
Vítám Vás u listopadových knižních novinek a všem přeji příjemné čtení.

komiksová smršť:
4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku
Texaské rodeo
Čtyřlístek a elixír neviditelnosti
Tryskošnek
Poklad a zrádná savana
Poklad kapitána Kida
Čtyřlístek ve filmu

knihy Lucie Seifertové:
Tajemný Golem
Pražský hrad a jeho tajemství
Tajemné hrady a zámky
Tajemná Praha
Český ráj a jeho tajemství
Tajemná Ostrava
Dějiny udatného českého národa

zábavná angličtina s obrázkovým čtením:
Kolik je hodin?
Dobrodružství malé čarodějnice
Příběhy ze školy
Pohádky o strašidýlku

Zinnerová Markéta – Princezna z třešňového království
Příběh o koloběhu lidského života, do něho patří i stárnutí a smrt, po níž však život pokračuje
dál.

Hejná Olga – Jeď, modrý koníčku
Nádherná knížka dětských říkadel, pohádek a krátkých povídek.

Knížka pro Kulihráška
Pestrá paleta veselých pohádek z per skvělých pohádkářů a štětců znamenitých ilustrátorů.

první a druhé čtení:
Thorpe Kiki – V lesích za roklinkou
Jaké tajemství Země Nezemě ještě skrývá? Jsou naše čtyři kamarádky opravdu jediné děti v
Zemi Nezemi?

Baunová Petra – Johana s dlouhýma nohama
Co všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne? I nečekané dobrodružství. Jen
musíte najít toho správného kamaráda.

Pospíšilová Zuzana – Kouzelná třída 
Příběh pokračuje a opět se bude čarovat.



Pastis Stephan – Timmy Nezdárek 2
Nerad se na někoho vytahuje. Nerad prozrazuje, co je ve skutečnosti zač: Timmy Nezdárek, 
zakladatel, prezident a generální ředitel té nejlepší detektivní agentury ve městě, a nejspíš v 
celém státě. 

Pennypacker Sara – Klementýnka a naprostý blázinec

Jones Gareth – Dědictví rodu Trnhoffů
Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v obrovském 
ponurém šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí nesmírné bohatství. Od svých 
vrstevníků se však liší hlavně neustálou snahou zavraždit jeden druhého! 

Březinová Ivona – Řvi potichu, brácho
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla. Se světem, v němž žije maminka
se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. 

Tichý František – Transport za věčnost
Píše se rok 1940 a Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co
přijde dál.

Boswell Ellie – Magie v utajení
Sophie a Katy by měly být nepřítelkyně na život a na smrt. Čarodějka a lovkyně čarodějnic se
přece nemůžou kamarádit! Za každou cenu chtějí svoje přátelství uchránit před světem. 

Matharu Taran – Učedník
Než mu schopnost přivolávat démony obrátila život naruby, byl Fletcher prostým kovářským
pomocníkem.  Nyní  se  má  stát  válečným  mágem  a  bojovat  proti  divokým  orkům,  kteří
ohrožují jeho vlast. 

Hrdoun Jakub – V pavoučí síti
Temná dystopie s prvky fantasy, která vás nenechá vydechnout. Tobiáš žije ve městě plném
intrik a chudoby. Když dostane nabídku, která by mu pomohla leccos změnit, přijme ji. 

pro dospělé:
Taylor Patrik – Doktore, to byste se divil!
Začtěte se do dalších osudů venkovských lékařů a jejich hospodyně.

Vovsová Anna - Ladič
Ivan přijíždí  z emigrace do Čech.  Ne však,  aby se vrátil,  na to už v Novém světě  příliš
zakořenil,  ale  aby překvapil  svou matku a  ve  starém bytě,  který  si  pronajme,  oslavil  její
osmdesátiny.

Cognetti Paolo – Osm hor
V horách se do sebe zamilovali rodiče Pietra, v horách se Pietro seznámí s Brunem, svým
nejlepším kamarádem. Také Pietrův i Brunův dospělý život bude pevně svázán s horami.

Charvát Jiří – Eskejp
Michal Majer hledá lásku a naplnění, chce žít dech beroucí příběh. Přesto každý den míří do
firmy, kde navrhuje reklamní předměty. Uvízne tu Majer až do smrti? 



