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100 čarodějných
způsobů, jak objevit svůj
půvab /

Krása má mnoho odstínů. Z deníků a rozhovorů nerozlučných kamarádek Will, Irmy,
Taranee, Cornelie a Hay Lin se dívky dozví, co dělat, aby se cítily se svým
vzhledem spokojené a poradí, jak se bránit pocitům méněcenosti i jak se vyrovnat s
měřítkem krásy prezentovaným světem modelek. Nechybí ani praktické rady, jak se
připravit na schůzku s chlapcem a závěrečný test, podle kterého si dívka může určit
svůj typ. | Praktické rady čarodějek W.I.T.C.H. se týkají půvabu a krásy a obsahují
řadu doporučení, jak dosáhnout spokojenosti se svým vzhledem.

100 čarodějných
způsobů, jak přežít ve
škole mezi učiteli,
spolužáky a nejlepšími
přáteli /

"Praktické" rady pro děvčata jak uspět ve škole od pětice čarodějek Will, Irmy,
Taranee, Cornelie a Hay Lin (W.I.T.C.H.). | Rozhovory a zápisky z deníku poskytují
návod, jak přežít školu a ještě si užít spoustu zábavy s nejlepšími přáteli.

Angličtina se zvířátky /

Nabízíme dětem i rodičům hravou a veselou knížku. S obrázky zvířátek v roli
průvodců při první cestě k ovládnutí anglického jazyka bude toto vykročení jistě
příjemné, nenásilné a zábavné...

Asterix The Gaul
Básně pro děti :
Čtyři detektivní příběhy
Čtyřlístku.
Minecraft :
Minidobrodružství.
Nezbytník každé
čarodějky č. 2 :

V druhém pokračování Nezbytníku najdeme další tipy a nápady pro každou
příležitost od pětice dobře známých čarodějek W.I.T.C.H. | V nápadité a moderně
vyvedené knížce jsou další příběhy oblíbených hrdinek. Tentokrát Irmy, Will a Hay
Lin. Nechybí ani rady čarodějek jak vyjádřit vlastní osobnost nejen prostřednictvím
oblečení a doplňků, ale hlavně názorových postojů. Přečteme si, jak zvládnout vztek
i stěhování, jak se zbavit otravného kluka. Naučíme se správně mobilovat, vyrobit
dárek i vybrat vhodné brýle. Nezapomíná se ale ani na školu, kamarády a rodiče.

Nezbytník každé
čarodějky č. 3 /

V úvodu najdeme krátké příběhy pětice čarodějek. Potom následují medailonky
postav, se kterými se v knihách edice W.I.T.C.H. setkáváme - tentokrát jde o
Caleba, Paní Rudolphovou, Irmu a Fobose. Těžištěm však zůstávají užitečné tipy,
rady a nápady - tentokrát o tom, jak uspořádat pyžamovou party, jak udělat radost
své mamince, jak zvládnout co nejlépe zkoušky ve škole. Čarodějky ti ukáží, který
účes se nejlépe hodí k tvému tipu obličeje, inspirují výběrem rozličných pokrývek
hlavy, a také například poradí, jak vybírat, třídit a uchovávat ty nejlepší fotky.
Nabídka je zkrátka velice pestrá, stačí jen se začíst... | Ve třetím pokračování
Nezbytníku najdeme další tipy a nápady pro každou příležitost od pětice dobře
známých čarodějek W.I.T.C.H.

Nezbytník každé
čarodějky č. 4 /

Již ve čtvrtém pokračování Nezbytníku najdeme další tipy a nápady pro každou
příležitost od pětice dobře známých čarodějek W.I.T.C.H. | V úvodu najdeme krátké
příběhy čarodějek. Potom následují medailonky postav, se kterými se v knihách
edice W.I.T.C.H. setkáváme - tentokrát jde o samotné tři čarodějky: Taranee, Hay
Linn a Cornelii, které doplňuje sympatický mladík Matt Olsen. Kromě jiného se také
podíváme do pokojíčku Will a Irmy. Těžištěm však zůstávají užitečné tipy, rady a
nápady - tentokrát například o tom, jak vyrobit lampičku či využít šátek jako
atraktivní módní doplněk, jakou vůni použít, když se cítíš zamyšlená nebo unavená.
Ukážeme si, jak z květin vyrobit dekorativní ozdobu zkrášlující prostřený stůl,
naučíme se vycházet s učiteli, pokusíme se zbavit stydlivosti... Závěrem si vyrobíme
náramek pro dodání odvahy, sáček s věštícími kameny, magický prstýnek pro
přivolání lásky apod. Nabídka je zkrátka velice pestrá, stačí se jen začíst.

Příběh Sisi /

Příběh mladičké bavorské princezny převyprávěný pro čtenáře do 10 let je bohatě a
líbivě ilustrovaný. | Sisi má poněkud nekrálovské záliby - rybaří, prohání se v lesích
na koni, raději je v přírodě než v zámeckých síních. Přesto (nebo právě proto) se
zalíbí následníkovi rakouského trůnu Františku Josefovi I. Knížka končí císařskou
svatbou obou protagonistů. 9.11.98 br.

Star Wars.

Rytíři Jedi zachraňují královnu s její planetou před nadvládou obchodníků. |
Obchodní federace chce získat obchodní cesty a protiprávně obsadí planetu Naboo.
Královna Amidala prchá s rytíři Jedii na Coruscant, hlavní planetu Galaxie, kde chce
podat zprávu Galaktickému senátu a najít pomoc. Po cestě se seznámí s Anakinem,
předurčeným rytířem Jedi, který všem několikrát zachrání život. Cesta je ale
nebezpečná a jestli rytíři s královnou planetu zachrání, je ve hvězdách. A4 frd
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Sto čarodějných způsobů, Nejen čarodějné, ale i skutečné a praktické rady pětice čarodějek W.I.T.C.H.,
jak se snést se
tentokrát na téma jak dobře vycházet se sourozenci. | Opět se setkáváme s úryvky z
sourozenci /
deníků čtyř čarodějek, ve kterých popisují své potíže i veselé chvilky se sourozenci.
Nabízejí také rady, jak vycházet s mladšími i staršími sourozenci, ukazují jaké to je,
když je člověk jedináček, co všechno obnáší mít dvojče nebo nevlastní sourozence.
Naznačují, jak řešit hádky a sváry nebo pocit rodičovské nespravedlnosti vůči
jednomu z vás. Nechybí ani zábavná řešení problémů, ale i užitečné poznámky a
nápady. Součástí jsou dva krátké zábavné testy.
Tisíc jizev :

Soubor jedenácti dobrodružných povídek z nejrůznějších míst po celém světě. Kniha
je určena dětem od dvanácti let. | Čtenáři budou moci s hrdiny příběhů pátrat po
bájném pokladu kartágského vojevůdce Hanibala, zažít v Irsku prastarý obřad druidů
v keltském lese nebo se potopit do hlubin oceánu u Velké útesové bariéry nedaleko
Austrálie. Povídky jsou doplněné ilustracemi studentů Ústavu užitého umění a
designu Západočeské univerzity v Plzni. Příloha CD-ROM: Medailonky autorů a
ilustrátorů, hry, dokument o knize, bonusová povídka, zajímavosti o jednotlivých
zemích.

W.I.T.C.H.
W.I.T.CH. 100
čarodějných způsobů, jak
si poradit s láskou /

Jak dát najevo své city, klukovi, který se vám líbí. A co si naopak počít, když vás
uhání kluk, s kterým chcete jen kamarádit? Pětice čarodějek W.I.T.C.H. se s vámi
ráda podělí o své poznatky a pomůže vám bezpečně plout na lodi zvané Láska

Abedi, Isabel,

A je tu Lola! /

Příběh o přátelství, splněných snech a přáních. Pro dívky od 8 let. | Lola je
desetiletá holčička, která každý večer sní o tom, že je slavná rocková zpěvačka
Jacky Jones, stojí na podiu v záři reflektorů a pod ním se zmítají nadšení fanoušci.
Její tatínek pochází z Brazílie, takže rytmus má Lola už od narození v těle. Každý
večer vstupuje Lola do tohoto svého tajného života, mění se v Jacky a jediný, komu
by to snad mohla prozradit, je nejlepší kamarádka. Ta je ale zatím také pouze v říši
snů a přání. Lolina rodina se totiž právě přestěhovala z malého městečka do
velkého přístavního města Hamburku a Lola nastoupila do nové školy, mezi nové
spolužáky. A to není nikdy lehké. V Hamburku sice, narozdíl od bývalého města,
nikomu nevadí, že Lolin tatínek má tmavou pleť, ale vysvětlit například spolužákům,
že fobie z žab, kterou Lola trpí, je skutečná nemoc a ne příležitost ke kanadským
žertíkům, není tak jednoduché. Koná se školní slavnost, kde se spolu s
nafukovacími balónky posílají po větru největší přání. K Lolinu balónku je spolu se
zpáteční adresou připojen vzkaz: " Přeji si nejlepší kamarádku ". A odpověď na sebe
nenechá dlouho čekat...

Abedi, Isabel,

Lola novinářkou /

Druhé pokračování neobyčejných příběhů o holčičce Lole, která se tentokráte snaží
stát opravdovou novinářkou. Pro dívky od 8 let. | Končí prázdniny a Lola touží zažít
něco mimořádného. Rozhodla se proslavit jako špičková reportérka a potřebuje
perfektní článek na titulní stranu školních novin. V životě čtvrťáka se však neděje nic
vzrušujícího a Lola se svou kamarádkou Ró zoufale shání tip na nějakou senzační
zprávu. Kdyby se jim tak podařilo udělat rozhovor s opravdovou hvězdou, setkat se
s někým výjimečným nebo rovnou odhalit zločince. Třeba toho lupiče s vodní pistolí,
který zrovna v Hamburku řádí... Volně navazuje na knihu A je tu Lola!

