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KNIHY, KTERÉ OČEKÁVAME O PRÁZDNINÁCH 2003
Jiří Černý - OBRÁZKY Z ČESKÝCH DĚJIN A POVĚSTÍ
Nové, rozšířené vydání obrázkových seriálů o české historii, které si rodiče dnešních dětí mohou pamatovat z Mateřídoušky.

Gerald Durrell - MLUVÍCÍ BALÍK
Známý lovec zvířat a autor mnoha humorných knih o jejich životě tentokrát vytvořil příběh pro děti plný fantazie. Čtenáři se díky
mluvícímu balíku seznámí s podzemní říší Mytologie.

Shanon Kay Penmanová - ČAS ZMĚN
Kniha volně navazuje na dvojici knih ...a všichni svatí spali. S osudy Eleonory Akvitánské se prolínají životy Ranula Fritze Roye a
jeho slepé ženy Rhiannon. Autor líčí bez příkras život na panovnickém dvoře v Paříži i v Londýně, ale také na šlechtických
dvorech a v odlehlých vesničkách a městech ve Francii, Anglii a Walesu.

Delia Fialo - ZAMILOVANÁ
Autorka ságy o Rosalindě tentokrát vypráví osudy Andresiho Gusmana, který se poté, co se dozvěděl, že mu zbývají tři měsíce
života, náhle zamiluje a ožení. To je však trnem v oku jeho dědicům.

Amy Tan - DRAČÍ KOSTI
Umírající muž požádá svou manželku, aby se postarala o jeho dcerku, kterou má v Číně. Ta jeho přání plní. Tím se ale rozjíždí
kolotoč neuvěřitelných situací.

Mary Higgins Clark - ŽENA V MRAMORU
V lázních tráví Elizabeth poslední dny před soudním přelíčením, v němž má vystupovat jako korunní svědkyně. V průběhu této
doby podstoupí nejtěžší boj ve svém životě.

David Morrel - OCHRÁNCE
Biolog Daniel Prescott vynalezl nové narkotikum pro lékařské účely a začíná se o něj zajímat mafie. I se státní ochranou ale
nakonec vše probíhá jinak, než jak se zdálo zpočátku.

Ed McBain - VRAŽDA PŘEDEM OHLÁŠENÁ
Policisté z 87. revíru musí zachránit ženu před vrahem, který nahlásil hodinu její smrti.

Jean Christoper Grangé - KAMENNÝ CÍL
Druhá kniha autora Purpurové řeky. Pro čtenáře, kteří si předchozí příběh tohoto spisovatele oblíbili.

