BELETRIE PRO MLÁDEŽ

Vaisová, Petra: Román pro dívky
Kniha vypráví o partě přátel, o jejich láskách a zklamáních, o
pronikání do složitého, ne vždy přátelského světa v době dospívání.

Řeháčková, Věra: Hra o Elišku
Eliška je nalezené dítě vyrůstající v dětském domově. V deseti letech o ni
projeví zájem bezdětní manželé. Některé děti z domova ji šanci přejí, jiné
naopak závidějí. Dva z výrostků, o které nikdo zájem neprojevil, zuří. Ze
vzteku si vezmou Elišku do parády. Osahávají ji, svlékají, nutí ji k různým
obscénnostem. Po každém návratu z rodiny musí dívka klukům platit
výplatné. Elišce nezbývá, než peníze sebrat. Krádež se neutají. Všichni na
Elišku naléhají, aby své počínání zdůvodnila. Přestože Eliška po nových
rodičích velice touží, mlčí. Promluví, teprve když z domova uteče šestiletý
David, Eliščin důvěrník. Na povrch vyplouvá pravda. V domově se děly
nepravosti, ale všichni před nimi zavíraly oči. A co skuteční viníci?
Nepovažují své počínání za nic trestuhodného. Šlo přece jen o obyčejnou hru kdo s koho.

BELETRIE PRO DĚTI
Fogden, Emma: Příhody Bořka stavitele, 3. Díl
Bořek a jeho pomocníci každý den pilně budují a opravují a
přitom zažívají různé příhody. V této knížce si můžete přečíst
o tom, jak Bořek zachránil ježky, jak Rolík válcoval ze spaní,
jak Béďa zachránil Micku nebo jak si strašák Hugo hrál na
draka.
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Cole, Martina: Krutost
Dannymu Cadoganovi ještě nebylo ani čtrnáct, když jeho otec v opilosti prohrál v hazardu
víc, než byl schopen splatit. A zatímco viník utekl do bezpečí, rodina byla vystavena
drsnému útoku věřitelů. Tváří v tvář nelítostným vymahačům se
Danny rozhodl, že už nikdy nedovolí, aby jeho matce a
sourozencům někdo ubližoval. On sám se stane tím, kdo nahání
hrůzu, a pomstí se všem, kteří jeho rodině ublížili! Společně s
kamarádem z dětství Michaelem brzy proniknou do většiny
nezákonných obchodů v Londýně a stanou se jejich
nekorunovanými králi. Každý, kdo má něco společného s
organizovaným zločinem, si Dannyho váží - a především se ho bojí.
Dannyho krutost, díky které si podrobil Londýn, ovšem nekončí ani
před prahem vlastního domova. I své ženě a dětem vládne železnou
rukou - vlastně spíše pěstí. Jako by si neuvědomoval, že Mary toho
ví tolik, že kdyby promluvila, otřese se jeho zločinné impérium v
základech. Jako by si neuvědomoval, že člověk na vrcholu moci
může velmi snadno spadnout úplně dolů. Jako by si neuvědomoval,
že dluhy lze splatit i jinak než penězi

Barlow, Kate: Příbytek lásky
Kate Barlowová nám nabízí poutavé, humorné a hluboce lidské
vyprávění o dětství, které prožila mezi dožívajícími členy
neslavně proslulé sekty zvané Agapémoné neboli Příbytek
lásky. Tu založil v polovině 19. století reverend Henry James
Prince, který tvrdil, že je veden Duchem svatým sídlícím v jeho
těle, a hlásal bezprostřední druhý příchod Krista. Zakladatel
sekty a jeho nástupce se stali kontroverzními postavami nejen
pro své kacířské učení, ale také kvůli takzvaným "duchovním
nevěstám", které jim odevzdávaly veškerý majetek a s nimiž
plodili nemanželské děti.
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Francková, Zuzana: Soukromý ráj
Snad každá dívka sní o tom, že najde toho pravého a vybuduje si s ním
jakýsi malý, čistě soukromý ráj. Veronice se její sen splnil, když potkala
Radka a hned po svatbě začali přebudovávat staré, zanedbané
hospodářství na ekologický statek, plný zvířat a hlavně vzájemné lásky.
Když už se konečně po vší té dřině zdálo, že jsou na nejlepší cestě, udeřil
osud a hodně tvrdě a teprve teď čeká mladou ženu opravdová zkouška
odvahy a bude záležet jenom na ní, jak se s výzvou vypořádá

Francková, Zuzana: Život naruby
Vymyslet recept na štěstí a ještě vlastnit střípky kouzelnického zrcátka
nemusí ještě znamenat, že se manželství vydaří. Vendulka Havelková
na to ovšem přišla bohužel příliš pozdě a tak musí zase znovu a znovu
překonávat řadu překážek a o své štěstí tvrdě bojovat.