Abedi, Isabel,

Lola tajnou agentkou /

Lola slaví své desáté narozeniny a do nebe vysílá tajná narozeninová přání.
Rodinné restauraci se v poslední době příliš nedaří a potřebovala by nějakou
reklamu, kéž by se tak Černá perla dostala do novin. Lola netuší, co svým přáním
vyvolá. Známý kritik chce na restauraci v novinách zveřejnit hrozivý posudek. To
Lola nesmí dopustit za žádnou cenu. Společně s Ró se promění v tajné agentky a
osudný článek musí zničit stůj co stůj. | Třetí pokračování neobyčejných příběhů o
holčičce Lole, která tentokrát sní o profesionální dráze tajné agentky. Pro dívky od 8
let.

Abedi, Isabel,

Potlesk pro Lolu! /

Ve snech se Lola prohání městem jako Catgirl a oslňuje široké publikum svým
půvabem a hereckým talentem. Ve skutečnosti si má ale zahrát jenom ve školním
představení pohádkovou Sněhurku. Když se ve městě objeví agentka z castingové
agentury a Lolu i Ró doporučí na konkurz nového upírského filmu, jsou nejlepší
kamarádky nadšením bez sebe. Co se ale stane, když uspěje jen jedna z nich?
Naskytne se ještě někdy tak skvělá příležitost? | Čtvrté pokračování neobyčejných
příběhů o holčičce Lole, která tentokrát sní o tom, že se stane herečkou. Pro dívky
od 8 let.

Albanese, Lara

Einstein a teorie
relativity /
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Alexander, Lloyd,

Kroniky Prydainu /

První kniha fantasy ságy čerpající z welšských legend vypráví příběh o hrdinném
Taranovi. Pro mládež a dospělé čtenáře. | Pětidílná sága vychází ve dvou svazcích.
V prvním z nich nalezneme Knihu tří zjevení, Černý kotel a Hrad Llyr. Děj se
odehrává v zemi Prydain, která se velmi podobá starověkému Walesu. Prydain je
rozdroben na spoustu malých království, z nichž každému vládne vlastní král a jeho
válečný náčelník. Nade všemi panuje král králů, jež má poslední slovo v jejich
sporech. Současným králem králů je Math a jeho válečným náčelníkem je princ
Gwydion. Mimo území živých však existuje i země mrtvých - Annuvin. Tam vládne
Arawn se svou dcerou a válečným náčelníkem Rohatým králem. Arawnovi přestává
jeho země stačit a začíná expandovat na zbylé území Prydainu. V jeho úsilí ho na
dlouho nezastaví ani první porážka. Žánrově kniha navazuje na dílo J. R. R.
Tolkiena a C. S. Lewise.

Alexander, Lloyd,

Kroniky Prydainu /

Druhý svazek fantasy ságy přináší čtvrtou a pátou knihu Kroniky země Prydain a
několik povídek s dějem souvisejících. | Ve čtvrtém příběhu, nazvaném Taran
poutník, se Taran potýká s nelítostným protivníkem - s pravdou o sobě samém.
Během svého putování se dostane z jednoho konce Prydainu na druhý, z bažin
Morvy do Svobodných obcí. Setká se s mnoha postavami, které mu jeho cestu k cíli
značně zkomplikují. V pátém příběhu, nazvaném Král králů, se osudy hrdinů
uzavřou. Konečně nalezneme odpovědi na nejrůznější otázky, jež jsme si kladli při
četbě předchozích knih. Bude odhaleno i tajemství Taranova původu. Jako jakýsi
bonus je do knihy zařazeno ještě několik povídek, které celému příběhu předcházejí.
Jejich děj se odehrává před narozením pasáčka vepřů Tarana.

Alfonsi, Alice

Star Wars.

Příběh o tom, jak otrok Anakin získal svobodu a stal se učedníkem řádu Jediho

Asquith, Ros

Budu spisovatelkou! :

Cordelii čeká nástup na novou školu Falmer North, ze kterého má opravdu velké
obavy. Zatímco její mamince Candice (roztržité galeristce) se zdá zajímavé lišit se
od ostatních lidí, Cordelie se odlišovat vůbec nechce. Má obavy, aby se hned
neocitla v děsivé kategorii Podivín. Jediné, co ji na nové škole láká, je literární
soutěž. Jejím snem je stát se slavnou autorkou. Rozhodne se proto napsat
romantický román Paní prstenů. Shodou okolností je Cordeliina teta oblíbenou
autorkou knih pro děti a na své webové stránce publikuje rady začínajícím
spisovatelům. Aby toho nebylo málo, Cordeliin nejlepší kamarád Callum má
problém, se kterým si ani on, ani Cordelie nevědí rady: jeho otec si zřejmě našel
milenku. Líčení každodenního života Cordelie je prokládáno radami pro začínající
spisovatele a úryvky z románu Paní prstenů - takže vlastně dvě knihy v jednom! |
Humorný příběh dvanáctileté Cordelie, která se rozhodla stát slavnou spisovatelkou,
ale zatím musí řešit problémy nejen s výstředními rodiči, ale především v nové
škole. Pro starší děti.

Aubry, Cécile,

Bella a Sebastián :

Aubry, Cécile,

Bella a Sebastián :

Aubry, Cécile,

Sebastián mezi lidmi

Pokračování příběhů Sebastiána a Belly je věnovnáno vztahu otce a syna.

Auerbach, Annie

Vítejte na ranči /

Na jezdeckou farmu přijíždí nová dívka Sarah, dcera jednoho z nejbohatších mužů
ve státě. Všichni už ji předem mají za nafoukanou bohatou holku. Sarah se snaží,
ale nikdo se s ní nechce přátelit. Až zranění jednoho z koní jí dá příležitost dokázat,
že koním opravdu rozumí a neváhá si poničit ani značkové oblečení. Vše
poznáváme nejen z pohledu dětí, ale část příběhu o tom, že není dobré dát na první
dojem, vypráví i zvířátka ze statku. Příběh je doplněn informacemi o tom, jak se
starat o jezdeckou výstroj a na co si dát v péči o koně pozor. Kniha podle epizody
Nemůžete soudit holku podle její limuzíny. | Příběhy dětí a koní z jezdecké farmy
Horseland. První díl cyklu podle televizního seriálu je určen dětem kolem deseti let.

Augusta, Pavel,

Héraklés /

Bach, Richard,

Jonathan Livingston
Racek /

Poetická próza amerického autora je alegorií touhy po dokonalosti a obtížné cesty k
ní. | Úsilí o dokonalost, o nalezení cesty k této dokonalosti a smyslu života vyčleňuje
každého hledajícího jedince z davu. Racek Jonathan se svou touhou po dokonalém
létání je uměleckým podobenstvím tohoto hledání a jeho let je vyjádřením důvěry v
sílu, která každého tvora provází zkouškami života a na cestě k ideálu. Vák

Balliett, Blue,

Hon na Vermeera /

Jedenáctiletá Petra a stejně starý Calder spojí své nevšední schopnosti a účastní se
napínavého pátrání po odcizeném obrazu holandského malíře Johannese
Vermeera. Pomalu dávají dohromady zdánlivě zcela nesouvisející události s pomocí
tajemných skládaček a zašifrovaných úkolů, jejichž kód musí čtenář sám objevit.
Všechno se postupně spojuje do řetězce stop vedoucích až k závěrečnému
odhalení. | Napínavá dobrodružná knížka, plná rébusů a hádanek, je určena všem
dětem, které mají rády tajemství a záhady. Pro čtenáře od 9 let.
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Bass, Eduard,

Klapzubova jedenáctka /

Klapzubáci postupně porážejí všechna domácí mužstva, zvítězí v Barceloně, vyhrají
v kolébce kopané Anglii, z Austrálie si odvážejí titul mistrů světa. Jen utkání s
domorodci na ostrově lidojedů (kam se dostanou po ztroskotání v bouři) se poněkud
vymyká zvyklostem. Výsledek je však neméně pozoruhodný. | Klasický humoristický
román o chalupníkovi z Dolních Bukviček, který ze svých synů sestaví vzornou
fotbalovou jedenáctku.

Bass, Eduard,

Klapzubova jedenáctka /

Klapzubáci postupně porážejí všechna domácí mužstva, zvítězí v Barceloně, vyhrají
v kolébce kopané Anglii, z Austrálie si odvážejí titul mistrů světa. Jen utkání s
domorodci na ostrově lidojedů (kam se dostanou po ztroskotání v bouři) se poněkud
vymyká zvyklostem. Výsledek je však neméně pozoruhodný. | Klasický humoristický
román o chalupníkovi z Dolních Bukviček, který ze svých synů sestaví vzornou
fotbalovou jedenáctku.

Baum, L. Frank

Wondereful wizard of Oz
=

Dvojjazyčné vydání dnes již klasické pohádky amerického autora, která vypráví
dobrodružný příběh děvčátka Dorotky v kouzelné zemi čarodějů. | Holčičku Dorotku
odnese jednoho dne zuřící tornádo i s domem, v němž žije se strýčkem a tetou, do
podivuhodné kouzelné země. Tam najde hned několik zvláštních a věrných přátel Plecháče, Hastroše a Zbabělého lva - s nimiž zažívá různá dobrodružství. Nakonec
se dívenka setká i s tajemným čarodějem ze země Oz, který přátele pověří
náročným úkolem a oplátkou za to, že Dorotce pomohou najít cestu zpět do jejího
domku v Kansasu, slíbí Hastrošovi mozek, po němž moc touží, Plecháčovi srdce a
Zbabělému lvu slíbí přičarovat odvahu, kterou by rád měl. Ale ani v pohádce se věci
nemusejí vždy uskutečnit přesně tak, jak si hrdinové přejí...

Bernardinová, Eva,

Ahoj bráško! /

Honzík chodí do 2. třídy, je to veselý, rozpustilý kluk, užívá spoustu legrace s tátou
a mámou. Společně se všichni těší na narození malého mimina, Honzík doufá, že to
bude kluk. Narodí se holčička, Lucinka. Ale co, holka je taky bezva! Po krátkém
čase se však zjistí, že holčička nevidí. Život celé rodiny se od základů mění,
maminka se uzavírá do sebe, je lítostivá, izoluje se s holčičkou od ostatního světa.
Bojí se posměchu a nepřátelství okolí. Ani na Honzíka už nemá tolik času. Z
nejhoršího pomůže děda s babičkou, ale i pan "Zvoneček", pán z poradny pro
nevidomé. Lucinka roste a učí se spoustu nových věcí. Ale Honzík má stále silnější
pocit, že jeho už si nikdo nevšímá, že všichni se věnují jen Lucince. Nebezpečný
nápad na sebe nenechá dlouho čekat. | Příběh rodiny Vítkových, která se musí
vyrovnat s narozením nevidomé holčičky. Knížka je určena mladším dětem a jejich
rodičům.

