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Dětská

Zákon smečky (4) - Trnitá cesta
Erin Hunterová
Čtvrtý díl oblíbené fantasy série o psech. Hlavní hrdina Štístko a vůdce smečky Alfa nyní žijí v křehkém
příměří, ale napětí mezi nimi vzrůstá. Nově vzniklá smečka spojená z divokých a vodítkových psů musí
založit tábor, který bude dostatečně vzdálený od krvelačných hlídacích psů. Když po dlouhém putování
smečka konečně nalezne vhodné místo, čeká ji nepříjemné překvapení. Na lovu se setká s další tlupou!
Dokáže Alfa ochránit všechny podřízené psy, nebo se skupina rozdělí?

Zvířátka
Horáková Eva
První čtení, to nic není. Kniha pohádek pro první čtení. Pohádky jsou napsané tak, aby je mohly číst děti,
které se teprve naučily písmena a chtějí si procvičovat čtení na jednoduchých příbězích. Texty zároveň
odpovídají požadavkům výuky tzv. genetické metody čtení (děti čtou a píší pouze velká tiskací písmena,
neslabikují, ale pouze hláskují). Pohádky jsou proto psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od
jednoslabičných až po čtyřslabičné, pro děti nejnáročnější. Příběhy jsou přiměřeně krátké, aby je děti stihly
během vyučovací hodiny nebo za domácí úkol přečíst celé, případně aby délkou vyhovovaly i dětem
předškolního věku. Jsou stylisticky jednoduché, aby děti pochopily pointu. Kniha je určena dětem, rodičům i
učitelům.

Nezbedné kůzlátko - Příběhy se šťastným koncem
Kelly Mary
Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal! Během procházky na útesy si Harry a jeho teta všimnou
horské kozy, která uvízla na skále. Brzy zjistí, že na římse uvízlo i malé kůzlátko. Jak se tam malý nezbeda
ocitl? A dokáže se sám dostat nahoru? Chlapci i tetě je po chvilce jasné, že bude třeba přivolat pomoc.
Speciálně vycvičení záchranáři se okamžitě pustí do akce. Odvážně se spustí po stěně útesu k vystrašenému
kůzleti… Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.
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Naučná:

Kolo lží: Pád Lance Armstronga
Macurová Juliet
Kniha sportovní reportérky New York Times a absolventky Columbijské univerzity Juliet Macurové je
strhujícím příběhem vzestupu a pádu nejslavnějšího sportovce naší generace, cyklisty Lance Armstronga. Na
základě dosud nezveřejněných dokumentů autorka odhaluje zákulisí Amrstrongova života – jeho rodiny,
zápasu s těžkou formou rakoviny, strmé sportovní kariéry, ale hlavně objasňuje příčiny toho, proč se
Armstrongovi dařilo tak dlouho udržovat při životě mýtus o své bezúhonnosti, a jak se stalo, že se nakonec
tak rychle zbortil.

Cesta k branám Damašku východní Afrikou
Havelka Ondřej
Kniha přináší strhující příběh mladého páru, který stopem a pěšky procestoval celou Afriku během unikátní
cesty trvající dva roky. Živý popis krajního dobrodružství střídají pasáže zamyšlené, kdy autor hledá hlubší
pochopení prožívaných událostí na hranici evropského chápání a leckdy i za ní. Filozoﬁcké a teologické
úvahy směřující k uchopení smyslu jsou odlehčovány vtipnými vsuvkami a poutavým faktograﬁckým
popisem, zaměřeným zejména na výjimečná domorodá etnika, mezi nimiž mladý pár prožil mnoho času, ale
i na historii, současnost a výhled jednotlivých afrických regionů. Dobrodružná rovina cestopisného románu je
okořeněna popisem profesionálního potápění na nejlepších podvodních lokalitách celé Afriky. Čtivý příběh
vede k objevení Cesty k branám Damašku, podobné té, kterou před dvěma tisíci lety uskutečnil židovský
učenec Šavel z Tarsu.

Maratony - Nejvýznamnější a nejvyhledávanější
James Alexander, Jones Hugh
Nejkomplexnějšího průvodce po 50 nejlepších maratonech na světě. Pomůže vám s výběrem vhodné trasy,
ať již běháte na dlouhé trati, nebo jste v oblasti maratonů nováčkem dobrodružného ducha. Mezi uvedené
maratony byly vybrány sportovní akce z nejrůznějších koutů planety a ze všech kontinentů. Jsou mezi nimi
zastoupeny rychlé městské závody rovinného typu, prověrky odolnosti v horkém a vlhkém klimatu, výzvy
odehrávající se v malebném horském prostředí, příležitosti zaběhat si na historicky významných místech a
dokonce i v polárních oblastech.
V knize naleznete vše, co potřebujete vědět pro informovaná rozhodnutí o těchto akcích, ať již se honíte za
osobním rekordem, doufáte, že budete konkurovat elitě, odpovídáte na osobní výzvu a sháníte peníze pro
charitu či se jen chcete držet zpátky a vstřebávat vjemy a zvuky této životu přitakávající události.

Beletrie:
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Kostičas
Samantha Shannonová
Kniha začíná v roce 2059. Devatenáctiletá Paige Mahoneyová pracuje v londýnském kriminálním podsvětí.
Paige působí jako jakási „spojka“ či „posel“: díky svým jasnovidným schopnostem se dokáže vnořit do mysli
jiného člověka.
Žije v represivním režimu Scion, kde páchá velezradu už jen tím, že dýchá. Jednoho dne se její život navždy
změní. Je přepadena, unesena a převezena do někdejšího Oxfordu, města, které už před dvěma sty lety
zmizelo z map. Tam je Paige vydána na milost a nemilost Strážci, nejkrásnější, ale zároveň nejděsivější
bytosti, jakou kdy potkala…

Kafe a cigárko aneb Historky z hereckého podsvětí
Marie Doležalová
Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou?
Jak přetavit spontánní (rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáhnout
toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní ohlas?
Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho v úmyslu. Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem
uskutečňovat sen o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle.
Pak už zbývá jen pár dalších předpokladů: důvěrně znát svět, o kterém píšete. Psát tak, aby se všichni aktéři
popisovaných příhod poznali, a cítili se polichoceni či pobaveni, nikoli dotčeni. Musíte být vtipná a
inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kteří by za jiných okolností žádný blog ani
historky z hereckého zákulisí nikdy nečetli (ze zásady). A hlavně – musíte umět shodit sama sebe a dělat to s
takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy budou čtenáři milovat. Zkrátka a dobře: musíte
psát jako Marie Doležalová.
A když se k tomu přidají geniální ilustrace Jana Hofmana, vznikne kniha, kterou prostě chcete mít. Kterou
chcete dát jako dárek. Protože tahle kniha vám zvedne náladu tak jako žádná jiná!

Láska a čas
Dočekal Boris, Hauserová Eva, Hejdová Irena, Malijevský Igor, Moník Josef,
Nosková Věra, Obermannová Irena, Rudiš Jaroslav, Soukupová Petra
Povídky o vznikajících lidských vztazích, o tom, že téměř vždycky existuje naděje najít životního partnera.
Působivý příběh poznamenaného člověka, který si myslí, že ho žádná žena nemůže milovat, napsala Irena
Obermannová. O snaze přeměnit kamarádství v milostný vztah píše Jaroslav Rudiš. Náhodné setkání po
letech oživí vzpomínku na nenaplněnou lásku v povídce Petry Soukupové. S porozuměním, ale bez
sentimentu zachytila Irena Hejdová sbližování dvou životních outsiderů v období Vánoc.
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