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Beletrie pro dospělé
Doležalová, Marie: Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí
Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů
stane čtvrteční drogou? Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý)
nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok
nenapíšou jediný negativní ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho
v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen
o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle.
Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát
tak, aby se všichni aktéři popisovaných příhod poznali, a cítili se polichoceni či
pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a inteligentní a psát tak dobře, že vaše
články vyhledávají i lidé, kteří by za jiných okolností žádný blog ani historky
z hereckého zákulisí nikdy nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama
sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy budou
čtenáři

milovat.

Zkrátka

a

dobře:

musíte

psát

jako

Marie

Doležalová.

A když se k tomu přidají geniální ilustrace Jana Hofmana, vznikne kniha, kterou
prostě chcete mít. Kterou
chcete dát jako dárek.
Protože tahle kniha vám
zvedne náladu tak jako
žádná jiná!

Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku
Kniha roku 2015. Román, který si podmanil všechny žebříčky bestsellerů na obou
stranách Atlantiku, trhá rekordy v rychlosti prodeje a je kritikou označován za letošní
Zmizelou. Potřebujete vědět víc?
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží útulné
předměstské domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla,
naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí mladého
páru. Postupem času Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná.
Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce jména: Jason
a Jess. Jednoho dne však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí
pouhá minuta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je
všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že se „její“ Jess
pohřešuje, a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si jistá,
zda tím nenadělá více škody než užitku, zatímco se stále více
zaplétá do příběhu, který není její, ale jenž nakonec obrátí
naruby život úplně všem…

Kepler, Lars: Stalker
Bez Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor
Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do
psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje — od tragické
autonehody trpí opakujícími se výpadky a ztrátou paměti.
Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do
společnosti, někdo policii pošle video ženy v okně. Následujícího
dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku vyšetřovatele
dovede

k

Rockymu

Kyrklundovi.

Policii

přijde

další

videonahrávka. Nikdo nerozumí tomu, co se to děje. A Joona
Linna více než před rokem zmizel. Skoro všichni si myslí, že je
mrtvý. Skoro všichni.

Nesbo, Jo: Půlnoční slunce - Krev na sněhu II.
Opět sedmdesátá léta minulého století, tentokrát však na dalekém severu Norska.
Opuštěná vesnice Kasund kdesi ve Finnmarce, jejíž
obyvatelé jsou příslušníky laestadiánského hnutí, které jejich
životy svazuje přísnými pravidly. Desetiletý Knut a jeho
krásná, čerstvě ovdovělá matka Lea, zastávající funkci
kostelníka a zvoníka, nedostudovaný teolog Mattis a
šamanka Anita. Záhadný cizinec Ulf, který tvrdí, že sem
přijel z Osla na lov bělokurů, ale na lovce vůbec nevypadá,
dokonce ani nemá pořádnou pušku. Nechce se mu ovšem
nikomu prozrazovat, že jedinou kořistí, na kterou se tu bude
pořádat hon, je on sám. Těžko totiž odhadnout, na čí straně
budou místní stát a zda mu pomohou lovce setřást.

Nesbo, Jo: Spasitel
Spasitel je šestým románem volné série případů nekonvenčního vyšetřovatele
Harryho Holea. Píše se srpen 1991. Na letním táboře Armády spásy je znásilněna
čtrnáctiletá dívka. O 12 let později…..v Oslu panuje nejen adventní atmosféra, ale
také největší mráz za posledních čtyřiadvacet let. Armáda spásy pořádá na náměstí
bratří Egerových tradiční předvánoční pouliční koncerty a rozdává z velkého kotle
polévku potřebným. 16. prosince v podvečer se do zvuků hudby ozve výstřel. Voják
stojící u kotle s polévkou padá mrtev k zemi. Chorvatský nájemný vrah s červeným
šátkem kolem krku dokončil svůj poslední úkol a opouští nepozorován místo činu.
Jeho let do Záhřebu je však kvůli hustému sněžení zrušen.
Následujícího dne při pohledu do ranních novin zjistí, že
zastřelil nesprávného muže. Návrat do vlasti se odkládá,
zadanou práci je třeba dokončit stůj co stůj. To však nebude
tak jednoduché. Problémy se jen vrší, Chorvat nemá peníze,
nemá kde spát, docházejí mu náboje ve zbrani, a především
policie v čele s Harrym Holem už je mu na stopě. Harry
přitom stojí před nelehkým úkolem - ochránit skutečnou oběť
a chytit zabijáka co nejdříve. Aby to dokázal, musí se uchýlit
k ještě nekonvenčnějším postupům než obvykle.

