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Jeden z nejmladších (a nejšikovnějších) účastníků

61. dílnička – adventní stromečky
Z důvodu toho, že nás “tlačil čas”, vyrobili jsme si poněkud s předstihem
adventní stromečky z dekorativní gumy a bonbónků. Tvoření se zúčastnilo 8 dětí
a 4 dospělí a použilo se skoro 200 bonbónků.

62. dílnička – tvoření z cédéček
V pátek 16. listopadu 2012 proběhla šedesátá druhá kreativní dílnička. Děti si
mohly vyrobit nezničitelné a přitom jednoduché vločky, a také lehké svícínky z
cédéček. Sešlo se 7 dětí za doprovodu 4 dospělých, čtyři tvořivci byli úplně noví,
asi nám tu už roste nova generace šikovných dětí :o)

Vážení čtenáři,
kreativní dílničky v letošním roce již v knihovně končí. Ale nezoufejte!
Dalšího tvoření se můžete zúčastnit již v neděli 2. prosince 2012. V obci
bude probíhat Vítání občánků a poté Rozsvěcení vánočního stromu. Po
hudebním vystoupení dětí z Jinačovic bude následovatmožnost tvoření v
čítárně. Na mém tvoření si budete moci vyzkoušet nazdobit svícínky a to
hned třemi způsoby značení: malováním fixami na sklo, použitím nálepek
na

sklo a

pro

starší

děti

či

pro

dospělé

je

nachystaná

i možnost gravírování (možnost zdobení skla rytím).

Malování fixami na sklo – nálepkování – gravírování (dobarvené)

Vážení čtenáři,

opět po roce pro vás máme nový výměnný fond z Kuřimi. Tyto knihy
budou v knihovně rok, tj. zhruba do konce roku 2013. Knihy se půjčují
na měsíc a nedají se prodloužit.
Výměnný fond obsahuje 160 knih za zhruba 34 tisíc kč.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
V pasti krásné svůdnice
České příběhy podle skutečných kriminálních případů.
Allen, Sarah: Zahrada kouzel
Romantický příběh dvou sester z malého městečka v Jižní Karolíně, které mají magické nadání
a trable s láskou. Claire pěstuje na zahradě jedlé květiny, z kterých vaří kouzelné delikatesy a
mění jimi životy lidí, Sydney dokáže česat a líčit tak, že vyzdvihne to, co je na každém
nejkrásnější. Přesto se Claire bojí lásky a Sydney utíká od násilnického manžela...
Anderson, Catherine: Vysněný valčík
Mladý rančer Ryan Kendrick se při návštěvě rodinného obchodu Coulterových seznámí s jejich
dcerou Bethany, která tam pracuje jako účetní. Dívka ho upoutá natolik, že si hned neuvědomí
její fyzické postižení. Bethany, vášnivá jezdkyně, totiž před osmi lety spadla z koně a od té doby
je upoutaná na invalidní vozík. Navíc ji tehdy opustil snoubenec a Bethany se zapřisáhla, že se
už nikdy nezamiluje...
Axelsson, Majgull: Ta, kterou jsem se nestala
Příběh rozdvojené identity, jejíž různé podoby se odvíjejí od rozhodující volby ve vypjatém
životním okamžiku. Vyprávění o vině, vraždě, milosti a odpuštění je zasazeno na jedné straně
do světa vysoké politiky, na straně druhé do vězeňského prostředí, bídy prostitutek a hrabivosti
pasáků.

Bagshawe, Tilly : Podle nových pravidel
Volné pokračování Sheldonovy rodinné ságy Mistrovská hra.
Beráková, Zora: Nekorunovaná královna
Na pozadí historických událostí z přelomu 16. a 17. století vypráví autorka životní příběh krásné
Polyxeny z Pernštejna, manželky Viléma z Rožmberka. Po jeho smrti se Polyxena nevyhýbala
milostným dobrodružstvím, prožila vášnivou lásku s Jindřichem Matyášem z Thurnu a nakonec
se znovu provdala za Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic. Během třicetileté války se do Prahy nakrátko
vrátil i Jindřich Matyáš z Thurnu a oba dávní milenci se znovu potkali...
Braun, Lilian: Kočka, která brala růžové pilulky
Kníratý novinář Jim Qwilleran bez svých siamských koček - to přece nemůže dělat dobrotu. Na
jeho přítelkyni Polly však má někdo v Pickaxu políčeno, a tak se s těžkým srdcem rozhodne
doprovázet ji na výletě do Skotska - a tam s sebou Koka a Yum Yum prostě vzít nemůže. Byla
to ovšem chyba. Spolucestujícím někdo krade šperky, zmizel šofér autobusu a jedna dáma
dokonce náhle zemřela...
Braun, Lilian: Kočka, která sklidila aplaus
Všichni obyvatelé městečka Pickaxu zvědavě čekají na příjezd známé herečky Thelmy
Thackerayové, která se vrací do svého rodiště. Při té příležitosti má být slavnostně zahájen
provoz nového kina. Stane se toho však mnohem víc. Rozruch vyvolá zmizení Thelminých
oblíbených papoušků, vzápětí je zastřelen muž a někdo okrade novináře Qwillerana. Naštěstí
jeho kocour Koko, který některé lidi nemůže ani cítit, zachytí stopu...
Carlyle, Liz: Láska a hřích
Ve dne je Sidonie Saint-Godard tichá, elegantní mladá vdova, v noci je však nechvalně známý
Černý anděl - svůdnice, která láká do lože bohaté prostopášníky, oloupí je a podporuje pak ty,
jimž ublížili.
Cimický, Jan: Srdce a skalpel
Boj mladého právníka o holé přežití v pracovním táboře na Sibiři
Clark, Carol: Červené oči
Tato detektivka je vtipným soudobým portrétem moderního městského života.

