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Dětská:
Panejo a strašidelná škola Elvíry Moudré
Futová Gabriela
Elvíra Moudrá je zelená. Má natahovací uši. A je to učitelka. Ne jen nějaká obyčejná. Je to učitelka v
skřítkovské škole. Učí skřítky to, co potřebují k přežití – důkladně se schovat, chodit absolutně potichu,
zneviditelnit se, rychle utéct před kočkou, ale hlavně překonat svůj strach. Skřítci se na vlastní kůži učí, co je
opravdová hrůza, ale i jak svému strachu nepodlehnout a ochránit sebe i ostatní v nebezpečných situacích.
Vždyť strach má velké oči. A co je nejdůležitější pro takového skřítka? No přece umět se co nejdokonaleji
skrýt!

Bylum nebylum
Daniela Fischerová
Napínavý příběh o podivných věcech, které se udály v městečku Ostrovín. Pro děti okolo 10 let.; V městečku
Ostrovín se dějí divné věci. Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena malá Pavlínka Karaﬁátová. Své v
tom hraje starobylá magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého Chrudoše Kudrholce. Na světě
totiž existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření Bylum a kniha boření Nebylum. Kdo je má obě v držení, oplývá
neuvěřitelnou mocí. Ale také toho může hodně pokazit. V bláznivé akční honičce za knihami se střídá jeden
vypravěč za druhým a postupně rozplétají příběh, který se čte doslova jedním dechem.

Velká kniha labyrintů a hlavolamů
Radek Chajda
Průvodce světem labyrintů a hlavolamů, optických klamů a zároveň i příručka k jejich vytvoření. Pro děti od
9 let.; Zábavný průvodce světem labyrintů, bludišť a hlavolamů pro zvídavé školáky i ty odrostlejší, co se
nepřestali ptát a žasnout. Představuje typy labyrintů napříč historií a důvod jejich vzniku. Poskytuje
srozumitelné návody, jak si labyrint vytvořit s pomocí dostupných pomůcek doma na zahradě, na hřišti nebo
jen na papíře. Dále se čtenáři seznámí s hlavolamy a naučí se je sestavovat z drátu, provázků, ze dřeva,
kuliček nebo papíru. Autor dává také nahlédnout do tajů optických klamů a pochopit, jak fungují.

Naučná:
Válka nemá ženskou tvář
Světlana Alexijevič
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Během druhé světové války bojoval v řadách Rudé armády přibližně milión žen, jejichž role a zkušenosti
zůstaly prakticky neznámé. A právě o nich vypovídá knižní prvotinou pozdější laureátky Nobelovy ceny Válka
nemá ženskou tvář. Světlana Alexijevičová, tehdy třicetiletá, při jejím psaní poprvé použila žánr, který ji
později proslavil a o němž někteří kritici hovoří jako o „románu hlasů“, poprvé zde sestavila text z
autentických úryvků rozhovorů, jež vedla se svými hrdinkami. Autorka po čtyři roky jezdila s magnetofonem
po Sovětském svazu a hovořila se stovkami žen, které bojovaly ve Velké vlastenecké válce. Všechny se
přihlásily do Rudé armády dobrovolně a většina z nich ve velmi mladém věku šestnácti, sedmnácti let.
Mozaika jejich vzpomínek ukazuje nehrdinskou stranu války, vypráví o špíně, zimě, hladu, sexuálním násilí, o
utrpení a všudypřítomném stínu smrti. Je nepatetická, hluboce lidská a vydává působivé protiválečné
svědectví.

Výhonky a mikrozelenina
70 prvotřídních superpotravin z vlastní zahrádky
Fürstler Angelika
Pro pěstování výhonků a mikrozeleniny vůbec a jejich používání v kuchyni hovoří řada pozitiv. Obsahují
vitamíny, bílkoviny, minerály a spoustu dalších prospěšných látek, které náš organismus velmi ocení, zvláště
v zimě. Tak proč se do jejich pěstování sami nepustit, zvláště když je to ekonomicky výhodné? Poradíme
vám, jak na to, abyste už po pár dnech měli po ruce chutný potravinový doplněk, vhodný do salátů, polévek,
na sendviče, do müsli nebo do koktejlů. Úvodem jsou představeny všechny rostliny, které lze doma pěstovat
třeba na parapetu, autorka dokonce uvádí u každé, za kolik hodin či dní vyklíčí a způsob jejich ošetřování.
Jako bonus platí, že veškerá tato mikrozelenina bude bez hnojiv a chemických postřiků…Podstatnou část
knihy pak vyplňují chutné recepty využívající mikrozeleninu, doprovázené krásnými velkými ?fotograﬁemi,
které k vyzkoušení receptů svádějí přímo ďábelsky!

Vychovatelství
učebnice teoretických základů oboru
Stanislav Bendl
Obsahuje nejdůležitější poznatky obecné a sociální pedagogiky, ﬁlozoﬁe výchovy, pedagogiky volného času,
multikulturní výchovy, též učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční
gramotnosti. Přehledné a stručné texty jednotlivých kapitol. Ocení zejména studenti při přípravě na zkoušky,
ale i vychovatelé v praxi a všichni, kdo hledají informace o moderním vychovatelství.; Učebnice pro studenty
vychovatelství na vysokých a vyšších odborných školách pokrývá podstatnou část pedagogickopsychologických předmětů oboru.

Beletrie:
Sekerníkův jazz
Ray Celestin
Temný vrah Sekerník kráčí městem. Detektiv Michael Talbot hledá vodítka k odhalení vražd a sám skrývá
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vážné tajemství. Bývalý detektiv Luca D'Andrea pracuje pro maﬁi, jejíž potřeba vraždy vyřešit, je skoro tak
urgentní, jako má policie. Ida, sekretářka v detektivní agentuře, zakopne o stopu, která i ji a jejího kamaráda
vtáhne do nebezpečného případu. Jak se blíží vrahovo odhalení, Sekerník vyhlásí výzvu: hrajte jazz, nebo
riskujete smrt.

Temný les
Liu Cixin
Dlouho utajovaná pravda o chystané mimozemské invazi, k níž má dojít za čtyři sta let, byla konečně
odhalena a Země se vzpamatovává ze šoku. Zrádci a kolaboranti byli sice rozprášeni, na Zemi však působí
sofony, subatomární vyzvědači Trisolaranů, před nimiž není úkrytu a jejichž prostřednictvím se nepřítel
okamžitě dozví i o těch nejtajnějších obranných plánech lidstva. Existuje jen jedno místo, kam sofony
nedohlédnou - do lidského nitra. Organizace spojených národů proto světu představí čtyři jedince, do nichž
vkládá svou poslední zoufalou naději: tři uznávané myslitele, vojevůdce a stratégy a jednoho obyčejného,
druhořadého sociologa.

Hořící andělé
Bear Grylls
Pradávné tajemství ohrožuje budoucnost lidstva. Jediný muž, který může zabránit zkáze světa. Dobrodružný
román od mistra přežití Beara Gryllse. V hlubině ledovce se odpradávna ukrývalo strašné tajemství. Autor
knih Příběhy skutečné odvahy a Vzhůru a hvězda pořadu Nutné k přežití vydává druhou knihu své nové
dobrodružné série.
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