Tyto knihy nejsou NOVÉ rokem vydání, ale tím, že jsme je NOVĚ jako DARY
dostali z Městské knihovny v Kuřimi (únor 2016).

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Bellemare, Pierre: Já se pomstím!
Touha po pomstě provází lidstvo od dávnověku a může nabývat
nejrůznějších forem. Kniha přináší čtyřicet skutečných příběhů,
v nichž pomsta, někdy velmi rafinovaná, hraje hlavní roli.

Boccaccio, Giovanni: Dekameron
Soubor jednoho sta povídek, podobenství a příběhů velkého renesančního básníka.
Deset mladých Florenťanů, tři dámy a sedm pánů, se rozhodlo před morovou ranou
utéct z města a schovat se na venkovském sídle. Večery si krátili vyprávěním
humorných, poučných, ale i erotických příběhů. Do dnešních dnů je výtečným
zdrojem informací o tehdejším životě v Itálii, o radostech a strastech renesančního
člověka a samozřejmě také o lásce, která může mít mnoho podob.

Brožíková, Helena: Rošáda
Poklidným životem doktorky Kláry z psychologické poradny zamíchá
jeden zmatený telefonní omyl. Vyděšená holčička ji prosí o pomoc, ale
než se k ní Klára a policie dostanou, je pozdě. Po únosu Terezky a
vraždě mladé ženy rozbíhá kapitán Vondráček své vyšetřování a Klára
se nedobrovolně ocitá ve středu dění. Stává se prostředníkem mezi
únoscem a policií, začne pochybovat o oficiální verzi případu a přestává
věřit i policii. Se svou přítelkyní novinářkou se pouští do pátrání po
dalších souvislostech a dostává se k dávné tragédii, jejíž stín navždy
spojil pětici spolužáků...

Cimický, Jan: Truhla s tisíci zámky
Jiří Samba, významný kardiolog, který je po autohavárii několik
měsíců v bezvědomí, prožívá zvláštní stavy. Jsou to střípky
vzpomínek dřívějších zážitků či ozvěny předchozích životů? Byl
snad čínským soudcem, či policejním radou nebo tkalcem? Jak je
možné, že poznává místa, kde nikdy předtím nebyl? Začíná vnímat,
že ho lékaři, přátelé i žena chtějí vrátit zpět do života, do
současnosti, ale přeje si to? Není mu není lépe v onom stavu mezi
životem a smrtí? Příběh o životní síle i nejasných oblastech našeho
vědomí, k nimž dosud neznáme správný klíč, abychom je otevřeli.

Cook, Robin: Horečka
Doktor Charles Martel se po tom, co mu zemřela žena, rozhodne
věnovat výzkumu rakoviny. Ve své práci úspěšně pokračuje i díky
rodinnému zázemí, které mu vytváří druhá manželka Cathryn. Ta
se stává oporou i jeho třem dětem - vysokoškolákovi Chuckovi,
středoškolákovi Jeanu Paulovi a nejmladší Michelle. Křehká
harmonie Charlesova znovunabytého štěstí se však zřítí, když
Michelle zachvátí zhoubná leukémie.

Cook, Robin: Osudná léčba
Angela a David Wilsonovi jsou oba lékaři. Jejich život v Bostonu je
plný stresu a neustálých honiček v práci. Není divu, že se přestěhují
do poklidného městečka Bartletu. Po čase se ale ukáže, že všechno
není tak idylické, jak doufali. Davidovi pacienti nevysvětlitelně a
zdánlivě bez příčiny umírají. Wilsonovi si s hrůzou uvědomí, že za
poklidnou sousedskou atmosférou maloměsta je tiché spiklenectví,
ne-li spoluvina. A když se po hlavě vrhnou do vyšetřování případu,
zjistí, že mají proti sobě i místní policii. Přesto v pátrání pokračují…

