BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
Billingam, Mark: Lenoch
Anglický psychothriller.

Billingam, Mark: Zbabělec
Anglický psychothriller

Fahrner, Martin: Steiner aneb co jsme dělali

DAR

Částečně autobiografické příhody, příběhy postav hledajících v životě to nejcennější: jeho
hlubší smysl.

Greg, Iles: 24 hodin
Thriller na motivy stejnojmenného napínavého televizního seriálu.

Kahuda, Václav: Houština

DAR

Rozsáhlý autobiografický román bývalého štukatéra, nočního hlídače, strojníka, hrobníka i
kotelníka. Román ze současnosti, v němž autor - nepraktický podivín - zúročil své rozmanité
životní zkušenosti a vzpomínky z dětství.

Kratochvil, Jiří: Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století

DAR

Kronika výpovědí o několika lidských životech, v nichž se prolíná sen se skutečností, s řadou
reminiscencí na vzdálenější i bližší minulost a to vše ve spojení s brněnskými reáliemi.

Malina, Jan, : Lepší než prstem do oka
Sedmnáctiletý mladý muž se pohybuje po rozvodu rodičů mezi světem ambiciózní matky a
volnomyšlenkářského otce, sní o lásce a po prvních neúspěšných prožitcích se pokouší o
kariéru spisovatele.

Monyová, Simona: Krotitelka snů

DAR

Jeden ze starších románů nejprodávanější a nejčtenější brněnské spisovatelky. Příběh
mladé ženy, začínající spisovatelky, a jejích každodenních starostí s dětmi, s maminkou,
nevěrným mužem i s vážnými zdravotními problémy.

Pawlowská, Halina; Hercíková, Iva; Viewegh, Michal: T ři v háji
Román o mezilidských a partnerských vztazích,lásce a sexu. Unikátní román je psán třemi
autory, kteří se v psaní příhod střídali. Každý autor psal svého hrdinu, texty zasílali do
časopisu Šťastný Jim, kde vycházely během celého roku, a ze kterých vznikl tento román.

Rychlík, Břetislav: Konec žebřiňáků

DAR

Literární články, fejetony, úvahy o společnosti, politice, kultuře od českého herce, scénáristy,
režiséra a publicisty.

Sommerová, Olga: O čem sní ženy 1.
Sommerová, Olga: O čem sní ženy 2.
Sommerová, Olga: O čem ženy nesní 3.
Skutečné (dojemné, tragické až otřesné) příběhy žen, žijících v České republice i v zahraničí.
Mnohé příběhy vznikly na základě dokumentárních pořadů, natočených právě Olgou
Sommerovou. Všechny tři díly se řadí mezi momentálně nejprodávanější knihy v republice.

Svobodová, Vlasta: Příběhy napsané životem
Nejzajímavější příběhy čtenářů, přepracované známou spisovatelkou Vlastou Svobodovou,
které byly uvedeny v časopise „Napsáno životem“.

Štorkán, Karel: Hříšná léta české královny Žofie
Náhled na českou historii trochu z jiného úhlu, než na jaký jsme zvyklí.

Štrasser, Ján: Dobrý den z Bratislavy

DAR

V knize Dobrý den z Bratislavy jsou sdruženy fejetony z Lidových novin a texty písní z
pořadu Milana Markoviče Na šikmé ploše.

Viewegh, Michal: Báječná léta s Klausem

DAR

Lehce autobiografická melancholická groteska, volně navazující na knihu "Báječná léta pod
psa", zachycuje další osudy Kvidovy neobyčejné rodiny, tentokrát již po sametové revoluci.

Viewegh, Michal: Nápady laskavého čtenáře
Soubor rozverně nactiutrhačných literárních parodií. Humorně laděné postřehy o známých
spisovatelích.

Viewegh, Michal: Nové nápady laskavého čtenáře

DAR

Ironické koláže, literární parodie a satira na motivy děl známých světových i českých autorů.

Viewegh, Michal: Povídky o manželství a sexu

DAR

Sbírka jednadvaceti povídek o lásce, sexu a manželství, které jsou volně propojeny postavou
hlavního hrdiny.

POEZIE A BÁSNICKÁ PRÓZA
Mikulášek, Oldřich: Královské léto

DAR

Průřez celoživotním dílem významného moravského lyrika doprovází ukázky z jeho
korespondence a ohlasy z literárních časopisů.

Wernisch, Ivan: Zapadlo slunce za dnem, který nebyl: zapomenutí, opomíjení a
opovrhovaní : z jiné historie české literatury (léta 1850-1940)
DAR
Antologie, která vychází v krátké době podruhé.Tento ojedinělý ediční počin oceňují laici i
odborníci. Ivan Wernisch v knize nashromáždil na sedm set osmdesát básníků - outsiderů.
Ke každému pak vypracoval autorský medailon a z tisíců básní vybral vždy několik
nejlepších; řada autorů je tu reprezentována třeba jedinou skutečně zdařilou básní.