Nesbo, Jo: Syn
Sonny je ideální vězeň. V moderní, přísně střežené věznici
Staten se těší značné oblibě, neboť slouží ostatním vězňům
jako zpovědník – naslouchá jejich přiznáním a uděluje jim
rozhřešení. Šušká se o něm, že na sebe bere vinu za zločiny
jiných a odpykává si jejich tresty výměnou za pravidelnou
dodávku drog. Vrchní komisař Šimon Kéfas, působící na
osloském oddělení vražd, je policista ze staré školy. V jeden
den dostane najednou nový případ a novou spolupracovnici.
Ab Lofthus byl policista, Kéfasův kolega a dlouholetý
kamarád a také Sonnyho otec. Kvůli podezření z braní
úplatků spáchal před lety sebevraždu a jeho čin obrátil Sonnymu i Kéfasovi život
vzhůru nohama. Roky ve věznici jednotvárně plynou do chvíle, než si Sonny
nečekaně vyslechne jistou šokující zpověď a vydá se soudit živé i mrtvé.

Townsendová, Sue: Veřejná zpověď ženy ve středních
letech. Věk: 55 a ¾ (DAR)
Sloupky shromážděné v této knize, psané v letech
1993-2001, původně vznikaly jako příspěvky do časopisu
The Magazine. V podstatě jde o vtipné střípky z autorčina
života.
a

SueTownsendová

nenapodobitelným

humorem

s

nezaměnitelným

popisuje

svou

rodinu

a drobné domácí trampoty. A tak se dočteme o problémech
s řemeslníky v domě i o potížích s novými domácími
spotřebiči, zkrátka o všem, co zpříjemňuje či znepříjemňuje
život jedné normální britské ženy ve středních letech.

Beletrie pro dětské čtenáře
Eislerová, Jana: Staré pověsti české pro děti
Staré české pověsti pro malé čtenáře! Známé příběhy O Praotci
Čechovi, Dívčí válce, Horymírovi a Šemíkovi či o Daliborovi, jsou
převyprávěné tak, aby jim malé děti porozuměly a zaujala je historie
českého národa. Příběhy jsou půvabně ilustrované.

Eislerová Jana: Staré řecké báje a pověsti pro děti
Od Prométhea přes trojskou válku až k legendě o Odysseovi.
Celkem 26 pověstí a bájí ze starověkého Řecka, převyprávěných tak,
aby jim s pomocí krásných ilustrací porozuměly i malé děti.

Eislerová Jana: Dějiny českých zemí pro děti
Vydejte

se

na

toulky

českou

minulostí

a

seznamte

se

s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly
do dějin. Jak probíhala korunovace králů na český trůn? Kdo proti sobě
bojoval ve slavné bitvě u Slavkova? Kdy zřídila Marie Terezie povinnou
školní docházku? Jak to bylo se stavbou Národního divadla? Co se
událo v srpnu 1968? Přelomové události z naší historie jsou vysvětleny
jednoduše, poutavě a srozumitelně, aby jim snadno porozuměly i malé
děti.

Greenová, D. L.: Kája super frája – Holky jsou nemožný!
Čtvrtý díl vtipných příhod třeťáka Káji. Kája, který momentálně žije v
"holčičím" světě s maminkou a sestrou, postrádá v rodině mužský
prvek a zuby nehty se brání holčičím nápadům a výmyslům.

