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CO BY SE STALO KDYBY...

V průběhu prázdnin si zahraj na detektiva a najdi odpovědi na 
jednoduché otázky z literatury na dětském oddělení v knihovně.

VYBERTE SI Z KNIŽNÍCH TIPŮ

PRÁZDNINOVÝ DETEKTIV

Prázdninová soutěž o nejlepší (nejzajímavější, nejvtipnější, zkrátka 
něčím nej...) příběh nebo obrázek. Přijď o prázdninách do Městské 
knihovny, vyber si tu správnou inspiraci v knížce Daisy Mrázkové a 
popiš nebo nakresli sérii obrázků na téma:  „Co by se stalo kdyby…“ To 
vše stihni do 1.9. 2014. Originální příspěvky nebo dílka, která nějakým 
způsobem zaujmou budou vystavena a odměněna v Týdnu knihoven.

Mlýny osudu - Johan Theorin
Uprostřed noci zabuší na dveře bývalého námořníka Gerlofa 
Davidssona dvanáctiletý Jonas Kloss a s hrůzou mu vypráví o tom, 
že na moři viděl loď, na jejíž palubě byli umírající námořníci a šílenec 
se sekyrou. Na Ölandu se zatím rozbíhá hlavní turistická sezona, 
přijíždějí sem tisíce lidí, ne všichni tu ale chtějí strávit dovolenou nebo 
obdivovat krásy ostrova. Starý muž jménem Aron Fredh se vrací po 
mnoha letech z ciziny na Öland s jediným cílem: pomstít se...

Panenka - Mo Hayder
Psychiatrickou léčebnu Beechway paralyzuje strach: mezi 
pacienty se šíří davová hysterie a zaměstnanci raději předstírají 
nemoc, než aby chodili na noční služby. Prastarými chodbami 
léčebny totiž za nocí obchází Maud, letitý přízrak zakrslé 
ženy, která si vybírá nahodilé oběti a silou své pokřivené 
vůle je následně dožene k drastickému sebepoškození nebo 
dokonce k sebevraždě.

Nacistická kněžna - Jim Wilson
Fakty nabitá biografie o kontroverzní osobnosti barvitě popisuje 
prostředí předválečné evropské smetánky v Německu a Anglii. 
Kněžna Stephanie von Hohenlohe se z neurozených kořenů vyšvihla 
mezi rakousko-uherskou aristokracii, když se po rozvodu s knížetem 
Friedrichem začala systematicky pohybovat ve vysokých evropských 
kruzích a od 20. let sloužila jako spojka mezi britskou šlechtou a 
německými nacistickými pohlaváry i samotným Hitlerem.

„TÉČKA“ SE PŘESTĚHOVALA
Se začátkem práznin jsme lehce přestavěli fond beletrie na dospělém 
oddělení. Možná jste si všimli, že oddělení pro teenagery, které bylo 
umístěno na začátku beletrie poblíž výpůjčního pultu a v katalogu bylo 
označeno singaturou T, je již minulostí. Rozhodli jsme se knihy pro 
náctileté včlenit částečně do dospělého i dětského oddělení. Ušetříme 
tak místo na regálech a jak doufáme, vyhneme se i zmatkům s hledáním 
příslušné literatury, se kterými čtenáři občas potýkali. 
O svá oblíbená „téčka“ však tak úplně nepřijdete. Oranžové proužky na 
knihách určených pro mladší čtenáře zůstávají, jen budou vřazeny do 
fondu beletrie abecedně podle autorů a v on-line katalogu jim ubyde 
signatura T. Děkujeme za pochopení.


