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BELETRIE PRO NEJMENŠÍ
Lindo, Elvira: Manolito na cestách
Manolito se k nám vrací již v pátém dílu originální a zábavné série
o španělském chlapečkovi z Madridu. Všechno to začalo, když tatínek
Manolo vyslovil onu magickou větu: „Manolito pojede se mnou. Zabal
mu do mojí tašky tři spodky a tři trička, víc nepotřebuje.“ A tentokrát to
bude opravdu jízda se vším všudy, Manolito pozná svět za hranicemi
Carabanchelu: bude totiž vyprávět o jedné nezapomenutelné cestě po
španělských silnicích. Nechte se překvapit: Jaký vlastně doopravdy je
tatínek Manolo? Je Marcial opravdu padouch? Vycpou snad
Manolitova dědečka Nicoláse? Vážně se Manolito dorozumí s kamiónem? A jak to
nakonec bylo s tím pracím práškem?
Milan, Peter S.: Myšáci na první výpravě
Myšáci Tomík a Otík jsou dva malí rošťáci, kteří bydlí s maminkou
a tatínkem za skříní v obýváku manželů Rambouskových. Podnikají
různá dobrodružství. Nejraději by odcestovali a poznali zajímavá
místa z celého světa. Jak asi dopadne jejich první cestovatelská
výprava po velkém domě Rambouskových? Jaké záhady se přihodí?
Dobrodružný příběh myšáků pro děti od 4 let.
Milan, Peter S.: Myšáci v akci
Volné pokračování dobrodružných příběhů myšáků Tomíka
a Otíka, se kterými jsme se seznámili už v knížce „Myšáci na
první výpravě“. V předchozí knížce jsme je opustili ve chvíli, kdy
se nedopatřením dostali do policejní brašny. Ono to ale tak úplně
nedopatřením nebylo, byl to spíš zoufalý úprk před kocourem. A
tak se malí bráškové dostali na policejní stanici, kde je čekala spousta dobrodružství,
se kterými si museli poradit. Veselé příběhy myšáčků jsou vhodné pro děti od 4 let.
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Peroutková, Ivana: Anička a její kamarádky
Aniččini rodiče odjeli na rok pracovat do Afriky, a tak se Anička
nastěhuje k babičce. Do druhé třídy bude chodit v malebné
vesničce. Přestože to tu Anička dobře zná, má zprvu trochu
obavy: jaká bude nová třída, najde si nějakou kamarádku, co
všechno ji čeká? Brzy však z ní její strachy opadnou, a spřátelí se
dokonce hned se dvěma spolužačkami. S nimi pak Anička zažívá
skvělá dobrodružství a radosti i starosti, které přináší kamarádství
tří děvčat.
Stančík, Petr: Jezevec Chrujda točí film
Když do lesa Habřince jednoho dne přiletí z města papoušek, je
z toho velké pozdvižení. Všechna zvířátka najednou obdivují jeho
krásně pestrobarevné peří, zatímco ten, kdo má jen černobílý
kožíšek, upadá v přezíravé přehlížení.Například jezevec Chrujda.
Pak ale do lesa přijedou tři černobílí filmaři – panda, zebra
a straka – natáčet černobílý film. A kdo v něm získá hlavní roli?
No přece náš jezevec... Příběh malé čtenáře hravou formou vede k poznání, že
topodstatné u lidí, stejně jako u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale v nitru. A že
móda se rychle mění, kdežto opravdové přátelství zůstává stále.
Stančík, Petr: Jezevec Chrujda našel velkou lásečku
Oblíbený dětský hrdina jezevec Chrujda z lesa Habřince, zvídavý
a kamarádský stavitel podzemních chodeb a nor, se ve svém
novém příběhu osudově zamiluje. A to do krásné lasičky Aničky –
jenomže není sám, kdo by Aničku rád získal. A tak Chrujda musí o
svou lásečku bojovat s protřelým tchořem Smradolfem. Naši hebce
srstnatí hrdinové se ocitnou v tajemné jeskyni plné nebezpečných
tvorů, kteří usilují o jejich život. Odvážný Chrujda nad svým sokem
zvítězí ne silou, ale statečností a vynalézavostí a tím Aničku konečně přesvědčí, že
on je ten pravý. Vtipné ilustrace nejrůznějších tvorů v lese i na louce jsou od
vynikající výtvarnice Lucie Dvořákové.
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Stančík, Petr: Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič
Pokračování dobrodružství jezevce Chrujdy a jeho přátel z lesa Habřince. Chrujda se
tentokrát pustí do vynalézání a spolu s kamarádkou, vozíčkářkou sůvičkou Stáňou,
sestrojí tajemný urychlovač. Do přístroje ale omylem vleze hlemýžď
a jeho „urychlení“ způsobí řadu veselých příhod. Chrujdovi se
nakonec všechny zmatky podaří uvést do původního stavu a v lese
Habřinci znovu zavládne klid. Napínavý pohádkový příběh přináší
malým čtenářům nejen zábavu, ale také poučení, že i tělesně
znevýhodněné bytosti jsou platnými a velmi přínosnými členy
společnosti. A snad v nich také podpoří zájem o fyziku, kterou –
alespoň podle zkušeností autora – většina školáků k vlastní škodě
považuje za nudný předmět.
Štáchová, Helena: To nejlepší z Hurvínka
Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého kamaráda
Žeryka. Jak to chodí v Oslově, ve městě, o kterém nikdy nikdo neslyšel? Opravdu se
tam vůbec nechodí do školy? Kde leží Tramtárie? Kdo tam žije a kdo takové zemi
vládne? Co je to Kostitřaska a k čemu asi slouží? Kdo Hurvínkovi pomůže splnit
velké přání stát se dospělým? A bude Hurvínek v dospělém těle šťastný? Pokud se
to chcete dozvědět, na nic nečekejte a pusťte se do čtení.
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BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lewis, Clive Staples:
Letopisy Narnie, komplet 1. - 7. díl
Komplet všech sedmi dílů Letopisů Narnie v
dárkovém boxu! Prožijte dobrodružství v
zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a dalších
tajemných

