
Nové knihy 2009 

1. Beletrie 

Austen Jane – Sandition: Společenský román z Anglie 19. stol. velmi úspěšné 
spisovatelky . Sandition jsou malé lázně, kam přijela na léto bystrá, inteligentní dívka Charlotta. 
Poznává různé povahy lázeňských hostů a díky svému pozorovacímu talentu nachází strhující 
dramata i lásku. 
 

Bardová Mary – Slasti a strasti života s doktorem: Humorný román ze 40 let 
v USA. Popisuje různé historky ze života s lékařem a dotýká se vztahů s lidmi  a s rodinou. 
 

Bradbury Ray – Vždycky budeme mít Paříž: Nejnovější knížka povídek známého 
amerického spisovatele. Některé jsou romantické, jiné ironické, něžné nebo hrůzostrašné. 
 

Cimický Jan – Usměvavý Budha: Známý český psychiatr napsal román ze současnosti 
o muži, který řeší svůj vztah k životu, k rodině, hledá naplnění životního štěstí. 
 

Edwardson Ake – Kamenná plachta: Napínavá Švédská detektivka Zabývá se 
zmizením rybáře v horách, posléze také jeho syna a hledá souvislosti mezi nimi vč. anonymních 
dopisů. 
 

Formanová Martina – Ten sen: Autorka pochází z Brna, nyní žije v USA. Ve svém 
románu se věnuje událostem 80 a 90 let. Ve skutečném příběhu popisuje vztahy mezi lidmi, 
emigraci a těžké prosazování v cizím prostředí, bezohlednosti i obětavosti s s humorným 
nadhledem. 
 

Hájíček Jiří – Dobrodružství hlavního proudu: Román z období 90 let  sleduje 
partnerskou dvojici, které se po r. 89 otevřely nové možnosti seberealizace. Každý z nich jde 
svou vlastní cestou. Oba se setkávají s novou realitou, restitucí, krachem, cestováním i vězením. 
 

Christie Ahatha – V hotelu Bertrám:  Detektivní román. Do londýnského hotelu 
zavítá slečna Marpolová. Ve společnosti vyšších společenských vrstev bystré pozorovatelce 
neunikne atmosféra zločinu. 
 

Hůla Jan – Jedeme do pekla, přátelé Satanáše: Český autor řadí za sebou 
příběhy jednotlivých dnů v rozmezí let 1988 až 2008. Společenské změny jsou zachyceny 
obrazem mocenského boje v Československém rozhlase. 
 

Janouchová Kateřina – Ukradené dětství: Román líčí osudy autorčiny rodiny. Její 
otec byl po r. 1968  režimem pronásledován. S celou rodinou byl nucen zůstat v zahraničí. Usadil 
se nakonec ve Švédsku. Autorce bylo tehdy 10 let. Prožila stesk po domově, učila se nový jazyk 
a těžko se sžívala se spolužáky. 
 

Narcis Cheryl – Náhrdelník: Jonell zatoužila po diamantovém náhrdelníku. Byl pro ni 
příliš drahý, proto postupně získala 13 žen, které ho koupily společně a podle potřeby si ho 
mohly půjčovat. Jak to každá z nich prožívala? 
 

Javořická Vlasta – Granáty: Schovanka Věra žila u laskavého faráře. Ten byl za války  
zatčen a Věra se dostala do bohaté rodiny, kde žila jako pomocná síla, Zažila ponižování a 
ústrky. Přesto v ní vzklíčila láska, kde hraje důležitou roli rodinný šperk. 
 

Jirásek Alois – Staré pověsti české 
 

Kuttnerová Satan – Vadná. Pro všechny, kdo si myslí, že jsou normální. 
Současná německá autorka pracuje jako moderátorka v Berlíně. Vadná jejejí první román. Týká 
se partnerských vztahů, kariéry a života v současném Německu. 



Nepil František – Hledání radosti: Nejoblíbenější vypravěč psal fejetony, dopisy, 
vzpomínky. S laskavým humorem nahlížel na svět. Měl rád lidi, přírodu, historii a všude 
nacházel radost. 
 

Novotný František – Blažení: Básník, novinář, publicista patří k uznávaným 
odborníkům v oblasti vztahů s veřejností. Je autorem několika rozhlasových pořadů, přispívá do 
nedělních dobrých jiter. Jeho básně i krátké texty potěší. 
 

