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Dětská:
O Kuliferdovi
Luboš Pavel
Kuliferda je hrášek, který se nechtěl nechat uvařit v hrachové polívce, a tak spadl pod kuchyňskou
linku. Tam mu v té tmě a vlhku vyrostly ručičky a nožičky. Při putování bytem potká Ježka, kterého si
děvčátko Anetka, i přes zákaz rodičů, přineslo z lesa do bytu. Kuliferda se rozhodne Ježkovi pomoci
utéci zprátky domů. Nakladatelská anotace.; Pohádkový příběh o malém mužíčkovi, který se narodil z
hrášku, a jednom ježkovi, který se dostal z lesa až do dětského pokojíčku. Pro děti předškolního a
mladšího školního věku.

Hvězdy nad Berlínem
Sarah Matthias
Dramatický příběh zakázané lásky mezi mladou Romkou a členem Hitlerjugend odehrávající se na
pozadí druhé světové války.Hlavní hrdina Max potkal Lili ve svých čtrnácti letech, když s bratrem
navštívil cirkus Petalo, jehož Lili byla členkou. Toto setkání bylo pro oba nezapomenutelné. Bohužel je
ale rok 1939 a Německem se šíří, že gestapo jde už i po Romech, a tak se mladá dvojice brzy rozdělí.
Potkají se až o tři roky později, ale jejich láska je předem odsouzen k záhubě. Nikdo neschválí vztah
mezi Romkou a členem Hitlerjugend. Toto vyprávění je melancholickým příběhem ukazujícím hrůzy
druhé světové války, a přitom nabízí pohled i z druhé strany.

Karlův most
legendy, pohádky, dobrodružné příběhy
Jiří Žáček
Publikace s faktograﬁckými i legendárními příběhy zejména o světcích, jejichž sochy zdobí Karlův
most v Praze. Pro starší děti, mládež i dospělé. Kapitoly v této knize přibližují čtenáři osudy světců,
kteří jsou vypodobeni v sochařských dílech na nejstarším pražském mostě. Každá kapitola též
popisuje dějinný vývoj dané sochy. Nejedná se však o celistvý výčet všech sousoší na mostě. Čtenáři
si připomenou klasické pověsti o Bruncvíkovi, králi Václavovi a lazebnici Zuzaně, ale i méně známé
pověsti, třeba o tom, jak si chytrý Rabi Löw zjednal audienci u císaře Rudofa II. přímo na Karlově
1

mostě. Text doprovázejí jednoduché černobílé ilustrace.

naučná:
Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století
Druhý díl Encyklopedie soběstačnosti navazuje na úspěšný první díl Rodinná zahrada. Tentokrát
získáte základní informace o tom, na co se připravit, pokud plánujete ekologické farmaření nebo
udržitelné hospodaření na větších pozemcích od jednoho hektaru výš. Seznámíte se s metodami
pěstování rostlin bez průmyslových hnojiv a pesticidů, s vhodnými postupy při péči o louky a pastviny,
při produkčním sadaření a také při chovu nejoblíbenějších hospodářských zvířat. Uděláte si přehled o
současné legislativě a ožnostech čerpat dotace.

Poslední den
Robert Kvaček
Mnichovská dohoda ze září 1938, jež tragicky zmrzačila tehdejší Československou republiku, je
dodnes vnímána jako jeden z nejbolavějších okamžiků naší novodobé historie. Odstartovala největší
válečnou katastrofu, jež postihla celou Evropu i další kontinenty, a dalekosáhle ovlivnila následující
světový vývoj.

Čtvrtstoletí republiky
Karel Pacner
Karel Pacner svou strhující kronikou varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji
v budoucnu zopakujeme! Díky zasvěcenému zachycení souvislostí má čtenář možnost prožít zblízka
podstatnou část dějin našeho novodobého státu. Jediná kapitola, která se neodehrává v minulosti, je
ta poslední. 2018: PRUDKÝ PROPAD DO BABIŠSTÁTU. Je to vrchol žebříku, jehož dolní příčle jsou
všechny předchozí kapitoly. Autor není nestranný, straní našemu členství v NATO a v EU, straní
lidským právům.

beletrie:
Mengeleho zoo
Gert Nygårdshaug
Ekologický thriller vypráí příběh chlapce, který se stal svědkem vyvraždění celé vesnice včetně své
rodiny a rozhodl se pomstít těm, kdo za tím stáli. Malý Mino vyrůstá v chudé, ale šťastné rodině
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uprostřed pralesů Jižní Ameriky. Jeho otec se živí preparováním motýlů, které Mino v pralese chytá.
Poklidný život naruší příjezd Američanů, kteří začnou v pralese těžit naftu a neberou ohledy na lidi zde
žijící.

Páté přikázání
Antonín Polách
Historický román odehrávající se v jednom z nejdramatičtějších období nejen evropských, ale i našich
dějin, na počátku třicetileté války, vypráví příběh lásky dvou mladých lidí rozdílného vyznání. V době,
kdy jsou české země zmítány náboženskými konﬂikty, se do sebe zamilují Lukáš a Anna. Annin otec
patří nejen k nejbohatším novojičínským měšťanům, ale je i katolík. Lukáš je z rodiny českých bratří a
synem chudého krejčího.

Řetězová reakce
František Kotleta
Román ze světa série Spad. Je po válkách, které nikdo nevyhrál. Většinu planety vymazaly výbuchy
jaderných bomb a tam, kde lidé přežili, je situace stále horší – šíří se hlad, chaos, otrokářství a
postapokalyptické kulty. V sutinách Prahy se dějí strašné věci, ale ti, kdo mají moc, netouží po změně.
A už vůbec ne od člověka, který přináší pořádky starých časů. Navíc, když je to žena. S divokým
tetováním na tváři a lidmi, kteří pro ni udělají cokoliv. A k tomu se blíží nejhorší zima od doby, kdy
začala poslední válka.
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