bytostí.

Souborné

vydání

světového bestselleru.
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do
jiného světa. Projděte s námi do země
zázraků a kouzel - do Narnie! Nenechte si
ujít fantasy bestseller, který nadchl miliony
čtenářů po celém světě.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Čarodějův synovec – 1. díl
Staňte se spolu s Digorym a jeho kamarádkou Polly svědky zrození
pohádkové země! Seznamte se s bájným lvem Aslanem, který ji chrání,
a poznejte zlou čarodějnici Jadis, která chce všechny ovládat.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň – 2. díl
Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi
obrů, trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou
čarodějnicí. Dokážou s pomocí moudrého a zároveň strašlivého lva
Aslana zlomit její temnou nadvládu?
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Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec – 3. díl
Vydejte se společně s malým chlapcem Šastou a jeho mluvícím koněm
na cestu plnou záhad, nebezpečí, intrik a strachu. Podaří se Šastovi
najít vytouženou Narnii a rozluštit záhadu vlastního původu? Dokáže
odvrátit nebezpečí, které Narnii hrozí?

Lewis, C. S.: Letopisy Narnie – Princ Kaspian – 4. díl
Magická síla navrátila sourozence Petra, Zuzanu, Edmunda a Lucii do
Narnie, kterou ničí občanská válka. Zachránit ji může jen mladý princ
Kaspian, ale potřebuje pomoc. Podaří se mu s podporou dětí a lva
Aslana zachránit Narnii a vrátit jí dávno ztracené časy svobody a štěstí?

Lewis, C. S.: Letopisy Narnie – Plavba jitřního poutníka – 5. díl
Vydejte se společně s Edmundem, Lucinkou a Eustacem na loď prince
Kaspiana a hledejte sedm přátel, kteří se dávno ztratili s princovým
otcem při nebezpečné plavbě k Východním ostrovům.

Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Stříbrná židle – 6. díl
UVĚZNĚNÝ PRINC A ZEMĚ V OHROŽENÍ NARNIE … kde obři chystají
zkázu … kde zlo splétá sítě … kde vládnou kouzla. Navzdory neznámým
nebezpečím a hlubokým a tmavým jeskyním je skupinka přátel vyslána
hledat uneseného prince. Na své výpravě do Podzemí se však setkávají
s daleko krásnějším a daleko hrozivějším zlem, než si vůbec dokázali
představit. Kouzlo Lewisovy paralelní říše nikdy nezanikne
Lewis, C. S. : Letopisy Narnie – Poslední bitva – 7. díl
Jill s Eustacem se znovu vydávají do země, které hrozí zkáza. Narnie je
zmítána zmatky a pochybnostmi a král Tirian musí zabránit jejímu
úplnému zničení. Začíná bitva, která navždy rozhodne o budoucnosti
slavného království Narnie!
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Nesbo, Jo: Doktor Proktor a vana času
Zběsilá

jízda

časem

v

zábavném

a

napínavém

pokračování o doktoru Proktorovi. Doktor Proktor se
vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku,
Julietu

Margarínovou.

