Tipy na knihy z výměnného souboru pro děti i pro dospělé

Babička drsňačka

(leden 2018)

– Britského autora dětských knih Davida Walliamse označují kritici za nového Roalda Dahla. Jeho

vypravěčsky brilantní příběhy s překvapivou pointou a černým humorem dávají tomuto označení za pravdu. Jako první se k českému čtenáři
dostává Babička drsňačka. Vypráví se v ní příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.

Divokraj – pro nejmenší. Vydejme se s holčičkou Anežkou do Divokraje. Tahle krajina je nám všem důvěrně známá, ale
zároveň plná překvapení. Hemží se to v ní totiž hodnými skřítky a sem tam se objeví i nějaký ten zlobivý trpaslík! Anežka je však šikovná a
rázná, a když se její malí kamarádi ocitnou v nesnázích nebo se pohádají, neváhá a udělá všechno pro to, aby jim pomohla.

Syn pekel – Vlčí krev – fantasy pro mládež. Vydejme se do Velwetie, tajemné země obývané Temnovlky – nesmrtelnými
bytostmi, ze kterých jde strach a lidé jsou pro ně pouhou kořistí. Minulost vlkodlaka Nerana, nazývaného Syn pekel, je s Temnovlky pevně
svázaná. Pouze čarovný nektar Étarlininy slzy by mu mohl pomoci se odpoutat a zvrátit svůj osud. Musí uzavřít spojenectví s elfkou Liadel,
kterou ze srdce nenávidí. Podaří se mu odhalit její tajemství? Bude Neranovi odpuštěna dávná zrada? Ve Velwetii mezitím propuká boj
temných sil – třinácti démonů. Neran je vtažen do bitvy o moc. Kdo zvítězí, rozhodne o osudu celé země.

Označená – fantasy pro mládež. Šestnáctiletá Zoey přichází do Školy noci v americké Tulse. Doufá, že po neshodách v rodině
konečně najde místo, kde se bude cítit doma. Ačkoli si ve Škole noci najde skvělé přátele, nezapadne sem. Není totiž obyčejné upírské
mládě. Bohyně noci Nyx jí obdařila zvláštními schopnostmi, které jí dávají moc, ale i zodpovědnost. Jako každá puberťačka řeší problémy s
kluky, navíc musí obhájit své zásady před nepřátelsky naladěnou elitní skupinou studentů.

Lásko, kde jsi? - dívčí román. Kamila, Ester a Alena prožívají svůj milostný příběh za ničivé vichřice. Ničivá vichřice, která
zasáhla Česko v lednu 2007, způsobila v naší zemi problémy mnoha lidem. A mezi ně patří hrdinky knížky Luďka Stínila Lásko, kde jsi? Na
tyto dívky čeká během několika hodin nejeden přetěžký úkol a nejedna překážka. Každá z nich si prožije svůj příběh, každá z nich musí
bojovat jak sama se sebou a svými schopnostmi, tak i s neustále sílící vichřicí…

Podivuhodné osudy v českých dějinách 1., 2.

- Oblíbený autor předkládá čtenáři novou sérii neotřelých pohledů

do českých dějin, tentokrát zaměřené na významné, poněkud záhadné osobnosti.

Druhé pokračování série životopisných příběhů z českých dějin nám tentokrát přiblíží osudy například velkomoravského krále
Svatopluka, šumavského poustevníka svatého Vintíře, dceru Karla IV. anglickou královnu Annu Českou, radikálního husitského kazatele aj.

Toulky českým tajemnem - Vydejte se spolu s autorem na cestu za nejzajímavějšími objevy české historie. Můžete
přemýšlet o tajemstvích slavných, navštívit záhadná podzemí či nejtajemnější místa a chrámy Čech. Zjistíte, že v Čechách existuje množství
záhad, tajemství a historických otazníků, které si nezadají s egyptskými pyramidami, lochneskou příšerou nebo létajícími koráby
mimozemšťanů.