Clark, Mary Higgins: Vánoční plavba
Komodor Randolph Weed uspořádá zdarma Vánoční plavbu pro vybranou skupinku lidí, která
„přispívá k vylepšení světa". Ve skutečnosti mu ale jde hlavně o publicitu. Také má v plánu
vysypat do Karibiku popel své zesnulé matky. Neví však, že jeho nezdárný synovec Eric
propašoval na palubu dva uprchlé zločince...
Cordonnier, Daniel: Řád žen
David Clerc je mladý bankéř se slibnou kariérou, jeho osobní život je ale v troskách. Žena se s
ním rozvedla a odvedla si sebou jejich dvě dcery. Když David potká Marii Sophii, je přesvědčen,
že našel ženu svého života. Marie Sophie ale zmizí. David nechápe, co se stalo, a je odhodlán
zjistit proč. Při pátrání narazí na informaci, která změní jeho život.
Cornwell, Patricia: Faktor Scarpettová
Týden před Vánocemi tráví doktorka Kay Scarpettová opět v New Yorku, kde spolupracuje s
místním úřadem soudního lékařství a také vystupuje jako odborná konzultantka v pořadech
televizní společnosti CNN. A právě to ji přivede do problémů. V přímém přenosu se jí totiž
reportérka zeptá na senzační případ zmizení bohaté dědičky. Vzápětí do živého vysílání volá
bývalá psychiatrická pacientka Bentona Wesleyho. Když se Scarpettová vrátí do newyorského
bytu, najde na vrátnici balíček. A v něm bombu…
Čapek, Karel: Bílá nemoc
Divadelní hra, v níž se Čapek snažil ukázat na nesmyslnost a absurdnost každé války.
Deaver, Jeffery: Manhattan je můj život
Hrdinkou dvou detektivních příběhů je dvacetiletá, trochu výstřední Rune, která se řízením
osudu ocitne v soukolí brutálních vražd, mezi profesionálními zabijáky a lidmi z okraje
společnosti, kde se sama stává vyhlédnutou kořistí.
Devátá, Ivanka: Lázeňská kúra
Úsměvné vyprávění ženy, kterou rozpad jejího manželství zasáhl natolik, že se musí zotavovat
v lázních, kde prožije řadu mimořádných příhod.
Dolejší, Pavel: Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého
pravopisu a navíc 240 pravopisných cvičení a diktárů zaměřených na i/í a y/ý po souhláskách
tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem)

Du Maurier, Daphne: Ptáci a jiné povídky
Anglická literature, povidky, horory
Fielding, Joy: Až ji uvidíš
Život Marcy Taggartové se roztříštil na kousky. Před dvěma lety ztratila svou milovanou dceru
Devon, která údajně zahynula v Irsku při nehodě na moři. Tělo se nenašlo a Marcy nikdy
nepřijala, že její dcera je mrtvá. Vidí ji všude kolem sebe a když je sama na návštěvě v Irsku,
uvidí ji za oknem kavárny doopravdy...
Forejt, Luboš: Do světa to není daleko
Kniha, do níž autor uložil své zážitky světoběžníka z cest po všech kontinentech a bohatě ji
ilustroval vlastními snímky.
Forsyth, Sarah: Zotročená
Osud si se Sarah zle pohrál. Když se po letech zneužívání nejprve vlastním otcem a posléze i v
dětském domově rozjede za prací do Amsterodamu, uvízne v pasti moderních otrokářů. Kruté
dny, týdny a měsíce nekonečného znásilňování, bití a zvrácených praktik znuděných zákazníků
přivedou Sarah málem k šílenství. Je bez pasu a bez prostředků...
Garlock, Dorothy: Víc než vzpomínka
Šestnáctiletá Nelda Hansonová je svým panovačným otcem provdána za chlapce, s nímž
otěhotněla, ale vzápětí je přinucena k rozvodu. Dítě ale zemře a zlomená Nelda odjíždí do
Chicaga. Po osmi letech se náhodně setkává se svým bývalým manželem. Oba mladí lidé se
stále milují, ale stojí mezi nimi minulost, na kterou nelze zapomenout...
Garwood, Julie: Vražda podle seznamu
Regan Hamilton Madisonová, bohatá dědička, se uvolila pomoci své přítelkyni novinářce odhalit
podivné praktiky jistého psychologa. V jeho semináři má za úkol sestavit seznam lidí, kteří jí v
minulosti ublížili. Po čase se Regan dozví, že první osoba z jejího seznamu je mrtvá, pak
následují další. Přestože i jí hrozí smrtelné nebezpečí, snaží se zjistit, kdo změnil její
lehkomyslnou fantazii o pomstě v hrůznou skutečnost.

Gilbert, Elizabeth: Drsní chlapi
Na dvou osamělých ostrovech u pobřeží Maine bojují místní lovci humrů po celé generace o
právo lovu ve vodách, které oba ostrovy rozdělují. Ruth Thomasová se do tohoto nepřátelství a
nevraživosti už narodí jako dcera jednoho z nejchamtivějších humrářů v Maine. Osmnáctiletá, s
ostrým vtipem a nenapravitelně neromantická, Ruth se vrací domů z internátní školy,
rozhodnutá hodit své vzdělání přes palubu a přidat se k "drsným chlapům" na humrářských
lodích...
Hassel, Sven: Druzi ve smrti
Volně navazuje na knihu "Krvavá cesta na smrt". Pokračování Portova autobiografického
příběhu, v němž se hrdina dostane z východní fronty, avšak příjemný život v zázemí netrvá
věčně...
Hedström, Ingrid: Noc ve Villette
Vyšetřující soudkyně Martine Poirotová pátrá po vrahovi tří mladých dívek.
Hofmann, Corinne: Zpátky z Afriky 2.
Po čtyřech letech strávených v primitivních podmínkách v Keni, s podlomeným zdravím a zcela
bez prostředků, se Corinne Hofmannová vrací do Švýcarska. Odvykla civilizaci, v moderním
světě si najednou připadá zcela bezradná...
Horáková, Naděžda : Brněnské nevěstky
Marek z Erlachu, přítel markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, nalezne v lese nedaleko
Brna umírající dívku a její novorozeně zabalené v drahé pleně se symbolem patricijského rodu
Anshelmů. Na přání markraběnky Markéty Opavské začne diskrétně pátrat, kdo byla ona dívka
a kdo je otcem dítěte...
Hornby, Nick: Julie, demoverze
Annie a Duncan se přirozeně doplňují, jako dva dílky skládačky, třebaže Duncanovi kvůli
vášnivému zaujetí samotářským a geniálním písničkářem Tuckerem Crowem prakticky nezbývá
čas na nic dalšího – na manželství, na děti ani na hovory o čemkoli jiném. Annie se začíná ptát
sama sebe, jestli nepromarnila patnáct let života v neperspektivním vztahu a neustrnula v
nudné práci v ospalém městě na pochmurném východoanglickém pobřeží...

Hoyt, Elizabeth: Havraní princ
Mladou vdovu Annu donutí finanční tíseň přijmout práci u hraběte ze Swartinghamu. Muž se
zjizvenou tváří a pověstí vznětlivého hrubiána vyhnal už dva sekretáře. Pohrdá ženami, ale
nemá na výběr, a tak ji přijme do svých služeb. Schopná a nebojácná Anna si brzy získá jeho
důvěru. Den po dni tají ledy mezi nimi, z nevrlého šlechtice se stává galantní společník...
Hýža, Marek: Na vrcholky hor
Úspěšný televizní dokumentární cyklus o útulnách, chatách a boudách na českých, moravských
a slezských horách v knižní podobě.

