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Dětská:
Fi a Flo
Lenka Zemanová

Kniha zkušené autorské dvojice doplňuje jejich dvě velmi úspěšné předchozí knihy, Výři nesýčkují a Strasti
zkoušeného Standy, a zaměřuje se tentokrát na obtížnou a cvičebními materiály opomíjenou oblast, jíž je
skloňování podstatných jmen, které se probírá ve 4. třídě. Knihu tvoří napínavý příběh s prvky sci-ﬁ, v němž
vedle dětí vystupují mimozemšťanky Fi a Flo.

Hilda a pidilidi
Stephen Davies
První dobrodružství malé Hildy, podle komiksové série a úspěšného animovaného seriálu. Pro děti od šesti
let. Hilda je průzkumnice, dobrodružka a fanynka kamenů. Na světě má nejradši svůj skicák, psa Větvíka,
maminku a všechny nadpřirozené bytosti a příšerky, které žijí u nich v údolí.Prožijte s Hildou její první
setkání s trollem nebo s párem zamilovaných obrů. Pro skalní fanynky a fanoušky nabízí kniha desítky
nových ilustrací a rozšíření smyšlené krajiny, do které se tak rádi vracíme.

Minecrafťák inženýr
Megan Miller
Kniha Minecrafťák inženýr pomůže každému hráči Minecraftu zlepšit jeho schopnost budovat farmy a drtičky
na moby. Obsahuje hned několik funkčních a zároveň pěkných staveb, které si můžete postavit sami. V
knize najdete mimo jiné farmy na obilí, melouny, cukrovou třtinu nebo pečená kuřata a také se dozvíte, jak
postavit farmu na zkušenosti. Díky opravdu detailně popsaným postupům, srozumitelným nákresům a
stovkám názorných obrázků se při stavění nebudou ztrácet ani méně zkušení hráči.

naučná:
Příběh Velké války

Publikace spoluautorů Zdenka Víška a Ireny Veverkové s názvem Příběh Velké války; Příběh tří bratrů ve
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Velké válce se řadí mezi publikace roku 2018, které připomínají 100 leté výročí konce války a vzniku
Československa. Vzhledem k událostem, které se odehrávaly před více jak 100 lety, volili autoři poněkud
neobvyklou formu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část Příběh Velké války (Z. Víšek) seznamuje
čtenáře s klíčovými událostmi let 1914 - 1918, kdy osudy lidí válka zcela přepsala. Formou výkladu
připomíná průběh války, která na samém konci jednak ochudila Evropu o jednu generaci mladých mužů,
jejich životy byly násilně ukončeny na válečném poli, jednak zásadně změnila mapu Evropy.

Moje dítě mě dohání k šílenství
Danielle Graf
Období vzdoru je první horkou fází v životě s naším potomkem. Z malého sluníčka se jako mávnutím proutku
stává bytost, která hází talíře na zem, odmítá jít dál, vzteká se brečí. Na rozdíl od klasického proudu ve
výchově, který volá po pevně daných hranicích a jasných následcích, se autorky pouští do hledání nové
cesty a aktivního přístupu. Vysvětlují, co se v dětech odehrává a proč jsou tato období vzdoru důležitými
vývojovými fázemi. V knize analyzují každodenní situace a navrhují praktická řešení.

Hlavolamy pro psy
Christina Sondermann
Kniha nabízí řadu praktických návodů, jak důkladně procvičit šedou kůru mozkovou vašeho čtyřnohého
kamaráda. A nemusíte nic kupovat: pomůcky pro nekonečnou zábavu s hlavolamy už máte doma. Skrývají
se v předmětech každodenní potřeby v kuchyni, ve sklepě, v garáži a na půdě a čekají jen na nápad, jak je
použít. Bohatě ilustrovaná publikace uvádí množství originálních her, při kterých pes musí použít tlapu,
čenich a do velké míry zapojit i hlavu.

beletrie:
Případ Kukockij
Ljudmila Ulická
Nadaný a ambiciózní lékař Pavel Alexejevič Kukockij se z etických pohnutek snaží prosadit znovuzavedení
práva na potrat, o něž sovětské ženy přišly Stalinovým nařízením z roku 1936. Tento boj za vnitřní svobodu
člověka a možnost vlastní volby však překazí jeho slibně zahájenou kariéru. A otřese se i jeho doposud
idylický rodinný život, když do něj vpadne sirotek po sousedce, jež zemřela právě při nelegálním potratu.

Špionova dcera
Adam Brookes
Svižný špionážní thriller kanadského autora o tom, jak těžké je uniknout osudu, který vám někdo jiný
předurčil. Pearl Tchaová by si přála být stejná jako její vrstevníci, ale není. Na rozdíl od ostatních
vysokoškoláků je matematický génius, v její rodině panuje přísný řád, vztahy nejsou rozhodně srdečné a
Pearl tuší jaký osud pro ni rodiče zvolili. Školné za ni platí jakási čínská technologická ﬁrma, ale jak se
postupně ukazuje, i to je jen zástěrka.
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Výš než v sedmém nebi
Griet Op De Beeck
Dojemná mozaika složená z životních eskapád pěti lidí, z nichž každý vede svůj každodenní boj s osudem.
Debutový román belgické autorky získal ve své zemi literární ocenění a v přípravách je jeho ﬁlmová
verze.; Zdánlivě všední hořkosladký příběh o tom, jak si my lidé, dokážeme občas zpackat svůj život. Je ale
možné, že někteří z hrdinů románu budou mít navzdory svým neohrabaným životním krokům štěstí v
neštěstí.
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