BELETRIE PRO NEJMENŠÍ:

Andersen, Hans Christian : Ilustrované pohádky
Obsahuje: Ošklivé káčátko; Malá mořská víla; Malenka;
Císařovy nové šaty; Sněhová královna; Děvčátko se zápalkami

Erben, Karel Jaromír: Byl jeden král
Výbor z díla známého pohádkáře, který obsahuje devět pohádek a
závěrečnou hádanku na dobrou noc, je ilustrován půvabnými
ilustracemi Heleny Zmatlíkové. Obsahuje pohádky: Dlouhý, Široký
a Bystrozraký ; Hrnečku, vař! ; Otesánek ; Jirka s kozou ; O třech
přadlenách ; Zlatovláska ; Pták Ohnivák a liška Ryška ; Tři zlaté
vlasy děda Vševěda ; Dvojčata ; Hádanka na dobrou noc.

Hanford, Martin: Kde je Valda? Honička za obrazy
Vítejte ve společnosti Valdy a jeho přátel - psa Hafa,
kamarádky

Vendy,

čaroděje

Bělovouse

a

rošťáka

Lumpase. Užijte si s nimi spoustu hodin detektivního
pátrání po 30 obrazech, které zmizely z Lumpasovy
bláznivé obrazárny.

Kratochvíl, Miloš: Františkovy pohádky z kouzelné školky
Vaši kamarádi z Kouzelné školky Majda a skřítek František vám
budou v knížce vyprávět veselé pohádkové příběhy. Zasmějete se a
také poznáte spoustu nového. Ale hlavně budete mít kamarády z
Kouzelné školky i na obrázcích a stále u sebe – na poličce ve své
knihovničce. Pro děti od 4 let.

Mikolášková, Eva: Rok s Janičkou
Bohatě ilustrovaná kniha plná čtení, her, úkolů, kreslených
kvizů, hádanek, říkanek a rozpočitadel pro předškoláky a malé
školáky. Obsahuje: rozvíjení schopností, rozvíjení dovedností,
logické myšlení, všeobecné znalosti. Abeceda, psaní, počítání,
roční období, stolování, oblékání, doprava, hygiena, pozorování
v přírodě, svátky, rukodělné práce, příběhy, hádanky, říkanky,
doplňovačky….

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ:
Bauer, Jan: Poslední hodiny velkých imperátorů
Jaké byly poslední dny a hodiny velkých imperátorů, císařů a diktátorů? Jaké byly závěrečné
chvíle života těch, kteří vládli mnoha miliónům lidí a také statisíci ba milióny o život připravili?
Jak umírali, jak odcházeli z tohoto světa mocní, jimž tento svět ležel u nohou? Byla jejich
smrt závratným triumfem, na nějž sami vsadili? Nebo naopak pádem do propasti hanby a
ponížení? Kniha se pokouší na tyto otázky odpovědět a věřte, bude to v mnoha ohledech
čtení velmi poučné. V knize se můžete dočíst, jak umírali: Napoleon Bonaparte, František
Josef I., V.I.Lenin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, J.V. Stalin, K. Gottwald, Mao Ce Tung.

Bueno, Lorenzo Fernández; Urresti, Mariano Fernández:
Tajemství šifry mistra Leonarda
Autoři nově pojali a rozpracovali náměty z velmi známého
románu D. Browna Šifra Mistra Leonarda, který v osobitě
pojatých detektivních zápletkách nastolil mnohá polemická
témata. Autoři se nebrání provokativnosti, uvádějí argumentaci
z různých úhlů pohledu a dovádějí ji v některých případech na
samou hranu literární fikce.

Menšík, Vladimír: Dary Vladimíra Menšíka aneb stromeček
mého veselého života
Z rozhovorů s novináři a z veřejných vystoupení vybrala
uspořádala

Olga

Menšíková.

Kresby

Vladimír

a

Menšík.

