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Dětská

Vypravuj o Africe, kamaráde
Jaroslava Janačková
Když si skřítci v zoo začnou vypravovat, co zažili na dovolené v Africe, nestačíte se divit. Opravdu se najde
zvíře rychlejší než gepard? Malé surikaty navštěvují školu? Sloni mají svou lékárnu? Táta pštros neumí
počítat? Starému Lukambovi se zjevil tajuplný Bílý přízrak? Gorily jsou strašliví rabiáti? Do 35 lehce
pohádkových příběhů je vloženo mnoho faktů o životě známých i méně známých afrických zvířat. Motivují
čtenáře k zájmu o přírodu a její ochranu. Doprovází je 40 krásných barevných fotograﬁí.

Copak snídá ponožkovník? Pohádky pod polštářek
Oldřiška Ciprová
Milé děti, také se vám někdy stane, že na některé věci zapomenete nebo je prostě neuděláte, protože si
myslíte, že nejsou až tak důležité? Občas se vám špatně vstává a někdy se zase nechcete česat, připravit se
do školy, zapomenete zhasnout nebo si srovnat ponožky? A víte o tom, že o každou takovou činnost se stará
jeden ze skřítků z kouzelné říše? Skřítci se mají co ohánět, aby vám ukázali, jak dělat věci správně. A že jim
to dá občas pořádně zabrat! Opravdu, jen si o nich pojďte přečíst. Nová kniha oblíbených autorek opět
přináší zábavné a interaktivní povídání i krásné pohádky, které velmi lehkou formou vedou děti k sebereﬂexi
a k pohodovému zvládání denních rutin bez stresu.

30 dárků od srdce
Alena Isabella Grimmichová
Ukažte svým blízkým, co pro vás znamenají, a potěšte je vlastnoručně vyrobeným dárkem s tematikou
srdce. Autorka v knize představuje 30 originálních projektů různých obtížností, takže si na své přijdou tvořiví
nováčci i ostřílení kreativci. Jednotlivé návody jsou představeny srozumitelným způsobem krok za krokem a
doprovází je bohatá fotodokumentace, díky níž budete přesně vědět, jak postupovat. Na výrobu projektů z
této knihy jsou použity lehce dostupné materiály, i přesto však okouzlí svou originalitou a působivým
vzhledem. Nechte se tedy inspirovat a vytvořte pro sebe nebo své milované voňavé voskové ozdoby ve
tvaru srdce, něžné drátované srdíčko do okna nebo malou srdcovou zahrádku ze sušených květin.
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Naučná:

Přežil jsem Buchenwald
Louis Gros
Svědectví chlapce, jenž byl spolu se svých otcem zatčen kolaborantskou policií; později byli umístěni v
koncentračním táboře Buchenwald.

Maroko na vlastní kůži, aneb, Co v cestopisech většinou nenajdete
Jiří Sklenička-Zderazský
Chcete trochu nahlédnout do skutečného života v Maroku? Chcete se projít medinou v Casablance nebo
navštívit venkovský súk v Allal Behraout? Víte co je casbah a jak vypadá východ slunce nad saharským
ergem? Chcete vědět, jak nepříjemný je vítr „cherquí“ nebo jak může být dobrodružná cesta po saharské
pistě? Chtěli byste ochutnat typicky marocké jídlo nebo stejk z murény?

Karel IV. císař a král
Jan Bauer

Kniha zachycuje nejdůležitější etapy Karlova života - dětství a studium v Itálii, návrat do Čech a soukromý
život vladaře jako manžela, budovatelské a politické záměry. Obsah doplňuje chronologický přehled událostí,
výběr použité literatury a obrázková příloha s vyobrazením Karla IV. z různých historických
pramenů.; Spisovatel a novinář Jan Bauer čtivou formou přibližuje život a panování našeho nejvýznamnějšího
vladaře. Publikace vyšla k 700. výročí narození Karla IV.

Beletrie:

Kněžna Káča
z minulosti pošumavského kraje
František Procházka
V lidové tradici pošumavského kraje je dosud velmi živá zdánlivě romantická událost minulého století o
mesalianci mocného feudála s prostou venkovskou dívkou. Hrabě Lamberk se zamiluje do dcery svého
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šafáře a prožije s ní život v pošumavském Podlesí.

Tymiánové dopisy
Eve Makis
Když Katerine zemře babička, zanechá jí po sobě záhadnou krabičku na koření, která obsahuje arménsky
psané dopisy a deník. Katerine se vydává na cestu, která ji zavede daleko od domova a hluboko do
minulosti. Na Kypru, kam se odjíždí schovat před bolestí ze ztráty milované osoby, se setkává s Arou,
mladým Arménem, jenž se jí stane průvodcem nejen po babiččině minulosti, ale i po současné kyperské
arménské komunitě. ?Temné obrazy z období arménské genocidy a následné diaspory, od níž v letošním
roce uplynulo již sto let, vyvažuje srdečný humor a postavy, které vám přirostou k srdci a s nimiž se
nebudete chtít rozloučit.

Vše, co jsme si nikdy neřekli
Celeste Ng
Lydia je mrtvá. To ale zatím nevědí... Šestnáctiletá Lydia (prostřední a nejoblíbenější ze tří dětí) se musí
vyrovnávat s tlakem rodičů, kteří si chtějí splnit vlastní nenaplněné sny a touhy o společenské kariéře. Její
otec pochází z uzavřené komunity první americké generace čínských přistěhovalců, matka je obyčejná
americká žena, které se nepodařilo stát se lékařkou. Když je jednoho dne Lydia nalezena utonulá uprostřed
jezera, nikdo nedokáže pochopit, jak a proč se to stalo. Začíná vyšetřování, ve kterém si paradoxně nejvíce
zdravého rozumu zachovává nejmladší z dětí – dcera Hannah… Znepokojující a tragický příběh čínskoamerické rodiny žijící na předměstí Ohia získal prestižní ocenění Kniha roku obchodu Amazon za rok 2014.
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