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Dětská:
Kočky v akci!
Kimberlie Hamilton

Ne nadarmo se říká, že kočky mají devět životů. Jsou to rozené dobrodružky, ale také umělkyně, múzy,
léčitelky a zachránkyně. Jen se o tom málo ví a to je nespravedlivé! Ovšem tahle knížka jim to konečně
jaksepatří vynahradí. Ve více než třiceti příbězích, které tu najdete, totiž hrají prim samí kočičí hrdinové a
hrdinky.

Kdo by nechtěl doma koně?
Patricia Schröder
Veselý, bohatě ilustrovaný příběh tří kamarádek: Páji, Monči a Penny, která ale není tak úplně obyčejná - umí
se totiž proměnit v poníka. Pája kamarádí s Mončou, zažívají spolu různé ztřeštěné příhody, ale ta největší
má teprve přijít. Do domu se přistěhuje nová holka Penelope Lanýžová. Zatím nikdo netuší, že se čas od
času proměňuje v bílého poníka s černým ocasem. Pája její tajemství odhalí a dobrodružství na koňském
statku Hoplasvět může začít.

Třídní šašek
Matt Stanton
Max je třídní vtipálek a neustále bojuje s panem učitelem Armstrongem. Proto ho velmi překvapí, když ho
paní ředitelka Lovilová vybídne, aby kandidoval ve volbách na předsedu třídy. Max však není jediný, kdo se
bude ucházet o tak prestižní funkci. Aby vyhrál, musí porazit několik velmi silných soupeřů včetně Abby
Purcellové.

naučná:
Sydney
inspirace na cesty

Cestovní příručka stručně zmiňuje historii Sydney, popisuje významné čtvrti města a upozorňuje na místa,
která by návštěvník neměl opomenout. Nabízí rady pro využití volného času, tipy na stravování a ubytování,
praktické informace pro návštěvníky města. Na předsádkách mapka města a plánek jeho centrální
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části.; Kapesní průvodce seznamuje s turistickými zajímavostmi nejlidnatějšího města Austrálie.

Jídelníček kojenců a malých dětí
Martin Gregora
Vyhledávaná příručka o výživě malých dětí vychází již ve čtvrtém vydání. Najdete v ní pravidla zdravé
dětské stravy, receptář jídel pro kojence a batolata, informace o kojení, praktické pediatrické rady, jídelníček
pro obézní děti, originální recepty vegetariánských jídel a nejnovější poznatky o potravinových alergiích.
Jistě také oceníte, že autor přistupuje k problematice výživy prakticky a s nadhledem.

Výlety podél Berounky
Ivan Klich
Turisticko-obrázková publikace s tipy na výlety podél řeky Berounky je určena pro rodinné i individuální
toulky, pro příznivce delších i kratších turistických výletů, pro milovníky historických památek i přírodních
pozoruhodností, pro romantiky i pro vášnivé fotografy. Součástí každé kapitoly je popis zajímavých míst v
dané oblasti, vysvětlení přístupu k nim, výřez z turistické mapy a fotograﬁe toho nejpozoruhodnějšího, co se
tam nachází, přičemž autor nezapomíná ani na tipy pro vodáky, trampy a cyklisty.

beletrie:
Furyborn
Claire Legrand
Dobrodružný epický Young Adult fantasy román z trilogie americké autorky o dvou dívkách, které se pokusí
zachránit svět a naplnit tak svůj osud. Bylo předpovězeno, že ve správný čas povstanou dvě královny, jedna
zrozená z krve, druhá ze světla, a právě ony mají rozhodnout o osudu světa. Obě dvě budou vládnout mocí
sedmi živelných kouzel, která jim propůjčí schopnosti, jimž se nikdo a nic nemůže rovnat.

Spánek
C.L.Taylor
Psychologický thriller je příběhem mladé ženy, která se marně pokouší uniknout stínům minulosti. Anna
nechce nic než spát. Ale noční děsy vyvolané pocitem viny a vzpomínkami na jednu příšernou událost jí
usnout nedovolí. Před svou minulostí utekla na skotský ostrov Rum, kde si našla práci v odlehlém hotýlku.
Doufala, že jí tento únik před realitou pomůže začít nový život. Její záměr zhatí příjezd sedmi hostů, kteří
Annin sen promění ve smrtící noční můru.

Láska po řecku
Kat French
Román pro ženy o třech anglických přítelkyních, které se rozhodnou začít nový život v Řecku. Trojlístek
nerozlučných kamarádek hodí za hlavu nešťastné vztahy a pracovní problémy v pochmurné Anglii a prchne
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na slunný ostrov Skelidos, kde si ve staré vile zařídí penzion. Najdou zde své štěstí a vytouženou lásku?
Nefalšovaná oddychová romantika z edice Srdcovky.
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