BERGMAN, Ingmar: Soukromé rozhovory
Popis:
Milostný příběh, který je rytmizován časem, má v sobě silné
dramatické napětí a hloubku filozofického traktátu.

Bellow, Saul: Děkanův prosinec
Popis:
The Dean’s December, román z roku 1982 jednoho z
nejproslulejších amerických spisovatelů 20. století, nositele
Nobelovy ceny za literaturu (1976). Příběh muže (děkana jedné z
chicagských univerzit), jenž se – ostatně jako hrdinové většiny
Bellowových děl – ocitá v hluboké životní krizi. Přijíždí do
Rumunska, kde umírá matka jeho ženy, a kde má možnost
konfrontovat problémy cizí země a totalitního systému s rasově motivovanými
konflikty amerických studentů, jež se prolínají celým příběhem a umožňují tak
hrdinovi hledání nejrůznějších osobních i společenských paralel.
D-FENS: Zmrdi, vohnouti a my
Popis:
Jak poznat zmrda? Jak poznat vohnouta? Jak vážnou hrozbu naší
civilizaci představují? Jak s nimi jednat a jak se jim bránit? A
především, jak proti nim bojovat? Tohle všechno (a ještě mnohem
víc) se dočtete v D-FENSových textech, které konečně vycházejí
v knižní podobě.
Pleskot, Josef: Absurdity z vyšetřovacích spisů
Popis:
Kdo z nás nezatouží alespoň občas nahlédnout do třinácté
komnaty, otevřít tajnou skřínku anebo projít zrcadlem a ocitnout
se na té druhé straně? Vyšetřovací spisy patří bezesporu k těm
materiálům, které člověk míjí, aniž by to znamenalo, že ho
nezajímají – spíše naopak. Skrývají v sobě ledaco smutného,
ledaco vážného, ale mezi tím občas zajiskří. Právě tyto momenty zachytil MUDr.
Josef Pleskot a shrnul do publikace Absurdity z vyšetřovacích spisů. Není totiž
bez zajímavosti, že i v těch černých polohách života lze někdy najít trochu té
legrace.
Janalík, František: Hříšníci hor krkonošských
Popis:
Oblast Krkonoš a Podkrkonoší skýtá nepřebernou škálu historek
a příběhů, které dodnes svým laskavým humorem a lidskou
moudrostí mají schopnost promlouvat ke každému z nás.

František Janalík, citlivý pozorovatel specifik tohoto malebného kraje, vypráví o
těchto horách i jejich obyvatelích s erudicí a chutí, s profesionalitou sobě vlastní
a s bravurou, jež má schopnost oslovit čtenáře každého věku.
Hanzlík, František: Krkonošské koření
Popis:
Nová publikace autorské dvojice F. Janalíka a J. W. Neprakty, je
voňavou kytičkou krátkých i delších próz, které svou úsměvnou
formou a někdy i překvapující pointou jistě upoutají mnoho
čtenářů. Příběhy této knihy vzbudí živý zájem nejen u ctitelů
myslivosti, rybářství, houbařství nebo například u pěstitelů
půvabných zahrádek, ale zaujmou i všechny čtenáře, kterým je život lidí
obklopených divotvornou přírodou velice blízký. Děje této knížky upoutají
čtenáře barvitým vyprávěním a humorem, ale někdy i trochou poezie, romantiky,
rozmanitými zajímavostmi z Krakonošova království, chvílemi dobrodružství i
napětí. Nechybí zde ani milostné avantýry hříšníků z našich lesů, vod a strání,
neboť půvabná matka Příroda rafinovanými lákadly neustále svádí rozdílná pohlaví
k lásce a milování. Jednotlivé prózy jsou okořeněny žertováním, čtveráctvím nebo
i mysliveckou či rybářskou latinou. Kniha je bohatě vyzdobena úsměvnými
ilustracemi a je určena nejen dospělým čtenářům, ale i starší mládeži.

