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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Baldacci, David: Chytrému napověz
Někdejší agenti tajné služby a nyní soukromá očka Sean King
a Michelle Maxwellová mají pocit, že se jim zhroutil život. Michelle
leží v nemocnici po sebevražedném pokusu. A Sean má nevděčný
úkol: vyšetřit vraždu vědce přímo za branami střeženého areálu CIA
nedaleko Williamsburgu ve Virginii. Právě teď by se mu hodila
Michellina pomoc, protože se ocitl ve světě dezinformací a lží, které
mají chránit fantastický svět špičkových matematiků, fyziků,
válečných hrdinů a agentů. Ti všichni pracují na tajných úkolech,
které mohou změnit svět. Když Sean poodhalí tajemství laboratoře,
která se zabývá podivnými věcmi, a výcvikového kempu elitních jednotek CIA, ocitne
se v ohrožení života on sám i jeho partnerka.“

Baldacci, David: První rodina
Začalo to jako obyčejná oslava dětských narozenin. Sešli se
kamarádi a rodina. Nafukovaly se balónky, podávaly dorty, hrály se
hry a rozdávaly dárky. Jenže tahle oslava se v jedné věci zásadně
lišila od stovky jiných: probíhala v Camp Davidu, v prezidentské
rezidenci. A skončila únosem, který se stal pro národní bezpečnost
noční můrou. Agenti Sean King a Michelle Maxwellová mají před
sebou nelehký úkol: zachránit nevinné dítě a Spojené státy.

Child, Lee: Volný pád
Jedenácté září změnilo Reacherův tulácký život jedním praktickým způsobem.
Kromě skládacího kartáčku na zuby s sebou začal nosit průkaz
totožnosti s fotografií. Přesto se mu stále daří zůstat téměř
nevystopovatelný nejlépe, jak je to v Americe vůbec možné.
Proto když dostane zprávu od člena své staré vojenské jednotky,
ví, že se musí jednat o smrtelně vážnou záležitost: chci, abys
sehnal dohromady naši starou partu.Se zvláštními vyšetřovateli
si není radno zahrávat. Vždy kryjí záda jeden druhému. Nyní
našli jednoho z nich mrtvého v kalifornské poušti. A dalších šest
není vůbec k nalezení.Nezahrávejte si Jackem Reacherem. Jeho
kamarádi se dostali do obrovských nesnází a to on nehodlá připustit. Nyní ani
kdykoliv jindy.

Child, Lee: Zítra bude po všem
Sebevražední atentátníci se snadno poznají. Vysílají nejrůznější
varovné signály. Zejména proto, že jsou nervózní. Z podstaty
věci totiž vyplývá, že to všichni dělají poprvé. Existuje dvanáct
věcí, na které si je třeba dávat pozor. Utkvěly v paměti
každému, kdo někdy sloužil v ozbrojených složkách. New York.
Podzemní dráha, dvě hodiny ráno. Jack Reacher si prohlíží
spolucestující. Čtyři jsou v pořádku. Pátý není. Vlak brzdí před
Grand Central Station. Zasáhne Reacher, aby zachránil životy?
Nebo se mýlí? Bude ten zásah stát životy – včetně jeho?

Groff, Lauren: Osudy a běsy
Nikdy si nezačněte myslet, že někoho opravdu znáte. I když
s ním žijete dvacet let. Každý příběh má dvě strany. A někdy
se ukáže, že klíčem k dobrému manželství není způsobilost
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a mnohovrstevnatém, přináší Lauren Groff příběh o jednom
takovém manželství, zachyceném v průběhu dvaceti čtyř let.
Lottovi a Mathilde bylo dvaadvacet, když se vzali. Byli krásní,
bláznivě zamilovaní a předurčeni k úspěchu. O deset let
později je jejich manželství ještě stále předmětem závisti přátel, ale pozorný čtenář
už s lehkým mrazením začíná cítit, že skutečnost je mnohem složitější, problémy
hlubší a minulost temnější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Kopřiva, Štěpán: Rychlopalba
Co byste dělali, kdyby u vás jednoho večera zazvonila policie
a sdělila vám, že už několik let ubližujete vlastnímu dítěti,
a nevíte o tom? Co byste dělali, kdyby vám psychiatři řekli, že
trpíte poruchou osobnosti, a zavřeli vás do blázince? Přesně
tohle se totiž stalo Olze Turnečkové... a přestože se tomu její
okolí zprvu vzpíralo uvěřit, muselo se s tím nakonec smířit.
Ano, Olga zřejmě opravdu týrala vlastní dceru.
Jenže pak Olžin bratr objeví stopu, že by všechno mohlo být
trochu jinak. Že možná existuje osoba, která využila Olžiny duševní nemoci a celou
dobu s ní zákeřně manipulovala.Nedá se přímo říct, že si Olžin bratr najme detektiva.
Spíš si tak trochu pronajme policajta. Ten policajt jsem já. A na to, co jsem při
odkrývání pravdy musel udělat, nejsem vůbec hrdý.

