
padlet.com/lenka_tymrakova/ck8k0fclmgq8

Už jsi četl...?
Zadejte své jméno. Podle vzoru vytvořte příspěvek, ve kterém doporučíte ostatním knihu. Váš příspěvek by
měl obsahovat název knihy, autora, obrázek, KRÁTKÝ úryvek a vaše doporučení.

LENKA TYMRÁKOVÁ 26. DUBEN 2019 09:02

ANONYM 01. DUBEN 2020 14:07

Vila na Sadové - Richard Sklář

 1941 Reinhard Heydrich nastupuje do úřadu zastupujícího
říšského protektora a Johann Proske začíná v pohodlí luxusní vily
na Sadové ulici psát svůj deník. Muž na prahu šedesátky, přední
úředník kanceláře starosty Moravské Ostravy. Na první pohled
ustrašený byrokrat však hraje dvojí hru. Původního majitele vily,
celou jeho rodinu i cennou sbírku uměleckých předmětů
ukrývá... Rok 2013 - Realitní agentka Roberta, přáteli nazývaná
Bo. Životem protřelá padesátnice, které nechybí vtip, inteligence
a skvělý úsudek. Se svým bývalým manželem vlastní úspěšnou
�rmu. Jejich společná minulost sahá ale mnohem dál. Do Bosny,
kde před 20 lety pracovali jako elitní agenti Ministerstva vnitra.
Tuto dobrodružnou část života už ale mají dávno za sebou.
Alespoň si to mysleli... O vilu na Sadové, kterou jejich společnost
prodává, se začne zajímat tajemný kupec. Při pátrání po jeho
identitě odhalí podezřele mnoho indicií souvisejících s jejich
bosenskou minulostí. Někdo krutý a chladnokrevný se je rozhodl
najít a pomstít se. Hra „kdo s koho“ začíná... Dva příběhy, dva
osudy, minulost a současnost. A tajemství, které všechno
spojuje... Skvěle namíchaný koktejl napětí, literární �kce,
historických událostí a skutečných postav protektorátní Ostravy.

ANONYM 28. BŘEZEN 2020 21:05

Gump,pes který naučil lidi žíz
Gump je pes ,jehož majitelé opustili už jak se narodil .
Gump vypraví celý svůj příběh ,proto aby si lidi uvědomily jak že
zvířata jsou také bytosti jak my.
Za svůj život potká několik psů,kteří neměli moc dobrý život. 
A proto chce autor aby si lidi uvědomily že nejsme tu jenom my
,ale i zvířata a proto chce zastavit týraní zvířat .
Je to vlastně charitativní projekt ,a to tak že když si někdo koupí
tuhle knížku ,tak peníze puůdou  do útulku .

Knížka je velice poučná,A doporučuju všem kteří májí rádi psy.

Martina Bugdolová

ANONYM 28. BŘEZEN 2020 14:43

Hvězdy nám nepřály
Sedmnáctileté dívce Hazel Grace Lancastrové ve 4 letech zjistili
velmi závažnou nemoc, plíce se jí plnili vodou.
Její maminka a doktoři si mysleli že trpí depresemi, ale nebylo to
tak Hazel byla smířená se smrtí.
Začala tedy chodit na podpůrnou skupinu kde potkala Augusta
Waterse ihned se do něj zamiluje.
Prožívají spolu krasné chvíle dokud Augustovi nezjístí rakovinu
na kterou poté umírá.
Kniha je velmi krásná popisuje opravdu krásný příběh.
Určitě stojí za to si ji přečíst.
,,Bez bolesti by člověk nikdy nepoznal radost"
Barbora Boráková
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KORBELOVÁ ADÉLA 27. BŘEZEN 2020 20:22

Farma zvířat
George Orvell
Je to o zvířatech, které se začnou chovat jako lidi. Farmu vlastní
pán Jones, který se neuměl ke zvířatům chovat a byl často opilý.
Nechává je hladovět. Zvířata připraví revoluci a svrhnou Jonese.
Prasata vedly celou farmu. A pak se začali chovat jako lidi. A
nakonec zjistily že se mají hůře než za pana Jonese. Více si
přečtěte v knize. Velmi doporučuji, bylo to zajímavé a nutilo to
číst pořád dál. 

ANONYM 27. BŘEZEN 2020 18:44

Hvězdy nám nepřály
Je to o jedné holce která se jmenuje Hazel a trpí váženou nemocí.
Začne chodit na podpůrnou skupinu a na těch zasedacích
skupinách potká jednoho kluka který se jmenuje Lzac a ten má
taky nějakou nemoc a přišel i o nohu a prostě mají málo času na
život a zažívají s polu krásné chvíle.

Sandra Bertoldi

ANONYM 27. BŘEZEN 2020 17:46

Les rukou a zubů - Carrie Ryanová
Probudila jsem se do chaosu. Křičí hlasy. Cass ječí. Argos štěká.

Zamelu nohama, pokusím se vstát, zavrávorám a zastavím se
kousíček od plotu. Na kůži ucítím chladné prsty, vyjeknu a padnu
zpátky pozadu, abych se skrčila uprostřed úzké cestičky.
Cass drží Jacoba za sebou a ukazuje k vesnici. „Už jdou,“ pronese
a já v příšeří mlhy vidím stát rozkročeného Harryho se sekerou
pevně v rukou. Travis stojí za ním, jako zbraň má silnou větev.
Argos se krčí u země a vrčí, je připravený zaútočit. Ploty podél
cesty se nad nimi tyčí, mdlé světlo počínajícího svítání po nás
vrhá skrz oka pletiva mřížkový vzorek.
Slyšíme někde blízko přešlapování šoupavých kroků. Natáhnu se
a vezmu Cass za ruku, stisknu ji tak pevně, až cítím, jak se nám
navzájem drtí kosti.

Kramolišová Adriana Marie K1

KAMILA HORVATHOVÁ 27. BŘEZEN 2020 15:36

Elusion - Claudia Gabel, Cheryl Klam

Jsem vmáčknutá mezí nehybná těla, takže mám sotva dost místa
se nadechnout. Snažím se sama sebe uklidnit, že už budu v
Traxxu jen chvilku - maximálně čtvrt hodiny. Snažím se
nevnímat pronikavý chlad, který vychází z půduchů zařízení na
čištění vzduchu nad mojí hlavou. Chlad mi proniká kůží na
holých nohou. Ve vlaku panuje strašidelné ticho, zhruba sto lidí
sedí namačkaných na sedadlech úplně bez hnutí - hlavy se jim
kynklají a oči mají zakryté elegantními brýlemi univerzální
velikosti.
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Tati, tobě přeskočilo - William Saroyan
Když jsem se vrátil po schodech nahoru, táta... už chystal snídani.
Ukázal jsem mu kaménky, lastury i ten kus připlaveného dřeva a
on povídá: Je to skvělé, všecko, cos našel, je skvělé. Pod kohoutkem
to umyj a všechno si důkladně prohlédni. Tak se naučíš psát – když
se budeš na všechno důkladně dívat.“Táta tedy chystal snídani, já
zatím kaménky, lastury i ten kus připlaveného dřeva umyl a
všechno jsem důkladně prohlížel, všelijak to otáčel, abych to viděl
ze všech stran, a viděl jsem toho hodně. Viděl jsem, že každá
maličkost na světě  je něco mnohem víc, než se zdá…

LANG Petr MAK1

VIKTORIE PERNICKÁ 27. BŘEZEN 2020 20:48

květy slunce - Rupi Kaur

Živá a transcendentní cesta růstu a zahojení. Původ a vyjádření
úcty ke svým kořenům. Vyhoštění a následné nalezení domova v
sobě samém. Rozdělené do pěti kapitol a ilustrováno samotnou
Kaur, květy a slunce je cestou chřadnutí, pádu, zakořenění, růstu
a rozkvětu. Oslava lásky a ve všech jejích podobách.

Toto je recept na život, řekla mi matka, když mě držela v náručí a
já plakala, mysli na ty květiny, které můžeš zasadit na zahradě
každý rok a ony tě naučí, že lidé musí také zvadnout, upadnout,
vypustit kořeny a povstat, aby mohli vykvést.
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VERONIKA MAJEROVÁ 27. BŘEZEN 2020 11:47

Fitzgerald Francis Scott: Velký Gatsby
Nick Carraway, obchodník s cennými papíry, se po válce usazuje
na Long Islandu - na Západním Vejci, kde také sídlí jeho tajemný
a bohatý soused Jay Gatsby. Nedaleko žije také jeho sestřenice
Daisy s manželem Tomem (který se nijak netají, že má milenku
Myrtle), kde se Nick setkává s okouzlující dívkou Jordan
Bakerovou. Jednou Gatsby Nicka pozve na jeden z jeho
obrovských večírků, a později ho požádá o laskavost, a sice
setkání v Nickově domě s Daisy Buchanonovou, jeho dávnou
láskou. Gatsby i Daisy, které rozdělila válka a následný sňatek
Daisy s Tomem, jsou ze shledání nadšení a začnou se zase stýkat.
Během výletu celé skupiny do New Yorku Tomovi dochází
pravda, pohádá se s Gatsbym. Ten naléhá na Daisy, aby mu
potvrdila, že milovala vždy jen jeho, a odešla s ním, ta však
odmítá. Rozrušená s Gatsbym odjíždí Jayovým autem, jenže se
jim do cesty náhle připlete Myrtle Wilsonová, jejíž manžel
konečně zjistil, že mu byla nevěrná, a chtěl se s ní odstěhovat.
Daisy Myrtle srazí - ta je na místě mrtvá, ale Gatsby všechny
nechá při tom, že řídil on sám. Wilson chce odplatu, následující
den jde za Buchanem, který mu řekne, že auto patřilo Gatsbymu.
Wilson zastřelí Gatsbyho a pak i sám sebe. Na Gatsbyho pohřbu
si Nick potvrdí, že Gatsbyho známí ve skutečnosti nebyli praví
přátelé - přijde tam pouze on a Gatsbyho otec, zatímco
Buchananovi se bez jediného slova odstěhují.