Kolektiv autorů: Krkonošské poudačky
Popis:
Povídky, příběhy, vyprávění a legendy z Krkonoš a Podkrkonoší,
sezbírané od řady českých významných autorů, kterým malebná
krajina Krkonoš přirostla k srdci, stejné jako mnohým
čtenářům.
Cibula,Václav; Michaela Drobná: Kateřina Neumannová
Popis:
Bohatě vypravená publikace mapuje v textu a v dokumentárních
fotografiích všechny zásadní okamžiky života naší vůbec nejúspěšnější
běžkyně na lyžích – KATEŘINY NEUMANNOVÉ…
Garland, Alex: Pláž
Popis:
Brilantní román ze současnosti, který se stal vzorem všem mladým
cestovatelům objevujícím Asii. Pláž je brilantně napsaný,
inteligentní současný román. Obdržel několik literárních cen a stal
se kultovní knihou své generace. Stejnojmenný film natočil režisér
Danny Boyle.

Janeček, Petr: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy
Popis:
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. V knize naleznete strašidelné pověsti o vrazích a maniacích
ohrožujících nevinné studentky na vysokoškolských kolejích nebo milence v autě,
ale i příběh o vraždícím přízraku německého vojáka z druhé světové války...

Janeček, Petr: Černá sanitka: Druhá žeň
Popis:
Příběhy, které se vašim známým opravdu nestaly. Slyšíte je
každý den v práci, v restauraci, v rádiu nebo v televizních show.
Jsou vám předkládány jako pravdivé, ale když už je slyšíte
popáté, začnete mít pocit, že jsou příliš dobré na to, aby byly
ještě pravdivé. A máte pravdu – nejsou pravdivé! Jde o
smyšlené příběhy – novodobou obdobu starých mýtů, pohádek a pověstí.
Pokračování knihy Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, která se setkala s velkým
zájmem široké i odborné veřejnosti, přináší komentovaný výběr 174 novodobých
pověstí a fám. Vedle klasických historek o maniacích, zvířatech a neštěstích v
knize naleznete i kapitoly věnované pověstem a fámám z období komunistického
režimu, pověstem z druhé světové války (včetně legend o mytickém Pérakovi) a
strašidelným vyprávěním, která znáte z letních táborů a škol v přírodě.
Gordon, Richard: Láska a sir Lancelot
Popis:
Blíží se Vánoce. Vážený rektor koleje sir Lancelot Spratt touží ze
všeho nejvíc po klidu, ovšem klid je to jediné, čeho se v Nemocnici
svatého Swithina nedostává. Mladí adepti medicíny možná
nerozeznají játra od mozku, ale na koleji se pohybují až příliš
sebevědomě. Jakmile se ozvou Lancelotovy kroky na chodbě,
jejich dívky nalézají útočiště ve skříních. Pokud jsou dopadeny, hájí se tvrzením,
že hledaly ambulanci, neb se o ně pokoušely mdloby. Jako by toho nebylo dost,
odněkud z Čech přijede podezřelý vědec, kterého ani náhodou nezajímají zásluhy
sira Lancelota, ale prapodivný výzkum kolegy, o jehož významu sir Lancelot silně
pochybuje. A navíc lady Sprattová se proti jeho vůli na poslední chvíli rozhodne,
že se zapojí do šílené akce „Dítě pod stromeček“. Pozve ke svátečnímu stolu
jedno slušné děvčátko z chudé rodiny. Pověst této rodiny je však mírně řečeno
pochybná, což ovšem sir Lancelot ani jeho ctnostná žena dosud netuší... Další z

čtenářsky oblíbených příběhů sira Lancelota pochází z pera Richarda Gordona,
jednoho z největších klasiků anglické humoristické literatury 20. století.
Málek, František: Myslivecké úsměvy
Popis:
Veselé historky z mysliveckého prostředí potěší nejen přátele
zelené krve, ale všechny milovníky přírody a dobrého humoru.

Skalka, Petr: Na rybách, někdy i s rybami
Popis:
MVDr. Petr Skalka se v této knize dělí se čtenáři o své
zkušenosti a zážitky z rybolovu formou krátkých povídek. „Rybář
musí tajemnou rybu neznámé velikosti přelstít a přemoci svým
důvtipem a uměním a musí jí dát příležitost. Správný rybář dá
rybě větší šanci, než má on sám. Třeba tím, že použije slabší prut
a tenčí vlasec, protože nám lidem jde o zábavu, ale rybě o život.
V tom je, myslím, to pravé kouzlo skutečné rybařiny.“

