Náš tip na září 2021
dětská: Draci se nedělí!, Přízrak černého obra, Super příručka pro moderní nápadité
holky - naučná: Byl jsem číslo 30529, Jak být asertivní a říkat ne bez pocitu viny,
Lesní mysl - beletrie: Elementálové,
Dětská:

Draci se nedělí!
Nicola Kinnear
Pohádkový příběh o tom, jak je důležité se podělit. Rubínka je výborná dračice. Poslouchá všechna
Dračí pravidla: krade od všech a o svůj poklad se s nikým nerozdělí. Ostatní toho začínají mít opravdu
dost. Kdyby se jim tak podařilo změnit Dračí pravidla... Nakladatelská anotace. Kráceno.

Přízrak černého obra
Thomas C. Brezina
Tygří parta řeší další záhadu, tentokrát v tajemné pevnosti v poušti. Kniha obsahuje lupu, s níž se
čtenáři můžou stát účastníky pátrání. Biggi, Luk a Patrik zavítají tentokrát do exotické Dubaje. Na
výletu do pouště zastihne Biggi písečná bouře a nedaleko staré pevnosti se jí zjeví obrovský přízrak
černého obra. Kamarádům z Klubu Tygrů je jasné, že tu něco nehraje. Co se ukrývá v záhadné pouštní
pevnosti? A je opravdu tak opuštěná, jak vypadá? Nakladatelská anotace. Kráceno.

Super příručka pro moderní nápadité holky
Aurore Meyer
Nápady, tipy a informacemi nadupaná příručka pro všechny dnešní holky, ať už je baví cokoli –
kreslení, tvoření, vyrábění, móda, sport, dobrodružství… Tahle knížka se zkrátka nezastaví před ničím!
Kromě tipů na nejrůznější činnosti (třeba jak si vyrobit krabičku na tajnosti, ale i jak postavit týpí)
přináší také příběhy inspirativních žen i rady, jak se v životě cítit dobře a mít se co nejlépe (jak
pečovat o své tělo a budovat si sebedůvěru, jak relaxovat, co se dá vymyslet na večírek s
kamarádkami, co udělat pro své okolí a mnoho dalšího).

naučná:
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Byl jsem číslo 30529
Felix Jiri Weinberg
Vzpomínky Felixe Weinbergera, který během druhé světové války prošel peklem nacistických
koncentračních táborů.

Jak být asertivní a říkat ne bez pocitu viny
Damon Zahariades
S knihou získáváte praktického průvodce, jak si vůči okolí vymezit vlastní hranice a jak rozvinout svou
asertivitu, kterou budete potřebovat k jejich udržení. Své známé, členy rodiny, kolegy, šéfy i sousedy
přesvědčíte, aby vaše hranice respektovali a uznali vaši osobní autoritu.

Lesní mysl
Martina Holcová
Kniha vychází z ﬁnského konceptu seberozvoje a péče o sebe, který je zakotven v nejnovějších
vědeckých výzkumech přírody, fyzického a duševního zdraví. Najdete v ní základní východiska,
praktická cvičení i zkušenosti s Lesní myslí u nás a pohledy na nově se rodící oblast ze zahraničí.

beletrie:
Elementálové
Michael McDowell
Unikátní duchařský příběh o strašidelném domě, od ceněného amerického autora, považovaného za
jednoho z nejlepších tvůrců moderního hororu a mistra jižanské gotické literatury. Po bizarním a
znepokojivém incidentu na pohřbu matriarchy Marian Savageové se McCrayovi i Savageovi těší na
poklidné, odpočinkové léto v alabamském Beldamu při pobřeží Zálivu, kde se na pláži z třpytivě bílého
písku tyčí tři viktoriánské domy.

Společníci
Katie M. Flynn
Sugestivně napsaný dystopický román zachycuje nelítostné společenské vztahy a mezilidské odcizení
po děsivé pandemii na území americké Kalifornie. V důsledku šíření vysoce nakažlivého viru je na
Kalifornii uvalena karanténa. Živí jsou izolováni ve výškových mrakodrapech a nesmí ven, zato mrtví
mohou dovnitř - a objevují se v různých formách, od ubohých plechovek na kolečkách až po špičkově
navržená těla nerozeznatelná od lidských.
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Návrat do Borga Sud
Donatella Di Pietrantonio
Román z abruzzského kraje se tentokrát nezaměřuje na bohem zapomenutý venkov, ale na svéráz
Borga Sud, starého přístavu na okraji Pescary, a jeho obyvatel. Dvě sestry, které v dětství neměly
jedna o druhé tušení. Ač k sobě naleznou cestu až v období dospívání, utvoří se mezi nimi velmi silné
pouto.
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