Macomber Debbie – Zásah z nebe: Tři milí andílci mají plnit lidem jejich přání . 
Nejdřív však musí každý pracovat sám na sobě. Splní se tři různá přání? 
 

Ventura Vita V. – Jak přežít a nenaštvat lékaře: Kniha se zabývá množstvím 
vztahů mezi pacienty a lékaři.Odvážně a kultivovaně vyjmenovává co se jí nelíbí, co se příčí 
morálce. Vtipné vyprávění o vážných tématech se velmi podařilo. 
 

Young Paul Wm. – Chatrč: Román kanadského spisovatele. Hrdina knihy zažil pocity 
ztráty,únos dcery, beznaděje a osobního ztroskotání. Prošel procesem hojení, učil neodpouštět a 
milovat, žít životem ve víře. 
 

Obryňba Nikolaj I. – Partyzánem: Narodil se na Ukrajině. Po napadení Německem šel 
na frontu. Potom byl zajat, podařilo se mu utéct a stal se partyzánem. Jeho osobní prožitky 
zachycují každodenní realitu války na východní frontě. 
 

O’Neill Joseph – Nizozemí: Autor se narodil v Irsku, převážně žil v Nizozemsku, teď 
žije v USA. Kniha Nizozemí byla označena za nejlepší knihu na světě po 11. září. Pojednává o 
přátelství, osamělosti, o New Yorku jak ho vidí Evropan. 
 

Paulišta Vladimír – Lovecké povídky: Autentické příběhy z loveckého světa a 
setkávání se zajímavými osobnostmi. Autor procestoval mnoho zemí a do této knihy zařadil i ty 
povídky, které dříve nemohl uveřejnit. 
 

Shelby Philips – Oáza snů: Detektivní román. Majitele bejrútského Casina a 
newyorského bankéře váže přátelství. Po tragické smrti bankéře je majitel Casina i jeho dcera 
vtažen do spletité hry intrik. 
 

Šajbanová Katarina – Bublina: Slovenská spisovatelka. Hrdinka románu Edita žije 
v Praze. Citově je vázaná ne sestru, která náhle zmizí. Edita po ní pátrá v mnoha zemích. Zjistí, 
že sestra brala drogy a Edita hledá člověka, který ji k tomu přiměl. 
 

Wanderová Maxie – Dobré jitro krásko: Na základě rozhovorů a magnetofonových 
záznamů vzniklo 19 autografických výpovědí žen různého věku v NDR. 
 

Weldon Thomas – Chirurgova dcera: Skotský spisovatel situoval detektivní román 
na severovýchod Spojených států. Dcera pátrá po vraždě svého otce a objevuje nečekané rysy 
otcovy osobnosti. 
 

Woodová Barbara – Panenky z ráje: Příběh dívek z bohaté egyptské rodiny  které 
v poutech islámu bojují za své právo na štěstí a vlastní životní cestu. 
 

  



2. Dětské knihy 

Březinová Ivona: Začarovaná třída 

Čapek Josef:      Povídání o pejskovi a kočičce 

Mrázková Daisy: Halo Jácíčku 

Nepil František:  Já Baryk 

Nováková Zuzana: Kocour se svícnem 

Sekora Ondřej:  Ferda mravenec 

Macourek Miloš: Arabela 

London Jack:  Bílý Tesák 

    Přečti mi aspoň kousek 

    366 příběhů z přírody 

Jaroslav Foglar  Stínadla se bouří – 2. Díl volného pokračování 
(1. Díl Záhada hlavolamu již je v knihovně déle) 

    Tajemství velkého Vonta - 3. Díl volného pokračování 

    Poklad černého delfína 
 

3. Naučná literatura 

Fousek Josef  Fouskoviny pro lidi 

Halik Tomáš  Stromu zbývá naděje 

Konířová Kateřina Malujeme nejen na trička 

Němcová Marie  Rodinná fotografie s digitálním foto. 

Pánková Jarmila Batika 

Sudová Květa  Patchwork 

    100 nejslavnějších vědců 

    Velká kniha vtipů 

Heinz Meynhardt O životě divokých zvířat 

    Nový velký lexikon pro děti (příroda) 


