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Dětská
Jedno morče a dvě mámy
Feller Pieter
Seb a jeho mámy Lotka a Marta se přestěhují z Amsterdamu do provinčního městečka. Seb začne chodit do
jiné školy a rychle si najde nové kamarády. Lidé v sousedství jsou velmi milí, ale výjimka se přece najde – a
bude třeba nemálo trpělivosti a fantazie, než ji maminky se svým klukem zkrotí. Seb, nápaditý ochránce
krásných výmyslů svého dědy Sebastiána, se ve svém pokoji se vším svěřuje morčeti Kamzíkovi. To zvířátko
dokáže donekonečna naslouchat.
Mobilmánie v pohádkové říši
Rožnovská Lenka
Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako počítačový expert? Proč by ne?! I
pohádky jdou s dobou. Jedno se ale nemění ani v sebemodernější pohádce – vítězí, co zvítězit má, žádná
technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem.
Jan Hloupý chce být spisovatel. Jeho příběhy ale redaktoři odmítají, a tak zkusí štěstí jako prodavač
mobilních telefonů. Setká se při tom s Dědem Vševědem, který ho pouhým stiskem kláves Ctrl X na svém
počítači pošle do pohádky. A tak Honza zkouší prodat mobily ježibabě, loupežníkovi nebo vodníkovi, a díky
tomu získá úžasné zkušenosti. Nakonec zatouží po mobilu i pan král, který za něj nabídne Honzovi
princezninu ruku. To už ale Honzovo srdce bije na poplach. Svatba s nemilovanou princeznou!? Jen to ne!
Naštěstí opět zasáhne moudrý Děd Vševěd, jeho počítač, ale hlavně Honzova moudrost. A umoudří se
koneckonců i jeden redaktor, který Honzův pohádkový příběh vydá, a vy si ho teď můžete přečíst.
Tajemný hrad v Karpatech
Verne Jules
Tajemný hrad v Karpatech – V karpatských lesích stojí ponurý polozřícený hrad, který vyvolává děs a hrůzu u
obyvatel blízkých vesniček. Krouží o něm spousta tajuplných a často naprosto neuvěřitelných příběhů.
Jeho tajemství se pokusí odhalit krajem projíždějící hrabě Franz Teleke, který hledá svou ztracenou milenku.

Naučná
Střevo není tabu
O trávicím traktu vesele i vážně
Endersová Giulia
Střevo bylo dosud černou ovcí mezi orgány, o níž bylo člověku nepříjemné hovořit. Tato image se nyní mění.
Nadváha, deprese i alergie souvisí s narušenou rovnováhou střevní ﬂóry. Takže pokud se chceme ve svém
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těle cítit dobře, žít déle a být šťastní, musíme o své střevo pečovat.
Mladá vědkyně Giulia Endersová ve své knize zábavnou formou vysvětluje, jaký je střevo složitý, a přitom
báječný orgán. Je klíčem k tělu i duchu a takříkajíc zadními vrátky nám otevírá zcela nový pohled.
Dřevo
Vše o tom, jak dřevo sekat, skladovat a sušit – a o duši palivového dřeva
Mytting Lars
Vše o tom, jak dřevo sekat, skladovat a sušit – a o duši palivového dřeva.
Kniha se věnuje tradici topení dřevem. Spisovatel a novinář Lars Mytting shromáždil poznatky nejen od
zkušených lidí z nejchladnějších oblastí Norska, ale také od mnoha uznávaných vědců. Popisuje, na co je
důležité dbát při nákupu dřeva, uvádí různé způsoby stavby hráně a zajímavé informace o schnutí dřeva a
jeho spalování. Pojednává rovněž o péči o les, ekologických aspektech topení dřevem a o historii
motorových pil a kamen. V neposlední řadě se v ní dočtete o osobních setkáních s lidmi, kteří mají ke dřevu
zcela speciﬁcký vztah.
Zázračný úklid
Pořádek jednou provždy
Kondo Marie
Poznejte originální umění, díky němuž se spolehlivě zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato
přesvědčivá knížka se právem stala ohromným bestsellerem po celém světě a vyšvihla se na první místo
žebříčku New York Times. Proměňte svůj domov pomocí autorčiny inspirativní metody v trvale uklizené
prostředí: klíčem je vypořádat se s domácností ve správném pořadí, ponechat si jen to, co opravdu milujete,
a udělat vše rychle. Změníte tak svůj život – získáte větší sebejistotu, budete úspěšnější a možná i konečně
zatočíte s přebytečnými kily. A především načerpáte energii k tomu, abyste žili podle svých představ.

Beletrie
Sedmilhářky
I malá lež může mít velké následky…
Moriarty Liane
Jane je hloubavá, do sebe uzavřená šedá myška a v životě to vůbec nemá jednoduché, protože sama
vychovává pětiletého syna. A ten se teď navíc začal ptát po svém tátovi.
Madeline je velká parádnice a přitom neřízená střela. Momentálně jí ztrpčuje život její exmanžel: po letech si
zničehonic vzpomněl, že by se mohl taky podílet na výchově jejich společné dcery.
Celeste je věčně zasněná, poněkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale může trápit, když má tak hodného,
hříšně bohatého manžela a přepychový dům? Snad jen ta jejich dvojčata jsou občas na zabití.
Každá z nich je úplně jiná, a přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně upřímné? Vždyť i
drobné lži a polopravdy můžou časem vyústit v obrovskou tragédii.
Tentokrát to vyjde!
Legardinier Gilles
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Marie má smolné období – ještě včera považovala svůj desetiletý vztah s přítelem za úplnou pohodu, ale
jediná textovka všechno změnila. Marie je teď zase single. A aby toho na ni nebylo málo, v práci to začne být
s podrazáckým šéfem k nesnesení. Ach ti muži! Ale Marie ví, co dělat. Už nebude ta, kdo trpí, teď budou
trpět oni. Marie pro to udělá všechno. A tentokrát už jí to vyjde!
Novinka francouzského autora žánrově i stylově navazuje na jeho dvě předchozí úspěšné romány: Zítra
začnu nový život! A Všechno je jinak!
Husákův děda
Zandl Patrick
Generace prarodičů dnešních dospělých byla zvláštní tím, že její příslušníci postupně žili v několika státech a
společenských zřízeních, aniž by vytáhli paty ze svého města. Bouřlivé zvraty dvacátého století se jim vryly
do životů a daly vzniknout komickým i dramatickým příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. A nové s
nimi prožívali. Jak vypadalo dětství vedle jednoho takového dědy na rázovitém východočeském venkově?
Vedle dědy přesvědčeného komunisty, který prošel nacistickým vězením a sabotoval invazi v roce 1968?
Dětství kluka, kterého politika vůbec nezajímala, ale chtěl vědět, co se skrývá v té bedně s haknkrojcem v
dílně pod ponkem…
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