Ghinsberg, Yossi: Ztracen v džungli
Strhující příběh podle skutečné události o dobrodružství, které se změnilo v boj o přežití.
Mladý Izraelec Yossi se po ukončení armádní služby vydává za
novými zážitky do Jižní Ameriky. V touze po opravdovém
dobrodružství se rozhodne opustit běžné turistické trasy a
společně se dvěma přáteli, jež si na tomto kontinentu našel, a
rakouským průvodcem, který zde žije již řadu let, podniknout
výpravu do džungle, za nádhernou přírodou a divokými kmeny,
kterých se dosud nedotkla civilizace. Namáhavá, ale zpočátku
zábavná expedice se však záhy zvrtne. Kvůli vzájemným
neshodám se skupina rozdělí a po nešťastné nehodě na voru se
Yossi ocitne docela sám v jednom z nejnebezpečnějších prostředí
na světě. Bez nože, bez mapy nebo odpovídajícího výcviku si
musí sám v džungli obstarat jídlo a přístřeší. Když mu v bouřlivém
počasí začne uhnívat maso na chodidlech a on docela ztratí
představu o tom, kde je, začíná pochybovat, jestli se ještě kdy
vůbec vrátí zpátky…
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Keleová-Vasilková, Táňa: Pozlátko
Ema žije v luxusní vile, rozmazlovaná blahobytem, láskou a volností, o
níž se jiné ženě ani nesní. Nic pro ni není nemožné ani nedostupné.
Manžel by jí snesl i modré z nebe a synek Erik ji denně obdařuje
roztomilým dětským úsměvem. Ale Emě to nestačí. Stále má pocit, že jí
něco uniká, a bezhlavě se vrhá do vášnivého dobrodružství…

Monyová, Simona: Matka v koncích
Kniha je volným pokračováním knihy Matka v krizi. Základním omylem
většiny matek je domněnka, že se zvyšujícím se věkem by měly zmoudřet
a výchovu potomků zvládat snadněji. Ve skutečnosti však jde pouze o to,
aby si každá matka dokázala zachovat aspoň tolik rozumu, kolik měla, než
svoje děti počala.

Ptáčková, Jindřiška: Smrt královny krásy
Čtyři novely o lásce s podtextem smrti
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NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Begemann, Petra: Jak přežít zkušební dobu
Příručka vám poradí, jak se chovat v novém zaměstnání ve zkušební době,
jak být hned od začátku přesvědčiví a vyhnout se přehmatům, které by
ohrozily vaši kariéru. Připravte se - a udělejte na nového šéfa i kolegy
dobrý dojem.

Kiyosaki, Robert T.; Lechterová, Sharon L.: Bohatý táta, chudý
táta
Zasvěcené informace o osobních financích, finančním investování a růstu
a udržení zisků, podané jasnou formou a uvádějící konkrétní příklady.

Monroe, Josephine: Ideální kariéra a zaměstnání
Volba povolání, zaměstnání a oboru působnosti je jedním z
nejdůležitějších rozhodnutí v životě a zároveň jedním z nejtěžších. Tato
kniha vám pomůže. Bude vaším osobním poradcem pro volbu povolání,
zaměstnání a kariéry. V sedmi krocích zjistíte, co skutečně očekáváte od
své práce a jaké jsou vaše přednosti.

Novák, Tomáš: Asertivně na stres svátečních chvil
V knize renomovaného psychologa najdete praktické rady, jak se
dostatečně obrnit proti stresu svátečních chvil a nevšedních dnů, jak
řešit problémy asertivně a s nadhledem. Můžete si udělat i několik testů
a zjistíte, jak se při těchto výjimečných situacích chováte.
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Nussbaum, Cordula: Rodina? S přehledem!
Užívejte si se svou rodinou díky nejlepším tipům a strategiím pro příjemný
všední den. Jednoduché a ihned použitelné nápady vám připraví
snadnější a vyrovnaný každodenní život. Naučte se suverénně obstát v
běžném kolotoči všedního dne a včas odhalit typické nástrahy.

Smola, Josef: Stavba rodinného domu krok za krokem
Publikace provází stavebníka od rozhodování o pozemku a jeho koupi
celou přípravou a realizací stavby i dokončováním stavby včetně
zařizování domu a jeho nejbližšího okolí.
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