K ŽNÍ NOV
KNIŽ
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EN 201
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BEL
LETR
RIE DO
OSPĚ
ĚLÍ
Bauer, Josef Ma
artin: Kam až mě no
ohy donesou
Kniha líčí útěk býývalého německého vojáka
v
z tá
ábora nuce
ených
prací na
n Sibiři. S kulkou
u zaklíněn
nou ve sp
podině leb
beční
a témě
ěř barvoslepý po otravě
o
olo
ovem v ru
udných do
olech
postupo
oval poma
alu krok za
z krokem, aby kon
nečně po třech
letech dosáhl
d
bezzpečí domo
ova.

Dev
veraux, Ju
ude: Divok
ké orchide
eje
Spissovatel Ford
F
Newc
comb žije
e po smrrti své manželky
osa
amělým živvotem a není
n
schopen napsa
at jedinou řádku.
Insp
piraci mu dodá sezn
námení s literární ba
adatelkou Jackie.
Zam
městná ji jako svo
ou asistentku a odcestuje s ní do
měsstečka Colle Creek v Severní Karolíně,
K
kd
de se má odehrát
děj jeho nového románu
u...
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Fuchso
ová, Irena
a: Když sta
aré děti pláčou
Kniha obsahuje
o
2 povídekk, ve kterýcch nechybíí láska ani smrt,
22
osudné
é omyly, ne
evěra, pom
msta, erotikka, žárlivost, ale i sa
amota
a zklam
mání z lidí nám
n
nejbližších.

Gardn
ner, Erle Stanley:
S
Přřípad malá
átného mo
oskyta
Perry Mason se opět ujímá
á zdánlivě předem zttraceného případu
a řešíí jej za pomoci
p
sv
vé věrné sekretářky
s
y Delly Sttreetové
a soukkromého detektiva Pa
aula Drake
ea.

ood, Julie: Svatba
Garwo
Kniha volně
v
nava
azuje na román
r
"Ne
evěsta". An
nglickou šlechtičnu
lady Brrennu une
ese v den jejího sňa
atku s jiným
m mužem skotský
zeman MacAliste
er. Tvrdí, že ji po
otřebuje je
en proto, aby mu
porodila
a syna, poté
p
může
e odjet do
o rodné Anglie.
A
Když však
MacAlissterův klan
n napadno
ou nepřáte
elé a Brenna je zata
ažena do
spleti nebezpečn
n
ných intrikk, právě MacAlister
M
se jí vyd
dává na
pomoc...
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G
Garwood,
Julie: Zám
mky
P
Princezně
Alesandře
e, která ztra
atila otce i matku a vvyrůstá v klášteře,
k
h
hrozí,
že ji poruččník provd
dá za krrutého ge
enerála. Jediným
J
v
východiske
em

je

fo
ormální

sňatek
s

s

některým
m

důvěryh
hodným

A
Angličanem
m. Tím mu
užem má být
b mladšíí syn poručníka, Colin. Ten
v
však
sňate
ek odmítá.. Ale když
ž dojde k pokusu o princeznin
n únos,
z
změní
názo
or a je pro ni ochoten
n nasadit i život.

Jansa, Pavel: Prrůšvih Mudr. Nemra
avy
Vyprávví vesele o trablech mladého
m
lé
ékaře, jeho
ož rozvern
ný život
skončí sňatkem s dcerou nadřízenéh
n
ho. Tchán je přísný strážce
s
morálkyy a náš hrrdina jeho přízeň moc potřebuje
e. Přesto si
s ještě
jednou vyjede s bývalou
u milenko
ou. Když se pak objeví
kompro
omitující fotografie,
f
má hrdina nahná
áno. Poku
usí se
skandá
álek ututlat, ale najde
e mrtvolu...Zdá se, že
e legrace končí.
k