Na život a na smrt: román o Anně Boleynové

– Bestsellerová autorka Sandra Byrd obrátila svou pozornost k

historickým románům a zaměřila se na období tudorovské Anglie. Příběh Anny Boleynové pojala zcela nově, totiž z pohledu Anniny dvorní
dámy a nejbližší přítelkyně Meg. Román Na život a na smrt zachycuje blyštivý dvorský život, velikou lásku a zoufalý pád opuštěné královny i
její souputnice – zapomenuté, a přesto předurčené k tomu, aby v našich srdcích zůstala navždy živá.

Deník mého stínu – thriller. Víte, kde končí láska a začíná nebezpečná posedlost? „Jsi to ty. Samozřejmě že jsi to ty. Někdo
mě dohání, a když se otočím, vidím tebe. Věděla jsem, že to budeš ty…“ Ten muž se objeví všude, kam se jen Clarissa pohne. Čeká na ni v
parku, na železniční zastávce, před jejím bytem. Bombarduje ji telefonáty a esemeskami. Posílá jí dárky. A zatímco jeho posedlost mladou
ženou každým dnem narůstá, Clarissa má čím dál tím větší strach, protože pomoci policie se dovolává marně. Zbývá jí jediné – trpělivě sbírat
důkazy a doufat, že se jí podaří muže usvědčit dřív, než se stane něco hrozného…

Sál smrti – thriller. V hromadném hrobě v Šanghaji je nalezeno osmnáct znetvořených a rozřezaných ženských těl. Li je na
místo činu vyslán, protože objevené mrtvoly mohou souviset se starou nevyřešenou vraždou v Pekingu. Čeká ho pohled na hrůzný zločin,
jaký v Číně dosud nemá obdoby. Když vyšetřovatelé při pitvách odhalí strašlivé okolnosti šanghajských vražd, s hrůzou si uvědomí, že mají
co do činění s nelidským monstrem. Čím déle jsou chladnokrevnému zabijákovi na stopě, tím je jistější, že se budou muset postavit nejen
jemu, ale i vlastním nočním můrám.

Doktor inzulín – Románový životopis objevitele inzulínu, kanadského lékaře Fredericka Bantinga, laureáta Nobelovy
ceny. Autorka v retrospektivě sleduje život tohoto prostého, cílevědomého člověka od jeho dětství na kanadské farmě přes dobu studií a
prvních zkušeností na frontě 1. světové války až do okamžiku jeho smrti. Líčí první nápady a první pokusy, jejichž cílem bylo zmírnit utrpení
lidí, postižených nevyléčitelnou a zákeřnou chorobou i úskalí, kterým musel čelit. Kniha je koncipovaná jako vzpomínky a bilancování
umírajícího člověka, který svůj život prožil v zájmu ostatních.

Porodní bába – román.

Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti Pečenga na severu Finska probíhá laponská válka.

Nemanželská dcera ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá na okraj společnosti, vykonává důležité povolání porodní báby. Její život, to
jsou cesty v nočním mrazu, pach dezinfekce a krev. Všechno se však změní, když potká nacistického důstojníka Johannese, který se „na ni
podívá, jak se ještě nikdy nikdo nedíval“, a bezhlavě se do sebe zamilují. Hrdinka pak z vlastní vůle následuje německé šiky do vojenských a
vězeňských táborů, kde pomáhá jako polní zdravotní sestra. Zatímco dříve však děti vítala do světa, zde se z ní stává anděl smrti a nakonec i
ji semelou nemilosrdná kola dějin. Příběh je ojedinělým ztvárněním palčivé a rozporuplné kapitoly v dějinách Finska, z níž dodnes některé
rodiny nesou cejch.

Osm – román pro ženy. Příběh o několika láskách s jednou detektivní zápletkou. Začíná nečekaně skoro koncem a končí
začátkem. Hlavní hrdinka Míša je následkem střelného poranění v bezvědomí. Kdo jí chtěl ublížit a proč, když ji všichni měli rádi? A co se
stane, až se Míša probudí a ze svého života si bude pamatovat jenom něco?