Bernardinová, Eva,

Kluci, holky a Stodůlky.

Vyprávění o desetileté Aničce a nyní už dospívajícím Honzovi Voříškových, o jejich
rodičích, kamarádech a kamarádkách, o škole a Honzově první lásce.

Bernardinová, Eva,

Kluci, holky a Stodůlky.

Berwińska, Krystyna,

Con amore /

Román z prostředí varšavské hudební fakulty rozvijí přiběh dvou studentů, kteří se
připravují na mezinárodní klavírní soutěž a z nichž se každý jinak rozhoduje ve
vztahu k náhle onemocnělé dívce, již oba milují.

Bezděková, Zdeňka,

Říkali mi Leni /

Leni je 11 let a žije v poválečném Německu. Sama však cítí, že se sem nějak
nehodí. Je jiná, citlivá, ve škole nemá kamarádky. Nechápe jejich "fašistické
náboženství". Žije s maminkou, babičkou a bratrem Raulem, ale ani doma to nemá
lehké. Touží po vlídném slově, po pohlazení, ale to se jí občas dostává jen od
babičky. Leni má často kusé vzpomínky na nějakou jinou maminku i tatínka. Na
rodiče, kteří ji drží v náručí, zpívají jí a ona cítí jejich lásku. Nakonec sama přijde na
to, že není Němka, že pochází odněkud z Čech a byla ukradena svým vlastním
rodičům. Ví, že tatínek už nežije, ale maminka určitě ano. Podaří se jí najít pravou
maminku a dostat se zpět domů, do Československa? | Příběh malého českého
děvčátka, které bylo za války dáno na převýchovu do německé fašistické rodiny.

Birdsall, Jeanne

Penderwickovi :

Báječné prázdninové dobrodružství čtyř svérázných a odlišných sester
Penderwickových. Na krásnou usedlost Arundel uprostřed tajuplné zahrady, nového
skvělého kamaráda Jeffreyho a spoustu zábavy se jen tak nezapomene. | Divoká a
tvrdohlavá Skye, zasněná Jane, malá Batty a zodpovědná Rosalinda se ocitnou na
nádherné usedlosti Arundel, kam se vydali společně se svým otcem prožít
prázdniny. Všechno vypadá fantasticky až na paní domácí. To je skutečně kapitola
sama pro sebe. Paní Tiftonová se snaží zkazit dětem každé dobrodružství a není to
opravdu právě nejpříjemnější dáma. Zato její syn Jeffrey je báječný kluk. Ale to by
bylo, aby si tahle parta nechala zkazit zábavu!
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Blakey, Nancy

Hokusy pokusy /

Knížku tvořivých nápadů a her adresuje autorka rodičům dětí od 5 let, kteří mají
smysl pro bláznivé nápady a nevadí jim trochu nepořádku. | Čtenář tu najde
zábavné pokusy, výtvarné hrátky (včetně výroby modelovacích hmot a barev),
recepty na "něco na zub" pro sebe i zvířecí kamarády a návody na výrobu mastí a
odvarů. Může tak připravit domácí opalovací krém, ale i postřik proti bubákům,
motýlí dortíček či sněhovou zmrzlinu, těstožroutovo jedlé těsto, mýdlové těsto,
kamennou polévku, zelný papír, trvanlivý hrad z písku, aktivní sopku ... Poněkud
problematické jsou některé suroviny - potravinářská barviva, esence, zinková mast,
melasa, otruby, líh, čpavek, popel z dřevěného uhlí. A také již zmíněný nepořádek.
N1a3a JB

Blobel, Brigitte,

Tanec za jedna, matika
za pět :

Blobel, Brigitte,

Záblesk hněvu /

Mara je osamělá patnáctiletá dívka, která nemá přátele, iluze, štěstí a skoro ani
rodinu (sestra utekla, matka je duševně nemocná a otec alkoholik) - zato je plná
nenávisti vůči všem a všemu. Ve škole šikanuje spolužáky, pere se s kluky, krade,
rodiče se o ni nezajímají. Jediný člověk, který jí pomáhá, je její třídní učitelka. Jenže
i její pomoc se díky Mařině povaze mine účinkem. Další pomoc, doslova vrátka z
pekla chudoby, je Mařin nový přítel Tibor. Zdá se, že se vše obrací k lepšímu, ale ve
skutečnosti se schyluje k velké tragédii. | Smutný a depresivní příběh o patnáctileté
dívce z prostředí, kde neexistují iluze a přežívá jen ten nejsilnější - ze současnosti...

Blyton, Enid,

2x tajemství /

Dva detektivní příběhy pro starší děti. | První příběh se rozvíjí kolem záhadného
požáru dřevěné chatky, sloužící svému nerudnému majiteli za dílnu. Ve druhém se
kamarádi, kteří se sejdou o velikonočních prázdninách, rozhodnou zjistit, kdo
vlastně ukradl vzácnou kočku a očistit svého přítele od podezření.

Blyton, Enid,

Dvojčata a Claudine :

Vylíčení života v anglické internátní dívčí škole, kde sledujeme příhody zhruba
třináctiletých děvčat.

Blyton, Enid,

Dvojčata Pat a Isabela :

Vylíčení života v anglické internátní dívčí škole, kde sledujeme příhody zhruba
třináctiletých děvčat.

Blyton, Enid,

Dvojčata v pátém ročníku

Šestá kniha uzavírá populární volnou sérii o studentkách anglické internátní školy.

Blyton, Enid,

Dvojčata ve druhém
ročníku /

Blyton, Enid,

Dvojčata zpátky ve škole

Vylíčení života v anglické internátní dívčí škole, kde sledujeme příhody zhruba
třináctiletých děvčat.

Blyton, Enid,

Hádanka chlapce ze
sousedství /

Nick, Katie a Laura se moc těší na nového souseda Kita, který se má brzy
nastěhovat. Ale jsou velmi překvapeni, když zjišťují, že si s ním nesmějí hrát, ani ho
vídat. Všichni čtyři však touží po společném přátelství a začnou se tajně scházet. Kit
se svěřuje svým novým kamarádům se svými problémy a oni se rozhodnou, že mu
pomohou. Sami netuší, jaké dobrodružství je čeká... A3 MB | V šestém díle oblíbené
"hádankové série" se děti seznámí s novým chlapcem ze sousedství, který se
schovává, protože je ohrožován svým strýcem.

Blyton, Enid,

Hádanka prázdninového
domu /

V 1. svazku nové řady dětských dobrodružství, určené čtenářům kolem 9 let, se
sourozenci Nick a Katie po nemoci zotavují v Prázdninovém domě. | Do
Prázdninového domu jezdí děti bez doprovodu dospělých. Dům stojí téměř na pláži
a má zajímavé okolí - třeba opuštěnou zříceninu na útesu. Ale je-li opuštěná, kdo v
ní v noci svítí? Záhad je tu víc - a nekončí všechny ve zřícenině. Nick a Katie se při
své rekonvalescenci rozhodně nenudí. A3 JB

Blyton, Enid,

Podařená dvojčata

Příběh dvou dívek dvojčat, které čeká zásadní změna v jejich dosavadním životě.

Blyton, Enid,

Správná pětka.

Další dobrodružství známé dětské čtveřice a psa vede tentokrát do kraje blat k
tajemné zřícenině. | Děti původně plánovaly pěkný podzimní vandr, Timovo zranění
a následné bloudění Dicka a Aničky však vše změní. Náhodně odposlechnutá
tajemná slova - Soustromí, Smutná voda, Čiperná Bára a Štefka všechno ví spolu s
ušmudlaným papírkem je spolehlivě vtáhnou do napínavého a ne právě bezpečného
pátrání. A4 Br.

Blyton, Enid,

Tajemství opuštěného
domu /

Na prázdniny kromě Špekouna přijíždí i synovec policisty Goona Ern. Neprojeví se
jako příliš bystrý chlapec, a tak ho děti navádějí na falešné stopy neexistujícího
případu. Opravdové tajemství se ale nakonec stejně objeví a Ern prožije velké
dobrodružství. A4 hnp | Známá parta dětských detektivů řeší vymyšlené i skutečné
záhady, tentokrát s pomocí Erna.
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Blyton, Enid,

Tajemství tajného
pokoje /

Mladí detektivové a jejich pes řeší záhadu pokoje v opuštěném domě. Další
detektivní příběh pro starší děti. | Pět pátračů - Larry, Daisy, Pip, Bětka, Špekoun a
jeho pes Brok se sešli o vánočních prázdninách. Pip zcela náhodou objeví zařízený
dětský pokoj v podkroví domu, ve kterém několik let už nikdo nebydlí. Všichni
společně se snaží tajemství tajného pokoje rozluštit. Hrdiny známe i z dalších knih
série Tajemství.

Blyton, Enid,

To ti patří, Amélie! /

Amélie, která bydlí v dětském pokoji a nemá vůbec žádné vychování, snad nikdy
nebude hodná. Opět zlobí ostatní hračky, trápí je různými vylomeninami - tentokrát
jim schová boty, pokazí piknik, přinutí medvídka, aby ji přinesl z procházky, vyhodí
kostky klaunovi z okna ven, nebo pustí kanárka z klece. Ostatní hračky jí občas dají
za vyučenou a ona se stane hodnou hračkou, která ostatním dokonce pomůže, ale
za malou chvíli je snad ještě zlobivější. | Už potřetí se setkáváme s hadrovou
panenkou Amélií, která si nedá pokoj a stále ostatní hračky zlobí. Určeno dětem
mladšího školního věku.

Boehme, Julia,

Čtyřnohý zachránce /

Ostrůvek uprostřed moře, to je místo jako stvořené pro prázdninová dobrodružství.
Týna a její přátelé se zdokonalují v jízdě na koni, hledají poklad, kamarádí se s
tuleni. Jednoho dne se v mlze ozve volání o pomoc... | Čtvrté pokračování příběhů
Týny a jejího poníka Ponyho. Tentokrát jede Týna i s celým ponyklubem na
prázdniny k moři. Pro mladší děti.