Společenské klasobraní
Popis:
Leckterá společenské zákonitosti patří k jevům, které
zpravidla nepřesáhnou dobu svého vzniku. Stejně jako se mění
společnost, mění se i její pravidla. Když jistý český činitel
tělovědného hnutí a zakladatel Českého olympijského výboru
Guth-Jarkovský sepisoval zásady tehdejšího společenského
chování, jistě netušil, že se stane synonymem tzv. slušného
chování i pro generace, které se narodí po jeho smrti. Další vydání jeho
„Společenského krasobraní“ ukazuje, že většina pravidel, která pojmenoval a
zapsat Guth-Jarkovský, platí dodnes a nabývá na nové aktuálnosti.
Šonka, Jaroslav a kol.: Srozumitelně o Evropské unii
Popis:
V knize Srozumitelně o Evropské unii se autoři zamýšlejí nad
tím, jak se asi bude České republice dařit v EU, jaké úkoly ji
tam čekají a s čím se bude muset umět vyrovnat a co si bude
moci dovolit. Nad otázkami evropské integrace a nad
Konventem se zamýšlí Lenka Rovná z katedry Jeana Monneta v
Praze, nad principy stávajícího fungování EU a jejím
předpokládaném budoucím rozvoji prof. Stratenschulte, o bezpečnostní politice,

zemědělství a zejména o úloze a možnostech různých iniciativ vstupujících zemí
píše Jaroslav Šonka, o veřejné správě prof. dr. Detlev Bischoff. Dozvíte se
rovněž o strategii jednotlivých zemí, o nových sousedech, o struktuře EU a o
trvale udržitelném rozvoji v evropském měřítku.

Epigramy

Wagnerová, Magdalena: Zrnko písku
Popis:
Na první pohled by se leckomu mohlo zdát, že poušť je jen
pustá krajina, všude jen písek, občas nějaká oáza, v nejlepším
případě tu a tam kámen, pelyněk nebo tamaryšek. Čas od času
tudy proběhne škorpion, proletí pták nebo projde karavana –
ale jinak se neděje vůbec nic. Opak je pravdou. Poušť bývá
často místo plné neklidu, napětí, leckdy i nebezpečí. Zejména,
když jedno malé zrnko písku podlehne poněkud troufalé představě, že je ze všech
písečných zrnek na celé poušti nejkrásnější, a vydá se hledat někoho, kdo by měl
na to stejný názor. Pohádkový cyklus Magdaleny Wagnerové nabízí dětskému
čtenáři malou okružní jízdu okolo skoro celého světa, od jedné pouště k druhé, a
to za vydatné pomoci větru a půvabných ilustrací Pavla Sivka.

Waugh, Evelyn: Černá potvora
Popis:
Azánie? To slovo znělo běžnému Angličanovi spíše jako jméno
zaoceánského parníku, když se o téhle zemi začalo v Londýně
mluvit. Ovšem nikdo, ani ten největší optimista, nemůže čekat,
že v Azánii nalezne poklid lesního zátiší. Nic podobného nečekal
ani Basil Seal, když se vydal z nudného Londýna právě sem, do
téměř neznámé země kdesi v Africe, mezi zaostalé domorodé
obyvatelstvo, jež nepohrdne ani lidským masem. A pokud jde o
křehké maso mladého bělocha, tím lépe. Basil se však nemá čeho bát, vždyť
studoval se samotným azánským císařem, náčelníkem náčelníků kmene Sakujů,
pánem Wandů a samovládcem moří, posléze bakalářem společenských věd z
Oxfordské univerzity a osvíceným panovníkem, který se nebojí zavádět ve své

