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Dětská:
Hlava plná neplech
Suza Kolb
Nový domov? Shetlandským poníkům Čokovi a Keksovi se to pranic nelíbí. Ale šéfová dostala místo daleko
od toho starého, a tak se všichni, dvounožci i čtyřnožci, musí stěhovat. Jenomže na novém statku se dějí
divné věci: nocí se nesou záhadné zvuky, do tmy svítí tajemná světýlka, po dvoře se vznáší postava v bílém
hávu. A ve vsi se povídá, že na statku straší.

Kapitán Flint je zase in
Torsten Wohllleben
Prošpikované obrázky a neodolatelným humorem! Ve dvanácti se prý život kompletně změní. O tom však u
Flinta nemůže být řeč: pořád stejná škola, stejní kamarádi a rodiče, co jdou člověku pořád stejně na nervy.
Jen Lea, sestřina nejlepší kamarádka.

Zvířata
velká encyklopedie s 3D obrázky
Horváthné Czentye, Ibolya
Encyklopedie představuje rozmanitý svět zvířat. Zvířata jsou řazena nikoliv podle druhů, nýbrž tematicky
podle různých schopností a zajímavostí. Dozvíte se např., která zvířata se nejlépe maskují a brání, která jsou
nejvynalézavější a která jsou nejvzornějšími rodiči. Na závěr jsou přidány rekordy ze světa zvířat. Krátké
texty doplňuje množství trojrozměrných digitálních ilustrací pro 3D brýle.; Obrazová encyklopedie zvířat s
trojrozměrnými obrázky a 3D brýlemi. Pro děti od 11 let.

Naučná:
Helena v proudu času
Robert Rohál
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Výpravná kniha mapuje dráhu populární zpěvačky Heleny Vondráčkové (*24. června 1947). Rok před
maturitou vyhrála v pražské Lucerně soutěž Hledáme nové zpěváky, krátce nato natočila svůj první hit –
Červenou řeku, který téměř zlidověl. Její pěvecká kariéra začala v roce 1965 v pražském divadle Rokoko,
později utvořila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem populární trio Golden Kids (1968–1970). Od roku
1971 vystupuje sólově. Jako naše první zpěvačka povýšila statické zpívání u mikrofonu na hodnotnou
podívanou s tancem, stepem a hrou na klavír a conga.

Každý kopec bere... ...dech
Milan Silný
Víte, které z českých kopců jsou nejsladší? Cukrák a Medník. Tím ale výčet sladkostí nekončí. Na Břeclavsku
se nachází kopec, kterému se říká Cukrmandle. A jaké nejpikantnější názvy české kopce mají? Je jich víc,
autorem byly nominovány: Buzíček, Pičulín, Pičhora a Kokotsko. Pomyslně zvítězil ten poslední, hlavním
důvodem bylo, že na jeho úpatí vyvěrá pramen s názvem Čůráček. Milan Silný je bedlivým pozorovatelem a
všímavým poutníkem.

Buddhismus pro začátečníky
Thubten Chödrön
Buddhismus pro začátečníky je kniha, která původně vzešla z nejčastějších dotazů, se kterými se autorka při
své letité výuce setkávala, a to jak na Východě, kde je buddhismus tradičním náboženstvím, tak na Západě,
kde je buddhismus něčím neznámým. Buddhismus pro začátečníky je knihou nejen pro ty, kteří se začínají o
buddhismus zajímat, ale i pro ty, kteří jsou již na cestě, a potřebovali by sami systematičtější poučení
ohledně některých témat.

Beletrie:
Dívky z trajektu
Lone Theils
Novinářka Nora Sandová má zálibu ve sbírání starých kufrů a když jeden obzvláště podařený exemplář
objeví v malé anglické vesničce, ani ve snu by ji nenapadalo, že krom nového úlovku dost možná natreﬁla i
na pořádného sólokapra. Na těch starých polaroidových fotograﬁí, které z něj vypadnou, se jí totiž od první
chvíle něco nezdá. A pak si konečně vzpomene: ta dvě děvčata na fotkách jsou přece ty holky z dětského
domova, co se před několika lety beze stopy ztratily na trajektu z Kodaně do Anglie!

Náš všední život
Rikka Pelo
Román zachycuje životní příběh ruské básnířky Mariny Cvetajevové a její dcery Ariadny Efronové. Rozsahem
i tématem ambiciózní dílo, za které autorka v roce 2013 obdržela prestižní literární cenu Finlandia,
představuje úspěšný pokus o skloubení monumentální historické fresky, věrně mapující události po říjnové
revoluci v roce 1917, s osobním příběhem jedné z největších osobností ruské literatury 20. století. Kniha je
prokládána Adriadninými a Marininými dopisy a texty, které románu dodávají hlubší rozměr.
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Můra
Katja Kettu
Píše se rok 1937, když se patnáctiletá Finka Irga v Laponsku zamiluje do sovětského agitátora. Po zbrklém
útěku do Sovětského svazu se jako politická vězeňkyně na mnoho let dostane do pracovního lágru ve
Vorkutě, kde vládne krutý režim a ještě krutější vězeňská maﬁe. Osudy někdejších vězňů zasahují až do
současnosti, která se v pohledu vnučky hlavní hrdinky odehrává převážně v odlehlé vesnici obývané Marijci,
menšinou, pro kterou sovětský ani ruský režim nemají velké pochopení.
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