Boehme, Julia,

Loupež v Safariparku /

V Safariparku, kde pracuje Týnina maminka, řádí zloděj zvířat. Nejdříve zmizí krajta,
potom papoušci, a pak dokonce miláček všech - gorilí samec Fridolín! Policie se o
případ moc nestará, a tak Týna s kamarádkou Jitkou začnou pátrat na vlastní pěst.
Jejich milovaní poníci Pony a Draumur u toho samozřejmě nemohou chybět... |
Šesté pokračování příběhů Týny a poníka Ponyho, tentokrát o tom, jak se oba stali
detektivy. Pro mladší děti.

Boehme, Julia,

Nejchytřejší poník na
světě /

Týna nemá čas zahálet, po té co se Fridolín (opička) musel vrátit do zooparku, se
dědeček tváří jako starý medvěd a pořád si stěžuje, že je sám. Nezbývá než
dědečkovi pořídit nového zvířecího kamaráda, ale kde ho vzít? K tomu všemu se
ztratí její poník Pony, a tak má Týna starostí nad hlavu. | Třetí pokračování příběhů
Týny a jejího poníka Ponyho. I tentokrát má Týna plné ruce práce, musí najít svého
ztraceného poníka. Pro mladší děti.

Boehme, Julia,

Nerozluční přátelé /

Boehme, Julia,

Poník k zulíbání /

Boehme, Julia,

Rozpustilá opička /

Böhm, David,

Hlava v hlavě /

Borovička, V. P.

Spadla z nebe /

Boyne, John,

Chlapec v pruhovaném
pyžamu /

Braunová, Petra,

Ema a kouzelná kniha /

Braunová, Petra,

Ztraceni v čase /

Páté pokračování příběhů Týny a jejího poníka Ponyho, tentokrát o kamarádce Jitce
a její lásce k islandskému koni Draumurovi. Pro mladší děti. | Týnina kamarádka
Jitka touží mít také svého vlastního poníka. Týna přijde s nápadem, že by si mohli
na nového poníka vydělat nějaké peníze. Po malých výdělcích za úklid kůlny a po
nezdařeném pokusu vozit na staré drožce se zapřaženým Ponym turisty, přišla
konečně ohromná příležitost. Jitka s Týnou se mají starat o čtyři chundelaté koně,
kteří pocházejí z Islandu a jsou ve zdejším kraji na ozdravné dovolené. A to je pro
Týnu a Jitku přece ta nejlepší brigáda na světě. Jitka si zvlášť oblíbí grošovaného
koně s vlnitou hřívou jménem Draumur. Když se ale mají koně vrátit zpět na Island
ke svému majiteli, nemůže se Jitka se svým milovaným grošákem rozloučit.

Co je to hlava, co umí a jak to v ní funguje. Nevšední, hravá a originální hlavopedie.
| Nápaditou a vizuální formou vysvětleny základní informace. Například: co si vzít na
hlavu do vesmíru nebo když jdete vykrást banku, jak asi vypadá Hlavozem a co
dělat, když máte hlavu jako ementál nebo kolik boulů získáte, když vám na hlavu
spadne meloun.

Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který se
spřátelí s židovským chlapcem. Pro starší děti a mládež. | Brunova rodina se zcela
nečekaně stěhuje z krásného sídla v Berlíně do pochmurného domu v blízkosti
koncentračního tábora, jehož velitelem se stává právě Brunův otec. Chlapec neví
nic o strašlivém utrpení, které působí jeho národ milionům Evropanů. Neví, k jakým
dramatům dochází za ostnatým drátem. Z okna svého pokoje vidí jen skupinky
špinavých lidí, včetně dětí, v pruhovaných "pyžamech". Jednoho dne se u plotu
setkává se Šmuelem, židovským klukem uvězněným v táboře. Kromě toho, že ve
Šmuelovi získává nového kamaráda, je to pro něj i šance jak zjistit, co se za plotem
vlastně děje. Kam až zavede Bruna jeho zvědavost?

Autor

Název

Obsah

Brezina, Thomas,

Co zakopal pirát Stříbrná
ruka? /

Dobrodružný příběh pro starší děti, ve kterém trojčata PC, ChaCha a Floppi hledají
poklad piráta Silberhanda. | Trojčata PC, ChaCha a Floppi jsou děti slavného
kouzelníka a hledači pokladů. Tentokrát hledají tajemstvím opředený poklad
kapitána Silberhanda, který má být ukryt na ostrově Aligátorů nedaleko břehů
Floridy. Nejsou však jediní, kteří by chtěli poklad najít. Kdo najde poklad jako první a
co dřevěná truhla skrývá?

Brezina, Thomas,

Dotek anděla /

Amy žije s matkou a nevlastním otcem v Londýně. V patnácti je snadné uvěřit, že
dokonale vypilovaná zpěvákova image, není jen dobrým tahem na peněženku
mladých slečen. Proto, když má mít její idol koncert na Trafalgar Square, s pomocí
své nevlastní tety se Amy dostane do hotelu, kde Matt M. před vystoupením
odpočívá. Před koncertem však dojde k ostré hádce, mezi všemi pohrdajícím
Mattem a jeho manažerem, do které se Amy nechtěně přimotá. Dívčino zklamání ze
setkání a následná zpěvákova havárie, se však pro Amy i Matta stanou odrazovým
můstkem k novému začátku a cestou k poznání. | Hořké zklamání čeká Amy po
setkání s jejím idolem, popovou hvězdičkou Mattem. Jenže život není černobílý, ani
když visí na vlásku a všechno zlé je pro něco dobré. Kniha pro dívky kolem 15 let.

Brezina, Thomas,

Frankensteinův
mrakodrap /

Volná řada detektivních příběhů pro starší děti pokračuje dobrodružstvím čtyř
kamarádů, kteří tráví v New Yorku Halloween a ocitnou se ve velkém nebezpečí. |
Čtveřice kamarádů Erik, Tina, Dominik a Patti je na pozvání jedné známé
Dominikovy maminky v New Yorku. Náhodou se ocitnou v mrakodrapu, ve kterém
sídlí kosmetická firma a v jeho sklepeních přijdou na děsivý objev. Vyrábí se tady
totiž dvojníci! Po zjištění této informace však detektivům, kteří chtějí celou věc
objasnit, hrozí smrtelné nebezpečí.

Brezina, Thomas,

Kletba Černého rytíře /

Čtvrtý díl volné řady detektivních příběhů o čtveřici kamarádů, kteří si říkají "Čtyřka",
se odehrává v cirkusovém prostředí. | Čtyřka sleduje představení artistů cirkusu
Fantastico, když se náhle objeví záhadná postava, která vystoupení překazí.
Čtveřice kamarádů něčemu takovému nedokáže nečinně přihlížet, a proto se
rozhodne záhadnou postavu v masce černého rytíře vypátrat. Příběh plný
dobrodružství a nečekaných zvratů tak může začít. Závěrečná odhalení pak
překvapí nejen postavy samotného příběhu, ale jistě také čtenáře.

Brezina, Thomas,

Kletba slepého mága /

Dračí rytíř Leon se se svými dvěma společníky Chipem a Larou vrací do
Neviditelného světa. Netuší však, že lordu Drakillovi pomáhají kouzelné schopnosti
slepého mága, aby mohl dračího rytíře zneškodnit a zmocnit se jeho kouzelného
meče. Slepý mág dokáže vyvolat nebezpečné démony - noxaty, které ohrožují
Leona i ve skutečném světě a každého, ke komu se přiblíží, nakazí černou nemocí.
Pomocí kouzelného meče, který je součástí knihy, můžeš i ty najít cestu k úkrytu
lorda Drakilla a zlomit kletbu slepého mága. | Dračí rytíř znovu bojuje s démony z
Neviditelného světa a s lordem Drakillem, který nebyl zcela zničen a může opět
načerpat životní sílu. Pro děti kolem 10 let.

Brezina, Thomas,

Kočičí holka /

Katie se změnil od základu život, když zjistila, že není jen tak obyčejná dívka.
Příběh s prolínajícími se prvky SF pro dívky kolem patnácti let. | Katie žije již sedm
let se svým strýcem hippíkem a babičkou na ostrově St. Jeremy nedaleko Britských
ostrovů. Nemá žádné jiné příbuzné, a tak je dost překvapena, když k patnáctým
narozeninám dostane poštou cédéčko se skrytou nahrávkou. Bohužel díky hloupé
náhodě nevyslechne celé poselství.

Brezina, Thomas,

Kočičí holka.

Brezina, Thomas,

Loď duchů /

Brezina, Thomas,

Máma, mistr trapasů /

Brezina, Thomas,

Muž s ledovýma očima /

Brezina, Thomas,

Naše tajemství.

Lissy a Tinka mají jet se třídou na výlet a jejich maminka spolu se dvěma dalšími je
má doprovázet. Obě sestry se rozhodnou maminku trochu vylepšit a rozjedou akci
"moderní mamča". Děvčatům ale ukradnou folfoniový klíč, bez kterého se nedá
kouzlit, a tak akce skončí značně překvapivě. | V pátém pokračování série Klukům
vstup zakázán řeší čarodějky Lissi a Tinka problémy s maminkou, která je příšerně
staromódní. Čtení pro dívky od 9 let.

Kamilina mladší sestra Vanda dokáže být často velmi protivná. Kamila by ji nejradši
proměnila v nějakou příšeru. Při jedné tajné návštěvě městského muzea se děvčata
dozví o skutečných netvorech, kteří ohrožují lidi a kteří jsou rozhodnuti osvobodit
město od lidské havěti. Kamila, Šárka a Kristýna se jim tyto plány musí pokusit
překazit. Knížka je vhodná pro starší děti. A4 ZM | Volné pokračování příběhu o
třech školačkách, které se tentokrát pokusí zbavit město nebezpečných netvorů.
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Brezina, Thomas,

Naše totálně ujetá
rodinka /

Tinka s Lissi budou v neděli v televizi a uvidí je celá škola. To je super! Jejich
nadšení však netrvá dlouho. Bráchové dělají jeden trapas za druhým a rodiče? Ti
jsou jen pro ostudu. Všetečná moderátorka Belinda si navíc umíní, že za každou
cenu pronikne s kamerou do jejich čarodějného domu. A aby toho nebylo málo, mají
ještě ke všemu na krku čarodějnou komisi. Podaří se Tince a Lissi odvrátit blížící se
katastrofu? | V šestém pokračování série Klukům vstup zakázán má vystoupit celá
rodina Tinky a Lisy v oblíbeném televizním pořadu. Čtení pro dívky od 9 let.

