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Dětská:
Logohrátky
Zuzana Pospíšilová
Není výslovnost vašeho předškoláka úplně v pořádku? Rádi byste své dítě podpořili v mluvních
dovednostech a motivovali ho ke správné výslovnosti? Skvěle vám v tom pomůže tato hravá
ilustrovaná knížka.

Vánoční hrátky pro šikuly 2
Lenka Bucharová
Další knížka pro malé i velké šikuly a šikulky přináší řadu návodů na skvělé výrobky, které jsou
vyzkoušené i v praxi. Oslavte i letošní Vánoce s našimi tvůrci! Přinášíme vám originální náměty na
vánoční dárky pro kamarády i rodiče a také spoustu nápadů, jak si vytvořit vlastní osobité vánoční
ozdoby a dekorace.

Letopisy Podzemě
Suzanne Collins
První díl fantasy série pro starší děti, která se odehrává v Podzemi, ve světě nacházejícím se pod New
Yorkem, obývaném obřím hmyzem, potkany, netopýry, ale i lidmi, kteří sem přišli před několika
staletími. Když se Gregor spolu se svojí sestrou zřítí do temné Podzemě, netuší, že jeho pád není
obyčejná náhoda. Podle proroctví má sehrát velkou roli v událostech, ke kterým se v Podzemi
schyluje. Gregor se střetu mezi podzemními tvory nechce účastnit.

naučná:

Prostě Hawking!
Vass Rüdiger
Jde o inspirující a vzrušující cestu Hawkingovým vesmírem, která si nijak nezadá se sci-ﬁ. Autor
srozumitelně vysvětluje fascinující Hawkingovy vědecké poznatky a domněnky, včetně jeho
případných omylů, přičem se mu daří na stránkách poměrně útlé publikace v podstatě představit
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Hawkingovo životní dílo a jeho aktuální význam. Všechno je vysvětleno odlehčeným tónem a tak, aby
nebyly třeba žádné předchozí znalosti.

Ruka noci podaná
Václav Cílek
Když cítíme obavy a zaženeme je, tak se vrátí v méně nápadné podobě, ale silnější. Pokud se
začneme na krizi připravovat, kupodivu pocítíme ulehčení. Tato kniha je o rodinné přípravě na krizi,
která možná nikdy nenastane. První část textu pojednává o to, jakou povahu mají ti lidé, kteří krize
přežívají, a jak při tom jednají. Druhá část se týká těch úplně nejpraktičtějších návodů, jak
dezinﬁkovat vodu, jaký ﬁltr si koupit, jak skladovat potraviny či vytvořit v domě postiženém
výpadkem sítě teplou místnost.

Zdivočelé Sudety
Milan Jenčík
Bohatě ilustrovaná kniha založená na mnohaletém archivním i terénním výzkumu přináší objevný
popis bouřlivého roku 1938. Velké události se v ní prolínají s rozborem činnosti jednotek Stráže obrany
státu v exponovaných pohraničních oblastech západních Čech. Autor se ovšem nově dívá i na
související poválečné dozvuky: působení německých záškodnických organizací, útěk banderovců přes
západní Čechy či transfer německého obyvatelstva.

beletrie:
Prach, který se snáší ze snů
Louis De Bernieres
Na začátku dvacátého století vyrůstá Rosie McCoshová se svými třemi sestrami v idylické domácnosti
v Kentu. Čas nevinnosti a dětských her ovšem přeruší válka. Před mladou Rosie leží cesta plná
nástrah: ucházejí se o ni dva muži a její smysl pro povinnost a touha žít naplno ji ve válečných letech
přivádějí do situací, na které jako venkovská dívka není ani zdaleka připravená. Dokážou ona a její
sestry začít nový život na troskách zničeného světa?

Podbrdské ženy
Jana Poncarová
Velmi syrový příběh mapuje život jedné rodiny na podbrdském venkově v průběhu celého 20. století.
Příběh o tom, jak mateřská (ne)láska ovlivní příběh celých generací. Příběh začíná po první světové
válce. Mírek vyrůstá se setrami a despotickým otcem bez matky, která zemřela po porodu jeho
nejmladší sestry.
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Caesarův trůn
Steven Saylor
Gordianus Hledač byl po desítkách let, kdy vyšetřoval zločiny a vraždy v řadách mocných, povýšen do
jezdeckého stavu a pevně a deﬁnitivně se rozhodl odebrat se na odpočinek. Staré přísloví však říká:
Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu své plány. Právě 10. března ráno ho nečekaně pozve na schůzku
senátor Cicero a posléze samotný Caesar. Oba žádají totéž: aby pozorně sledoval, co se děje, pátral a
vyptával se, dokud nezjistí, jestli někdo neosnuje nějaké spiknutí usilující o Caesarův život.
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