KNIŽNÍ NOVINKY (dary)
BELETRIE PRO DĚTI
Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů: Utajená laboratoř
(DAR)
Patrik našel v lese ochočeného králíka. Cestou domů ho začaly
pronásledovat dvě podezřelé osoby a zvláštní zájem o ušáka projevuje
i podivný ochránce zvířat. Biggi, Luk a Patrik tuší, že nejde
o obyčejného ztraceného domácího mazlíčka. Při pátrání objeví
utajenou laboratoř, ve které se provádí zakázané pokusy na zvířatech.
Kamarádi z Klubu tygrů jdou opět do akce. Zvířata je potřeba zachránit!
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů: Světla v močálu
čarodějnic (DAR)
Pozvání na vyhlídkový let nad mořem se neodmítá. Klub Tygrů si ho
také náležitě užil, ale vše se změní na zpáteční cestě ve chvíli, kdy
malé letadlo s Biggi, Lukem a Patrikem na palubě musí nouzově přistát
v oblasti tajemných čarodějnických bažin a močálů. Když pak kamarádi
zahlédnou záhadné bytosti v kápích a Patrik beze stopy zmizí, je všem
jasné, že Klub Tygrů zažije další napínavé dobrodružství!

Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů:Poklad u Bobří řeky
(DAR)
Během návštěvy srubu u Bobří řeky se najednou ozve vysílačka a z ní
je slyšet volání o pomoc. Hovor je však náhle ukončen. Kamarádům
z Klubu Tygrů je jasné, že to byl Kevin. Vědí, že se vydal hledat ukrytý
poklad a teď je v nebezpečí. Biggi, Luk a Patrik se chtějí pustit za ním.
Když vyloví z divoké řeky láhev se stejnou mapkou k pokladu, jako měl
Kevin, myslí si, že mají vyhráno. Bohužel ale netuší, že poklad hledají
i nebezpeční zločinci!

Březinová, Ivona: Ňouma z áčka
Toník je neprůbojný, trochu nešikovný a bojácný, prostě kam ho člověk
postaví, tam ho najde. Tatínek je věčně na cestách, maminka má
o syna strach a vychovává z něho jelimánka. Spolužákům je obvykle
pro smích a často slouží klukům při lumpárnách jako štít, kterému
leccos projde. Toník to trpně snáší, je rád, že ho mezi sebe berou. Ale
během jedné výpravy do starého sklepení dojde k nehodě. Děti
zpanikaří, nikdo si neví rady. Co udělá ňouma Toník?

Košlerová, Věra: Příběhy včelích medvídků
Louka zase rozkvétá a všechno už je vzhůru – jak čmeláčci Brumda
a Čmelda, tak jejich kamarádi Kvapník, červotoč, housenky motýla, ale
i obávaný Pučmeloud. V sedmi příbězích se dozvíme, jak se čmeláčci
ukryli pod strašidelným kloboukem, proč místo přesýpacích hodin měli
hodiny rozsýpací, jak pomohli splešťuli blátivé zbavit se rýmy, jak
zachránili Pučmelouda, jak opatřili nové boty Kvapníkovi, proč je honilo
Sluneční prasátko a jak se potkali s kolibříkem v čarovné zahradě, kde
s pomocí krtka zahnali slimáky. Po každém putování je však stejně
nejlepší vrátit se domů k mamince. Komiksové zpracování 7 dílů
televizního večerníčku, který se umístil na prvních příčkách v rámci ankety oblíbenosti
z Večerníčkova pohádkového špalíčku.

Morgan, Winter: Neoficiální hráčovo dobrodružství: kniha druhá –
Tajemný záškodník (DAR)
Podaří se Stevovi odhalit identitu tajemného záškodníka dřív, než bude
pozdě? Steve se vrací a je připravený na další dobrodružství! Jenže
tentokrát se budou dít věci až nepříjemně blízko. Po cestě z vesnice
domů Steve znenadání uslyší ohlušující ránu.

