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Dětská:

V bříšku
Věděli jste, jak miminko prožívá dobu před svým narozením? Kdy malému človíčkovi v maminčině břiše
začínají růst nehty? Kdy si už dokáže cucat palec? Nebo jak čůrá? To všechno, a ještě mnohem víc, vám ve
42 kapitolách, odstupňovaných podle týdnů těhotenství, poví ta nejpovolanější osoba. Samotné miminko v
děloze. A věřte, že se nebudete ani chvilku nudit!

To jsou přeci všední věci
Stanislav Oliva
Verše, jež s vlídným humorem popisují běžné věci kolem nás. Knížka veselých básniček o obyčejných
věcech, které nás obklopují, o věcech ze starých časů i současnosti, ať už je to budík, tkanička, cylindr, nebo
mobil.

Příručka pro začínající dobrodruhy
Bear Grylls
Rady a návody pro mladé dobrodruhy, jak přežít v divoké přírodě.; Zkušený britský dobrodruh, spisovatel a
moderátor připravil svým mladým následovníkům praktický a přehledný soubor dovedností pro bezpečné
přežití v divočině. Čtenář příručky se naučí zacházet s mapami, orientovat se v terénu, nebude pro něj
problém rozbít tábor v každé situaci, osvojí si umění vázat rozličné uzly a nakonec se naučí čelit v přírodě
každému nebezpečí. Publikace je názorně barevně rozlišena a bohatě ilustrována.

Naučná:

Základy numerologie
František Krumlovský
Pokud chcete lépe porozumět sami sobě a snáze si poradit, až budete hledat určité řešení, možná je pro vás
správným klíčem právě numerologie, která pomáhá při hledání souvislostí, jež nepochybně existují v lidském
jednání a chování. Pochopení širších okolností se kladně promítne ve vašem myšlení, v pracovních i osobních
vztazích, v partnerských vztazích i v odvážnějším zvládání životního vývoje.
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Objevte své Ikigai
Bettina Lemke
Ikigai – toto krásné japonské slovo znamená: vidět v životě smysl. Různé studie dokládají, že lidé s
dostatkem ikigai toho od života očekávají více a jejich život je naplněnější. Zkrátka a dobře: vědí, proč ráno
vstát z postele. Ikigai je poklad ukrytý v nitru, stačí ho jen vyzdvihnout. Hluboko v sobě ho máme všichni, jen
k němu musíme proniknout, abychom našli více inspirace, radosti ze života, energie a dospěli ke zdravému,
šťastnému životu.

V první linii
Vladimír Mertlík
Autobiograﬁcké vzpomínky a rozhovory českého armádního generála a bývalého předsedy vojenského
výboru NATO Petra Pavla.V úvodu vzpomíná generál Pavel na své dětství, rodinu a studia. Následují
rozhovory českého publicisty a scénáristy V. Mertlíka s členy Pavlovy rodiny a jeho kolegou a přítelem K.
Klinovským.

Beletrie:
Clayův most
Markus Zusak
Vyprávění o rodinném tajemství bratrů Dunbarových, jejichž dětství ovlivnila smrt matky a slabost jejich
otce. Citlivě vykreslený příběh o ztrátách, smutku a pocitech viny a důležitosti vztahů mezi nejbližšími
lidmi. Matthew, nejstarší z bratrů Dunbarových, vypráví příběh jejich rodiny.

Spolubydlící
Beth ÓLeary
Romantický příběh ze současnosti o ženě a muži, kteří sdílejí manželskou postel v jednom malém bytě, ale
ještě nikdy se nesetkali. Redaktorka Tiﬀy se potřebuje odstěhovat od svého bývalého, ale pronájmy jsou
drahé. Zaujme ji inzerát jistého Leona, který chce sdílet svůj byt. Pracuje jako noční ošetřovatel, takže by se
doma střídali. Shodou okolností dohodu zrealizují přes prostřednici, čímž se stávají spolubydlícími, kteří se
nikdy nepotkali.

Code 93
Olivier Norek
Francouzský krimithriller o závažných zločinech, vyšetřovaných pařížským policejním komisařstvím v čele s
kapitánem Victorem Costou. Skupina z departementu 93 a její ostřílený velitel Costa se ve své
nezáviděníhodné činnosti střetává výhradně s případy vražd. Pohybuje se běžně mezi pitevnou, brlohy
feťáků a občas i sídly vyšších kruhů, tentokrát však brutalita zločinů překročila obvyklou mez.

2