Brezina, Thomas,

Nejpříšernější poklad
světa /

Další příběh ze série Hledači pokladů o trojčatech, kteří pátrají po nikdy
nenalezeném lupu záhadného fantoma z Cliftonvillu. Pro starší děti. | Trojčata
Floppi, ChaCha a PC, odjíždějí se svým tatínkem kouzelníkem do Anglie a dostávají
od strýce pokyny k hledání obrovského pokladu, který někde na neznámém místě
zanechal před sedmdesáti lety fantom z Cliftonvillu. Na všechno mají pouhých 5 dní
a ani o hodinu více. Případ je opředen velikým tajemstvím.Podaří se pátračům tento
zapeklitý případ rozlousknout a najít poklad?

Brezina, Thomas,

Neviditelná bestie /

Brezina, Thomas,

Orel útočí /

Další dobrodružství Penny a jejích dvou čtyřnohých přátel, kteří budou tentokrát
zachraňovat orly a orlí vejce. | Penny se dostane do pěkné kaše. Je přistižena, jak
podvádí při matematickém testu. Kromě toho se pohádá s Elvisem, který ji překvapí
během schůzky s dávným kamarádem Jochenem. A navíc na nosiči svého kola
několikrát najde kus čerstvé zvířecí kůže. Kdosi jí začne vyhrožovat. I přesto, co se
kolem ní děje, ráda přijme nabídku na hlídání orlího hnízda. Existují totiž lidé, kteří
jsou schopni orlí vejce či mláďata ukrást z hnízda a poté je velmi výhodně zpeněžit.
A4 ZM

Brezina, Thomas,

Ostrov náhrobků /

V dalším z řady záhadných příběhů s trojicí mladých detektivů odhalíme tajemství
Ostrova náhrobků. Pro děti od 11 let. | Člen Klubu záhad - Jupiter tráví léto na
prázdninovém táboře (původně měl být u Vicky a Nicka, ale Vicky onemocněla
spálou). Při jedné z vyjížděk na lodi se děti dostanou až do blízkosti tajemného
Ostrova náhrobků. Je to neobydlený ostrov, kam si nikdo netroufne vstoupit. Vypráví
se, že náhrobky, které jsou vidět za jasných dnů na ostrově, vyrůstají samy ze
země. Když se Vicky uzdraví, přijíždějí s Nickem za Jupiterem, aby odhalili všechna
tajemství, která ostrov skrývá. Členem Klubu se může stát i čtenář, který záhady
řeší pomocí přiložené superlupy. Kniha z edice Klub záhad - Napínavé příběhy se
superlupou.

Brezina, Thomas,

Pomsta červené mumie /

Brezina, Thomas,

Pomsta hraběte Gundolfa
/

Brezina, Thomas,

Rozruch na farmě /

Příběh dívky Penny, která nikdy nezůstane lhostejná k osudu ohrožených zvířat.
Čtení pro dívky středního školního věku. | Penny je dcerou zvěrolékaře. Má ráda
zvířata a to nejen ta, která jí patří. Pokusí se vypátrat, co podezřelého se děje na
prasečí farmě. Při pátrání se ocitá v nebezpečí nejen ona, ale i jeden z jejích
milovaných psů. Dojde ke střelbě a požáru. Ještě štěstí, že není sama a má dobré
přátele, kteří jí pomohou. Problém je větší než se domnívali a dokazování
nezákonného jednání bude složité. A4 pok

Brezina, Thomas,

Ségra, co šílíš! /

Tince vadí, že se Lissi stále chová doma i ve škole jako rozpustilý kluk. Domlouvá jí,
chce ji kouzlem zlepšit, ale pak si uvědomí, že jí Lissiino chování vadí právě proto,
že sama je stále za hodnou a vzornou. Překvapivě se proto rozhodne nedávat
zjemňující lektvar Lissi, ale objednat si pro sebe lektvar divokosti. Ale jak už to bývá,
lektvar vypije úplně někdo jiný. | V dalším díle humorné série řeší Tinka a Lissi
problémy způsobené kouzelným nápojem od čarodějky Hermíny Hoxterové. Čtení
pro dívky od 9 let.

Brezina, Thomas,

Ségra, prober se! /

Lissi to bere jako největší zradu na světě. Rozhodne se, že musí vyhnat sestře
myšlenky na kluky jednou provždy z hlavy. Vyčaruje psa, po kterém sestra už dávno
touží, protože každý rozumný člověk musí uznat, že psi jsou o hodně lepší než kluci,
a mimo to, je třeba vyřešit spoustu dalších problémů: čarodějnici Eulálii, dárek pro
mámu k narozeninám, nečekanou návštěvu... | Velké přátelství mezi Lissi a Tinkou
je ohroženo, protože Tinka se zamilovala. Čtení pro dívky od 9 let.

Brezina, Thomas,

Ségra, tobě přeskočilo! /

V sedmém pokračování série Klukům vstup zakázán! se Tinka uchází o funkci
třídního mluvčího. Pro starší děti. | Ve třídě, do které chodí dvě nevlastní sestry
Tinka a Lissi, se chystá volba nového mluvčího. O tuto pozici má zájem nejen Tinka,
ale také ctižádostivá Antje. Lissi se snaží Tince pomoci kouzlem, ale to přinese
spíše víc komplikací než užitku. Současně musí obě mladé čarodějky nastoupit do
čarodějnické školy, složit obtížné zkoušky a ještě přežít návštěvu energické babičky.
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Brezina, Thomas,

Ségra, ty jsi hvězda! /

Lissi se chce vyrovnat své dokonalé sestře a rozhodne se, že se naučí jezdit na
koni. To je něco, v čem jí Tinka zaručeně nebude konkurovat, protože je na koňskou
srst alergická. A konečně se ukáže, kdo tady bude za hvězdu. Budou k tomu nutné
čáry a kouzla? | V dalším díle se Lissi za pomoci Tinky pokouší jezdit na koni. Čtení
pro dívky od 9 let.

Brezina, Thomas,

Ségry a čáry na rodiče /

Lissi a Tinka dostanou za úkol od neznámé čarodějnice vymyslet nové zaklínadlo.
Obě svůj úkol tají, ale nezávazně na sobě se shodnou, že vhodné kouzlo bude
nechat rodiče zmizet při obzvlášť trapných situacích - a že jich je požehnaně. Jenže
co to znamená, že nepříjemná sousedka se najednou chová mile? A stojí jim to za
to, riskovat folfoniový klíč? | Šestnácté pokračování příhod Lissi a Tinky, tentokrát
líčí jejich problémy s nemožnými rodiči. Pro dívky středního školního věku.

Brezina, Thomas,

Ségry na mizině :

Nesoustředění při čarování se nevyplácí. Míč, který se díky zamotanému kouzlu
chová jako zdivočelý, rozbije sklenice u protivných sousedů. To je voda na mlýn
paní Fukové, která nemůže přenést přes srdce, že Tinka a Lissi bydlí samy. Aby
toho nebylo málo, tak má přijet bohatá a udrbaná tetička. | V dalším pokračování
Lissi a Tinka potřebují nutně peníze, aby nepříjemné sousedce uhradily škodu. Čtení
pro dívky od 9 let.

Brezina, Thomas,

Ségry na zabití /

Lissi a Tinka chodí sice do stejné třídy, ale jinak se navzájem nemohou ani vystát.
Když zjistí, že tatínek Lissi si chce vzít Tinčinu maminku, nastanou teprve problémy.
Naštěstí dívky dostanou společný školní úkol. A tak se jednoho rána vydávají za
velice zvláštní starou dámou udělat rozhovor o jejích cestách po světě. A začíná se
trošku čarovat... Určeno pro dívky středního školního věku. | Lissy a Tinka jsou dvě
rozdílné holky, které se stanou kamarádkami při společně prožitém dobrodružství,
kde se bude i čarovat. Pro dívky středního školního věku.

Brezina, Thomas,

Škola hrůzy /

Brezina, Thomas,

Tajemství stříbrných
vlků /

Vicky, Nick a Jupiter musí tentokrát přijít na kloub záhadě vlčích přízraků. Pro starší
děti. | Členové Klubu záhad jsou na prázdninovém táboře. Vedoucí tábora Denis
vypráví o přízracích v podobě vlků. Zavede děti k malé zátoce. Ztratí se jedno dítě z
tábora. Je to Timon. Nick, Vicky a Jupiter chlapce najdou. Timon sedí zabalený do
osušky u cizí rodiny a povídá si s dívkou Mariellou. Denis naplánuje další výlet
tentokrát na Jelení horu. Tam si skupinka dětí dělá piknik, hraje si na louce a
nakonec se vydají na honbu za pokladem. Každý si udělá svůj tým. Nick a Jupiter
najdou dřevěnou chatrč. Na přátele zaútočí průsvitná stvoření podobná vlkům.
Najednou se ozve hlasité vytí a vlci utečou za tím hlasem. Nick a Jupiter se vydávají
do městečka do místního archivu. Co se dozví? Byli to vlci nebo se to dětem jen
zdálo? Čtenář s nimi luští další tajemno pomoci přiložené superlupy. V příloze
najdeme informace o děsivých zvířatech.

Brezina, Thomas,

Totálně ulítlé prázdniny /

I v devátém pokračování série Klukům vstup zakázán! je pro čarodějky Lissi a Tinku
připraveno mnoho nečekaných překvapení. Čtení pro dívky od 9 let. | Tinka a Lissi
jsou zklamané, jelikož místo prázdninové cesty do Ameriky je čeká nudné stanování
u jezera. Je to jasné, léto nebude stát za nic. Po chaosu s balením, kdy se všichni
museli poskládat do nevelkého mikrobusu, konečně přijíždějí na místo. V kempu u
Křivého jezera ale holky potkají toho nejotravnějšího a nejprotivnějšího kluka na
světě. Dělá jim samé naschvály. První šok na sebe nenechá dlouho čekat - vyklube
se z něj totiž Tinčin nevlastní bratr! A to zdaleka není poslední překvapení...

