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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 

 

Bryndza, Robert: Kanibal z Nine Elms 

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou 

londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ 

nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou 

Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela.  

Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když 

se minulost začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen 

do právě probíhajícího vyšetřování vražd mladých dívek. Jejich 

modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety 

vyřešila.Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou práci… 

A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu svoji – chytit dalšího 

sériového vraha. 

 

Cole, Daniel: Konec hry 

Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu Konec hry: 

případ, v němž půjde o všechno. Případ, kterým se vražedný kruh uzavírá. Finlay 

Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý doma v zamčené místnosti. Nikdo 

nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho bývalého detektiva                                      

s pošramocenou pověstí – Williama Wolfa Fawkese, toho času na 

útěku. Je ochoten vydat se spravedlnosti, pokud ho nechají Finlayovu 

smrt prověřit. Společně se svými dřívějšími kolegy Emily Baxterovou 

a Alexem Edmundsem se pouští do pátrání v Shawově minulosti. Byl 

Finlay skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? Nebo se i na něj najde 

něco, co nikdy nikomu neprozradil? Čím hlouběji se ti tři během 

vyšetřování noří do bahna policejní korupce, tím víc dávají v sázku: 

své kariéry, své nejbližší i svou budoucnost – pokud na ně ještě 

nějaká čeká… 



Dvořáková, Petra: Dědina 

Lehce humorný příběh jedné současné vesnice. 

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabíjačky… a sám život. 

Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře. 

Babka s dědkem srostlí jak dva stromy. Život, tady ještě stále spjatý s půdou, zvířaty 

a hospodařením. To všechno je Dědina, tragikomický příběh vyprávěný očima jejích 

obyvatel. 

Sedlák Josef se marně trápí, proč jeho syn Zbyňa odmítá převzít hospodářství, když 

je tolik co napravovat na polích zničených v družstvu. Vavirci počítají, kde by mohla 

ukápnout další koruna, dobrosrdečná prodavačka Maruna se snaží být 

s každým zadobře a řezník Láďa se dobývá pod cizí sukni a přitom řeší, 

jak uživit rodinu. A malá Petruna? Ta chvilku neposedí. Na pozadí lehce 

humorného vyprávění se před čtenářem odkrývá venkovské hemžení                              

v nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická blízkost hrdinů, jejich 

společná práce, jejich touha po lepším živobytí až vypočítavost jsou 

zdrojem věčných svárů i svázanosti a také marné snahy vyléčit minulé 

rány. Svižné vyprávění formanovského střihu, které však není cynické; 

nikoho nesoudí a co je podstatné — nenudí. 

 

Dvořáková, Petra: Chirurg 

„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej. Můj život se rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný 

pevný lano, který mě bude jistit,“ přemítá MUDr. Hynek Grábl, chirurg v příhraniční 

nemocnici, který už ani nedoufá, že by se jeho život ještě někdy mohl vyvíjet příznivěji. 

Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila kvůli jednomu 

karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně 

nespokojená žena a dospívající děti. Životní ani finanční účetnictví 

nevykazují příznivou bilanci a na horizontu zítřka se objevují všechny 

symptomy krize středního věku. Gráblova snaha nalézt východisko se 

však podobá spíš jízdě na horské dráze a často končí kocovinou. 

Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo nová šance vrátit se                           

k zajímavé operativě a kariérně růst? Na operačním sále i mimo něj se 

občas dá jen těžko poznat, kdo jakou hru hraje, kdo je vítěz a kdo 

poražený a kam povede další cesta. Hynkovi G. často nezbývá než 

věřit, že se nepotopí na úplné dno. 



