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Dětská:
Zvířátka z Kouzelného lesa.
Králíček Káťa
Lily Small
Králíček Káťa poletuje po Kouzelném lese a otevírá kvítky, aby byly co nejkrásnější. Uvnitř jednoho modrého
zvonku na ni čeká překvapení – beruška Bára! Ukrývá se tam před okolním světem a je smutná. Má totiž na
krovkách jiný počet teček než ostatní berušky. Přesvědčí Káťa berušku, že není důležité jak vypadá, ale jaká
je uvnitř a co dokáže? Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat, je krásné.

Vlna se blíží
Lauren Tarshis
To neštěstí prožíval celý svět… Pro Bena byla návštěva otcova rodného města po jeho smrti sama o sobě
dost těžká. Jednoho rána bolest přešla v hrůzu. Poklidnou vesničkou na pobřeží oceánu otřáslo silné
zemětřesení a zničilo dům Benova strýce. Pak se zvedly vody oceánu. Bena a jeho rodinu odnesla a o
dloučila obrovská tsunami. Ben je v úzkých, sám v cizí zemi tisíce kilometrů od domova. Podaří se mu přežít
jedno z největších neštěstí světových dějin? PŘEŽIL JSEM TSUNAMI, 2011 Dokázal bys přežít ty? Nenechte si
ujít další díly série, která se rázem stala bestsellerem v mnoha zemích světa.

Vyjmenovaná slova desetiminutovky
Eva Mrázková
Co tam jenom napsat, když s měkkým I to vypadá divně, ale s tvrdým Y ještě hůř? Pokud nejste na dlouhé
řeči, ale spíš pro pořádný hardcore trénink, ve snaze vylepšit si známky nebo prostě písemný projev obecně,
jsou Desetiminutovky určeny právě vám! Občas se v knize setkáte s vtípkem nebo s obrázkem, ale
především vás čeká spousta materiálu na procvičení vyjmenovaných slov. A tak berte jeden list po druhém,
anebo na přeskáčku, nebo jeden prostě vytrhněte a vyplňte třeba v tramvaji. Deset minut. A hotovo.

Naučná:
Vánoční ozdoby s láskou tvořené
Petr Herynek
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Vánoční ozdoby, které v knize naleznete, vycházejí z lidových tradic. Naleznete v nich půvab jednoduchosti,
cit a vkus. Místo skla a plastu zde naleznete ptáčky ze šišek, postavičky z makovic, čerty z oříšků a lýka,
řetězy z kůry, panenky z kukuřice, betlémy z těsta a mnoho dalších ozdob z přírodních materiálů.Podobně
jako v předchozích knihách (Perníčky s láskou pečené, Vánoční cukroví s láskou pečené) jsou i zde návody
na výrobu vánočních ozdob doplněny povídáním o původu ozdob, tradicích a zvycích adventního času.

Průvodce kojením
Ina May Gaskin
Americká porodní asistentka s třicetiletou praxí předává osobní zkušenosti a opírá se o vědecké výsledky.
Radí, jak se na kojení připravit ještě před porodem, jak kojení probíhá, jaké pomůcky jsou potřeba, jaké
nepříjemnosti mohou kojící matku potkat ap. Informace jsou doplněny krátkými a zajímavými příběhy žen,
nejen matek.; Příručka pro nastavájící maminky informuje o důležitosti a významu kojení.

Módní kmeny
Caroline Young
Publikace o módních směrech a stylech mladých lidí v uplynulých sto letech.; V knize se dozvíte, jaké
oblékání je typické pro každou subkulturu, ať jde o teddy boys, hippies nebo punk, a jaké jsou jeho kořeny.
Sleduje vývoj od emancipovaných tanečnic charlestonu přes swingující mládež, mods, rockery, hippies,
pankáče a vyznavače emo stylu až po novodobé hipstery. Cesta každého stylu je zmapována od počátečního
impulzu po odkaz, který ovlivnil a stále ovlivňuje další módní styly.

Beletrie:
Hračkář
Liam Pieper
Adam Kulakov je spokojený člověk. Střední věk na něj zatím nedolehl plnou silou, hračky z jeho továrny
dělají radost dětem na celém světě, má více peněz, než kdy může utratit, miluje svou ženu a syna a
vydržuje si tolik milenek, kolik jen před nimi dokáže utajit. Adam však není jediný, kdo v rodině
Kulakovových pečlivě střeží osobní tajemství. Jeho dědeček Arkadij se roku 1944 ocitl v Osvětimi, a tam se
mu naskytla velmi neobvyklá příležitost.

Hlasy
Ursula Poznanski
Psychiatrické oddělení salcburské Kliniky-Sever se specializuje na mimořádně těžké případy. Když je jeden z
lékařů nalezen zavražděný v ošetřovně, musí se vyšetřovatelka Beatrice Kasparyová pokusit vymámit
informace z pacientů. Z traumatizovaných duší, které žijí ve své vlastním světě. A nehrají podle pravidel.
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Měla jsi vůbec někdy rodinu?
Bill Clegg
V předvečer dceřiny svatby otřese domem June Reidové děsivý výbuch. Následný požár pohřbí celou její
rodinu, minulost i budoucnost. Všechno. Zoufalá a ochromená June prchá z místa katastrofy, až skončí v
motelovém pokoji kdesi u oceánu, stovky kilometrů od někdejšího domova. Ponořená do drásavých
vzpomínek neustále přemýšlí o chybách, jichž se dopustila při výchově jediné dcery Lolly i při budování
svého vztahu s partnerem Lukem a které vedly až ke tragickému konci.
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