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Štěpánův podivuhodný stroj
Zuzana Pospíšilová
Štěpán je malý všetečka. Zajímá ho všechno kolem a je rozhodnutý, že z něj bude slavný vynálezce,
přinejmenším jako Edison. Malý Štěpán pomáhá tatínkovi v dílně, mamince nahlíží pod pokličky a
dědovi dokonce rozebere hodiny s kyvadlem, a to vše proto, aby zjistil, jak co funguje. Poté, co objeví
na půdě u prarodičů tajemnou bednu plnou ozubených koleček a různých hejblátek, sestrojí svůj první
vynález.

Horká & Stopa
Philip Ardagh
Další příběh ze série veselých případů detektivní kanceláře Horká & Stopa, která řeší zločiny hlava
nehlava. Sára Horká a její psí kamarádka Stopa si založily vlastní detektivní kancelář u babičky v
kuchyni. Netradiční detektivní duo spolehlivě vypátrá zločin i tam, kde po něm není ani stopy. A
tentokrát snad i skutečného zločince...

Čarování s jehlou
Ruth Laingová
Kniha je plná návodů na jednoduché dekorace, šité dárky nebo oděvní doplňky. Výroba každého
modelu je popsána krok za krokem, jsou zde vysvětleny základy šití, informace o šicím stroji,
pomůckách, nástrojích či materiálech. Nechybí ani střihová příloha.

naučná:
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V parku jako v přírodě
Kateřina Kovaříková
Publikace je určena primárně pracovníkům údržby veřejné zeleně, městským úřadům a dalším
subjektům, které se starají o veřejnou zeleň. Publikace obsahuje informace a návody jak přistupovat k
ochraně zeleně v městských podmínkách a za použití metod co možná nejšetrnějších k okolnímu
prostředí. Publikaci mohou využít také zahrádkáři a hobby pěstitelé, protože obsahuje přehled
běžných chorob a škůdců, s nimiž se lze při pěstování okrasných rostlin setkat.

Pátrání po Schrödingerově kočce
John Gribbin
Může elektron procházet současně dvěma různými štěrbinami? Může být kočka zároveň živá i mrtvá?
Zkušený popularizátor John Gribbin poutavě a srozumitelně přibližuje podivuhodný svět kvantové
fyziky. Zabývá se kvantovou mechanikou a zejména principem neurčitosti, který je přelomovou
představou pro výzkum mikrosvěta. Pokud byste chtěli vědět, jak je možné, že seriózní fyzik dospěje k
závěru, že buď nic neexistuje, nebo existuje všechno, co je možné, nezbývá vám nic jiného, než si tuto
knihu přečíst.

Žhavé nebe nad Československem
Marek Brzkovský
O zapojení českých a slovenských letců do bojů první a druhé světové války už toho bylo napsáno
mnoho. Nesrovnatelně méně je zmapována jejich účast ve střetech vedených nad územím
Československa, zejména v dobách označovaných za mírové. Nápravu přináší výpravná obrazová
publikace dvou českých specialistů na dějiny vojenského letectví.

beletrie:
Eliza je sama doma
Jane L. Rosen
Román americké autorky vypráví nejen zábavné historky z maloměsta, ale i temné příběhy z
dospívání, o kterých se běžně nemluví. Takhle se to stát nemělo. Když Eliza Huntová kdysi zakládala
facebookovou Nástěnku pro ženy z Hudson Valley, tetelila se štěstím v domě na předměstí s
dokonalým manželem a malými dvojčaty. Dnes, když je hnízdo prázdné a ona trpí mučivou agorafobií,
se z někdejší záliby stalo jediné pojítko se životem tam venku.
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Sestry
Martin Uhlíř
Autorův románový debut se odehrává během dovolené v letovisku, kam si hlavní protagonista Robert
přijede srovnat myšlenky a setkává se zde se zajímavou trojicí - dvěma sestrami a partnerem jedné z
nich. Lila a Marie jsou sice sestry, ale nemohou být rozdílnější.

Smrtící luna
N. K. Jemisin
První díl fantasy série Snová krev, která se odehrává ve starobylé říši, v níž je každodenní život pevně
spjat s magií. Město plane pod Snící lunou. V prastaré říši Gudžárej je jediným zákonem mír. Na
střechách a ve stínech dlážděných uliček hlavního města se skrývají sběrači -- ochránci tohoto míru.
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