Morgan, Winter: Neoficiální hráčovo dobrodružství: kniha třetí –
Invaze Endermanů (DAR)
Podaří se Stevovi odhalit identitul tajemného záškodníka dřív, než
bude pozdě? Steve a jeho kamarádi se vrací ve třetí knize ze světa
Minecraftu. Tentokrát se chce zúčastnit soutěže nejlepších stavitelů
na Houbovém ostrově. Toto dobrodružství si samozřejmě nemohou
nechat ujít ani jeho prátelé Max, Lucy a Henry, kteří se k výpravě
připojí. Kromě toho Steve požádá o pomoc i svou sousedku Kyru,
která umí stavět lodě potřebné pro plavbu na Houbový ostrov.
Družina dorazí na exotický ostrov po náročné cestě, která je sama o sobě dobrodružstvím.
Steve se pozná s rozhodčími i se soupeři, kteří si jsou jistí svým vítězstvím. Na poklidném
Houbovém ostrově nemohou žít žádní nepřátelští mobové, a to ani v podzemí. Jenže
v Minecraftu není nikdy nic tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá a na ostrov
z ničeho nic zaútočí Endermani. Někdo se pravděpodobně snaží celou soutěž zmařit.
Budou soupeři schopní spojit své síly, odrazit Endermany a zjistit, kdo za útoky stojí?
A kdo nakonec vyhraje celou soutěž?

Morgan, Winter: Neoficiální hráčovo dobrodružství: kniha čtvrtá Lovci pokladů v nesnázích (DAR)
Ve čtvrtém pokračovaní minecraftího dobrodružství bude muset Steve
řešit další zapeklitou situaci. Jednoho dne totiž zachytí volání o pomoc
od svých přátel Maxe, Lucy a Henryho. Ti našli obří poklad v jednom
z opuštěných chrámů, ale nemohou se z něj dostat ven! Steve neváhá
a ihned se vydává na záchrannou výpravu do pouště. Jenže záchrana
jeho přátel nebude tak jednoduchá, jak si původně plánoval.
Morgan, Winter: Neoficiální hráčovo dobrodružství: kniha pátá Kostlivci vrací úder

(DAR)

V pátém pokračování minecraftího

dobrodružství přijde za Stevem kamarádka Georgia s prosbou o pomoc.
Její vesnice je uprostřed drtivého útoku kostlivců! Odrazit nepřátele ale
není úplně jednoduché, obzvlášť když po cestě narazí na novou partu
duhových záškodníků. Zjistí Steve a jeho kamarádi odkud kostlivci
přicházejí a kdo je opravdovým nepřítelem? A co se děje na tajemné
farmě za vesnicí?

Socha, Bohumír; Socha, Radomír: Tajemný život sněhuláků aneb
příhody sněhuláka Sněhošlápka a jeho kamarádů
Knížka nabízí svět dětské fantazie, ve kterém jsou hlavními hrdiny oživlí
sněhuláci a jejich kamarád - malý školák Honzík, který je postavil.
Společně prožívají radosti i strasti, které s sebou přináší zimní období
a také prostřednictvím jednotlivých pohádkových příběhů seznamují malé
čtenáře a posluchače s českými zimními svátky jako je sv. Mikuláš,
Vánoce a Silvestr. Příběhy přirozenou a nenásilnou formou vedou děti
k rozlišování dobrého a zlého a k zásadám slušného chování k druhým.
Autoři knížky kladou dětem na konci kapitol otázky, které jim tak osvěží informace, jež se
z příběhu dozvěděly.

Váchová, Šárka: Chaloupka na vršku
Život na venkově v dobách našich předků harmonicky plynul v souladu
s koloběhem roku. Střídání ročních období s sebou přinášelo různé
zvyky a tradice. Do vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky se
promítá prostota, laskavost a moudrost lidových obyčejů a dokreslují ho
pořekadla, přísloví a lidové písničky. Příhody Andulky, Honzíka, Martínka
a Apolenky jsou však tak živé, jako by se staly dnes. Komiksové
zpracování 8 vybraných dílů televizního večerníčku, který se umístil na
prvních

příčkách

v

pohádkového špalíčku.

rámci

ankety

oblíbenosti

z

Večerníčkova

NAUČNÁ PRO DĚTI
Kuntzel, Karolin: Chci to vědět. Objasnění každodenních
dětských záhad (DAR)
Bohatě ilustrovaná kniha, která malé čtenáře uvede do světa
některých

humanitních

i

přírodních

věd,

pokusí

se

jim

jednoduchou formou vysvětlit některá jejich neodbytná proč? a jak?
Zvídavé děti kolem osmi let v ní sice nenajdou odpovědi na
všechny své otázky, kniha je spíše podnítí k dalšímu dotazování
se po okolnostech a souvislostech především z těchto oborů:
Dějiny Evropy, Umění, Hudba, Literatura, Náboženství, Filozofie,
Zeměpis, Geologie, Ekologie, Biologie, Chemie, Fyzika, Astronomie a Matematika.
V závěru knihy si děti ve vědomostním kvízu mohou vyzkoušet, co si po přečtení knihy
pamatují, zda si vzpomenou na určitá fakta a pochopily souvislosti. Pokud nebudou
rozumět nějakému slovu, mohou si jej vyhledat v rejstříku na konci knihy.