ma, Ivan: Moje
M
zlatá řemesla
Klím
Povíídky, v nicchž se au
utor opírá o autobiiografické zážitky
disid
denta. Ob
bsahuje ty
yto povíd
dky: malířřská, paš
šerácká,
archeologická, řidičská, posílkářská
p
á, zeměmě
ěřičská.
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Roberttsová, Norra: Tři osu
udy
Tři sou
urozenci Sullivanov
S
i vlastní vzácnou sošku Kló
óthó
a rozho
odnou se vypátrat
v
da
alší dvě soššky sudiče
ek, protože
e jen
ve trojiici mají mimořádnou
u moc i ce
enu. Přitom
m vzniknou
u tři
nová přátelství
p
a teprve z jejich spojjenectví plyne netušená
síla, kte
erá snad dokáže
d
čelit zákeřném
mu zlu.

Smith, Wilbur: Orel v oblacích
o
Bývvalý pilot jih
hoafrického
o letectva se po tragédii v Jeru
uzalémě
vraccí do rodn
né Jihoafric
cké republiky. Své zzohyzděníí skrývá
před
d lidmi v rozlehlé buši cobyy strážce národního
o parku
a ne
etuší, co prro něj osud
d ještě uch
hystá...

Smith, Wilbur: Ptačí
P
vodo
opády
Šestá kniha série
e Sága ro
odu Courtn
neyů.Černá
á a bílá Affrika
ovlivňují životní osudy
o
gene
erála a stá
átníka Seana Courtne
eye,
dalšího
o z rodu silných osob
bností.
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Váňová, Magda: Kukaččí mládě
Riva a Dáša byly od dětství přítelkyněmi, spolu vystudovaly a za manžele si vybraly
dva kamarády, kteří udělali kariéru v pražském pětihvězdičkovém hotelu. Jejich
rodiny jsou si blízké společnými osudy a vztahy mezi nimi
jsou hlubší, než je obvyklé v příbuzenských svazcích. Pouto
se přenese i na syna Rivy Dalibora a dceru Dáši Joriku. Oba
se různými cestami stali novináři, ale k pocitu naplněného
života jim atraktivní práce, úspěch a dobrodružství nestačí.
Dalibor touží vytvořit fungující svazek a mít děti. Po dvou
nevydařených pokusech nakonec musí využít nabídku stále
svobodné Joriky, že jeho dítě místo manželky odnosí
a porodí a daruje mu tak kukaččí mládě.

Viewegh, Michal: Mafie v Praze
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně
nevypadá: na Praze II kdosi tajně sleduje, a dokonce fyzicky
napadá opoziční politiky a občanské aktivisty, kteří protestují
proti chystané zástavbě Trojmezí, krásnou makléřku Dianu
z finanční skupiny Patria vydírá ruská mafie a ministr vnitra
Stanislav Langross předčasně propustí z programu na
ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka, jenž na
neznámém místě ukrývá kompromitující materiály na mnoho
českých politiků. Novináři z MF DNES tudíž náhle nevědí,
o čem psát dřív, věhlasný pražský kmotr Mord se musí
narychlo vrátit ze své jachty v Chorvatsku a nájemný vrah Ras dostane od
příbramského šéfa další „zakázku"... Kniha, kterou autor napsal ve spolupráci
s investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou, vychází z reálných podkladů
o politické korupci a lobbistických praktikách.
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NAU
UČNÁ
Á DO
OSPĚL
LÍ
Buchnerová, Ba
arbara: Co
o máme vě
ědět o sekttách
k
má
á pomoci mladým lidem, aby
a
nepo
odlehli
Tato kniha
nástrah
hám nábo
oženských sekt a podobných
p
autoritářsských
skupin.. Knihy dop
plňují skutečné živottní příběhy
y a zážitky,, rady
rodičům
m mladistvvých obětí i adresy in
nstitucí, na
a které se může
obrátit každý, kdo
o potřebuje
e pomoc.