poněkud zaostalé zemi ani tak progresivní novinky, jakými jsou kupříkladu
železnice anebo antikoncepce.
Gordon, Richard: Facemaker
Popis:
Facemaker, neboli ten, který vyrábí lidské obličeje, jak by řekli
Indiáni, je další román známého anglického spisovatele Richarda
Gordona. Ve středu dění stojí jistý Graham Trevose. Je to
lékař, jenž své umění přejal od jednoho z průkopníků plastické
chirurgie. Nový obor naráží na řadu předsudků ze strany
zástupců tradiční medicíny – včetně Grahamova bratra,
vojenského lékaře toho času na frontě. Přes krach sňatku,
který mu měl přinést mj. ekonomickou nezávislost, Grahamova zručnost v
plastické chirurgii se brzy rozkřikne. Lékař si tak může dovolit čas od času
přijmout i jiné pacienty, nežli pouze slavné celebrity a zajištěné boháče. S
jemnou nadsázkou a břitkým humorem tak Gordon nastavuje zrcadlo nejen
některým stránkám tohoto oboru, ale i těm, pro které morálka anebo etika
zůstávají jen prázdným pojmem.
Wodehouse, Pelham Grenville: Rajský plyn
Popis:
Všechno začalo kdesi v Hollywoodu v nevlídné čekárně zubní
ordinace, kde seděli dva pacienti. Oba s opuchlou levou tváří. A
zakrátko si oba dva měli čichnout rajského plynu: v ordinaci
doktora Zvrtala to byl malý hoch, ve vedlejší ordinaci doktora
Schlofieka dospělý muž. V tu chvíli, aniž by kdo z přítomných
odborníků nebo laiků tušil, jak k tomu došlo, se stalo cosi
podivného. Dětský miláček filmového plátna získal tělo anglického šlechtice a
upjatý třetí hrabě z Havershotu vstoupil do těla malého, zhýčkaného amerického
lotra. Nádavkem k chlapeckému tělíčku rázem získal nechtěné zástupy
zfanatizovaných fanoušků, nekompromisní zákaz kouření, jednu příšernou
guvernantku, nestravitelnou zdravou výživu, povinnost odhalit jakýsi pomník,
skupinu závistivých konkurentů, ohrožujících jeho zdraví a život, a v neposlední
řadě možnost přiblížit se k milované ženě z opačné strany a šanci pohlédnout na
svět zcela jinýma očima.
Wodehouse, Grenville Pelham: Snadné peníze
Popis:
Pro jistou trojici amerických podvodníků představují umělecké
předměty ve šlechtickém sídle Rudge Hall velice snadné peníze –
zvláště když se na jejich zcizení dohodnou s majitelem sídla, pro
něhož by jejich ztráta představovala rovněž snadné peníze,
vyždímané z pojišťovny. Vzájemné podtrhy této povedené

čtveřice prostupují příběhem jako určité záchytné body a působí zároveň jako
příznivý katalyzátor vztahů mezi hlavním hrdinou a jeho ženským protějškem.
Gordon, Richard: Soukromý život dr. Crippena
Popis:
Historickým faktem je, že dr. Crippen s pomocí své milenky
Ethel Le Neve zavraždil svou ženu; tento čin se zařadil mezi
nejznámější zločiny 20. století, a dr. Crippen si po právu
vysloužil místo v pomyslné komnatě hrůzy. Gordon znovu
mistrovsky vyvolává mrazivou atmosféru vraždy – popisuje
manželské ostatky, nalezené pod podlahou ve sklepě, ovšem s
výjimkou hlavy, jež se dodnes nepodařilo najít. Autor dále
sleduje Crippenovo zatčení v Americe a jeho uvěznění, ale zejména si všímá
skutečnosti, jak tato událost otřásla „úctyhodnou“ lidskou společností. Gordon
této neslavné postavy britských dějin využívá, aby odhalil nejen kladné, ale
zejména záporné jevy, které spolu v edwardiánském období neustále soupeřily.
Waugh, Evelyn: Sólokapr
Popis:
Lord Oxygen, tiskový magnát a majitel deníku Plesk, byl
odjakživa hrdý na svůj čich, co se vyhledávání reportérských
talentů týče. Na jednom večírku dostal vynikající tip. A tak
vysílá do daleké africké země jako obyčejně toho pravého.
Ošidná shoda příjmení však způsobí, že reportovat o slibně se
rozvíjející válce v Izmaelii odjede někdo úplně jiný, respektive
venkovský dopisovatel William Boot, jehož jediným zájmem v
této chvíli je napravit chybu, jež mu způsobila jeho zákeřná sestra. V seriozním
článku, pojednávajícím o zvycích jezevců, nahradila výraz „jezevec“ slovem
„potáplice“. Čtenáři pak mohli těžko připustit, že se na tyto vzácné ptáky
pořádají štvanice se smečkami teriérů, a začali se dožadovat jediného příkladu,
kdy potáplice zaútočila na mladého králíka… Williamovi však nebylo dopřáno uvést
tento politováníhodný omyl na pravou míru, protože než se nadál, stanul jako
zahraniční zpravodaj přímo uprostřed válečné vřavy kdesi na opačném konci
světa, kde se sice zpočátku nedělo vůbec nic, ale od toho jsou novináři, aby se
tam, kde se neděje vůbec nic, konečně něco začalo dít. Brilantní satira na
novinářské praktiky „Sólokapr“, plná jiskřivého humoru a inteligentní sžíravé
ironie, pochází z pera anglického prozaika Evelyna Waugha, proslaveného mj.
románem „Drazí zesnulí“, jenž se dočkal i neméně úspěšného filmového
zpracování.

