Knižní novinky – leden 2014
Vážení čtenáři,
novinky, které jsou v tomto seznamu, pochází z daru městské knihovny v Kuřimi.
Jsou pro vás k dispozici v Obecní knihovně Jinačovice, zařazené jsou v běžném
fondu.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Borská, Ilona: Troufalý autor osud
Životní osudy venkovského učitele Františka Hodíka až po jeho
násilnou smrt v době války.

Bain, Donald; Fletcher, Jessica: To je vražda, napsala: Vražda
v Manhattanu
Známá spisovatelka detektivek Jessica Fletcherová přijíždí do New Yorku, aby zde
udělala reklamu své nové knize, ale vše je nakonec úplně jinak. Pašerák drog, který
se chce s Jessicou sejít, je zavražděn těsně před tím, než se Jessica dostaví na
schůzku. Jelikož policie postupuje velmi pomalu a manželka mrtvého nezvykle rychle
prchá, rozhodne se Jessica pátrat na vlastní pěst. Napínavý příběh, který zaujme
čtenáře svým napětím i nezvyklou zápletkou.
Cimický, Jan: Trápení lásky
Petr Haviger má kus života za sebou, poznal slávu, úspěch, a
začíná bilancovat. Necítí se šťastný, chybí mu romantický vztah,
po němž vždy tak toužil. Pak potkává Lucii, osmnáctiletou dívku.
Stačí jedno náhodné setkání a rozhoří se láska, která nemá
obdoby. Utajovaná a skrývaná láska dospělého muže a mladičké
dívky. Ani věk ani vzdálenost nedokáže narušit jejich vztah. Jaký
osud čeká Petra a Lucii třetího tisíciletí? Překonají své
pochybnosti, dokážou svou lásku před světem uchránit?

Clarková, Mary Higgins: Kam se poděly děti
Nancy Harmonová prošla peklem. Petr a Líza, děti z prvního
manželství, byly jednoho dne nalezeny utopené. Otřesená žena
opouští Kalifornii, snaží se zapomenout. Po čase se znovu
provdá a porodí syna Michaela a dceru Melissu. Na oslavě
svých narozenin zjistí, že obě děti zmizely. Drtící kolotoč
zoufalství se rozjíždí nanovo: kdo děti unesl a jaký k tomu měl
důvod?

Cookson, Catherine: Prázdná náruč
Cissie Brodieová zůstane po smrti rodičů sama s devíti
mladšími sourozenci. Na nehostinném vřesovišti začne
budovat domov, aby děti neskončily v sirotčinci. Ani
laskavost přátel ji však nedokáže uchránit před krutou životní
realitou a lidskou zlobou, a tak je postavena před nejtěžší
rozhodnutí svého života: aby zachránila bratry a sestry, musí
se vzdát svého malého synka...

Francková, Zuzana: Střípky štěstí
Vendulka Záveská má tatínka, který pije a maminku, která
si oslovení maminka ani nezaslouží. Vendula se tedy musí
starat nejenom sama o sebe, ale ještě navíc o svoji malou
sestru. Není tedy divu, že umístění v dětském domově
považuje za vysvobození. Přesto ale neztrácí chuť do
života a s nepřízní osudu se dokáže poprat.

Francková, Zuzana: Recept na štěstí
Vendulka Záveská, která prožila neveselé dětství v rozvrácené
rodině a v dětském domově, touží po klidném životě ve šťastném
manželství. Zpočátku se zdá, že tomu tak bude, ale brzy se objeví
první temné mraky a mladá žena musí velmi těžce bojovat s mnoha
problémy.

Francková, Zuzana: Život jako pohádka
Vendula prožila dětství v dětském domově, a proto si dokáže
vážit vydařeného manželství. Život po boku něžného, milujícího
manžela se rázem mění v pohádku. Jenomže idyla netrvá
dlouho a Vendulka se opět ocitá na začátku.

Drake, Shannon: Ve stínu noci
Svobodomyslná kráska Maggie se ocitne v nesnázích, je obviněna z
vraždy a musí zachránit nevlastní dceru z rukou zločinecké bandy.
Na pomoc jí přispěchá lord James a záhy se z nich stanou milenci.
Uprostřed prudérní noblesy viktoriánského Londýna rozehrávají
nebezpečnou hru spletitých intrik a vášní.

Drake, Shannon: Christina
Christina je ochotna učinit vše, aby vysvobodila svého bratra z
vězení, kam jej uvrhl anglický král za domnělou zradu.
Dobrovolně se stane zajatkyní Jamieho Grahama a doufá, že
jako rukojmí zmírní vladařův nespravedlivý hněv. Podstoupí
nejednu těžkou zkoušku a netuší, že náhlý zvrat osudu ohrozí
její život...

Drake, Shannon: Princezna ohně
Romantický historický příběh o anglosaské princezně Fallon
a normandském rytíři z vojska Viléma Dobyvatele Alarika,
jejichž vzájemná nenávist se změní v lásku. Příběh se
odehrává v Anglii v 11. století.

Ferrero, Bruno: Další příběhy pro potěchu duše
Nový soubor krátkých příběhů ze života, určených k zamyšlení i poučení, přináší
čtenáři naději, povzbuzení i radost.

