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Dětská:

Kiosek
Anete Melece
Kreslený příběh o paní Olze, jejíž život uvázl v novinovém stánku uprostřed velkého města. Příběh o
paní Olze, která uvízla ve stánku a nemůže se z něj dostat ven. Den za dnem Olga obsluhuje
zákazníky, listuje si časopisy a touží někam vycestovat. Až jednoho dne odstartuje řetězec náhodných
událostí její putování. Animovaný ﬁlm Anete Melece (1983) Kiosek, na jehož motivy vznikla i tato
kniha, si vysloužil široké uznání po celém světě. Nakladatelská anotace.

Vúdúlínek
Daniela Fischerová
Pohádkový příběh o klukovi z lesa, který se měl jmenovat Budulínek, ale chlapík, který měl jeho jméno
zapsat, si už špatně pamatoval písmenka a zapsal ho jako Vúdúlínka - a malér byl na světě! Každý
občas provedeme něco, co je trochu fuj. Vlastně to ani nechceme dělat. Pak nás to mrzí a cítíme se
pod psa. Třeba v tom je nějaké zlé kouzlo. Ten kluk se měl jmenovat Budulínek, ale očarovalo ho
kouzlo vúdú, stal se z něj Vúdúlínek... Nakladatelská anotace. Kráceno.

Marvel - sbírka příběhů

Přehlídka nepřekonatelných hrdinů, kteří zachraňují svět. Captain Marvel a Gamora čelí svým
nejtemnějším obavám, Spider-Man dá na frak otravnému nepříteli, Strážci Galaxie si musí poradit s
vesmírným drakem... Osmnáct dobrodružství plných epických bitev a nefalšované marvelovské
zábavy. Nakladatelská anotace. Kráceno.

naučná:
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Aby po nás něco zůstalo
Anna Novotná
Tato kniha přináší pozoruhodný portrét patnácti svérázných osobností novodobých „zámeckých
pánů“, kteří v sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili zámek. Přesněji,
většinou jen jeho ruinu. Uskutečnění svého snu od té chvíle věnují veškerý svůj čas, peníze i své
fyzické síly. Často zámku podřizují i osobní vztahy. To všechno pod jediným společným jmenovatelem
Aby po nás něco zůstalo...

Život za nacistické okupace
Paul Roland
Když nacisté vtrhli do cizí země, neměli v úmyslu nastolit spravedlivou vládu. Ba naopak. Rozkrádali
historické poklady, průmysl i přírodní zdroje poražených národů s cílem prosadit německou nadvládu
a nastolit v Evropě Hitlerův nový řád. Historik Paul Roland v knize Život za nacistické okupace vypráví
o každodenním životě pod německou nadvládou – ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Polsku, Itálii,
Československu, Rakousku, Dánsku, Norsku, Guernsey a na ostrovech v Lamanšském průlivu –, kterou
Němci vykonávali pomocí úplatků i brutality, znásilňování a mučení, navádění a zastrašování.

Krátké dějiny (téměř) všeho paranormálního
Terje G. Simonsen
Kniha představuje nejpodrobnější paranormální průzkum, jaký byl kdy proveden, plný pozoruhodných
příběhů od vědců a známých myslitelů. naznačuje, že paranormální jevy mohou být objektivně
skutečné.

beletrie:

Noční pták
Brian Freeman
Sanfranciský detektiv Frost Easton nevěří v náhody. Sebevražda dvou žen v šíleném záchvatu, jedné
skokem z mostu, druhé kulkou na svatbě přítelkyně, musí mít něco společného. Stopy ho zavedou k
Frankie Steinové, psychiatričce, která oběma zemřelým vymazala z paměti události, jež v nich
vyvolávaly panické stavy. Frankie zná leckterá tajemství svých pacientů.
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Opička na gumě
Eva Střihavková
Únik do přírody za klidem nemusí být vždy idylický. Román mladé české autorky. Třicátník Viktor míří
do Beskyd za vysněnou prací a čerstvým vzduchem. Místo toho na něj čeká všudypřítomný smrad a
tetřevna, kde ho terorizuje důchodce Johan, praštěná brigádnice Adéla i její strýc, který útočiště pro
ohrožené ptactvo využívá ke svým záletům. V tomto kraji to není vůbec jednoduché - zábavu
obstarává opuštěné fotbalové hřiště, zaplivaná putyka nebo domácí hazardní večírky.

Včelař z Aleppa
Christy Lefteri
Román o válce, ztrátě a bolesti, lásce, odvaze a nezlomné naději je inspirován příběhy lidí, které
autorka potkala coby dobrovolnice v letech 2016-2017 v uprchlickém centru v Aténách. Autentický a
sugestivní příběh o ztrátě domova a síle zármutku, lásky a odvahy, o lidskosti a nezlomné naději na
nový začátek. Milionové syrské Aleppo je prozářené sluncem a vůní oliv a pistácií. Klidný a spokojený
život tu prožívá i včelař Nuri a jeho žena Afra, obklopeni rodinou a přáteli, dokud se nestane
nepředstavitelné a nepřijde všeničící hrůza. Ti předvídavější odešli včas, ale Nuri se nedokázal vzdát
rodného města, svých včel a života, který znal.
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