Chopin, Kate: Probuzení
Jeden z vrcholů ženského románu konce 19. století. Mistrovská psychologická studie ženy
bojující za nezávislost vyvolala v době svého vzniku pobouření a dlouho byla opomíjena.
Christie, Agatha: Kapsa plná žita
Detektivní román, v němž slečna Marplová pomáhá policii na pozadí dětské říkanky (o písni
penízků a kapse plné žita) objasnit trojí vraždu v rodině majitelů londýnského Investičního
trustu.
Christie, Agatha: Oznamuje se vražda
Další z detektivních příběhů, jehož rozuzlení svěřila autorka do rukou slečně Marplové, nás
zavádí do malého anglické městečka Chipping Cleghorn. Poklidný a jednotvárný život jeho
obyvatel rozvíří inzerát otištěný v místních novinách - je v něm oznámen zločin, a to dokonce
hrdelní. V určenou dobu a na určeném místě se poté události seběhnou tak, že je může objasnit
jen tato všímavá a energická dáma...
Iggulden, Conn: Císař. Brány Říma 1.
Román vypráví o první etapě života velikého Gaia Julia Caesara, budoucího vládce
všemocného Říma. Zároveň představuje první díl obsáhlé ságy zachycující jeho celou životní
pouť.
Ingólfsson, Viktor: Pozdní pokání
Detektivní román o vyšetřování vraždy, jejíž stopy vedou k tragické události, k níž došlo v 70.
letech..

Jackson, Lisa: Hrobař
Novinářka Nikki Gillettová sní o kariéře ve světě velkých zpráv a doufá, že se jí tam podaří
proniknout prostřednictvím článku o sériovém vrahovi, kterému dala přezdívku Hrobař. Ve
snaze získat co nejvíce informací se pověsí na paty policistovi Pierci Reedovi, který na případu
pracuje, ale brzy začne mít podezření, že Pierce před ní něco závažného tají...
Jacq, Christian: Pomsta bohů
Píše se rok 528 před naším letopočtem. V nádherném městě Sajích, ležícím na západ od delty
Nilu, se odvíjí drama, jež bude mít rozhodující význam pro další osud Egypta. Mladý písař Kel,
zaměstnaný v Úřadu tlumočníků, jednoho dne zjistí, že někdo zavraždil všechny jeho kolegy.
Propadá panice a dává se na útěk se zašifrovaným papyrem, na němž jeho úřad pracoval. V tu
chvíli všechno svědčí proti němu, je ideálním viníkem přímo zataženým do aféry ohrožující celé
království...
John, Tina St. : Nevěsta Bílého lva
Zachránce mladičké Isabele de Lamere si navždy získává její srdce. Král však rozhodne, že se
dívka provdá za jeho nejoblíbenějšího poddaného hraběte z Montborne. Isabela se vydává za
budoucím manželem, cestou však její průvod přepadnou "bandité" a unesou ji na hrad
Droghallow. Tam zjistí, že velitel únosců Griffin je mladík se zelenýma očima, na něhož nikdy
nepřestala vzpomínat. Mladí lidé se do sebe zamilují a Isabela se rozhodne, že nevstoupí do
manželství, v něž nevěří. S Griffinem uprchne a stanou se z nich psanci.
Johnson, Susan: Skandální vztah
Historická romance z konce 19. století , v níž mladého přitažlivého svůdce Etienna Martela
okouzlí nezkrotná kráska z Ameriky a jejich skandální vztah je pro pařížskou smetánku
nestravitelným soustem...
Johnson, Susan: Ve službách dámy
Hugh D’Abernon, markýz Darley, se z příkazu tajných služeb vypravil na strastiplnou cestu do
Sevastopolu. Když se tam setká s dámou nezměrné krásy, která naléhavě potřebuje jeho
pomoc, pochopitelně ji nenechá na holičkách – ale pak se zase věnuje výlučně svému poslání.
Služba vlasti je pro něj důležitější a Darley si nemůže dovolit jakékoliv rozptylování pozornosti, i
kdyby ta dáma představovala sebevětší pokušení...

King, Catherine: Skromné přání
Malá Lissie má těžký život už od okamžiku, kdy přišla na svět. Její matka, dívka z vysokých
vrstev, kterou svedl rodinný přítel a jíž se vlastní rodiče zřekli, zemřela při porodu. Služka
Grace, která se o rodičku měla postarat, děťátko výhodně prodá překupníkovi. Zatímco Lissie
pomalu dospívá, tvrdě pracuje a snáší kruté tresty od své macechy, Grace se stane majitelkou
nevěstince. Jednoho dne se životní cesty obou žen opět spojí.
Kinkel, Tanja: Sloupy věčnosti
Historický román, příběh mladé Angličanky, která jako jedna z prvních evropských žen začne
objevovat krásy a poklady starého Egypta.
Kleypas, Lisa: Kde je můj hrdina?
Obsahuje tři romantické příběhy: Kleypas, Lisa: Navzdory pravděpodobnosti, Mac Gregor,
Kinley: Letní rytíř, Quinn, Julia: Příběh dvou sester.
Koláček, Luboš Y.: Utajený následník
Historický román o osudech českého krále a německého císaře Karla IV. a jeho utajeného syna,
vychovávaného ve Francii.
Kubátová, Táňa: Záruční list na život
Jedenatřicetiletá Jarka má starostí plnou hlavu a partnerský vztah se jí do života rozhodně
nevejde. Ostatně jednou už se vdávala, a jak to dopadlo. Jenže do života ji zcela nečekaně
vstoupí náhodný muž...
L'Amour, Louis: Nepsaný zákon
Majitelka ranče Kate je vzteky bez sebe, protože bohatí občané města zastřelili jejího mladšího
bratra jen kvůli mladické nerozvážnosti. Kate chystá pomstu, chce zničit místo, které žije z
práce kovbojů, ale je k nim tak krutě nespravedlivé. Svolá pistolníky, skoupí okolní pozemky a
nechá je obehnat plotem. Stáda z Texasu se tak do města nedostanou a zdroj peněz začne
vysychat. Boháči si však něco takového nechtějí nechat líbit, a navíc ještě od ženy...
Low, Robert: Bílý havran 3
Román o dobrodružstvích malé skupiny Vikingů, kteří jsou spojeni vzájemnou přísahou a
společně bojují s mořem, lstivými protivníky i nástrahami osudu, třetí část volné série.