Ludlum, Robert: Amblerova výstraha
Na nepřístupném ostrově u amerického pobřeží stojí utajená
psychiatrická klinika. Skryti před zraky veřejnosti se tam léčí
bývalí agenti s narušenou duší, kteří se stali bezpečnostní
hrozbou pro zemi, jíž kdysi sloužili. Jeden z nich se jmenuje
Harrison Ambler. Je držen v úplné izolaci a dostává silné
otupující léky. Mezi ním a ostatními pacienty je však zásadní
rozdíl: Ambler není blázen. S pomocí soucitné zdravotní
sestry Ambler vysadí léky, vyčistí si hlavu a za dramatických
okolností prchne z ostrova. Na svobodě chce především
vypátrat, kdo a proč ho do blázince zavřel. Vrací se však do zcela neznámého světa.
Přátelé a dlouholetí kolegové si na něj nevzpomínají. Jméno Harrison Ambler nen
í v žádných oficiálních záznamech. A když poprvé spatří v zrcadle svou tvář, dívá se
na něj zcela cizí člověk. S nepřítelem těsně v patách a bez možnosti požádat
kohokoli o pomoc se Ambler snaží zjistit, kým vlastně byl. Jedině tak může přijít na
to, proč je pro někoho natolik nebezpečný, že ho nechal nejprve zavřít do blázince
a teď ho chce zabít...

Ludlum, Robert: Bancroftova strategie
Legendární agent Todd Belknap je po fatálně nezdařené
operaci propuštěn z tajných služeb. Když se vzápětí dozví,
že jeho nejlepší přítel byl unesen v Libanonu a americké
úřady nejeví ochotu ani vůli být mu jakkoli nápomocny,
Belknap se rozhodne zasáhnout na vlastní pěst.Ve stejné
době se finanční analytička Andrea Newtonová dozví, že jí
vzdálený bratranec, jehož nikdy neviděla, odkázal obrovské
jmění. Výplata dědictví je podmíněna tím, že Andrea
zasedne ve správní radě Bancroftovy nadace, dobročinné
organizace řízené patriarchou rodu Paulem Bancroftem.
Andrea je všemi nečekanými událostmi zprvu uchvácena, ale brzy začne poznávat,

že většina aktivit rodinné nadace není charitativního charakteru. Stále zjevněji
vystupuje na povrch provázanost s nechvalně proslulou skupinou Genesis, která je
spojována se snahami o destabilizaci politické rovnováhy ve světě – a pro své cíle je
ochotna riskovat miliony lidských životů.Možná Andree pomůže v odhalení pravdy
Todd Belknap, s nímž se dílem náhody seznámí. Ale stejně dobře je možné, že
náhodní spojenci nebudou dost rychlí...

Ludlum, Robert: Chancellorův rukopis
Zemřel ředitel FBI Hoover přirozenou smrtí, nebo byl zavražděn?
Inver Brass, skupina washingtonských intelektuálů zastávajících
velmi vlivná místa ve státní správě je hluboce znepokojena
chováním Edgara Hoovera. Ředitel FBI má k dispozici spis plný
kompromitujících materiálů, které neváhá použít způsobem, jenž
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v Hooverově jednání hrozbu pro Spojené státy a rozhodnou se ho
zlikvidovat – nenápadně, elegatně, aniž by vzbudili sebemenší
podezření. Detailně vypracovaný plán nemá jedinou chybu. Tedy až na to, že se jeho
podrobný popis objeví v připravovaném rukopise známého spisovatele Petera
Chancellora. Je to náhoda, nebo ten pisálek opravdu ví víc, než je vhodné? Pro Inver
Brass se stává Chancellor nepřítelem číslo jedna...

Málková, Vladimíra: Krok k dospělosti aneb historie jedné
třídy a několika lásek
Nikola je nejhezčí holka ze 4. ročníku Stavební průmyslové školy
v Českých Budějovicích. Na bramborové brigádě se zamiluje do
Petra, který v Praze studuje medicínu. Jejich křehký vztah brzy
zaniká. Bude David, majitel autosalonu, tím pravým partnerem?
Autorka přibližuje mentalitu, problémy, vztahy, jazyk a hodnoty
generace -náctiletých.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík v odboji: Deník Nicka
Twispa (1. díl)
Deník čtrnáctiletého chlapce z obyčejné rozvrácené americké
rodiny líčí jeho sexuální dozrávání a pubertální prožívání první
lásky. Čtrnáctiletý Nick Twisp je předčasně vyspělý čtrnáctiletý
kluk, jehož veškerá činnost je zaměřená k jedinému cíli:
skoncovat se svým potupným panictvím a získat lásku
přítelkyně z prázdnin. Když se jeho rodina rozpadne, musí se
vyrovnat za dramatických okolností se ztrátou domova, školou i soutěživým otcem a
při tom všem se navíc snaží přelstít svého soka v lásce ke krásné Sheeni. Kniha,
psaná nekonvenčním jazykem hýřícím vulgarismy, nepostrádá humor a může být
zajímavým poučením o pocitech a revoltách pubertálního potomka, i karikaturou
rodičovského nakládání s dospívajícími dětmi.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík v okovech: Deník
Nicka Twispa (2. díl)
Všechny Nickovy vynalézavé a dobrodružné eskapády a intriky
směřují zdánlivě pouze k jedinému cíli: Zbavit se potupného
panictví a získat ženu svého srdce, krásnou a talentovanou
Sheeni, jedinou "intelektuálku" v Ukiahu.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík v exilu: Deník Nicka
Twispa (3. díl)
Když se Nickova rodina rozpadne, město hoří a všechny
výpadovky blokuje policie, musí se tento rebelující teenager
vyrovnat s ekonomickým strádáním, bezdomovstvím, gulagem
školství, soutěživým otcem a počínající plešatostí. V průběhu
toho všeho se neustále snaží přelstít afektovaného debila