Cook, Robin: Smrtící gen
Pátá kniha série Jack Stapleton a Laurie Montgomeryová
(volně navazuje na "Slepota", "Epidemie", "Chromozom 6"
a "Infekce"). Na počátku dramatických událostí románu stojí
rozhodnutí hlavní hrdinky, třiačtyřicetileté soudní patoložky
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dlouholetého partnera a kolegy Jacka Stapletona. Laurie si
totiž přeje dítě, ale Jack ho odmítá. Když Laurie narazí na
podivnou sérii nevysvětlitelných úmrtí mladých pacientů
Manhattanské všeobecné nemocnice, nenechá se odradit tím,
že pitvy nepřinesly žádné stopy vnějšího zavinění, a proti vůli
svých nadřízených se na vlastní pěst snaží prokázat, že šlo o vraždy. Netuší však,
jak brutální a nelidské vražednici je na stopě...

Devátá, Ivanka: Koukám se okolo
Sbírka fejetonů uvěřejňovaných v tisku a rozhlase, ve kterých si
autorka všímá věcí zásadních i zcela prostých, s nimiž se
denně setkáváme.

Fojtová, Věra: Zástava náhradního srdce
Irena žije v desetiletém, zdánlivě šťastném manželství. Jedinou
věcí, která ji trápí, je ztráta možnosti mít dítě. Když se jí manžel
Petr začne měnit před očima a Irena zjistí, že má milenku, pustí
se na strastiplnou cestu plnou pochyb, úzkosti i chyb, avšak s
jedinou snahou - zachránit, co se dá...

Francková, Zuzana: Lásky královské
Strhující příběh, odehrávající se ve 13. století, vypráví o osudech tří
českých královen, manželek Přemysla Otakara II. - Markéty, Anežky
a Kunhuty.

Hejkalová, Markéta: Slepičí lásky
V knize se prolínají příběhy několika lidí, kteří se jednoho dne ocitnou
na dálnici D 1 a v jejím okolí. Pro většinu z nich je ten den zlomový, do
večera chtějí vyřešit nějaký problém a rozhodnout se - mezi dítětem a
kariérou, mezi bezpečnou rodinou a opojnou láskou, mezi životem a
smrtí. Ne všichni se ale večera dožijí...

Hilliges, Ilona Maria: Bílá čarodějka: moje africké dobrodružství
Je možné, aby se sotva dospělá dívka z Německa stala skutečnou bílou
čarodějkou v Africe? Zdá se to k nevíře, přesto je spletitý příběh
devatenáctileté Ilony pravdivý. Na jeho konci, kdy se hrdinka ocitne ve
smrtelném nebezpečí, ji zachrání jen znalost magie a rituálů...

Horáková, Naďa: Hrob třinácté panny
Lada Nevrtalová přijíždí do malé moravské vesnice, aby převzala
jako dědictví starou vilu po své pratetě. Dům, stojící na samotě, leží
v blízkosti opuštěného hřbitova opředeného podivnou historií. Lada
se brzy přesvědčí o tom, že pověry mají na vesnici stále pevné
kořeny a že na nich opravdu může něco být. Velmi podivné
události, které se kolem Lady dějí, vyústí ve vraždu a zdá se, že v
ohrožení života je i ona sama.

Horáková, Naďa: Vlk na vodítku
Pohledný třicátník Alan Malchow má hodně důvodů tajit své
zaměstnání. Je totiž zaměstnancem firmy Foxin, jež organizuje pro
bohaté soutěžní hru "Liška na internetu", a v jeho pracovní náplni je v
roli "psa" za enormního fyzického i psychického nasazení aktivně
ovlivňovat výsledky. Dá se při tom hodně vydělat, ale také přijít o
život. Když Alan pátrá po své zmizelé švagrové Yvonně, zjistí, že v
rámci údajně férové hry s jasnými pravidly existuje i ilegální, drsná a
špinavá protihra, a dostává se do jejího rozjetého soukolí.

