BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Dubská, Kateřina: Člověk Gabriel
První kniha série Gabriel. Příběh romského zaříkávače koní
popisuje cestu od uherského širokého Dunaje do císařské Vídně a
dál na sever. Cestu chlapce, který byl jiný než ostatní děti. Dávno
zaniklý svět kočovníků s pestrobarevnými vozy, tajemství přírodní
magie a život slovácké vesnice pod buchlovskými kopci.

Dubská, Kateřina: Dcery
Druhá kniha série Gabriel. Autorka vypráví příběh čtyř
generací své vlastní rodiny. Děj se ze Slovácka přesouvá
do Prahy, severních Čech a Brna. Zpočátku je velká
stmelená

rodina

schopná

dějinných

zvratů

české

společně

historie,

čelit

která

poznamenává osudy některých jejích členů.

Dvořáková, Petra: Sítě
Tři příběhy o (ne)sebevědomí. Jak může nejistota a nízké
sebevědomí ovlivnit váš život? Například tím, že k vám
přitáhne manipulátora, který vás začne zneužívat ve svůj
prospěch. Čím méně si věříte, tím více jste ohroženi, stejně
jako Kristýna, Karolína a Naďa - tři hrdinky knihy Petry
Dvořákové.

až

dopadům
tragicky

Galbraith, Robert: Hedvábník : druhý případ Cormorana Strika
Druhá kniha série Cormoran Strike. Když se spisovatel Owen Quine ztratí, jeho žena
se obrátí na soukromého detektiva Cormorana Strika.
Domnívá se, že se manžel sám uchýlil na pár dní do ústraní, a
chce, aby ho detektiv našel a přivedl zpátky domů. Jakmile
Strike zahájí vyšetřování, je stále jasnější, že za Quinovým
zmizením je více, než si jeho žena připouští. Spisovatel právě
dokončil rukopis nové knihy, ve které vykreslil velmi jedovaté
karikatury téměř všech svých známých. Pokud by byl román
vydán, rozvracel by životy - je tedy mnoho lidí, kteří by si mohli
přát Quina umlčet.

Green, John; Levithan, David: Will Grayson, Will Grayson
Chicago je velké město a dva středoškoláky z jeho opačných
konců může dohromady svést leda náhoda. A aby se navíc ti
dva jmenovali úplně stejně, totiž Will Grayson, musí ta náhoda
být hodně veliká. Jenže opravdový spád věci naberou teprve
tehdy, když se do všeho vloží ještě někdo třetí – kamarád
jednoho z Willů zvaný Drobek, tornádo v lidské podobě...

Třeštíková, Radka: Bábovky
Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu.
Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdinek, kde
nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist ani láska. Kde se
emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede ke druhému, k
celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně pokračují dál,
někdy šťastně, někdy ne, takový už je život.

Jonasson, Jonas: Zabiják Anders a jeho přátelé
Třetí humoristický román světového bestselleristy a autora nejoblíbenějšího románu
roku 2014 v Česku. Johan Andersson – díky svým nesčetným pobytům v base
nazývaný jednoduše „zabiják Anders“ – je čerstvě na svobodě. Potřebuje novou práci
a stejně tak přátele. Do rány mu přijde vychytralá pastorka Johanna Kjellanderová,
která se kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na dlažbě. Společně s hotelovým
recepčním Perem Perssonem založí „Agenturu pro ubližování na zdraví“ se
zabijákem Andersem v roli smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se
zabiják Anders nezačne ptát po vyšším smyslu toho všeho, nezačne se najednou
zajímat

o

boha

a nezačne být laskavý
a mírumilovný. Jenže
bossové
stockholmského
podsvětí s ním mají
nevyřízené
a
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i s jeho přáteli pořádně
zmáčknou…
Jonas Jonasson si
šibalsky a neuctivě
bere na mušku lidskou
chamtivost a zabijákem
Andersem vytvořil
nezapomenutelnou
postavu antihrdiny.

Hošková, Blanka: Kamilenky
Práce, nemocný a postupně na život rezignující manžel,
kamarádka, které se průběžně rozpadá a zase skládá vztah…
To je na jednu ženu mnohdy opravdu moc. A řešení?
Dovolená! Do hor, k moři, za poznáním a hranice všedních
dnů. Odpočinek, noví zajímaví lidé a znovu načerpaná
energie. S odjezdem pečující ženy i manžel nakonec sezná,
že rezignace není zrovna ideální životní postoj a vše se začíná
v lepší obracet… Nic ale není tak jednoduché, jak by se na
první pohled mohlo zdát!