Brezina, Thomas,

Tulení mládě Ronny /

Další dobrodružství Penny a jejích psích kamarádů, které se tentokrát odehrává u
babičky a dědečka v Norsku. | Krátce po Pennině příjezdu je na letišti nalezena
krabice s tulením mládětem, které je v dost zuboženém stavu. Pennin dědeček, jenž
je k němu jako veterinář přivolán, požádá o pomoc odborníka na tuleně - Svena. Ten
se mláděte ujme a dovolí Penny, aby mu s Ronnym pomáhala. Po záhadném
telefonátu se však Svenovo chování zcela změní a Penny je poslána okamžitě
domů. Nikdo si Svenovo počínání nedovede vysvětlit. Kromě obav o tuleně
zaměstnávají Penny i jiné starosti: babiččina ztracená kočka a kluk Björn, se kterým
má jít do hotelu na zábavu, kam se jí vůbec nechce. Podaří se tulení mládě
zachránit? Objasní se Svenovo podivné chování? A4 ZM

Brezina, Thomas,

UFO jménem Amadeus /

Tentokrát jsou to Velikonoce v Salcburku - městě skladatele Mozarta. Problém, který
děti řeší, není ovšem hudební, ale meziplanetární. Může mít záhadné UFO velikost
talíře? A jsou jeho obyvatelé liliputáni? Spolu s dětmi může pátrat i čtenář staršího
školního věku. A4 MM | Čtyřka - tu neodradí žádná léčka! To je heslo dvou děvčat a
dvou kluků, kteří se ocitají vždycky tam, kde se něco děje.
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Brezina, Thomas,

Úkryt posledního
vlkodlaka /

Jupiter, Vicky a Nick založily Klub záhad, který odhaluje nadpřirozené jevy, duchy a
přízraky. Tentokrát se Jupiter za záhadných okolností setkává s mohutným mužem
s vlčí kůží - vlkodlakem. Dokonce má pocit, že i on sám se začíná nevysvětlitelně
měnit. Podaří se Klubu záhad objevit vlkodlaka a osvobodit i Jupitera? K luštění
pomůže čtenáři přiložená superlupa. V příloze Klubu najdeme informace o
vlkodlacích i o tom, jak je poznat v lidské podobě. Kniha z edice Klub záhad Napínavé příběhy se superlupou. | V dalším z řady záhadných příběhů s trojicí
mladých detektivů pátráme v bažinách po posledním vlkodlakovi. Pro děti od 11 let.

Brezina, Thomas,

Útok kamenných rytířů /

Jednoho dne Leon zaslechne volání o pomoc, které zřejmě pochází z Neviditelného
světa. Spolu s Larou a Chipem se tam vydají a zjistí, že onen hlas patří zakletému
princi Larusovi. Na jeho osvobození je potřeba kouzelný kamenný meč. Jenže princ
Larus není žádné neviňátko. Kdysi býval nejmocnějším mágem, jehož jediným
nepřítelem byl Lord Drakill, před kterým se skryl v Krystalovém pohoří. Leonovi
náhle dochází, že modrý vlk, jehož cestou za Larusem potkali, nebyl nepřítel, ba
naopak. Bránil tomu, aby se Larus dostal k moci. Jenže co teď? Armáda kamenných
rytířů obživla, Larus má díky meči obrovskou moc... Ovládne Neviditelný svět? |
Leon, rytíř Dračího srdce, se spolu se svými kamarády opět vydává do
Neviditelného světa, aby osvobodil prince Laruse. Pro děti kolem 10 let.

Brezina, Thomas,

Vzkříšení ohnivého
démona /

Brezina, Thomas,

Zabouchnutá ségra :

Třetí pokračování příhod Liss a Tinky líčí co se stane, když se u nich ve třídě objeví
nový kluk a krapet se to přežene s čarováním. Čtení pro dívky od 9 let. | Zpočátku je
vše tak, jak má být. Liss i Tinka jsou velké kamarádky s čarodějnými schopnostmi,
vyznávající heslo: "kluci jsou hloupí". Pak se ale u nich ve třídě objeví nový spolužák
Markus a Tinka je náhle jako vyměněná. Má oči jenom pro něj! Liss se to
samozřejmně nelíbí a rozhodne se vyzkoušet neobvyklé milostné kouzlo. A začnou
se dít věci: nejen že obě holky spolu skoro přestanou mluvit, ale navíc je zcela
vážně ohrožena svatba Tinčiny maminky s tatínkem Liss. Malé čarodějky si v tu
ránu uvědomí, že smějí čarovat jenom pro dobré věci. Stihnou ale dát věci do
pořádku?

Brezina, Thomas,

Záchrana v poslední
chvíli /

Další příběh Penny, která tentokrát zachraňuje minikoníka a brání ohrožení životů
dalších zvířat. Vhodné pro dívky středního školního věku. | Penny absolvuje konkurz
pro reklamní agenturu. Jedná se o propagaci psího žrádla. Mezi tím, co očekává
vyhlášení vítěze, dozví se, že ve skutečnosti je tento produkt pro psy škodlivý svým
složením. Když se na to pokouší upozornit ostatní, sklidí jen posměch a opovržení.
Někdo ji stále obtěžuje anonymními telefonáty a obviňuje ji, že je vrah zvířat.
Neznámý pak ohrožuje minikoníčka, kterého Penny s Ivanem zachránila. Penny už
propadá přesvědčení, že hlavním podezřelým je Leo, třídní otloukánek. Ale
skutečnost je trochu jiná. Penny při svém pátrání učiní nečekané objevy... A4 vas

Brezina, Thomas,

Záhada starého mlýna /

Erikův bratranec Julian se vrátí jednoho dne z lesa vylekaný. Viděl tam totiž
dinosaury! Přijít záhadě na kloub se pokusí Čtyřka a narazí při pátrání na další
zvláštnost. Objeví totiž starý mlýn, ve kterém se schází podivní lidé oblečení v
černých hábitech. Vše se jeví jako rituální obřady jakýchsi náboženských fanatiků,
ale vysvětlení je trochu jiné. V každém případě čeká Patti, Erika, Dominika a Tinu
pořádně nebezpečná akce. | Volná řada detektivních příběhů pro starší děti
pokračuje dobrodružstvím až magickým, ve kterém nechybí ani rituální obřady. Na
"Čtyřku" čeká nebezpečný úkol.

Brezina, Thomas,

Zámek přízraků /

Další kniha ze série Klub záhad, tentokrát mají Jupiter, Vicky a Nick rozluštit záhadu
na zámku Westfinger. Pro starší děti. | Členové Klubu záhad Nick, Jupiter a Vicky
jsou pozváni na základě faxu od rodiny Lesterových na zámek Westfinger, kterému
se říká také zámek přízraků. Trojici hrdinů tato záhada zajímá. Když přijdou k bráně,
vidí na ní na kamenných podstavcích nestvůry. Mají lví tělo, orlí pařáty, beraní rohy
a krokodýlí ocas. Členové se dostávají do zámku a náhle se za nimi zavřou dveře.
Všude jsou slyšet divné zvuky. Jupiter najednou spadne z kamenné desky do malé
propasti, z které mu pomůže malý kudrnatý chlapec. Je to Lenni Lester, syn
majitelů. Jupiterovi ukazuje zámek a některé záhady, o kterých se dozvěděl.
Mezitím Vicky a Nick hledají svého kamaráda. Členové potkávají paní Lesterovou,
která tvrdí, že je nikdy nepozvala ani jim neposlala fax. Zjistí členové záhad, kdo je
pozval? Skrývají se v zámku opravdu přízraky? Čtenář se sám stává dalším
detektivem a luští s nimi další tajemnou záhadu pomocí přiložené superlupy. V
příloze najdeme informace o strašidelných domech.
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Brezina, Thomas,

Zloděj mrtvol /

Další kniha ze série Klub záhad, tentokrát jeho členové odhalí nového doktora
Frankensteina. Pro starší děti. | Členové klubu záhad Vicky, Nick a Jupiter sledují
tajemného muže, který v noci navštěvuje hřbitov a cosi kutí na čerstvých hrobech.
Další zjištění vedou děti k domněnce, že se z částí těl ukradených z nebožtíků,
snaží sestrojit podobné monstrum, jako slavný, hororový doktor Frankenstein. Jaké
je jejich překvapení, když muže ze hřbitova poznávají ve svém oblíbeném učiteli
výtvarné výchovy. Ale je to skutečně on? Pohybujeme se přece na tenkém ledě
mystifikací a zneužití vědeckých výzkumů. Čtenář se sám stává dalším detektivem
a luští případ za pomoci přiložené superlupy. V příloze najdeme informace o vzniku
původního příběhu o doktoru Frankensteinovi a jeho pozdějších filmových
zpracováních.

Brezina, Thomas,

Zpěvákův amulet /

Další kniha detektivních příběhů pro starší děti o dobrodružství čtyř kamarádů, kteří
řeší případ ztraceného amuletu. | V knize Thomase Breziny se opět představí parta
čtyř detektivů. Erik, Tina, Dominik a Patti jsou tentokrát na stopě tajemství
magického amuletu. Mezinárodně hledaní podvodníci, pověrčivý zpěvák i záhadná
žena, ti všichni pátrají po magickém amuletu, který je pro Rockyho Olivera velmi
životně důležitý. Zvítězí sehraný tým mladých detektivů a naleznou zpěvákův amulet
nebo se jim to tentokrát nepovede a zmaří jím někdo plány?

Brezina, Thomas,

Zrada vlčího rytíře.