Fotografie z rodinného archívu.
Obsahuje: Rozhovory (záznamy rozmluv pro různé časopisy a
na rozmanitá témata), Alkohol (vlastní, autobiografická próza),
Monology (autentické přepisy audionahrávek z estrádních
vystoupení), Ohlasy a vzpomínky. Vybráno z rozhovorů s
novináři a z veřejných vystoupení, doplněno o ohlasy a vzpomínky, filmografii a
obrazové přílohy.

MS 2006 aneb hvězdy míří do Německa
V této knize najdete všechno, co potřebujete vědět o
Mistrovství světa ve fotbale 2006 v Německu. Najdete v ní
historii šampionátů, cestu české reprezentace do Německa i
kompletní přehled kvalifikací a barevný harmonogram
zápasů. Dozvíte se i spoustu dalších zajímavostí.

Třeštíková, Helena; Třeštík, Michael: Manželské etudy
Od

1.

ledna

dokumentární

2006
cyklus

byl

na

ČT2

režisérky

uveden
Heleny

šestidílný
Třeštílkové

Manželské etudy, který mapuje osudy manželských párů po
dobu dvaceti let. Filmy sledovalo více než milion diváků, a
jak se ukázalo, divácký ohlas dokonce zasáhl do dalšího
života

hrdinky

jednoho

z příběhů.

Knižní

Manželských etud teď předkládáme čtenářům.

podobu

NAUČNÁ PRO MLÁDEŽ:

Galerie géniů
200 osobností kultury 20. století (literatura, umění, filozofie)
200 osobností českých dějin (věda, politika, kultura)
200 osobností, které změnily svět (věda, filozofie, umění)
v je tahák do kapsy,

škola hrou – a především nevyčerpatelná studnice

informací, které se mohou kdykoli hodit.
v obsahuje 600 osobnostní vědy, kultury, politiky, umění
v jedinečné uspořádání a snadné vyhledávání
v přehledně a čtivě o životě a díle světových a českých géniů
v stručné a výstižné přehledy
v obsah všech tří dílů: světové dějiny, české dějiny, Česko, věda, filozofie,
umění, kultura, literatura, hudba, výtvarné umění, divadlo, kinematografie,
církve, technika, průmysl, politika, vojenství, sporty; významné osobnosti,
vědci,

filozofové,

vynálezci,

politici,

umělci,

spisovatelé,

přírodovědci,

matematici, hudebníci, skladatelé, panovníci, světci, vojevůdci, cestovatelé;
medailony.

NAUČNÁ PRO DĚTI:
Dedopulos, Tim: Čarodějové aneb Putování světem kouzel
Kniha – bohatě ilustrovaná a propracovaná encyklopedie
pro děti - probírá snad každý aspekt čarodějného umění a
vše, co se týká čarodějů samotných.
Obsah: magie, čarodějnictví, okultismus, mytologie, dějiny,
fantasy

literatura,

čarodějové,

kouzelníci,

šamani,

mystikové, mágové, nadpřirozené bytosti, alchymisté,
templáři, tajná společenství; alchymie, posvátná místa,
věštění, rituály, symbolika, významné osobnosti, literární
postavy, filmové postavy.

Encyklopedie historie světa
Úplný ilustrovaný chronologický průvodce dějinami lidstva.
Všestranný pohled na vývoj lidské společnosti od doby
kamenné

až

do

současnosti.

Podrobné

informace

o

významných osobnostech, popis událostí, které ovlivnily vývoj
světa. Obsažný text plný zajímavostí z dějin doplňují výstižné
ilustrace, portréty osobností a podrobné mapy.

Madsen, Chris: 3D – Podmořský svět
S další knihou z 3D edice se vydáš do hlubin moří a
oceánů. Kniha obsahuje brýle, díky kterým uvidíš
mimořádné trojrozměrné obrázky podmořského života!