Liška, Vladimír: Neslavné
é konce sla
avných
Ve své výp
pravě za záhadami české h
historie se
e autor
tentokrát sna
aží pátrat po historiických rozzporech, které
k
za
bou zanecchaly něk
které tradiční dějep
pisné mýtty. Jak
seb
zde
eformovala
a ideologie
e a nábožženství život patronů
ů české
zem
mě sv. Vácclava a sv.. Ludmily, či ušlechtilého bojov
vníka za
„pra
avdu božží“ Jana Žižky? Kdo byli vvlastně „T
Táborští
tero
oristé“? Ja
aké otazníky zůstáva
ají ohledně
ě smrti Albrechta
z Valdštejna,
V
spasitele pobělohorsských Čecch? Kromě dalších
histtorických osobností padá po
ozornost i na mechanické
mystérium posled
dního tisícciletí – pražského Go
olema. No
ová syntéza
a existujíc
cích fakt
přináší řadu kon
ntroverznícch odpovědí, jimž ovšem
o
nikd
dy nechyb
bí zarážejíící míra
pravděpodobnostti.
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Švihálek, Ludvík: Důvěřuj životu! : Kniha o hledání
jistot v nejistém světě
Odpovědi na otázky o smyslu života, existenci života po
životě, kam spějí dějiny, jak lze opravdu správně
a šťastně žít

Vašíček, Arnošt: Setkání s tajemnem
Tato kniha je výběrem nejprůkaznějších z více než dvou tisíců tajemných případů.
Vznikla zásluhou několika stovek osob, které se nebály přiznat, že se setkaly
s něčím, co sice nejsme schopni pochopit, ale co přesto nemůžeme popřít
a přehlížet. Jejich svědecké výpovědi dokazují, že nejen svět okolo nás, ale
především my sami v sobě skrýváme četná nerozluštěná tajemství.

Svědectví pamětníků druhé světové války
Autentické
z

vzpomínky

pamětníků

druhé

světové

války

Plzeňského kraje doprovází bohatá fotografická dokumentace,

mnohé ze snímků se teprve nyní dočkaly publikování. Za každou
vzpomínkou je skutečný lidský příběh, který by mohl oslovit
čtenáře všech generací. Život za okupace, odboj, příjezd
Američanů i doba těsně po válce – to vše ožívá v publikaci, která
je vhodná i jako doplňková učební pomůcka pro základní i střední
školy v hodinách dějepisu.
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BEL
LETR
RIE DĚTI A MLÁ
ÁDEŽ
Ž
Chalou
upek, Václlav: Brášk
kové, prázzdniny s vllčaty
Chlape
ec Vašek odjíždí se
e svým otcem
o
na prázdninyy do
hájenkyy v lesích. Tam na něho čekká překvap
pení - dva
a vlčí
bráškovvé, dvě kavky a navíc ješště jeden čiperný vydří
v
mláden
nec. S tolikka kamará
ády Vašek ani nepoč
čítal. Spole
ečně
s ním můžeme v knížce chodit na procházky
y se zvíře
ecími
ády a ve
ečer poslo
ouchat za
ajímavá vyprávění otce
kamará
o vlcích
h i ostatnícch zvířatech, jejich vla
astnostech
h a výskytu
u

Fis
sherová, Jude:
J
Pán
n prstenů – společ
čenstvo prstenu
p
(ná
árody, byto
osti a místa středozzemě)
Pod
drobný ob
brazový průvodce vzztahující se k prvním
mu dílu
trilo
ogie Pán prstenů, film
mu Společe
enstvo prstenu. Kniha, která
je bohatě doprovázen
d
na barevn
nými fotog
grafiemi z filmu,
stru
učně

pop
pisuje

jed
dnotlivé

n
národy,

b
bytosti

a

místa

Stře
edozemě, jenž se v prvním
p
díle
e filmu obje
evují.

ová, Cornelia: Drač
čí jezdec
Funkeo
Dobrod
družný přííběh plnýý kouzel, záhad a nespouta
ané
fantazie
e.

