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Beletrie pro dospělé
Fortierová, Anne: Julie
Mladá Američanka Julie Jacobsová zdědí po své tetě podivný
dopis, který ji posílá do italské Sienny. Zde se Julie dovídá, že
je přímým potomkem Julietty a Romea, kteří v Sienně skutečně
ve 14. století žili a jejichž tragický příběh inspiroval nesmrtelné
Shakespearovo drama. Rozhádané rody, které kdysi stály za
zmařenou láskou, v Sienně pořád žijí a kletba, jež na ně byla
seslána, je stále sužuje. Julie se snaží dobrat pravdy o tom, co
se před šesti stoletími stalo, a tuší, že i kdyby našla svého
Romea (a jeden takový by tu byl), hrozí jí stejný osud jako Julii
před staletími...

Konopka, Libor: Finské slovo láska
Humoristicko-poetické

vyprávění,

zasazené

do

Finska

v období druhé světové války, pojednává o putování
mladého páru prchajícího před válkou. Den za dnem mapuje
jejich cestu zalesněnou pustinou, jejich strasti, radosti
i počínání v nástrahách, které mrazivý les skýtá. Nevyhnou
se ani několika nahodilým setkáním s jeho obyvateli, ať už
lidskými nebo zvířecími.

Sacher, Richard: Největší úlety mého života
Skutečné příběhy českých osobností. Richard Sacher se tentokrát
sešel

s

patnácti

českými

osobnostmi,

aby

s

úsměvem

zavzpomínali na výjimečné, dramatické i komické okamžiky svých
životů; jde o příhody, jejichž hrdinové často jednali naprosto
nečekaně, chvílemi zapomněli na pud sebezáchovy a někdy i na
slušné vychování…

Sacher, Richard: Největší trapasy mého života
Skutečné příběhy českých osobností. Drtivá většina z nás se
už minimálně jednou dostala do situace, kdy si člověk připadá
neskonale poníženě a trapně a kdy se mu hlavou honí
myšlenky typu: Proč nejde vrátit čas alespoň o pár sekund?!
Ze všeho nejvíc se teď toužím stát neviditelným! Muselo se
tohle stát zrovna mně?! Autor publikací Byl jsem bulvární
novinář, Karel Svoboda, Válka celebrit, Schůzky s tajemnem a
Dýchla na mě smrt Richard Sacher se setkal s 25 českými
osobnostmi (Simona Monyová, Šárka Kašpárková, Pavel
Trávníček, Jakub Smolík, Petr Bende, Josef „Pepson“ Snětivý, Jan Cimický, Heidi
Janků, Dalibor Janda, Petr Jančařík, Mojmír Maděrič, Olga Krumlovská, Kamil
Emanuel Gott, Martina Vrbová, Zdeněk Troška, Sylva Lauerová, Martin Kocián,
Jaroslav Sypal aj.), jež se s ním podělily o historky na téma Tak za tohle mě dodnes
fackuje hanba! Ty nejzajímavější najdete právě v této knize, kterou spisovatel,
novinář, zpěvák a moderátor v jedné osobě obohatil rovněž o několik vlastních,
mnohdy poněkud pikantních zážitků.

Špaček, V. : Otcové a děti
Pět povídek čtyř českých, známých i pozapomenutých autorů, z českého venkova.
(Václav Špaček, J. Š. Baar, Vlasta Pittnerová, Alois Dostál. )

Vagnerová, Jana: Rusko sužuje pandemie : poslední nadějí je zamrzlé jezero
To, co začalo jako docela obyčejná sezonní chřipka, rychle přeroste v katastrofu. Do
infikovaných měst vstupují vojska, je vyhlášena karanténa
a obklíčená města začínají rychle vymírat. Šestatřicetiletá
Aňa a její rodina, manžel Sergej a šestnáctiletý syn Míša,
bydlí v malém domě za Moskvou a jen díky tomu jsou ještě
naživu. Aby mohli přežít, musí odtud neprodleně a co nejdál
pryč. Jediné místo, které připadá v úvahu, je malé zamrzlé
Vongozero s loveckým domkem uprostřed liduprázdné tajgy
poblíž finské hranice. Několikačlenná výprava, osm dospělých
a tři děti, která se dala dohromady docela náhodou, a čtyři
auta až po střechu naložená nezbytnými věcmi a kanystry
s benzinem míří na sever napříč rychle vymírající zemí.

