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Dětská:
Hurvínek a kouzelné muzeum
Ivona Březinová
Prastarému muzeu loutek, kde pan Spejbl pracuje jako hlídač, hrozí zbourání. Hurvínek se díky své
neposlušnosti dostane do podzemí muzea a objeví svět, který byl doposud návštěvníkům zcela utajen. Velmi
brzy bude muset prokázat svou chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil taťuldu, ale
i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.

Křečkosaurus rex
Tom O´Donnell
Zvířecí koutek v šesté třídě se rozrostl o záhadný přírůstek. Vypadá jako křeček, ale řve jako pravěký ještěr.
Sam přesně ví, jak se bude jmenovat: Krečkosaurus rex. Když vyhládlý hlodavec zhltne podezřelou výživu
pro kulturisty s názvem Nadupaný dinosaurus, začnou se dít věci. Sam a jeho supersilný miniparťák se totiž
postaví postrachu celé školy, obávanému Valdemarovi „Vazounovi“. Ten se divného křečka nebojí, ale
možná by měl.

Narozeninová přání z papíru
Ellen Giggenbach
Chceš někomu blízkému popřát k narozeninám? Tato knížka s hravými ilustracemi Ellen Giggenbachové ti to
usnadní – s její pomocí mohou i děti od 6 let snadno a rychle vytvořit půvabné papírové minidárky – dárkové
krabičky, jmenovky a nápaditá přáníčka s plastickými či 3D motivy, na něž lze napsat přání a dotvořit je
pomocí samolepek. Papírová přáníčka s půvabnými obrázky květin a zvířátek udělají zaručeně každému
radost!

Naučná:
Co tě nezabije
Scott Carney
Jak ledová voda, extrémní nadmořská výška a okolní podmínky obnoví naši zašlou sílu. Každý rok miliony lidí
zanechají cvičení ve ﬁtkách a snaží se zocelit Boot Campy v obtížných surových podmínkách. Sdílejí
ideologii, že v komfortu moderní doby jsme zeslábli a fyzickou ondici nejlépe nabydeme v původním
prostředí našich předků. Věří, že lidské tělo je propojeno s okolním prostředím, takže při změně prostředí se
může změnit i tělo. Nikdo o tom neví víc než holandský ﬁtness guru Wim Hof, jehož pozoruhodná schopnost
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kontrolovat svou tělesnou teplotu v extrémním chladu vyvolala smršť vědeckých studií. Kniha zkoumá
chování lidského těla v extrémních podmínkách. Návody na tréninky a cvičební plány.

Meda Mládková - můj úžasný život
Ondřej Kundra
Knižní rozhovor, který s mecenáškou a sběratelkou umění Medou Mládkovou vedl novinář Ondřej
Kundra.; Publikace přibližuje nevšední životní osudy ženy, která díky své cílevědomosti a nezdolné energii
dokázala mj. vybudovat vynikající sbírku obrazů malíře Františka Kupky či cennou kolekci děl
nonkonformních českých výtvarníků 70. a 80. let. Mládková vzpomíná na své dětství a mládí, počáteční léta
exilu ve Švýcarsku a Paříži, seznámení s osudovým mužem svého života, ekonomem Janem Mládkem.
Popisuje život ve Spojených státech amerických, návraty do Československa; připomíná svá setkání s umělci
či se zajímavými lidmi z jiných oblastí společenského a politického života. Závěrečné kapitoly se věnují
aktivitám M. Mládkové v jejím rodném Česku po roku 1989 (mj. otevření pražského Muzea Kampa - Nadace
Jana a Medy Mládkových v roce 2003).

Čajové opojení
Linda Gaylard
Odhalte umění přípravy dokonalého šálku čaje a vydejte se na fascinující cestu historií i současností tohoto
celosvětově oblíbeného nápoje. Naučíte se rozpoznávat jednotlivé druhy čajů i jejich chuťové nuance a
připravíte si celou škálu tradičních i odvážných koktejlů, jejichž základ tvoří právě čaj. Autorka Linda
Gaylardová je čajová sommeliérka, která cestovala po celém světě a své poznatky sepsala do této nádherné
výpravné a poučné knihy.

Beletrie:
Batoh, medvěd a osm kartonů vodky
Lev Golinkin
Jaké to je být malým židovským klukem v Sovětském svazu osmdesátých let? A jak to probíhá, když se
rozhodnete emigrovat za oceán do vysněné země? To vše a ještě mnohem více naleznete v
autobiograﬁckém románu Lva Golinkina – skvělého vypravěče i pozorovatele, mistra břitkého humoru i
nadsázky. Autorova výpověď je neotřelým popisem kulis rozpadajícího se impéria i strastiplné cesty za lepší
budoucností a hledání vlastní identity.

Poslední anglická královna
Steve Robinson
Třetí díl z volné řady detektivních thrillerů Jeferson Tayte. Renomovaného genealoga vede mrtvolami posetá
cesta až do období fungování Londýnské královské společnosti v roce 1708.; Vzrušující krimi thriller s notnou
dávkou historie, ve kterém podivné vraždy a záhadné zločiny vyšetřuje špičkový genealog Jeﬀerson Tayte.
Tentokrát Tayta další případ zavede na anglickou půdu začátku 18. století, kdy pět vědců a kolegů Isaaca
Newtona a Christophera Wrena bylo za podivných okolností oběšeno za velezradu. I když se tato událost zdá
dějinami dostatečně vzdálená, existuje přece jen kdosi, kdo hodlá obnovit jistou tradici královské linie v naší
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současnosti a použít k tomu neváhá všechny prostředky včetně intrik, únosů a vražd. Do hledáčku tohoto
machiavelistického zločince se dostanou i Tayte s kolegyní Jean, kterým s blížícím se odhalením pravdy hrozí
smrtelné nebezpečí.

Divotvůrce
Sebastien De Castell
Divotvůrce Magie je zrádná hra. Kellen je pouze několik okamžiků od svého prvního magického souboje a
čtyř zkoušek, které z něj mají udělat divotvůrce. Je tu však jeden problém: jeho magie je slabá. Jste-li
zavěcenci Jan’Tepu a blíží se vaše šestnácté narozeniny, měli byste být připraveni prokázat své magické
schopnosti. Buď to, nebo mít v záloze nějaký zázrak. Jenže Kellen nemůže spoléhat ani na jedno z toho.
Nezdědil totiž žádné magické nadání a nemá tedy výjimečné schopnosti jako ostatní. Ví, že bude muset
použít pár triků, aby nezneuctil svou rodinu a nestal se sha’tepským sluhou.
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