Meikleová, Marg: To je zvláštní, že vás to napadlo
Odpovědi na nejrůznější "ulítlé" otázky (Nosili muži
doopravdy vysoké podpatky?; Mohou se lidé samovolně
vznítit?; Proč při líbání zavíráme oči?; Kdo vynalezl
mexickou vlnu?; Zdají se zvířatům sny?; Proč nemůžeme
zlechtat sami sebe? a další) najdete v této zábavné knížce.
Obsah: všeobecné znalosti, zvláštnosti, zvyky, kuriozity,
pověry, zajímavosti, poznatky o zvířatech, lidské tělo,
hudba, spánek, věda, sport, čas…

Pauwelsová, Catherine: Hraju si sám
Zábavná knížka pro všechny, kteří zrovna nemůžou najít
nikoho, kdo by s nimi hrál. V knize najdete nápady, s kterými
si vystačíte sami. Pomůcek budete potřebovat minimálně,
zato šedé buňky dostanou pořádně zabrat

Svět divočiny
Tato kniha se podrobně věnuje fauně i flóře deštných pralesů, savan, horských
oblastí i polárních krajů. Text doplňují nádherné ilustrace, a odhalují tak pohled na
svět i těch nejneobvyklejších živočichů.

Verstraete, Larry : Věda v nebezpečí, 1. díl
Kniha vypráví o mnoha neuvěřitelných výkonech, objevech
a vynálezech. Obsahuje například: atmosférický tlak,
dynamit, potápěčské skafandry, bleskovod, nebezpečná
zvířata, zajímavosti.

Verstraete, Larry : Věda v nebezpečí 2. díl
Druhý díl vypráví o mnoha dalších neuvěřitelných výkonech,
objevech a vynálezech. V obsahu můžete najít: informace
z oblasti lékařství, smrtící nemoci, mimozemské civilizace,
raketové

motory,

deštné

pralesy,

vodíkové

bomby,

podmořské výzkumy, zajímavosti…

Největší kniha nápadů , I. díl
Kniha obsahuje 350 výrobků, na nichž se mohou děti
naučit rukodělným činnostem doslova od A až do Z.
Nápady, které v knize najdete, se dají většinou vyrobit bez
toho, abyste museli kupovat drahé pomůcky a materiály.
Pro děti od 3 do 7 let. Obsahuje: dětské rukodělné a
výtvarné práce a techniky; výrobky z papíru, z textilu,
z přírodních materiálů, ze sádry, z modelovací hmoty;
malování, kreslení, lepení, vystřihování, modelování, šití,
dekorace, ozdoby, přání, dárky, hračky, vitráže, obaly na
knihy, rámečky; svátky, Velikonce, Vánoce, Halloween.
Materiály, pracovní postupy, předlohy.

Velká kniha her
Kniha přináší více než 200 her, hříček, závodů, soutěží a
další zábavy v přírodě. Pro děti od 6 do 12 let. Obsahuje:
hry v přírodě, sportovní hry, pohybové hry, míčové hry, hry
ve vodě, hry v lese, orientační hry, hry na hřišti, zimní hry v
přírodě; plavání, potápění, poznávání přírody ; sportovní
turnaje, herní pravidla, praktické příručky.

BELETRIE PRO MLÁDEŽ:
Blytonová, Edit: Hádanka chlapce ze sousedství
Nick, Katie a Laura mají velkou radost, když se do sousedství nastěhuje nový
chlapec, a nemůžou se dočkat, až se s ním seznámí. Jenže Kit se v domě ukrývá
před únosci a nikdo ho nesmí vidět.Přesto mezi dětmi vznikne tajné přátelství, a když
Nick náhodou vyslechne zločince, jak chystají únos, rozhodnou se děti Kita zachránit.

Blytonová, Edit: Hádanka která vůbec nebyla
Na návštěvu k Nickovi a Katie přijede strýc Bob - soukromý detektiv. Aby se nenudil,
vymyslí pro něj děti hádanku. Záhy se ale dětská hra změní v opravdové pátrání.

Blytonová, Edit: Hádanka Rádžova Rubínu
Další dobrodružství Nicka a Katie se tentokrát točí kolem záhady Rádžova rubínu,
který mají zdědit dvanáctiletá dvojčata Sophie a David.