Spisovatel zde poukazuje na nestálost společenské smetánky. Ve

světě vyšší společnosti není nic opravdové. Všechny city a
dokonce i láska jsou jednou velkou přetvářkou. (Zdálo se, že
Gatsby měl spoustu přátel, ale opak byl pravdou.) Potřeboval
skutečného přítele.

ANONYM 26. BŘEZEN 2020 22:00

Charles Dickens – Oliver Twist
Oliver Twist byl sirotek, bylo s ním velmi špatně zacházeno. Zažil
jenom ponižování, hlad, bídu a bití. Když byl Oliver na obtíž obci,
poslali ho na vyučení. Skončil u hrobníka Sowerberryho. Jeho
druhý pomocník Noe Olivera nenáviděl a trápil a ubližoval mu.
Oliver utekl do Londýna. Na cestě potkal chlapce Filutu, který ho
zavedl tam, kde bydlí. Slíbil mu stravu. Oliver tedy bydlel u pana
Fagina a seznámil se s Karlíkem Batesem, Nancy a Billem. Oliver
si myslí, že Karlík a Filuta vykonávají nějaké řemeslo, kterému je
pan Fagin učí. Karlík a Filuta okradou pana Brownlowa, jenž čte
knížku, a dají se na útěk. Oliver v samém šoku utíká také, až to
vypadá, že Oliver je zloděj. Chlapec je dopaden a odveden na
policii. Tam se díky výpovědi knihkupce ukáže, že je nevinný.
Oliver omdlí a pan Brownlow jej odveze domů. Je o něj hezky
postaráno a chlapec se uzdravuje. Pan Brownlow posílá Olivera
ke knihkupci, aby mu zaplatil knihy. Olivera ale najde Nancy a
přitáhne ho zpět k Faginovi. Pan Bumble si vymyslí vše nejhorší o
Oliverovi a řekne to panu Brownlowi, který slíbil peníze za
informace o Oliverovi. Pan Brownlow je velmi zklamán.
Oliver pobývá proti své vůli u Billa Sikese a u Nancy. Bill ho bere s
sebou na loupež, při níž je postřelen. Bill utíká a nechá Olivera
napospas svému osudu. Oliver se doplazí do domu, ve kterém se
o něj pěkně stará Růžička.
Faginův společník Monks se zajímá o Olivera a chce ho dostat a
udělat z něj zloděje. Najde si pana Bumbla (jenž se kvůli penězům
oženil) a jeho ženu. Ti mu prodají medajlonek, který je jediným
důkazem o Oliverově matce Agnes. Když Agnes umírala, svěřila
medajlon a prsten chůvě Sally. Ta měla tyto předměty dát
Oliverovi, ale neudělala to. Na smrtelné posteli se paní Bumblové
přiznává k této krádeži a dává jí medajlon i prsten.
Oliver najde pana Brownlowa a vše mu vysvětlí. Nancy začíná
litovat života, který vede, a chce pomoci Oliverovi. Schází se s
Růžičkou a panem Brownlowem a povídá jim o Monksovi, jenž je
na stopě Oliverovi, a o dalších zlodějích. Nechce ale od zlodějů
odejít ani jim nechce ublížit. Miluje Billa, ačkoli on je k ní krutý.
Nancy byla špehována Noem, novým pomocníkem Fagina. Noe
vyzradí, že je Nancy udala, a Bill zavraždí Nancy. Potom prchá a
skrývá se. Všichni se proti němu spiknou (i ostatní zloději,
především Karlík Bates), Bill chce prchnout a skokem do příkopu
se zabije.
Zloději jsou chyceni. Fagin je pověšen. Karlík se dává na slušný
život. Pan Brownlow přijde na to, že Monks je Oliverův nevlastní
bratr. Oliverovi bylo odkázáno dědictví v případě, že bude vést
čestný život. Monks chtěl z Olivera udělat zloděje, aby mohl mít
dědictví on. Zjistí se, že Růžička je Oliverova sestra. Pan
Brownlow adoptuje Olivera. Pan Bumble je zbaven odpovědného
místa a skončí v chudobinci. Monks se nezlepší a umírá. Růžička
se vdává.

Názor:Kniha se mi velmi líbila. Dickens je skvělý vypravěč. Jenom
závěr mi připadal příliš idylický
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Co kdybych to nikdy nezkusil - Valentino
Rossi
Autor: Valentino Rossi
Datum vydání: 2011

Pokud pomineme fotbalisty, těžko byste v Itálii hledali
populárnějšího sportovce, než jakým je motocyklový závodník
Valentino Rossi . Sedminásobný světový šampión, přezdívaný
„Doktor“,
(THE DOCTOR 46) je svými italskými „tifosi“ zbožňován a
obletován všude, kde se objeví. Žije život bohéma (Bohém je
označení pro člověka, který žije netradičním či neuspořádaným
životním stylem) a přitom na hlavu poráží zbytek startovního
pole. Tento obletovaný mladík nyní jistě potěší i své početné
české fanoušky a četné příznivce motoristického sportu - jeho
čtivá a s nadhledem psaná autobiogra�e (je epický literární žánr
spočívající v autorově vylíčení vlastního života) přináší řadu

zajímavých postřehů, nahlíží do zákulisí profesionálních závodů a
ukazuje jak fascinujícím ale i nebezpečným je svět rychlých kol.

Kniha je inspirující.. poukazuje na tu možnost.. že i vy můžete
dělat dobře to co vás baví a posunout to na úplně jinou úroveň.
Zajímavé a vtipné čtení. Doporučuju všem co je zajímá
motoristický sport a fenomén The Doctor.

Vít Špaček.

ANETA ČÍPOVÁ 26. BŘEZEN 2020 20:53

Papírová města - John Green
V Paper Towns se vám dostane příběhu o dospívání. Margo už se
dávno s Quentinem nebaví a přátelí se s jinými, a na škole je
považována za legendu. Může za to zejména její nespoutanost a
časté dobrodružné několikadenní výpravy, kdy její rodiče šílí
strachy i vzteky. Jednoho dne však Margo nečekaně zaklepe na
Quentinovo okno a uprostřed noci ho vtáhne do jednoho z
margovského dobrodružství. Druhý den se Margo neukáže ve
škole, pak ani další. A Quentin zjistí, že pro něj zanechala vodítko,
jak ji najít… Quentin začne pátrat a čím víc se noří do záhadného
zmizení, tím méně si je jistý, kým vlastně Margo byla a jestli ji
vůbec znal. Co vlastně chce on sám? A co jsou papírová města, na
která Quentin ve spojitosti s Margo neustále naráží?

MARTINA SEIDLEROVÁ 26. BŘEZEN 2020 20:59

Nechtěj nic vědět - Lisa Jackson
Přišla matka zmizelého dítěte o rozum a nebo jí opravdu všichni
lžou?
Život Avy Garrisonové skončil toho dne, kdy se ztratil její syn
Noah. Jsou to už dva roky a Avinu mysl stále halí mlha žalu,
kterou se marně snažil rozehnat ošetřující  personál
psychiatrické léčebny, Noahovo tělo nebylo nikdy nalezeno a
všichni se domnívají, že utonul po pádu z mola. Vlastně si to
donedávna myslela i Ava....
Knihu bych doporučila všem čtenářům, kteří mají rádi napětí a
určité tajemno.
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Papírová města - John Green
V Paper Towns se vám dostane příběhu o dospívání. Margo už se
dávno s Quentinem nebaví a přátelí se s jinými, a na škole je
považována za legendu. Může za to zejména její nespoutanost a
časté dobrodružné několikadenní výpravy, kdy její rodiče šílí
strachy i vzteky. Jednoho dne však Margo nečekaně zaklepe na
Quentinovo okno a uprostřed noci ho vtáhne do jednoho z
margovského dobrodružství. Druhý den se Margo neukáže ve
škole, pak ani další. A Quentin zjistí, že pro něj zanechala vodítko,
jak ji najít… Quentin začne pátrat a čím víc se noří do záhadného
zmizení, tím méně si je jistý, kým vlastně Margo byla a jestli ji
vůbec znal. Co vlastně chce on sám? A co jsou papírová města, na
která Quentin ve spojitosti s Margo neustále naráží?