Trenta Prestona, svého soka v lásce. Paradoxně na této cestě nachází především
obecnou radost ze života a soucit obojí velmi nakažlivé! Až budete číst tento velký
komický epos náctileté úzkosti, buďte připraveni smát se nahlas. Doporučujeme
všem, kteří někdy přežili dospívání.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík v chomoutu: Deník Nicka Twispa (4. díl)
Nick Twisp se ve svém deníku na pár týdnů odmlčel, ale nebylo to proto, že by se byl
vzdal myšlenky na hlubokou a sebezpytující analýzu. Měl jen
zkrátka plné ruce práce s tím, aby se vypořádal s nástrahami
nečekaného blahobytu. Dál žije v Ukiahu v černých modelech
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a opět se vydat na cesty, tentokrát s podstatně menším finančním
zajištěním. V jedné chvíli se zdá být všechno tak beznadějné, že
by asi nejrozumnějším řešením bylo odevzdat se do rukou
zákona. Má totiž u FBI tolik vroubků z minulosti a teď k nim přidá další, že by měl o
byt a stravu postaráno až do smrti. Milionové ztráty se násobí, kam šlápne, tam sto
let tráva neporoste. Ale to by nebyl Nick, aby se z toho nejen bravurně nevyvlíkl, ale
dokonce ještě z toho vždycky vytříská maximum.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík pod pantoflem: Deník
Nicka Twispa (5. díl) A Nick Twisp je opět s námi ! Tentokrát v
Evropě, ve společnosti Čechů a dalších podivných individuí. Jak si
poradí čerstvě ženatý mladý muž ve Francii, po boku své vysněné
manželky Sheeni? Nové zážitky a staré problémy, jen znásobené
cizím prostředím bez znalosti jazyka a schopnosti naučit se ho. Je
to pořád ten stejný smolař, který za sebou vleče náklad starých
vztahů a komplikuje si život novými.

Payne, C. D.: Mládí v hajzlu : Mladík v Nevadě: Deník mladšího bratra Nicka
Twispa (6. díl)
Vypravěčem šestého - a závěrečného - dílu kultovní řady o Nicku Twispovi je jeho
patnáctiletý bratr Noel Wescott. Stejně jako Nick i Noel zjišťuje,
že zamilovat se není jen tak… Série bouřlivých patálií jej donutí
opustit poklidný domov v nevadském zapadákově a skrývat se
před otravnými policajty. Noel se dává dohromady s dcerou
Paula Saundera a snaží se vypátrat, co se před lety ve
skutečnosti odehrálo mezi Nickem a Sheeni. Setká se Nick se
svou dávno ztracenou láskou? Podaří se Noelovi odhalit
tajemství, kterým je jeho rodina obestřena? To vše - a mnohem
více - se dozvíte v tomto novém, mimořádně vtipném příběhu,
který nabízí napětí i velmi nečekané rozuzlení.

Preston, Douglas: Kabinet kuriozit
V New Yorku 19. století lidé v hojném množství navštěvovali sbírky podivných
a groteskních zvláštností, kterým se říkalo „kabinety kuriozit“. Dnes se na dolním
Manhattanu má postavit moderní věžový obytný dům, právě na místě jednoho ze
starých kabinetů. Ale když se rypadla prodrala do sklepení,
odhalila hrůznou kostnici: ostatky šestatřiceti lidí zavražděných
a krutě rozřezaných neznámým zabijákem před více než 130
lety.Následně Noru Kellyovou, archeoložku z muzea, navštívil
záhadný agent FBI se stříbrnýma očima, který je posedlý záhadou
nalezených těl. Zvláštní agent Pendergast se společně s Norou
Kellyovou pouští do pátrání, které je od zářivých mrakodrapů
z centra Manhattanu dovede do rozpadajících se archivů muzea,
od masového hrobu pod budovou s pískovcovým průčelím v Čínské čtvrti do domu
odporných činů na Riverside Drive. Jejich hledání odkryje důvěrné sdělení

záhadného lékaře, který kdysi bloumal po městě… génia, který vykonával lékařské
pokusy na živých lidech.Avšak právě když se Noře a Pendergastovi daří odhalovat
stopy objasňující zabíjení před stoletím, začne v jejich bezprostředním okolí řádit
vrah a objeví se i chirurgicky zohavené mrtvoly… a New York City je vydáno na
pospas teroru.V KABINETU KURIOZIT, svižném díle s vědeckými detaily, což vytváří
nedílnou součást románů dvojice Preston/Child, předkládá známé duo čtenářům
vynikající hlavolam, od něhož se dá jen stěží odtrhnout.

