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Dětská:
Umíš se správně chovat?
Štěpánka Sekaninová
Umíš se chovat??! Tak schválně… Otevři knížku, vezmi papír a zkus si odpovědět na jednoduché
kvízové věty. Potom zatáhni za táhlo a zkontroluj své odpovědi. K tomu si můžeš pohrát s veselými
ilustracemi, které můžeš dle libosti měnit na správné a špatné situace. Zábavná veselá kniha plná
obrázků a úkolů tě naučí slušnému chování..

Griša - Bouře a vzdor
Leigh Bardugo
Druhá část fantasy trilogie pokračuje v líčení osudů světlonošky Aliny Starkové, která disponuje
výjimečnou magickou mocí.; Z Aliny Starkové se stala světlonoška. Jenže cena, kterou za to platí, je
vysoká. Temnyj je víc než kdy předtím odhodlaný využít jejích schopností k získání trůnu. Alina se
snaží jeho nástrahám vzdorovat, přesto se do nich zaplétá a vzdaluje se od lásky, v níž až doteď
hledala své útočiště. Alina cítí, že jestli chce Ravku zachránit, bude si muset vybrat. Ponechá si svoji
výjimečnou moc a zachrání zemi, nebo se jí vzdá, a zvolí lásku? Na Alinu Starkovou se žene divoká
bouře. Čeká ji vnitřní boj. Vyjde z něj jako vítěz, nebo jako poražený?

Minecraft ročenka 2018
Stephanie Milton
Minecraft Knížka na rok 2018 V aktuální ročence najdeš od všeho minecrafťáckého trochu: tipy, jak se
stát lepším hráčem, příklady zajímavých staveb, shrnutí toho nejdůležitějšího, co se za uplynulý rok v
úžasném světě Minecraftu událo, a nechybí ani pohled na naši skvělou komunitu. Doufáme, že si to
všechno užiješ, protože je toho opravdu hodně! Spustili jsme několik důležitých aktualizací,
zapracovali jsme na Mineconu, který může navštěvovat stále více lidí, a nezaháleli jsme ani v oblasti
charity. V knize najdeš i rozhovor s autorem prvního oﬁciálního románu z minecraftovského prostředí!

Naučná:
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Rozmysli si, co chceš
svoboda myšlení
Thorsten Havener
Proč stále děláme něco, co vlastně ani nechceme dělat? Ať už při nákupu, v práci nebo v lásce – naše
myšlení je stále ovlivňované: řečí, posunky a mimikou našeho okolí. Thorsten Havener nám na
základě osobních zkušeností, názorných příkladů, ohromujících efektů a vědeckých pokusů
představuje triky a metody, kterými každodenně někdo manipuluje naše myšlenky – a s překvapivě
silným účinkem.

Muzikoterapie a edukace
Marie Beníčková
Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém
trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické
muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník
technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe.

Jóga pro sportovce
Ryanne Cunningham
Sportovní trénink klade zvýšenou zátěž na určité svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají v pozadí.
Jóga dokáže vyváženě působit na všechny svalové skupiny, které jsou namáhané při každodenním
konkrétním cvičením. Autorka, instruktorka jógy, trénuje a trénovala mnoho vrcholových sportovců,
kterým pomohla k lepší pohyblivosti, vytrvalosti a zpevnění svalového korzetu. Její kniha přináší
podrobný popis a ilustrace jógových ásan a sestav, vhodných pro posílení nebo protažení jednotlivých
svalových partií.

Beletrie:
Největší muž na světě
Pavel Brycz
Pro malého chlapce, který přijel společně s matkou a sestřičkou na venkov, byl strýček Max tím
největším mužem na světě – bývalý legionář, který se nikdy před nikým nesklonil. Z jeho vyprávění se
stala cesta vedoucí k zamlčované a popírané historii. Spolu s Maxem tak chlapec procházel bojišti
první světové války i sibiřské anabáze. Ty největší boje však je třeba svést doma – s rodinou i
režimem. A i sám největší muž má svá temná tajemství, která mohou zničit celý jeden hrdý chlapecký
svět.
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Úplněk vlka
Lincoln Child
Vraždy, které v odlehlé pustině Adirondackého pohoří rozbouřily poklidný život místních lidí, nesou
znaky čehosi nelidského. Oběti jsou zmasakrované k nepoznání, roztrhané, pokousané a ponechané
na nepřístupných místech, kam mnohdy ještě lidská noha nevstoupila. Vypadá to na divokého
samotářského medvěda. Jenže medvědi se v této oblasti takřka nevyskytují – a navíc by museli mít
neuvěřitelnou sílu. Historik Jeremy Logan přijíždí do místní umělecké kolonie, aby tu v klidu dopsal
svou studii o středověkém kacířství.

Ztracené světlo
Jill Santopolo
Neodolatelný romantický příběh o přetrvávající síle opravdové lásky se šokujícím, nezapomenutelným
koncem. – Lucy stojí před životním rozhodnutím. Než k němu dospěje, bude si muset přehrát svůj
příběh, vlastně jejich příběh, od začátku. S Gabem se seznámí na univerzitě v jeden zvláštní den,
který promění osudy všech zúčastněných. Je možné, aby našli smysl život jeden ve druhém? Anebo se
mají podvolit proudům, které je od sebe odvádějí? Jejich třináctiletá cesta plná snů, touhy, žárlivosti,
zrad a nakonec lásky je hlubokým a zároveň čtivým vykreslením jednoho (ne)obyčejného vztahu, ve
kterém se může najít každý, kdo miloval.
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