Zlaté ruce: příběh Bena Carsona – autobiografický román. Kniha Zlaté ruce líčí životní osudy kluka, který má
spoustu snů, ale ještě víc problémů - se školou a spolužáky, se svým okolím, sám se sebou. Zároveň je to ale i příběh muže, jež se vypracoval
z outsidera na přednostu neurochirurgie Fakultní nemocnice Univerzity Johna Hopkinse. Autor v knize vypráví o svém dětství, studiu, ale z
části popisuje i prostředí věhlasné kliniky, kde v tichu operačních sálů ožívají mnohdy ztracené naděje.

Mata Hari - tajemná dáma v srdci první světové války. Tak dlouho o sobě spřádala legendy, až se sama stala legendou… Mata
Hari… jméno, které se stalo synonymem špionky. Osud tak neuvěřitelný, že prostý životopis působí fantastičtěji než vymyšlený příběh.
Autorce se podařilo napsat životopisný román s nejvyšším respektem k historickým faktům, ale současně nesmírně niterný a strhující.
Vyprávění v přítomném čase, překrásným, lehce archaickým jazykem, působí dojmem, jako bychom se vskutku ocitli na počátku minulého
století a jako by se to všechno – události bizarní, komické i tragické – odehrávalo přímo teď, přímo před námi.

Via Lucis – skutečný příběh. Příběh hluchoslepé Američanky, která tmu a ticho proměnila v nesmrtelnost. Po těžké chorobě,
kterou Helena prodělá uprostřed druhého roku svého života, jí z pěti smyslů zůstanou jen tři: chuť, čich a hmat. Jen jimi se orientuje ve
světě. Ráda jí, ráda se probíhá voňavou zahradou, vcelku bez potíží se pohybuje ve známém prostředí rodného domu, rozeznává blízké
osoby, ale to je všechno! Nemá ponětí, jak vypadá krajina, jaké to je v jejím pokoji, neví, že existují barvy, zpěv a hudba, nezná tvář své
matky. A přesto tahle dívka jednoho dne promuje na univerzitě v Harvardu, stane se proslulou spisovatelkou a organizátorkou pomoci
smyslově postiženým lidem. Zázrak? Ne, zázraky se nedějí. To jen láska, inteligence a nezdolná vůle dokážou občas zvítězit nad
beznadějností osudu.

Carevnina dcera – historický román. Malá Táňa vyrůstala v bohatství a přepychu. Soudržnost její rodiny však narušila
hemofilie, vážná choroba careviče Alexeje, k jejímuž vyléčení byl povolán nevzdělaný mnich Rasputin. Jeho neblahý vliv je předzvěstí
mnohem horších událostí: bolševická revoluce smete Mikuláše z trůnu a celá carská rodina se ocitá ve vyhnanství na Sibiři. Tehdy prochází
půvabná a trochu nezkrotná Táňa peripetiemi dospívání. Po vypuknutí války se vzdává všeho pohodlí a pracuje jako ošetřovatelka ve
vojenské nemocnici. Do jejího života vstupuje láska, mladý důstojník, který jí pomáhá zosnovat smělý plán na záchranu carské rodiny.

Stoletý stařík - román humoristický:

V den, kdy se mají v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté

narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova důchodců, a jak praví název knihy, zmizí. Zatímco je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se
jako slepý k houslím ke kufru plnému peněz, takže ho začnou honit jak zloději, kterým ho „ukradl“, tak policisté. On se ovšem se svými
pronásledovateli postupně spřátelí, takže vše dopadne úplně jinak, než čtenář očekává. Druhá dějová rovina mapuje Alanovy předešlé
osudy, a tudíž i celé dějiny Švédska, Evropy a světa v průběhu dvacátého století. Jakkoli je totiž Alan člověk veskrze apolitický, během svého
úctyhodně dlouhého života se setkal snad se všemi významnými politiky – od Harryho Trumana, přes Mao Ce-tunga, Churchilla, Stalina, de
Gaulla až po Kim Ir-sena – a navíc bezděčně ovlivnil významné historické události (např. sestrojení atomové bomby). Jak patrno, má přímo
cimrmanovské rysy. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel je kniha duchaplná, inteligentní a také velmi vtipná a zábavná. Švédsky vyšla
poprvé na podzim 2009 a skoro okamžitě se stala čtenářským hitem !!!

(Informace o knihách čerpány z internetové stránky www.databazeknih.cz).