V

poštovní

schránce

Lízy

Pedersenové v Dělové ulici se jednoho dne objeví zvláštní
pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a Bulíkovi se
nakonec podaří vzkaz rozluštit a zjišťují, že doktor Proktor
se bez jejich pomoci nemůže dostat nazpět z minulosti.
Proč je ale jeho zpráva šifrovaná? Hrozí mu nějaké
nebezpečí? Doktorovi věrní přátelé se brzy ocitají v Paříži,
kde potkávají Julietu. Tyto bývalé hrdličky se musely před téměř čtyřiceti lety rozdělit
za velmi dramatických okolností a doktor Proktor nyní vyrazil za pomoci svého
starého vynálezu, vany času, do minulosti, aby změnil chod tehdejších událostí.
Nepodařilo mu však vrátit do přítomnosti a jediné, co vyplavalo z vany, u které na něj
Julieta čekala, byla pohlednice adresovaná Líze. Nezbývá tedy nic jiného, než aby
Líza s Bulíkem podnikli svou životní koupel a vyrazili do minulosti na pomoc doktoru
Proktorovi.
Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha první
Tajemný ostrov.
Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. To vše čeká na
odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném
románu, kde děj a děsivé fotografie přináší jedinečný čtenářský zážitek. Náš příběh
začíná strašnou rodinnou tragédií, která přivede šestnáctiletého
Jacoba k cestě na vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde
objevuje rozpadající se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro
podivné děti. Když Jacob bloumá jeho opuštěnými ložnicemi a
chodbami, ukazuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly
víc než podivné. Byly možná nebezpečné. Možná byly na
opuštěném ostrově drženy v jakési karanténě z velmi dobrých
důvodů. A nějak – i když to zní jako něco nemožného – jsou
možná stále naživu.
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Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha druhá,
Podivné město
Deset podivných dětí prchá před armádou obludných monster.A pomoci jim může jen
jediný člověk – jenže ten je uvězněn v těle ptáka.Mimořádná pouť, která začala
v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, pokračuje. Jacob Portman se
vydává se svými novými přáteli na cestu do Londýna, podivného hlavního města
celého světa. Doufají, že zde naleznou lék pro svou milovanou
ředitelku, slečnu Peregrinovou. Jenže ve městě ničeném válkou
číhají nečekaná překvapení na každém rohu. A než Jacob
dovede podivné děti do bezpečí, musí učinit důležité rozhodnutí,
které se týká jeho lásky k Emmě Bloomové.Sirotčinec slečny
Peregrinové vtáhne čtenáře do imaginárního světa telepatie
a časových smyček, cirkusových triků a vlkodlaků – do světa
obydleného „podivnými“ dospělými, vrahounskými stvůrami
a bizarními druhy zázračných zvířat. Stejně jako v prvním díle
v sobě i druhá část Podivných dětí spojuje napínavou fikci s dosud nepublikovanými
dobovými fotografiemi a nabízí tak jedinečný čtenářský zážitek.
Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kniha třetí,
Knihovna duší
Děti ze sirotčince slečny Peregrinové přicházejí potřetí! Podivuhodné dobrodružství
podivných dětí pokračuje třetím dílem tam, kde druhý díl skončil: v londýnské
podzemce, do které se infiltrovaly stvůry a ve které je netvor, k němuž Jacob našel
klíč v podobě „netvorštiny“. Vlak, do něhož stvůry násilím nahnaly podivné děti
i některé ymbryny, dávno zmizel v tunelu. Zůstala však pachová
stopa a k Emmě a Jacobovi přibyl podivný pes Addison, který
sice nosí brýle, ale čich mu slouží dobře.Tak začíná poslední
(zatím?
a

doopravdy?)

podivuhodných

velká

přátel.

