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Dětská
Motýlí klub
Wilsonová Jacqueline
Ačkoli je Tina trojče, liší se od svých dvou sester skoro ve všem – i v tom, že v ničem není tak dobrá jako Phil
a Maddie. Ty se však naštěstí o Tinu starají a pomáhají jí. Když ovšem dostanou novou třídní učitelku, slečnu
Veselou, jsou od sebe poprvé odděleny. Tina se zděsí, když ji třídní posadí vedle zlé a škodolibé Selmy.
Potom je však paní učitelka požádá, aby jí na školním pozemku pomohly vytvořit motýlí zahradu. Tina zjistí,
že své sestry nepotřebuje v jednom kuse – a že Selma je mnohem zajímavější, než se na první pohled zdá.

Ondráškova abeceda
Kosková-Třísková Lenka
Jak se má Anička učit číst, když písmena ve slabikáři poskakují? Bráška Ondrášek chce pomoci, proto si
jedné noci na slabikář tajně posvítí. Stane se, co neplánoval – slabikář ho pohltí. Naštěstí se Anička přidá
dřív, než Ondrášek úplně zpanikaří. Cesta z nečekaného dobrodružství vede přes svět slabik.
Jenže písmenka ovládla stránky slabikáře a zpátky do slabik se jim vůbec nechce. Děti musí překonat strach
i předsudky, projít tmou i vichřicí a zapojit veškerý svůj důvtip, aby se ráno znovu setkaly s tatínkem a
maminkou.

Cestujeme světadíly
Chvilku čteš ty a chvilku já
Bumbová Stanislava
Kniha z edice Chvilku čteš ty a chvilku já je určena dětem od 6 let, které se učí číst. Aniž by to mělo vliv na
děj knihy, je graﬁcky upravena tak, že vždy část textu čte zkušený čtenář a modře psanou část textu
začátečník. Pro lepší rozvoj čtení jsou použita malá i velká písmena a dokonce i psací text. Postupem času
mohou děti číst delší pasáže a rodiče kratší, zkušenější čtenáři si mohou celou knížku přečíst sami. Půvabně
ilustrovaná knížka seznamuje děti s jednotlivými světadíly, jejich charakteristickými prvky a typickými
zvířátky, která zde žijí. Autorka nabízí pohled do minulosti a představí zajímavosti jednotlivých kontinentů.
Na děti čekají drobné úkoly vyplývající z textu a hádanky. Žánrová rozrůzněnost tentokrát nabízí kromě
formy básniček a krátkých příběhů také seznámení s populárně-naučným stylem. Knížka by tak měla sloužit
nejen k prvočetbě, ale i k poučení malých čtenářů.
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Naučná:
Karolína domácí kuchařka : štěstí z kuchyně
Karolina Kamberská
Inspiraci pro své recepty Karolína hledá nejčastěji v tradiční české kuchyni, ráda vychází z kuchařek z období
první republiky, rozhlíží se ale i po kuchyních našich sousedů a pro nápady se občas vypraví i dál, hlavně na
jih, který na nás středoevropany působí tak blahodárně... Tradiční recepty ráda přetváří do lehčí a moderní
podoby, ale vždy s respektem k jejich kouzlu. Karolíniny recepty jsou přehledné, jednoduché a praktické a
jsou tak lákavou inspirací pro zkušené i začínající domácí kuchařky i kuchaře.

Děti diktátorů
J.-Ch. Brisard
Jmenují se Světlana, Edda, Carmen, Kim nebo Bašar: synové a dcery Stalina, Mussoliniho, Franca, Kim-Irsena nebo Háﬁze Assada... Tito lidé byli vystaveni do popředí za účelem dogmatické propagandy nebo
naopak skrýváni před veřejností, vyobcováni, zapíráni, aby nezastínili otce. Někteří z těchto potomků
převzali nebo si nárokovali otcovské dědictví, pro jiné bylo přílišnou zátěží a neustále se skrývali nebo se
všemožně distancovali od člověka, jemuž vděčili za život. Lze v diktátorech, kteří tragicky poznamenali
dějiny, spatřovat otce? Kráčely jejich děti v dospělosti ve stopách svých otců, nebo se od nich naopak
odvrátily? Jak naložily se svým neobvyklým dědictvím a jaký byl jejich osud?

Bílá místa české historie 4
Jiří Bílek
Čtvrtý díl je věnován počátku 20. století a především první světové válce. Dozvíme se o dilematech české
politiky včetně Švihovy aféry, českých stopách v atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, průběhu
válečných operací a zejména o situaci v českých zemích a československém zahraničním odboji včetně jeho
protagonistů – T. G. Masaryka, E. Beneše či J. Dűrycha. Nemalá pozornost je věnována také vzniku a činnosti
našich legií v Rusku, Francii a Itálii. Na závěr se dozvíme, proč byl československý stát vyhlášen 28. října
1918 hned třikrát.

Beletrie:
Pusinka
Hannah Sophie
Jen na pár hodin si Alice Fancourtová odskočila od svého dvoutýdenního miminka. Starost o malou Florence
svěřila svému manželovi. Jakmile však po návratu vstoupí do dětského pokoje, jako by se propadla do zlého
snu. Trvá na tom, že dítě, které leží v postýlce, není její dcera. Její manžel David tvrdí, že Alice buď lže, nebo
se zbláznila. Jenže Alice ví, že musí policii přesvědčit, než bude příliš pozdě… První román, ve kterém se
čtenářům představují policisté Charlie Zailerová a Simon Waterhouse.

2

Porodní bába z Benátek
Richová Roberta
Píše se rok 1575 a Hanna je i přes své mládí nejvyhlášenější porodní bábou v Benátkách. Mohla by si šťastně
žít, jenže jejího milovaného manžela zajali na obchodní plavbě a drží ho na Maltě jako otroka. Hanna tajně
používá při porodech svůj vlastní vynález, „porodní lžíce“. Taková pomůcka není povolena, a proto je to
velmi nebezpečné. Jednoho dne se Hanně naskytne příležitost získat dost peněz, takže by mohla svého Izáka
vykoupit. Kvůli tomu však musí podstoupit strašlivé riziko, ohrožující nejen ji samotnou, ale celé ghetto. A
netuší, že zanedlouho se ocitne ve víru dramatických událostí...

Lesbianka
Niki Fraitová
Byla to zvláštní, výjimečná doba.
Skončil jeden režim a nastal nový. Změna přinesla uvolnění. To, co se dříve muselo tajit, se náhle mohlo
zveřejňovat a při odkrytí osobních tajemství se člověk nalézal a identiﬁkoval.
Právě tento zlom se stal ideální příležitostí poskytnout čtenářům k posouzení životní peripetie ženy, která
miluje ženy. Odsoudíte ji nebo jí budete fandit?
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