Procházková, Iva: Nazí
Nazí je román o dospívání. Horké léto, Berlín, ochočená evropská příroda na
českosaském pomezí - to jsou kulisy příběhu, který není
vyprávěn zrovna lineárním způsobem. Pět mladých lidí se každý jinak - ocitlo na rozcestí. Ať chtějí nebo ne, musejí se
rozhodnout, kudy dál. Jejich cesty se někdy protínají, někdy
běží paralelně, jindy se míjejí. Aniž by o tom věděli, kladou si
identické otázky, řeší podobné problémy. Vlastně jde
o příběhů pět, které ale teprve dohromady dávají smysl
a vypovídají o jedné jediné veličině, známé i neznámé:
dnešní dozrávající generaci.

Steel, Danielle: Velká holka
Viktorie se narodila jako buclaté děvčátko a od dětství věděla, že
ke svým krásným ješitným rodičům nezapadá. Její dospívání je
lemováni prohrami a podceňováním rodičů. Viktoriino trápení se
znásobuje tím, jak se pokouší rány na své duši zahojit jídlem
a sladkostmi. Odjede studovat do Chicaga a nakonec se jí podaří
sehnat vysněnou práci učitelky v New Yorku. Najde si Viktorie
konečně své místo na slunci?

Steel, Danielle: Zrcadlový obraz
Olivia a Victoria jsou jednovaječná dvojčata, k nerozeznání si
podobná. Dvacetiletá Olivia tíhne k rodině, o pár minut mladší
Victoria je naopak průbojná a nevázaná. Ze svého okolí si tropí
žerty a občas se prohodí. Jenže pak Victoria vyvolá skandál, ohrozí
pověst rodiny a musí se vdát za otcova spolupracovníka Charlese,
kterého ale tajně miluje Olivia. Po roce manželského života bez
vzájemné lásky Victoria cítí, že jestli se z tohoto vztahu co nejdříve
nevymaní, raději zemře. A navrhne Olivii šílený plán jejich poslední
záměny...

Steel, Danielle: Záležitost srdce
Hope Dunneová si vydobyla skvělou kariéru fotografky, ale bojuje
s osamělostí. Když odletí na vánoční svátky do Londýna
fotografovat slavného irského spisovatele Finna O´Neilla, ihned ji
okouzlí upřímností a chlapeckým šarmem. S radostí přijímá jeho
pozvání a odjíždí na jeho odlehlé sídlo na irském venkově.
Z dokonalého gentlemana se ale poznenáhlu klube žárlivý,
majetnický a nebezpečný muž, odhodlaný udržet si Hope za
každou cenu…
Steel, Danielle: Hotel Vendôme
Manhattanský Hotel Vendôme je luxusním pětihvězdičkovým
útočištěm pro smetánku z celého světa. Především je ale splněným
snem švýcarského hoteliéra Huguese Martina a také domovem jeho
rodiny. Když mu však manželka uteče s jedním z hotelových hostů,
je Hugues ze dne na den postaven před mnohem těžší úkol, než
jakým bylo vybudovat hotel mezinárodního věhlasu – musí se sám
postarat o čtyřletou dcerku Heloise.

Steel, Danielle: Šlechetná žena
Devatenáctiletá

Annabelle
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narodila

do

světa

privilegovaných a vyrůstala v rodině bankéře patřící k vysoké
newyorské společnosti z Páté avenue. Celý její dosavadní
život se změní za chladného dubnového rána roku 1912, kdy
se její rodiče a bratr vracejí z cesty po Evropě na palubě
Titaniku. Aby překonala smutek z hluboké ztráty a znovu
našla sílu, ponoří se Annabelle do dobrovolné práce a zahoří
vášní pro medicínu. Zdánlivě idylické manželství se brzy
rozpadá, když manžel odhalí své ženě strašné tajemství.
Zrazená Annabelle odplouvá z New Yorku do Francie
pustošené válkou a doufá, že v pomoci zraněným nalezne smysl života. Zároveň
studuje jako jediná žena medicínu. Po válce začíná nový život v Paříži – již jako
lékařka a také matka – a na minulost pomalu zapomíná… A pak se jí v osudovém
setkání otevřou brány do světa, který nechala daleko za sebou. Ve snaze slepit
střípky vlastního života se Annabelle vrací do New Yorku – tentokrát jako
samostatná, hrdá žena, nabitá životními zkušenostmi, a s nadějí si buduje
budoucnost. Danielle Steel se v románu Šlechetná žena vydala se svou
nezapomenutelnou hrdinkou na cestu ze zářivého Manhattanu až na bojiště 1.
světové války a vypráví příběh o lásce, zradě, ztrátě a jedné ženě s nezlomným
duchem.

Steel, Danielle: Světla Jihu
Alexa Hamiltonová před lety opustila americký Jih, aby utekla od
manželovy zrady a krutosti jeho povýšené charlestonské rodiny.
Nyní pracuje u soudu jako prominentní žalobkyně a posílá do
vězení jednoho zločince po druhém. Její neméně důležitou rolí je
úloha matky – svou sedmnáctiletou dceru Savannah, se kterou
žije sama, nadevše miluje. Všechno se však změní, když Alexa

dostane nový případ: chystá se soud s Lukem Quentinem, obviněným ze série vražd
mladých dívek. Běžný proces nabere děsivé obrátky, když Savannah začne dostávat
výhružné dopisy. Alexa si je jistá, že za nimi stojí Quentin a že znamenají velké
nebezpečí.

