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Dětská

Dědečkův velký útěk
David Walliams
Jackův děda je už starý a zmatený. Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti
Němcům v slavné bitvě o Anglii. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho chápe, je právě
jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do podivného a nehostinného domova pro staré lidi, se
Jack rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají se společně na velkou dobrodružnou cestu, dokonce opravdu
vzlétnou do oblak. Nový román Davida Walliamse je úžasnou směsicí smutných momentů, detektivních
motivů i typicky walliamsovského humoru. Řeší se v něm problém Alzheimerovy nemoci, vztahy v rodině a
čtenáři se navíc dozví i něco z historie. Knihu opět ilustroval Tony Ross.

Hravá škola: hříčky se slovíčky
Zuzana Pospíšilová
David s Adélkou jsou nemocní, a tak jim hrozí nuda. Naštěstí je tady tatínek, který umí vymyslet ty nejlepší
slovní hry na světě. Už jste někdy skládali novoslovo nebo cvičili veršovací rozcvičku? Víte, jak se hraje na
líného řečníka? Začtěte se do této originálně ilustrované knížky a zjistíte, že máme krásnou mateřštinu čeština není jen povinný školní předmět, ale především tvárný a bohatý jazyk, se kterým si můžete užít
spoustu zábavy a přitom si zdokonalit slovní zásobu.

Osobnosti českých dějin
Jana Eislerová
Seznamte se se životy a počiny slavných českých mužů a žen! Jaké měl dětství významný myslitel a učitel
národů Jan Amos Komenský? Kdo inspiroval Boženou Němcovou k napsání Babičky? Čím se proslavil Emil
Holub a kdo byli Mašukulumbové? Odkud pocházel Tomáš Baťa a proč ho dnes zná celý svět? Kterou slavnou
skladbu složil Antonín Dvořák při svém pobytu v Americe? Životní osudy výjimečných Čechů, kteří ovlivnili
naše i světové dějiny či kulturu, jsou vyprávěny tak, aby jim snadno porozuměly i malé děti.
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Naučná:

Dobře jíst, lépe se cítit - Jak na to
Judith Rodriguez
200 osvědčených tipů, jak se správně stravovat pro zdraví a pohodu. Jídlem ke zdraví a štíhlé postavě.
Děsíte se slova dieta? S námi se ovšem bát nemusíte. To, co vám nabízíme, je veselá, zdravá a účinná dietanedieta. Poradíme vám, jak správně jíst, jak si vylepšit zdraví a jak zhubnout a dosaženou váhu si udržet.
Renomovaná dietoložka dr. Judith Rodriguezová napsala tuto knihu za pomoci týmu odborníků a nechce po
vás nic těžkého. Žádné převratné změny, žádná přísná pravidla, která byste nedokázali dodržet. Povede vás
jen po malých krůčcích, které snadno zařadíte do života. To je klíč k ideální váze a skvělé kondici.

Přírodní kosmetika – Jak na to
Shannon Buck
Více jak 200 rad, postupů a návodů k výrobě přírodních kosmetických produktů... Krása z přírody, vyrobte si
doma. Utrácíte spousty peněz za kosmetiku? A myslíte si, že bez drahých kupovaných přípravků to nejde?
Pak pro vás máme dobrou zprávu. Jde, a ještě u toho ušetříte. Nemluvě o tom, že pro sebe uděláte to
nejlepší a pořídíte si to nejzdravější. Naučíme vás míchat nádherně voňavé krémy, tekutá mýdla, šampony,
vlasové i obličejové masky, parfémy, přísady do koupele, tělová a odličovací mléka, zkrátka cokoli si
vzpomenete. A to vše ze zdravých, stoprocentně přírodních surovin.

Republika v obležení
Jiří Kovtun
Básník, prozaik, překladatel a historik Jiří Kovtun napsal ve své monumentální trilogii Tajuplná vražda –
Masarykův triumf – Republika v nebezpečném světě jedinečného průvodce po novodobých českých dějinách
od Hilsneriády do konce prezidentství T. G. Masaryka v roce 1935. Na více než dvou tisících stran popsal
velké české dějiny, ale zachytil i mnoho ze života a myšlení dané doby. Trilogii zamýšlel rozšířit v tetralogii
svazkem Republika v obležení, zachycujícím první prezidentství Edvarda Beneše, léta 1935–38, se
zaměřením na zahraniční politiku a mezinárodní souvislosti československé tragédie. I zde se Kovtun
pohyboval na pomezí beletrie a historické práce. Více než šest let sbíral historický materiál a podklady –
zejména v zahraničních archivech –, a přes dva roky knihu psal. Bohužel jeho práci ukončila předčasná smrt.
Republika v obležení zůstala nedokončena: ze tří plánovaných oddílů knihy autor dokončil pouze oddíl první.
Ten však byl dokončen zcela – a nyní vychází jako samostatná knižní publikace, již předmluvou a
závěrečným historickým kalendáriem doplnil odborník nad jiné povolaný, historik prof. Robert Kvaček. Knihu
k vydání připravil Jan Zelenka.
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Beletrie:

Merde po evropsku
Stephen Clarke
Jeden Brit v Bruselu. Dvě Francouzky. A opravdu velká kupa merde. Konečně jsme se dočkali dalšího
proklatě zábavného pokračování v bestselerové řadě Merde. Tentokrát si Stephen Clarke vzal na mušku
svého britského ostrovtipu vpravdě ohromné zvíře – byrokratický aparát Evropské unie. Vážně se ti cvoci z
Bruselu chystají postavit mimo zákon bingo, dudy a do křupava propečené plátky slaniny?! A opravdu ti drzí
eurokrati hodlají přejmenovat Lamanšský průliv? A inkoust na bankovkách eura vážně způsobuje u mužů
impotenci?!

Poprask v sýrové uličce
Robert Fulghum
Robert Fulghum tak, jak ho známe a máme rádi. Je čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani v
nejmenším neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý den plný zázraků, které člověk vidí jen, když chodí po
světě s otevřenýma očima i srdcem. Navrch se dozvíte spoustu nových věcí o strakách, historii Santa Fe,
keramice i tělesných pochodech. A už jste někdy tančili s orangutankou?

Mrtvola v brnění
Jan Bauer
Je říjen roku 1306. Na oslavu zvolení nového českého krále Rudolfa Habsburského se na rynku Většího Města
pražského koná rytířský turnaj. Jako první se mají utkat přítel a oblíbenec nového krále, pěvec rytířských
písní Hartmann z Kuenringu s českým šlechticem Čeňkem z Lipé. K všeobecnému překvapení stačí Čeňkovi
lehký úder dřevcem, aby Hartmann spadl ze sedla do prachu kolbiště. K údivu všech přivolaný ranhojič
zjišťuje, že je dočista mrtvý. Co horšího, někdo ho předem zabil a do klání mezi šraňky poslal na koni mrtvolu
v brnění. Hartmannovi sluhové jsou jako podezřelí okamžitě uvězněni, ale královský soudce Melichar z
Roupova se jich zastane. Případ je totiž podstatně složitější…
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