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Dětská:
Kryštofovy nebetyčné maléry
Markéta Zahradníková
Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj vyroste anděl strážný, jenže v tom je právě ta
potíž. Neví se, kdy to "jednou" bude. Podle Kryštofa nejlíp hned. Nemůže se dočkat, až se mu kluk, kterého
má chránit, konečně narodí. I když dobře ví, že všechno má svůj čas. V nebi to totiž platí dvojnásob. V nebi
je vůbec spousta věcí jinak než u nás na zemi. Ještěže je tu Kryštof, který nám to všechno objasní, zatímco
lítá z maléru do maléru. Nakladatelská anotace.; Veselé vyprávění budoucího anděla strážného - Kryštofa, o
jeho ztřěštěných nápadech, životě v nebi, hodném panu řediteli Beránkovi i jeho spolužácích a
spolužačkách. Pro děti kolem deseti let.

Darebák David a duchové
Francesca Simon
Vítejte u Davidova ujetého i úžasného, darebného i důvtipného populárně-naučného průvodce vším, co jste
kdy chtěli vědět o duchách. Pro mladší školní děti.; Věděli jste, že duchové jsou přízraky lidí, co umřeli, a
vracejí se strašit na místa, která opustili? Nebo že na některých místech v Anglii můžete často potkat Bílou
paní? Nebo že v Číně mají hladové duchy, jimž lidé musejí připravovat spousty jídla? Jak poznáte, že v
nějakém domě straší? Umějí duchové mluvit? A opravdu duchové existují? Co vlastně dělají lovci duchů?

Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry

Pohádkové vyprávění o vysněném malém princi, který přichází z neznámé planety a snaží se pochopit lidský
svět. Překlad Michaely Markové a ilustrace Markéty Vydrové.; Pohádkově laděná alegorie, v níž se letec
ztroskotavší v saharské poušti setkává s křehkou a nevinnou bytostí z vesmíru. Záhadný návštěvník v
podobě malého chlapce vypravuje o prapodivných planetách a jejich obyvatelích, které na svých cestách
potkal a kteří v půvabných metaforách ztělesňují nejrůznější lidské pošetilosti. Princův příběh s růží, hadem i
namalovaným beránkem pak stejně poeticky připomíná, co je v životě opravdu důležité a na co člověk ve
spěchu dospělých let tak často zapomíná. Překlad Michaely Markové a ilustrace Markéty Vydrové.

Naučná:
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Tajemství bohyní na Žítkové
Vlastimil Hela
Tato kniha je poctou příběhu zanikajícího fenoménu výjimečných kopaničářských žen- a také muži, který byl
část svého života katolickým farářem.V textech o žítkovských bohyních, které byly publikovány v posledních
letech a v nichž mezi nacisty, estébáky a opilci pobíhají v transu lesbické ženy, se z něj stala takřka
smyšlená postava. Ve skutečnosti jsou spisy Josefa Hofera, vydané roku 1913, v nichž popisuje
„velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohyňují čili čarují,“nesmírně cenným
svědectvím.

Kniha optických klamů
Georg Rüschemeyer
Kolekce 150 nejvýznamnějších optických klamů, které jsou seřazeny do 33 kapitol podle vizuálních
efektů.Optická iluze má dva prvky. Jeden je vnímání toho, co vidíte. Může se jednat o spojování čar,
pohyblivé tvary nebo zdánlivě nestejné velikosti. Druhým prvkem je vědecké vysvětlení nebo neuronální
základ iluze. A zde vám pomůže Kniha optických klamů, která se zabývá druhým prvkem: vědeckým
vysvětlením klamu.tručný úvod popisuje historii optických iluzí a jejich původ. Některé pocházejí až ze
starověku (jako na Maltě nalezená 3D římská mozaika z 2. století při n. l.) a jiné jsou moderní (jako
emotikony a pouliční umění).

Po práci legraci II
Jan Nejedlý
Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu? Lid buduje novou a spravedlivou společnost a statečně
překonává všechny překážky, kdežto lidi na to kašlou. Zavzpomínejte na další legrácky, které lidový vtipálek
vyprodukoval za vlády komunistů. Jako ve vypouklém zrcadle ožívají tehdejší politici, zpěváci, herci, výrobky,
stavby, ﬁlmy či sdělovací prostředky. Připomeňte si dobu socialismu na anekdotách, hádankách, parodiích a
posměšcích.

Beletrie:
Dvorní dáma
Anne-Marie Vedso Olesen
Historický román, jehož hlavní hrdinkou je krásná a odvážná Madeleine de Montdidier. Francie, 1567. Zuří
krvavá náboženská válka mezi katolíky a hugenoty. I když král Karel IX. dosáhl plnoletosti, vládne zemi ve
skutečnosti nadále jeho matka Kateřina Medicejská Mladá, přitažlivá a neohrožená Madeleine přichází do
Paříže, stane se dvorní dámou královny Kateřiny, ale zároveň se zamiluje do ženatého vůdce hugenotů
Louise de Condé.

Osudné rozhodnutí
Jilliane Hoﬀman
Faith Saundersová je mladá a pohledná, má úspěšného manžela a krásné malé dítě. Jedné bouřlivé noci se
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však stane něco, co jí převrátí život naruby a vynese na povrch všechny její démony. Faith se po hádce se
sestrou vydává na dlouhou cestu autem domů a uprostřed nekonečných polí cukrové třtiny se ve tmě
ztratí… A mezi stébly třtiny se v té chvíli pohybuje i vyděšená Angie, která utíká jako šílená a doufá, že ji
někdo zachrání…

Modrá hvězda
Jan Guillou
Do popředí zájmu se dostává nová generace rodiny Lauritzenovy, zejména nejstarší dcera Johanne. Od
začátku války pracovala jako spojka v norském odboji. Nyní se nechá rekrutovat britskou špionážní
organizací SOE a ocitá se uprostřed stockholmského zločineckého světa špionáže, podvodu a zrady. Johanne
se brzy stane kapitánkou britské armády. Její šéf o ní tvrdí, že je snem každé špionážní organizace. Je to
dokonalá agentka, překrásná žena, která plynně mluví třemi jazyky. Není náhodou, že jí Britové dají krycí
jméno Modrá hvězda.
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