Steel, Danielle: Rodinné pouto
Annie Fergusonová učinila jako mladá žena nelehkou volbu,
které však nikdy nelitovala: po náhlé smrti své sestry se ujme
jejích tří malých dětí. Nyní je zralou ženou, úspěšnou
architektkou a pyšnou adoptivní matkou Liz, Teda a Katie.
Zůstává sice bez partnera, ale se svým single stavem se
dávno smířila. Její tři děti pomalu vykračují do života, kde na
ně čekají úspěchy i bitvy, ale osud má nachystanou ještě jednu
šanci i pro Annie.

Steel, Danielle: Narozeniny
Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na elegantní bydlení
a životní styl a ve své profesi nemohla dosáhnout více. Její
dcera April provozuje vlastní vysněnou restauraci a zákazníci
její jídlo milují. Jack Adams je legendou amerického fotbalu,
čtyřnásobným vítězem Super Bowlu, členem Síně slávy
a v současnosti jedním z nejpopulárnějších sportovních
komentátorů. Všechny tři postavy spojuje jediné – zrovna
oslavili narozeniny a přemýšlejí o tom, zda daň, kterou za
úspěch zaplatili, nebyla příliš vysoká. Valeria, April i Jack jsou totiž až zoufale
osamělí.

Steel, Danielle: Dům na Charles Street
Francesca s Toddem spolu nejprve chodili, pak založili galerii a
zamilovali se do starého domu na Manhattanu. Opravovali ho
vlastníma rukama a ona si myslela, že oba sní o tomtéž. Čas
ale ukázal opak. Jenomže Francesca se svých snů vzdát
nechce. Se splátkami za dům na krku tak musí udělat jedinou
věc, kterou si nikdy nedovedla představit – podat inzerát
nabízející podnájem. Román Danielle Steel o síle vůle a o
tom, jak se z cizinců stávají spolubydlící, ze spolubydlících
přátelé a z přátel rodina.

Steel, Danielle: Dědictví krve
Danielle Steel ve svém románu splétá životní příběhy dvou
výjimečných žen – mladé vědkyně, odvážně prosazující
problematiku ženských práv, a siouxské Indiánky, podnikající v
osmnáctém století nebezpečnou plavbu přes oceán. Obě ženy
musí prokázat odvahu čelit nečekanému. Brigitte Nicholsonové
je osmatřicet a miluje svou práci i svého partnera Teda. Myslí
si, že na rodinu a manželství je ještě brzy, že k němu stejně
nakonec dospěje – časem. O to větší je její šok, když jí Ted
oznámí, že odjíždí do Egypta na tříletou stáž a s ní už nepočítá.
Znejistělá a výčitkami trpící Brigitte se upne na pomoc matce, která se zabývá jejich
rodinnou genealogií. Společně učiní fantastický objev: mezi Brigittinými předky je i
indiánka Wachiwi, siouxská dívka, která se dostala až na dvůr Ludvíka XIV. a vzala si
francouzského markýze. Jaká pravda se skrývá mezi útržky a střípky staletých
záznamů? Pátrání zavede Brigitte do Severní Dakoty i do Paříže. Nepochopitelně
přitahována osudem své předchůdkyně si Brigitte zprvu ani neuvědomuje, že i její
vlastní život se stal dobrodružnou cestou a krev v jejích žilách má stejnou sílu jako
před dvěma sty lety.

Steinhauer, Olen: Turista
Milo Weaver, bývalý „turista“ – tajný agent CIA bez domova a
bez totožnosti – zanechal práce v terénu a stal se úředníkem v
centrále Ústřední zpravodajské služby v New Yorku. Usadil se,
pořídil si rodinu a byt v Brooklynu a pokouší se zapomenout na
svou ne právě výstavní minulost. Jednoho dne je však náhodou
zatčen nebezpečný nájemný vrah přezdívaný Tygr, jehož
dopadením byl Weaver kdysi pověřen. Po promluvě s ním
Weaverovi nezbude než vrátit se k „turistice“ a jednou provždy
se vyrovnat s tou částí svého života, která ho pojí se světem
ovládaným přetvářkou, intrikami a všudypřítomnou paranoiou, řídící se heslem „nikdy
nikomu nevěř“. Vynikající špionážní thriller, jehož filmovou podobu se chystá
zrealizovat George Clooney.

Süskind, Patrick: Parfém: příběh vraha
Patrick Süskind (narozen 1949 v Ambachu u Starnberského
jezera), jeden z nejúspěšnějších současných německých
spisovatelů, na sebe upozornil v roce 1984 krátkou prózou
Kontrabas, jejíž divadelní adaptace patřila po řadu let k
nejhranějším dílům v německy mluvících zemích.Světový ohlas
získal Süskind hororovým románem Parfém: Příběh vraha,
jehož hlavním hrdinou příběhu je fanatický mladík Grenouille,
kterého posedlost po vytvoření dokonalého parfému dovede až
k vraždám.V roce 2006 byl podle Süskindovy předlohy natočen
stejnojmenný film pod vedením režiséra Toma Tykwera s Alanem Rickmanem a
Dustinem Hoffmanem. V současné době se promítá i v našich kinech.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Mačingová, Antónia: Zhubněte jednou provždy : najezte se do
štíhlosti ; harmonizující stravovací program
Každé přijaté sousto rozhoduje o našem budoucím zdraví, pocitech,
vzhledu. Stejně tak naše současné zdraví, pocit y a vzhled jsou
následkem předcházejícího způsobu stravování a přístupu k sobě
samému… Říká se, že láska léčí a uzdravuje, dělejme tedy všechno
s největší láskou, jakou momentálně můžeme dát sobě a okolí,
a i z našeho jídla se stane ten nejúžasnější lék.