Horňanová-Jodasová, M.M. : Blechy v kožichu
Druhá autorčina knížka - tu první věnovala svému dětství a mládí,
dětství za první republiky, mládí za Slovenského štátu. Nebylo to
snadné, protože je Židovka. Po válce, kdy ostatní prožívají radost ze
svobody, mimoděk počítá své ztráty – z rozvětvené rodiny zůstali
naživu čtyři lidé. Ale život jde dál, ona se stěhuje do Prahy. Tady ji
očekává první velké zklamání, tady ale prožívá i radostné události. Má
děti, potkává nové přítelkyně, začíná profesní kariéru učitelky hudby.
Ale je to, jak to bylo dřív, po radostech nadcházejí strázně – přichází rok 1948 a po
něm první akce – 70 000 do výroby. A její manžel je mezi těmi postiženými…
Nastává uvolnění s blížícím se rokem 1968 – ale po něm opět pád. Emigrují děti, syn
je při jednom návratu zatčen a uvězněn. Až s rokem 1989 se objevuje naděje, i když
pro ni se už zdá být po dvanácté. Je stará, manžel umírá – ale nikdy není pozdě. Což
nejlíp dosvědčují dvě knihy, které napsala. Je jí šestaosmdesát a naučila se dobře
zacházet s počítačem.
Jackel, Karin: Už nejsem vaše dcera
Německá novinářka, zabývající se tématem sexuálního zneužívání
dětí, popisuje případ mladé dívky, která se rozhodla podat žalobu
na svého otce pro dlouholeté pohlavní vydírání.

Janáková, Ludmila: Dary se přece nevracejí
Rodiny vznikají, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče
z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou
a opatrovnicí dvou starších děvčat. Volně navazuje kniha "Sama
bych se v nebi bála--".

Javořická, Vlasta: Děti štěstěny – 3. díl
Prostředí nemocnice v malém městečku Dublov tvoří ústřední
kulisu v rozsáhlé sáze lidských osudů.

Javořická, Vlasta: Nebeská krůpěj
Román od známé české autorky líčí, jakou proměnu může
způsobit správná žena v životě muže.

Javořická, Vlasta: Pod tíhou života
Dvoudílný román líčí životní tragédii české služky Selmy
Pazderové, která se dostává na scestí. Dceru Helenku, které
se zříká, adoptuje bohatá rodina v Budapešti a dává jí jméno
Ilonka. Druhý díl ("Bratři Jiskrové") přináší vyvrcholení v
podobě nečekaného shledání dcery s matkou i tetou uprostřed
krásné podhorské přírody, kde se po mnohých překážkách
završí i Ilončino štěstí.

Javořická, Vlasta: Kamarádky
Příběh dvou mladých děvčat, která v něm prožívají svá přátelství,
zklamání a nakonec i milostný vztah. Rodinný příběh z malého
města. A také vyprávění o neokázalé lidské ušlechtilosti a solidaritě.
(obálka úplně neodpovídá originálu).

Kratochvíl, Josef: Jak mi vraždili kamarády
Skutečné kriminální případy, vydávané v měsíčníku Krimi, patří v
tomto oboru k četbě nejvyhledávanější a mnozí autoři k těm, jejichž
jméno je zárukou autentičnosti, napětí a příjemného prožití volných
chvil. Kniha nabízí jedenáct napínavých detektivních příběhů,
tentokrát pouze jednoho autora Josefa Kratochvíla

Krupa, Michael: Mělké sibiřské hroby
Příběh z druhé světové války. Vyprávění muže z chudé polské rodiny,
který prožije válku v systému stalinského Ruska. Rusové ho zatkli,
obvinili ze špionáže a odsoudili k několika desetiletím galejí jako
německého špiona. Přežil transport přes celé Rusko a posledních 200
km do lágru Pečora musel ujít s pouty na rukou i na nohou připoután
ke svým spoluvězňům. Kdo nemohl dál, byl ponechán napospas
vlkům, v lepším případě zastřelen. Celou knihu provází jako hlavní
motiv autorova touha po svobodě, protože sám až na dně ponížení a
nelidskosti poznal, jak chutná její pravý opak.