Fojtová, Věra: Sanatorium smrti
Samuel Klein byl jako malý chlapec pokousán na tváři psem.
Nyní je majitel sanatoria, které vrací ženám krásu a provádí
doplňkově i transplantace orgánů. Podnikatel David Martin si
neví rady se svou vadnoucí manželkou a jeho milenka mu
poradí, jak může díky Kleinovu sanatoriu získat to, po čem
touží. Po cestě do sanatoria manželé Martinovi havarují,
žena havárii nepřežije a on skončí zraněný v sanatoriu,
postupně však zjišťuje, že se zde dějí podezřelé věci...

Plaidy, Jean: Královna této říše
Třetí část volného románového cyklu o královnách Anglie vypráví
fascinující příběh nejslavnější anglické královny Alžběty I., dcery
Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové, za jejíž vlády
dosáhla britská říše nebývalého rozkvětu.

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ DĚTI
Breuil, Jacques: Filipova dobrodružství
Naučné příběhy pro děti o zdravé výživě, ekologii, ochraně
přírody, krevním oběhu, výchově ke zdraví, alkoholismu, kouření.

Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici
Leporelo s obrázky železnice a vláčků, s otázkami.

Ledwig, Alfred: Bolek a Lolek: Ať žije sport!
Příběhy dvou chlapců - Bolka a Lolka, kteří se tentokrát snaží
pokořit různé sportovní disciplíny.

Další dobrodružství včelky Máji
Ve 24 příbězích s barevnými celostránkovými obrázky vás roztomilá včelka Mája
provede mnoha komickými a nebezpečnými situacemi, ať v hodinách slečny
Kasandry nebo při výletech k sousedům, a ukáže vám, že všechno se dá s klidem a
rozvahou vyřešit.

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Nejkrásnější řecké báje a pověsti: Nejlepší legendy starého
Řecka pro děti
Nádherné

příběhy

o

Olympských

bozích

a

hrdinských

i tragických činech lidí, patří k základům evropské kultury
a vzdělanosti. Kniha je určena pro děti i dospívající čtenáře.

Stine, R. L.: Husí kůže: Kletba egyptské mumie
Další z příběhů strašidelné edice Husí kůže. Gabe se ztratil v
pyramidě. Sestřenice zmizela ve chvíli, když si zavazoval tkaničku.
Jenomže Gabe tu zřejmě není sám. Sice nevěří na kletbu hrobky
mumie, ale to neznamená, že ta kletba neexistuje. Nebo ano?

Stine, R. L.: Husí kůže: Doupě nestvůry
Další z příběhů strašidelné edice Husí kůže. Gretchen a Clark
jsou na návštěvě u babičky a dědečka v domě uprostřed
ponurého bezedného močálu. Jeden zamčený pokojík v
podkroví vypadá podezřele. Ozývají se v něm prazvláštní
zvuky...

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Gravelle, Karen: Já jsem to dostala! : všechno,na co nemáš
chuť se ptát, ale co bys rozhodně měla vědět
Příručka pro malé slečny o

dospívání, pubertě, menstruaci,

psychice, hygieně a zdraví.

Gravelleová, Karen: Co se to tam dole děje?! : na co se kluci bojí zeptat
Jasná a otevřená kniha, která klukům pomůže přežít těžké období dospívání a
seznámí je se změnami, jimiž prochází v pubertě jejich tělo.

Petrovicová, Jasmínka: Co mám vědět o sexu
Kniha pro školní děti a mládež o dospívání a sexu. Obsah:
pohlavní a sexuální výchova, sexualita, sexuální chování,
dospívající mládež, puberta, city, láska, partnerské vztahy,
bezpečný sex, antikoncepce, těhotenství, potraty, pohlavní
nemoci, sexuální násilí, homosexualita

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Tyto novinky jsou dary od Obce Jinačovice. Jsou pro vás k dispozici v Obecní
knihovně Jinačovice, zařazené jsou v běžném fondu.

Martiško, Vlastimil: Významné stromy Jihomoravského kraje
Přehled všech významných stromů Jihomoravského kraje.
V Jihomoravském kraji roste velké množství významných stromů.
Některé z nich jsou vyjímečné, vynikají svým stářím, svou historií,
mohutností.. Opomenout nelze ani torza dřívějších velikánů,
usychající obry, druhy v dnešní krajině již vzácné a ohrožené
nebo druhy exotické, dovezené do jihomoravských parků
z nejrůznějších konců světa. V kraji je dnes vyhlášeno více než
170 památných stromů, jejich skupin a alejí.

Martiško, Vlastimil: Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje
Knížka z dílny ZO Českého svazu ochránců přírody Brněnsko. Tato publikace vám
populárně-naučnou formou přiblíží svět neobyčejně krásný a fascinující, svět denních
motýlů. Tato kniha má za cíl Vám představit tyto zajímavé živočichy v celé jejich
rozmanitosti a kráse, nejenom potěšit, ale i poučit.

Martiško, Vlastimil: Pestrý svět teplomilných trávníků
Nejcennější jihomoravské lokality teplomilných trávníků mají
obrovské štěstí, že užuž téměř deset let je o ně systematicky
pečováno. Jihomoravský kraj hned po ustavení orgánu ochrany
přírody v roce 2003 přímo navázal na dřívější aktivity okresních
úřadů a dále je nebývale rozvedl.

Martiško, Vlastimil: Přírodní parky Jihomoravského kraje
Jsou jedinečným turistickým a rekreačním zázemím jeho obyvatel. Jejich území
zahrnuje krajinářsky nejcennější celky stále ještě nepostižené ne)nostými stavebními
nebo jinými aktivitami.

Moravskoslezský kraj: města a obce moravskoslezského kraje
Tradice, historie, památky, turistika, současnost