Mgr. Antónia

Mačingová žije na Slovensku, v Košicích. Vystudovala UPJŠ, odbor andragogika,
a již několik let se zabývá účinkem stravy na lidský organismus, jejím ozdravujícím
a očistným efektem. Často pořádá na toto téma přednášky a školení. Ve svých
knihách se jednoduchou formou snaží přiblížit způsob, který odbourává mýtus o tom,
že se lze podkožního tuku zbavit pouze snižováním množství přijaté stravy.
Publikovala v několika časopisech pro ženy, občasnicích zdravotních pojišťoven, je
častým hostem televizního vysílání na Slovensku. Kniha Zhubněte jednou provždy
získala ocenění Český bestseller za rok 2013 v kategorii Zdraví & životní styl.

BELETRIE PRO DĚTI

Carroll, Lewis: Alenka v říši divů
Alenka v říši divů vypráví o dobrodružství malé holčičky, které je plné
fantaskních motivů. Je úplně jiné než moralizující příběhy. Alenka se
propadne králičí norou, protože pronásleduje bílého králíka, zvětšuje se
a zmenšuje a pije čas s podivnými společníky. Vrátí se někdy z říše divů,
nebo jí královna setne hlavu ?

London, Jack: Bílý tesák
Hlavním hrdinou knihy je poloviční vlk, Bílý tesák. Sledujeme jeho životní
pouť od štěněte po dospělost. Bílý tesák pobývá mezi indiány, jenže pak
ho jeho pán prodá. Stává se drsným bojovníkem v psích zápasech. Dočká
se vůbec ještě svobody a volnosti? Jack London zasadil příběh
do krásného prostředí kanadské divočiny.

Shakespeare, William: Romeo a Julie
Světová četba pro školáky je edice bohatě ilustrovaných, citlivě
převyprávěných a zkrácených děl světové literatury. Hlavními postavami je
chlapec Romeo a dívka Julie, kteří jsou do sebe bláznivě zamilovaní. A to
i přes nepřízeň svých rodin.

Stoker, Bram: Drákula
Světová četba pro školáky je edice bohatě ilustrovaných, citlivě
převyprávěných a zkrácených děl světové literatury. Příběh Jonathana
Harkera, anglického právníka, který odjíždí do Transylvánie za hrabětem
Draculou, aby s ním projednal koupi několika domů v Londýně. Během
několika dní ale zjistí, že s hrabětem není něco v pořádku.

Štorch, Eduard: Volání rodu
Dobrodružný příběh z doby bronzové o životě rodu Kotojedů, Čechů
a popelnicového lidu. Vhodné pro starší děti. Rod Čechů sedí kolem
ohně a dobírá si vzdálený rod Kotojedů. Z klidu je vytrhne matka se
dvěma dětmi, ve kterých praotec Čech poznává svá vnoučata. Je
neuvěřitelné, že dokázali v zimě putovat takovou dálku. Rod je totiž
před svou poutí opustil z důvodu nemoci. Příběh vypráví i o rodech
popelnicového lidu, kteří spalovali své mrtvé na hranicích dříví a pak
popel sebrali a pochovali v hliněných nádobách.

Nejkrásnější pohádky pro nejmenší s ilustracemi Vlasty
Švejdové
Kniha obsahuje výběr nejoblíbenějších pohádek pro nejmenší, jako
jsou O poslušných kůzlátkách, O zlé koze, Budka, O nevděčném
kuřátku či Koblížek na vandru. Veselými obrázky knihu doprovodila
známá ilustrátorka dětských knih Vlasta Švejdová.Pohádky jsou
určené k předčítání dětem od tří let nebo k samostatnému čtení pro
děti od šesti let.

Boehmová, Tereza: Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací
Mařenka a jiné pohádkové příběhy
Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací Mařenka a jiné pohádkové
příběhy je kolekcí původních pohádek z pera Terezy Boehmové. Knihu
ilustroval Radek Mikuláš. Tři pohádky doplnili hosté (Barbora Osvaldová,
Jan Jandourek, Patrik Banga). Kniha je rozdělena do tří částí Příběhy
zajíčka Zlobílka: pohádky pro nejmenší děti s jednoduchým výchovným
poselstvím. Pohádky pro větší děti (Hluchý drak, Natahovací Mařenka a další)
a nakonec tři pohádky hostů. Koncept knihy vychází z toho, že na trhu chybí krátké
a středně dlouhé pohádky, které by rodiče s chutí večer před spaním dětem četli,
aniž by se zaplétali do dlouhých peripetií klasických českých pohádek. Navíc se
autorka snaží, aby ženské hrdinky byly v pohádkách aktivní a neseděly v koutě
s očekáváním, že někdo všechno udělá za ně.

