Velký KNIŽNÍ ČTVRTEK
Svátek všech knihomolů jse opět blíží !
Podzimní Velký knižní čtvrtek se odehraje 18.
10. a přinese 15 nejzajímavějších knižních titulů.
Na které se můžete těšit? Přinášíme Vám jejich
přehled, určitě si vyberete !

K OTEVŘENÉMU NEBI

ARISTOKRATKA A VLNA ZLOČINNOSTI NA ZÁMKU KOSTKA

ZDIVOČELÉ SUDETY

Evžen Boček
Čtvrtý díl úspěšné série humoristických románů o „poslední
aristokratce“.Navzdory názvu se čtenář v knize nedočká násilí ani
krvavých scén, natož vraždy. Jediným utrpením jsou skřípnuté
ploténky a ulámané umělé nehty. Čtvrtý díl úspěšné série
humoristických románů o „poslední aristokratce“.

Milan Jenčík
Bohatě ilustrovaný objevný popis velkých událostí bouřlivého
roku 1938, prohloubený detailním rozborem nasazení jednotek
Stráže obrany státu v exponovaných pohraničních oblastech
západních Čech.

TÍŽIVÁ LÁSKA

Elena Ferrante
V prvním románu Eleny Ferrante, autorky celosvětového bestselleru Geniální přítelkyně, se hlavní hrdinka Delia vrací do
rodné Neapole, aby dala do pořádku záležitosti své zesnulé matky
Amalie.
TICHÉ LŽI

Sarah Pinborough
Lisa žije jen pro svou dospívající dceru Avu. Nikdo, ani její přítelkyně Marilyn, netuší, co Lisa skrývá: Kdysi dávno porušila
přísahu. Její zrada ale nikdy nebyla zapomenuta. A teď za ni má
zaplatit.

ZA OPONOU VÁLKY

Jakub Szántó
Válečný reportér a zpravodaj České televize na Blízkém východě
v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií, míst
teroristických útoků i státních převratů, které během své kariéry
v uplynulých dvou dekádách natáčel.
VZDUCH JE NAŠE MOŘE

Václav Šorel, Michael Kocián a Petr Kolmann
Publikace mapuje komiksovou formou osudy lidí, kteří se zasloužili o rozvoj našeho letectví od jeho počátků po současnost. Osudy jednotlivých aktérů jsou vždy doplněny historickým úvodem
do děje.

JINÝ TGM

KLUB VRAHŮ

Pavel Kosatík
Pavel Kosatík sestavil Masarykův plastický obraz pro 21. století.
Jiný TGM je pro všechny, kdo přemýšlejí o české demokracii
a o tom, jak ji udržet. Zároveň přináší víc života a pochybností
než pomníků a svatých obrázků.

Pavel Renčín
Zneklidňující thriller, jehož hlavní hrdina má raději knížky než
lidi, jediné setkání však změní jeho obyčejný život v napínavý
román. Jak jednoduché je rozbít vlastní život na střepy? A není to
někdy ta nejlepší věc, kterou s ním můžeme udělat?
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KRVAVÁ ZIMA

Hildur Knútsdóttir
Walking Dead v magických kulisách Islandu. Dospívající dívka
Bergljót musí trávit zimní prázdniny s tatínkem a malým bráchou. Netuší, že se v jejím životě změní úplně všechno. Přičiněním nelidských bytostí totiž kolem ní začnou umírat lidé. Brzy
zbývá jen hrstka přeživších. Podaří se vraždění zastavit?
Antonio Iturbe
„Báječní muži na létajících strojích“, piloti Jean Mermoz, Henri
Guillaumet a Antoin de Saint-Exupéry. Literární pocta pionýrům
letectví i autorovi Malého prince.

PROFESOR ASTROKOCOUR:
KŘÍŽEM KRÁŽEM LIDSKÝM TĚLEM

Dominic Walliman & Ben Newman
Proč mají naše uši tak legrační tvar? K čemu kýcháme? Jak funguje imunitní systém? Lidské tělo je jedna z nejsložitějších věcí
v celém vesmíru! Zvídavý profesor Astrokocour a celá jeho parta
nás ve výpravné obrazové encyklopedii provedou všemi částmi
lidského těla.


Více informací najdete na www.velkyctvrtek.cz

NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem
Knižní rozhovor se zakladatelkou hospicového hnutí u nás.
V mnoha hospicích najdeme citát: Našim cílem je naplnit dny
životem, nikoliv život dny. Autorka tohoto výroku Marie Svatošová dokázala životem naplnit celý svůj život. A nejen životem, také
smyslem a neokázalou službou.
STÁVÁM SE SÁM SEBOU

Irvin Yalom
Známý psychiatr a romanopisec odkrývá ve svých pamětech nejen úspěchy, ale i selhání, více než šedesátiletý vztah s milovanou
Marylin, rodinný život i přátele nejen z řad slavných osobností
oboru.
HOD MRTVOU LABUTÍ

Ondřej Hübl
Všechny Hüblovy povídky mají dvojznačné hrdiny, napůl záporné, napůl kladné, a vždy nepříjemně a dotěrně blízké. Je to zneklidňující, drsné i zábavné čtení, protože autor disponuje originálním smyslem pro humor i nakažlivou chutí vymýšlet neotřelé
situace a spojení.
STRÁŽCI SVĚTLA

Abby Geniova
Psychologický thriller z prostředí krásných, ale nebezpečných Farallonů, kterým se oprávněně přezdívá ostrovy Mrtvých — každý,
kdo na ně zavítá, se musí smířit s tím, že už se možná nevrátí.
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