Velíšek, Martin; Starý, Milan: Mj stát: putování
s českým lvem za sedmi státními symboly: Fakta,
zajímavosti, komiksy
Zábavná a poučná knížka zkušené dvojice autorů
a výtvarníků seznamuje čtenáře se symboly české
státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť či státní
znak. Zabývají se jejich původem a významem či využitím
a nabízejí i další souvislosti, třeba s poštovními známkami.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Alexis, Isabelle: Hned první noc: sex ve městě po francouzsku (DAR)
Žádné kompromisy, žádné závazky, naprostá svoboda. Delfína a Elisa se
chtějí dál bavit, ale zároveň začínají vážně uvažovat, že se usadí.
V pětatřiceti by už možná bylo načase žít normálním životem. Ale co to ten
normální

život

vlastně

znamená?

Plánovat

budoucnost?

Budova

hnízdečko? Láska s velkým L? Nad tou otázkou je třeba se zamyslet.
A co kdyby to byl začátek konce? Isabelle Alexisová citlivě a vtipně líčí
osudy dvou příštích exsvobodných žen v neodolatelné komeii o životě po
třiceti.

Andrews, Ivana: Křehký slib (DAR)
Karin a Max. Ona obyčejná studentka botaniky, on bohatý finančník – dva
mladí lidé, kteří zdánlivě nemají nic společného, dokud v nich po
vzájemném setkání nevzplane nová chuť k životu a láska jim nepoloží svět
k nohám. Kolik skrytých tajemství se však může časem vynořit a otevřít
staré rány a jak vysokou cenu dokáže každý z nich za lásku zaplatit?

Batalha, Martha: Neviditelný život Eurídice Gusmaové (DAR)
Eurídice by se v životě ráda prosadila, ale všechny jejich snahy jsou už předem
odsouzeny k neúspěchu. Její tradičně smýšlející manžel není na
nezávislou ženu zvědavý. Hlavně ať jsou pantofle podélně srovnané u paty
postele a rádio není nahlas ani potichu! Když se však u dveří objeví její
zmizelá sestra Guida, životy všech se obrátí naruby. Debutový román, který
vyšel ve dvaceti zemích, patří mezi to nejzajímavější ze současné světové
literatury.

Brewer, Gene: Svět podle prota: Na světelném paprsku (DAR)
Manhattanský psychiatrický ústav přijme pacienta s vcelku banální
diagnózou – tvrdí o sobě, že je mimozemšťan jménem Prot,
návštěvník z planety K-PAX, vzdálené od Země pár tisíc světelných let.
Jeho několikatýdenní pobyt v místní ozdravovně lidských hlav a duší
však od základu změní život většiny tamních obyvatel i zaměstnanců –
včetně vyšetřujícího lékaře, který se rozhodne celý případ podrobně
zaznamenat. Prot se totiž nechová ani jako šílenec (ač trpí bludy), ani
jako učený idiot (jeho znalosti vesmíru daleko přesahují vědomosti
všech pozemských astronomů) a ani vyšinutě: podoben spíše šašku,
jemuž je vše dovoleno, pronáší někdy s laskavým humorem, jindy s nemilosrdnou ironií
své postřehy a názory o naší planetě a bytostech na ní žijících – zejména pak o těch, kteří
sami sebe nazývají pány tvorstva. V kontrastu s tímto světem pak nadšeně popisuje
harmonický život na K-PAXu, bez válek a náboženství, bez vražd páchaných na komkoli,
bez pracovních povinností, ale i bez emocí. Právě toto idylické líčení a také několik
drobných signálů v chování onoho prazvláštního a nezařaditelného blázna, který s oblibou
komunikuje se zvířaty a s úspěchem léčí své spolubydlící, přesto naznačují, že jeho
minulost skrývá nejedno až nelidsky kruté a nesnesitelně bolestné tajemství. Postupné
odhalování jeho totožnosti – přerušené Protovou pětiletou nepřítomností – umožní čtenáři
nahlédnout do nejedné pokřivené mysli nenormálních lidí, zmučené často tzv. normálními
jedinci, a přinutí jej mimo jiné i zapřemýšlet, kde všude ve svém vývoji, úvahách a konání
udělalo lidstvo, řítící se do globálních ekologických i jiných katastrof, chybu...

