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Beletrie pro dospělé 
Brown, Dan: Pavučina lží 

Rachel Sextonová, zkušená analytička a dcera 
prezidentova volebního soupeře Sextona, má na osobní 
prezidentův rozkaz odletět do Arktidy, kde NASA učinila 
fenomenální objev. V miliony let starém meteoritu 
nalezla zkameněliny živočichů, důkaz mimozemského 
života. Za polární kruh je povolán i populární oceánský 
biolog Tolland, ale pocit triumfu z objevu začíná 
nahrazovat pocit ohrožení. Na skupinku vědců zaútočí 
vraždící komando. A zatímco zoufale bojují o život, ve 
Washingtonu propuká boj o mocenské pozice. Senátor Sexton je ochoten udělat 
cokoli, třeba i obětovat vlastní dceru, jen aby usedl do prezidentského křesla. 

 

 

Formanová, Martina: Skladatelka voňavého prádla 

Autobiografická prvotina, plná vtipných úvah                           
a bryskních postřehů, naznačuje, že nebudeme listovat 
stránkami milovaného deníčku smáčeného slzami lásky, 
ale  že se nám představí osobnost, která s neobvyklým 
nadhledem, sebeironií a vtipem dokázala rekapitulovat 
své životní hledání, prohry i vítězství. Volně navazuje 
kniha "Snědla dětem sladkosti". 



Formanová, Martina: Snědla dětem sladkosti 

Kniha volně navazuje na titul "Skladatelka voňavého prádla". 
Autorka vtipným stylem přibližuje čtenáři nejen svou každodenní 
realitu - přesazení do odlišné země a kultury, uvykání venkovu, 
výchovu dospívajících dvojčat, vlastní plány a sny, ale dokáže 
humorně reflektovat i vážnější životní okamžiky včetně 
společenských a politických témat. 

 

 

 

Kraus, Ivan: Kdybys nebyla, vymyslím si tě 

Autor ve své próze nechává svého hrdinu prožívat citové 
bouře první lásky zároveň s nekonečnou nudou prvního 
zaměstnání, to vše pod vlivem atmosféry padesátých let 
minulého století. Tuto dobu i vnitřní svět postav zachycuje           
s vtipem a lehkostí. 

 

 

Kraus, Ivan: Muž za vlastním rohem 

Sbírka satirických minipovídek se s nadsázkou dotýká života lidí              
v prostředí kapitalistického současna - výchovy dětí, podnikání, 
televize, mezinárodního dění. 

 

 

 

Kraus, Ivan: Muž pod vlastním dohledem 

Knížka krátkých próz, které s laskavým humorem a ironií 
postihují nešvary naší společnost 

 



Naučná literatura pro děti 
 

 

Frisch, Otto von: Křeček  správná péče : rady odborníka ke 
správnému chovu  

Publikace pro mládež, obsahuje informace o výživě                           
a nemocech křečků, o chovu a péči o křečky. 

 

 

Naučná literatura pro dospělé 
Meyer, Hermann – Harmonický život s fen-šuej : dokonalý interiér doma i na 
pracovišti : úspěch v profesním i osobním životě 

Obsah: orientální filozofie, čínské náboženství, feng šuej, čchi, pa-kua, životní 
harmonie, životní energie, každodenní život, bydlení, zaměstnání, vztahy. 

 

 


