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Dětská

Alea dívka moře. Volání z hlubin
Tanya Stewner
Dobrodružství, výjimečné přátelství a tajemství ukryté v hlubinách moře! Alea odjakživa miluje vodu.
Zároveň z ní má ale velký respekt. Trpí totiž vzácnou nemocí a kontakt s ledovou vodou by jí mohl způsobit
smrt. Alespoň tak to prý řekla její adoptivní matce žena, která ji nechala jako malé děvčátko na pláži, a pak
navždy zmizela. Jednoho dne Aleina pěstounka vážně onemocní a dívka začne pátrat po své biologické
matce. V přístavu se seznámí s partou dětí, které si říkají Alfa cru. I když ví, že riskuje život, přijme pozvání
na jejich starou jachtu a vyrazí s nimi na moře. Pak ale přijde bouře a ledová vlna smete Aleu pod hladinu.
Všechno je najednou jinak…

Velká encyklopedie s 3D obrázky - Zaniklé civilizace
Procestujte spolu s námi čtyři světadíly a projděte se ulicemi dávno zaniklých měst. Navštívíme Tróju,
Kartágo, Pompeje, vystoupáme do hor k Machu Picchu, vydáme se na pouť k chrámům v Angkor Vatu,
prozkoumáme hrobku Prvního císaře nebo vyrazíme za poklady El Dorada. Jak tato centra kultury, obchodu,
náboženství a politiky vznikla? Jak vypadal každodenní život v době největšího rozkvětu a slávy? Co bylo
příčinou jejich úpadku a zániku?
Zážitek z knihy umocní speciálně upravené obrázky a 3D brýle, které vás přenesou přímo do srdce pyramidy
nebo do ulic bájné Atlantidy.

Ella a její deníky.
Dvojitá dávka odvahy
Meredith Costain
Pozor pozor: Budete číst o mých absolutně největších tajemstvích. Dá se vám věřit? Jestli jo, tak fajn.
Jmenuju se Ella a tohle je můj deník. Čtenářům od sedmi let se určitě budou líbit historky ze školního hřiště,
o různých lumpárnách, tělocviku, módě, kamarádství a každodenním životě senzační páťačky.
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Naučná:

Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety do podzemí
Petr David
Obsahuje rejstřík; Tento soubor zajímavých tipů na výlety není určený pro ty, kdo trpí nepříjemnými pocity
ve stísněných prostorách. Pokud však máte trochu smysl pro dobrodružství, pokud jste jako děti tajně
prolézali kdejakým otvorem vedoucím do podzemí, pokud vás lákají prostory bez slunce, leč se stopami
nejdávnější historie, pak je tato knížka určena právě vám. Zveme vás na procházku podzemím – do jeskyní,
starých šachet, podzemních částí vojenských pevností, městských sklepů a chodeb. U všech výletů uvádíme
další doporučené tipy, o které můžeme obohatit program, a nezbytné praktické informace. Výlet do podzemí
bývá sice kratší, ale obvykle složitější než putování pod širou oblohou.

Outdoorová kuchařka
od rodinných výletů po zimní horské expedice
Petra Pospěchová
Nepostradatelná kniha pro všechny, kteří vyrážejí na trek či výlet a nespokojí se s instantními polévkami,
konzervami nebo smažákem z restaurace. Přináší chutné a výživné recepty na všechny druhy výšlapů. Jak
jídlo efektivně zabalit? Jak si naplánovat jídelníček? Jak využít přirozených léčivých potravin pro případ
zdravotních potíží? Autorka z vlastních zkušeností připravuje unikátní publikaci, která zmapuje, jak se po
všech kulinárních stránkách připravit např. na víkendový výšlap v Jeseníkách, zimní přechod ukrajinských
hor či himalájskou expedici, ale také na výpravu s dětmi, splav vodních toků nebo cyklistickou dovolenou.

