Náš tip na duben 2017
dětská: Svatý Václav vraždou to nekončí, Fox dobrodružství policejního psa, Papírovej
fejsbuk - naučná: T.G. Masaryk a židovství, Predator, Zdravá kočka - beletrie: Opozdilec,
Báječné dny, Duše Hendryho Quantuma
Dětská:
Svatý Václav
vraždou to nekončí
Veronika Válková
Legendy o svatém Václavovi zná snad každé malé dítě. A každý dospělý ví, že legendy si vždycky něco
přibarvily. Ale stejně - kdo si představuje Václava jako proplešatělého čtyřicátníka, který dokáže při pitce a
bojových hrách se svou družinou s přehledem držet krok a nebojí se vyzvat na souboj konkurenčního knížete
(kterého naprosto s přehledem porazí)? Navíc umí číst ve třech jazycích a třech různých písmech! Taky je
ženatý a má syna. Prostě, až na tu gramotnost, skoro normální panovník.

Fox
dobrodružství policejního psa. Policejní nábor
Lesley Gibbesová
Je sice malý, ale odvahy má za deset! Fox má jeden velký sen – chce pracovat u policie. Má k tomu ty
nejlepší předpoklady: je statečný, chytrý a super rychlý. Bohužel ale vypadá jako polštářový psík od kterého
byste nějakou akci rozhodně nečekali.

Papírovej fejsbuk
co o sobě prozdradí tvoji kámoši? : a co si myslí o tobě? : pro mladé i staré
Elise De Rijck
Co o sobě prozradí tvoji kámoši? A co si myslí o tobě? Kniha, jaká tu ještě nebyla! Památníkům s prázdnými
stránkami a nudnými obrázky odzvonilo. Papírovej fejsbuk jde s dobou a klade tvým kamarádům otázky, na
které určitě chceš znát odpovědi. Co mají tví kámoši pod postelí? Jakou by ti dali přezdívku? Koho tajně
milují? A co si o tobě mysleli, když tě poprvé viděli? To vše se můžeš dozvědět velmi jednoduše. Popros je,
aby vyplnili prázdné stránky v této knížce. A navíc každý z nich dostane speciální vvýzvu, kterou musí splnit
na sociálních sítích!
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Naučná:
T.G. Masaryk a židovství
Miloš Pojar
Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masaryka k Židům a židovské otázce v českém i
evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Československu a k Masarykovi
zvláště.; Pokouší se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od raného mládí a
popsat klíčové události, které utvářely Masarykovy postoje. Práce je rozdělena do deseti kapitol, sledujících
Masarykovo mládí a studia ve Vídni, jeho působení do první světové války (včetně hilsneriády), Masarykův
postoj k marxismu a jeho názory na řešení sociální otázky, jeho vztah ke křesťanství a judaismu. Zvláštní
pozornost je věnována postavení Židů v českých zemích od dob josefínských reforem a poměru T. G.
Masaryka k sionistickému hnutí, stejně jako k českožidovskému hnutí a problému asimilace vůbec.

Predator
pilotem v letecké válce vedené na dálku v Iráku a Afghánistánu
Matt J. Martin
Kniha je plná osobně prožitých vzrušujících příběhů pronásledování a útočení na ozbrojené povstalce v
Bagdádu nebo v poušti. Díky televizním kamerám osádky Predatorů rožívají vedení války z větší blízkosti než
osádky tradičních bombardérů. Z vyprávění autora je zřejmé, jaký mají dálkově pilotované letouny vliv na
moderní bojiště..

Zdravá kočka
tipy a triky jak zajistit vaší kočce delší, zdravější a šťastnější život
Arden Moore
Berte tuto knihu jako na míru ušitou příručku o všem, co se týká koček. Najdete zde nejrůznější detailní
postupy, tipy, triky a návody – všechny slouží k tomu, abyste svému kočičímu společníkovi mohli zajistit
dlouhý, zdravý a krásný život. Počet koček celosvětově přesahuje množství psů a obliba kočičáků stále roste.

Beletrie:
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Opozdilec
Dimitri Verhulst
V posledním zoufalém pokusu, jak mít konečně pokoj od vlastní manželky, se Désiré Cordier rozhodne, že
bude předstírat Alzheimerovu chorobu. S precizností sobě vlastní nastuduje projevy této nemoci a dokáže je
předstírat tak dokonale, že skončí v zařízení pro dementní pacienty, pryč od všeho, co mu tak pilo krev. Ale
za jakou cenu?

Báječné dny
Raphael Montes
Teo Alvar se s Clarice vydává na cestu napříč Brazílií podle jejího scénáře. Romantické gesto má jediný
zádrhel - ona nejede dobrovolně.
Na titulní straně nad názvem: stejně napínavé jako ﬁlmy Alfreda Hitchcocka a horory Stephena Kinga

Duše Hendryho Quantuma
Pepper Harding
Melancholický příběh o jednom roztržitém manželovi, nespokojené manželce a osudu, který umí zařídit jistá
nečekaná setkání. Psychologicky laděný román o životních krizích, meznících a změnách.

3