Hessová, Annette: Osvětimský proces 

Příběh rodiny, které osvětimský proces obrátil život naruby Frankfurt nad Mohanem 

1963 Eva, absolventka tlumočnické školy a nejmladší dcera rodiny 

Bruhnsových, má krátce před zásnubami, když ji její agentura 

nečekaně požádá, aby překládala u mezinárodního tribunálu 

výpovědi bývalých polských vězňů, kteří přežili koncentrační tábor                     

v Osvětimi. Její rodiče i budoucí manžel jsou zásadně proti: jde totiž 

o první poválečný proces proti nacistům, který se má konat v jejich 

městě. Eva o hrůzách v Osvětimi nikdy neslyšela, ale dá na svou 

intuici a postaví se rodičům na odpor. V tu chvíli ještě netuší, že 

proces století neodvratně změní nejen její zemi, ale i její vlastní život. 

 

Javořická, Vlasta: Loďka v peřejích 

Čtenáři se jistě po delší době rádi seznámí s novými, dosud 

nevydanými povídkami stále oblíbené spisovatelky Vlasty Javořické. 

Dvanáct poetických i humorem okořeněných příběhů je vybráno                         

z několika, většinou předválečných lidových kalendářů. Některé z 

nich jsou věnovány autorčiným dětem, jiné jsou určeny pouze 

dospělým. Všemi se však prolíná touha po štěstí, lásce a 

spravedlnosti. 

 

Javořická, Vlasta: Mateřství, I. a II. díl 

Dva díly příběhu s podtitulem „Román ženy“ nás zavede do malého města na 

Českomoravské vrchovině, kde se v první polovině 20. století odehrává příběh hlavní 

hrdinky Zdeny. Mladá nezkušená žena chce co nejlépe naplnit své jediné životní 

poslání, k němuž byla rodiči vedena, být v manželství oddanou manželkou a obětavou 

matkou početné rodiny. Brzy však ztrácí i díky manželovi své ideály, prožívá nejedno 

osobní zklamání, řeší problémy s malými, později dorůstajícími dětmi, potýká se                              

s peněžitým nedostatkem, změnou názorů na výchovu 

dětí a existenci manželství. Přesto stárnoucí paní 

učitelová, obklopená už dospělými dětmi a napraveným 

mužem, prožívá pocit uspokojení a štěstí, neboť, jak 

napsala autorka, „mateřství je silou a nejmohutnější 

láskou. Je sladkostí i hořkostí života ženy.“ 



Keleová-Vasilková, Táňa: Slib  

Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veterinářka, je šťastně 

vdaná, má dvě děti, fenku Doru, práci, která ji baví, a spoustu snů. 

Ten největší je cestovat a poznávat jiné země, a právě proto plánují         

s manželem cestu po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná                                  

a bezdětná. Miluje svou práci, domek na kraji Bratislavy, psa Dana                            

a výlety po Malých Karpatech. Ke štěstí nepotřebuje ani chlapa, ani 

děti, jak s oblibou tvrdí. Dvě šťastné ženy. Cesty osudu jsou však 

nevyzpytatelné… 

 

 

Körnerová, Hana Marie: Heřmánkové údolí 

Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než 

jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala,  a    statečná, 

ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné 

lidské štěstí i v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách. Přesto se 

nikdy necítila odstrčená či o něco ochuzená a dokázala prožít svůj 

život naplno. Příběh začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou Annu 

repatriují z Ruska do poválečného Československa. Oba rodiče jsou 

mrtví a matčini příbuzní v Čechách se uvolili o sirotka postarat. Anna 

přijíždí do krajiny, kterou zná jen  z vyprávění, ale která se v jejích 

představách jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. 

Přesto u nich doufá nalézt nový domov - jedinou jistotu v nejistém světě, který ji 

obklopuje. Po příjezdu na místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze dne na den se 

ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Středohoří,s mužem, o němž ve 

skutečnosti nic neví... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovářová, Daniela: Jak hubnout a nezblbnout aneb Peklo s kily navíc 

Člověk hubnoucí má těžký život – jeho boj je celoživotní a obvykle 

neúspěšný. Ani společnost mu nijak nepomáhá, neboť odmítá 

přijmout opatření na ochranu před kulinářskými svody. A život mu 

do cesty klade samé překážky – cukrárny, restaurace, výkladní 

skříně, jídelní lístky, dovolené a rodinné oslavy. Chcete vědět, jak 

hubnout a nezblbnout? Pobaví vás nová kniha české spisovatelky 

a advokátky Daniely Kovářové, autorky bestselerů Jak se žije 

padesátkám a Jak chovat muže. S tématem snižování váhy se vyrovnává po svém – 

ironicky a s nadhledem. 

