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Dětská:

Moje přítelkyně žížala
Jaroslav Kovanda
Sbírka básní o zvířátkách, přírodě a zajímavostech všedního života.

Kočky mají rády ptáčky
Liba Žambochová
Život se třemi kočkami a dvěma kluky není nudný ani jednotvárný. A když se k nim navíc přidá pár ptáčků,
to teprve začíná pořádná zábava.

Rébusy pro děti
Liba Žambochová
Fantastická dobrodružství pro děti! Dvojice kamarádů, Tom a Sára, společně s malým odvážným pejskem
zažívají fantastická dobrodružství.

Naučná:

Tajemství hudby
Jason Martineau
Tato inovativní knížečka ukazuje, v čem tkví tajemství hudby, totiž v dávno známých základech akustiky,
proporcí a vztahů a v hudebních metaforách. Melodie, rytmy i harmonie ožívají vedle tradiční západní notace
i v podobě originálních náčrtků a symbolů.
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Jak porozumět digitálnímu světu
Brian W. Kernigham
Počítače jsou všude a nejsou to jen nám důvěrně známé notebooky, tablety nebo chytré telefony. Většina
ostatních počítačů je pro nás neviditelná – ovládají například domácí spotřebiče, automobily, lékařské
přístroje, dopravní systémy, energetické sítě nebo třeba zbraňové systémy.

Pes
Ádám Miklósi
Pro některé z nás jsou psi společníci, kteří nám pomáhají při práci, pro jiné stále představují vlky, pozůstatky
nefalšované divočiny. Městský člověk psy často bere jako náročné děti, které vyžadují péči a lásku.

Beletrie:
Dobře zašitej frajer
Petr Šabach
Výbor povídek a novel z díla populárního vypravěče, prozaika a scénáristy. Dva roky po úmrtí populárního
prozaika Petra Šabacha uspořádali dva jeho přátelé a kolegové, spisovatelé Emil Hakl a Václav Kahuda,
vzpomínkový reprezentativní výbor z Šabachových krátkých próz.

Pět ročních období
Jiří Klečka
Hloubavý román sleduje hlavního hrdinu Filipa po smrti manželky, kdy prostřednictvím nedokončeného
příběhu zemřelé milované ženy nachází cestu k jejich malé dcerce i k další životní cestě.

Mademoiselle Coco a vůně lásky
Marly Michelle
Paříž 1919 Coco Chanel se podařilo vybudovat úspěšný módní salon. Když však její milenec Boy Capel
nečekaně zahyne při autonehodě, je úplně ochromená žalem. Teprve plán vytvořit na památku své lásky
parfém jí dodá novou energii. Při hledání vhodné vůně se seznámí s charismatickým Dimitrim Romanovem.
Spolu s ním cestuje na jih Francie, do kolébky všech významných vůní, a brzy přichází na stopu vůni lásky.
Coco Chanel – jedinečná žena a báječná milenka. Ikona 20. století.
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