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Dračí srdce.
Záhada zelené jeskyně
Ana Galán
Poutavé příběhy plné dobrodružství a fantazie si získaly oblibu u dětí po celém světě. Kalovi se podaří
rozluštit zprávu, kterou objevil v Kurielově chýši. Léčitel ho prosí, aby za ním okamžitě přišel do katakomb. Je
to nebezpečné a mohla by to být past, ale Kale sebere odvahu a rozhodne se riskovat. Avšak jeho mise
ztroskotá hned na začátku. Když se dostane do starostova hradu, chytí ho a zavřou do stejné kobky jako
Kuriela! Jak se dostane ven, aby našel další semínko, a zachránil tak s kamarády a jejich draky mluvící
stromy?

Řvi potichu, brácho
Ivona Březinová
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu
a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se
v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani milující
maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by
nepřežily. Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho
okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše
Kučerovského dětem ukazuje, že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho
nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění.

Příručka sexy čarodějky
Dame Darcy
Příručka sexy čarodějky je plná osobitých ilustrací a nápadů pro mladé čarodějky, které touží po
neobyčejném životě plném magie. Na začátku najdou dívky test, který jim řekne, jaký druh čarodějky jsou.
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Pak už nezbývá, než se začíst a pustit se do kouzlení! Nápaditý průvodce světem magie pro mladé
kouzelnice je plný tipů, receptů a kouzel a je bohatě ilustrovaný autorkou.

Naučná:

Běžecká revoluce
jak běhat rychleji, dál a bez zranění po celý život
Nicholas S. Romanov,
Terminologický slovník; Obsahuje rejstřík; Dvojnásobný olympijský trenér a tvůrce běžecké metody Pose
Method Nicholas Romanov, mezi jehož svěřence patří elitní běžci i hobíci, přichází s vynikajícím průvodcem
běžecké techniky, díky níž budete běhat rychleji a mnohem bezpečněji. Běh podle Pose Method je
výsledkem více než pětadvaceti let zkoumání pohybů člověka a vývoje jednotného přístupu k technice běhu.
Nikdy v minulosti žádná kniha o běhání nezačínala konstatováním, že se nejdřív musíte naučit běhat, až pak
se můžete pustit do tréninku. Dokud totiž nezvládnete základní pohyby pro přirozený běh, budete své tělo
jenom trápit a ve výsledku si spíš ublížíte. Tato kniha pomůže každému, aby se zlepšil a podal nejlepší
výkon.

Čína
z anglického originálu Bezlitz pocket guide China (9th Ed.) přeložil autorský
kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.
Obsahuje rejstřík; Obálkový podnázev: inspirace na cesty.

Krámek s kouzly
James R. Doty,
Z angličtiny přeložila Kateřina Sigmundová; NEUROCHIRURGOVA VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍM MOZKU A
TAJEMSTVÍM SRDCE Myslíte, že kouzla existují jen v pohádkách? Tato kniha vás přesvědčí o opaku – kouzlit
může opravdu každý, ale jedná se o kouzla, která se schovávají v lidské mysli. James R. Doty, MD, uznávaný
americký neurochirurg, který se v posledních letech zaměřil na vědecké zkoumání soucitu, přináší svůj
životní příběh, ve kterém odhaluje tajemství takového kouzlení. Ještě jako malému chlapci, žijícímu ve velmi
neutěšených poměrech, se mu díky náhodnému setkání v krámku s kouzly otevřela cesta k tréninku vlastní
mysli, díky kterému později dokázal překonat mnohé překážky na své krkolomné cestě k úspěchu. Ale co to
doopravdy znamená být úspěšný a co je vlastně v životě opravdu důležité, tomu se musel naučit
prostřednictvím tvrdých životních zkoušek.
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Beletrie:

Labyrint z kostí
James Rollins
Sigma Force řeší záhady kolem ztracené Atlantidy… V odlehlých chorvatských horách dojde k podivnému
objevu: v podzemní jeskyni se nachází stovky let stará katolická kaple s kostmi neandrtálské ženy. Nástěnné
malby v sousední jeskyni vyprávějí příběh o velké bitvě mezi kmeny neandrtálců a nestvůrnými postavami
ze stínů. Kdo je tím tajemným nepřítelem a co malby znamenají? Tým vědců, který se snaží na tyto otázky
najít odpovědi, je napaden a souběžně s tím kdosi krvavě zaútočí na výzkumné středisko primátů v americké
Atlantě. Jak tyto útoky souvisejí? Kdo za nimi stojí?

Případ sváteční sukně
Pavel Šoltész
Detektivní příběh zasazený do středověké Prahy začíná na Štědrý den koncem patnáctého století ve
staroměstských lázních, kam si odpoledne zašel Peregrin Kameník, mistr obojího práva. A právě se tam řešil
problém, že se jednomu z návštěvníků lázní ztratilo ošacení. Simeon Prunar, který byl ten den také v lázních,
v noci po návratu domů za záhadných okolností zemřel. Vše nasvědčovalo otravě, ale mezi lidmi se začalo
šířit, že na vině je jeho mladá manželka Marta…

Ve službách spravedlnosti
Ann Leckie
Vyčnívající sci-ﬁ román nabízí neobvyklý způsob vyprávění prostřednictvím speciﬁckého používání
gramatických rodů a představuje v úvodu Breq, jenž je posledním pozůstatkem umělé inteligence
kosmického vojenského transportéru Spravedlnost Toren. Breq byla jedním z tzv. periferů, jedinců z
podrobených světů, kteří byli zapojováni do umělého vědění lodi, a jejichž lidství tím deﬁnitivně zmizelo.
Paralelně se tak začnou odvíjet dva dramatické dobrodružné příběhy. Retrospektivní ohlédnutí zpět do
nedaleké minulosti, kdy se při jedné z invazí cosi zásadně nepodařilo a současná linie sledující Breq, pátrající
po okolnostech zničení Spravedlnosti a toužící naplnit svou pomstu. Vydařený debut americké spisovatelky
uhrančivým způsobem líčí svérázný uvěřitelný svět budoucnosti s jeho komplikovaným fungováním.; Úvodní
díl strhující dobrodružné sci-ﬁ trilogie Rádčské impérium. Originální space opera americké autorky vzbudila
ve světě fantastiky pozornost a získala několik žánrových ocenění.
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