Hošková, Blanka: Voňavé (na) dělení
Hlavní hrdinka po mnoha letech opouští zaměstnání, protože
dál nemůže snášet ataky svého nadřízeného. Procházíme s ní
etapami velkého nadšení z nově nabyté svobody, těšení se na
lepší příští, následujeme ji na Úřad práce i na pracovní
pohovory a propadáme spolu s ní do beznaděje. Podaří se
zralé ženě s dospělými dětmi nalézt pevnou půdu pod
nohama?

Hošková, Blanka: Zlato(v)lásky
V pořadí již čtvrtý román Blanky Hoškové je o vztazích. Mezi
manželi, rodiči, dětmi a v neposlední řadě v zaměstnání.
Autorka popisuje situace, které všichni známe, konflikty a
problémy, které každý z nás dennodenně řeší. Kniha je také o
tom, že věci nemusí být takové, jak vypadají na první pohled.

BELETRIE PRO DĚTI
Green, D. L.: Kája, super frája – Bratránek za všechny
peníze
Páté bláznivé dobrodružství nezaměnitelného Káji, super fráji.
Domácí úkoly by měly být ze zákona zakázány! Po náročném
dni plném poflakování se ve škole bych už žádnou další těžkou
práci dělat neměl. A také jsem se velmi tvrdě snažil, aby to tak
bylo.

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky – 10. díl
Zvládne Greg žít bez elektřiny? Možná je to fakt velké sousto i
pro něj...

Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je

otázka, kterou si Greg Heffley klade, když se jeho město
rozhodne dobrovolně odpojit od elektřiny. Moderní společnost
má přece své výhody a Greg není stvořený pro staromódní
život. Přijde na to, jak tohle celé zvládnout? Nebo je život jak ze
staré školy pro kluka, jako je Greg, fakt už moc velké sousto?

Lindo, Elvira: Manolito vytahuje špinavý prádlo
Manolito vytahuje špinavý prádlo je čtvrtou knihou úspěšné
série o španělském chlapci Manolitu Brejlounovi. I tento díl je
přímo nabitý zábavnými anekdotami a komickými situacemi.
Manolito poprvé pozná lásku, kterou k němu zahoří nová
záhadná spolužačka Melody Martínez. Dozvíte se také, jak se
slaví španělské Vánoce a jak probíhá tradiční Jízda Tří králů,
během níž Manolito na vlastní brýle uvidí svého otce
převlečeného za Římana. Se svými nerozlučnými přáteli také
se vydá na koledu, jejímž jediným výsledkem bude, že se mu ztratí mladší bratr
Blbeček... Vše ale dobře dopadne a čtenáři se opět budou mít na co těšit v dalším
díle.

Stuart,

S.

D.:
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Povstání

Herobrina, 1. díl
První díl série Dobrodružství Minecraftu (série vychází též pod
souborným názvem Povstání Herobrina). Dvojčata Josh a
André používají vybavení z tátovy laboratoře virtuální reality ke
hraní Minecraftu, jako by byli v kostičkovaném světě doopravdy.
Díky přístupu k tátovu superpočítači ve vládní laboratoři se
nabourali do zaheslovaného serveru, který vytvořil sám Notch.
Šušká se, že obsahuje jedinou verzi Minecraftu, v jehož
programu běží Herobrine...

Stuart, S. D.: Dobrodružství Minecraftu: Portál, 2. díl
Druhý díl série Dobrodružství Minecraftu (série vychází též pod
souborným názvem Povstání Herobrina). Dvojčata Josh a
André se konečně znovu shledávají, i když velmi neobvyklým
způsobem. Poté, co se jim na zabezpečeném serveru podařilo
najít tajemného Herobrina, musí spojit síly s kamarádkou Suzy
a opět se vydat vstříc nebezpečí kostičkovaného světa.
Dokážou tři desetileté děti zabránit Herobrinovi v ovládnutí
celého Minecraftu?

Válková, Veronika: Král Karel IV. : Osudový turnaj
Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku.
Báře se naskytne úžasná příležitost setkat se znovu s
Karlem IV. - po dvaceti letech od posledního setkání. Karel
IV. se nyní pyšní dvěma královskými korunami a ví, že se
svým životem nesmí hazardovat, ale protože je rytíř tělem a
duší, vypraví se na rytířský turnaj na zapřenou...