JAKEŠOVÁ ELIŠKA 26. BŘEZEN 2020 16:57

Malý princ
Saint-Exupéry Antoine de
Autorovo letadlo mělo poruchu a on přistál v poušti. Setkal se s
malým princem, který přišel z jiné planety, a spřátelili se spolu.
Malý princ po něm chtěl, aby mu nakreslil beránka. Byl spokojen,
když mu letec nakreslil bedničku. Představoval si, že je beránek v
bedničce. Princ mu vyprávěl svoje vzpomínky. Odešel ze své
malinké planety, na které jsou tři sopky a jediná květina, protože
se svou kytkou měl problémy. Navštívil sedm planet. Na první

planetě byl král, jenž žil sám a chtěl někomu vládnout. Myslel si,
že vládne celému vesmíru. Viděl v princovi svého poddaného. Na
druhé planetě žil domýšlivec, který v každém viděl svého
obdivovatele. Na třetí planetě žil pijan. Na čtvrté byznysmen,
který počítal hvězdy. Myslel si, že mu patří. Na páté planetě žil
lampář, který rozsvěcoval a zhasínal lampu. Ale jeho planeta se
točila tak rychle, že ji rozsvěcoval nebo zhasínal každou minutu.
Na šesté planetě žil zeměpisec, jenž považoval svoji vědu za
nejdůležitější, pouze zapisoval do knih a připadal si příliš důležitý
na to, aby počítal města, řeky a hory. Čeká na badatele, kteří mu
podají zprávu o okolí.

ANONYM 26. BŘEZEN 2020 16:51

IT (To)
Hrůza v podobě démonického vraždícího klauna Pennywise se
do Derry vrací každých sedmadvacet let. V roce 1957 se zkázu
podařilo odvrátit skupině sedmi dětí, outsiderů, jimž se každý
vysmíval. Koktající Bill, černoch Mike, obézní Ben, ukecaný
Richie, astmatický Eddie, židovský chlapec Stanley a Beverly,
dcera věčně opilého žebráka. Všichni už mají své životy,
rozprchli se do všech stran, někteří jsou úspěšní, jiní ne. Musí se
ale znovu setkat a splnit dávný slib, na který už zapomněli, z
něhož však přesto mají podvědomě hrůzu. Po letech se vracejí do
Derry, aby se s Pennywisem utkali ještě jednou. Jenom oni jsou
schopni společnými silami zlo sídlící v kanálech pod městem
porazit. Postupné rozpomínání se na minulost, která rozhodně
nebyla harmonická, je bolestivé a parta bývalých dětí ví, že ve
zkoušce, jíž se nemůže vyhnout, půjde o všechno...
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To je možná nejsugestivnější román krále hororu a děs v něm je
natolik reálný, že už vždycky budete obcházet kanálové mřížky s
mrazením v zádech.
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Zatoulané štěňátko

Klára Bradáčová 
Autor: Sue Mongredien 
Ilustroval: Jan Davis 

Emily je pyšnou majitelkou roztomilého štěňátka Dareby.
Jednou se s ním tatínek vydá na procházku do lesa, ale vrátí se
bez něj. Celá rodina doufá, že se pejsek každou chvíli objeví u
dveří - ale marně. Začne velké pátrání a události neberou rychlý
spád. Dareba totiž spadne do jámy. 
 Emily s tatínkem prohledali lesy, louky, ale nikde ho nemohly
najít. Sedli si v lese na pařez, měli už hlad a žízeň, protože
vyrazily brzo ráno. Slunce bylo už nad hlavami Emily a jejího
tatínka a mlha byla čím dál hustší. Najednou Emily ztuhla. “Tati -
slyšel jsi to?” Oba znehybněli a poslouchali. Ozvalo se to znovu -
vzdálené štěkání. 
Tatínek pokrčil nos. “Dneska je spousta psů na procházce,
Emilko,” připomněl jí. “Nemůžeme se tak radovat pokaždé, když
uslyšíme nějakého štěňat.”
Emilka i přesto tatínka utišila, a poslouchaly. 
Za chvíli tatínek uslyšel hlasitý výkřik Emilky. 
“Dareeeboooo!”  Na chvíli bylo ticho, za pár vteřin se ozvalo malé
štěně v dálce. “Ňaf, Ňaf, Ňaf.” 
“Je to on,” řekla radostně Emilka. Běželi za jemným štěkotem,
který byl blíž a blíž. Doběhli k místu od kud šel štěkot, ale Darebu
nikde neviděli. Tatínkovi letěli myšlenky hlavou - “zní to tak
trochu jako ozvěna.” Zastavil se, a rozhlídl se. Zarazil se  a podíval
se do trávy, kde si všiml tmavého místa. Přišel k němu a naklonil
se. Jasný paprsek svítil přímo na Darebu. 
Tatínek zavolal Emilku, aby pomalu přišla. Emilka se opatrně
podívala do jámy, rozzářily se ji oči štěstím, a zavolala do jámy
“Ahoj kamaráde. Ahoj!!” 
Dareba radostně zaštěkal. Tatínek zavolal mamince aby vzala
auto a lano a přijela na místo, které jí tatínek poslal. Maminka
přijela, Darebu vytáhli a jeli rovnou k veterináři. 
Veterinář ho prohlédl a řekl že mu nic není. 
Všichni se spokojeně vrátily domů, a od té doby Dareba neutíká. 
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Hadrový panák
Daniel Cole

Mrtvola sešitá z šesti částí různých těl a nalezená v jednom
londýnském bytě- Hadrový panák, jak ho média nazvala,
okamžitě vyvolá strach a paniku. Detektiv William "Wolf" Fawkes
a jeho kolegyně Emily Baxterová jsou pověřeni identi�kací obětí,
vzápětí ale musí čelit další hrozbě - Wolfova bývalá žena Andrea,
která pracuje jako reportérka, obdrží od anonyma fotky z místa,
kde byl Hadrový panák nalezen a také seznam šesti lidí a dat, kdy
budou zabiti. Prvním má být ještě téhož dne londýnský starosta.
Posledním - o dva týdny později - detektiv William Fawkes. 

Wolf si všiml hrubých stehů, které držely nesouvisející části těla
pohromadě a zkrabatělé kůže v místech sešití: jedna černá
mužská noha, druhá bílá, velká mužská ruka na jedné straně a na
druhé opálená ženská, zamotané vlasy černé jako uhel, visící
přes bledý a pihovatý štíhlý ženský trup.
Baxterová stála vedle něj a viditelně si vychutnávala jeho
zhnusený výraz.

Knihu bych doporučila všem kdo má rád detektivky a nevadí mu
vrahovy brutální způsoby vražd. V příběhu se, ale často a rychle
mění prostor, ve kterém se děj odehrává a mluví na sebe  spousta
osob, takže je složité příběh pochopit  a představit si jej, ale tím
se kniha stává originálnější.
Za mě je to úžasná kniha, která mě uchvátila, protože do
poslední chvíle bylo vše jinak, než si čtenář představoval.
Těším se, až si přečtu její pokračování - LOUTKÁŘ.
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Historie nás dvou-Rachel Harrisová
Markéta Králová 

Jeden školní úkol. Jedna druhá šance na lásku. A kluk, co se snaží
znovu získat srdce dívky, kterou miluje. Justin má tajemství.
Miluje dívku, které zlomil srdce, a postaral se o to, aby mu už
nikdy neodpustila. Ale i tak se pokusí ji při posledním školním
úkolu získat zpět. Peyton zase předstírá, že je v pořádku, i když
není. Nedokáže zapomenout na Justina. A odpočítává dny do
konce školy, aby mohla začít nanovo. Ale ještě předtím s ním
bude muset bohužel vypracovat jeden školní úkol...

HANA 26. BŘEZEN 2020 14:11

V šedých tónech
Sepetysová Ruta(*19.11.1967)
Děj knihy začíná v roce 1941 v Litvě, když do domu rodiny
Vilkasových vtrhne tajná sovětská policie NKVD. Lina, mladší
bratr a matka mají 10 minut na sbalení toho nedůležitějšího.
Patnáctiletá Lina si bere oblečení, skicák a tužky. Po letních
prázdninách se už těšila na uměleckou školu, to ještě nevěděla,
co ji čeká.

Lina a její desetiletý bratr Jonas nechápou, za co je zatkli a co se
stalo s jejich otcem. V nákladním autě sedí se samými slušnými
lidmi. Jsou tu učitelky, knihovnice, doktoři. Ti všichni čekají před
nemocnicí, až porodí jedna žena, která je také na seznamu. Do
auta ji naloží i s dítětem, které se provinilo jen tím, že se
narodilo.

Na vlakovém nádraží je naložili do vagónů pro dobytek, na
kterém bylo napsáno "Zloději a šlapky". Takhle byl označen vagón
s ženami a staršími lidmi. Při jízdě byla ve vagónu naprostá tma.
Jediné světlo šlo z díry o velikosti talíře v rohu místnosti, která
sloužila místo záchodu. Každý den proběhla jedna zastávka, která
sloužila k vyházení mrtvol z vagónů. Čím déle byli na cestě, tím
více se jich denně vyhazovalo. Příděl jídla představoval jen kýbl

http://culture-times.cz/wp-content/uploads/2018/02/hadrov%C3%BD-pan%C3%A1k-kniha.png
https://knihy.abz.cz/imgs/products/img_476937_orig.jpg
https://padlet.com/hanka20002
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ruta-sepetysova/


vody a kýbl nějaké odporné kaše pro 40 lidí.