Šanda, Michal: Sudamerická romance – kronika osídlování Gran Chaca

DAR

Vypravěčem a fiktivním autorem této básnické prózy je český kolonista, fotograf a kronikář
Bartolomeo Doubrava z Řakomi u Chudenic.

Lepě svihlí tlové

DAR

Tento básnický almanach shromažďuje devětadvacet
básníků, kteří publikují v
nakladatelství Petrov nebo jsou mu blízcí. Přestože jejich poezie významně dotváří obraz
současné české literatury, mnozí z
nich jsou veřejnosti téměř neznámí. Editor Ivan
Wernisch přesvědčivě dokládá, že jde o tvůrce mimořádně zajímavé.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ:
Růžičková, Helena: Vaříme s Helenou Růžičkovou
Speciality z králičího,zaječího a krůtího masa .

Vánoce u stolu zdravě a nápaditě
Vánoční kuchařka plná originálních a především zdravých vánočních pokrmů.

Den hanby
Bitvy námořní a letecké, 2. světová válka, Pearl Harbor, stíhací letectvo,
americké námořní základny, ponorky, torpédoborce, křižníky, literatura faktu.

Besserová, Miroslava: Bróďa ve fotografiích a vzpomínání Petra Našice
Fotograf Petr Našinec byl dlouhé roky přítelem skvělého herce, který pouze jemu dovolil
pořídit spoustu ojedinělých obrázků ze soukromá, kterému napsal mnoho dopisů, se kterým
velice dlouho plánovali vydat knížku. Ale protože se vídali často, nenapadlo je, že čas se
krátí…

Lipus, Radovan; Vávra, David: Šumná města 1.
Ostrava, Opava, Olomouc, Krnov, Nový Jičín, Prostějov, Hradec Králové, Divoká Orlice,
Náchod, Zlín, Pardubice, Kolín, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nymburk.

Lipus, Radovan; Vávra, David: Šumná města 2.
Špindlerův Mlýn, Těšín, Karvinsko, Radhošť, Frýdek-Místek, Teplice, Ústí nad Labem,
Hranice, Most a Litvínov, Mladá Boleslav, České Budějovice, Karlovy Vary, Český ráj,
Kladno, Louny, Pelhřimov a Humpolec, Šumperk, Poděbrady a Děčín.
Dva díly knihy, vzniklé na základě sledovaného televizního populárně-naučného
dokumentárního seriálu. Moderní architektura pojata trochu jinak - zapomenuté a skryté
stavby architektury 20. století našich měst.

Rut, Přemysl : Strašlivé Čechy, děsná Morava
Kniha pohádek pro dospělé, jejíž příběhy jsou rozděleny do sedmi "knih" po sedmi
pověstech, spjatých společným tematickým okruhem. Autor vychází z tradovaných pověstí a
sahá především k motivům fantaskním až absurdním.

Všechny knihy, označené slovem DAR, jsou darem
od brněnského vydavatelství PETROV. Děkujeme!

BELETRIE PRO DĚTI:
LEIGH, Susannah: Dobrodružství v džungli
Kniha je o dětech Jakubovi a Zuzce a jejich dobrodružství v tajuplné džungli. Džungle je plná
záhad, bludišť, hlavolamů, tajenek a zábavných úkolů, které děti mají splnit.

Na dvorku
Leporelo pro nejmenší dětičky, nejlepší kniha pro první kontakt dítěte s knihou

NAUČNÁ PRO DĚTI:
Dětský atlas vesmíru
Obrazová publikace pro děti – obsahuje vesmír, hvězdy a souhvězdí, vesmír, sluneční
soustavu, galaxii, planety, hvězdy, souhvězdí, meteority, pozorování noční oblohy a další

Dětský ilustrovaný atlas světa
Pro děti od 8 do 14 let. Obsahuje geografii, planetu Zemi, svět, světadíly.

Everest : dobytí nejvyššího vrcholu světa
Obrazová publikace o dobytí Mount Everestu.Výpravy a expedice, horolezecké dějiny,
techniky a vybavení,světoví horolezci, nejslavnější horolezecké výpravy, populárně-naučné
výklady pro děti.

Dějiny českých zemí
Přehledně zpracované dějiny, doplněné řadou ilustrací, vhodné jako učební pomůcka pro
děti na druhém stupni základní školy.

Čteme od A do Z
Veselé příběhy, pohádky, říkadla, veršované hádanky, rukodělné práce, malování, šití,
mozaiky, výrobky z papíru, origami, logické hry, rozlišovací obrázky, recepty, návody, stolní
hry pro dlouhou chvíli. Určeno pro děti od 4 do 12 let.

Brožek, Luděk: Záhady pro detektivy
Postřeh, kombinace, bystrý úsudek, představivost – 75 případů k řešení pro děti od 9 let

