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Dětská:

Kouzelné pohádky
Zdeněk Ertl
Mezi čtrnácti pohádkami najdeme: Čertův učeň, O denním a nočním motýlu, Jak se krejčí stal králem,
Kouzelná bylinka, Kouzelný meč, O dvanácti měsících, O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých
jabloních, Pohádka o kouzelné studánce, Rozum a štěstí, Sůl nad zlato, Vodník, Začarovaný osel,
Zvířátka a čerti, Kouzelná fazole. Psáno velkými písmeny a jazykem, kterému dnešní děti rozumí.;
Sbírka klasických pohádek převyprávěných jazykem srozumitelným dnešním malým čtenářům.

Mokrozem/Suchozem
Michael Engler
Obrázková dvojkniha o klimatu, útěku a přicházení, cílech a vizích, přátelství a víře v sebe samého.
Lamar žije v zemi neustálého deště. Se svou slepičkou Dolores zase konečně chtějí vidět zpoza mraků
slunce. V zemi sucha má oproti tomu Neneh a její lišák slunce plné zuby, vždyť odpaří i poslední kapku
vláhy. Potřebují vodu! Všichni čtyři se vydávají na cestu různými směry a dobrodružství s
překvapivým výsledkem začíná pro oba hlavní hrdiny.

Únos ve vlaku Kalifornská kometa
M. G. Leonard
Dvanáctiletý amatérský detektiv Hal Beck se vydává do Spojených států, aby zde se svým strýcem
projel napříč celou zemí na palubě slavné Kalifornské komety. A autoři mu i zde nachystají další
tajemství, které dokáže vyřešit jen on. Hal se po návratu ze své první cesty nemůže dočkat, až ho
jeho strýc, novinář Nathaniel Bradshaw, vezme na další ze svých výprav.
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naučná:
Jak se z toho nezbláznit
Jan Pergler
Doba, kterou zažíváme, nás vystavuje nesmírné zkoušce. Naše psychické zdraví dostává pořádně
zabrat. Záplava negativních informací vyvolává ve spoustě lidí pocity úzkosti a deprese. Společností
prostupuje strach, který nejenže působí na naše psychiku, ale zásadním způsobem mění i naše
chování a jednání. Strach z neznámého mnohé lidi paralyzuje do té míry, že se začali bát svých
blízkých.

Rodina jako tým
Jan Mühlfeit
Rodina jako přístav, kam se rádi vracíme a odkud míříme za svými sny Nejen ﬁrmy a sportovní kluby
potřebují k úspěchu spokojené týmové hráče, smysluplnou misi a inspiraci. Skvělé týmy můžete
budovat i se svými nejbližšími! Uznávaní lektoři Jan Mühlfeit a Kateřina Krůtová přinášejí ucelený
pohled na nové způsoby vzdělávání, sebepoznání, práci s emocemi, komunikaci napříč generacemi a
další rodinné aspekty. Vytvořte fungující rodinu, ve které je každý člen důležitý a z níž mohou děti
získat základ pro celý život.

Souřadnice smrti
Emil Hruška
V pravdě neuvěřitelný příběh, který se – rozčleněn na jednotlivé případy – odehrával v letech 1928 až
1935, a který je zapsán v dějinách české kriminalistiky. Z hlediska práce bezpečnostních úřadů však
nejen pochvalně. Vrah po léta unikající spravedlnosti, nevinně podezřívaní a věznění lidé, tragédie pro
celé rodiny. Otázky viny, podlosti, malichernosti, nenávisti či společenské psychózy, postavy bez
svědomí, honba za senzacemi a mediální lynč jako smysl života.

beletrie:
Cyklistka
Jana Poncarová
Blanka Marie Battaglia byla amatérskou cyklistkou a poslední členkou rodu po přeslici. Její
dobrodružný život se stal autorce předlohou pro napsání románu. Být vzornou manželkou: takový
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osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z
divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus světa. Své stáří Blanka pak
tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských Bratronicích. Sleduje, jak známý svět kolem ní mizí.
Až díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý život - i na její
osudovou lásku, po které jí zůstal jen nikdy nepřečtený dopis. Nakladatelská anotace.

Jessičin slib
Jill Childs
Thriller anglické autorky s tématem nejhorší noční můry každého rodiče - náhlého zmizení malého
dítěte. Teresino srdce se zastaví, když vejde do pokoje své dcery a zjistí, že její milovaná důvěřivá
holčička je pryč. Teresa nedokáže pochopit, kdo by uprostřed noci unesl vyděšené tříleté dítě, ale
všechno ukazuje na člověka, který je jí blízký.

Prokletí pro všechny
Martin Paytok
Akční fantasy, kde hlavní hrdina prchá před zákonem i zločinci a občas má co dočinění i s nemrtvými.
Link měl celkem nadějný plán, jak se vyhnout kriminálu i hlavě zločinecké organizace, jíž visí peníze
ze zpackané loupeže. Jediná chyba byla, že se ho pokoušel uskutečnit v tomhle městě. Ve městě, kde
se na něj kromě té zločinecky organizované hlavy celá třese taky sběratelka prokletých předmětů,
mluvící maňásek s maďarským občanstvím a policisté křivější než skolióza.
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