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Dětská:

O neposedné opičce
Magdalena Takáčová
Veselý příběh o malé opičce, která nechtěla spinkat. Žila byla v jednom pralese malá opička. Celý den
běhala, skákala, šplhala po stromech, potápěla se v jezeře nebo honila motýly. I když už večer zívala na celé
kolo, tvrdila ostatním zvířátkům, že se jí vůbec nechce spinkat. Je to vůbec možné?

Můj brácha se jmenuje Jessica
John Boyne
Příběh dospívajícího Jasona, který je naprosto přesvědčen o tom, že je dívkou. Jason je velmi oblíbený a
atraktivní chlapec, sportovně zaměřený, hrající fotbal a randící s kdejakou dívkou. To se náhle změní ze dne
na den, kdy už nemůže dál předstírat "normální" život anglického puberťáka a rozhodne se rodině sdělit, že
je ve skutečnosti dívkou v chlapeckém těle.

Star Wars Rogue One
Pablo Hidalgo
Obrazová publikace podává přehled o postavách, zbraních a strojích ze série Star Wars, konkrétně ke
snímku Rogue One: Star Wars Story.

Naučná:

Jakub Krčín z Jelčan
Jaroslav Čechura
Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval
některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
Poznejte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře a sledujte jeho důkladně zdokumentovaný rodinný
původ, kořeny i osobní život. Stranou pak nezůstane ani obraz překvapivě rozmanitého života slavného
rybníkáře.
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Hierarchie v pralesích
Christopher Boehm
Jsou lidé ve své podstatě hierarchické, nebo rovnostářské bytosti? Kniha Hierarchie v pralesích se na tuto
otázku pokouší odpovědět zkoumáním evolučních kořenů našeho sociálního a politického chování. Na
základě rozboru rozličných modelů chování lidských i lidoopích společenství předkládá antropolog
Christopher Boehm tezi, že rovnostářské formace jsou vlastně hierarchiemi, v nichž slabí spojují své síly, aby
si podrobili silné.

Tajné dějiny objevování Ameriky
Zdeněk Kalkus
Amerika byla odnepaměti navštěvována příslušníky různých národů světa. Proč ale byly zprávy o těchto
cestách utajovány? A kdo vlastně jako první Ameriku objevil? Kniha ukazuje, že Kryštof Kolumbus mohl být
až poslední v řadě. Autor nás uvádí do světa „zapomenutých“ námořních objevů a seznamuje nás se
záhadami obestírajícími původ starých amerických civilizací.

Beletrie:
Rose Madder
Stephen King
Příběh mladé ženy Rose, provdané za sadistického policistu-detektiva, který s ní nesmírně brutálně zachází.
Jednoho dne se Rose rozhodne od svého muže utéct a začít nový život. V malém antikvariátu spatří podivný
obraz starověké kněžky v růžovém rouchu na pozadí pohanského chrámu. Při pohledu na obraz pocítí
zvláštní, silné pohnutí a rozhodne se ho koupit. Když jej doma pověsí na zeď, obraz se stane branou do
tajemného světa...

Převorství u pomerančovníku
Samantha Shannon
Svět je nesmiřitelně rozdělený. Královenství nemá dědičku. A dávný nepřítel se probouzí.Říši Inysu už přes
tisíc let vládne berethnetská dynastie. Královna Sabran musí počít dědičku, aby svou zemi zachránila před
zničením. Stále však není provdaná a ke dveřím její ložnice se plíží hrdlořezové.Ead Duryanová je u dvora
jednou z mála cizinek. Vypracovala se na pozici dvorní dámy, ve skutečnosti však zůstává věrná utajenému
společenství Rudých panen.

Muž odnaproti, který mě převezl
Marek Boško
Nečekané dědictví v podobě starého domu a rozpadlé požární zbrojnice přivádí Marka do bohem
zapomenuté vesničky. Tam se v sérii neuvěřitelných událostí zaplétá do místních intrik a vyprávění obecního
podivína, jehož příběh je tak bizarní, že nemůže být pravdivý. Nebo je opravdu možné, aby se setkal s
libyjským diktátorem, seděl ve známé věznici Sing Sing v New Yorku a soutěžil na olympijských hrách, aniž
by podle sousedů vytáhl paty z vesnice?
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