Cohen, Julie: Spolu i bez sebe (DAR)
Robbie a Emily strávili bok po boku celá desetiletí. Měli šťastný a
bohatý život s dětmi a vnoučaty. Jejich láska zůstala stejně silná jako
v den, kdy se poprvé setkali a jejich životy se navždy změnily. Museli
tehdy učinit těžká rozhodnutí a hodně obětovat, aby mohli být spolu.
Nic jiného jim ale nezbývalo, celou tu dobu totiž skrývali hrozné
tajemství. A byli odhodláni udělat cokoli, aby nikdy nevyšlo najevo.

Falcová, Gabriela: Diagnóza: učitelka (DAR)
Vrátit se ve čtyřiceti letech do školy s partou kamarádek je námět
na knížku. Zejména pokud se jedná o učitelky. Hnány vidinou
červeného diplomu hrdinně absolvují všechny povinné předměty
a při hodinách sportovní a hudební výchovy podávají výkony za
hranicí vlastních možností. S nadsázkou vylíčené příběhy
z každodenního života.

Grimesová, Elie: Hodný holky líbaj líp (DAR)
Třicátnice Zoey je vycházející hvězdou newyorského kulinářství a
také hodná holka z lepší rodiny. Pokračuje v kuchařské tradici své
slavné babičky Nany a neustále čelí kritice náročné matky Fran. O
co úspěšnější je u plotny, o to zoufaleji bojuje v oblasti emocí a
vztahů. Její sebedůvěra coby ženy je zhruba tolik vyvinutá jako
schopnost obklopovat se vhodnými partnery. Během krátké doby
se jí podaří odehnat od sebe nejen muže svých snů, ale také dva
nejlepší přátele i svého bratra. Něco se musí stát...

Haran, Elizabeth: Místo na slunci (DAR)
V Austrálii na počátku 20. století nebyl život pro ženy nijak
snadný, musely si své vlastní místo tvrdě vydobýt a uhájit.
Jacqueline Gordon-Smith nemá právě klidný život. Od dětství ji
provází nehody a neštěstí. Její otec i matka zemřeli při
autonehodě a malá Jackie byla odkázána na laskavost cizích lidí.
O osmnáct let později se provdala za muže, který jí měl konečně
poskytnout jistotu, bohatého a schopného podnikatele Henryho.
Plánovali si nový život na novém kontinentě a

odpluli do

Austrálie. Jacqueline se zklamání stále nevyhýbají, její manžel Henry se na palubě lodi
zaplete do milostného románku s jinou pasažérkou. Oznámí své zděšené ženě, že se
nejedná o přechodné vzplanutí, ale že se s ní hodlá rozvést. Jackie se ocitá na břehu
opuštěná a prakticky bez peněz. Je sama v neznámé zemi, nic neumí a neví kam se
obrátit. Ujmou se jí dvě ženy, které cestují na farmy ve vnitrozemí, a Jackie odjede s nimi.
Stane s hospodyní u nerudného vdovce Bena Dultona. Není to žádná výhra, Benovi čtyři

synové ji nesnášejí a domorodá služka na ni žárlí. Všichni se spikli, aby ji vyštvali z domu.
Ale Jackie se pevně rozhodne tentokrát nepovolit, dokázat si svou cenu a vydržet
nekonečné horko, prach, mouchy a ústrky ze strany Benovy rodiny. Jedinou výjimkou je
Benův mladší bratr Nick Dulton. Nick. Přináší jí trochu radosti a pochopení a navíc je to
neskutečně přitažlivý muž. Pro Jackii se noci v jeho blízkosti stávají horkými k nepřečkání.
Jaké budou její další osudy? Spojí se její život s Nickovým a bude on konečně „ten
pravý“? Nebo je Nickova krása jen další falešnou chimérou a skutečný charakter se skrývá
za Benovou mrzutou tváří?

Hein, Mirja: Dokud nás láska nerozdělí (DAR)
Advokát Walter Parker má před sebou nelehký úkol. Musí usvědčit
podvodníka, který jeho rodině již dlouho ztrpčuje život. Situace se
zkomplikuje, když Walterova dcera Scarlet přivede k rodinnému krbu muže,
jehož vytrhla ze spárů smrti po uštknutí hadem. Rozhoří se bouřlivý příběh
plný vášně, žárlivosti a odplaty, který směle konkuruje ohni sužované
australské krajině.

