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Dětská:
I příšery si čistí zoubky!
Jessica Martinello

I příšery si čistí zoubky! To je k nevíře, viď? V obrázkové knížce se malé děti dozvědí, co se přihodí holčičce,
která si odmítá čistit zuby. Ale opatrně… je možné, že uvnitř narazí na děsivé příšery! Po přečtení této knihy
se už děti nebudou bát chodit k panu zubaři na návštěvu! Knížka je určena dětem od 4 let.

Můj úžasný život a jiné katastrofy
Catherine Wilkins
Příběh pro dívky, jehož hlavní hrdinkou je jedenáctiletá Jess - Kreslířka, která se bojí, že přijde o své místo na
komiksovém výsluní. Volné pokračování. Jess přijde svět báječný. Mezi ní a její nejlepší kamarádkou Natálií je
vše v pořádku, v časopise jí vyjde první komiks a na návštěvu přijede teta Joana. Nebe se zdá být bez
mráčku, ale ne nadlouho.

Kouzelnická parta
Neil Patrick Harris
Napínavý příběh o Carteru Lockovi a jeho kamarádech s mimořádným nadáním pro kouzelnické
triky. Pouliční kouzelník Carter je na útěku. Nečeká, že v ospale vyhlížejícím městečku najde nové přátele a
kouzla. Pak ale do města přijede chamtivý B. B. Bosso se svou bandou nepoctivých kejklířů. Plánuje využít
své kouzelnické schopnosti, ošálit místní a okrást je. Carter se však ve správný čas seznámí s místním
iluzionistou Dantem Vernonem a jeho pěti přáteli.

naučná:
Je voda víc než H2O?
Joan S. Davis

Autorka se celý život profesionálně zabývala kvalitou vody, postupem času si stále více uvědomovala, že
moderní výzkum vody vytěsňuje řadu ověřených či ověřitelných poznatků, které nezapadají do vžité
představy o vodě současné vědy.
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Skály a vody Vltavy
Ferry Fediuk
Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná
prvohorní vápence pražské pánve, druhohorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní
říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých
paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavické brázdě i jinde.

Ústava České republiky
Vladimír Sládeček
Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se
podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky,
hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu došlo také k reﬂexi nové
literatury vztahující se k jednotlivým článkům ústavy.

beletrie:
Dny opuštění
Elena Ferrante
Román současné italské autorky, skrývající se pod pseudonymem, zachycuje příběh ženy středního věku,
která se vyrovnává s krizovou životní situací. Ctižádostivou spisovatelku Olgu opouští náhle po patnácti
letech manželství její muž Mario. Olgu zastihne tato událost zcela nepřipravenou a vzápětí se také negativně
projeví na její psychice, jednání a chování.

Barva vraždy Bee Larkhamové
Sarah J. Harris
Třináctiletý Jasper se stal přímým svědkem vraždy své sousedky. Vraha sice viděl na vlastní oči, ovšem při
své diagnóze obličejové slepoty nebude lehké zdánlivě zřetelnou pravdu odhalit. Od chvíle, kdy se Jasper
stal svědkem vraždy Bee Larkhamové, se do jeho zvláštního způsobu vnímání přidala naprosto nová a velmi
nepříjemná barva.

Projekt Gilgameš
Štěpán Kučera
Zajímavá variace na legendární příběh odvěké touhy člověka po dosažení nesmrtelnosti propojuje žánr sci-ﬁ
s historií a dávnými bájemi. Hlavním hrdinou románu je Uršanábi, který byl v dávném eposu o Gilgamešovi
převozníkem. Nyní je však místo pradávného krále obdařen nesmrtelností a může proplouvat napříč časem z
minulosti do našich dnů, ale i do blízké budoucnosti. V různých historických obdobích tak potkává výjimečné
lidské osobnosti a sám hledá cesty, jak konat pro lidstvo dobro.
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