Doyleová, Debra: Čarodějova soška
Randal musí s přítelkyní Lys zachraňovat svět před zlem,
tentokrát

v

podobě

slonovinové

sošky,

která

bere

Randalovi jeho sílu a nepřímo zapříčiní i smrt přítele
mladého čaroděje.

Doyleová, Debra: Nebezpečí v paláci
Randal a Lys jsou pozváni na dvůr prince Vespiana, který
pořádá divadelní představení. Randal zjistí, že se proti princi chystá spiknutí, které
má na svědomí jeho vlastní bratr a tak musí s pomocí svých čarodějnických
schopností zabránit princově smrti.

Doyleová, Debra: Velkokrálova dcera
Pro Randala, Lys a Waltra začíná jejich nejdůležitější úkol:
musí zachránit princeznu Diamantu a dosadit ji na trůn do
království v Brecelandu. Čekají je nebezpečné bitvy, neboť
lord Hugo de la Corre se prohlásil za Velkokrále, a pokud se
ho v den letního slunovratu nepodaří zastavit, zavládne v
zemi ještě větší chaos.

Hulpach, Vladimír: Báje evropských měst
Báje, pověsti a legendy, pocházející z různých koutů Evropy.

Lanczová, Lenka: Andělé noci
Letní příběh o ztrátách a nálezech, které provázejí každou
první lásku, se odehrává během několika málo dní ve městě i
na letním táboře, kam Maja se svou kamarádkou odjíždí na
brigádu začátkem jednoho horkého léta, plného příslibů i
těch nejtajnějších tajemství…..

Rudolf, Stanislav: Blíženci
Příběh vyprávěný střídavě dospívajícím chlapcem a invalidní dívkou o tom, jak se
jejich rodiče vzali a oni se učí žít společně v nové rodině.. Dívčí román je silný a
dojímavý příběh o sblížení intelektuálně založené Milady a sebevědomého sportovce
Davida, jejichž přátelství po dramatických peripetiích přerůstá v intenzívní lásku.
Napínavé dějové prvky, ale také humor, známé prostředí a živý jazyk jsou devizou,
která nepochybně vyvolá oprávněný čtenářský zájem.

Schröderová, Patricia: Peprmintky a velký test věrnosti
Emily, Myška a Lou jsou nejlepší kamarádky. Říkají si
Peprmintky podle svých oblíbených bonbonů. Jen kdyby se
mezi ně pořád nepletli kluci! Maleen by se nezakoukala do
Jespera a Emily by neměla důvod žárlit. Neztrácely by
energii hloupými spory. Emily nastraží na Maleen past. Jak
se zamilovaná kamarádka zachová? Jestlipak ve velké testu
věrnosti obstojí?...

Smetanová, Jana: Moje letní prázdniny
Autorka líčí příběhy dvou sester, Mileny a Edity, které tráví první měsíc svých
prázdnin na brigádě jako prodavačky v cukrárně. Kromě toho dostaly ještě na starost
psa Tarzana. Zdálo by se, že jsou tak zaměstnané, že na milostné avantýry nebudou
mít čas. Ale opak je pravdou! A protože jim v seznamování vydatně pomůže i jejich
čtyřnohý kamarád, není nakonec o kluky nouze. Ano, i červenec v Pardubicích se
někdy báječně vydaří…

Svobodová,Eva: Škola není holubník
Mohlo by to být skvělé, nechodit v máji týden do školy a místo
toho pást kůzlata na tajné loučce mezi paneláky. A navíc s
klukem, který není člověku docela lhostejný. Mohlo by to být
skvělé, ale škola není holubník. Katka se rozhodla, že
pomůže své tetě vyřešit problém, který si sama nezpůsobila.
A každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Nebo
snad ne? O tom a ještě o lásce ke zvířatům, kamarádství a
zradě je tato trochu bláznivá knížka.