Na

mise

našich

nebezpečné

podivných
výpravě

za

osvobozením svých druhů potkávají Jacob a Emma další
podivné, laskavé i kruté, poznávají zradu, nebezpečí závislosti,
závist i chorobnou touhu po moci. Na konci musí Jacob volit,
který z obou světů mu bude domovem. Anebo ho čeká
překvapivé řešení?
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Walliams, David: Dědečkův velký útěk
Jackův děda je už starý a zmatený:
* když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče
* jí jen konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné míchanice
* často si nemůže vzpomenout, jak se Jack jmenuje
Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům
v slavné bitvě o Anglii. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho
chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do podivného
a nehostinného domova pro staré lidi, se Jack rozhodne, že dědečka zachrání.
Vydají se společně na velkou dobrodružnou cestu, dokonce opravdu vzlétnou do
oblak. Nový román Davida Walliamse je úžasnou směsicí smutných momentů,
detektivních motivů i typicky walliamsovského humoru. Řeší se v něm problém
Alzheimerovy nemoci, vztahy v rodině a čtenáři se navíc dozví i něco z historie.
Knihu opět ilustroval Tony Ross.
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Dubská, Kateřina: Malé zázraky
Malé zázraky se dějí pořád a každému z nás, jen je potřeba pozorně
naslouchat svému srdci. Dvanáct povídek Kateřiny Dubské vás vezme
do světa, který znáte, ale občas na něj zapomínáte. Do světa
rozhodnutí, která dokážou změnit nezměnitelné. Je to dvanáct
opravdových příběhů, dvanáct příběhů lidí, které autorka potkala a kteří
jí vyprávěli o situacích, jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy
o životě, lásce, smrti, minulosti a o tom, že stačí jen trochu změnit úhel
pohledu a rázem je vše možné.

Flynn, Gillian: Zmizelá
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání však může vražedně klamat…
Amy Elliottová Dunneová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick
Dunne, její muž, je po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své
ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím
deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick
nevinný, kam se poděla Amy?
Hartl, Patrik: Okamžiky štěstí
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany.
Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat
podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako Jáchym
volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete
statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete
dva příběhy v jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí,
což bude překvapivě jiné, než byste očekávali... Můžete s nimi hledat
štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát,
fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, Dedém,
Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí a lásku
hledá každý. I když to zní jako fráze.
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Javořická, Vlasta: Na časy
Dvě povídky zobrazující dva dívčí, ženské osudy. Hrdinkou první
povídky je mladá venkovská služka, hrdinkou druhé povídky děvče,
které si až příliš, jak si přála matka, vybíralo ženichy.

Javořická, Vlasta: Na hrobech zelených
Příběh zasazený do období první světové války a několik let po ní.
Štěstí je vystřídáno smutkem, radost utrpením. Posléze přece jen
nachází hlavní hrdinka Marta novou lásku a jízda na saních
kouzelnou krajinou Vysočiny se pro ni stane odrazovým můstkem pro
její další smysluplný život.
Keleová-Vasilková, Táňa: Rozbité štěstí
Příběh manželů Terky a Andreje se začíná téměř idylicky: žijí
v hezkém, moderně zařízeném bytě s dvěma dětmi, malou Emilkou
a pubertálním Adamem, a zdá se, že jim nic nechybí ke štěstí.
Jediné, co Terku trápí a neví si s tím rady, je skutečnost, že
s Adamem, Andrejovým synem z prvního manželství, k sobě
nemohou najít cestu, i když se o to velmi snaží. Vážná krize
v manželství nastane, když Andrej, majitel cestovní kanceláře, zkrátí
daně a dostane se do vězení. Terka zůstane na výchovu dětí sama
a musí se vyrovnat se situacemi, o kterých se jí předtím ani nesnilo...