Low, Robert: Vlčí moře 2
V druhém dílu Lowovy severské ságy se Orm a jeho vikingové znovu vydávají na moře,
tentokrát ale musejí prokázat svou statečnost a bojovnost při plavbě po Středozemním moři
hemžícím se piráty.
MacKenzie, Sally: Nahý král
Stačila jedna nestřídmá noc a Stephen Parker-Roth se musí zasnoubit, aby zabránil skandálu.
Pod ohavným kloboukem se však skrývá rozkošná rusovlasá kráska. Stephen si brzy
blahopřeje k tomu, že zkompromitoval tak úžasnou dívku. Anne se chce zase s tímto
okouzlujícím mužem rozejít dřív, než vyjde najevo její tajemství.
Machát, Bohumír: Ministerští pstruzi
Rybářské příběhy k smíchu, k pláči i k vzteku, nikdy však nudné...
Mailer, Norman: Nazí a mrtví
Autor popisuje na základě osobních prožitků obraz války v Tichomoří. Líčí invazi amerických
jednotek na ostrov Agnopopei a boj o jeho vyčištění od Japonců.
Makine, Andrei: Za času řeky lásky
Román ruského autora (1957) žijícího ve Francii vtipně popisuje, jak se do zapadlého kouta
bývalého Sovětského svazu dostal Západ a jak shlédnutí filmu s J P.Belmondem ovlivnilo život
tří mladíků ze zapadlé sibiřské vesnice
Matthews, Carole: S tebou nebo bez tebe
Lyssa Allenová pracuje v nakladatelství a už čtyři roky žije s přítelem Jakem. Mají hezký dům,
pohodlný život a zdá se, že jim nic nechybí. Jenže Lyssa touží po dítěti, které ne a ne přijít. Dělá
pro to všechno možné, ale svou úpornou snahou dožene nakonec Jakea do náruče jiné ženy.
Lyssa se rozhodne vyrazit do Nepálu, aby přišla na jiné myšlenky. Netuší, že tam na ni čeká ta
pravá láska, která ji přiměje změnit od základu celý život.
McBain, Ed: Zub za zub
Detektiv Carella vyšetřuje vraždu a ve služebně zatím drží v šachu jeho kolegy i manželku
čerstvá vdova Virginie Dodgeová lahví s nitroglycerínem.

Medeiros, Teresa: Hříšné myšlenky
Když skotská kráska Catriona Kincaidová projde branou mužské věznice, má v hlavě jasný
plán: osloví urozeného trestance jménem Simon Wescott a předloží mu nabídku, která se nedá
odmítnout. Výměnou za to, že se s ní Simon formálně ožení a bezpečně ji dopraví do Skotska,
mu dá polovinu svého věna, aby mohl splatit dluhy, které ho dostaly až do vězení. Simonovi se
sice ani v nejmenším nechce vyměnit vězeňské okovy za manželské, ale peníze ho lákají...
Medeiros, Teresa: Ztracená duše
Jako sedmnáctiletá dívka zachránila Portia Cabotová život Julianu Kaneovi. Věděla sice, že je
upír, ale zvítězila v ní síla lásky. Prokletý Julian se jí nesmazatelně vryl do paměti, ale pak ji
ponechal vlastnímu osudu a zmizel. Dlouhých pět let se marně snažil najít svoji duši, a když se
vrátil, místo půvabné dívky nalezl uhrančivě krásnou ženu...
Michaels, Fern: Všechny barvy lásky
Příběh, v němž se filmový herec Ricky s navenek oslnivou kariérou snaží zlepšit vztah ke
svému bratrovi a musí začít riskovat, aby napravil dávnou nespravedlnost
Mlynářová, Marcela: Důchodkyně nestřílejte
Autorka živě přibližuje současnou ženu po šedesátce, která je však babičce na plný úvazek
značně vzdálena. Její úsměvné a s lehce provokujícím sarkasmem podané příhody věrohodně
potvrzují, že není podstatný věk, ale přístup k životu.
Mosley, Walter: Polibek s chutí skořice
Detektivní román s příležitostným detektivem černé pleti Easy Rawlinsem.
Murakami, Haruki: Norské dřevo
Román nabízí japonský pohled na realitu světa i do nitra duše, současně přibližuje exotické
prostředí a studentský život dnešního Japonska
Nezval, Vítězslav: Manon Lescaut
Dějové stavby stejnojmenného románu o bezmezné lásce rytíře des Grieux ke krásné a
lehkomyslné Manon použil autor k vytvoření básnického díla nevšední krásy, které je oslavou
hlubokého a čistého milostného vztahu dvou lidí, který nepodléhá v žádném zápase s nepřízní
osudu.

Ondráčková, Ilona: Hrad vzpomínek
Román o tom, co jsou ženy schopny obětovat pro spokojenost své rodiny a lidí, na kterých jim
záleží. A také o tom, kam až jsou schopny zajít anebo kam se nechají zatlačit v zájmu "lásky".
Ortová, Zdeňka: Století vhodné pro ženu
Autorčiny fejetony přináší spoustu kvalitního humoru, dobré nálady a spokojenosti.
Parkánová-Whitton, Hana: Jak si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka
Příběh, v němž autorka (1950) s humorem popisuje, jak krůček po krůčku probíhala její
asimilace v anglickém prostředí, kam se už jako dospělá žena před několika lety provdala.
Pawlowská, Halina: Ještě že nejsem papež
Soubor povídek a fejetonů od všestranné autorky, scénáristky a moderátorky, která své
postřehy koření vydatnou porcí sebeironie, vtipné nadsázky a prozrazuje mnoho ze svého
soukromí.
Pérez-Reverte, Arturo: Královna jihu
Příběh závratné kariéry Teresy Mendozové v kruhu zločineckých gangů pašaráků kokainu
Peroutková, Ivana: Dům s vůní zmoklé psí srsti
Autorka se vrací do let dětství a dospí vání, pokouší se oživit tajemství, které dům a jeho
obyvatele obklopovalo.
Pilcher, Rosamunde: Letní hlasy
Příběh o složitém vztahu Laury a Aleca, kteří se sice milují, ale nedokáží svůj cit plně projevit

Plaidy, Jean: Prokletý rod Medici
První díl románové trilogie Prokletý rod Medici představuje Kateřinu Medicejskou jako malou
dívenku, poté mladou ženu, která přichází na francouzský dvůr, kde se stává nemilovanou
ženou Jindřicha Orleánského, druhého syna francouzského krále.

Prange, Peter: Poslední harém
Ve skrytém prostředí harému sultána Abdühamida II. sní Fátima a Elisa o budoucnosti. Jedna
všemožně usiluje o roli sultánovy favoritky, druhá touží po lásce a svobodě. Pak se ale
Osmanská říše rozpadá a obě přítelkyně se ocitají ve světě, v němž se jejich sny mění v noční
můru.
Pronzini, Bill: Soukromé očko
Čtyřiadvacet povídek věnovaných těm nejlepším soukromým detektivům z americké literatury
Přibský, Vladimír: Záhadný úsměv Polyseny z Lobkovic
Historický román o osudech Polyxeny z Lobkovic, ženě nejvyššího kancléře Českého království
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, která v pobělohorské době neváhala podat pomocnou ruku
potřebným.
Puzo, Mario: Omerta
Román z prostředí americko-italského podsvětí, kde po násilné smrti velkého bosse Dona
Aprila se příbuzní musí vypořádat s dědictvím a celou řadou otázek týkajících se následníka...
Reilly, Matthew: Pátý bojovník
Na obloze se jednoho dne objeví druhé slunce. Neúprosně se blíží k Zemi: hrozí ji zničit a s ní i
veškerý život. Rozhodný Australan Jack vytvoří tým, který má zjistit, jak střetu dvou sluncí
zabránit. Musí vypátrat pět hrdinů v dějinách lidstva, kteří dokážou naši planetu zachránit. Čtyři
jména znají, ale kdo je pátý bojovník?
Riebe, Brigitte: Černá žena od Nilu
Příběh Sathi, dcery Nubijského náčelníka, která je jako rukojmí odvezena do faraonova palace
Rigbey, Liz: Osudové léto
Příběh Lucy Shafferová,úspěšné obchodnice z Wall Street, kterou vražda jejího otce přinutí
pátrat ve své minulosti, aby našla smysl hrůzné události...
Rich, Sue: Svůdná Amber

