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Dětská:

Krtek a rybka
Zdeněk Miler
Knížka o Krtkovi. Tentokrát zachrání malou roztomilou rybku před dravou zubatou štikou. A není na to sám,
jsou s ním jeho oblíbení kamarádi mravenečci, žabka, motýlek admirál, housenka, šneček, žížalky a další.
Rybka se dokonce schová u Krtka doma. A jak se mu odmění? Jak jinak, nežli kouzelně.

Hravý průvodce Prahou
Iva Petřinová

Bohatě ilustrovaný průvodce nejzajímavějšími pražskými lokalitami s množstvím zajímavých úkolů, které
mohou děti luštit přímo u dané historické památky. Tato publikace přináší celkem devatenáct námětů na
zajímavé okruhy Prahou protkané nejen pohledem na zajímavé památky, ale i četbou legend, zajímavostí o
postavách z historie.

Rick a Morty
Zac Gorman
Komiksové příběhy Ricka a Mortyho, inspirované slavným a svérazným humorným seriálem. Sbírka krátkých
příběhů, které přinášejí nová dobrodružství z vesmíru a paralelních dimenzí, přivádí opět na scénu
alkoholického, leč geniálního dědu Ricka a jeho lehce zbabělého a nemotorného vnuka Mortyho včetně
zbývajících členů rodiny: ultrasrabáckého a lidsky zdevastovaného otce Jerryho, matky a doktorky Beth a
sestry Summer. Veškeré originální zápletky jsou protkány speciﬁckým humorem, známým z televizního
seriálu.

Naučná:

Couchsurﬁng v Číně
Stephan Orth
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Stephan Orth cestuje s velkou oblibou po zemích, které mají špatnou pověst, a píše o nich bestsellery. V této
knize po tři měsíce objevuje Čínu a zjišťuje, jak funguje ová světová velmoc. Navštíví zde metropole, které
experimentují s totální kontrolou. Na své cestě od gauče ke gauči si vyzkouší roli soutěžícího při pletení
košů, tančícího učitele angličtiny nebo vyzkouší štěstí v kasinu - a zjišťuje, jakými sny a jakými strachy zde
lidé žijí.

Nebojte se jíst - a hubnout!
Karolína Katchaba Hrubešová
Karolína Katchaba Hrubešová je jednou z nejúspěšnějších foodblogerek, které se na objevily na sociálních
sítích za poslední rok. Během té krátké doby se armáda „kačabek“ , jak si říkají členky její převážně ženské
facebookové skupiny Jíme a hubneme s Katchabou, rozrostla na 24 tisíc. V současnosti do ní každý den
přibývá víc než stovka dalších.

Orlické hory a Podorlicko
Petr David
Průvodce je rozdělen do 12 hlavních kapitol, totožných s významnými středisky (např. Deštné v Orlických
horách, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk aj.) v oblasti. V každé kapitole jsou popsána hlavní a vedlejší místa,
doporučeny nejhezčí trasy pěší, cyklo, na běžkách i autem.

Beletrie:
Nová dívka
Daniel Silva
Napínavý špionážní thriller oblíbeného amerického autora o únosu, který může změnit rovnováhu sil na
Blízkém a Středním Východě. Gabriel Allon zasvětil celý život boji s terorismem, jeho působení ve funkci šéfa
izraelských tajných služeb znamenalo konec snah mnoha zločinců. Nyní se kvůli možnému zajištění většího
klidu na Blízkém a Středním Východě rozhodne spojit síly s jedním ze svých protivníků.

Chyba
Marek Šindelka
Poeticky hororový příběh s kriminální zápletkou. Hrdinou osobitého románu je mladý amatérský botanik,
který se zaplete do černého trhu se vzácnými rostlinami. Jednou dostane zakázku na unikátní, masožravou a
prudce jedovatou japonskou květinu. Při cestě zpět s jedinečným exemplářem zjišťuje, že je mu v patách
jakýsi záhadně se převtělující zabiják, že jeho spojky umírají velmi bizarními způsoby a že květinu, aby
přežila, musí živit vlastním tělem.

Příště bez citronu
C. M. Luc
Poeticky hororový příběh s kriminální zápletkou. Hrdinou osobitého románu je mladý amatérský botanik,
který se zaplete do černého trhu se vzácnými rostlinami. Jednou dostane zakázku na unikátní, masožravou a
prudce jedovatou japonskou květinu. Při cestě zpět s jedinečným exemplářem zjišťuje, že je mu v patách
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jakýsi záhadně se převtělující zabiják, že jeho spojky umírají velmi bizarními způsoby a že květinu, aby
přežila, musí živit vlastním tělem.
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