Tipy na knihy k vypůjčení pro děti i pro dospělé

(duben 2018)

Příběhy s veselým koncem – pohádky pro děti. Poznávat svět je velká legrace, zvlášť když jsou u toho kamarádi
ze Stokorcového lesa, se kterými i ten nejzapeklitější příběh vždycky dobře dopadne.

Pohádky na kolejích – pro děti. Mašinky a vlaky, semafory taky, výpravčí i závory, taky myšky na poli... Nevěříte? Tak se
rychle přesvědčte! Naše knížka je plná vláčků - od nejstarších po Pendolino, ale v příbězích nechybí ani děti, trpaslíčci a zvířátka.

Krása není všechno - dívčí román. Alžběta Vomáčková byla chodící mindrák. Nejen, že moc krásy nepobrala, ale to
jméno. Doma jí říkali Bětko, ale ve škole na ni volali Vomáčko, anebo Rajská či Koprovko. Neměla kamarádku, ve škole jí to taky moc nešlo.
Jedinou její přítelkyní byla stará vrba, které se svěřovala se svým trápením. Bydlela u řeky a jediné, co opravdu uměla bylo plavání. Když
jednou zachránila malého Tomáška před utonutím, dostala první pochvalu od ředitele školy a poprvé jí učitelka řekla Bětko. A tak se taky
učitelka dozvěděla, že Bětka umí dobře plavat. A navrhla jí, aby v zastoupení se zúčastnila okresních přeborů místo Hanky, která si zlomila
nohu a která měla reprezentovat školu. Byl to dobrý nápad, Bětka se osvědčila. A co bylo dál, to se dočtete v této knížce.

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.

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.

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.

Křehké otázky – biografie a memoáry. Rozhovory s Kateřinou Burianovou, Libuší Geprtovou, Martou Vančurovou, Vlastou
Chramostovou, Josefem Somrem a Zuzanou Bydžovskou s fotografiemi Vlada Bohdana.

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?

Bábovky – román pro ženy.
Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. Napadlo vás někdy, co řeší
milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná manželka, o které jí on vypráví? Nebo proč má sestra manželky tak špatný vztah
se svojí dcerou? Jak se vlastně cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? A kam se vlastně poděly ty peníze? Kdo je
vzal, kdo je ztratil, kdo je utratil, kdo je našel a kdo je bude muset vrátit? Nechte se strhnout upřímnou zpovědí hlavních hrdinek, kde
nechybí ironie, humor, bolest, napětí, nenávist ani láska. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede ke druhému, k celé řadě
zajímavých rozuzlení a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život.

To prší moře – román pro ženy. Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejích rodičů a střídavá péče, o níž rozhodne
soud. V otcově nové rodině se setká s Alešem, synem otcovy ženy. Měla by ho považovat za bratra, ale ona se do něj zamiluje. Nešťastně,
protože Aleš v ní vidí především sestru. Jenže to není jediný Hančin problém. Nejdřív otcova a potom i matčina smrt ji zcela vykolejí a Hanka
obtížně hledá způsob, jak se se vším vyrovnat, hledá někoho, o koho by se mohla opřít. Zprvu jí pomáhá babička, jejíž životní příběh jako by
předznamenal i Hančiny osudy. A pak potká o hodně let staršího Huberta, který dělá, co jí na očích vidí. Ale bylo jejich setkání opravdu
náhodné, nebo Hubert sleduje svůj vlastní cíl?

Poslední dopis od tvé lásky – román pro ženy. Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty z pera respektované
britské autorky Jojo Moyesové, který získal v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic Novel of the Year Award.

Než jsem tě poznala -

Romantický příběh o dvou lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska k nohám

nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje. Život po tobě - Kdybyste
ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to změnilo váš pohled na svět? V pokračování světového bestselleru Jojo Moyesové Než
jsem tě poznala najdeme Louisu Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který
se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí. Po vážném úrazu se
navíc musí vrátit domů k rodičům. Jako by byla najednou zpátky na začátku cesty – život po Willově smrti totiž znamená učit se leccos
znovu, stavět na nových základech.

Jsou světla, která nevidíme – válečný román. Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život ji
však postaví před první těžkou zkoušku, když v raném věku oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky.
V německé hornické kolonii vyrůstá sirotek Werner, toužící po jiném osudu, než jaký mu byl předurčen. Chce přijít na kloub všem záhadám,
které jej obklopují, fascinuje jej věda, technika. Jeho přirozený talent mu zajistí místo na elitní vojenské akademii pro Hitlerjugend – stane se
z něj specialista na odhalování odbojových aktivit. Blíží se chvíle osudového setkání..

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.

Ostrov Entry – detektivka. Když detektiv Sime Mackenzie nastupuje na palubu letadla, ani se neohlédne. Cesta na ostrov
Entry pro něj představuje šanci, jak utéct hořké směsi osamělosti a lítosti svého dosavadního života. Z montrealského letiště odjíždí jako
součást osmičlenného vyšetřovacího týmu, směřujícího do Zálivu svatého Vavřince. Pouhé dva kilometry široký a tři kilometry dlouhý ostrov
Entry je domovem asi sto třiceti obyvatel - a ten nejbohatší z nich byl právě nalezen ve svém domě zavražděný. Vyšetřování se zdá být
pouhou formalitou. Důkazy nasvědčují vraždě ze žárlivosti, kterou má na svědomí pomstychtivá manželka. Ale vyšetřování Simovi zamotá
hlavu poté, co se s hlavní podezřelou střetne tváří v tvář. Je si jistý, že ji zná - a to i přesto, že se nikdy nepotkali.

Skála je detektivní román vzácné síly a představivosti odehrávající se v kulisách, které připomínají velké anglické romány
devatenáctého století. Je možno ho zařadit do kategorie tzv. literary crime, tedy krimi psané kvalitním literárním stylem, přesahující hranice
žánru, která je dnes globálně úspěšná především díky severským autorům.
První ze série Ostrov Lewis.

Muž z ostrova Lewis – muž beze jména. Muž bez paměti.

Muž, který nemá na výběr.

Druhý ze série Ostrov Lewis.

Šachové figurky – třetí ze série Ostrov Lewis. Fin Macleod se znovu usadil na ostrově Lewis v souostroví Hebridy, kde
kdysi žil jako dítě. Jakožto bývalý policejní detektiv je najat místním majitelem rozsáhlých pozemků jako šéf ostrahy. Při vyšetřování
nezákonné činnosti, k níž na hospodářství dochází, se setkává s nepolapitelným místním pytlákem, se kterým kdysi chodil do školy. Ale když
ho Fin dopadne při pytlačení, stanou se oba svědky bizarního přírodního jevu, při němž se samovolně vyprázdní nedaleké jezero a na jeho
dně se objeví malé zabahněné letadlo s důvěrně známým nápisem na boku. Oba muži vědí, co najdou uvnitř — tělo jejich kamaráda,
muzikanta Roddyho Mackenzieho, jehož letadlo zmizelo před více než sedmnácti lety. Fin postupně odhaluje skrytá tajemství, není však ani
zdaleka připraven na to, že pravda o minulosti může ovlivnit i budoucnost.

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

