Náš tip na leden 2021
dětská: Kde si Píťa zchladí tlapky?; Tulák; Rebelové v Paříži - naučná: Bělohorský
podvod; Český ráj známý i neznámý;
Michal Prokop ztráty a návraty - beletrie: Pobřežní cesta; Všem mým ﬁlmovým
hvězdám; Klec duší
Dětská:

Kde si Píťa zchladí tlapky?
Carina Wohlleben
Obrázková knížka s pevnými listy popisuje horký, letní den malého veverčáka. Pod odklápěcími částmi
se pak děti dozví další zajímavosti ze života v lese. Kartonové listy s otvíracími okénky a zajímavými
informacemi o lese; Na zadní obálce uvedeno: Pro malé objevitele.

Tulák
Rosanne Parry
Příběh inspirovaný životem a putováním skutečného vlka obecného pojmenovaného Oregon 7, který
se narodil na severovýchodě amerického Oregonu v pohoří Wallowa Mountains. Blesk žije v horách se
svou vlčí rodinou. Jednoho hrozného dne ale na jejich domov zaútočí smečka nepřátelských vlků.
Osamocený a hladový Blesk se musí rozhodnout - má zůstat a živořit na okraji svého někdejšího
loviště, nebo se má pokusit najít úplně nový domov? Cesta, na kterou se musí vydat, je však dlouhá a
plná nástrah.

Rebelové v Paříži
Victoria Vázquez
Další kniha příběhů z prostředí elitní taneční školy. Vysněná cesta do Paříže za žáky taneční školy
Yvette Chauviré se přiblížila. Čtyři přátelé Společenstva rebelů byli vybrání, aby reprezentovali svou
taneční akademii a aby se zdokonalili v tom, co nového je naučí Belle a Fabrice. Ještě před pár měsíci
se o tom Chrisovi ani nezdálo. V Paříži budou muset napnout všechny síly, aby ukázali, že jsou
členové skupiny, v níž si naprosto důvěřují.
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naučná:
Bělohorský podvod
Vladimír Čermák
Pochybnosti o tom, co byla a nebyla bitva na Bílé hoře, o co tam šlo i jaká byla její skutečná role v
dění spojeném s tehdy probíhající třicetiletou válkou, vyjádřila v minulosti již celá rada badatelů. Mýtu
o této údajné bitvě neodpovídala ani fakta o počtu lidí, kteří měli být na údajném bojišti pohřbeni, ani
sled událostí, které tomu předcházely či těch, které potom následovaly.

Český ráj známý i neznámý
Petr David
Je to svět bizarních pískovcových útvarů, voňavých lesů, rybníků, v jejichž hladině se zrcadlí okolní
skály, i nádherných roubených chalup. Objevíme tu jeden z našich nejkrásnějších hradů Kost,
romantické zříceniny od Valečova až po unikátní Drábské světničky, zámky Sychrov, Humprecht,
pohádkové město Jičín proslulé postavičkami Rumcajse, Cipíska a Manky, Kozákov s nalezišti drahých
kamenů a podivuhodná skalní města – od nejnavštěvovanějších Prachovských skal až po horolezci
milovaný Skalák.

Michal Prokop
ztráty a návraty
Michal Bystrov
Název vzpomínek rockového zpěváka Michala Prokopa ZTRÁTY A NÁVRATY přesně vystihuje jeho více
než padesátiletou kariéru. Publicista Michal Bystrov se s ním setkával téměř dva roky. Vznikla tak
kniha, která podrobně mapuje hudebníkův osobní i umělecký život. Nechybí pohled na Prokopovo
desetileté působení v politice i moderování televizního pořadu Krásný ztráty. Stěžejní však zůstávají
muzika a lidé kolem ní.

beletrie:

Pobřežní cesta
Winn Raynor
Kniha je otevřená, optimistická osobní výpověď o tom, jak těžké je se vyrovnat se zármutkem a jak
ozdravnou moc může příroda mít. Především je to však příběh o domově, který můžeme ztratit, znovu
vybudovat i nečekaně objevit. Před několika dny se Raynor dozvěděla, že její manžel Moth trpí
nevyléčitelnou nemocí. A k tomu právě přišli o dům a o práci. Nezbývá jim skoro nic - ani čas.
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Všem mým ﬁlmovým hvězdám
Lucie Addicks
Románová prvotina české, v Norsku žijící autorky, inspirovaná jejím dětstvím a dospíváním v
Československu 80.-90. let. Alžběta a Viktor vyrůstají v rodině tichých antikomunistů. Jejich rodiče žijí
život malého člověka na ulici s poetickým jménem Topolová a manévrují mezi svým svědomím a
politickým systémem, do kterého se narodili. Děda Kája býval nejlepší partie z Frýdlantu a má věčnou
duši dobrodruha.

Klec duší
Adrian Tchaikovsky
Osobitá apokalyptická sci-ﬁ britského autora, v níž se pozemská civilizace blíží k zániku, a objevují se
noví dědicové planety. Slunce pomalu vyhasíná a planeta Země už dávno není modrá. Zůstalo jen
jediné město, a v něm přežívá poslední lidská komunita. Lidé v ní žijí s vědomím neodvratně se
blížícího konce.
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