Po dlouhých 42 dnech mohli konečně vystoupit z vlaku a dopřát
si trochu osobního prostoru a čerstvého vzduchu. Ujeli
obrovskou vzdálenost do pracovního táboru Altaj, který se
nachází v jižní části Ruska. Lina, Jonas a jejich matka byli
ubytovaní v chatrči s protivnou altajskou ženou. Za prázdnou
místnost s kamny po nich požadovala nájemné v podobě jídla
nebo cigaret.

Byl to kolchoz, kolektivní statek. Každý den pracovali 12 hodin na
poli s řepou nebo bramborami. Na konci dne dostal každý podle
přídělového systému 300g chleba, zatímco strážní si hodovali na
sardinkách a pili vodku. Lina často malovala. Malovala všechno,
co viděla a doufala, že ji podle toho otec najde.

A aby toho nebylo málo, každý večer je probudili a nenechali je
usnout. Snažili se tím docílit podepsání smlouvy, která by lidi
zavazovala k nuceným 25letým pracím a přiznání se k tomu, že
jsou zločinci. Někteří se pro spánek nechali zlanařit, plno lidí to
ale vydrželo. Bylo jim jasné, že práci musí dělat tak jako tak a
nikdo jejich povolení nepotřebuje.

Lina se zamiluje do Andriuse, s nímž cestovala už ve vagónu.
Díky jeho lepší pozici pro ni krade jídlo a cigarety, kterými platí
Lina nájem. Její bratr onemocní a Andrius pro něj krade rajčata v
plechovce. Její bratr kurděje přežil, to se ale nepovedlo mnohým
dalším lidem.

Po deseti měsících dojde k transportu. Byl napsán seznam lidí,
kteří budou přesunuti do gulagu na severním pólu. Lina svěřila
všechny své kresby Andriusovi, jenž zůstal v kolchozu. Cesta
trvala další 4 měsíce. Dostávali víc jídla a nemuseli pracovat.
Zdaleka ale nenabrali tolik sil na to, co je čekalo.

Když se vylodili, nikde nic nebylo - ani keř, jen holá hlína. Během
dvou týdnu postavili z cihel domy pro strážné. A pro sebe museli
postavit jurty z toho, co našli. Většinou z bláta, klacků a kamenů.
V jedné jurtě žilo asi 30 lidí; kolik tam bylo jurt, se nedalo
spočítat. Pro dřevo chodili i tři kilometry, jen aby si měli strážní s
čím zatopit.

Při sněžné bouři museli vydržet v jurtách bez jídla i 5 dní. Když
někdo během bouře zemřel, museli tam s mrtvým tělem přečkat.
Snad ještě horší byla polární noc, kdy přes půl roku nikdo neviděl
slunce. To jim na morálce moc nepřidávalo.

K Lině se dostala zpráva, že její otec byl zastřelen. Po této
informaci se stav její maminky začal rapidně zhoršovat, odmítala
jídlo a skoro pořád jen spala. Nakonec podlehla i její matka. Ze
dne na den se z nich stali sirotci.

Lina a její bratr se ze Sibiře dostali po 12 letech. Lina si po
návratu vzala Andriuse.

Všichni, co něco takového prožili, byli vázáni slibem mlčení pod
výhrůžkou smrti. Pobaltské republiky získaly svobodu skoro po
padesáti letech, v roce 1990. Mnoho Rusů dodnes popírá, že by
byl deportován byť jediný člověk.
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Stařec a moře
Autor: Ernest Hemingway (1899-1961)- prozaik, novinář, patří do
Ztracené generace, získal Nobelovu cenu, měl strach ze stárnutí
a spáchal sebevraždu, protože měl endogenní depresi.
Další jeho díla: Sbohem armádo, Fiesta, Za našich časů...
Literární druh: epika
Časoprostor: 40. léta 20. století, Kuba
Téma: souboj člověka s přírodou
Motiv: moře, rybaření, žraloci, silná vůle, výhra x prohra
Jazykové prostředky: psáno spisovným jazykem, časté
přirovnávání, výrazy ve španělštině
Obsah:
Příběh je o starci jménem Santiago, který se umí živit jen
rybařením. Dlouho se mu ale nedaří chytit žádnou rybu a lidé se
mu za to vysmívají. Má kolem sebe pomocníka, malého chlapce
jménem Manolin. Jednoho dne se Santiago rozhodne vydat na
moře, aby dokázal, že je dobrý rybář. Chce s nim jet i Manolin,
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ale tomu to jeho rodiče nedovolí a tak se rybář další ráno vydává
na moře sám. Na moři se mu podaří chytit velkou rybu, která se
ale brání a táhne ho hlouběji do moře. Santiago tu rybu táhne po
provazu směrem k lodi, buď zemře ryba, nebo on. Nakonec
Santiago zvítězí a zjistí, že úlovek je opravdu velký. Nakonec se
spokojeně vydává zpátky. Krev ryby ovšem přiláká několik
žraloků. Rybář už nemá sílu bojovat, ale nechce umřít. Žraloci
úlovek ožerou a z ryby zůstane jen kostra. Když se Santiago vrátí
zpátky do přístavu, tak únavou usne. Druhý den přiběhne
Manolin a uvidí velký úlovek a začne to všem v okolí vyprávět.
Lidé se jdou podívat a vidí kostru velké ryby. Nakonec starého
rybáře všichni obdivují a on pociťuje hrdost.

Názor: Na této knize se mi líbil příběh, zaujalo mě prostředí, ve
kterém se děj odehrává a to, že má dobrý konec. 

Zuzana Stolleová, K2
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Malý princ
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
 
Úryvek: 
Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl
opravdu popovídat. Tu se mi jednou před šesti lety v poušti na
Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž
jsem neměl s sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té

nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mne otázka života a
smrti.
Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.
První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil od jakékoliv
obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník na voru
uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé
překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek:
"Prosím pěkně…nakresli mi beránka…"
"Cože?"
"Nakresli mi beránka…"
Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel
oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního
človíčka, který si mě vážně prohlížel.
Toto je jeho nejlepší portrét, jaký se mi podařilo později nakreslit.

Názor: 
Kniha mě uchvátila především tím, že i když je primárně určena
dětem, nabízí toho spoustu i starším čtenářům. Autorovi se
povedlo vytvořit krásný svět a zvídavého malého prince. Musím
také vyzdvihnout krásné ilustrace, které celý příběh dotváří a
bez nich by kniha měla jen poloviční kouzlo. 

Lukáš Holoubek, N2
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LAURA

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490079683/d6eb1e894a2d17ec27e2bcc211b84f43/wp_20190204_10_55_44_pro_2273x3379.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/487707906/a7f25dfbd196fa170b305e794381b6ff/maly_princ_9788073902209_280299474_1472040236.jpg
https://padlet.com/xsembe1


J. K. Johansson
- je pseudonym pro skupinu profesionálních autorů 

DRUH – epika
ŽÁNR – thriller (detektivní román)
KOMPOZICE – chronologická 

OBSAH:
Mia dříve pracovala pro policii jako specialistka na sociální sítě. V
dnešní době se ani není čemu divit, že je pro policii, právě toto
oddělení důležité. Většina z nás žije právě na sociálních sítích a i
ona sama jim doslova propadla. Změna je život a možná proto,
změnila zaměstnání nebo to byl možná osud. Mia nastoupí do
nové práce jako preventistka na místní škole v Palokaski, právě v
den, kdy bylo nahlášeno pohřešování tamní studentky Laury.
Naposledy byla, viděla na rozlučce s létem a pak, jako by se po ní
slehla zem. I když se Mia chce hodně věnovat svojí nové práci, její
zalíbení ve šťourání v sociálních sítích, nepřijde nazmar ani zde.
Celý tenhle případ zmizení, je jí velmi blízký, před lety totiž
podobným způsobem zmizela její sestra Venla. Případ vyšetřuje
její bývalý parťák Korhonen, který nejprve Miu ledabyle odháněl,
ať se teď věnuje nové práci, protože pro policii už nepracuje.
Chtě, nechtě, nakonec je do toho případu stejně zatažena,
protože první podezřelá osoba je její bratr Nikke, který pracuje
na škole jako psycholog. Někomu se vztah jeho a Lauřin nezdál
býti dosti pracovní. Hodně lidí zajímalo co je to za psychologa,
když se svým studentům věnuje s takovou péčí. Mia se tedy dává
do pátrání, aby očistila svého bratra, a snaží se z ostatních
spolužáků dostat, co jen lze. Kam se Laura poděla? A proč je
Lauřina kamarádka Noora ta vystrašená? Laura je mrtvá. Jak
zemřela? Čeká Nooru stejný osud? To se dozvíte, až si knihu
přečtete. 