Úvalský, Bohuslav V.: Žena se nedá loupat jako banán

Ovidius Naso, Publius: Proměny
Popis:
Ovidiovy Proměny – vrchol autorovy epické tvorby – zůstávají
navzdory době, která již uplynula od jejich vzniku, trvalou
inspirací pro všechna další lidská pokolení. Tato perla římského
básnictví vychází v překladu Ivana Bureše.

Amis, Kingsley: Nepřítel mého nepřítele
Popis:
Povídkový soubor klasika anglického humoru K. Amise, mistra
svého oboru a autora bestsellerů jako Šťastný Jim anebo
Egyptologové, je knihou, která osloví široké spektrum
potencionálních čtenářů. Amisův humor má totiž schopnost
nejen pobavit, ale zejména potěšit laskavým pohledem na
lidské slabosti a nedostatky. Ty však nejsou pranýřovány s
cynickou krutostí, ale spíše s moudrým pochopením.
Nejedlý, Jan: Hvězdné války

Wagnerová, Magdalena: Pověsti staré Prahy
Popis:
Soubor třiceti pověstí a legend, které se vztahují k
nejznámějším místům hlavního města Prahy. Tato místa lze
dodnes navštívit, a tak se kniha může stát současně i jakýmsi
zábavným, atypickým průvodcem, který lze vzít s sebou třeba
na procházku.

Literatura pro děti a mládež:
Žlutá kniha pohádek
Popis:
Tento komplet čtyř pohádek provede začínající čtenáře
světem prvních slov a slabik. V knize najdete pohádky: Kocour v
botách, Ošklivé káčátko, Tři malá prasátka, Paleček.

Bobek, Miroslav: Proč nehladit ježka - Gorilí říkanky
Popis:
Dětské říkanky o gorile Moje a jejích kamarádech ze zoologické
zahrady.

Wagnerová, Magdalena: Srdce pohádek, už umím číst
Popis:
Druhé vydání úspěšné knihy českých pohádek, které převyprávěla
Magdalena Wagnerová. Text je psán velkými písmeny, aby si mohli
číst sami i začínající čtenáři.

Bobek, Miroslav; Šefrnová, Tereza: Moja, Tatu a tiplíci.
Gorilí pohádky (Moja - knihy věnované gorilce z pražské ZOO)
Napínavé i humorné příběhy slavné gorilky Moji a jejího mladšího
brášky Tatua. Texty autora projektu Odhalení Miroslava Bobka a
scénáristky Terezy Šefrnové volně navazují na jejich předchozí
úspěšnou knížku Moja a páv. Doplněno mnoha celostránkovými
fotografiemi a obsáhlým doslovem pro zvídavé děti i dospělé.

Naučná literatura:
Vazdová, Pavlína: Bearded collie
Popis:
Bearded collie je plemeno jako každé jiné, a přesto tolik
odlišné. Jeho obliba stále roste a dá se předpokládat, že tomu
bude i nadále. Beardie je oblíbená mezi vystavovateli
i sportovci, je to skvělý partner i neocenitelný člen rodiny.
Jako každé plemeno má bearded collie svá specifika, klady
i zápory. V knize Pavlíny Vazdové se zájemci mohou dočíst
o historii chovu, dědičnosti barev či úpravě srsti, ale najdou
zde také cenné rady, co lze od beardie očekávat, jak vybrat štěně, jak připravit
psa na výstavu či jak co nejlépe trávit společný volný čas.
Findejs, Jan a kolektiv: Česká národní plemena psů
Popis:
První kniha v dějinách kynologické literatury, která popisuje
všechna u nás vyšlechtěná plemena psů. Jsou to:
československý vlčák, český fousek, český horský pes, český
strakatý pes, český teriér, chodský pes a pražský krysařík.
Obsah publikace je zaměřen především na vznik jednotlivých
plemen, ale najdete zde i popis standardu, vlastností
a možnosti praktického využití.
Martinek, Jan B.: Pointer
Popis:
Jan B. Martinek vložil do této knihy své dlouholeté
zkušenosti s chovem pointerů i s jejich loveckým upotřebením
a popisuje v ní jak historický vývoj plemene, tak funkční
tělesnou stavbu, chování, jednání, vlastnosti, dědičnost,
vrozené vady, chovatelské zásady, vývoj jedince od vrhu přes
výcvik až po práci na lovu. Součástí knihy je také podrobný
pracovní standard plemene s jeho možnými chybami.