Beletrie pro mládež
Armstrong, Kelley: Nejtemnější síly I. : Přivolávání
První kniha série Nejtemnější síly. Young adult žánr s lehce
hororovým nádechem. Hlavní hrdinka Chloe umí mluvit s duchy
zemřelých. Ocitne se proto v Lylově domově, což je speciální zařízení
pro narušenou mládež. Díky svým zvláštním schopnostem pochopí,
že toto místo skrývá nebezpečná tajemství...

Armstrong, Kelley: Nejtemnější síly II. : Probouzení
Druhá kniha série Nejtemnější síly. Young adult žánr s lehce
hororovým nádechem. Hlavní hrdinka Chloe umí mluvit s duchy
zemřelých. Ocitne se proto v Lylově domově, což je speciální
zařízení

pro

narušenou

mládež.

Díky

svým

zvláštním

schopnostem pochopí, že toto místo skrývá nebezpečná
tajemství. Teď je na útěku a probouzí k životu pekelné síly.

Price, Kalayna: Čarodějka stínů (Série Alex Craft 1)
Skutečnost, že stínová čarodějka Alex Craftová dokáže
mluvit s mrtvými, neznamená, že se jí vždy zamlouvá,
co se jí mrtví snaží říct… Coby soukromá vyšetřovatelka
a policejní konzultantka viděla Alex Craftová už hodně
důsledků

černé magie.

Ačkoli má

dobré

vztahy

s Deathem, Smrtí samotnou, nic ji zatím nepřipravilo na
její poslední případ. Alex vyšetřuje případ sériového
vraha, když na ni zaútočí duch oběti, kterého povolala –
a to by mělo být nemožné. Pokus o atentát na její osobu
je neúspěšný jen proto, že na poslední chvíli zasáhne
Death. A když vám i Smrt zachrání život, víte, že váš
čeká špatný den… Alex se musí spojit s drsným
detektivem z oddělení vražd Falinem Andrewsem, aby
spolu případ vyřešili. Andrews ovšem něco ukrývá a jeho nechuť k Alex je víc než
zřejmá

Price, Kalayna: Tanec stínů (Série Alex Craft 2)
Kdo říká, že mrtví už nic nevyzradí, se očividně ještě
nesetkal s Alex Craftovou. Alex Craftová strávila měsíc
léčbou zranění utržených v boji s čarodějem. Nyní je
připravená opět povoláváním stínů mrtvých pomoci při
řešení vražd. Její milostný život se vinou dvou mužů
proměnil v jeden velký zmatek. Agent FÚV Falin Andrews
zmizel a Death, sám Smrt, se jí vyznal ze svých citů. Alex
se proto jen těší do práce.

Price, Kalayna: Vzpomínky stínů (Série Alex Craft 3)
Když si mrtví potřebují promluvit, Alex Craftová je vždy
připravena naslouchat… Coby stínová čarodějka řeší Alex
případy vražd povoláváním mrtvých – schopností, za niž
platí vysokou cenu, a po několika posledních případech je
cena nezměrná. Její magie není ovšem to jediné, co jí činí
ze života jeden velký zmatek. Ačkoliv se vždy přátelila
s Deathem, Smrtí samotnou, jejich vztah se stal nedávno
mnohem osobnějším a intimnějším. Jejímu bývalému
parťákovi, agentu Falinu Andrewsovi, vládne a přikazuje
Zimní královna. A její nejlepší přítelkyně strávila příliš času
ve Faerii a nyní čelí důsledkům. Osobní život musí jít stranou, když v Nekrosu dojde
k záhadné sebevraždě a Alex je najata, aby případ vyšetřila. Stín, který povolá, si ale
na dny před brutálním koncem svého života nepamatuje, proto je případ ze zřejmé
a veřejně spáchané sebevraždy překlasifikován na vraždu. Jaký druh magie ale
dokáže ovládnout lidskou mysl? A proč si stín nepamatuje na svou vlastní smrt?