 

Lesley, Kara: Fáma 

Svobodná matka Joanna se z Londýna přestěhovala do 

přímořského městečka, kde chce začít nanovo. Aby se lépe 

seznámila s místními, rozhodne se přihlásit do čtenářského kroužku. 

A právě zde bez nějakého rozmyslu vypustí, co se doslechla: že prý 

zde žije žena, která jako mladá zabila malého chlapce. Pro ospalé 

městečko je to velké sousto a jeho obyvatelé začnou okamžitě 

spekulovat, o koho se jedná. A brzy se také začnou navzájem 

obviňovat…  

 

Váňová, Magda: Holčičky 

Kniha Holčičky spojuje tři novely s nepředvídatelným koncem, který 

čtenáře překvapí a možná i nadchne. Najít znovu štěstí je úkol pro 

Dinu z novely Pomsta. Její rodiče byli kouzelníci a zahynuli při 

autohavárii. Dina vyrůstá u staré tety a nikdy neví, zda si po štěstí 

šlape sama, nebo ho ztrácí za absurdních okolností. V druhé novele 

Holčičky učiteli Marcelovi přinášejí opravdové potěšení malé 

kamarádky, které může vzdělávat, učit správnému chování, 

zasvěcovat je do umění a literatury, napravovat jejich nedostatky a 

sdílet s nimi tajemství fotografií, na kterých zachytil, jak vyrůstaly, než se staly ženami. 

Nejnadanější holčička ho však v dospělosti začne milovat a jeho mírně zvrácený tajný 

svět úplně zničí. Ve třetí novele Lví dvůr se potkají dvě zklamané mladé ženy, které se 

přitahují svými protiklady. Podnikavá Marta přemluví výbornou kuchařku Gabrielu, aby 



si otevřely restauraci. Úspěch Lvího dvora zamotá jejich život tak, že mají dohromady 

nejen restauraci, ale i manžela a milence. Tři novely jsou napsané s velkým 

porozuměním pro různé polohy života od tragických až po humorné. Takové příběhy, 

ve kterých jedno nevylučuje druhé, jsou výstižné a sbližují čtenáře s hlavními hrdiny. 

 

Váňová, Magda: Mlsná huba 

Mlsná huba je restaurace, kterou si v 90. letech otevřeli v Kolíně 

manželé Reinovi. Jitka a Bohdan si sami zvolili restauraci jako svůj 

životní cíl. Jitka odmítla jít v medicínských stopách svých rodičů                       

a zajímalo ji jen vaření a Bohdan se po jiných možnostech 

podnikaní ani nerozhlédl, protože s čerstvým inženýrským 

diplomem přivedl Jitku do jiného stavu. O čtvrt století později se 

Bohdan potká  s Laurou Navarovou. Tato oslňující kráska se mstí 

chlapům za to, jak ji oklamal jeden barový muzikant, a nyní prchá 

před nafoukaným chlapíkem, který ji chce zabít za to, co mu provedla. Potřebuje se 

schovat a ochotně nastoupí do Bohdanovy restaurace. Podaří se jí zavedený podnik 

téměř rozvrátit, ale současně se s Reinovými natolik sblíží, že začne o sobě 

pochybovat a uvědomí si, že neví, jak naložit se svými oslňujícími půvaby, aby byla 

doopravdy a normálně šťastná. 

