pohybu. Navíc milují pestré krmení. 

Pokud jim to všechno poskytnete, budete bohatě odměněni 

překvapivým nahlédnutím do králičího života. Aby se vaši 

zakrslí králíci měli opravdu dobře a mohli předvádět své 

rozmanité způsoby chování, najdete v našem rádci 

všechno, co je třeba vědět o jejich chovu, péči, krmení                         

a zdraví. A navíc spoustu vyzkoušených tipů a nápadů na 

nejlepší domácí zábavní parky a vhodné králičí aktivity. 
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BELETRIE PRO DĚTI 

 

Lang, Paul: Svět emoji 

Svět emoji vůbec není nudný! Jeho obyvatelé zažívají 

ta nejprapodivnější dobrodružství a vůbec neznají, co 

je to dlouhá chvíle, to nám můžete věřit. V této knížce 

najdete čtyři jejich příběhy, které vás pobaví                                

a zároveň vám i trochu poradí, jak být oblíbení                              

a    přitom zůstat sví a nerozhádat se s kamarády. 

 

 

Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež  

Paní učitelka Šubrtová je opět ve škole! Jediný, kdo má radost, je 

Ferda, který ji zbožňuje. Naopak Ředkvička je nešťastný, protože ho 

paní učitelka hned první den ve škole požádá, aby hlídal jejího 

malého syna Tomíka. To by nebylo to nejhorší, ale Ředkvičku chce 

při hlídání doprovázet celá Kallova detektivní kancelář. A Kalle ke 

všemu zjistí, že do domu paní učitelky se asi někdo vloupal. Nový 

případ je na spadnutí, a tentokrát to vypadá, že Kalle se doopravdy 

stane detektivem!  
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Hillenburg, Stephen: SpongeBob v kalhotách. Tajemství 

Atlantidy 

Když SpongeBob s Patrikem najdou úlomek starobylé mince, 

netuší, jak ohromné dobrodružství je čeká. Jde totiž o magický 

amulet z bájné země Atlantidy, který je do této neobyčejné říše plné 

překvapení přenese. O nezapomenutelném výletu do tajemné 

Atlantidy plné pokladů vypráví sám SpongeBob v kalhotách. 

 

Chipponeri, Kelli: SpongeBob v kalhotách: Velké vítězství 

SpongeBob a jeho kamarádi se nemohou dočkat závodu 

sportovních družstev pořádaného v Zátiší bikin. Jenže Sépiák je tak 

posedlý cenou za první místo, že všem kazí radost ze sportování. 

Jak má tým přesvědčit Sépiáka, že vítězství není všechno? 

 

 

Kitti, Marko: Patrik pohroma 

Patrik Pohroma je největší smolař v celém Puffington Hillu. Ovšem 

taky největší klikař! Ať se pustí do čehokoli, skončí to katastrofou. 

Ovšem nevídanou! Ta přezdívka mu sedne. V knize se dočtete                         

o vypečených kouscích jedenáctiletého mládence. Seznámíte se                       

s jeho rodinou, včetně kočky Vločky, a poznáte i záhadně vousatého 

spolužáka, bez kterého se největší Patrikovo dobrodružství 

neobejde. 
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Miglisová, Jenny: SpongeBob v kalhotách: Patrik ve škole 

Žádné jiné místo nemá SpongeBob tak rád, jako Autoškolu paní 

Rybové. A když chce jeho nejlepší kamarád Patrik jít s ním, 

SpongeBob ví, že to bude ten nejlepší den, jaký spolu kdy zažili. Ale 

všechno se začne zhoršovat, když Patrik ve třídě dělá samé 

skopičiny, díky kterým musí oba zůstat po škole. Vynikající školní 

výsledky SpongeBoba jsou ve velikém ohrožení. A za všechno 

může jeho bývalý nejlepší kamarád! Dokážou SpongeBob                                   

s Patrikem překonat své problémy a začnou spolupracovat? Na 

Patrikův první den ve škole nikdo z nich jen tak nezapomene! 