Historické romance z Anglie na konci 18. stol. o vášnivé lásce mladičké Amber a hraběte
Claytona, který ji má ochránit před neznámým vrahem...
Robards, Karen: Neodolatelná 2.
Claire, nejpůvabnější ze tří sester Banningových, se splnil sen všech debutantek. Provdala se z
lásky za pohledného muže, dědice bohatého vévody, a tak si dovolila směle doufat v
bezstarostný, šťastný život. Jak se mýlila! Z manžela se vbrzku vyklubal zhýralý darebák a jejich
svazek se ocitl v troskách. A jako by to samo o sobě nestačilo, Claiřin kočár jednoho dne
přepadnou neznámí útočníci...
Sandford, John: Hříšná oběť
Kriminální thriller ze série s kriminalistou Lucasem Davenportem.
Saroyan, William: Ach, holčičko
Povídky, které okouzlí jak nostalgickými epizodami z arménského prostředí, tak i existenciálními
úvahami z nejrůznějších koutů zeměkoule...
Simmel, Johannes: Země zůstane ještě dlouho mladá
Soubor povídek představuje cosi jako momentky z uplynulých dob, tak jak je autor coby reportér
viděl a zachytil. Jsou to drobné příběhy, v nichž jde o právo a bezpráví, hlad a blahobyt, válku a
mír.
Small, Bertrice: Divoká Jasmína
Pokračování románu To srdce mé... o milostných dobodružstvích indické princezny Jasaman,
které se odehrávají ve dvou rozdílných světech - v čarovné, exotikou nabité Indii a v ovzduší
politických intrik a skandálů na dvoře anglického krále Jakuba II....
Smetana, Miloš: Zákeřná vichřice
Detektivní příběh, v němž kriminalista Beran pronikne lidskou přetvářkou a osvětlí záhadné
události na zapadlé horské chatě Zlaté zátiší, kde se sešlo několik hostů strávit pár nerušených
dnů dovolené...

Sparks, Nicholas: Milý Johne
Po třech letech u armády, kam vstoupil spíš z bezradnosti než přesvědčení, přijíždí John Tyree
na dovolenku do rodného městečka v Severní Karolíně. Je mu třiadvacet a zkušenosti z
vojenského života z něj udělaly muže a naučily ho zodpovědnosti. Seznámení se studentkou
Savannah znamená další zvrat v jeho životě. Potom přijde 11. září roku 2001 a John stojí před
volbou...
Steel, Danielle: Kněžna
Kněžně Zoje, vzdálené sestřenici ruského cara, je sedmnáct let, když v Rusku propukne
revoluce. Aby unikla nebezpečí, nezbývá jí než uprchnout ze země. Po dlouhé strastiplné cestě
se ocitá v Paříži, v cizím prostředí a mezi cizími lidmi. Avšak ani citové strádání, ani chudoba
nedokážou dívku zbavit odvahy. Mezi americkými vojáky poznává Andrewse, s nímž odchází do
New Yorku, ale několik let rodinné idyly ukončí hospodářská krize a Andrewsova smrt. Zoja
zůstává sama s dětmi a je opět na začátku. Ani tentokrát se však nevzdává...
Steel, Danielle: Šlechetná žena
Devatenáctiletá Annabelle se 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...
Steklač, Vojtěch: Jak se vraždí v Česku
Detektiv se jmenuje Arnošt Váně. Má svůj reálný předobraz a autor si s ním moc užil a zažil.
Zpočátku mu věřil, když tvrdil, že jeho příjmení je nesklonné. Teprve časem pochopil, že Váně,
kromě toho, že ho jeho profese obdařila značnou dávkou cynismu a smyslu pro černý humor, je
také velký mystifikátor. Soudí, že i v Praze se zločinu daří stejně dobře jako třeba v Las Vegas...
Stine, R. L.: Pozor na to, co si přeješ…
Dvanáctiletá Samanta není zrovna moc oblíbená. Úplně nejvíc nesnáší posměváčka Juditu. Jak
ráda by se jí nějak pomstila! Najednou se naskytne příležitost, i když dost podivná. Tajemná

paní Samantě slíbí splnit tři přání. Ale jedno po druhém obrátí Samantin život vzhůru nohama.
Škoda, že si pořádně nerozmyslela, co si přát...
Stine, Robert : Doupě nestvůry
Hrůzostrašný příběh o tom, co zažila Grentchen a její nevlastní bratr Clark na návštěvě u
babičky a dědečka, kteří bydlí uprostřed ponurého bezedného močálu a jejich dům je hrozně
divný, neboť z podkroví se ozývaljí prazvláštní zvuky...
Šmíd, Zdeněk: Jak se mají Mayové aneb Proč bychom se neděsili…
Svižně psaný cestopis plný humorných historek. Příběh party přátel a jejich dobrodružného
výletu do Latinské Ameriky je plný nečekaných úkazů, nechtěných situací a hlavně legrace.
Šranková, Eva Ava: Čas nevinnosti
Anna, dcera šlechtice, čeká dítě. Její tyranský otec rozhodne, že ji po porodu provdá za jednoho
ze svých zvrhlých přátel. Anna potupu neunese a vezme si život. Z její dcery Izabely vyroste
překrásná dívka, která nemá o svém původu ani ponětí. Izabela prožije první lásku - a jako by
se osud její matky opakoval. Odhalí zradu příbuzných a uvědomí si, že důležitá není jen láska,
ale i pomsta.
Teremová, Lenka: Daň z orgasmu
Román o čtyřicetileté doktorce psychologie, která je nakažena papilomavirem. Po pětiletém
vztahu s ženatým mužem se dostává do situace, kdy je nucena přehodnotit celý svůj dosavadní
život a všechny své vztahy.
Unger, Gert Fritz: Peacemaker
John Jennison měl narozeniny, bylo mu právě šestnáct let. A právě v tento den se jeho život od
základů změnil. Jel s kuchařem do města nakupovat a za nelehce nastřádané peníze si koupil
kolt. Ta zbraň předtím patřila výbornému střelci, přezdívanému Peacemaker - Mírotvorce, jehož
si, přestože měl pověst nepřemožitelného, záludná kulka přece jenom našla. John v tu chvíli
ještě netušil, že tato zbraň je jako odkaz, který ho bude víc a víc nutit jít ve stopách slavného
předchůdce..
Uris, Leon: Exodus
Román vypráví o tragických osudech židovského národa a postupném vzniku státu Izrael.