Chlape
ec

Ben

společně

s

drake
em

Lung
gem

a trpassličím děvččetem Povvídalkou putují světe
em, aby našli
Lem ne
ebes, bájnýý domov draků.
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K
Kabátová,
,Veronika:: Když přijjde láska
K
Katce
je už sedmnáct, třetím rokem
r
stud
duje gymn
názium a touží po
lásce. Kdyžž se na sccéně objeví nový klukk Jirka, pře
edstavuje si,
s že by
m
mohl
být oním
o
vysn
něným prin
ncem. Vše
echno se zzačne vyja
asňovat
b
během
škkolního po
oznávacího
o zájezdu do Irska
a, kde se
e Katka
d
dostane
d svízeln
do
né situace
e. Tehdy poznává sílu kama
arádství
a lásky.

Kutík, Josef: Bílá vydra
Dobrod
družný rom
mán o českkém chlapcci, který se
e v době hospodářsk
h
ké
krize v 1. polovině 20. sto
oletí vydal s otcem za moře a v Kanad
dě
dospívá
á v muže.

Řeháčko
ová, Věra: Věrka, dc
cerka za všechny
v
d
drobné
Dobrodrružný příbě
ěh devítile
eté Věrky, která prožžije prázdniny na
venkovsské chalupě
ě se spous
stou zvířeccích kamarrádů.

Štulcová, Reanta: Nemeto
onburk
Dvojčata Tom a Áňa provvedou čten
náře starob
bylým labyyrintem po
od
hradem
m

Nemettonburk,

odhalí

t
tajemství

Křišťálové

jeskyn
ně

i záhad
dných pod
dob sourozzenců Justtýny a Luk
káše s jejich dávným
mi
předky...
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Deary, Terry: Dě
ěsivé dějin
ny – Zuřivíí aztékové
é
O čem
m se vám učitelé neodvažují
n
í říct: Nád
dherné mě
ěsto,
podivuh
hodná kulttura a krva
avé oběti V knize Zuřiví
Z
Aztékové
se dočtete o děsivých faktech ze života
a Montezu
umy,
Huitzilo
opochtliho a dalších lidí, národ
dů a bohů, jejichž jm
ména
jsou na
a první poh
hled nevyslovitelná a kteří si lib
bovali v tom
m, že
vytrhávvali lidská srdce.
s
Dozzvíte se na
apříklad: · proč Aztékové
jedli žá
áby · kdy bude
b
kone
ec světa · jak
j se hrajje s míčem
m na
život a na smrt Přečtěte
P
si také o lidsských oběte
ech, tajem
mném
národu Mayů a trrpících otro
ocích. Bude
ete vědět vše
v o mocných
kněžích
h, podivnýých zvycích indiánskkých váleč
čníků a pro
ohnaných conquista
adorech,
kteří si dokázali Aztéckou
A
říši podrobiit, ačkoli jic
ch byla jen
n hrstka. Dějiny nikdy
y nebyly
tak děssivé!!!

Deary
y, Terry: Děsivé
D
dějjiny – Mize
erná prvníí světová válka
v
V kniize Mizern
ná první světová vá
álka se do
očtete o hrrůzných
detailech prová
ázejících strašlivé
s
o
období
dějin, které zasáhlo
z
každé
ého – od mírumilovný
m
ých demon
nstrantů (kkteří se pra
ali, ještě
než válka
v
začala) až po
p ubohé vojáky trp
pící v zák
kopech.
Dozvíte se nap
příklad, co
o dělal „T
Tučný král“ se zbytky jídel
a koň
ňskými mršinami, jak vám může
m
čich
hání vlastn
ní moči
zachrránit život při plynov
vém útoku nebo pročč přísně střežené
s
něme
ecké tajem
mství vyzra
adil pár sta
arých ponožek. Přečtěte si
také o šibeničn
ním humoru a teskkných pís
sničkách, nedomyšle
ených roz
zkazech
a vojen
nských povvěrách, kte
eré vzniklyy za války
y, která mě
ěla skončitt za čtyři měsíce,
m
a místo
o toho trvalla celé čtyřři roky.
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Každé dítě to zvládne: Sto výtvarných nápadů
Obsahuje různé výtvarné techniky, vystřihovánky, koláže,
loutky, masky, tiskátka, nápady, ruční práce….
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