White, Kiersten: Paranormálové I. : Zlodějka duší
Hrdinka románu Evie má velice zvláštní povolání:
pracuje v Mezinárodní agentuře pro zadržování
paranormálů. Běžně se vídá s upíry a vlkodlaky, její
nejlepší přítelkyně patří mezi mořské panny a nová
láska je vodouch - paranormál, který na sebe dokáže
brát nejrůznější podoby. Nic na paranormálních
tvorech ji nemůže překvapit a zaskočit. Paranormálové
jí vlastně připadají normální a agentura jí nahrazuje
rodinu, o kterou přišla. Trochu jí vadí, že je ochuzena
o běžné radosti svých vrstevníků, ale vede vcelku
spokojený život. To se však má brzy změnit.
Paranormálové začínají z neznámých důvodů umírat a kolem Evie se začínají dít
podivné věci. Potom se na scéně objeví Zlodějka duší a Evie jde o život… Napínavý
příběh, v němž se prolíná svět lidí a nadpřirozených sil, je plný dramatických scén,
ale nepostrádá ani humor.

White, Kiersten: Paranormálové II. : Nikdo není bez viny
V dalším dílu Paranormálů se opět setkáváme s Evií,
která bude tentokrát kromě svých obvyklých problémů
s vílami, upíry a Mezinárodní agenturou pro zadržování
paranormálů řešit i problémy, které trápí spoustu dívek
jejího věku. Podaří se jí se svými problémy poprat? A jak
skloubí lásku k vodouchovi, školu a práci s paranormály?
Stojí za útoky na Evii víly? A proč se ve městě objevují
stále noví paranormálové a pozorují ji? I když jsou její
rodinou přátelé a MAZP, zjistí Evie něco o svých
rodičích? To vše se dozvíte ve druhém dílu s podtitulem
Nikdo není bez viny. Paranormálové nabízí svět plný
nebezpečí, ale i pevných přátelství. Prolínání nadpřirozeného a lidského světa
rozhodně autorka neochudila o napětí a humor.

White, Kiersten: Paranormálové III. : Jednou provždy
Poslední kniha z trilogie Paranormálové nás opět zavede
do kouzelného a nebezpečného světa Evie Greenové.
Z počátku vše vypadá idylicky, hlavně její vztah s
Leasem. To by jí ale nesměla ničit život MAZP Od chvíle,
kdy se jí objeví pracovníci MAZP u dveří, vše se obrátí k
horšímu. Eviina kamarádka Raquel je ve velkém
nebezpečí. Celý paranormální svět na dívku tlačí, aby se
rozhodla,

zda

pomůže

Světlé

královně

a

všem

paranormálům, kteří chtějí, vrátit se do jejich světa. Toto
rozhodnutí není jen tak, možná by se nikdy nedokázala
rozhodnout, kdyby se neobjevil Reth.

Beletrie pro nejmenší
Velká kniha her: 6 zábavných her, které můžeš hrát stále znovu
Obsahuje: Putování vesmírem, Veselé dostihy, Hadi a žebříky, Staň se hvězdou,
Domek plný myšek, Závod pavouků. Hra neobsahuje elektronické kostky a žetony.
Ke hře je potřeba mít vlastní figurky a hrací kostku.

Logopedické deskové hry – procvičujeme hlásky R, Ř, L, C, S, Z, Č, Š, Ž
Dostává se vám do rukou bohatě ilustrovaná publikace, která je určena především
dětem předškolního a mladšího školního věku a mohou ji využívat nejen rodiče, ale
také učitelé a vychovatelé v mateřských a základních školách a speciální
pedagogové. Prostřednictvím knihy můžete s dětmi procvičovat výslovnost již
vyvozených hlásek netradiční zábavnou formou, která napomůže ke vzbuzení zájmu
dětí. Kniha je koncipována jako soubor 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ
a ČŠŽ, R, Ř. Je určena pro 2–4 hráče a ke hře budete potřebovat herní kostku
a hrací figurky. A co děti na jednotlivých pláncích čeká? • Výlet do zoo – procvičení
hlásky L • Návštěva poutě – procvičení hlásek CSZ a ČŠŽ • Cesta za pokladem –
procvičení hlásky R • Cesta na maškarní bál – procvičení
hlásky Ř Děti budou v průběhu jednotlivých her
procházet pohádkovou krajinou, městem a přírodou a po
cestě k cíli je čeká mnoho rozmanitých zábavných úkolů,
při nichž si procvičí nejen správnou výslovnost, ale také
jiné důležité schopnosti a dovednosti, mezi něž patří:
rozvoj slovní zásoby, souvislého slovního vyjadřování,
zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického
myšlení, početních představ a souvisejících záležitostí.
V neposlední řadě se děti také dobře pobaví, a to včetně
těch, které s výslovností žádné potíže nemají.