Soukupová, Eva: Německý ovčák
Popis:
Publikace Německý ovčák je první původní českou prací
zabývající se tímto plemenem, a je tudíž šitá na míru právě
českému chovateli. Čtenáři naleznou v této monografii všechny
zásadní informace, počínaje historií plemene a standardem
přes výběr štěněte, výchovu a výcvik až po rady pro
předvedení na výstavě, chovatelství a zdravovědu. Autorka,
sama zkušená chovatelska a cvičitelka, se také zaměřuje na

vývoj tohoto nejrozšířenějšího ovčáckého psa z hlediska exeriéru a povahy.
Soukupová, Eva a kolektiv: Pes pro radost
Popis:
Jednoduché rady a metody, jak vychovat každého psa bez
rozdílu rasy, věku a velikosti, ke spokojenosti vaší i vašeho okolí.
Kniha obsahuje základní informace, které by si měl osvojit
každý majitel němé tváře.

Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem světa -odkazy na internetové stránky
Popis:
Tato kniha obsahuje 60 stran map zpracovaných moderní
digitální technologií. Je přehledně členěna podle jednotlivých
světadílů a najdete v ní i zeměpisný slovník států
s nejdůležitějšími fakty a vlajkami. Kromě map obsahuje i více
než 1500 krásných barevných fotografií a panely s barevnými
ilustracemi vysvětlující názorně geografické jevy. Zajímavé jsou i odkazy na
internetové stránky s dalšími ilustracemi a animacemi k danému tématu.

Dardenne, Amandine: Origami skládání z papíru -- Dobré
nápady v praxi
Popis:
Origami je starobylé japonské umění, které budete postupně
objevovat v průběhu výroby více než dvacítky papírových
skládanek. Postup výroby každého origami je ilustrován jasnými
diagramy s návody na skládání jednotlivých modelů. Můžete
pouze jednoduše skládat, není třeba složitého tvarování papíru,
a výsledek je přesto úžasný.
Lacina, Jiří: Legendy NHL
Popis:
Vedle legendárních hokejistů, představených na pozadí
konkrétních událostí, oprašuje několik už takřka zapomenutých
příběhů a především kompletně mapuje všechny vítězné dynastie
NHL.
První čtyři povídky sahají do období ještě před začátek ligy,
další už se pojí k fenoménu, který dnes čítá na třicet klubů a
přitahuje pozornost celého světa. Žádná hokejová soutěž nemůže fanouškům

nabídnout tak silné sportovní zážitky a bohatou historii jako NHL. Nechte se
vtáhnout do příběhů, které nikdy nezestárnou, a vychutnejte si atmosféru dávno
minulých hokejových epoch.
Marhold, Jiří a Wagnerová, Magdalena: Světová kuchyně,
tradiční české a zahraniční recepty
Popis:
Tato pozoruhodná kuchařka má za cíl zmapovat tradiční pokrmy
z celého světa, včetně české kuchyně. Přináší čtenáři nejen
návody na přípravu jídel, ale informuje též, se kterými pokrmy
se člověk setká při cestách do zahraničí i po vlastech českých,
způsobu jejich konzumace, poučení o nápojích, které se k daným pokrmům mají
podávat a mnoho dalších zajímavých rad a informací. Kniha je vybavena
přehledným rejstříkem, aby bylo snadné hledání pokrmů jak abecedně, tak podle
jednotlivých států. Recepty jsou doprovázeny barevnými fotografiemi.
Marhold, Jiří:Pivní kuchařka aneb Kde se z piva vaří, tam
se dobře daří
Popis:
Jiří Marhold, spisovatel, kuchař, mistr svého oboru soustředil
v této pozoruhodné kuchařce recepty, kde jednou
z ingrediencí je právě pivo. Na dvě stě padesát receptů, podle
kterých můžete připravit pokrmy pro dni všední i sváteční, je
řazeno do kapitol podle druhu použitého masa, ale najdeme
zde i recepty na přípravu jídel bezmasých či na přípravu
omáček. Samozřejmě nechybí ani návody na jednoduché chuťovky, které se
s oblibou podávají ke zlatavému moku.