ÚRYVEK Z KNIHY:
Hlavní dveře školy klaply známým zvukem a Miia si vzpomněla
na ten chaos, když se stovky ječících žáků vyřítily o přestávce
ven. Teď se ale klapnutí rozléhalo prázdnými chodbami. Jen
zvenku se vzdáleně ozývala helikoptéra. Byl poslední den letních
prázdnin, zítra se škola znovu zaplní žáky, přestože jim se zpátky
do lavic vůbec nebude chtít. 

VLASTNÍ NÁZOR:
Můj názor na tuto knihu je neutrální. Kniha se mi dobře četla ale
děj mě až tak nenadchnul. V knize bylo velmi detailně
popisováno prostředí, kde se postavy nachází. Je psána
jednoduše takže se dá lehce pochopit. Konec byl velmi
předvídatelný, takže mě závěr knihy nepřekvapil. Knihu jsem
dočetla, abych se ujistila ve své předtuše, že doopravdy zmizelá
dívka Laura je mrtvá. Nechala jsem otevřený konec, proto aby ty
které tato kniha zaujala, měli vetší zájem si ji přečíst. I když mě
osobně nezaujala. 
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Kurvítka v hlavě
Jalůvková Nikol
Autor: Ivo Toman
Počet stran: 187
" Říká se, že do přístrojů dávají výrobci nějaké zařízení,  která
způsobí ze se přístroj po určitém čase pokazí. Ideálně ihned po
záruce. Lidově těmto sabotérům říkáme kurvítko. Něco
podobného máme i ve svém myšlení,  a proto se my, chytří lidé,
často chováme dost hloupě. 

Doporučení: Knihu doporučuji všem, kteří se chtějí naučit žít
sami se sebou bez úmyslu poškodit jiného. Řešit svoje soukromé
problémy a nezabývat se problémy okolí. 

TOMSIKOVA 24. BŘEZEN 2020 16:46

Jedna želva za druhou
Autor: John Green

str.137-138:
Chvilku jsem koukala na displej a čekala,že se objeví ... na
znamení,že odpovídá, ale nestalo se nic, tak jsem udělala, co po
mně chtěl, a skoro jsem už usnula, když jsem zaslechla, jak
telefon zavibroval.
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On: Myslel jsem to tak,ze se mi libi.

Já: Co presne?

On: Libi se mi, jak se ti ramena sklaneji ke klicni kosti.

On: A libi se mi tvoje nohy. Líbí se mi krivka tvých lytek.

On: Libi se mi tvoje ruce. Libi se mi ty dlouhe prsty a vnitrni
strana zapesti,barva kuze a ty zilky pod ni.

Já: Libi se mi tvoje paze.

On: Jsou hubene.

Já: Ja z nich mam pocit sily. Nevadi?

On: Vubec ne.

Já: Krivka lytek rikas? Nikdy jsem si nevsimla.

On: Je hezka.

Já: To je vsechno?

On: Libi se mi tvuj zadek. Hodne moc se mi libi tvuj zadek.
Nevadi?

Já: Ne.

On: Chci zalozit blog fanouska tvyho zadku.

Já: No tak to uz je trochu divny.

On: Chci napsat fan�kci, kde se tvuj uzasny zadek zamiluje do
tvych krasnych oci.

str.29:
Smazala jsem první dvě, na kterých jsme byly my, a projela jsem
rychle tak deset dvanáct dalších z minulého týdne-
jelen,kojoti,mývalové,vačice. Všechno to byly buď denní
snímky,nebo zelené siluety se zářícíma bílýma očima.
"Já tě nechci lekat,ale přibližně tímhle směrem jede golfový
vozík," řekla Daisy tiše. Vzhlédla jsem.Vozík byl ještě hodně
daleko. 
  

ANONYM 24. BŘEZEN 2020 12:32

Zrození hrdiny
Tento příběh je podle zkutečne události ,kdy třiadvacetiletý
Desmond Doss věřil v hlasy boha a šel do války . Diky jeho dětství
v armádě odmítal jakou koliv zbraň a zabíjení , cely život se chtěl
stát zdravotníkem či lékařem a taky jeho čas nastal. Jelikož byl
považován za zbabělce ,který nedokáže vzít do ruky zbraň ,byl
trestán avšak ve válce ukázal v co věří a svým skutkem sam
zachránil 75 mužů ,kteří zůstali po útoku bezmocni a závislí
jenom na nej .Všichni čekali než se Desmond Doss dostatečně
pomodli , po te zaútočili znovu na Hacksaw ridge kde diky jeho
modlidbam útok na haxso vyhráli avšak když chtěl zachránit
poslední život stal se útokem granátu který mu způsobil
roztrhnuti prave nohy a musel být zpouštěn dolu. Za tento
zkutek byl oceněn mnohými cenami a udělení . Stále sem se
modlil a říkal ,,Bože ,prosím pomoz mi zachránit ještě jednoho.

Vendula Chovancova

ANONYM 25. BŘEZEN 2020 22:50

8 statečných

Autor:Frank Marshall

Příběh 8 tažných sibiřských psu- Maya,Starý Jack,Shorty
,Max,Dewey,Trhuman,Shadow a buck,kteří museli sami zůstat a
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přežít krutou sněhovou bouři na Antarktidě.
Jejich majitel Jerry,který je nechtěl opustit,nakonec po
rozhodnutí opustí Antarktidu pod slibem,že se pro ně brzy vrátí
zpět.

Letadlo,které je mělo odvést zpět bylo přeplněné vědeckým
výzkumem,který přijel zkoumat meteorit z Merkuru,proto museli
psi zůstat na stanici.

Film zachycuje skutečnou událost,kde i psi dokáži přežít stesk po
milovaném majiteli Jerrymu kde se rozhodnou utéct a hledat
cestu zpatky.Na cestě je potká mnoho dobrodružství i překážek
,které musí zvládnou.
Nakonec po necelém půl roce se Jerry vrací na základu se svou
posádkou najít své čtyřnohé miláčky .Jerry zjisti ,že celá smečka
ztracených psu přežila až na Starého Jacka a Dewey .
Chovancová Veronika

ANONYM 24. BŘEZEN 2020 10:25

Dědina
autor: Petra Dvořáková
Je to o místě jedné současné vesnice a vyprávějí to občané téhle
dědiny.
Je tam i hospoda, malý obchůdek a konají se tam zabijačky byla
tam i nevěra a jeden nezdařený pohřeb.
jsou tam různé rodiny co mají nějaký problém.
například je tam babi a děda a ti všechno ví nebo jeden pán
jménem Pepa který má velký statek ale neví co bude dělat
protože ho syn nechce zdědit.
je to prostě o různých případech někdy i takových co prožíváme
i my všichni na naších dědinách.

já bych tu knihu ráda doporučila některé věci mi připomínali i
náš domov a nenudila jsem se u ní.

Vahalíková L. K2

ADASEHNALIKOVA 24. BŘEZEN 2020 09:53

Mléko a med

Rupi Kaur
Sbírka básní a krátké prózy o přežití. O lásce a ztrátě, násilí a
zneužívání, o ženskosti. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a
každá má jiné poselství. Jedna se snaží léčit zármutek, jiná zase
bojuje s všudypřítomnou bolestí. Čtenáři nabízí cestu od
nejhorších životních momentů ke smíření a hledání radosti. Ta je
totiž všudypřítomná, jedinou podmínkou je chtít ji vidět.
Moderní poezie v současnosti sklízí mezi čtenáři velký úspěch.
Nejinak tomu je i v případě knihy Mléko a med od Rupi Kaur.
Ačkoliv kniha má okolo 200 stran a není v ní mnoho textu, o to
více je kniha procítěná a doprovází ji jednoduché ale zajímavé a
hezké ilustrace. 

Jsem tak ráda, že jsem na tuto knihu narazila, jelikož to bylo
poměrně příjemné čtení a pevně věřím, že až mi bude smutno,
zalistuji si v ní a zaručeně najdu báseň, která přesně vystihne
moji situaci a i tu vaši.

https://mrtns.eu/tovar/_l/303/l303916.jpg?v=1537425470
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Hamlet
Shakespearův Hamlet začíná podivnou smrtí dánského krále,
otce Hamleta. Na trůn dosedá jeho bratr Claudius a ožení se s
ovdovělou královnou. Hamletovi se zjevuje duch otce a dozvídá
se, že vrah je Claudius. Hamlet předstírá šílenství, aby odkryl
skutečného vraha. Tím ale ztrácí lásku Ofélie. Claudius se
nepřímo přizná, že svého bratra zabil on, když uteče z
divadelního představení o vraždě krále. Hamlet prozradí své
matce, že Claudius zabil jeho otce a při tom zabije špeha za
závěsem, kterým byl Oféliin otec Polonius. Král vyšle Hamleta do
Anglie, kde jej měli královým jménem zabít, ale Hamlet lest
prohlédne a vrací se zpět do Dánska. Dozvídá se o smrti Ofélie a
přijímá souboj od jejího bratra Laerta. Oba nakonec umírají, ale
Hamlet před svým skonem ještě stihne zabít Claudia.