Lombar: Palác 1000 a 1 noci : : okýnka jsou k otevření,
ukrývají překvapení
Obrázkové leporelo seznámí malé čtenáře se životem v paláci.
Palácem děti provede Vilík, který tu hledá strýčkovu šavli. Není
to snadné, chce to vytrvalost a chytrost. V řešení úkolů
a hádanek ti pomohou okýnka s překvapením.

Dvořák,

Jiří:

předškoláků a

Co

si

doma

povídáme:

malých školáků:

Čteme

Příběhy
s velkými

písmeny
Poslouchej, co povídaly děti, které dobře znám. Velký,
prostřední i malý – každý něco zažil. Příběhy jsou doplněny
barevnými ilustracemi a napsány velkými písmen y, a proto
jsou vhodné i pro začínající čtenáře.

DeAgostini: Šmoulové – šmoula hasič
Obsahuje úkoly, příběh, informace o hasičském povolání, komiks,
slovníček.

DeAgostini: Šmoulové – šmoula kuchař
Obsahuje úkoly, příběh, informace o kuchařském povolání, komiks,
slovníček.

Stark, Ulf: Hrdinové ze zahrádky
Kniha o radosti z pomoci čmelákovi, o vzniku přátelství se
zeleninou a o pomoci staré ženě. A o pochopení, že všichni z nás
– rostliny, zvířata a hmyz – sdílíme jednu zemi.

Vilém, Hynek: Dobrý pejsek pro kokínko přeskočí
i přes hovínko
Básnická knížka pro děti, jaká tu ještě nebyla! Potěší
nejen děti předškolního i školního věku, ale také jejich
rodiče. Obsahuje výbor básní ze dvou autorových
sbírek - "Neslušné básničky" a "Lamy jsou tlamy aneb
jazykoLAMY". Přestože kniha nese podtitul "neslušné
básničky", jde o knížku milou a laskavou, probouzející u dětí chuť k hraní si se
slovíčky, k laškování s jejich významy a experimentování s rytmem.

Naučná pro děti
Scheurmannová, Ines: Sladkovodní akvárium
Odbornice

Ines

Scheurmannová

poskytuje

návod,

jak

správně chovat exotické ryby a pěstovat atraktivní akvarijní
rostliny. Knížka obsahuje důležité informace o rybích
nemocech a o odchovu sladkovodních ryb. Navíc je zde 80
barevných fotografií a 60 informativních kreseb.

Naučná pro dospělé
Cloud, Henry: Prosím tě, mami… : jak nás ovlivnily naše matky
Autoři se zabývají vlivem matek na život jejich dětí. Kniha přináší
netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého
člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad
mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům
i záporům. Kniha je určena pro každého, kdo chce zlepšit vztah s vlastní
mami nkou.

McKenzie, Robin: Léčíme si bolesti krční páteře sami
Problémy krční páteře nám mohou výrazně omezovat životní
styl. V této knížce se dozvíte o možnostech autoterapie
a prevence. Jestliže jste již zažili nepříjemné bolesti v oblasti
krční páteře nebo vyzařování příznaků až do horní končetiny.
Pak víte, že příznaky mohou někdy pominout po několika
měsících nebo dokonce letech. Nebo jste mohli přijít na to, že
léčebné přístupy často ovlivnily vaši bolest, ale bolest se
časem

vrátila,

aby

vás

zase

znova

obtěžovala.

Navzdory skutečnosti, že právě docházíte na nejlepší léčbu,
si můžete přečíst tuto knížku, protože máte neustále bolesti, které nemizí.
Tepperwein, Kurt: Skrytý význam nemoci : naučte se
rozumět řeči vlastního těla
Autor poutavě a zasvěceně objasňuje souvislosti mezi duší
a tělem ve vztahu k různým nemocem. Podává srozumitelný
a praktický návod na pochopení signálů těla, které právě
prostřednictvím nemoci umožní odhalit jejich příčiny a najít cestu
k jednotě těla a ducha. Sto nejběžnějších nemocí s popisem
jejich psychosomatických příčin a praktické rady na jejich
odstranění...

