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Dětská
Nela a růžová velryba
Mária Lazárová
Jednoduše a vtipně vyprávěný příběh o neobyčejném setkání přináší dětem i skryté poselství o bohatství,
které se ukrývá pod hladinou moře a o potřebě jej ochraňovat.

Siréna
Kiera Cassová
Láska je vždycky risk i zisk Oceán zachránil Kahlen před smrtí. Je to už dávno, co ji nenechal utonout, a od té
doby mu slouží jako siréna. Svým zpěvem láká bezpočet neznámých do hlubin moře, aby tak splatila dluh.
Může se pohybovat také na zemi mezi lidmi, ale protože by i jediným slovem mohla způsobit smrt, musí
držet jazyk za zuby. Dívá se, jak žijí obyčejní lidé a těší se, až bude taky smět hlasitě mluvit, smát se a
svobodně žít. Je smířená se samotou až do konce služby.

Vyšívané a malované cukroví
Jana Voldřichová
Inspirujte se v této netradiční výtvarné kuchařce a začněte s láskou péct a malovat.

Naučná:
Dandy nezná lásky k ženě
Milan Hes
Tragické příběhy z české dekadence
Někdy jsou označováni za poslední české dekadenty, v mládí se toužili stát uznávanými básníky. Na
veřejnosti se prezentovali jako aristokrati ducha a nekompromisní kritici měšťácké morálky. S oblibou
přemítali o podstatě ženství, aby hned několik žen fatálně zklamali. Řeč je o Jarmilu Krecarovi (1884–1959)
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a tajemně zmizelém Arthuru Breiském (1885–1910?). Jaký byl jejich životní příběh v kontextu kulturních
dějin první poloviny 20. století? Co se skrývalo za nejrůznějšími mystiﬁkacemi a sexuálními skandály, které
se kolem nich vynořily? Skutečností zůstává, že i na dekadenty měli oba muži poněkud divoký osud.

Jedlá soda
Mark Sircus
Co když existuje přírodní, zdraví prospěšná látka, která je levná, snadno dostupná a nejspíš ji máte doma v
kuchyni? Ano, opravdu je to tak. Nazývá se soda bikarbona, ačkoli vy ji možná znáte jako jedlou sodu. Léta
se soda bikarbona denně využívá jako součást celé řady nemocničních procedur, ovšem většina lidí stále
nemá potuchy, jak rozsáhlý je její terapeutický potenciál. Dr. Mark Sircus nám ve své nové knize ukáže, jak
tato běžná látka může posloužit ke zmírnění, a možná dokonce i prevenci mnoha zdravotních potíží a
nemocí.

Odstřelovačské eso
Bruno Sutkus
Autobiograﬁcké vzpomínky někdejšího německého vojáka, který byl za druhé světové války
odstřelovačem.; Bruno Sutkus pocházel z německo-litevské rodiny. Dětství a mládí prožil ve Východním
Prusku. V roce 1943 byl povolán do německé armády. Ve svých vzpomínkách zachycuje svůj vojenský výcvik
a účast v bojích na území dnešní Ukrajiny a Polska, během kterých se osvědčil jako úspěšný odstřelovač. Po
druhé světové válce odešel na Litvu. Na konci 40. let byl vypovězen do vyhnanství na Sibiř, kde žil se svou
rodinou až do počátku 70. let 20. století. V roce 1971 se vrátil na Litvu. Text doplňují fotograﬁe.

Beletrie:
Kluk z kostek
Keith Stuart
Neuvěřitelně silný příběh otce a jeho autistického syna, kteří k sobě našli cestu díky počítačové hře. Alex
svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák
mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až
díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a
navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?

Ruské kolo
Charles Cumming
Další špionážní román skotského prozaika, jehož ústřední postavou je opět agent britské tajné služby
Thomas Kell.
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Umina verze
Emil Hakl
Novela významného českého autora spojuje prvky psychologického, společenského i sci-ﬁ žánru a vypráví
příběh podivné milostné dvojice - rezignovaného muže středního věku a umělé ženy.
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