Haová,K3
 

AĎA KABELÁČOVÁ 23. BŘEZEN 2020 20:27

Tatér z Osvětimi - Cilčina cesta

Heather Morrisová
Cilce je pouhých šestnáct let, když ji v roce 1942 odvezou do
koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Její krása přitahuje
nechtěnou pozornost velitelů. O tři roky později ji však místo

vytoužené svobody čeká pobyt v gulagu ve Vorkutě. Cilka zde
udělá dojem na místní lékařku a začne se starat o nemocné v
táboře. Každý den čelí lidskému neštěstí a smrti. Nakonec však
navzdory všem prožitým hrůzám zjistí, že má stále v srdci místo
pro lásku.

ANONYM 23. BŘEZEN 2020 20:13

 Nádherné bytosti -kováčova 
Ethan žije v městečku Gatlin v Jižní Karolíně celý život, stejně
jako celé generace jeho rodiny. A jedno ví bezpečně – tady se
nikdy nic nemění, nikdy se nic neděje. Pak se však objeví Lena
Duchannesová a najednou není nic takové, jako bylo dřív. Ethan
postupně zjišťuje, že výstřední, zvláštní, nešťastná a nesmírně
přitažlivá Lena je z rodiny mocných Zaklínačů a o jejích
šestnáctých narozeninách na ni má dopadnout kletba – kletba,
která ohrožuje její život. Lenu a Ethana však k sobě váže hlubší
pouto, než kterýkoli z nich tuší, a Ethan je možná Leninou
jedinou nadějí.

ANONYM 23. BŘEZEN 2020 18:35

Sirotčinet slečny Peregrinove Mapa dní.

SORKOVAA 23. BŘEZEN 2020 18:14

Upíří deníky-Probuzení
Lisa Jane smithová

Hudba začala hrát pomalý tanec. Pořád ještě na ni zíral, vpíjel se
do ní pohledem. Je ho ze lené oči potemněly a zdivočely touhou.
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Najednou měla pocit, že ji každým okamžikem prudce při tiskne
k sobě a tvrdě políbí, aniž by řekl jediné slovo.„Chtěla by sis
zatančit?“ zeptal se jemně. Hraju si s oh-něm, s něčím, čemu
nerozumím, napadlo ji najednou. A v tom si uvědomila, že je
vyděšená. Srdce se jí prudce rozbušilo. Měla pocit, jako by ty
zelené oči promlouvaly k něčemu v ní, co je skryto hluboko pod
povrchem – a tato část jejího já na ni nyní křičela „nebezpečí!“ A
ja-kýsi instinkt, starší než celá civilizace, ji nabádal k útě-ku, ba
přímo k úprku.Ani se nepohl.

Doporučila bych tuhle knihu tomu kdo má rád romantické sci-�.
V knize se pořád něco děje takže se čtenář nikdy nenudí. Mě
osobně se kniha líbila..

ANONYM 23. BŘEZEN 2020 18:35

Sirotčinet slečny Peregrinove Mapa dní.
Celé jméno té ilustrace znělo Psychiatriká léčebna svatého
Barabáše pro šílence, šarlatány a podle kriminálky. Všichni
chovanci - z nichž většina tu bývala dobrovolně - uprchli během
chaosu který nastal po porážce stvůr. Léčebna byla prázdná,
dokud se v ní dočasně neusadila. Rada ymbryn, je již budova byla
během nájezdu netrovů zalita ledem a stala se neobyvatelnou.
Nyní sloužila jako sídlo mnoha ministerstev vlády Evropského
podivínsví a její bezůtešné hladomory, vyčalouněné cely a

plesnivé chodby zaplnily lavice, psací stoly a kartotéky. Navzdory
novému vybavení to tu vypadalo jako v mučírně.

Karolína Holubová ― ANONYM

ANONYM 23. BŘEZEN 2020 17:46

Najděte si svého marťana
Marek Herman

To, co má smysl, je snaha udělat to nejlepší s tím ,co mám a
umím, v místě, na kterém se právě nacházím. Pokud se
soustředíte na boj, může vám to nejlepší uniknout.

Jednoduše řečeno: opakem scénářového chování je, když člověk
opravdu ví co dělá.

Klíčová informovat zní: to, co nejlépe napomáhá uspokojit hlad
po podmetech, je tzv. důvěrný vztah.
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Foltinová ― ANONYM

ANETADUNKOVA21 23. BŘEZEN 2020 17:15

Hvězdy nám nepřály- John Green
Když došla řada na mě, řekla jsem: "Jmenuju se Hazel. Je mi
šestnáct. Štítná žláza, metastázy v plicích. Je mi fajn."
Hodina pokračovala jako vždycky: nastalo líčení bojů, vítězných
bitev v předem prohraných válkách; lpělo se na nadějích; rodiny
se
zatracovaly i vynášely do nebes; ve vzácné shodě se
prohlašovalo, že
kamarádi to prostě nejsou schopní pochopit; došlo na slzy i na
utěšování.

Knihu doporučuju protože je to velmi krásny,silný a smutný
příběh.Viděla jsem i �lm a  konec je předpoklady ale jak může
jinak skončit kniha o rakovině. 

NATÁLIE ŠIMČISKOVÁ 23. BŘEZEN 2020 15:05

Dívka z inkoustu a hvězd 
Kiran Millwood Hargrave 

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl
překročit hranici mezi Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale
i tak sní o tom, že jednou prozkoumá každičký centimetr
Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si
splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do
pátrací skupiny - je přeci dcerou kartografa. Kdo jiný by měl
skupinu provést nebezpečnou pustinou jen za pomoci map a
hvězd? 

Doporučila bych tuhle knížku tomu kdo má rád dobrodružství a
fantasy. 
Knížka mě zaujala, sice jsem se občas do toho zamotala, ale to
nevadí. Děj byl velice originální a mě popravdě zaujal. Konec
končil trochu smutně, ale i tak se mi to líbilo. 

ANDREA KALINOVÁ 23. BŘEZEN 2020 14:31

Nenechám tě odejít
Chevy Stevens
Před jedenácti lety uprchla Lindsey s dcerou Sophií před svým
násilnickým manželem, který se ji pokusil zabít. Našla si nový
domov, začala s podnikáním a snažila se odstřihnout od svého
starého života. Myslela si, že unikla temné minulosti a že je v
bezpečí. Po jedenácti letech je však exmanžel Andrew propuštěn
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z vězení a Lindsey se začínají dít strašidelné věci. Někdo se jí
vkrade do domu, pokusí se otrávit psa a napadne jejího přítele.
Andrew tvrdí, že to není on. Že se změnil. Může mu věřit? Nebo
za útoky stojí někdo, kdo je Lindsey blíž než si sama myslí? A jak
se může drobná lest, kterou Lindsey před lety provedla, změnit v
její největší noční můru?

PALICKOVAMARKETA 25. BŘEZEN 2020 23:17

TEMNÉ HLUBINY
Robert Bryndza

Když dostane detektiv še�nspektor Erika Fosterová tip, že by
klíčový důkaz ve velkém drogovém případu mohl být ukryt v
zatopeném lomu na okraji Londýna, nařídí jeho prohledání. Z
hlubin však její kolegové vyzdvihnou nejen důkazy k tomuto
případu, ale i kostru malého dítěte. Pozůstatky jsou rychle
identi�kovány jako  Jessica Collinsová. Sedmiletá dívka, jejíž
zmizení plnilo stránky novin před 26 lety. Erika musí začít
spojovat střípky z minulosti se současností a nořit se stále
hlouběji do rodinných vztahů Collinsových i do života
vyšetřovatelky Amandy Bakerové, která si nepřestála vyčítat, že
zmizení holčičky nedokázala vyšetřit. Erika brzy zjistí, že toto
vyšetřování bude jistě jedno z nejsložitějších a nejnáročnějších v
její kariéře.
Někdo si totiž nepřeje, aby byl případ vyřešen. A  udělá všechno
aby Eričino pátrání zastavil... 

MISAKKAPLANOVA 23. BŘEZEN 2020 18:52

Dreamologie

Lucy Keatingová

Alice potká kluka svých snů - doslova. S Maxem cestují po světě a
prožívají spoustu krásných a dobrodružných okamžiků. Ale je v
tom háček! O všem se Alici jen sní.....Do té doby, než se s otcem
přestěhuje do Bostonu a začne chodit na novou školu. A koho ve
třídě nepotká? Maxe - kluka z masa a kostí! Není ale takový,
jakého si ho Alice představovala. Má komplikovanou povahu a
cestu k sobě nenacházejí snadno. Za vším vězí dávný experiment,
který jim hranici mezi realitou a snovým světem nadlouho
rozostřil. Komediální příběh s laskavě potrhlými hrdiny a
spoustu sympatických postav, které čtenáře donutí smát se
nahlas!

