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Dětská

Klepy z klučičích záchodů
Blogtastický román
Cooperová Rose
Soﬁa Beckerová zažívá na Middlebrookské střední pořád další pozoruhodná dobrodružství. Neustává ve
svých blogerských snahách, pilně doplňuje školní blog a její předblogovací zápisník je plný legračních
postřehů i osobitých ilustrací.
A že je co komentovat – na školu totiž přišel výměnný student, takže se i zdroj cenných informací takticky
přemístil z holčičích záchodů na ty chlapecké. Kromě toho na Soﬁi čeká i jedna obrovská životní změna.

Bez práva na život
Pacovská Ilka
Sedmý smysl – fantasy série plná dobrodružství, při jejímž čtení jsme rostli a dospívali s hlavními hrdiny:
Hankou, Sváťou a Rafaelem, je u konce. Autorka nabídla příběh na pokračování plný emocí, podněcujících
myšlenek a různobarevných postav, s nimiž se čtenář dokáže sžít… Poznáváme neobvyklé inteligentní tvory
a učíme se být tolerantní k jiným světům, názorům i způsobům života. Moto série: Přátelství?

Tappi a první sníh
Mortka Marcin
Vítejte v kouzelném, zasněženém světě usměvavého Tappiho!
V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi se sobíkem Chichotkem. Společně chodí na procházky, připravují se na
zimu a navštěvují kamarády – bobra Rachotka, veverku Čiperku a medvěda Břicháče. Čas od času však do
Šeptajícího lesa přijde nečekaná pohroma. To pak Tappi s Chichotkem bez váhání opustí svou útulnou
chalupu, aby všechno napravili. Někdy se z nezvaného hosta vyklube nový kamarád, jindy oba přátelé
skončí celí zmáčení. Nic, co by nespravil šálek horké čokolády.
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Naučná:

Víc bláta! Děti potřebují přírodu
Weber Andreas
Jak to voní v lese? Jaký je na omak kmen stromu? Jak vypadá červenka? Místo aby chytaly žáby, stavěly si
domečky na stromě nebo se oběma rukama nořily do bláta, sedí děti u televize nebo u počítače. Bez
těsného vztahu k rostlinám a zvířatům však strádá jejich emocionální schopnost vazby. Mizí empatie,
fantazie, kreativita a radost ze života. Andreas Weber, ﬁlozof, biolog a otec dvou dětí napsal odvážnou
obhajobu za záchranu dětství. Povzbuzuje rodiče, aby si se svými dětmi připravili vlastní záhon se zeleninou,
aby i za špatného počasí chodili ven a hledali ladem ležící místa, kde si jejich potomci mohou dělat, co chtějí.
Takováto škola smyslů je důležitější, než učit se holá fakta. Hra a nezávislost ve světě, který se sám vytvořil
a není uměle zhotovený dospělými, je bezpodmínečně nutná pro rozvoj zdravé, lidské osobnosti.

Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: Cesta k nové
světové ekonomice
Craig Roberts Paul
V tomto díle, které psal dlouho před ukrajinskou krizí, se Paul Craig Roberts věnuje popularizaci ekonomie a
především kritice omylů spjatých s libertariánským pohledem na svět a ekonomiku, a také pečlivému
rozlišování, komu politika tohoto směru pomáhá a koho poškozuje. Rozebírá samozřejmě příčiny poslední
krize. Čtenář se může seznámit se zdrcujícími dopady oﬀshoringu na americké hospodářství, zejména v
podobě úbytku pracovních míst a nezaměstnanosti. Poukazuje na to, že původní „americký sen“ je dnes
nahrazen masívním rozšířením chudoby, závislostí na potravinových lístcích a přímo neuvěřitelnou
koncentrací bohatství v rukou hrstky lidí. Roberts věnuje pozornost i Evropské unii a „řecké tragédii“.

Mug cakes – Zákusky pečené v hrnku za pár minut
Ilies Angelika
Pečení ještě nikdy nebylo tak rychlé a jednoduché! Jen si to představte: Dáte přísady do hrnku, zamícháte,
upečete v mikrovlnné troubě a můžete si vychutnat báječný dezert. A to celé od začátku do konce jen za 10
minut! A nejlepší na tom je, že si můžete vybrat, jestli budete péct něco na mlsání, vydatnou svačinu nebo
veganský zákusek. Na své si přijdou milovníci čokolády, ovoce i slaných jídel. Vyzkoušejte trendy expresní
pečení!

Beletrie:
Hra o nežádoucí
Řehák Zdeněk
Nikdo už neví, jak a proč Hra vznikla. Vlastně ani to, že vůbec existuje. Lidé ve Městě žijí svým obvyklým
životem. Pracují, baví se, milují, rodí se a umírají. Jejich život však podléhá striktnímu řádu, jenž brání tomu,
aby se kdokoliv stal NEŽÁDOUCÍM. Každodenní rutinu ale naruší série brutálních vražd spjatých s temným
tajemstvím. Mimořádný milostný příběh dvou mladých lidí, umocněný touhou vymanit se z krutého systému,
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povede ve svém důsledku k pochopení vzniku Hry a následnému odhalení vraha. Román v sobě spojuje
nejen to nejlepší ze sci-ﬁ, ale i z lékařských thrillerů.

Srdce na obrtlíku
Ryan Donal
Prvotina mladého irského autora, která se stala čtenářskou senzací a knihou roku. Téměř detektivní příběh
ze současného Irska, vyprávěný v jedenadvaceti kapitolkách jedenadvaceti obyvateli nejmenovaného
městečka, jejichž osudy se prolínají. Každá postava svou osobní zpovědí přidá další nečekaná fakta, čtenář si
buduje vlastní představu a musí několikrát změnit názor. Výsledná mozaika pak nejen objasňuje zápletku,
ale podává zároveň velmi působivý a citlivý obraz lidských vztahů pod náporem hospodářské krize.

Estonský román
Kalda Katrina
Děj románové prvotiny se vrací do autorčiny vlasti posledních desetiletí 20. století a přibližuje počátky hnutí
za estonskou samostatnost.
Hlavní postavou je neurotický intelektuál August, jehož tíží svědomí. Otázka, proč tomu tak je, se prolíná
celým textem a udržuje čtenáře v napětí. August se v polovině 90. let seznámí s úspěšným podnikatelem a
bývalým disidentem Eerikem a díky němu začíná psát do novin román na pokračování. Zamiluje se však do
Eerikovy ženy Charlotty, čímž situaci poněkud zkomplikuje. Vývoj jeho citů se odráží v jednotlivých
pokračováních jeho románu a vytváří tak zajímavou přehlídku hlubin lidského cítění a chování, které není
daleko kunderovskému stylu. Prolínání reality s románovou ﬁkcí, jakož i postav obou vypravěčských rovin,
pak činí z tohoto textu ojedinělou čtenářskou záležitost.
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