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Dětská

Káťa Líbezná: pirátská princezna
Marci Peschke
Přeloženo z angličtiny; Jmenuju se Káťa Líbezná a chtěla bych ti o sobě říct pár věcí. Žiju v Texasu. Nejradši
mám růžovou barvu. Mám dva bratry, ale jeden z nich je pes. A ze všeho nejvíc chci být královnou krásy!
Vrrrrrrrrr! U všech mořských ďasů, námořníci – jsem pirátská princezna! Nebo bych aspoň ráda byla. Četla
jsem totiž o opravdové pirátce. Ale jeden kluk z naší třídy říká, že holky nemůžou být piráti. Podaří se mi s
naší pirátskou posádkou nejlepších kamarádek a s pomocí tajemného pana souseda dokázat, že nemá
pravdu? Myslím, že jo… to budete koukat!

Anička na řece
Ivana Peroutková
Je začátek prázdnin a Anička si s kamarádkami povídá, kam v létě pojedou. Dita se chystá s tetou a
strýčkem na loď. A je to právě ona, kdo dostane ten báječný nápad – co kdyby pluly po Lužnici společně? Tak
letos Anička stráví týden na řece – dobrodružný, trochu nebezpečný, ale objevný a úžasný! Devátý příběh
Aničky a jejích kamarádek.

Kam zmizela Anna?
Lenka Juráčková
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem v domě, který rodina nedávno koupila. Dům je starý a bude
potřebovat mnoho oprav, má však v sobě něco nezvykle tajemného. A skutečně, Adam v nenápadném
úkrytu za skříní objeví zvláštní fotograﬁi s věnováním, která pochází z roku 1946. Následně se rozjede
pátrání po klukovi z fotky a dívce, do níž se tehdy zamiloval. Podaří se zjistit, jaké byly jejich další osudy?
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Naučná:

Dzeržinskij: láska a revoluce

Sylwia Frołow
Jaký byl Felix Dzeržinskij ve skutečnosti? Na tuto otázku se pokouší odpovědět polská novinářka a reportérka
Sylwia Frołow a boří přitom mýty, které šéfa Čeky obklopují. Snaží se proniknout do způsobu jeho myšlení,
aniž by ospravedlňovala jeho zločiny. Portrét stvořitele nejhorší tajné policie v dějinách vychází z dosud
neznámých dopisů a poznámek samotného Dzeržinského i osobních rozhovorů s jeho příbuznými.
Seznamuje nás s jeho osudem od dětství a školních let přes kněžský seminář a kariéru revolucionáře a
teroristy až k postu nejvlivnějšího muže v sovětském Rusku. Nakladatelská anotace. Kráceno.; Životní osudy
a kariéra sovětského politika polského původu.

Elon Musk
Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti
Ashlee Vance
Knížka je kronikou Muskových nezdarů i oslňujících úspěchů. Elon Musk proslul jako zakladatel ﬁrmy Tesla
Motors, která vyrábí atraktivní elektromobily, jeho SpaceX je zase jedním z lídrů v aerokosmickém průmyslu
a třetí Muskova společnosti - SolarCity - poskytuje Američanům solární energii. Investigativní novinář Ashlee
Vance, autor této publikace, získal k Muskovi exkluzivní přístup, vedle toho vyzpovídal i Muskovy přátele,
kolegy i kritiky.; Životopis amerického podnikatele a technologického vizionáře Elona Muska.

Nebojte se být náladové & protivné
pravda o: spánku, který ne a ne přijít, sexu, který nemáte, lécích, které užíváte,
tom, z čeho opravdu šílíte

Julie Holland

Terminologický slovník; Průlomový průvodce pro ženy všech věkových kategorií, jež ukazuje, že přirozená
náladovost je síla, nikoliv slabost Jakožto ženy se již od útlého věku dovídáme, že naše „nálady“ jsou
problém. Chceme-li v životě uspět, musíme mít všechno pod kontrolou, tedy i své hormony a přirozené
tělesné reakce. Ale naše těla jsou moudřejší, než si představujeme. Kolísání hormonů v průběhu cyklu nám
dává jasné podněty, a pokud se je naučíme poslouchat, můžou nám v lecčems pomoci. Přesto miliony žen
po celém světě své hormony, a tím pádem i emoce drží „pod prášky“. Ty nám však ve skutečnosti nejen
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nepomáhají, ale dokonce mohou mít na naše zdraví devastující účinky.

Beletrie:

Manžela jsem nezabila
Zhenyun Liu
Hlavní postavou románu je žena jménem Lotos, vesničanka středního věku, která se bouří proti mašinerii
státního aparátu a dotáhne to v soudním sporu až do nejvyšších pater. Nebouří se ale z politické
uvědomělosti, ale proto, že přišla o manžela. Sama se s ním rozvedla, neboť podruhé otěhotněla. Přišla tedy
s nápadem, že se rozvedou, a až ona porodí, zase se po nějaké době vezmou. Nepočítala ale s tím, že si její
muž mezitím najde mladší a už se k ní vrátit nechce. Tragikomická satira současného čínského autora.

Modlitba
Philip Kerr
Psychologický thriller ze současnosti, který se vzpíná k netušeným výšinám. Co když Bůh existuje, ale je zlý?
Houstonský agent FBI Gil Martins prochází už nějaký čas krizí víry, a rozhodně ho z ní nedostane série vražd,
které se odehrávají ve městě a okolí. Oběti jsou dvojího druhu: pobožní svatoušci, kteří nikdy nemluví
sprostě a nejlépe se cítí v kostele, a na druhé straně ateisti, kteří veřejně označili náboženství za tmářství. Je
snad možné, aby se v moderním velkoměstě odehrávala skrytá náboženská válka? Gil Martins případ
rozkryje, ale projde si přitom peklem.

Ready player one
hra začíná

Ernest Cline
Strhující dobrodružný thriller z blízké budoucnosti, světa virtuální reality a počítačových her. Svět v roce
2045 se ocitá v hluboké krizi – jedinou záchranou před bezútěšnou skutečností se pro miliony lidí stalo
OASIS, bezplatná onlineová videohra přístupná prakticky každému – každý si zde může vytvořit novou
identitu a vést virtuální život, často na hony vzdálený tomu opravdovému: studovat, cestovat, mít přátele,
zamilovat se...

3