Vágner, Zdeněk: Sloní píseň
Příběhy o životě a vztazích lidí a zvířat v Africe.
Victor, Cynthia: Na čem nejvíc záleží
Lainey Wolfeová je svobodná a úspěšná komerční grafička z New Yorku. Farrel Coleová žije s
manželem Johnem, jenž je obhájce, a dvěma dětmi v přepychovém domě v Connecticutu. Obě
ženy jsou již od dětství blízkými přítelkyněmi, a proto Farrell s Johnem požádají Lainey, aby se
v případě jejich úmrtí stala poručníkem dětí. Netuší však, že obsah jejich poslední vůle se
naplní tak rychle...
Watt, Peter: Po stopách bouře 4.
Dávná kletba australských domorodců svedla dohromady rodiny Duffyových a Macintoshových.
Zlé prokletí je provází již několik generací, i jejich potomci jsou nuceni stále čelit řadě intrik a
různých neštěstí, která neberou konce.
Webb, Debra: Beze jména
Policie se pokouší vyjednávat s únoscem děvčátka, ten je však ochoten mluvit jen s bývalým
agentem FBI Ryanem McBridem. Proč ho chce zločinec opět zatáhnout do hry? Při vyšetřování
pomáhá Ryanovi přitažlivá agentka Vivian. V její minulosti se skrývá tajemství, které je oba
může stát život...
Whitton, Hana: Levandulová princezna
Historický román o citovém vztahu a životních osudech Blanky z Valois a českého krále
Karla IV.
Zadinová, Radka: Země nikoho
Šestadvacetiletá Klára se uzavírá do sebe, protože jedině tam je v bezpečí před zklamáním a
bolestí, které život přináší. Jednoho dne se rozhodne změnit zaměstnání a dostane místo
asistentky v dobře prosperující agentuře. Její nový šéf Daniel vypadá, jakoby i on žil ve své
vlastní Zemi nikoho. Pak je tu ještě kamarád z dětství Ondra, který ji pomáhá překonat první
nával smutku nad ztracenou láskou...
Zemanová, Zuzana: A je to v kýblu!

Další kniha talentované autorky je souborem humorných, někdy až tragikomických povídek ze
života. Ať už Vás v životě překvapí cokoli-od bláznivé zamilovanosti, osudové lásky, střelených
náhod a trapasů,.přes neplánované těhotenství, narození dítěte, mateřství,..až po zradu, nevěru
a rozvod…

BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Vlčátko, které odplavalo daleko do moře
Ukrajinský příběh o zvířátkách
Balík, Jindřich: 100nožka Klotylda
Moderní pohádky o zvířátkách. Zkušený vypravěč Jindřich Balík vypráví dětem pohádky na
dobrou noc. Pohádky se dobře čtou i dobře poslouchají, jak se mohly děti přesvědčit z vysílání
českého rozhlasu. Děti se pobaví vtipnými příběhy o zvířátkách, o stonožce Klotyldě, která měla
jedno velké přání, aby měla proužkované podkolenky, o zajíci Chroupálkovi, jak slíbil pohlídat
hlávku zelí, nebo o veverkách, které se vypravily na výlet do cukrárny.
Březinová, Ivona: F jako Fík
Příběh Káji a jeho kamarádů, kteří se starají o želvičky, ale hlavně o draka Fíka, z něhož se
vyklube leguán. Ale jednoho dne leguán zmizí. A záchranná výprava může začít...

Ivens, Jan: Méďa Ťapík na toulkách mezi zvířátky
Dobrodružné putování medvídka Ťapíka doplňují jednoduché úkoly a aktivity.
Ježáčková, Jana: O červeném autíčku
Vyprávění o splněném snu jednoho malého kluka.

Kaftanová, Irena: Rarášci ze mlejna
Knížka devíti vtipných a laskavých pohádek o čertíkovi Juráškovi a hastrmanovi Pišišvorovi,
kteří spolu řeší zapeklité situace, do nichž se vlastním přičiněním dostali. Příběhy, tištěné
verzálkami, jsou určené pro malé školáky k prvnímu čtení.
Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi hradními strašidly 1.

Bílá paní ze zříceniny hradu Skála představuje ve volném vyprávění nejprve sebe a pak celou
řadu kolegyň a dalších přízraků, strašidel a tajemných jevů z českých a moravských hradů,
zámků a tvrzí...

Kratschmarová, Jindřiška: Pohádka od rybníka Žabince
Vodníček Střapatka dokáže pozlobit své hastrmanské rodiče, ve škole paní učitelku Zelenou,
ryby v rybníku dědečka Mokřánka a mnohé další. Zvědavě se seznamuje s velikonočními
tradicemi českých dětí, poznává práci vodnického hrnčíře, ševce i krejčíka, navštíví i mlýn
lidského mlynáře Červíčka...
Meadows, Daisy: Apolenka, módní víla 27.
Apolenka, módní víla, nemůže bez svého kouzelného měšce s oslnivými šatičkami vykouzlit
žádné sváteční šaty. Dokáže Kristýna a Ráchel získat její měšec zpátky včas, aby
mohla Apolenka zachránit oslavu Kristýniny kamarádky?
Meadows, Daisy: Třpytilka, ozdůbková 24.
Třpytilka, ozdůbková víla, potřebuje svůj kouzelný měšec, aby mohla připravovat krásnou
slavnostní výzdobu. Jenže na měšec má spadeno zlomyslný šotek. Ještě že jsou tu Ráchel a
Kristýna, které pomohou Třpytilce měšec zachránit.
Miler, Zdeněk: Veselé Vánoce
Veršované vyprávění malého Krtečka o tom, jak prožil s myškou Vánoce, formát
leporelo.

Petiška, Eduard: Anička malířka
Novela o předškolačce, která velmi ráda kreslí a maluje, s vytvořenými obrázky si vypráví a
nejvíce se baví s povedenou žlutou kočkou. Díky fantazii dokáže objevovat svět, dění a vztahy
kolem sebe. Volně na ni navazují knihy "Anička a básnička" a "Anička a flétnička".
Peyo: Šmoulové a vejce
Šmoulové se chystají péct dort, ale nemají vejce. Když ho konečně na farmě seženou a dopraví
do vesničky, zjistí, že je dřevěné. Nakonec v lese najdou jiné, ale čeká je velké překvapení...