Kubátová, Táňa: Záruční list na život
Jedenatřicetiletá Jarka má starostí plnou hlavu a na
partnerský vztah jí v životě nezbývá místo. Telefonáty muže,
kterého náhodně potkala na ulici, jí vstoupí do života zcela
nečekaně. Zrodí se mezi nimi kamarádství, neboť spolehlivá
anonymita vzájemných hovorů je oba zláká k nebývalé
otevřenosti. Co se však stane poté, co jeden z nich náhodně
zjistí totožnost toho druhého?

Kubátová, Táňa: Známá neznámá
Hlavní hrdinka Dana vzpomíná na dobu před dvaceti lety s
úsměvem. Tehdy jí bylo šestnáct, smiřovala se s tím, že
nedostala šanci studovat svůj vysněný obor, a navíc se až
po uši zamilovala do souseda, který si jí sotva všiml. Dnes
žije Dana podle svých představ. Jenže co se stane, když se
objeví zákazník, pro něhož je Dana cizí zajímavou ženou,
zatímco ona v něm poznává svou první nešťastnou lásku?

Kubšová, Zuzana: Inženýrky v oběhu
Příběh pětadvacetileté studentky Johany, která sice zdárně
dokončí studium na vysoké škole, ale ocitá se v situaci, kdy
hledá sama sebe, bydlení i práci. Bez ztraceného přítele to
není snadné, leč s nadhledem a bezvadnými kamarádkami nikoli nemožné.

Legátová, Květa: Jozova Hanule
Novela vypráví o osudech mladé lékařky, která se v zapadlé
horské vesnici ukrývá před nacistickým pronásledováním a
nachází zde milostný vztah k prostému venkovskému muži.
Novela se stala předlohou k filmu Želary režiséra Ondřeje
Trojana.

Lejsková, Petra: Příběh ty a já
Hlavní hrdinka Katka je rozvedená třicátnice, nespokojená se
svým životem. Do stereotypu jejích všedních dnů nečekaně
vstupují dva muži. Pod vlivem emocí, které v ní tato
seznámení vyvolávají, se Katka stává hlavní aktérkou
zamotané hry plné tragikomických situací, žárlivých scén,
hořkých zklamání, lidské bolesti a jedné veliké lásky.

Merle, Robert: Smrt je mým řemeslem
Sugestivní zpověď Rudolfa Langa v rozmezí let 1913-1945
(ve skutečnosti Rudolfa Hesse), který během svého
působení v koncentračních táborech dohlížel na smrt
nespočtu lidí. Na jedné straně milující otec a manžel se stal
pro milióny lidí symbolem zla a smrti. Byl to muž, jenž
postupně ztratil víru v boha, ale našel novou, víru v
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"obyčejného člověka" a zvráceného jedince v odpornou
lidskou zrůdu, která se stane nejmasovějším vrahem v
táboře smrti Osvětimi.

Pospíšilová, Jarmila: Prach, popel a dým
Marie Kovandová se po rozpadu svého manželství přestěhuje
do vesničky na Moravě. Při pracovní cestě do Olomouce
navštíví antikvariát a koupí několik knih. V jedné z nich nalezne
dopis, z něhož je patrná silná citová vazba mezi pisatelem a
adresátkou. Dopis vzbudí její zvědavost a Marie začne pátrat.
Zjistí, že osudy zúčastněných osob byly velmi pohnuté a
poznamenala je tragédie pisatelovy rodiny. Během pátrání se
Marii podaří odhalit viníka válečných událostí na Vřesovském mlýně...

Uher, František: Mrtvý kupuje cigarety
Hynek Hudec začíná pátrat po svém spolužákovi, který před
několika roky odešel z města. Hudec se setkává s řadou lidí, ale
žádný na hledaného nevzpomíná v dobrém. Když se vrátí domů,
nachází vykradený byt. S konkrétním záměrem navštěvuje
starého muže, ale nalezne ho mrtvého. Policejní pátrání naráží
na osoby spojené s podsvětím. Stopy vedou do Údolí slunečnic,
v němž si postavili honosná sídla zbohatlíci. Když zmizí i Hudec,
mají kriminalisté o starost víc. Zprvu zdánlivě banální záležitost
nabývá nečekaných rozměrů.

