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Dětská:

Čtyři roční období s Bingem
Příběhy králíčka Binga a jeho kamarádů v ilustrované publikaci. Zvídavý Bing tentokrát provede děti
čtyřmi ročními obdobími.

Encyklopedie traktorů
Marián Šuman-Hreblay
Znáte české traktory? To nejsou jen zetory! Encyklopedie traktorů popisuje české i slovenské kolové a
pásové traktory, lokomobily a motorové pluhy, používané od přelomu 19. a 20. století až do
současnosti. Kniha obsahuje historii výroby traktorů a informace o desítkách ﬁrem, z nichž většina v
dnešní době již neexistuje. V závěru knihy autor pro čtenáře shromáždil zajímavosti ze života českých
konstruktérů, černobílé i barevné fotograﬁe a kresby.

Příběh ukrytý v notách
Jessica Courtney-Tickle
Baletní zpracování pohádky o princi Siegfriedovi a princezně Odetě, kterou zlý čaroděj Rudovous spolu
s jejími družkami začaroval v bělostné labutě, okouzluje diváky už bezmála 150 let. A to nejen
jímavostí příběhu a nádhernými baletními výstupy, ale také podmanivou hudbou Petra Iljiče
Čajkovského. Je to velký příběh o tom, zda ryzí láska dokáže zvítězit nad temným kouzlem Stiskni
notu a pohádkový příběh ožije hudební ukázkou z baletu Labutí jezero.

naučná:
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Aby nám tu bylo hezky
Eva Svobodová
Kniha otvírá téma nastavování pravidel v mateřské škole. Existují dvě cesty, jak to udělat. Jedna je ta
jednoduchá: sepíšeme pravidla a vy se jimi, děti, budete pěkně řídit. Obvykle takto stanovená
pravidla nefungují. Ta druhá stojí více sil a práce, podílejí se na ní děti, ale můžeme se radovat, že je
děti dodržují, a dokonce si jejich dodržování vzájemně připomínají. Taková pravidla pak platí pro
všechny, pro malé i velké.

Jak zachránit včely
Sebastian Hopfenmüller
Naši odborníci vám ukážou, jak vytvořit zahradu přátelskou pro včely: Jde vlastně o to, abyste divoké
včely a jejich životní prostor co nejlépe poznali a pomocí těch správných rostlin jim zajistili dostatek
potravy. Díky promyšleným hnízdním pomůckám se pak na vaší zahradě, balkoně či terase zabydlí
nejrůznější druhy divokých včel.

Podzemí
cesta hlubinami času
Robert Macfarlane
Vydejte se hledat odpovědi na odvěké otázky existence i současné problémy tam, kde se skutečně
skrývají: pod povrch. Náš vztah k temnotě rozjasní pohřební komory z doby bronzové, tajemství
grónských ledovců, komplikované sítě stromových kořenů i místo, kde bude po 100 000 let skladován
jaderný odpad.

beletrie:

Anomálie
Hervé Le Tellier
Román francouzského spisovatele, který získal Goncourtovu cenu za rok 2020, se pohybuje mezi
žánry sci-ﬁ, thrilleru i psychologického románu. Jaro 2021. V letadle z Paříže do New Yorku sedí
desítky cestujících. Mezi nimi jsou nájemný zabiják Blake, nigerijský popový zpěvák Slimboy,
právnička Joanna nebo nepříliš známý spisovatel Victor.
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Císařova past
Steve Berry
Román z řady politických thrillerů s přesahy do historie, s protagonistou Cottonem Malonem. Kam na
konci války zmizeli prominentní nacisté a jejich bohatství? Blíží se volba německého kancléře. O post
bojují dva velmi odlišní kandidáti - patriotka, která pozici drží už šestnáct let, a populista přiživující
nacionalistické nálady ve společnosti. Výsledek těsného souboje závisí na tom, co přesně se odehrálo
30. dubna 1945 v bunkru pod Berlínem.

Pletichy ve Versailles
Sally Christie
Historická romance je třetím dílem řady Milenky z Versailles a je inspirována osudem madamme du
Barry, milenky Ludvíka XV. Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci, ale jeho pověstná touha po ženské
společnosti není o nic slabší než za časů sester de Mailly či vévodkyně de Pompadour.
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