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Dětská

Záchranářské pohádky
Zuzana Pospíšilová

Dvacet vtipných pohádkových příběhů má jednoznačné hrdiny – hasiče, lékaře a policisty. Kromě
nich se ale můžete těšit také na víly, vodníky, skřítky, princezny a další obvyklé pohádkové postavy.
Všichni dohromady se postarají o to, aby při všemožných nehodách, lumpárnách a vylomeninách
vždy všechno dobře dopadlo. Až si Záchranářské pohádky přečtete, jistě si už jednou provždy
budete pamatovat telefonní čísla 150, 155, 158 a 112. Víte, komu patří? Jestli ne, tak se rychle
pusťte do čtení.

Příšerka z kumbálu
Obert Skye
Dvanáctiletý Rob se navzdory snaze rodičů odmítá stát vášnivým čtenářem a knihy, které od nich dostane,
pravidelně končí v kumbálu. Právě tam totiž Rob odklízí veškerý nepořádek.

Jak se naučit blogovat a vlogovat v 10 krocích
Shane Birley
Desatero základních dovedností nutných pro blogování. Určeno starším dětem a mládeži.; Populárně naučná
publikace provede čtenáře v deseti kapitolách jak technickou, tak i obsahovou a etickou stránkou psaní
blogu. Od založení si blogu, přes uvědomění si "co chci světu sdělit", bezpečnost, interakci s fanoušky až po
právní stránku, jako je například otázka autorských práv.
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Naučná:

České zvyky a tradice
Klára Trnková
Knížka s ilustracemi Jiřího Trnky představí tradiční české zvyky, hry a zábavy našich předků v průběhu
celého roku. Každý týden si připomeneme, jak dříve běžely všední dny, jaké práce byly obvyklé, co se
jídávalo a jaké svátky slavili naši předkové. Slavnosti a svátky bývaly předělem a také zpestřením nelehkého
života plného práce.

Blízká setkání s UFO
Robert Homir
Existence UFO je nespočetněkrát prokázanou skutečností a značné množství těchto neidentiﬁkovatelných
létajících objektů je charakterizováno jako „létající talíře“, jejichž posádka však není tvořena mimozemšťany
z nepřekonatelných dálav vesmíru, odkud i světelný paprsek letí i celé tisíce let, ale potomky jednoho druhu
vysoce inteligentních dinosaurů, kteří mezi námi působí trvale, pravidelně a často, a to již po celé dlouhé
věky. Překvapující a šokující je odhalení, v jakých životních podmínkách jejich civilizace existuje, vyvíjí se a
tvoří. V knize najdeme odpovědi na takové otázky, jakou jsou např. kruhy v obilí (piktogramy či agroglyfy),
únosy lidí, odborné operace zvířat, na tzv. „mariánská zjevení a další záhady.

Večeře u Florentýny
Jana Zatloukalová

Snadné, rychlé a zdravé večeře mají společný základ, a tím je zelenina. Ta jídlo odlehčí, udělá ho svěžím,
zdravým a zajímavým. Právě zelenina vám dá ten potřebný první impulz, co zrovna dnes připravit. V této
knížce se dozvíte, jak večeři založit na zelenině a jak k ní vybrat další suroviny, aby vzniklo dobré jídlo.

Beletrie:
Krev na stopách
Jan Hartman

Mladá švýcarská novinářka Julie právě prožívá nejšťastnější období svého života. To však brzy pomine, když
se ji hlava největšího státu světa rozhodne vygumovat z historie. Nic netušící Julie totiž udržuje nevědomky
vztah s mužem, který je pro nového ruského prezidenta trnem v oku. Útok ruských tajných složek přežije jen
náhodou, a aby obhájila svoje místo ve světě, vrhá se do nebezpečného pátrání po největším tajemství 20.
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století. Čím více se blíží k odhalení pravdy, tím více se smyčka kolem jejího krku utahuje a vyplouvají na
povrch šokující informace bořící ty nejznámější mýty evropské historie. Napínavá kniha nás provede
spletitými uličkami nejvyšší ruské politiky, ale současně také můžeme sledovat paralelní osud tajemné
devatenáctileté dívky ze začátku dvacátého století. Napínavý thriller plný nečekaných zvratů, historie a
tajemství.

Tajemství Anny z Lampersdorfu
Naďa Horáková
Anna z Lampersdorfu sní svůj věčný sen již několik staletí, ukrytá v hrobce kdesi na Hodonínsku. Říká se, že
ten, kdo ji nalezne, získá nesmírné bohatství. Příběh lásky a intrik s nádechem tajemna, vystavěný na
pověstech, religiozitě a historii Slovácka, začíná na troskách Velké Moravy, pokračuje ve 13. století a
završuje se v současnosti. Ukazuje, že lidské charaktery se za celá staletí příliš nezměnily a že i moderní
člověk by měl být pokorný...

Sbohem, Piccadilly
Cynthia Harrod-Eagles
Píše se rok 1914 a Velká Británie čelí válce. Život Hunterových, jejich dětí, služebnictva a sousedů už nikdy
nebude jako dřív. Pro dvacetiletého Davida představuje válka možnost projevit hrdinství, ale když se jeho
matka dozví, že narukoval, zlomí jí to srdce. Krásná Diana se seznámí s vikomtem Charlesem Wroughtonem
a zdá se, že ji čeká šťastná budoucnost, ovšem svolí aristokratická rodina ke sňatku dědice s pouhou dcerou
bankéře?
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