MISA ČARNÁ 23. BŘEZEN 2020 11:51

Dívka v ledu
Robert Bryndza
Poté co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu nalezeno
tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv šé�nspektor Erika
Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla
podle všeho dokonalý život. Když Erika začne pátrat hlouběji,
vynoří se souvislosti mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek,
které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil do vodních ploch po
Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou vlivného lobbisty, který si
myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými imigrantkami?
Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala? Čím více se Erika
přibližuje k odhalení pravdy, tím více se vrah blíží k Erice.
Poslední případ detektiva šé�nspektora Fosterové skončil
katastrofou a smrtí pěti policistů včetně jejího manžela. Eričina
kariéra visí na vlásku, musí bojovat s vlastními démony i s
vrahem, který je hrůznější než kdokoliv, komu čelila v minulosti.
Dopadne ho dříve, než udeří znovu?
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Dívka v ledu
Robert Bryndza
Poté co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu nalezeno
tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv šé�nspektor Erika
Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla
podle všeho dokonalý život. Když Erika začne pátrat hlouběji,
vynoří se souvislosti mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek,
které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil do vodních ploch po
Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou vlivného lobbisty, který si
myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými imigrantkami?
Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala? Čím více se Erika
přibližuje k odhalení pravdy, tím více se vrah blíží k Erice.
Poslední případ detektiva šé�nspektora Fosterové skončil
katastrofou a smrtí pěti policistů včetně jejího manžela. Eričina
kariéra visí na vlásku, musí bojovat s vlastními démony i s
vrahem, který je hrůznější než kdokoliv, komu čelila v minulosti.
Dopadne ho dříve, než udeří znovu?
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Tatér z Osvětimi - Heather Morrisová
Tatér z Osvětimi je skutečně s příběh o muži, který měl velké
štěstí. A o ženě, která potkala tohoto muže, který ji zachránil
život. Příběh vypráví o nekonečném množství lidí, kterým bylo
vymazáno jméno, odebrána identita a odcizena rodina v těch
nejstrašnějších dobách lidských dějin. Když jsem pomyslela jaké
hrůzy se tam odehrávaly běhal mi mráz po zádech, pociťovala
jsem smutek a úzkos, když jsem četla tuto knížku.
Doporučuji tuto knížku si přečíst aby jste něco  věděli o Osvětimi
a o tom  co se tam všechno stalo.
Molková Marcela 

LUKÁŠ ŠKROBÁNEK 23. BŘEZEN 2020 10:12

Hvězdy nám nepřály
Koncem zimy mého sedmnáctého roku matka usoudila, že mám
depresi. Patrně proto, že jsem málokdy vycházela z domu, trávila
spoustu času v posteli, četla pořád dokola stejnou knihu, málo
jedla a velkou část volného času, kterého jsem měla spoustu, jsem
trávila úvahami o smrti.
 Když člověk čte nějakou příručku, webovou stránku nebo něco
podobného o rakovině, mezi jejími vedlejšími účinky je vždycky
uvedená deprese. Jenže ve skutečnosti není deprese.
 

Sám za sebe bych knihu moc doporučil. Je sice smutná, ale má
hodně co nabídnout. Vlastně v hodně ohledech ukazuje, že i v
nejhorších chvílích se najde kousek dobra.

NIKOLA BANDUROVÁ 22. BŘEZEN 2020 22:28

The 100 - Kass Morgan
Od ničivé nukleární války žije lidstvo ve vesmírných lodích
vysoko nad radioaktivním povrchem Země. Nyní je však sto
mladých delikventů, které společnost považuje za postradatelné,
vysláno na nebezpečnou výpravu s cílem znovu kolonizovat
planetu. Může to být jejich druhá šance na život… nebo
sebevražedná mise.
Stovka odsouzenců, pronásledovaných nástrahami divoké
přírody a tajemstvími své minulosti, musí bojovat, aby přežila.
Nikdy se z nich neměli stát hrdinové, ale nakonec mohou být
poslední nadějí pro celé lidstvo.
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JAKEŠOVÁ ELIŠKA 22. BŘEZEN 2020 22:13

Konec hry
Daniel Cole
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď
je tu Konec hry: případ, v němž půjde o všechno. Případ, kterým
se vražedný kruh uzavírá. Finlay Shaw, policista v důchodu, je
nalezen mrtvý doma v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje,
že šlo o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho bývalého detektiva s
pošramocenou pověstí – Williama , toho času na útěku. Je
ochoten vydat se spravedlnosti, pokud 🤬 nechají Finlayovu smrt
prověřit. Společně se svými dřívějšími kolegy Emily  a Alexem  se
pouští do pátrání v Shawově minulosti. Byl Finlay skutečně tak
vzorný, jak to vypadalo? Nebo se i na něj najde něco, co nikdy
nikomu neprozradil? Čím hlouběji se ti tři během vyšetřování
noří do bahna policejní korupce, tím víc dávají v sázku: své
kariéry, své nejbližší i svou budoucnost – pokud na ně ještě
nějaká čeká…

ANONYM 22. BŘEZEN 2020 20:17

Bratrstvo neohrožených
Jedná se o knihu vyprávějící o rotě E která působila jako rota
výsadkářů za druhé světové válce. Rota E podstoupila výcvik v
Americe a dále v Británii. Po dokončení výcviku byla rota E
poslána na frontu. Svůj první seskok rota E zažila při vylodění v
Normandii. Rotu E vedl charismatický poručík Winters. Své
schopnosti prokázala rota E své schopnosti v Belgii, Ardenách
dále i v Rakousku a Německu. Více vám nebudu prozrazovat.
Knihu doporučuji ale seriál Bratstvo neohrožených v angl.
překladu jako Band of Brother doporučuju ze všeho nejvíc. 

Prosím, kdo je autor příspěvku? A kde máme obrázek?
― LENKA TYMRÁKOVÁ

LUCINKADOBIASOVA 22. BŘEZEN 2020 20:12

Perfekcionistky
Sara Shepardová

I dokonalé dívky mají své chyby a tajemství...
Pětice dívek, Mackenzie, Ava, Caitlin, Julie a Parker taky jedno
takové nehezké tajemství měly. Dokud na to nepřišla policie.
Co se tedy vlastně stalo?
Na jejich střední školu chodil kluk jménem Nolan. Velice oblíbený
(ale myslel si to jen on) a všichni ostatní 🤬 právem nenáviděli. Byl
z bohaté rodiny, rozmazlený, namyšlený, peníze a jeho "sláva"
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bylo to jediné co 🤬 zajímalo a každé dívce z této skupinky
nějakým způsobem velice ublížil.
A tak jednou, při hodině �lmové vědy, po zhlédnutí �lmu Až tam
nezbyl žádný, se Ava zeptala dívek: JAK BYSTE TO PROVEDLY?
MYSLÍM...KDYŽ BYSTE 🤬 CHTĚLY ZABÍT?...

MICHAELLAVLCKOVA 22. BŘEZEN 2020 19:07

Dětské zoubky
Zoja Stage

Suzette se nedaří navázat vztah se svou sedmiletou dcerou, která
nemůže - nebo nechce - mluvit. Už od jejího nejútlejšího dětství
cítila, že ji Hanna odmítá. Suzette připadá, že ji její dítě nenávidí,
a ta myšlenka ji děsí.
Alex by chtěl věřit své manželce, že se jejich dcera chová krutě a
nenormálně, jenže k němu se chová zcela normálně a mile. Je
Hanna jen zlobivá holčička, jejíž chování pramení z vysoké
inteligence, kreativity a snad i osobního kouzla? Nebo se opravdu
snaží svou matku zabít?
Silný a břitký psychologický román nové talentované autorky
Zoje Stage, Dětské zoubky, nabízí více otázek než odpovědí - a
podrží si své tajemství až do šokujícího konce.

ANONYM 22. BŘEZEN 2020 18:09

Černá sanitka a jiné příběhy
(Vojta poláček)
Petr Janeček

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy je sbírkou 136 současných
pověstí, získaných od více než 60 vypravěčů z celé České
republiky. Příběhy obsažené v této knize se vypráví jako pravdivé
historky při nejrůznějších příležitostech. Svými vypravěči i
posluchači jsou obvykle považovány za pravdivé, většinou se má
za to, že je zažil přímo vypravěč, člen jeho rodiny nebo nejlepší
kamarád.
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Prosím, kdo je autor příspěvku? ― LENKA TYMRÁKOVÁ

BARVIGOVÁ MARIE 22. BŘEZEN 2020 17:38

Všechny malé zázraky
Jennifer Nivenova

Theodora Finche fascinuje smrt. Neustále přemýšlí nad způsoby,
jak by se mohl zabít. Ale pokaždé 🤬 něco – bez ohledu na to, jak
je to zdánlivě bezvýznamné – nakonec zastaví.
Violet Markeyová zase žije pro budoucnost – upíná se k
dokončení střední školy a k momentu, kdy bude moct opustit
rodné městečko v Indianě. To jí totiž až příliš bolestně připomíná
nedávnou tragickou smrt její sestry.

Když se ti dva potkají na římse školní zvonice, není ale docela
jasné, kdo koho vlastně bude zachraňovat.