Brezina, Thomas,

Zrození dračího rytíře /

Leon byl až do dnešního dne obyčejným klukem, navíc utiskovaným ve škole i
doma. Při útěku před obávanými spolužáky se skryl v domově důchodců, kde se
poprvé a naposled setkal se svým dědečkem, který mu svěřil tajemství o existenci
Neviditelného světa. Leon se tak stává dědečkovým nástupcem - Dračím rytířem,
bránícím svět fantazie před strašným Lordem Drakillem a jeho spojenci. K přechodu
mezi oběma světy slouží meč, na který má zálusk Lord Drakill, protože touží po
moci v lidském světě. Leon se pomalu sžívá se svým posláním. Ví, že musí mezi
spolužáky najít dva své pomocníky, být příkladným rytířem a zároveň chránit
obyvatele Neviditelného světa. | Leon, donedávna obyčejný kluk, se stává rytířem
Dračího srdce, aby zničil Lorda Drakilla a jeho touhu ovládnout Neviditelný svět. Pro
děti kolem 10 let.

Březinová, Ivona,

Bleděmodrá kafkárna /

Aleš, Rosťův brácha, si dopisuje s přítelkyní z Polska, Agnieszkou. Kromě vyznání jí
píše také o svém oblíbeném autorovi F. Kafkovi. Cituje především z jeho Dopisů
Felici a zamýšlí se hlavně nad jeho soukromým životem. Sám musí na otcův nátlak
studovat práva, ale raději by se věnoval umělecké tvorbě, výtvarným činnostem.
Fany, Nikol a Simču čeká maturita. Po ní se má Simona vdát za Manuela. Vše se
ale nečekaně komplikuje, když Mauelovi hrozí zrušení povolení k pobytu. | Další
příběhy party mladých lidí, tentokrát je hlavním hrdinou Aleš - student práv, který se
zajímá o Franze Kafku a geocaching. Pro mládež.

Březinová, Ivona,

Chobotem sem,
chobotem tam /

Březinová, Ivona,

Holky na vodítku.

Alice je dívka, které rodiče naplánovali kariéru lékařky, a ona se snaží jim vyhovět.
Avšak na střední škole jsou větší nároky a Alice žije pod velkým tlakem, že se jí
nepodaří vše zvládnout. Stres vyplývající ze strohé výchovy a nároků vede k touze
po tom být sama sebou a vyzkoušet vše zakázané. S novou láskou se dostává do
společnosti, kde drogy jsou běžná věc a její život se rázem dramaticky změní.
Příběh je psaný ve dvou rovinách. Jedna je tvořena přítomností odehrávající se
právě v léčebně, druhou tvoří soukromý psychoterapeutický deník hlavní hrdinky. A1
MB | Kniha z volného cyklu Holky na vodítku vypráví o boji středoškolačky Alice s
jedním z největších problémů současnosti - drogami.

Březinová, Ivona,

Holky na vodítku.

Ester je nejstarší z pěti sourozenců, všichni se mají rádi, ale nikdo se o nikoho moc
nestará. Schází jí soukromí a peníze. Začne se kamarádit s majitelem baru a herny
a využije jeho nabídky. Hraje za jeho peníze, aby nalákala další zákazníky, ale po
první výhře se sama propadá do závislosti. Děj se odehrává ve dvou rovinách, v
současnosti v psychoterapeutické léčebně, druhou rovinu tvoří minulost Ester,
kterou sama sepisuje na výzvu lékaře. A1 VM | První díl z volné trilogie o mladých
lidech postižených závislostí, vypráví příběh hazardní hráčky, středoškolačky Ester.

Březinová, Ivona,

Holky na vodítku.

Martina vyrůstá pouze se svou zamindrákovanou matkou. Ta dceři zpočátku
zakazuje vše sladké a nutí ji, aby si hlídala váhu. Jednoho dne se situace obrátí a
obě začnou jíst to, co si do té doby zakazovaly a samozřejmě obě tloustnou. Matka
řeší problémy se svými partnery a veškeré neúspěchy svádí na svoji tloušťku,
omezit jídlo však nedokáže. Martina nechce být jako matka, začne držet dietu a
hubnout a končí v psychoterapeutické léčebně. I tentokrát je příběh popisován ve
dvou rovinách - na jedné straně současnost odehrávající se v léčebně, na straně
druhé minulost, o níž se dočítáme z Martinina deníku. | Třetí kniha z volné trilogie
Holky na vodítku vypráví o Martině, která onemocní anorexií a posléze bulimií.
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Březinová, Ivona,

Kluk a pes /

Julin nastupuje v září už do třetí třídy, protože se jeho zdravotní problémy zhoršily,
učí se jezdit na elektrickém vozíku. Má potíže nejen s nohama, ale někdy mu dobře
neslouží ani ruce, proto mu bude pomáhat jako asistent jeho zlatý retrívr César. Ten
právě proto nastupuje také do školy, do školy pro asistenční psy, kde se učí přinášet
a podávat věci, otvírat a zavírat dveře, obsluhovat výtah a ještě spoustu dalšího
užitečného. Když přijdou oba ze školy, tráví čas společně s dalšími lidskými i psími
kamarády. Na konci roku čeká Julina vysvědčení a Césara těžké závěrečné
zkoušky. | Příběh pro mladší děti vypráví o třeťákovi Julinovi a jeho asistenčním psu
Césarovi. Oba se toho musí ještě hodně naučit. Text doprovázejí veselé ilustrace.

Březinová, Ivona,

Okno do komína /

Březinová, Ivona,

www.bez-bot.cz /

Emil podporujícího mladé sportovce se zdravotním postižením. | Sugestivní román
oblíbené české autorky sympaticky, s empatií a bez umělého patosu nahlíží do
života talentovaného mladého lyžaře Bena, kterého fatální úraz zbaví možnosti
pohybu.

Březinová, Ivona,

Začarovaná třída /

Lájoš, Mároš a Pišta Demeterovi jsou romské kouzelnické děti. Se svými rodiči
cestují neustále po světě a tak mnoho vědomostí nepobrali. Zato umí čarovat a tak
když přijdou na nějaký čas do "naší" 3.C stane se z celé třídy úplně jiná třída. Tam
se tedy opravdu dějí věci. Třída se lusknutím prstů promění v jedno velké kluziště,
zvířátka z výkresů oživnou, tabule je jednou černá a pak zase bílá a to zdaleka není
vše! Když se však najednou ztratí bunda ze šatny a vycpaná sova z kabinetu jsou v
tom všichni tři romští kluci namočení až po uši. Mají to však na svědomí opravdu
oni? | Pohádkový příběh docela obyčejné a celkem poslušné třídy, která se zcela
změní s příchodem tří nových spolužáků-romských kouzelnických kluků. Pro děti od
7 let.

Březinová, Ivona,

Žofinka Ofinka /

Vyprávění pro předškoláky o holčičce, která jede se třídou na školku v přírodě. |
Žofinka jde do nové školky. Má strach, ale brzy si tam najde kamarády. A taky se
dozví velkou novinu - pojedou na školku v přírodě. Během takové akce se dá poznat
mnoho nového - třeba se seznámit s hlinomazem či hořcovou vílou nebo se
dozvědět něco o velrybách a o delfínech. S paní učitelkou a panem správcem budou
mít děti o zábavu postaráno.

Brown, Laurene Krasny,

Když Dinosaurům někdo
umře :

Obrázková knížka, která vysvětluje umírání. Pro mladší děti. | Psychologicky laděná
knížka, která ukazuje pomocí dinosauřího světa, že tu nejsme navždy. Také to, jak
vypadá rozloučení s blízkou osobou, vzpomínání, co je po smrti a jak
nezapomenout... Obsahuje též slovníček.

Brož, Oldřich

Alfie and the badger /

Příběh o malém štěňátku jménem Alfie, které přichází do kontaktu s lesními
zvířátky. Jednoho dne ho však napadne smečka zlých psů. Pro děti.

Brož, Oldřich

Alík a jezevec /

Alík je malé štěňátko, které vyrůstá v hájovně a učí se od hajného lesní moudrosti a
jak pomáhat lesním zvířátkům. Jednou, když je v lese sám, je však napaden a
poraněn zatoulanými psy. Potřebuje rychlou pomoc. Některá zvířátka v lese s tím
nechtějí nic mít, ale dobrý jezevec za pomoci statečného vlka nezištně a obětavě
Alíka zachrání. Pohádka, volně inspirovaná biblickým příběhem o dobrém
Samaritánovi, učí malé čtenáře, že je dobré pomáhat jeden druhému a nebát se čelit
zlu... Nakladatelská anotace. | Laskavý příběh malého štěněte, které vyrůstá v
rodině hodného hajného. Pro nejmenší.

Brožíková, Helena,

Plaváček /

Jedenáctiletá Jana, která si říká Jenny, se svým kamarádem Samuelem alias
Sammym vyrůstají u řeky - ano i ta se dočkala nového jména - Mississippi. Oba
prožívají dobrodružství dětského života, ale jednoho dne jim rozvodněná řeka
přinese malého pejska. O toho se kamarádi rádi postarají. Je třeba mu dát jméno,
lásku, bezpečí a také se pokusit najít jeho ztracenou rodinu. Ale to všechno už je na
pěkné počtení. | Příběh o dívce Jenny, která jednoho dne vyloví z rozvodněné řeky
malého pejska a pokouší se najít jeho domov. Pro děti kolem deseti let.

Brožíková, Helena,

Prázdniny u jezera /

Mnoho napínavých příhod a nečekaných dobrodružství prožije Robin, Filip, Bertík,
Ondra a Káťa při stanování ve Sluneční zátoce i při výpravách lodí po jezeře. Ve
skalách najdou nového kamaráda a objevením tajné skrýše přispějí k odhalení
obávaných zlodějů. | Prázdninový příběh party kamarádů. Pro děti kolem deseti let.

Bryant, Bonnie

Dívky v sedlech.

Příběh vypráví o lásce lidí ke koním. | Stefi touží zúčastnit se velké víkendové
výpravy na koních. Rodiče však její účast na této výpravě podmiňují zlepšením
známky z matematiky. Podaří se Stefi vypracovat dobrou seminární práci, aby se
polepšila v matematice a jela na výlet? Kniha je vhodná pro děti od 10 let. A4
piseckae
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Bungter, Tobias,

Detektivní kancelář Leo & Dvojčata Leonie a Leonard a jejich detektivní kancelář Leo & Leo řeší svůj první
Leo.
případ. Vše začne tím, že zmizí křeček Kruso. Pátrání vede až do Londýna, kde se
děti nachomýtnou k záhadné loupeži slavného obrazu Muž se psem. Otazníků je
mnoho: kdo je záhadný Profesor? Spolčil se pachatel se samotnou anglickou
královnou? A co je to, k čertu, ta Labernáda? Pomoz dětem vyřešit zapeklitý případ
a rozlušti více než 30 hádanek. Čti a hlavně pátrej, vyšetřuj a kombinuj, jako
skutečný detektiv! Nakladatelská anotace. Kráceno. | Dvojčata Leonie a Leonard si
založili vlastní detektivní kancelář. Pátrání po ukradeném obrazu je zavede až do
Londýna. Do řešení případu se může zapojit i sám čtenář. Pro mladší děti.