Čapková, Jana: Pohádková zahrada
Krásně ilustrovaná celobarevná obrázková kniha se zvířátky. Obsahuje
veršované pohádky a říkanky od české autorky Jany Čapkové. Děti si říkanky
velmi dobře pamatují a přitom vyhledávají obrázky zvířátek. Kniha obsahuje
osm pohádek. Např. Proč má zajíc dlouhé uši; Pejskův dárek nebo Mášenka
a medvěd.

Falconer, Ian: Olivie
Je to již třináct let, co spatřilo světlo světa první vydání knihy
o prasátku Olivii. Od té doby se prodaly milióny kusů ve více než
čtyřiceti zemích světa. První dva tituly ze série příběhů o prasátku
Olivii vycházejí konečně i v českém jazyce a věříme, že se budete
spolu se svými dětmi bavit stejně jako miliony čtenářů po celém
světě.V první knize o Olivii se seznámíte s tímto temperamentním

prasátkem, které zbožňuje balet, operu, sleduje módní trendy a je prostě samo
sebou. Olivie zvládne zazpívat čtyřicet velmi hlasitých písní, postavit mrakodrap
z písku, vyzkoušet si všechno své oblečení, zbavit se svého mladšího bratra,
vyzdobit zeď v obývacím pokoji a spoustu dalších věcí, aniž by se byť jenom trošku
unavila. Děti se jistě ztotožní s malou hrdinkou provádějící jednu skopičinu za druhou
a dospělí rozpoznají sami sebe v Oliviiných unavených, ustaraných ale nekonečně
trpělivých a milujících rodičích.Příběhy autora a ilustrátora Iana Falconera jsou nabité
pozitivní energií, chytrým humorem a hlavně smyslem pro vnímání dětské duše
a fantazie. Zřejmě proto si knihy o prasátku Olivii nacházejí cestu z dětských
knihoven i do rukou dospělých a baví čtenáře napříč všemi věkovými kategoriemi.
Kromě toho tyto kouzelné příběhy sbírají také prestižní ocenění a dlouhodobě se drží
mezi knižními bestseller .

Jennings, Linda: Vánoční knížka pohádek, pověstí a koled
Krátká vyprávění věnovaná křesťanské tradici a oslavě vánoc s texty
několika anglických koled.

Kafka, Tomáš: Jak se mámí myš
Básník a překladatel Tomáš Kafka napsal veršované
mikropříběhy varující děti, na co krysovitého si mají dát pozor
u zlobivých myší a v čem mají následovat příklad myši hodné.

Štáchová, Helena: Jak pan Spejlb prášil
Všechno začalo tak nevinně! Hurvínek dostal za úkol vymyslet, jak
usnadnit cestování. Rozhodl se pro způsob Barona Prášila, který se
nechal vystřelit na dělové kouli. Kde ale sehnat takovou kouli?
Nakonec Hurvínek nacpe do staré roury od kamen fotbalový míč a
najednou... prásk! Z roury letí míč a s ním i taťulda Spejbl. Jak tohle
dopadne? A pan Spejbl, který vypráví o neuvěřitelných příhodách?
Dokáže ostatní přesvědčit, že jsou jeho vyprávění pravdivá? Prožijte
skvělá dobrodružství a přesvědčte se, jak to bylo doopravdy.

Kirschnerová, Denisa: Spejbl a Hurvínek.. na nitkách osudu (k
80 letům profesionální činnosti divadla Spejbla a Hurvínka)

Unikátní a výpravná publikace z řady Muzeum v knize, která
vychází k osmdesáti letům profesionální činnosti Divadla Spejbla a
Hurvínka. Čtenářům přináší ojedinělou příležitost seznámit se
nejen s jeho historií, ale umožňuje také nahlédnout do bohatého
divadelního archívu. Prostřednictvím kopií četných dobových
dokumentů (fotografie, plakáty, ilustrace, korespondence…) ilustruje proměny tohoto
divadla a jeho ušatých protagonistů. Čtenáře jistě potěší i audio-vizuální přílohy
publikace. Ojedinělé CD „To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem“ vzniklo ve spolupráci
s vydavatelstvím Supraphon a nabízí posluchačům možnost naslouchat Spejblovi a
Hurvínkovi v podání prof. Josefa Skupy, Miloše Kirschnera a Martina Kláska. Je tomu
totiž také neuvěřitelných osmdesát let, kdy byly pořízeny první nahrávky se Spejblem
a Hurvínkem. Denisa Kirschnerová (1974) absolventka FFUK oboru kulturologie
působí od roku 1996 coby dramaturgyně D S+H. Je autorkou a spoluautorkou her,
podílí se také na spejblovsko-hurvínkovských příbězích pro Supraphon,
spolupracovala s ČT. V roce 1999 vyšla její knižní nehurvínkovská prvotina,
následovaná tituly pro divadlo.

Asensio, Agustí: Dupynožka
Jmenuješ se snad Žejbrováček, Sivohubka či Uhnibříško? Královská
dcera se zoufale snaží uhodnout jméno mužíčka, který jí kdysi pomohl
upříst ze slámy zlato.