Lindo, Elvira: Chudák Manolito
V knize se setkáme s celou svéráznou Manolitovou rodinkou a tím
nejlepším dědečkem na světě. Ve vedlejších rolích nás také čeká
pančelka Asunción, sousedka Luisa s fenkou Boni a nedobrovolnou
chvilku slávy si zažije kmotr Bernabé. K tomu odhalíme životní
pravdu a navíc zjistíme, kde je poslední útočiště Želv Ninja.
O nekonečný koloběh zábavy je zase postaráno. Chudák Manolito je
druhou knihou z osmidílné bestsellerové série, ale číst ho můžeme
úplně samostatně. Příběhy madridského chlapce s neopakovatelným
smyslem pro humor skvěle pobaví malé i velké čtenáře.

Jak říká sám Manolito:

„Tady máš druhej díl encyklopedie o mým životě. Připrav si v poličce místo, protože
tohle je jen začátek.“

Lindo, Elvira: Frajer Manolito
A zase tu máme Manolita. Možná si vzpomeneš, že na konci
minulého dílu "Chudák Manolito" skončil školní rok neslavnou
nedostatečnou z matematiky. Manolito tedy tráví prázdniny
doma v Horním Carabanchelu a tiše závidí svým spolužákům
jejich výjezdy. Na druhou stranu je ovšem rád, že se zbaví
svého „kamaráda“ Džiháda a jeho brýle jsou tak alespoň na
chvíli v bezpečí. Brzy se ukáže, že náš malý hrdina umí
s nudou pořádně zatočit. Dozvíš se například, proč dědečkovi
Nicolásovi přezdívají „Travolta z Carabanchelu“, co se stane,
když se ti zdá o mořské panně, a jak asi vypadá dítě s vytříbeným plaveckým stylem.
„Frajer Manolito“ je 3. dílem populární série o Manolitu Brejlounovi. Poselstvím této
laskavé knížky je především to, že krásné prázdniny nejsou o tom, kde jste, ale jak
krásně je umíte prožít. I z mála se dá totiž udělat velký karneval.

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy z neslavnýho života (1. díl)
Nestačí, že Nikki J. Maxwellová má otce, který se živí hubením
brouků. Ještě se kvůli tomu dostane do prestižní soukromé školy,
kam moc nezapadá. Z pohledu její zapřisáhlé nepřítelkyně
MacKenzie, dokonalé dívky, která má vše, co je třeba, je Nikki
prostě „mimoňka“. A toto je její deník. Zachycující příhody
každodenního života, například jak si chtěla z naslouchátka vyrobit
luxusní hands-free, jak se snažila sbalit nejhezčího kluka a co
zažívala

se

svými

novými

kamarádkami,

Chloe

a

Zoey.

Doplněno výstižnými ilustracemi.

Russellová,

Rachel

Renée:

Deník

mimoňky

–

Příběhy

neoblíbený pařičky (2. díl)
Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť, když je člověk jen o trochu
oblíbenější než plíseň ve sprchách a život mu ničí proradná rivalka,
která si brousí zuby na kluka tvých snů. A do toho začíná párty
sezona, a tebe pořád nikdo na nejdůležitější událost podzimu
nepozval… O tom by mohla (a bude!) vyprávět třináctiletá Nikki.
Jak se stát z nepopulární mimoňky hvězdou večírků, okouzlit svého
idola a navíc být tou nejsuprovější kámoškou na světě, i když ještě pořád nemá ten
mobil, co si přeje už celé věky… No, co si budeme povídat, prostě parádní recept na
katastrofu!

Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy netalentovaný pop
hvězdy (3. díl)
Třetí díl populárního deníku Nikky Maxwellové je tady! Kdo by si
nechal ujít příležitost zúčastnit se talentové soutěže? Zvlášť když
se výherce objeví i v televizi a nejspíš se z něj stane slavná
superstar. Jenže v životě Nikki není nikdy nic tak jednoduché a její
zapřisáhlá rivalka MacKenzie už spřádá další ďábelský plán, jak jí
šanci stát se oblíbenou pop hvězdou překazit, a navíc ji připravit i o
nejlepší kámošky a její tajnou lásku. a když se k tomu přidají ještě
trable s praštěnou rodinou a škola zamořená odpornou broučí
havětí, je jasné, že bude Nikkiina cesta ke slávě pořádně trnitá.

Russellová,

Rachel

Renée:

Deník

mimoňky

–

Příběhy

neohrabaný

krasobruslařky (4. díl)
Tentokrát se Nikki se svou rivalkou střetne na charitativní lední
revue! Když se Nikki dozví, že její tajná láska Brandon vypomáhá
jako dobrovolník ve zvířecím útulku, vlastně ji to ani nepřekvapí.
Brandon je prostě boží kluk s obrovským srdcem! Jenže útulek se
teď bude muset zavřít a ve hře je MNOHEM víc než jen pár
Brandonových slz. Nikki si naštěstí vždycky umí poradit a
možnost zúčastnit se charitativní lední revue přijde jako na
zavolanou. Zas tak jednoduché to ale samozřejmě nebude: Nikki
má totiž k ladné krasobruslařské princezně pěkně daleko a všechno navíc – jako
vždycky! - pořádně zkomplikuje její zapřisáhlá rivalka Mackenzie.
Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky – Příběhy nerozumný poradkyně (5.
díl)

Nikki je už zase v průšvihu. Její zlomyslná rivalka

MacKenzie totiž vyhrožuje, že ve školních novinách vyzradí
tajemství, které by mohlo totálně zničit život nejen jí a jejím
nejlepším kámoškám, ale dokonce i Brandonovi! Ale Nikki to
tak

rozhodně

nenechá.

Aby

mohla

na

MacKenzie

dohlídnout, vrhne se na novinařinu i ona a shodou
bláznivých okolností skončí jako poradkyně skrytá pod
přezdívkou Slečna Všeználková. Jenže její poradna slaví
nečekané úspěchy a ona je najednou úplně zavalená prací.
Zvládne v jednom kuse odepisovat na stovky dotazů a současně uchránit svou partu
před MacKenziinými špinavými triky?
Walliams, David: Ďábelská zubařka
Nový příběh dnes již etablovaného autora dětských knih čtenáře
opět dojme i pobaví. Ale pozor: Tentokrát se budete BÁT! Na
město padá noc a v temnotě se začínají dít podivné, hrůzné věci.
Malé děti večer před spaním uloží nic zlého netušíce pod polštář
mléčný zub pro zoubkovou vílu, a ráno – ó hrůzo! – pod ním
najdou mrtvého slimáka, živého pavouka nebo stovky lezoucích
odporných švábů. Kdosi zlý a podlý se tomu ďábelsky chechtá. Ale KDO?

Beletrie pro nejmenší
Davies, Kate : Příběhy se šťastným koncem: Zapomenuté
jehňátko
Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Už celý týden
prší a malý Ben se raduje, že nebude muset do školy. Právě bylo
vyhlášeno nebezpečí povodní. Hladina nezadržitelně stoupá a Ben
si všimne, že na pastvině, kterou již voda zaplavuje, uvízlo
jehňátko. Podaří se zachránit zmoklého trosečníka a vrátit ho k
jeho mamince? Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří
pomáhají zachraňovat zvířátka.