Helle Helle – Tohle jsem měla napsat v přítomném čase
Mladá Dorte bydlí sama v domku naproti malému nádraží. Před rodiči předstírá, že studuje
literaturu na univerzitě  v Kodani,  jenže to není pravda.  Často je jí  zatěžko vůbec vstát  z
postele, nechává plynout čas a čeká, co jí přivede do cesty náhoda. 

Kettu Katja – Sběratel dýmek
Deset dýmek – deset příběhů.

Woodová Barbara - Hippokratova přísaha
Dramatické osudy tří přítelkyň, které se v roce 1968 setkaly na studiích medicíny v Kalifornii.

Nousiainen Miika - Kořeny
Pekka Kirnuvaara jde do ordinace nového dentisty, který má shodou okolností stejné příjmení
jako on. Ten zjistí ihned, že mají oba tutéž vadu chrupu. Dědičnou. Čerstvě nalezení bratři se s
novinkou každý po svém chvíli sžívají a nakonec se rozhodnou pátrat po svých kořenech.

Fenwick Liz – Pod nebem Cornwallu
Tajuplný romantický příběh, v němž se proplétají osudy dvou hrdinek. Mladá smolařka Demi
se po smrti matky a rozchodu s přítelem stěhuje k dědečkovi, zatímco čerstvá vdova, bohatá
záletná šedesátnice Victoria, si hodlá užívat života plnými doušky. 

Estes Kelli - Dívka, která psala na hedvábí
Inara Ericsonová najde v domě své zemřelé tety neobyčejný kus hedvábí, pokrytý složitou
výšivkou. Ve snaze rozluštit význam skrytého poselství kontaktuje profesora Daniela China.
Společně pak rozkrývají příběh čínské dívky Mei Lien, která do výšivek vepsala svůj pohnutý
příběh.

Jindrová Eliška – Tajná láska Jakuba Krčína
Na pozadí skutečných historických událostí se odehrává osudový milostný příběh plný vášní a
hlubokého citu mezi Jakubem Krčínem a Zuzanou, dcerou popraveného Vaňka Bezpalcího. 

Körnerová Hana Marie – Císařská vyhlídka
Hermína po tragickém roce 1794 přebývá v ústraní na východočeském panství.  Provinční
život  ji  však začíná  nudit,  zvláště  ve  chvíli,  kdy se její  sestra  s  manželem přesouvají  do
Toskánska, kde zdědili rodinné sídlo.

Clark Higgins Mary – Zrychlený tep
Emily je pověřena vyšetřováním vraždy slavné herečky Natalie Raines.  Zdá se, že případ
může rychle uzavřít: všechny stopy vedou k jejímu manželu Greggovi, se kterým se oběť
chtěla rozvést. Emilyiny pocity však odporují nezvratným důkazům, proto pokračuje v pátrání
i poté, co porota už rozhodla o Greggově osudu.

Detektivky:
Beaton M.C. – Agatha Raisinová a vražedná setba

Chaloupka Otakar – Šivovo třetí oko
Česká detektivka.

Delaney J.P. – Ta přede mnou



Temný psychologický thriller.
Lagencratz David – Muž, který hledal svůj stín
Milénium 05

Jirotka Antonín – Hrobník a jiné mystické povídky
Mnohdy  dávno  uzavřené  či  promlčené  zločiny  na  životech  znovu  ožívají  a  nabývají
děsuplných kontur ve světle nových poznatků.

Roux Madeleine - Katakomby
Šestnáctiletý  student  Dan a  jeho spolužáci  objevují  na  letním kurzu  pro  nadané studenty
temnou  minulost  tajemné  psychiatrické  léčebny  a  hrůzné  zážitky  jim  není  dopřáno
zapomenout.

Votruba Václav – Šumavský děs
Děsivé příběhy ožívají ve vzpomínkách bájné bytosti.

Zimbardo Philip – Odpojený muž
Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím.

Matějček Zdeněk – Co děti nejvíc potřebují
Vocelková Michaela – František Josef I.
Podhola Roman – Odkaz staré Šumavy
Dvořáková Zora – To byla Milada Horáková

Novák Jan – Zátopek
Komiksové zpracování životního příběhu Emila Zátopka.

       