Randall, Ronne: Veselé povídání o zvířátkách
Třináct pohádkových příběhů a básniček o domácích i cizokrajných zvířatech, které potěší nejen
děti, ale i dospělé při předčítání.

Rettl, Christine: Zvědaví medvídci hledají poklad
Pět malých plyšových medvídků se vydalo do světa hledat poklad. Čeká je mnoho záhad a
dobrodružství
Sekora, Ondřej: Broučci na pouti
Bohatě ilustrované leporelo přináší další příběh broučků, tentokrát na pouti.
Sekora, Ondřej: Kuře Napipi a jeho
Veselé příhody vesnických dětí a domácích zvířátek, především kuřete Napipi a psa Broka.
Knížka je sestavena z básniček, obrázků, comicsů i vyprávění o tom, co všechno se může stát
na venkovském dvoře, když si děti a zvířátka hrají a mají legrační nápady
Skálová, Hana: Ježíšek
Tato kniha vyprávějící ve 12 kapitolách o vánočních zvycích, které narození Jezulátka
provázejí. Nejen děti, ale i rodiče se dozvědí jistě spoustu zajímavostí, o nichž dosud netušili.
Špačková, Alena: Veselo je na statku
Pavlík a Bětka rádi pomáhají tatínkovi, ale nejraději jsou u zvířátek. Nedávno k nim přibyl
pejsek Lupínek, koník Hnědáček a ovečka Růženka. Slepička Kvokalka zas všem něco tají.
Kromě čtyř krátkých příběhů je v knížce spousta zábavných úkolů - omalovánky, básničky,
bludiště i hřebenovky..
Wiebe, Trina: Max a kouzelník
První z veselých příběhů rošťáka Maxe, který si ze všeho nejvíc přeje stát se milionářem a
tentokrát se rozhodne zbohatnout pomocí kouzel.
Winklerová, Dana: Dobrý den, medvídku!
Kniha o medvídcích s velkými písmeny, vhodná pro začínající čtenáře.

Yee, Wong Herbert: Myš a Krtek, dobří soused
Myška bydlí ve starém dubu a Krtek v díře pod jejím bytečkem. Když se Myška ohání koštětem,
všechno smetí padá Krtkovi na hlavu, a to si prosím právě otevřel knížku! Už se zdá, že z toho
bude karambol a hádanice...

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Braunová, Petra: Borůvkové léto s Terezou
Přestože se blíží prázdniny, Michal je rozčarovaný – rodiče se rozvedli, dívka, do
níž se zamiloval, ho nechce, naprosto nic nenasvědčuje příjemnému prožití léta.
Ale pár dnů před koncem školního roku se objeví filmaři a Michal přijímá pozvání
na casting. Také Tereza se rozhodne zkusit štěstí. Oba pak současně vykročí na
cestu za slávou a možná i za nevšedním prožitím prázdnin, které nakonec
nebudou tak strašlivé, jak se na jejich počátku zdálo…
Brezina, Thomas: Brána času 1.
Klub záhad je zpět a s nimi nová dobrodružství Jupitera, Vicky a Nicka - tentokrát se vydávají
do středověku.
Březinová, Anna: Rytířka z Voračova
Hrdinkou románu, který se odehrává v rušných dobách krále Jiřího z Poděbrad, je půvabná a
statečná zemanská dcera Kateřina z Voračova – přezdívaná Rytířka.
Francková, Zuzana: Všechno je jinak
Renata se odmalička touží stát profesionální žokejkou a není divu,
vždyť vyrůstá mezi koňmi a jezdit uměla dřív než pořádně chodit.
První velký krok ke splnění svého snu udělá ve chvíli, kdy je po
úspěšně složené maturitě na zemědělské škole přijata jako
zaměstnanec na statek, kde chovají závodní koně. Dívka si v
novém prostředí rychle zvykne a navíc si ji oblíbí podivínský starý
pán, který koním rozumí lépe než kdokoli jiný. Všechno se však

zkomplikuje ve chvíli, kdy se na scéně objeví Boris, namakaný frajer a Renatin vážný
konkurent…
Kirschová, Dominika: Láska z kapek deště
Hlavní hrdinka románu má těsně před maturitou. Rozhodne se strávit celý svatý týden na chatě
společně s mamkou a mladší sestrou Eliškou, plánuje se svědomitě šprtat, šprtat, šprtat. jenže
to by se nesměla seznámit s místní partou a především s Maxem...
Lázničková, Petra: Věř v mou lásku
Šestnáctiletá Katka má občas problémy jak doma, tak i se spolužáky.
Často dřív jedná, než přemýšlí. Naštěstí má blízko někoho, kdo nad ní
drží ochrannou ruku.
Myracle, Lauren: Deset
Viki Perryová má deset a deset to už NĚCO znamená! Umí se
postarat o tříletého brášku Toma a zvládne i starší sestru, náladovou
teenagerku. A po boku má nejlepší kamarádku - Amandu. Ale i tak na
ni

čeká

pár

pěkně

těžkých

rozhodnutí

a

dramatických

situací...

Myracle, Lauren: Dvanáct
Viki, veselá, milá a vtipná hrdinka, je zase o rok starší. Její někdy úsměvné, jindy vážnější trable
a nedorozumění s rodiči, sourozenci, ale hlavně kamarádkami, jí život rozhodně neulehčují.
Zjišťuje, jak hořce chutná zrada ze strany blízkého člověka, zakouší i stud nad svým chováním,
když i ona dokáže ublížit...
Myracle, Lauren: Třináct
Viki zažívá pozoruhodné věci - mimo jiné okusí první pořádný polibek, nechá si růst vlasy kvůli
dobročinnosti, uvědomí si, jak je důležité mít kamarádky a v pravou chvíli všem ukáže, že má
zdravé sebevědomí a ví, co chce...
Robošová, Barbora: Studená Lhota, ráj trapasů a koní
Trávit prázdniny s rodiči, nesnesitelným mladším bratrem a babičkou na
nějaké chatě v horách? Nuda k uzoufání! Totéž si myslela i čtrnáctiletá
Nela, trápící se komplexy kvůli svojí nadváze. Všechno se ale vyvine
úplně jinak. Nela prožije první poblouznění i první zklamání, pozná nové

přátele a zjistí, že každý problém jde řešit, pokud k tomu člověk najde odvahu.

Svobodová, Vlasta: Nedej se,Báro!
Příběh o třináctileté Báře, které tragicky zemřela maminka a otec si domů
přivedl jinou ženu, zprvu hospodyni, pak svoji manželku a Bářinu novou
matku...

Tuzarová, Barbora: Nikdy nepřestávej věřit
Sedmnáctiletá Samanta hrála odmalička závodně basketbal, ale kvůli vážným
problémům s vazy v kotníku musela se sportem skončit. Teď váhá kudy se má
dále vydat. Jako náhodnou brigádu a zároveň k ukrácení volného času si najde
modeling, kde by měla velkou šanci na profesionální úspěch. Nechce se však
vzdát života, jaký vedla mezi pohodovými basketbalistkami. A do toho všeho se
přimotá Viky, spoluhráč jejího o rok mladšího bratra...