Nesbo, Jo: Lovci hlav
Ve svém dalším románu autor bestselleru Nemesis uvádí na
scénu nového hrdinu. Roger Brown je podle svého vlastního
názoru nejlepší a nejhůře placený lovec hlav (headhunter)
v Norsku, má příliš krásnou ženu a příliš drahou vilu, a proto si
musí přivydělávat krádežemi uměleckých děl. K tomu využívá
kontaktů, které získává při své práci. Clas Greve je dokonalý
kandidát na jakoukoli vrcholnou pozici. Ženám připadá okouzlující,
a navíc vlastní jeden Rubensův obraz stomilionové hodnoty.
Dokáže-li Roger Brown tento obraz získat, vyřeší se tím jeho ekonomické potíže
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a navždy získá svou ženu Dianu. Když se však Brown dostane do Greveho bytu,
zjistí něco, co vědět ani nechtěl. Roztáčí se nečekaný kolotoč událostí. Náhle se
lovcem hlav stává někdo jiný, Brownovi jde o život a mění se ve štvanou zvěř. Začíná
zběsilý hon a boj o přežití, ve kterém může zvítězit jen jeden...
Nesbo, Jo: Sněhulák
Sněhulák je sedmou knihou volné série krimirománů, jejichž
hrdinou je vyšetřovatel Harry Hole. Je listopad. V Oslu napadl první
sníh. Birte Beckerová přichází domů z práce a chválí manžela
a syna, jakého postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni
žádného sněhuláka nepostavili. Celá rodina užasle zírá z okna.
Syn si všimne, že sněhulák je obrácen tváří k domu a jeho černé
oči hledí přímo dovnitř. Ráno je Birte pryč. Zmizela bez stopy. Jen
sněhulák má kolem krku její šálu. Vrchní komisař Harry Hole
dostává tajemný dopis s podpisem "Sněhulák" a také novou kolegyni Katrine
Brattovou, která si v tajuplnosti se Sněhulákem nezadá. Harry později zjistí, že Birte
Beckerová není první případ. Na povrch vyplouvá řada podobných zmizení a ukazuje
se, že mají společné rysy, především to, že všechny ženy byly vdané a všechny se
ztratily s prvním sněhem. Rozbíhá se vyšetřování, které je tentokrát ještě napínavější
než obvykle a pro Harryho o to složitější, že se silně dotýká jeho nové kolegyně
i jedné velice blízké osoby. Harry ani netuší, jakému zlu bude muset tentokrát čelit
a jakým způsobem bude muset prokázat, co v něm je.

Váňová, Magda: Náhoda nebo osud
Brilantně

napsané

příběhy

lidí,

kterým

náhoda

změnila

osud.Obyčejná náhoda už mnoha lidem změnila život. V pěti
povídkových příbězích Magdy Váňové se objevují náhody
humorné, ironické, nesmyslné i záhadné. Psychologicky jemným
odhalováním lidské povahy, ve které dřímá osud každého
člověka, zachytila autorka hru nepředvídatelných náhod v té
chvíli, kdy z ní vzniká nové pokračování skutečného příběhu.
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Váňová, Magda: Zapomeň na minulost
Lékař Josef Prokop je ženami obdivovaný muž, ale ve
svých citech k partnerkám projevuje zdrženlivost a jistou
míru sobectví, kterou skrývá za svou uzavřeností. Oženil
se třikrát a pokaždé jeho manželství dopadlo jinak, než
očekával. Josef si to musí znovu připomenout, když se
chystá na svatbu svého syna z prvního manželství, který si
bere jeho třetí manželku a za svědka jí jde jeho druhá
žena. A přesto bez těch tří různých manželek by nemohl
existovat. Díky jednoduchosti první toužil po intelektu
druhé, která ho zase svými malichernostmi vehnala do
náruče třetí. Román je nejen zrcadlem životů tří Josefových žen, ale také se v něm
odhaluje, jaký doopravdy je tento šarmantní a ženami obdivovaný muž.

NAUČNÁ LITERATURA
PRO DOSPĚLÉ
Kondo, Marie: Zázračný úklid: pořádek jednou provždy
Poznejte originální umění, díky němuž se spolehlivě
zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato
přesvědčivá

knížka

se

právem

stala

ohromným

bestsellerem po celém světě a vyšvihla se na první místo
žebříčku New York Times. Proměňte svůj domov pomocí
autorčiny inspirativní metody v trvale uklizené prostředí:
klíčem je vypořádat se s domácností ve správném pořadí,
ponechat si jen to, co opravdu milujete, a udělat vše rychle.
Změníte tak svůj život – získáte větší sebejistotu, budete
úspěšnější a možná i konečně zatočíte s přebytečnými kily.
A především načerpáte energii k tomu, abyste žili podle svých představ.
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Zibura, Ladislav: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
„Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj někdy musíš dojít pěšky.” To je
motto excentrického poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal zdolat
Himálaj a probádat údolí čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí výškovou
nemocí, zachraňuje lidský život nebo je zatýkán čínskou policií, vše komentuje
s humorem. Chodí pěšky, spí u cizích lidí doma a vloni o tom napsal svou první
knihu, a teď se nechal přemluvit a napsal druhou.
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