Jak to bylo poprvé
Antologie šesti povídek o různých podobách prvních lásek.
Z pera kmenových autorek Víkendu.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
Bláha, Viktor: Vraždy v Čechách
Ve dvanácti detektivních příbězích, které jsou napsány
podle skutečných událostí, autor podrobně přibližuje
případy, které svého času otřásly veřejností. Záměrem této
knihy nebylo pouze poskytnout čtenáři tolik žádané napětí,
ale také možnost nahlédnout do složité práce detektivů.
Obsahuje: Sex v údolí smrti ; Tělo jako důkaz ; Smrt na
idylickém venkově ; Případ - zamilovaný doktor ; Démon
alkohol ; Předem připravená vražda ; Dívky také vraždí ;
Byl to člověk ve zvířecí kůži ; Případ taktovky Bedřicha
Smetany ; Čas, kdy nepřišel zákon ; Kam dávají spát
matky své mrtvé děti ; Případ bratrské lásky.

Cimický, Jan: Andělský prášek
Román sleduje životní osudy dnešních dvacetiletých, kteří
teprve hledají své místo v životě. Nahlížíme do světa
nabízeného

drogou,

který

překvapuje

svou

členitostí

začínáme chápat, jak obtížný je návrat do "obyčejného" světa

Cimický, Jan: Srdce a skalpel
Román nabízí pohled na osud mladého muže, Ivana Piskáčka,
který se narodil počátkem dvacátého století v Petrohradě a byl
předurčen k diplomatické kariéře. Řízením osudu se však
ocitnul v pracovním táboře na Sibiři a bojoval o holé přežití.
Staneme se svědky nezlomné vůle k životu.

a

Cimický, Jan: Superstar story
Hrdinkou románu je patnáctiletá Jana Kvapilová, vyrovnávající se
se ztrátou rodičů, kteří zahynuli při dopravní nehodě. Oporou je jí
hudba, koncertní kytara a pěvecký spolek. Sní o tom, že se stane
zpěvačkou.

Devátá, Ivanka: Všechny mé domovy
"Katastrofické" vyprávění o stěhování, malování, renovaci bytu a příbuzných pohromách,
které autorka osobně prožila. Obchází přitom problémy z jiných oblastí života, například
zdravotní, finanční i citové, a drží se houževnatě stěhováckých popruhů a malířské štětky,
jelikož soudí, že větší příděl drsné reality by čtenář neunesl. O své zkušenosti
s překonáváním bytových malérů se rozhodla podělit se se čtenáři poté, co dospěla
k moudrému poznání, že nic člověka nerozveselí tak jako pohled na cizí mizérii. Proto je tato
knížka určena především těm, kteří mají momentálně zatopený sklep, vypnutý telefon,
přepálené elektrické vedení, nefungující topení a vražedný vztek. Pokud se tento vztek po
přečtení Všech mých domovů nezmírní, nabízí autorka ještě možnost knihu přetrhnout.

Ellroy, James: L.A. přísně tajné
Případ přestřelky v non-stop baru, při které zahyne šest nevinných
lidí, přijíždí vyšetřovat trojice policistů, kteří se k sobě chovají jako
rivalové, což se odráží i ve vyšetřování. Jejich vzájemný vztek si
však v ničem nezadá se zuřivostí vrahů, které pronásledují. Román
je lahůdkou pro milovníky tradiční detektivky a bezesporu patří
mezi klasiku žánru.
Enslerová, Eve : (V)hodné tělo
Populární autorka se v této knize zamýšlí, co znamená „mít
(v)hodné tělo“. Individuální výpovědi zachycují ženy, které trápí
perfekcionismus. Je to i vtipná výpověď o dnešních ženách,
které mají nejrůznější schopnosti, ale neumějí přijímat sebe
samé a svá (tak různá) těla...