Finch je obyčejný kluk, až na to, že trpí bipolární poruchou.
Violet je obyčejná holka, až na to, že Finchovi přijde úplně
neobyčejná. Ty dva svede dohromady školní projekt, jehož cílem
je objevovat „krásy Indiany“, a oba přitom učiní zajímavé objevy.
Finch zjišťuje, že jen s Violet může být sám sebou – podivínským,
přemýšlivým, ale zároveň zábavným a originálním; a že není až
takový blázen, za jakého 🤬 ostatní považují. Violet zase
zapomene počítat dny do konce školy a konečně začíná znovu
žít. Jenže zatímco Violetin svět se rozrůstá a získává nové barvy,
Finch se propadá do temnoty deprese.

BARVIGOVÁ MARIE 22. BŘEZEN 2020 17:32

Byla jsem tu
Gayle Forman

Cody a Meg spolu vyrůstaly téměř jako sestry. Byly nejlepší
kamarádky, věděly o sobě všechno… nebo si to Cody alespoň
myslela. Megan je totiž mrtvá. Spáchala sebevraždu.
Zdrcené Cody zůstane jen hluboký smutek a plno
nezodpovězených otázek, protože nemá nejmenší ponětí, co se
muselo dít, aby to Meg donutilo k tak tragickému, de�nitivnímu
činu. A co víc – jak je možné, že ona sama neměla nejmenší
tušení, co kamarádka prožívá? Pouští se tedy do složitého
rozplétání motivů, které Meg k sebevraždě přiměly. Postupně
vycházejí najevo nové skutečnosti, s nimi se však vynořují i další
otázky. Kdyby Meg věděla, jak její sebevražda zasáhne rodinu,
spáchala by ji? A může vůbec člověk v tak bolestném stavu, kdy
mu možnost, že si vezme život, připadá jako jediné řešení,
pochopit následky svého činu?
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MAJAPROCHAZKOVA 22. BŘEZEN 2020 16:27

Já jsem smrt
Chris Carter
,,Tenhle kus papíru byl nejprve svinutý do trubičky,“ vysvětlovala
doktorka, ,,a pak opatrně zasunutý do hrdla oběti.“ Předala
plastový sáček s důkazem Hunterovi. ,,Dopis mluví sám za sebe.“ 
Kus papíru uvnitř byl asi dvacet centimetrů dlouhý a dvanáct
centimetrů široký. Čistě bílý. Nelinkovaný. Uprostřed byla krví
napsána tři slova. 
JÁ JSEM SMRT. 

RAZNOKOVA 22. BŘEZEN 2020 15:13

Papírová města
John Green
Záhadný román dobrodružném vztahu mezi dvěma mladými
lidmi.
Quentin má svoji kamarádku Margo rád od dětství, na střední
škole se do ní zamiluje, nicméně ona je tou dobou hvězdou
střední školy a o nějakou změnu nestojí. Proto Quentina velmi
překvapí, když mu Margo v noci zaklepe na okno a požádá 🤬,
aby jí pomohl v promyšlené pomstě jejímu nevěrnému klukovi.
Quentin s ní toto zábavné dobrodružství podstoupí, vše šlo
podle plánu, druhý den je prázdná lavice, Margo nepřišla. Kam
zmizela? Quentin se dá do hledání, brzy narazí na stopy, které
jsou pro něho připravené a je tak vtažen do podivného příběhu
života přítelkyně Margo, který náhle poznává z úplně jiného
úhlu.
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GELLNAROVÁ NIKOL 22. BŘEZEN 2020 13:48

Specialista: Ve znamení trojzubce
Robert O'Neill

Robert O'Neill. Účastník 400 bojových misí, nositel 52
vyznamenání, včetně medailí za chrabrost. Bývalý člen Navy
SEALs, žijící legenda. Jeho strhující memoáry, psané místy až s
brutální upřímností a doprovázené osobitým černočerným
humorem, vás zavedou nejen do první frontové linie či týlu
nepřítele, ale seznámíte se také s jeho životní �loso�í a tím, co
Roberta formovalo jako člověka. Bylo by však mylné domnívat se,
že kniha pojednává pouze o něm. Naopak, je o Navy SEALs jako
celku. O tom, co znamená tým. O tom, že když spustí jedna
zbraň, jako by spustily všechny. O tom, že jediný snadný den byl
včerejšek…

ANONYM 22. BŘEZEN 2020 12:56

Labyrint - Útěk
Autor: James Dasher

(Lukáš Mikula)

Představte si, že se jednoho dne probudíte v ocelové kleci řítící
se tmou za strašlivého skřípění plechů a nevíte kdo jste a kde
jste.
A když ta strašlivá věc konečně zastaví objevíte se na placu
plném lidí kteří na vás v naprostém úžasu civí. Placu uprostřed
labyrintu, jehož zdi každý den mění svou polohu. A zpoza
obrovských k nebi tyčících se kamenných zdí slyšíte neustálý
mechanický klapot životu nebezpečných labyrintových strážců.
Zásoby se tenčí a vy se musíte rozhodnout zda bojovat a zkusit
své štěstí či zemřít v agónii.
Dokážete ustát neustále napětí a všudypřítomnost smrti a silné
emoce nejen lásky, ale i přátelství?

Volba je na vás hodně štěstí!
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DAN PAVLÍK 22. BŘEZEN 2020 11:09

Volání divočiny - Jack London
Odpočinek je velice milý, když někdo procestoval bez maličká pět
tisíc kilometrů, a nutno přiznat, že Buck lenivěl, jak se mu rány
hojily, svaly nabíhaly a maso znovu pokrývalo jeho kosti.

VERONIKA LEVAKOVA 22. BŘEZEN 2020 10:49

Hadrový panák- Daniel Cole
Detektivka. Mrtvola sešitá ze šesti částí různých těl a nalezená v
jednom londýnském bytě. Je to jedno tělo a šest obětí. 

DENNYŠ VÁLOVÁ 22. BŘEZEN 2020 10:35

Stín - Ursula Poznanski
Únos. Tři vraždy. A jeden dávný pachatel… Muž, kterého našli
hrozivě znetvořeného v jeho bytě. Porodní asistentka, kterou
někdo utopil – dva případy, které musí vyřešit Beatrice
Kasparyová, vyšetřovatelka oddělení vražd salcburské policie.
Beatrice záhy pochopí, že obě vraždy spolu souvisí – a že zcela
jistě mají co do činění s ní samotnou. Protože oba mrtvé znala.
Nesnášela je. A také ví, že když nebude jednat rychle, objeví se
další oběť... Čtvrtý případ Beatrice Kasparyové a Florina
Wenningera
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SAFAROVASABINA 21. BŘEZEN 2020 23:12

Uzly a Pomeranče - Iva Prochazková
Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k otci,
síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní. To je Darkův svět,
to je příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti a
kráse Lužických hor. Koně tu nejsou drahé exempláře
dostihových stájí, ale bytosti, o které je třeba pečovat a mít je
rád. Jenže ani to nestačí, jak Darek pozná na sklonku léta, které
je tečkou za jeho dětstvím. Tak jako každá tečka i tahle znamená
nejen konec, ale zároveň nový začátek

TESKOVAZA 21. BŘEZEN 2020 22:29

Bez naděje - Colleen Hoover
Zaťala jsem prsty v pěst a horečně se rozhlížela, nač bych ještě
mohla zaútočit. Strhla jsem z postele polštáře a hodila je do
zrcadla, na odraz holky, kterou jsem už nepoznávala.

VERONIKA DADÁKOVÁ 21. BŘEZEN 2020 21:18

Harry Potter - tajemná komnata
Po roce Harry pojede do Bradavic. Noc před odjezdem přijde
Harrymu do pokoje skřítek jménem Dobby a varuje, že nesmí jet
do Bradavic. Kvůli překážce skřítka Dobby , nestihnou Ron s
Harrym vlak a proto do Bradavic letí začarovaným autem. V
Bradavicích se ději divné věci: školníkova kočka a několik
studentů, mezi nimi i Hermiona zklamaní. Na zdech se objevuje
nad Tajemná komnata otevřena. Harry a Ron otevřou tajemnou
komnatu tím , že Harry bude mluvit hadi řeči. Harry se setkává s
mladým Volertem, který načapal sílu z Ginny. V komnatě je
bazilišek. Harry pomocí meče a fénixe od Bumbála přemůže a
zničí Voldemortův deník. Všichni jsou zahranění a Harry , Ron a
Hermiona se vracejí domů a těši se na další rok aby mohli znovu
setkat v Bradavicích. 
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KATULINKABALOGOVA 21. BŘEZEN 2020 21:01

Hvězdy nám nepřály-John Green

Všichni už mysleli, že je se mnou konec, jenže pak se mojí
onkoložce Marii povedlo dostat z plic trochu tekutiny a krátce
nato zabrala antibiotika, co mi dali na zápal plic. ! Probrala jsem
se a za chvíli jsem byla v jedné z těch klinických studií, tak
proslulých v Rakovinové republice beznadějných případů.

TERY JANOVSKÁ 21. BŘEZEN 2020 20:39

Zmizení Sáry Lindertové
Potom se stalo několik věcí najednou. Zvedl se silný vítr, který ji
strhl šálu z krku, světla ve stanici varovně zablikala a pohasla.
Nástupiště se ponořilo do neproniknutelné tmy. Když se zářivky
jen o pár vteřin později znovu rozsvítily, Sára Lindertová byla
pryč.
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