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Dětská:
Buď ﬁt s králíkem Fandou!
Mandy Stanley
Králík Fanda překypuje energií! Je to opravdový fanda pohybu a veškerého cvičení. Dost možná, že je to ten
nejsportovnější králík na světě! Knížka s prostorovými obrázky ti odhalí tajemství jeho kondice.

Uzdravený poník
Sarah Hawkins
Mia moc ráda pomáhá mamince v záchranné stanici, kde pracuje jako ošetřovatelka zvířat. Když tam
jednoho dne přivezou hubenou a vystrašenou Polly, je holčičce jasné, že tenhle poník bude potřebovat
spoustu péče a pozornosti. Bude však vlídný přístup a dostatek jídla stačit k tomu, aby Polly začala lidem
důvěřovat?

Dvě století na české železnici
Adriena Binková

Úchvatná encyklopedie, která vás provede dvěma stoletími na železnici. Dobové i současné fotograﬁe,
obrázky, schémata a srozumitelný stručný text. To vše vás bude bavit od začátku až do konce, od
koněspřežky až po super-vlaky. Skvěle si počtou mladí čtenáři, ale přes rameno jim budou nahlížet i jejich
rodiče, prarodiče a všichni ti, komu učarovala železnice. Prolistujte knihu a nechte se okouzlit stoletím páry,
podívejte se, jaká cesta vedla od barevného koše k dnešnímu návěstidlu, poznejte stavby železničních
mostů a železniční dráhy, přeneste se elektrizací tratí do současnosti a nahlédněte s námi i do budoucnosti.

Naučná:
Nové putování po československém opevnění 1935-1989
Martin Dubánek
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Zcela nová podoba beznadějně vyprodaného, originálně koncipovaného průvodce, který čtenáře seznamuje
s objekty československého opevnění a dalšími vojenskými stavbami nejen z druhé poloviny 30. let minulého
století, ale i z období německé okupace a studené války.

Hygge
prostě šťastný způsob života
Meik Wiking
Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách schoulení na pohovce,
přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně se svými milovanými jíte
své oblíbené jídlo a povídáte si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem oblíbené kávy v ruce
díváte na rudé ranní světlo na jasné modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to o sdílení se s lidmi,
které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti.

Zelená kosmetika
Michaela Suchá

Tato kniha, vznikla z touhy po kosmetice, kterou si doma vyrobíte s láskou a za použití surovin, které
vyhovují právě vám a které jsou v České republice snadno dostupné. Jejím cílem je ukázat, že v
jednoduchosti je krása a v přírodních surovinách velká síla. Pojďme se spolu vydat na cestu malé kosmetické
alchymie. Společně připravíme pleťové masky, krémy, tělová mléka, peelingy i osvěžující kosmetické vody.
Stačí jen otevřít tuhle knihu a nechat se vtáhnout do světa přírodních vůní a účinků.

Beletrie:
Stírací losy
Kerstin Ekmanová
Ingefrid vyráží do malé vsi jménem Černá Voda, která leží u temného jezera obklopena nekonečnými lesy.
Musí zde vyřídit dědictví po matce Myrten, kterou nikdy nepoznala, neboť ji vychovávali pěstouni. Na čas
přijímá místo zdejší farářky a pouští se do pátrání po matčině i své vlastní minulosti.

Láska je věčná, dokud trvá
Olivier-Franz Giesbert
Autor pestrobarevným inkoustem vykresluje všemožné zákruty lásky - tu slovy vilnými, jindy zase plnými
poezie. Amina, mladičká dívka ze severního Mali, musí velice ztloustnout, aby se vůbec mohla provdat. Své
manželské štěstí nakonec najde jako čtvrtá žena starého imáma, který si ji velice zamiluje - natolik, že jí
dovolí i to, co v tradiční islámské rodině dovoleno není.; Všemožné podoby lásky v samostatných příbězích
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volně propojených jednotlivými protagonisty.

Maestro
Geir Tangen
Když novinář Viljar Gudmundsson obdrží e-mail od kohosi, kdo se vydává za soudce a kata jedné místní
ženy, považuje to za špatný vtip: zpráva mu připomíná spíš úryvek vytržený z pokleslé detektivky. Přepošle
e-mail policii a snaží se na celou záležitost rychle zapomenout. Jenže zpráva mu dál vrtá hlavou. Navíc se
dalšího dne najde mrtvola ženy a Viljar si uvědomí, že měl poslechnout svůj instinkt.
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