F., Christiane: My děti ze stanice ZOO
Podle zpovědi zachycené na magnetofonových páscích
zpracovali Kai Hermann, Horst Riedl. Dnes již dospělá
Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech setkala v
evangelickém centru pro mládež s hašišem, ve třinácti na
diskotéce s heroinem. Brzo se stala na drogách závislou,
přes den chodila do školy a odpoledne si spolu se svými
přáteli-narkomany vydělávala na stanici ZOO peníze na
drogy prostitucí. V autobiografickém příběhu Christiane F.
vypráví s obdivuhodnou snahou o přesnost a s odzbrojující
otevřeností o osudech dětí, o kterých se veřejnost dozvídá až z titulků novin, jež
oznamují jejich smrt.
Francková, Zuzana: Volám psychiatra, aneb Návod na dokonalé manželství
Další z řady báječných románů oblíbené autorky. Svým osobitým stylem spisovatelka
vypráví o různých peripetiích svého manželského života a líčí, jak vhodným
způsobem zapůsobit na partnera, aby příliš nevrčel ani v případě, že si paní domu
usmyslí přestavět celý byt. Takže se, milé čtenářky, poučíte – i pobavíte….

Hanykovics, Radek: Pro drogy nemá smysl umírat
Na základě svých thajských vězeňských zápisků sepsal Radek
Hanykovics, Čech, který byl odsouzen za pašování heroinu, deník, v
němž se zpovídá z toho, co ho k drogám přivedlo, popisuje okolnosti
svého zatčení a život v thajském vězení.

Hochmannová, Corinne: Zpátky z Afriky
Po primitivním, nelehkém životě u Masajů čekají Corinnu i při
novém začátku ve "světě bílých" netušené problémy. Se stejnou
vůlí, odvahou a optimismem jako v Keni buduje své dceři a sobě
novou existenci. Její fascinace Afrikou však nevyprchala a v
březnu 2003 znovu vstupuje na africkou půdu...

Janouchová, Kateřina: Nejbližší
Román vypráví příběh, který prožívaly desítky milionů rodin bez
ohledu na zemi. Na základě osobních zkušeností autorka vystavěla
vzrušující příběh, v němž sugestivním zpracováním dokázala
zpřístupnit velmi citlivé téma - život s někým, kdo propadl závislosti
na alkoholu nebo drogách a koho stále ještě milujeme.

Keleová-Vasilková, Táňa:Květiny pro Lauru
Čtivý, jímavý společenský román, v němž se tragédie snoubí s
novou nadějí.

Mladí manželé Laura a Ivan si vychutnávají své

štěstí...až do chvíle, kdy jim zemře jediný syn, sedmiletý Tomášek.
Jejich životy a vztah jsou podrobeny té nejtěžší zkoušce. Dokážou
ji zvládnout? Budou umět přijmout bolest, kterou jim život nadělil?
Jak se vyvine jejich další osud?

Kopřivová, Martina: Brunův koktejl
Příběh mladíka dnešní generace, jenž se snaží vyřešit své komplexy
z dětství, kdy byl tlustý a neohrabaný, návštěvou posilovny a
užíváním anabolik a steroidů. Brzy si ale zakázané látky začnou
vybírat svou daň v podobě agresivity, nervozity, potivosti a dalších
negativních účinků, které ho nejednou přivedou do maléru. A tak se
Bruno Kučera ocitá na chirurgii, psychiatrii, v rehabilitačním ústavu...

Kundera, Milan: Nesmrtelnost
Poslední autorův román, jehož téma je existenciální, a jak říká
autor, je to téma lyrismu. Poprvé byl vydán francouzsky v r. 1990.
Autor se

nad problémy vnitřní a vnější svobody člověka a

odpovědnosti.

Kueglerová, Sabine: Dítě džungle
Neobyčejný příběh Sabiny Kueglerové začal, když ve svých pěti
letech odjela s otcem, německým lingvistou a misionářem, na
Novou Papuu do Indonésie ke kmeni, který žije v primitivních
podmínkách i vztazích jako v době kamenné... Jejím hřištěm byla
příroda, jejím domovem džungle a střechou nad hlavou obloha.

Marek, Aleš: Mezi Svratkou a Svitavou I.
První část sbírky příběhů vycházejících z brněnských pověstí i
ze života legendami opředených, kdysi skutečně žijících lidí, je
napsána souběžně v hantecu, který je nedílnou součástí
brněnského života, a ve spisovné češtině.
Obsahuje: Storky ze štrek a placů = Pověsti z
Storky

z
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ze
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=
=

ulic a náměstí;

Pověsti

Pověsti
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z Petrova;
Špilberku;

Storky ze Starýho rathauzu = Pověsti ze Staré radnice.