Winckler, Martin: Tři lékaři
V roce 1974 vstupuje Bruno Sachs na lékařskou fakultu v
Tourmens. Okamžitě uzavře pevné přátelství se třemi dalšími
mediky oddanými všeobecnému lékařství. Ještě neví, že kromě
sedmi let náročného studia ho čeká vzrušující, téměř dobrodružný
život. Po boku nerozlučných přátel prožije všechny zásadní zlomy

v politickém i lékařském životě té doby a zahájí neúnavný boj za humánnější
medicínu. Kromě toho prožije také velkou lásku a mnoho komických i tragických
dobrodružství.

Zola, Emile: Nana
Devátý román dvacetidílné série Rougon-Macquartové. Kniha o vzestupu, pádu a
bídném skonu první pařížské kurtizány Nany, která měnila muže z nejvyšších
společenských kruhů v loutky a ničila je mravně, společensky i hmotně, představuje v
jejím osudu symbol lesku a rozkladu druhého francouzského císařství. Jde o volné
pokračování románu Zabiják.

Panna nebo netvor
Povídky deseti autorů, tentokrát však nikoliv na jedno téma. Přesto
mají cosi společného - nejde o příběhy ze života. Některé jsou
groteskní, jiné absurdní, s prvky černého humoru, další např.
postmodernistické...

Smyčka z lásky – skutečné kriminální případy
Skutečné české kriminální případy.

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Goscinny, René: Mikulášovy průšvihy
Pátá kniha příběhů malého Mikuláše a jeho přátel zachycuje
veselé příhody a drobné průšvihy členů klučičí party.

Klimpton, Diana: Eliška a ztracený poník
První z příběhů o Elišce a jejích ponících. Zažijete napínavé
dobrodružství s princeznou Eliškou, která nadevše miluje poníky. Když
se jeden z nich nečekaně ztratí, Eliška podezřívá cizí dívku, která ji
pořád zpovzdálí pozoruje. Ta ji ale dovede na místo, kde poník spadl
do jámy. Podaří se jim poníka zachránit?

Klásek, Martin: Hurvínek a Mánička na neznámé planetě
Ve vesmíru je planetka, kterou obývají mimozemšťané - Mlhoňové!
Bohužel je ovládá šestinohý obr, který jednoho z nich vyšle na
planetu Zemi pro vzorek lidí. Ten, proměněn do podoby pana
Spejbla, unese Hurvínka a Máničku z dětského hřiště a doveze je v
kosmické lodi na svou planetu. Pan Spejbl, paní Kateřina i Žeryk se
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Šironina, J.V.: Báje a pověsti hvězdné oblohy
Poutavé a bohatě ilustrované příběhy, které se váží nejen
k jednotlivým znamením, ale i k dalším hvězdným seskupením.

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Francková, Zuzana: Hra na lásku
Je Daniela Ulrychová opravdu úplně bezcitná bestie, která se baví tím,
že přebírá svým kamarádkám kluky aby je, chudáčky, vzápětí znuděně
odkopla, anebo je všechno ve skutečnosti trochu jinak? A co se stane,
až potká toho pravého a pozná skutečnou lásku?

Kratochvílová, Jana: Cesta zpátky
Šestnáctiletá Eva řeší odvěké dilema: má ráda dva chlapce - dva
bratry. Se starším z nich chodila pár měsíců a teď ji čeká poznávání
mladšího z obou sourozenců. Opravdu si nakonec vybrala toho
pravého?
Lanczová, Sandra: Moje druhé já
Hlavní hrdinkou příběhu je osmnáctiletá Sára, která se jednoho
dne rozhodne ukončit zdánlivé trápení své sestry a vezme její
milostný život do vlastních rukou. A vzhledem k tomu, že Sára a
Sandra jsou dvojčata k nerozeznání, není pro Sáru problém řešit
různé situace za nic netušící, méně šťastnou sestru.

