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Dětská

Veronika zlobidlo
Lenka Rožnovská
Příběh pro začínající čtenáře o tvrdohlavé a umíněné holce Veronice, která ze všeho nejlíp umí zlobit
maminku, doprovázejí celostránkové veselé ilustrace.

Tři malé pirátky
Georgie Adams
Terka, Tamča a Triga jsou malé pirátky, které bydlí společně s pejskem Čudlou, kočkou Sardinkou a
papouškem Gulliverem na pirátské lodi. Každé ráno chodí do pirátské školy, kde se pilně učí hledat zakopané
poklady a zpívat námořnické písničky. Jednoho dne se dozvědí, že strašlivá pirátka Vanilda Ukrutná loví
mořské panny a prodává je sběrateli.

Kouzelné pověsti pražské
Michal Vaněček
Říká se, že kdysi dávno, v pohádkách, žili skřítkové, permoníci, víly, čerti, vodníci a kdovíjaká další havěť.
Pojďte se s námi projít Prahou a vyprávět si o jejich pověstech. Napsalo se o nich hodně, ale málo se ví, že v
podzemním labyrintu pod Prahou se to kdysi pohádkovými skřítky jenom hemžilo. A večer, když se setmělo,
sedávali u Vltavy s čertem a s vodníkem z Podskalí a vyprávěli si, co se za celý den událo. Ale kdyby jenom
to! Oni tam žijí dodnes. A dodnes spolu po večerech sedávají, jenže nikdo neví kde. Říká se, že někde v
zákoutí pod vyšehradskou skálou. Nebo snad pod Barrandovem? Všichni ti dobří braši pamatují staré časy a
také si pamatují, jak se staly všechny ty dávné události, které dnes vyprávíme jako pověsti. A kdybychom se
mohli někde schovat a naslouchat jim, možná bychom zjistili, že to všechno bylo trochu jinak.
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Naučná:

Slovník štěstí a pohody
Václav Budinský
Najdete zde řadu hesel od Aktivity, Anekdot a Asertivity až po Zábavu, boj se Závistí i budování příjemného
Životního prostředí. A pokud vás nerozveselí obsáhlá slovníková část, určitě se to podaří zábavné příloze, ve
které najdete kapitoly Aforismy, Alkohol, Anekdotologie, Humorologie, Bubuismus (což je vlastní autorovův
poddruh humorologie) a Nejlepší anekdoty Evropské unie.

Sociální marketing
Radim Bačuvčík
Kniha poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů z oblasti sociálního marketingu. Jednotlivé
kapitoly jsou věnovány také příbuzným komunikačním aktivitám, jako je politický či náboženský marketing,
etickým aspektům sociálního marketingu, zákonné regulaci a samoregulaci. Další kapitoly se zabývají historií
sociálního marketingu v ČR i ve světě či novými trendy v marketingu. Publikace obsahuje také široký
přehled případových studiích sociálních marketingových kampaní na různá témata. Je určena pracovníkům z
oblasti jak komerčního, tak i sociálního marketingu, vysokoškolským studentům či marketingovým
nadšencům. Oba autoři se dlouhodobě věnují problematice sociálního marketingu a přednáší výše zmíněná
témata na univerzitní půdě.

Léčivé obklady
Bernadette Bächle-Heldeová

Obklady a zábaly nám dělají dobře. A hlavně: jsou skutečně účinné! Aby úspěšně pomáhaly, a to bez
vedlejších účinků, stačí znát některé důležité fígle. Potřebné znalosti získáte z této knihy. Autorky detailně
ukazují, na které potíže se používají jaké obklady a zábaly - naučí vás, na co jsou dobré například
heřmánkové sáčky, třešňové polštářky či citronové ponožky, nebo čím si ulevit při bolesti dutin či
nespavosti. Popisují, jakým způsobem suroviny připravit a co je při jejich aplikaci důležité, abyste si vy, vaše
děti nebo vaše vnoučata přirozenou cestou pomocí obkladů a zábalů udržovali zdraví nebo se uzdravili.

Beletrie:
Tmavé stěny Willardu
Ellen Marie Wiseman

Izzy je sedmnáct a je poloviční sirotek. Žije u pěstounů a okolnosti smrti jejího otce jsou víc než tragické.
Nešťastná dívka najde vítané vytržení, když v místním zrušeném psychiatrickém sanatoriu najde starý deník.
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Objeví v něm okno do své vlastní minulosti. – Claře Cartwrightové bylo v roce 1929 právě osmnáct let. Zmítá
se mezi autoritativními rodiči a láskou k italskému přistěhovalci. Když odmítne vnuceného ženicha, nechá ji
otec zavřít do soukromého útulku pro duševně choré… I když se Izzy musí porvat s potížemi spjatými s
novým životním začátkem, Clařin příběh ji stále poutá k dávné minulosti. Pokud Clara opravdu nebyla
duševně nemocná, může to nějak objasnit i Izzyino trauma? Pátrání po Clařině osudu přiměje Izzy
přehodnotit vlastní životní rozhodnutí – s šokujícími důsledky.

Lovec čarodějnic
Sam Thomas
Do Yorku dorazila zima a s ní i hrozba čarodějnictví. Místní ženy a děti kosí tajemná nemoc a porodní bába
Bridget Hodgsonová se proti své vůli nechá zatáhnout do honu na čarodějnice, který rozpoutají puritánští
představitelé města, aby domnělého nadpřirozeného viníka veškerých nepříjemností dopadli. Hon se
nezastaví před nikým a ničím. V hledáčku lovců se brzy ocitne i samotná Bridget, která se pokouší jejich
fanatické běsnění umírnit. Navíc, ne všechna úmrtí, k nimž tou dobou v Yorku dochází, má na svědomí pouze
nemoc. Podaří se Bridget a její pomocnici Martě vyváznout a odhalit vraha?

Rudý příliv
Jeﬀ Lindsay
Bývalému policistovi Billymu Knightovi se letos vůbec nedaří. S přítelkyní Nancy se stále víc hádají a
rybářská sezona na ﬂoridském ostrově Key West byla mimořádně hubená. Aby si spravil náladu, vydá se
Billy se svým hyperaktivním přítelem Nickym na odpočinkovou plavbu. V zálivu objeví mrtvolu haitského
uprchlíka, ale když se policie k jejich nálezu postaví laxně, pustí se do vyšetřování sami jen s pomocí
ukrajinské imigrantky Anny, s níž se nedávno seznámili. Přátelé je od toho odrazují – vždyť co dokážou tři
civilisti, když nemají právo nikoho vyslýchat? Mohou se jen opatrně vyptávat, ale ani to není bez nebezpečí –
jak Billy i jeho společníci brzy zjistí. Navíc se ukáže, že mrtvých je mnohem víc, a proslýchá se, že za vším
vězí tajemný haitský kouzelník. Kdo by ale něčemu takovému věřil? Billymu Knightovi nezbývá než prokázat,
že ještě nepatří do starého železa, a odhalit, co za všemi úmrtími vězí.
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