McBain, Ed: Horko – příběh z 87. revíru
Ani město rozpálené letním vedrem není bez zločinu...
Steve Carella z 87. revíru řeší případ zdánlivé sebevraždy
neúspěšného malíře, jeho kolega Kling se trápí nevěrou své
krásné ženy.

Nezval, Martin: Štěstí je tady a teď aneb Racionální analýza nevěry
Hlavním hrdinou současného českého románu je bývalý populární rocker, nyní
nadprůměrně úspěšný muž v rámci obchodní sféry. V šestatřiceti dosáhl mnohé
z toho, o čem většina lidí pouze sní. Vlastní velkou reklamní agenturu, je
spolumajitelem celostátních novin… Přesto mu něco chybí. V románu se ocitá mezi
dvěma ženami, z nichž obě ho nutí k rozhodnutí. Musí volit nejen mezi nimi, ale i
způsobem

života.

Jestliže

se

rozvede,

je

třeba

se

rozloučit

s polovinou

podnikatelských aktivit: ty ze zákona připadnou manželce. Mladší přítelkyně je pro
změnu šance začít znovu. Nepochybuje, že právě to člověka rozvíjí, ale zároveň si
uvědomuje, že svoboda s celou svou opojností děsí absencí jistot.

Palmer, Michael: Doktor chodí tiše
Manželka doktora Harryho Corbetta se připravuje na těžkou operaci. Když ji však
Harry přijde navštívit do nemocnice, zjistí, že je mrtvá. Navíc se okamžitě stává
podezřelým z vraždy. Brzy umírá další člověk a Harry poznává, že vrahem musí být
někdo, kdo se může nepozorovaně pohybovat po nemocnici - lékař. Harry se pouští
do pátrání a odhalí spiknutí, které ohrožuje život každého pacienta ve městě...

Pascarlová, Jacqueline: Byla jsem princeznou
Skutečný životní příběh. Autorka se narodila australské matce a
čínskému otci. Odjakživa ji provázely problémy, šikana, posměch,
nedostatek lásky. Později sice získala nezávislost, ale potkal ji zlý
osud ztráty vlastních dětí. V závěru knihy popisuje svůj boj za
jejich návrat.

Presto, Richard: Případ kobra
Strhující thriller odhaluje utajovanou stránku biologického výzkumu, mikrobiologickou
válku, odvrácenou tvář genetiky, jejich možná zneužití a připomíná aspekty, na které
bychom neměli zapomínat. Nejnovější vynořující se viry se neobjeví v tropickém
pralese, ale v mysli schopného biologa, vybaveného znalostmi a technologií.

Strieber, Whitley: Den poté
Planeta Země se skutečně rozzuřila. Nastává doba ledová.
Profesor

James

Hall,

paleoklimatolog,

se

vydává

do

katastrofou postiženého New Yorku, kde v budově knihovny
přežívá skupinka lidí a mezi nimi je i jeho syn Sam.

Svobodová, Vlasta: Co ještě napsal život
Poutavé životní příběhy mnoha žen i mužů, ve kterých se
najde každý z nás. Život někdy neběží jen podle našich přání.
Avšak tomu, kdo neztrácí naději, se nakonec většinou dostává
spravedlivé odměny.

Vrbová, Alena: V erbu lvice
Děj románu se odehrává v polovině 13. století, kdy dospívající Přemysl Otakar
vypovídá boj svému otci, Václavu I. V popředí vyprávění stojí Zdislava z Křižanova,
žena Václavova bojovníka a diplomata pana Havla z Lemberka. Zdislava se vzdává
přepychu, aby mohla všechny síly věnovat léčitelskému úsilí ve svém "špitálu", kde
nalézají útočiště nemocní a zbědovaní.