Wilson, Jacqueline: Anděl Vicky
Silný příběh pro náctileté čtenářky o tom, jaká dřina je zármutek nad
ztrátou blízkého člověka, ovšem ani tentokrát nevyznívá pesimisticky.

Wilson, Jacqueline: V hlavní roli Tracy Beakerová
Tracy je tu zpátky a tentokrát se zoufale snaží získat hlaní roli ve školním
představení. Připravují Vánoční koledu a v jedné opravdu horké chvíli se

zdá, že nezodpovědná Tracy nedostane ani ten nejkratší štěk - nakonec však vytouženou roli
získá.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Mexiko
Kniha obsahuje barevné fotografie, ilustrace, portréty, průřezy budov a plány podlaží
významných památek; informace pro turisty; česko-španělský slovníček základních výrazů a
frází.

Besserová, Miroslava: Miroslav Moravec
Proč knížka s Miroslavem Moravcem? Protože mě vždycky bavil, protože mě zajímal jako herec
i jako Kozoroh, protože jsem vedle něj nikdy nevěděla, co přijde za chvíli, a musela si naopak
dávat pozor na to, co ze mne vypadne, protože on i při své šarži bohorovného "naboba" byl
vždycky v obraze. Měl svůj zvláštní humor, který mohl některé i urážet, ale když mi nejednou
řekl "Víš, že vím, že víš", bylo mezi námi už provždy jasno.

Bílek, Jiří: Hádanky naší minulosti 6
Obsahuje záhady, tajemství, zajímavosti z Čech a Moravy. Osoby obsazené v této knize jsou :
Albrecht I., Blanka z Valois, Dalimil, Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský, Jindřich VII.,
Jindřich z Lipé,

Karel IV.,

Kunhuta,

Václav II.,

Václav III.,

Habsburský, Záviš z Falkenštejna.
Egert-Romanowska: Německo
Ilustrovaný průvodce Berlínem, východním, jižním, západním a
severním Německem s informacemi a radami pro turisty
Ivanov, Miroslav: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové

Václav IV.,

Rudolf

Na základě studia obsáhlého množství dokumentů a díky svědectví mnoha současníků, se
odvíjí tragický příběh jedné z největších ženských postav našich dějin, dr. Milady Horákové.

Jarolímková, Co v průvodcích

nebývá 3, aneb, Třetí pokračování historie Prahy k

snadnému zapamatování
Zajímavosti z historie jednotlivých částí Prahy
Knessl, George: Amerika
Kniha je souhrnem rekreačních výletů do různých míst na území USA a Kanady.
Liška, Vladimír:

Panovníci českých zemí ve faktech, mýtech a

otaznících
Autor se pokouší odpovědět na mnoho zajímavých otázek ze života
českých panovníků. Dějinné mýty a tradice jsou nedílnou součástí naší
historie, mohou však být i zavádějící, neboť mnohé z nich vznikly jako
výslednice zjednodušených pohledů na určité výseky minulosti. Tato
kniha se zabývá především dynastií Habsburků

Mason, Antony: Belgie a Lucembursko
Podrobný turistický průvodce.

Polišenský, Josef: Velké a malé ženy v dějinách lidstva
Dějiny lidstva nejsou jen dějinami velkých mužů, ale také historií velkých a
malých žen. Sledujme stručný, zajímavý, proměnlivý obraz příslušnic ženské
části lidské společnosti v různých obdobích dějin...
Sacher, Vilém: Na počátku stála smrt
Kniha vzpomínek Viléma Sachera popisuje přesun 3. čs. brigády ze Sagadury na frontu a její
první těžké boje v okolí Krosna a Wrócanky v září 1944, kde nekompetentní velení a špatná
taktika zavinily zbytečné utrpení a ztráty.

Vlachová, Libuše: Za půl hodiny je uvařeno
Obsahuje recepty na jídla masitá, bezmasá, zeleninová, luštěninová,
bramborová, vaječná, jídla z ryb, sladká jídla, předkrmy, toasty, polévky,
saláty, uzeniny, dezerty. Příprava i úprava všech druhů jídel je velmi rychlá.

Wolfová, Eva: Tkaní
Obsahuje vysvětlivky ohledně tkaní, návody na ruční práce s tkalcovským stavem, vzory
tapisérií.
Wood, Dorothy: Výrobky z přírodních materiálů
Výroba ozdobných předmětů a dekorací z přírodních materiálů.

Zvelebil, Jan: Na vandru s Reflexem 4
Již čtvrtá kniha o osudech Čechů, kteří se vydali do světa a
posléze se rozhodli podělit se se svými krajany doma o postřehy, o
své dobré i nedobré zkušenosti. Obsahuje zážitky z Kolumbie,
Kostariky, Nepálu, Nizozemí, Portugalska, Thajska, Ruska a
Zambie.

NAUČNÁ PRO DĚTI
Aytüre-Schlee: Kouzelné origami
Návod na japonské origami, papírové skládanky ve tvaru zvířátek.
Deary, Terry: Teror z Toweru
Láká vás poznat dobu, o níž jste dosud poslouchali jen sáhodlouhé a nudné výklady ve škole,
krapet dobrodružnějším způsobem? Simon Tuttle a jeho tatínek jsou komedianti, kteří si
vydělávají na živobytí v ulicích středověkého Londýna. Když však dojde k tragédii, Simon se o
sebe náhle musí postarat sám - i kdyby to znamenalo spáchat velezradu. Má se pustit do plánu,
který tak pečlivě promyslel jeho tatínek? A může důvěřovat svému novému tajemnému
spojenci? Kapka historie nikoho nezabije, zvlášť v děsivém moři zábavy!
Deary, Terry: Zločinci
Seznamte se s těmi nejhoršími padouchy a objevte cestu lemovanou strachem a utrpením,
kterou prošli gangsteři, hrdlořezové a jiní vyvrhelové dřív, než se černým písmem zapsali do
dějin. Dozvíte se například, kdo se bavil trháním nosů, který panovník servíroval vnitřnosti na

zlatém podnose nebo jak může ze zabíjení sekerou vzniknout balet. Děsivé dějiny nikdy nebyly
tak hrůzostrašně barevné!
Hartmann, Gerhard: Divoká zvířata
Kniha poskytuje řadu zajímavostí o životním prostředí a způsobu života savců, lovu kořisti,
stavbě těla a mnohém dalším.
Pitro, Martin: Otřesné dějiny českých zemí
Částečně bublinkové písmo. Obsahuje historické události a informace o panovnických rodech a
panovnících, vše z Česka a z českých dějin.