Mitchell, David: Třináct měsíců (DAR)
Psychologický román odehrávající se v zapadlé anglické vesničce
během osmdesátých let dvacátého století. Hlavním hrdinou je
třináctiletý chlapec s vadou řeči, jehož vtipně formulované postřehy
nikdy nepřekročí bránu jeho rtů. Jason Taylor je zdánlivě obyčejný
dospívající kluk, plachý, jemný a intelektuálně založený. To však
nesmí odhalit žádný z jeho spolužáků, nedej bože, aby zjistili, že je
Jason trvalým přispěvatelem místního plátku, kam dodává své verše.
Přiznat před kamarády, že k Vánocům dostal poukázky na knihy
a mapu Středozemě se rovná takřka sebevraždě. A protože Jason ví, co se sluší a patří,
tváří se povzneseně, pokouší se kouřit své první cigarety a nekamarádit se s holkama.
Zpověď dospívajícího chlapce je o to dojemnější a komplikovanější, že hlavní hrdina koktá.
Tuto vadu se však snaží utajit, proto studuje potajmu slovníky cizích slov a rozšiřuje si
slovní zásobu, aby měl po ruce vždy náhradní slovo, na které prozatím jeho "kat"
nevyhlásil embargo.

Probstová, Jennifer: Manželská smlouva (DAR)
Aby zachránila dům, pomůže Alexe už asi jen kouzlo. V životě by jí
však nenapadlo, že jedno takové jí do cesty přičaruje staršího
bratra její nejlepší kamarádky – a mocného muže, který jí zlomil
srdce. Miliardář Nicholas Ryan sice v institut manželství nevěří, ale
aby se mohl stát dědicem rodinné společnosti, potřebuje sehnat
manželku. A to rychle. Když se dozví, že sestřina dávná kamarádka
má finanční trable, dá Alexe odvážnou nabídku. Má to být
manželství s jednoduchými pravidly: nezaplést se, nezamilovat se a
jeden rok předstírat pár. Je to jen obchod. To přece nemůže být tak těžké zvládnout, ne?
Probstová, Jennifer: Manželská past (DAR)
Hrabě Michael Conte si musí najít manželku. Ne že by pohledný
multimilionář nějak zvlášť toužil vlézt do chomoutu, ale podle staré
italské tradice, na které lpěl Michaelův otec, se nejprve musí oženit on,
a teprve potom se může vdát jeho mladší sestra. A ta po sňatku
doopravdy touží. Aby Michaelova rodina nepojala podezření, že si
historku o náhlé svatbě vymyslel, rozhodne se jim přivézt důkaz a
uzavře dohodu se svou známou Maggie Ryanovou. Pokud bude
temperamentní fotografka během své pracovní cesty do Milána předstírat, že je
Michaelovou novomanželkou, přeruší hrabě na oplátku jednou provždy veškeré kontakty s
Alexou, ženou Maggiina bratra Nicka, kterou podle Maggie tajně miluje. Ani jednoho ze
zúčastněných by zpočátku nenapadlo, jakou past na sebe právě nachystali…
Probstová, Jennifer: Manželský omyl (DAR)
Některé věci se zřejmě nikdy nezmění. N apříklad to, že Carina
Conteová je v očích rodiny stále ještě malou holkou. Ačkoliv nedávno
dokončila vysokou školu a nastoupila do nové společnosti svého
staršího bratra Michaela. Shodou okolností se přesně v té době ujímá
pozice ředitele společnosti Max Grey, Michaelův nejlepší kamarád a
mimochodem také muž, do kterého byla Carina v dětství bláznivě
zamilovaná. Max sice ví, že Carina je z mnoha důvodů „zakázané
ovoce“, jenomže oba to k sobě přitahuje více, než by bylo v této situaci zdrávo. Když je po
společně strávené noci přistihne Carinina matka, je jasné, že se podle staré italské tradice

musejí vzít. Max je zoufalý, Carina rozzuřená, oba ale smýšlejí stejně – tohle se nemělo
stát, tohle byl omyl…
Quinn, Suzy K.: Deník uštvané matky (DAR)
Juliette se právě stala matkou malé Daisy, ovšem mateřství zdaleka
není takové, jak si ho malovala. Žádný domek s cestičkou
lemovanou růžemi. Daisy nechce spát a žádný z milionů
osvědčených triků rodičovských příruček na ni neplatí. A pak je tu
ten prevít, co Juliette nechal stát u oltáře, Daisyin otec. Naštěstí je
vždycky po ruce deník, papír snese vše!

