Náš tip na prosinec 2019
dětská: Velká kniha pohádek 2, Děsivé historky 2, Anglický obrázkový slovník interaktivní
mluvící kniha - naučná: Největší záhady české historie, Vykročte z úzkosti, Zrození
Terminátora - beletrie: Deset tisíc životů, Probudím se na Šibuji, Viktorie
Dětská:

Velká kniha pohádek 2
Příběhy ze všech tří dílů ﬁlmu o autech z Kardanové Lhoty, ve kterých se děti opět setkávají s Burákem i
Bleskem McQueenem.

Děsivé historky 2
Michael Dahl
Co kdybys měl jen sto slov na to, abys varoval lidstvo před smrtelným nebezpečím? Co kdyby se tvůj
oblíbený sci-ﬁ ﬁlm zničehonic změnil v děsivou skutečnost? Co kdyby se ti na fotkách v mobilu neustále
objevovala tajemná dívka, kterou jsi nikdy předtím neviděl? A co kdybys uprostřed noci slyšel podivné
ťukání? V každé z 27 historek v téhle knížce se lidé bojí. Moc bojí. Přečti si jejich příběhy. Zjisti, jestli se
budeš bát taky. Protože jestli to ještě nevíš... dozvíš se to!

Anglický obrázkový slovník
interaktivní mluvící kniha
Libor Drobný
Anglicko-český a česko-anglický slovník s odkazem na strany; Vzniklo ve spolupráci s Českým
rozhlasem; Obsahuje rejstřík.

Naučná:

Největší záhady české historie
Jaroslav V. Mareš
Známý český publicista Jaroslav V. Mareš svým typickým reportážním způsobem odkrývá další záhady české
historie. Té dávné – požár Národního divadla, vražda Jana Nepomuckého, i té nedávné – případ Jana
Masaryka, UFO v Miličíně… Nechte se unést strhujícími případy, které autor obohatil o nově zjištěné
skutečnosti.
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Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v
životě mají více, než potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda nabídla možnosti těm, kteří
chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel
pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila
místo jiným prožitkům.

Zrození Terminátora
Martin Jaroš
Karlos Vémola je hlavním hrdinou nového, strhujícího thrilleru, který zachytává skutečné události z jeho
života nabitého vzrušujícími peripetiemi. V napínavém příběhu se čtenář setká s řadou reálných, ale i
ﬁktivních postav a událostí.

Beletrie:
Deset tisíc životů
Michael Poore
Originální fantaskní cesta napříč prostorem a časem, kterou absolvuje hrdina románu proto, aby mohl být se
svou pravou láskou. Se Smrtí. Příběh deseti tisíců reinkarnací, lásky a hledání smyslu života nepostrádá vtip
ani dojetí. Milo se při každém dalším probuzení ze smrti ocitá po boku té, kterou navždy jedinou miluje.

Probudím se na Šibuji
Anna Cima
Debutový román české japanoložky, který se odehrává na dvou kontinentech a ve dvou časových rovinách
zároveň. Zjistíme, že splnění snu nemusí vždy přinést jen radost a štěstí. Už na střední škole se Jana
zamilovala do Japonska, jeho literatury, kultury i jazyka, věděla, že chce studovat japanologii. Když se jí splní
dlouholetý sen a v sedmnácti letech odjíždí s kamarádkou na několik dní do Tokia, ještě netuší, že se možná
domů dlouho nevrátí.

Viktorie
Daisy Goodwinová
Pouhý měsíc po svých osmnáctých narozeninách se mladá dívka stává královnou Velké Británie a Irska.
Všichni, včetně její rodiny, ji považují za nezralou a nepřipravenou… navíc ovládanou matkou. Jenže mladá
dívka od prvního okamžiku podobné názory odmítá. Zavrhuje svoje původní jméno a stává se Viktorií
odhodlanou skutečně vládnout podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. V jejím okolí se i proto rozjíždí
velkolepé soukolí intrik, dohadů a plánů, v nichž hraje velkou roli její nový sekretář lord Melbourne i princ
Albert, kterého si má podle dávného ujednání vzít za muže… Strhující případ nejslavnější královny založený
částečně na jejích denících a částečně na historických znalostech renomované autorky.
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