Palmenfelt, Ulf: Požíračka mrtvol a jiné příšerné historky
Krátké hororové historky, při kterých běhá mráz po zádech, jsou
inspirované těmi nejúspěšnějšími příběhy, které si vypráví již celé
generace dětí na letních táborech nebo na horách. Jsou o tom, co
všechno se může stát, když se člověk nešťastnou náhodou připlete do cesty
běsnícímu maniakovi, zavřou ho do mrazáku, omylem otevře rakev, ocitne se o
půlnoci v kostele nebo se třeba stane obětí žertíku nezvedených studentů medicíny.

NAUČNÁ PRO DĚTI
100 nejkrásnějších měst světa
Zajímavosti z historie i praktické informace o městech světa. Dovíte se,
jak vzniklo Montevideo. Poznáte, co znamená číslo 8 pro velkou
branku v Hongkongu. Dočtete se, jak vypadalo staré Tokio nebo
nostalgická Havana, kde jezdí „vodní“ tramvaje a kde bydlel hrabě
Dracula.

Arnold, Nick: Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni
Obsah: astronomie, vesmír, sluneční soustava, galaxie, hvězdy,
souhvězdí, planety, komety, asteroidy, kosmický výzkum, světoví
astronauti, zajímavosti.

Bestajovský, Martin: Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce.
Podzim
Podzimní svátky a obyčeje, pranostiky : návody na výrobu papírového
draka, cibulového copu, podzimního strašidýlka : dávné dětské hry :
recepty tradičních pokrmů.

Cox, Michael: Hororové příběhy
Nejznámější horrorové a strašidelné příběhy ve světové literatuře.
Světová literární díla a náměty v hororové úpravě pro nebojácné
dětské čtenáře.

Crummenerl, Rainer: Piráti
Zajímavosti ze světa pirátů. Kniha sleduje především příčiny
a historii pirátství, ale neopomíjí ani skutečnost, že ještě
dnes na mořích číhají piráti. Obsah: mořeplavci, piráti,
bukanýři,

korzáři,

pirátství,

mořeplavectví,

starověk,

středověk, novověk, každodenní život, pirátské lodě, pirátské
výpravy, život na moři.

Deary, Terry: Řecké báje
Máte tušení, který příběh vydržel vysoko na žebříčku
popularity celých 2000 let? Co myslíte, byl to Oidipus, příběh o
člověku, který zabil svého tátu a oženil se se svou matkou?
Nebo Jason a Argonauté, jehož hlavní hrdina podvedl svou
ženu a ta ho pak chtěla vidět mrtvého? Či snad Trojská válka?
Svazek z řady Děsivá literatura podává netradiční výklad
starověkých řeckých bájí. Pro starší děti. Obsah: antika,
starověké Řecko, řecká mytologie, řecká báje, legendy, mýty,
mytologické

postavy,

mytologické

příběhy,

mytologičtí

hrdinové, , řečtí antičtí bohové, řecké antické bohyně.

David, Petr: Za strašidly do lesů do skal
Pověsti, zajímavosti a záhady obestírající přírodní zákoutí
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obsah: cestování, příroda,
přírodní památky, přírodní útvary, skály, skalní útvary, hory, lesy,
údolí, kameny, propasti, jeskyně, jezírka, vodopády, naučné
stezky, chráněné krajinné rezervace, přírodní rezervace, pověsti
a

legendy,

informace.

turistika,

turistické

trasy,

místopis,

turistické

Disney: Příroda. Moje první Encyklopedie s Medvídkem Pú
a jeho přáteli
Obsah: biologické vědy, Země, astronomie, sluneční soustava,
planety, hvězdy, geologie, počasí, roční období, příroda, biotopy,
botanika, ekologie, rostliny, zoologie, bezobratlí, obratlovci, divoká
zvířata, etologie, zajímavosti.

Dröscher, Vitus B.: Lidoopi
Pestrý život našich vzdálených příbuzných v živočišné říši –
lidoopů.

