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Dětská

Bohové a válečníci
Michelle Paver
První díl dobrodružné série z doby bronzové vypráví začátek příběhu dvanáctiletého Hylase, který prchá
před nebezpečnými válečníky. Pro starší děti.; Svět doby bronzové je nebezpečné a tajemné místo, kde oběť
přinesená bohům může rozhodnout o životě a smrti. A kde věštba orákula způsobí, že jeden bezvýznamný
chlapec se stane středem pozornosti mocného rodu a utíká, aby si zachránil život. Třináctiletý pasáček koz
Hylas jen zázrakem vyvázne při nájezdu černých válečníků v horách na jihu Řecka. Moře ho vyplaví na
Ostrov lidu ploutví. Spřátelí se s delfínem a nakonec i s dívkou Pirrou, která se také snaží uniknout svému
osudu. Hylas musí napnout všechny síly i um, aby si zachránil život. Když však nakonec zjistí, proč po něm
černí válečníci vlastně jdou, nemůže už myslet jen na sebe.

Kdo ukradl Jigglypuﬀa?
Alex Polan
První díl dobrodružné série pro všechny fanoušky Pokémon GO Ethan, Devin a Gianna jsou nadšenými
trenéry Pokémonů. Jednoho dne jejich pohodu naruší neznámý útočník, který se vloupal do místního
pekařství a ukradl várku drahocenných koblih a k tomu jim ještě zabral i dobře střežený gym. Jediná stopa
se nachází v Devinově Pokédexu a ukazuje, že by na vině mohl být někdo z týmu Valor. Dokáže se tým
Mystic semknout, rozkrýt všechny záhady a ubránit svůj gym?

Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky
Kateřina Hošková
Kniha je určena dětem i studentům pro samostatné tvoření, vhodná je rovněž do školních hodin nebo pro
volnočasové aktivity. V knize najdete plno nápadů zaměřených na rozvoj tvůrčího psaní. Cvičení jsou řazena
od jednodušších po obtížnější, často obsahují jednu i více variant.
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Naučná:

Baňkování a moxování pro maséry
Zdeněk Šos
Seznámení s meridiány a taktické varianty provádění masáží, baňkování a moxování - léčebné metody
vycházející z tradiční čínské medicíny.

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách
Milan Mysliveček
Krajina zemí Koruny české je hustě popsanou knihou, do níž generace našich předků vkládali další a další
listy. Ze stránek časů minulých i nedávných před námi deﬁlují zhmotněné symboly – tvrze, hrady a zámky,
které mnohdy tvoří dominantu svému okolí. Knížka, již právě otevíráte, nepracuje s žádnými dlouhými texty.
Graﬁcky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky z řad šlechty či
církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijících v této krajině po několik generací, z
nichž se některé po svém sídle jmenují, nebo jeho jméno mají ve svém přídomku. Erbovní mapa, jejíž
jednotlivé díly budou postupně vycházet, je pokusem zachytit z trochu jiného pohledu to nesmírné bohatství
hradů, zámků a tvrzí, které v Čechách stály, rozpadají se a z nichž ty šťastnější dosud stojí.

Krylogie
Karel Kryl

Krylogie, jež nyní vychází ve druhém samostatném knižním vydání, patří k nejpozoruhodnějším dílům v
dějinách české populární hudby, ale stejně tak je i významným dílem literárním. Po roce 1989 to byla právě
její knižní podoba, jež našla svou cestu k české veřejnosti, ať už ve vydání samostatném (1994) či v rámci
třetího svazku Krylových Spisů (Torst 2000). Původní rozhlasová podoba díla byla známa jen těm
posluchačům Svobodné Evropy, kteří měli to štěstí slyšet všech čtrnáct padesátiminutových pořadů tvořících
Krylogii – naposledy v roce 1989 –, případně těm, kterým se do rukou dostaly amatérské nahrávky tohoto
rozhlasového cyklu. Krylogie obsahuje vedle unikátního Krylova vzpomínání i většinu textů jeho písní z let
1960 až 1986, a také mnoho ukázek z jeho poezie.

Beletrie:
Bouře v krvi
Graham Hurley
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Špionážní román, v němž mladá agentka MI5 a smrtelně nemocný novinář poodhalují pozadí války v
Perském zálivu.

Doktore, to je ale kotrmelec!
Patrick Taylor
Další díl humoristické řady doktorských románů. V Ballybucklebo je rozruch a poprask. Milovaný i obávaný
doktor Fingal O’Reilly se bude ženit, a to dokonce se svou dávnou láskou ze studentských let. Jenomže
přípravy na svatbu se komplikují a potíže se rojí jak v detektivce. Svérazný lékař a jeho mladý asistent Barry
Laverty jsou totiž v malém irském městečku institucí, a tak řeší zdravotní i lecjaké další nesnáze bodrých
místních občanů.

Inﬁco
Petr Heteša
Předcházely tomu hodiny a hodiny testování, ověřovacích simulací a modelových scénářů. Jenže když pak
došlo k tomu, že akce musela být najednou neplánovaně spuštěna, muselo se improvizovat. A každá
improvizace generuje chyby. Ta, která se stala mně, ovšem byla megachybou. Navíc když technické
zabezpečení tak složité operace dostala na starost ženská. Nemusel jsem být žádný jasnovidec, aby mi
došlo, že to nedopadne dobře.
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