Náš tip na květen 2018
dětská: Pětiminutové příběhy, Soukromý detektiv Matyld na stopě podivných únosců, Pro
Tebe - naučná: Nenechte se vyrušit, Ale já chci tohle, mami, Herr Direktor a ti druzí beletrie: Davidův dům, Drsný muž, Renegáti
Dětská:
Pětiminutové příběhy
Brigitte Hoﬀmann

Dvacet jedna pětiminutových příběhů pro děti od 4 let.; O nemocném dráčkovi, o přátelství mezi obrem a
trpaslíkem, o příliš odvážném medvídkovi nebo o záhadě mizejících vajec...

Soukromý detektiv Matyld
na stopě podivných únosců
Jan Poláček
Nabrousit drápy a vyrazit po stopě zločinu! Druhý případ neohroženého kočičího detektiva Matylda. Určeno
mladším dětem.; Všude po okolí visely plakátky s Micinčinou fotograﬁí. Asi pocházela z nějaké důležité kočičí
výstavy, protože se na ní tvářila děsně sebevědomě.

Pro Tebe
Pavel Čech
Kniha devíti komiksových příběhů pro malé i velké čtenáře v jednom balíčku. Autor dokazuje, že i na balicím
papíru mohou mít kresby svoje zvláštní kouzlo.

naučná:
Nenechte se vyrušit
Marco von Münchhausen
Neustálé podněty, trvalá dostupnost skrze média či tendence ihned reagovat nám zabraňují v soustředění. V
posledních desetiletích se z toho stává významný ekonomický problém – protože schopnost koncentrace je
rozhodujícím faktorem úspěchu a efektivity. Kniha Marca von Münchhausena ukazuje, jak žít a pracovat
uvědoměle, jak se nenechat vyrušit a jak dosahovat lepších výkonů.
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Ale já chci tohle, mami
Britta Hahnl
Při soužití s dětmi vznikají v zásadě dva druhy problémů: Děti něco chtějí a rodiče říkají „ne“, nebo si něco
přejí rodiče a děti to odmítají. Autorka na mnoha příkladech ukazuje, jak lze v takových situacích využít
nenásilnou komunikaci podle Marshalla Rosenberga a udržet mezi rodiči a dětmi dobré vztahy tak, že se
všichni budou cítit dobře.

Herr Direktor a ti druzí
Jaroslav Pospíšil
Životní osudy Albrechta Miesbacha, který letech 1940-1945 zastával funkci ředitele Baťových závodů. Práce
zároveň sleduje historii města Zlína i Baťovy ﬁrmy v období nacistické okupace.

beletrie:
Davidův dům
Michel Lambert
Za deštivého podvečera se v Bruselu seznámí Martial, který vede ateliér malby na Akademii, se zoufalou
mladou ženou a pomůže jí znovu nalézt radost z žití. Že by počátek milostného příběhu? Ne, Martial má z
lásky strach. Připouští pouze slast a přátelství. A mladá žena žije v komplikovaném vztahu se starým
fanfarónem, přistěhovalcem z Arménie, jenž si hraje na Toulouse Lautreca.

Drsný muž
Geoﬀrey Household
Drsný muž je jeden z klasických thrillerů 20. století. Angličan naplánuje atentát na diktátora jisté evropské
země. V poslední chvíli je však odhalen a padne do rukou krutých a raﬁnovaných mučitelů. Ve své
vynalézavosti zosnují jeho smrt, která má vypadat jako nehoda při lovu, ale pro jednou to zpackají a lovec
uprchne. Jenže ani v rodné Anglii není před pronásledovateli v bezpečí – a tak se drsný muž musí vzdát
všech výhod, které mu přináší jeho postavení a civilizace. Z lovce se tak stává lovná zvěř.

Renegáti
Marissa Meyer
Ona touží po pomstě, on chce spravedlnost. Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi. Vynořili
se z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos.
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