 

Viewegh, Michal: Převážně zdvořilý Leopold 

Leopold, novinář ve středním věku, žijící ve stereotypním 

manželství s Nelou, má až nutkavou potřebu vyjadřovat se ve 

verších a za všech okolností zůstávat zdvořilý, což ho občas 

dostává do velice prekérních situací. Ani v nejčernějším snu by ho 

však nenapadlo, že když se rozhodne doprovodit svou ženu, 

povoláním učitelku, její dvě kolegyně a tchýni na hudební festival 

Sázavafest, podstoupí jeho život zatěžkávací zkoušku… 

 

 

 

 

 

 



BELETRIE PRO DĚTI 

 

 

Landsman, Dominik:  Lapuťák a kapitán Adorabl 

Dobrodružná knížka plná humoru pro děti a jejich rodiče. Čeněk, 

obyčejný malý kluk, jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem 

Adorablem, lovcem odměn a zvláštních tvorů, který pluje ve své 

lodi po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Je 

zrovna na stopě Lapuťáka, nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. 

Kapitán vezme Čeňka s sebou, ale pravidelně se vracejí zpátky 

do našeho světa, aby rodiče nepojali podezření, kam se jim synek ztrácí. Čeněk zjistí, 

že nejedno moudro, které pochytil od mírně potrhlých rodičů, se dá překvapivě dobře 

aplikovat i na problémy, se kterými se setká v dobrodružném Sedmimoří. Také se 

ukáže, že Lapuťák má jistou zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání polovina 

kouzelné říše, a Čeněk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných rukou. 

 

Landsman, Dominik: Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána 

Toto je příběh ze Sedmimoří… … vlastně teda jako druhý příběh ze Sedmimoří. A jako 

takový má určitá pravidla: Všeho víc! Víc výbuchů, víc přestřelek, víc dostaveníček 

holek s klukama… ale to by asi nebyl ten příběh ze Sedmimoří, ne? Tak alespoň moře 

šermířských soubojů, oceán démonů všech tvarů a velikostí a záplava potvor                                  

a potvůrek. A víc Adorabla a víc piráta Pařáta a víc ztracených 

příbuzných! Čeněk se totiž vrací do Sedmimoří, kde opět hrozí 

probuzení vládce všech démonů, a vezme s sebou i tatínka. Ten 

mu ovšem nebude kazit zábavu dlouho, protože ho brzy i s lodí 

unesou rytíři Zlaté korouhvičky. Je to ale nevyzpytatelné místo, 

že? Záchranná výprava začíná, takže vítejte na palubě                                 

a nemněte se těmi háky v oku, ano? Kniha je určena pro čtenáře 

od 7 let. 

 

 

 



Rožek, Filip: Gump – pes, který naučil lidi žít 

Neotřelé, poetické, chvílemi až bolestné vyprávění očima psího 

tuláka Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí, o lásce, která 

má sílu dosáhnout až za duhový most, o neochvějné psí obětavosti 

položit život za svého páníčka, o naději, kterou nespoutá ani ten 

nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí moudrosti, která nám 

lidem otevírá oči. 

Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný z reálných 

zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně 

týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé                                 

v bezcitné honbě za penězi dopouštíi na nejlepším příteli člověka. 

Je to kniha bez příkras a hollywoodského zjemňování. Jako bychom nahlédli do hlavy 

toulavého psa Gumpa a viděli všechno, co si prožil, jeho očima. Autor se setkal                             

s trýznivými psími osudy a s jejich zážitky, nad kterými někdy zůstává rozum stát. 

Touto knihou chce lidem otevřít oči a ukázat jim, že každý z nás může pomoci, pokud 

si začne všímat dění kolem sebe, a přestane spoléhat, že situaci napraví někdo jiný. 

Až pochopíme, co nám psí duše dokážou nabídnout, může být náš život mnohem 

bohatší.  Knihu doplňují krásné akvarelové ilustrace Weroniky Gray a fotografie lidí                       

a psů, kterými se autor v příběhu Gumpa inspiroval. 

 