Hucklesby, Jill: Příběhy se šťastným koncem: Osamělý
králíček
Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Malá Sára
najde u cesty krabici. Když ji otevře, najde v ní roztomilého králíčka.
Chlupáček najde domov v záchranné stanici, ale je posmutnělý.
Bude potřeba najít mu kamaráda! V útulku plném zvířátek by to
měla být hračka. Podaří se Sáře to, co si usmyslela? Zorganizovat
ve škole peněžní sbírku na podporu útulku a přesvědčit rodiče, aby
si Muffiho vzali domů? Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem,
kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

Kelly, Mary: Příběhy se šťastným koncem: Nezbedné kůzlátko
Během procházky na útesy si Harry a jeho teta všimnou horské kozy,
která uvízla na skále. Brzy zjistí, že na římse uvízlo i malé kůzlátko.
Jak se tam malý nezbeda ocitl? A dokáže se sám dostat nahoru?
Chlapci i tetě je po chvilce jasné, že bude třeba přivolat pomoc.
Speciálně vycvičení záchranáři se okamžitě pustí do akce. Odvážně
se spustí po stěně útesu k vystrašenému kůzleti… Krásný příběh o
lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

Miler, Kateřina: Krtek na návštěvě
Milé děti, po čtyřech letech vychází nová knížka o Krtkovi a jeho
kamarádech. Tentokrát se Krtek vypraví společně s ježkem,
myškou, veverkou a sýkorkou na návštěvu a tam je překvapí
nezvaný host. Chtěl jim sníst celý veliký dort! Hádejte, kdo to byl?
A jak to všechno dopadne? Stačí jen knížku otevřít a číst.

Mongredien, Sue: Zachráněná sovička
Při bourání staré stodoly přišly o střechu nad hlavou čtyři malé
sovičky. Když je Janek najde, jsou hladové a prochladlé. Po jejich
rodičích není ani vidu, ani slechu. Chlapcova maminka proto
zavolá do záchranné stanice, kde jim poradí, jak se o ně mají
postarat, než si pro ně přijedou. Ptáčátka jsou z nejhoršího venku,
ale podaří se pro ně najít náhradní rodinu?

Rosenová, Lucy: Mimoni – Kdo je tady šéf?
Miliony let Mimoni putovali po Zemi a hledali toho největšího
padoucha, pro kterého by mohli pracovat. Během své honby za
nejlepším pánem sloužili dinosaurům, králům, a dokonce i
nestvůrám. Ovšem žádný z nich jim dlouho nevydržel. Mimoni si
už začínali připadat ztracení, když vtom mezi sebou našli jednoho,
který v srdci našel odvahu vzít osud do vlastních rukou…
Snider, Brandon T., Miler, Ed: Mimoni – Sněží!
Nové zábavné dobrodružství oblíbených postaviček ze slavného
animovaného filmu! Kevinovi, Stuartovi a Bobovi se podaří
vyváznout z ledového vězení i zachránit ostatní Mimoně a můžou si
tak bezstarostně užívat zimních radovánek. Kopou tunely, budují
iglú a staví úžasné sněhuláky. Ale nejsou sami, kdo se potuluje po
zasněžených pláních. Číhá na ně nečekané nebezpečí nebo
vytoužený „big boss“?

Zvířátka k pohlazení: V džungli – V savaně - Mazlíčci
Edice hmatových knížek Zvířátka k pohlazení představuje dětem zvířátka z různých
prostředí, a to nejen prostřednictvím krásných fotografií, ale také pomocí textilních
hmatových prvků. Krátké texty k fotografiím přinášejí nenásilnou a jednoduchou
formou informace o životě zvířat. Tato obrázková knížka přiblíží dětem zvířátka, která
žijí v džungli, nejen pomocí obrázků a krátkých textů, ale také pomocí důležitého
smyslu – hmatu.

Naučná pro děti
Minecraft – bojová příručka
Minecraft – stavitelská příručka
Minecraft – příručka redstone
Příručky pro děti, návody, jak hrát počítačovou hru Minecraft.
Tiky a triky průběžně v textu i na konci knihy. Obsahuje odkazy na webové stránky.
Pro děti od 9 let.Obsahuje: strategie her, trojrozměrné zobrazování, tvorba objektů,
pasti, odpalovače, stavby.

