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Dětská
Štěňátko a Terezka
Otilie K. Grezlová
Roztomilé štěňátko si pořídila rodina s dvěma holčičkami. Vozily ho v kočárku, oblékaly, jenže štěně chtělo i
spát. A když ho nečekaně probudily, leklo se a jednu poškrábalo. Bylo zle: pejsek dostal krabici a brzy
skončil v trávě pod keřem, kde to vůbec neznal.

Já, Linda a zbytek světa
Alexandra Maxeiner
Moje sestra Linda je pouze o jedenáct měsíců starší než já. „Skoro jako dvojčata“, říká někdy taťka. Jenže
Linda a já si to ani náhodou nemyslíme. Dvojčata vypadají stejně. Linda a já ale ne. Taky jsme úplně jiné.
Linda je totiž smrdutý skunk. A to já pochopitelně nejsem. Chytrá, originální a opravdu vtipná - parádní kniha
k samostatnému čtení nebo poslouchání.

Až budu velká holka
Felicity Brooks
Tato kniha o dospívání pro dívky přináší přátelským a otevřeným stylem odpovědi na všechny zásadní
otázky, jež holky v pubertě nejvíce "pálí".

Naučná:
Naučte se číst myšlenky
Henrik Fexeus
Na rozdíl od jiných publikací se tato nezaměřuje pouze na řeč těla, ale prozradí vám i to, co můžete vyčíst z
hlasu, použití konkrétních slov či slangu. Naučíte se odhalit, když vám někdo lže nebo s vámi vědomě či
nevědomě ﬂirtuje. Zjistíte, jak s druhými lidmi hladce navázat vztah, nenápadně jim vnuknout svůj názor i
1

jak ovlivňovat jejich emoce. Jako bonus vám autor prozradí několik zábavných triků, které budou na neznalé
diváky působit jako skutečné a efektní „čtení mysli“ a s nimiž bezpochyby zazáříte na večírcích. Dozvíte se
například, jak poznat, na co druhý člověk myslí, nebo jak uhádnout, ve které ruce drží nějaký předmět.

Proč Einstein nenosil ponožky
Christian Ankowitsch
Autor v této knize zkoumá mechanismy, jimiž se vzájemně ovlivňuje tělo a mozek, mechanismy, které
obvykle buď nevnímáme, nebo podceňujeme: Kdo kupříkladu ví, že když nám někdo něco vysvětluje,
porozumíme mu lépe, bude-li svou řeč doprovázet příslušnými gesty? Nebo že máme sklon vnímat své bližní
pozitivněji, držíme-li v dlaních šálek s teplým nápojem? Christian Ankowitsch čtenářům názorně, chytře a
zábavě předvádí, jak okolní svět a způsob vnímání vlastního těla ovlivňují naše myšlení – a přidává praktické
tipy, jak tuto souhru co nejlépe využít k vlastnímu prospěchu. Poutavá kniha pro všechny, kteří chtějí
pochopit, co se skutečně odehrává, když přemýšlíme, soudíme, hodnotíme a jednáme.

Totální rauš
Norman Ohlerl
Když Němci v roce 1940 vtrhli do Francie, měli vojáci wehrmachtu k dispozici třicet pět milionů dávek
pervitinu. Látka — dnes mezinárodně známá jako meth — byla tehdy k dostání v každé lékárně. Droga měla
umožnit tzv. bleskovou válku a stala se běžnou součástí výbavy vojáků.Dokonce i údajný abstinent Hitler se
rád uchyloval k farmaceutickým stimulantům. V době, kdy nařídil poslední ofenzivu v zimě roku 1944, nebyl
čistý ani jeden den. Jeho osobní lékař Theo Morell jej zásoboval všemi druhy léků, hormonů i tvrdých drog.
Pouze v tomto stavu mohl vůdce vydržet tak dlouho.Ohler prošel všechny materiály k tématu, hovořil s
pamětníky, vojenskými historiky i lékaři. Na knize se podílel přední historik Hans Mommsen, který také
napsal doslov.

Beletrie:
Alej prokletí
Roger Zelazny
Dobrodružný sci-ﬁ příběh o světě po jaderné válce, kdy na Zeměkouli zbývá jen několik obydlených míst.

Přelož prosím vůni růží
Maria Rainer Rilke
Zrcadlové česko-německé vydání veršované korespondence mezi významným pražským německým
básníkem a jeho obdivovatelkou Erikou Mittererovou, osmnáctiletou absolventkou soukromého lycea.

Klíč k pachateli
Jan Cimický
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Detektivní příběh z prostředí psychiatrické léčebny.
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