Psí hrdinové
tajné úkoly a obětavá služba
Lance M. Bacon

O psích hrdinech, kteří pomáhají vojákům nejen ve válce.; Začátek této převážně obrazové publikace je
věnován historii, např. jací psi sloužili v 1. nebo 2. světové válce, kde a co bylo jejich pracovní náplní. Další
kapitoly popisují výcvik psů (hlídková činnost, vyhledávání narkotik nebo výbušnin) a službu v Afghánistánu
a v Iráku. V závěru si čtenář může přečíst pár psích příběhů.
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Beletrie:

Bourneova totožnost
Robert Ludlum
Ten muž má paměť úplně prázdnou. Ví jen to, že se probral z bezvědomí v ordinaci lékaře na francouzském
pobřeží, že má tělo proděravělé kulkami a tvář změněnou plastickou operací. Jedinou mlhavou stopou
vedoucí k jeho identitě jsou číslice na ﬁlmovém negativu, které patří k tučnému bankovnímu kontu v
Curychu. Majitelem konta je nejhledanější světový zabiják. Jmenuje se Jason Bourne.
Vzápětí se Bourne stává objektem zájmu profesionálních vrahů. Tváří v tvář smrti a navzdory nánosům
dávno pohřbené minulosti začíná zoufale bojovat o život. A pomoci mu může pouze žena, která ho kdysi
chtěla zradit. Jason Bourne je zkrátka muž bez minulosti – a možná i bez budoucnosti.

Připravena zemřít
Lisa Jackson
Na vrahově seznamu je šest osob. Když si prohlíží jejich fotky, zrychlí se mu dech. Šest tváří, šest vinných.
První z nich už zemřel, další přijdou brzy na řadu. V seznamu jsou také policistky Alvarezová a Pescoliová.
Vrah je pozorně sleduje a v duchu si přehrává ten slastný okamžik, kdy bude konečně moct stisknout spoušť
a další bezvládné tělo padne do rudnoucího sněhu... Šerif Dan Grayson leží s těžkým střelným zraněním v
nemocnici a policejní oddělení v městečku Medvědí brod zažívá šok. Policistky Alvarezová a Pescoliová
vyslýchají osoby ze seznamu podezřelých a s každým dalším sepsaným protokolem sílí jejich jistota, že tento
případ se dotýká i jich osobně. A pak je v lese nalezeno tělo ctihodné soudkyně a vrah pošle do novin vzkaz:
„Kdo asi přijde na řadu teď?" Jen naprostý pošetilec by čekal, až pachatel tuto otázku zodpoví další vraždou.
Pescoliová rozhodně čekat nehodlá, právě naopak. Pouští se do pátrání s ještě větší vervou než doposud...
aby ji nalezené stopy dovedly přímo do náruče netvora, který ji měl celou dobu přímo na očích. A když se
pak Pescoliová k němu přiblíží na dosah, musí být připravena zabít. Nebo zemřít...

Čas žen
Jelena Čížovová
V jednom z typických leningradských komunálních bytů společně žijí tři osamělé stařeny. Glikeria je dcerou
bývalých nevolníků, Ariadna pochází z bohaté rodiny a mluví francouzsky a Jevdokia je nevzdělaná a
zatrpklá. Jejich život se změní ve chvíli, kdy je do uvolněné místnosti v jejich bytě přidělena svobodná matka,
dělnice Antonina se svou šestiletou dcerou. Ženy se holčičky ujmou a stávají se jejími adoptivními
babičkami. Potajmu jí vštěpují znalosti o dějinách své země, tak jak je samy zažily: revoluce, první dny
Sovětského svazu, blokáda a hladomor za druhé světové války… Děvčátko reaguje kreslením nádherných
obrázků, protože je němé. Kdyby na to přišly úřady, poslaly by dítě do ústavu. Když Antonina těžce
onemocní, babičkám hrozí, že milovanou holčičku ztratí — musí jí proto najít nevlastního otce dřív, než bude
pozdě.
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