Obsahuje:

savci,

primáti,

opice,

lidoopi,

gorily,

šimpanzi, orangutani; charakteristické znaky, rozmnožování,
potrava, psychologie zvířat,

chování

primátů,

inteligence

primátů, emoční schopnosti, chov v zajetí, hierarchie ve
smečkách, výzkumy.
Ferstl, Roman: Vzpurní husité
Hrůzné skutečnosti provázející krvavou občanskou válku, která
v 15. století zuřila na území Čech. Obsah: dějiny, husitství,
husité, Čechy, 15. stol., dějiny; středověk, válečná tažení,
bitvy, křížové výpravy, panovníci, vojevůdci, náboženství,
církve, zvyky a obyčeje, humor...

Fidler, Jiří: České královny
55 medailonů o ženách, které seděly na českém trůnu po boku
svých královských manželů a jejichž úkolem bylo dát
manželovi a celé říši dědice. Medailony žen a panovnic od 9.
do 20. století.

Ježková, Alena: Karel IV.
Zkušená autorka knihy pro děti a mládež v této knize vypráví o
císaři i o malém chlapci, o manželovi, otci, vojevůdci, vzdělanci i
spisovateli. Tím vším byl český král a římský císař Karel IV. (1316
- 1378).V Karlově životě se šťastně protkly dva osudové
předpoklady: mimořádná inteligence s výjimečným společenským
postavením. Ale i osobní život Karla IV. je velkým příběhem.
Plným dramatických zvratů, napínavým od začátku do konce.

Lněníčková, Jitka: Svět dětí
Byly dříve děti jiné? Děti v pravěku žily v přírodě. Od 19. století
je kladen velký důraz na vzdělání a ideálem byla dokonalá
poslušnost. Dítě na konci 20. a na počátku 21. století je aktivní
a utváří si vlastní názor. Víte, že… . před 250 lety nebyly děti
vůbec očkovány proti mnoha smrtelným chorobám a že umíraly
i na dnes snadno léčitelné nemoci? Ještě kolem roku 1800 se
dožila prvních narozenin jen polovina dětí? Až do roku
1885 bylo

12 let

postačujícím

věkem

pro

nástup

do

pravidelného zaměstnání? Před 100 lety děti neznaly filmové a
televizní pohádky? Již od 17. století se hrálo domino? První českou filmovou
pohádkou byla v roce 1920 němá Červená Karkulka? Poznejte život dětí, jejich
povinnosti i práva, zábavu i způsob vzdělání od pravěku až po současnost! Podrobné
informace a spoustu zajímavostí přináší bohatě ilustrovaná kniha od renomované
autorky.

Miedzinska, Ewa: Atlas zvířat
Obsah: Zvířata, zoologie, Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida,
Evropa, moře, oceány, tundry, lesy, džungle, pouště, savany.

Tarnowski, Wolfgang: Rytíři
Zajímavosti ze světa rytířů. Kniha seznamuje čtenáře
s historií, tradicí, slavnostmi, ale zabývá se i běžným
každodenním životem rytířů. Obsah: rytíři, rytířská kultura,
rytířské řády, rytířská výzbroj, rytířské výpravy, bitvy, kultura,
život v míru, společenské postavení, Evropa, dějiny, šlechta...

Volhejnová, Veronika: Čeští spisovatelé
Medailony 50 spisovatelů, jejich životopisy a literární díla.
Najdete zde životopisy těch autorů: Kosmas, Jan Hus, Petr
Chelčický, Jan Amos Komenský, Adam Michna z Otradovic,
Karel Hynek Mácha, František Ladislav