Asensio, Agustí: Kocour v botách
Mlynářskému synkovi nezůstane z otcova dědictví nic než kocour. Ten
je ale užitečnější, než si myslel. Díky mazanosti a chytrosti pomůže
chlapci k novým šatům a lásce královské dcery.

Asensio, Agusti: O třech malých prasátkách
Tři malá prasátka si postaví tři domečky, jeden ze slámy, druhý ze
dřeva, třetí z cihel. Ale když je ohrožuje zlý vlk, zjistí, že se mu ubrání
jen společně v cihlovém domku.

Asensio, Agusti: Sněhurka a sedm trpaslíků
Sněhurka najde útočiště před zlou macechou v lese u sedmi trpaslíků.
Jednoho dne zaklepe na dveře stará trhovkyně.

Asensio, Agustí: Pinocchio
Dřevěný panáček Pinocchio nepokazí žádnou legraci. Nevadí mu ani
malá lež, bohužel mu po ní pokaždé o kousek povyroste nos. Nakonec
se z něj stane skutečný chlapec.

Lavarello, José, M.: Aladin a kouzelná lampa
Ze staré lampy stoupá tajemný džin a dopomůže chytrému Aladinovi k
bohatství, štěstí a lásce.

Lavarello, José M.: Malá mořská víla
Malá mořská víla toužebně vzhlíží k rozzářenému zámku. Chtěla by si
zatančit s krásným princem. Ale na souši by dlouho nepřežila.

Lavarello, José, M.: Šípková Růženka
Zlá sudička začařuje malou Růženku. Ale hodný princ jí vzbudí ze
zakletí a dlouhého spánku a v zámku porostlém šípkovými růžemi.

Rovira, Francesc: O Jeníčkovi a Mařence
V temném lese se Jeníček a Mařenka dostanou k čarodějnici, která
bydlí v perníkové chaloupce. Ale díky jejich odvaze a chytrosti se jim
podaří zlým kouzlům uniknout.

Rovira, Francesc: Gulliverovy cesty
Bouře donese Gullivera na pobřeží zvláštní země. Když se probudí ze
spánku, lezou po něm malí človíčkové a chuchají mu vlasy. Kde se to
jenom ocitl?

Rovira, Frances: Alí baba a čtyřicet loupežníků
Sezame, otevři se! TO je zaklínadlo k otevření loupežnické
jeskyně. Hory zlatých mincí, blýštivých šperků a truhly plné
klenotů…. Alí Baba nemůže věřit vlastním očím.

Rovira, Francesc: Císařovy nové šaty
Císař je marnivý. Tak marnivý, že naletí dvěma falešným tkalcům,
kteří pro něj ušijí neviditelné šaty. Pyšně si v nich vykračuje
městem, dokud podvod neodhalí malý chlapec.

Rovira, Francesc: O statečném krejčíkovi
Krejčík zabil sedm much jednou ranou. Díky své odvaze, lsti a
někdy i štěstí se mu podaří porazit i dva obry a jednorožce, takže
nakonec dostane za ženu krásnou princeznu...

Rovira, Francesc: Petr Pan
S Petrem Panem a malou vílou Zvonilkou podniknou tři sourozenci
podivuhodnou cestu do Země Nezemě, ke kapitánu Hookovi,
nebezpečnému krokodýlovi, divokým indiánům a pirátům.

Rovira, Francesc: Princezna na hrášku
Princ již dlouho hledá tu pravou nevěstu. Musí to být opravdová
princezna! Taková, která ucítí i přes dvacet prachových peřin malý
hrášek.

Rovira, Francesc: Sindibádova dobrodružství

Odvážný mořeplavec Sindibád potká na svých dobrodružných
cestách silného obra, bájného ptáka a dvojhlavého draka a domů se
vrátí domů s pytli plnými diamantů.

NAUČNÁ PRO DĚTI
Delgadová, Consuelo: Letadla: Historie a vývoj letadel
Měli jste někdy chuť létat? A věděli jste, že existuje mnoho typů letadel?
A lidé je stále vylepšují! Vynalezli dokonce i kluzák, který léta bez motoru,
anebo ještě něco lepšího: padák a rogalo! Tahle knížka Vám pomůže objevit
ještě mnohem víc příběhů o létajících strojích.
Lainová, Marta F.: Auta: Historie a vývoj automobilů
My lidé jsme vždycky rádi cestovali a zároveň jsme potřebovali převážet
věci z místa na místo. Proto jsme vynalezli vůz. Byl to první dopravní
prostředek na kolech. Pak se objevily kočáry a různé vozy tažené koňmi
a nakonec automobil. Skoro se nechce věřit, jak moc se dopravní
prostředky od svého počátku do dneška změnily! Tato knížka Vám to
ukáže.
Lainová, Marta F.: Vlaky: Historie a vývoj vlaků
Určitě jste se aspoň jednou nebo i víckrát svezli vlakem. Ale víte, kdo ho
vynalezl? Jaké typy vlaků jezdily dřív a jaké jezdí dnes? A jaké budou
v budoucnu ? V této knize se seznámíte s historií železnice.