Sasková, Lucia: Nebezpečná (DAR)
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Zlatokopka, chce jediné: být normální. Mít normální vztah, někoho
milovat, být šťastná. Věci se však vyvíjejí jinak, než si představovala.
Ocitá se v psychiatrické léčebně a její svět se obrací vzhůru
nohama. Najednou je pro ni těžké normálně fungovat, vyznat se ve
vlastních vzpomínkách. Je to, co si pamatuje, pravda, nebo bylo
všechno jinak? Jedno je jisté: je nebezpečná. Pro sebe i pro své okolí.

Sasková, Lucia: Zlatokopka
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"zlatokopkám", které přicházely v doprovodu svých bohatých mužů.
Časem se stala jednou z nich a unikla z průměrného života v
obyčejné rodině. Svého o hlavu menšího partnera s pleší a bříškem
nazvala Broučkem, on jí za to koupil "trojky“ a svěřil svoji kreditku.
Musela však něco obětovat. S rodiči se nestýká, o skutečné lásce
jen sní a hlavně musí dbát na to, aby se pořád líbila. Jinak by se
rázem ocitla na ulici. Jak dlouho se dá takový život vydržet?

Sasková, Lucia: Napravená (DAR)
Probudí se po havárii z kómatu a nepamatuje si vůbec nic,
posledních několik let jako by neexistovalo. Neví, že už je jí
sedmadvacet, svého přítele Frajera nepoznává, ale on ji zahrnuje
drahými dárky a luxusem. Stará se o ni jako o královnu. Proč jí ale
brání pátrat po minulosti a hledat staré přátele? Jakou ženou vlastně
bývala? A může si teď vybrat úplně jinou, novou budoucnost?

Watsonová, Jo: Svatba naoko (DAR)
Život není fér. Někdy vyhraješ, jindy prohraješ. A někdy přijdeš
domů a nachytáš svého přítele v posteli s jinou. Důležité je se
nezhroutit a třeba se jako Annie vydat na dovolenou a užívat si,
co to jde. Ale ani to jí nevyjde, protože ve stejném hotelu narazí
na svého ex a jeho novou partnerku. A to chce pořádný plán!
Jakou roli v něm sehraje sympatický scenárista Chris? A podaří
se Annie vybruslit ze situace se ctí?

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Gerber, Magda; Johnson, Allison: Sebejisté a spokojené dítě: jak
povzbudit přirozené schopnosti dítěte (DAR)
Již od narození nás miminko vnímá, zaznamenává naše chování
a ujasňuje si, zda jej respektujeme či nikoliv. Tato kniha vám poradí, jak
se již od narození chovat k miminku, aby se cítilo bezpečně a vědělo, že
je obklopeno milujícími bytostmi, které mu pomáhají budovat jeho
sebedůvěru. Jen tak z něj může vyrůst sebevědomý jedinec, který bude
sám se sebou spokojen a v životě bude dosahovat větších úspěchů.

Paulus vs. Ihnačák: 52 receptů vs. 52 receptů (DAR)
Kuchařka obsahuje 104 receptů – 52 receptů od Romana Pauluse a 52 od
Marcela Ihnačáka. Recepty jsou rozděleny do kategorií drůbež, maso,
polévky, saláty, sýry, rýže a těstoviny, ryby.

Guinness World Record 2014 (DAR)
Guinness World Record 2014 je unikátní sbírkou nových úžasných
a nikdy nepublikovaných světových rekordů. V knize najdete ty
nejzajímavější a aktuální faktické výkony, míry, maxima i minima ze
všech možných odvětví lidské činnosti, včetně těch nejlepších
sportovních výkonů. Od doby pana Guinnese, jehož jméno zdobí nejen
slavné

pivo,

ale

i

každoroční

přehlídku

těch

"nej"
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přichází Guinness World Record pravidelně s pestrou paletou exotických
rekordů, zajímavých faktů, událostí, zeměpisných míst i supervýkonů. V Guinnesově knize
světových rekordů se dočtete o unikátech všeho druhu a o aktuálních zajímavostech
z kultury, vědy, techniky i společnosti.