Čelakovský, Karel

Jaromír Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček-Borovský,
Jakub Arbes, Karolína Světlá, Jan Neruda, Alois Jirásek,
Svatopluk Čech, Petr Bezruč, Jaroslav Vrchlický, Josef Svatopluk Machar, Otokar
Březina, Viktor Dyk, Fráňa Šrámek, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Jaroslav Hašek,
Franz Kafka, Franz Werfel, Karel Čapek, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Jiří
Wolker, František Halas, Jaroslav Seifert, Jan Čep, Vladimír Holan, František Kožík,
Vladimír Neff, Jaroslav Foglar, František Hrubín, Bohumil Hrabal, Josef Kainar,
Miroslav Holub, Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Arnošt Lusig, Ludvík Vaculík, Milan
Kundera, Ota Pavel, Václav Hrabě, Vladimír Páral,
Michal Viewegh.
Vondruška, Vlastimil: Život ve středověku
Autor provází čtenáře zasvěcenou, ale zároveň
čtivou formou po řemeslech, umění i vědách,
životě středověkých měst i venkova, a pomáhá tak
vytvořit si podrobnou a barvitou představu o
období, které bývá někdy neprávem nazýváno „temným“. Vychází v edici OKO,
určeno pro čtenáře od 9 let. Obsah: dějiny, středověk, kultura, společnost, lidé, život,
řemesla, tradice, zajímavosti.

Weinlich, Robert: Sirkové hlavolamy
Kniha zápalkových hlavolamů pro děti od 10 let. Rozvíjí
představivost, logické a kombinační myšlení. Různorodé
úlohy, hlavolamy, skládanky a společenské hry se sirkami.

Wilding, Valerie: Klasické příběhy
Znáte nejslavnější příběh všech dob?
Máte

tušení,

který

klasický

příběh

světové

literatury

je

nejnapínavější a nejslavnější? To zjistíte, když si přečtete tuto
knížku... Obsah: světová literatura 19. století, literární žánry,
světoví spisovatelé, literární postavy, obsahy literárních děl.

Wood, Dorothy: Výrobky z přírodních materiálů
Obsah: výtvarné činnosti, rukodělné práce, doplňky z přírodnin,
výrobky z přírodních materiálů, výtvarné práce ze skla, výtvarné
práce z hlíny, dekorace, dárky, obrázky, vázy, svícny, podložky,
krabičky, rámečky, šablony, pracovní postupy.

¨

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Bankl, Hans: Příhody soudního patologa, 2. a 3. díl
Osudy lidí, kteří tvořili dějiny, stále přitahují pozornost. Jejich skutky, zločiny, chyby,
geniální kousky i náhodné známosti. Zvlášť zajímavé je se dozvídat, co se opravdu
odehrálo v zákulisí historických událostí. Na základě hluboké znalosti faktů se autor
zaměřil na významné osobnosti a neslýchané
příběhy.Vše neobvyklé, pozoruhodné a kuriózní ze
života

velkých

osobností

poskytuje

látku

k napínavému pohledu do naší minulosti. Obsah:
kriminalistika, patologie, soudní lékařství, nemoci,
smrt,

trestné

činy,sebevraždy,

vraždy,

nevyjasněná úmrtí, sexuální příhody, skutečné
případy.

Däniken, Erich von: Stopy mimozemšťanů
Obsah: Starověké civilizace, bohové, mimozemské civilizace,
archeologické památky,spekulativní archeologie, hypotézy, UFO,
záhady, rituály...

Marquardt, Trudel: Vaříme zdravě bez lepku
80 chutných a zdravých jídel při onemocnění celiakií : včetně
průvodce potravinami

Pírko, Dalibor: Grily, krby, udírny
Obsahuje: zahradní krby, zahradní grily, udírny – uzení, rožnění,
grilování, pečení na roštu, recepty...; stavební materiály.

Šedivý, Zdeněk: Uranový gulag
Na Jáchymovsku bylo po únorovém komunistickém puči v roce
1948 zřízeno 18 koncentračních táborů, kterými prošlo 70 737
politických vězňů – muklů, neboli Mužů Určených K Likvidaci.
V šachtách na Jáchymovsku, v oblasti Horního Slavkova či
Příbramsku těžili uranovou rudu a jejich množství nahrazovalo
nedostatečnou, zchátralou techniku. Autor nepředkládá pouze
suchá fakta, ale i fotodokumentaci a vyprávění těch, kteří
jáchymovské peklo přežili.