Burnham, Niki,

Panna nebo orel /

Pokračování dívčího románu, jehož hlavní hrdinka, šestnáctiletá Valerie řeší nové
problémy po přestěhování do Evropy. | Valerie se musela smířit s rozvodem rodičů a
následným stěhováním do malé země v Evropě, kde otec pracuje v diplomatických
službách místního krále. Přišla o kamarádky a ani vztah s matkou není nijak růžový,
ale nový život má však i svá pozitiva, například prince George.

Buzan, Tony,

Myšlenkové mapy pro
děti :

Myšlenkové mapy jsou moderní a efektivní pomůckou pro zaznamenávání
myšlenek, zapisování poznámek a organizaci informací všeho druhu. Usnadňují
učení a zapamatování a mohou žákům i studentům výrazně pomoci při studiu.
Příručka v úvodu představuje formu myšlenkových map, způsoby tvorby a
seznamuje s možnostmi jejich využití. Hlavní část tvoří tipy k tvorbě myšlenkových
map k jednotlivým školním předmětům, které žáci mohou využít při psaní domácích
úkolů, esejí, tvorbě referátů, přípravě prezentací apod. Závěr příručky je věnován
využití myšlenkových map pro zábavu (plánování večírku, úklid pokoje, psaní dopisu
apod.) | Šikovná příručka pro starší děti a mládež vysvětluje, jak tvořivě nakládat s
informacemi a vytvářet přehledné myšlenkové mapy.

Cabot, Meg,

Princezniny deníky /

Deník čtrnáctileté americké dívky, která se najednou stane princeznou jedné malé
evropské země. | Mia je celkem obyčejná americká dívka, která má své
"puberťácké" problémy. Ovšem až do té doby než zjistí, že se stane princeznou
Genovie, malé evropské země. Takže ke všem těm starostem s matematikou,
kamarádkami i kamarády se přidávají další problémy s tím, jak se stát správnou
princeznou. Jak to všechno Mia nakonec zvládne?

Čapek, Karel,

Dášeňka, čili, Život
štěněte /

Klasická knížka o malém, nezbedném štěněti s krásnými ilustracemi a fotografiemi
Karla Čapka. | Nejdříve se dovídáme, jak Dášeňka roste a objevuje svět. V dalších
kapitolách si potom přečteme několik pohádek pro malé pejsky, které se ale určitě
budou líbit i malým dětem.

Čapek, Karel,

Devatero pohádek :

Dnes již klasické pohádky a nevšední příběhy lidí, zvířátek a pohádkových bytostí.
Pro děti od šesti let. | Poetické příběhy plné laskavého humoru, v nichž se prolíná
nadpřirozený svět kouzel se světem skutečným. Vždyť kde jinde se dočtete o
princezně s rozbitým kolenem, o Hejkalovi, který se dal na politiku a stal se
poslancem, nebo o poštovních skřítcích, kteří si pochutnávají na telegrafních
páscích maštěných poštovním lepidlem? Veselé pohádky doprovází známé ilustrace
Josefa Čapka.

Čapek, Karel,

Pudlenka, aneb, Měl jsem
psa a kočku /

Carman, Patrick,

Elyonova země.

Carman, Patrick,

Elyonova země.

Carman, Patrick,

Elyonova země.

Carman, Patrick,

Elyonova země.

Příběh Osamělé moře ze začátku navazuje na předchozí knihu s názvem Desáté
město. Z velké části se však odehrává o generaci dřív. Roland Warvold vypráví na
palubě Warwického majáku Alexe a Yipesovi o svém nelehkém dětství. Z části ho
prožil i se svým bratrem Thomasem v sirotčinci, jehož majitelka byla velice krutá,
takže se oba bratři rozhodli utéct. Útěk se jim sice zdařil, ani jeden z nich však
netušil, jaká nebezpečí na ně v neznámém světě číhají. V závěru knihy se pak
Alexa s Yipesem dozvídají to nejdůležitější - kam vlastně Warwický maják pluje, a
jaké je jeho poslání. | Čtvrtá kniha ze série Elyonova země, v níž nahlédneme do
minulosti Thomase a Rolanda Warvoldových a seznámíme se s pozadím záhad a
dobrodružství, které se odehrály v Elyonově zemi.

Carter, Forrest,

Škola Malého stromu :

Malý strom, indiánské jméno, které dostává osiřelý chlapec od své babičky, prožívá
více i méně dobrodružné příběhy: se svými psy chytá Starého lišáka, vychytralou
šelmu, která pokaždé svým pronásledovatelům uteče. Pokud by se tak nestalo,
dědeček lišku pustí, protože jde o hru, kterou všichni aktéři chápou a baví se
vymýšlením nových lstí a nástrah. Dědeček nikdy námezdně nepracoval. Živí se
pálením whisky, v čemž mu Malý strom vydatně pomáhá. Díky dědečkovi a babičce
se naučí rozumět řeči přírody, žít s ní, nikoliv proti ní. | Vyprávění šestiletého
chlapce, který po smrti svých rodičů žije s babičkou a dědečkem, čistokrevnými
Čerokíji.
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Caspari, Tina,

Bibi a Bubi.

Čemus, Otakar,

České Vánoce :

Cerasini, Marc,

Star wars, epizoda I.

Chainani, Soman

Škola dobra a zla /

Příběh dvou naprosto odlišných dívek, které se ocitnou ve škole dobra a zla a zjistí,
jak nebezpečné je věřit pohádkám. První díl pohádkové fantasy určené starším
dětem. | Sofie čekala celý život na to, až ji unesou...Ptáte se kam? Do pohádky. Do
Školy dobra, kde se z ní stane princezna, najde si toho pravého prince a budou
spolu navěky šťastní. Tedy alespoň takový byl plán. Nakladatelská anotace.
Kráceno.

Chajda, Radek,

Rozjeď to! :

50 návodů pro mladé konstruktéry, jak si sestavit nejrůznější typy vozítek a
samohybů.

Chapman, Helen,

101 fakt hustých
vědeckých pokusů /

Kniha plná jednoduchých vědeckých experimentů s využitím běžných a dostupných
materiálů.

Colfer, Eoin,

Akta Fowl /

Doprovodný svazek pro milovníky dobrodružství Artemise Fowla, v němž naleznou
tajné dokumenty z hrdinova sejfu. Pro čtenáře od 11 let. | Úvod knihy je věnován
Myrtě Krátké a příběhu o tom, jak se stala kapitánkou LEPReko a první ženou, která
sloužila pod velitelem Juliem Břízným. Následuje kódovaná zpráva z Knihy Národa
skřítků, kterou mohou čtenáři hravě rozluštit pomocí převedené gnómské abecedy,
dále pak Klíč k určování příslušníků Národa a exkluzivní rozhovory se známými
postavami (např. s Artemisem, Slámou Hrabošem, Klusákem, velitelem Juliem
Břízným) i se samotným autorem Eoinem Colferem. Pro zpestření je v knize i jedna
skřítkovská křížovka, osmisměrka a kvíz. Na závěr knihy čeká čtenáře Sedmý
trpaslík neboli další setkání se Slámou Hrabošem.

Collins, Suzanne,

Hunger games.

Collins, Suzanne,

Síla vzdoru /

Conti, Giulia

Jaká je Irma :

Irma, čarodějka W.I.T.C.H. a vládkyně vodního živlu, vypráví střípky ze svého
života. | Krátké příhody, které vypráví například o tom, jak se Irmě povedlo překazit
loupež, nebo o setkání se slavnou zpěvačkou Karmillou, od které dostala originální
autogram. Dále se také dočtete, co se stalo na Halloweenském večírku, jak dopadla
písemka z matematiky nebo co způsobila podoba W.I.T.C.H., kterou Irma využila
pro svou osobní potřebu (což, jak jistě tušíte, mají čarodějky zakázané).

Conti, Giulia

Jaká je Will :

Krátké příhody, které vypráví například o tom, jak Will krátce po nastěhování do
Heatherfieldu objevila své kouzelné schopnosti (slyšet hlasy elektrospotřebičů může
být zpočátku docela šokující), jak se seznámila s Mattem a jak probíhalo jejich první
rande, jak v obchodě pana Olsena zabránila prodeji kocoura Tom Toma poněkud
podivné zákaznici, nebo o velkém pátrání po ztracené knize. A to není zdaleka
všechno. | Will, jedna z pětice čarodějek W.I.T.C.H., vypráví dobrodružné historky
ze svého života a svěřuje nám některá tajemství.

Cross, Vince

Egyptská princezna :

Princezna Hatšepsut, která si nechává říkat Aša, žije bezstarostným životem. Není
jako ostatní ženy a dcery faraona. Nechce být stále upravená a chovat se vzorně.
Má ráda běh, psaní, čtení, aritmetiku a astronomii. Když má volnou chvilku, běhá
stále po střechách paláce, což se nelíbí jejím sestrám a dívkám z harému, které jí
daly přezdívku " Běžkyně". Ve svátek Opet se dozví o věštbě, která má změnit její
život. Po smrti svého bratra Wadjmose má nastoupit na trůn její nevlastní bratr
Edjmet. Ašu čeká rozhodnutí, které změní její celý život. Navíc v paláci někdo
začíná intrikovat a samotná Aša se dostane do nebezpečí. Má podezření, že za
všechno je odpovědný vezír Šušon. Kdo nastoupí na trůn po Wadjmosovi? Na konci
knihy najdeme časovou osu významných událostí a obrazovou dokumentaci
faraonů, nástěnných maleb, kreseb a chrámů. | Příběh vypráví o třináctileté
princezně Hatšepsut, dceři faraona Thutmose I., která má zachránit Egypt a thébský
lid. Určeno pro starší děti a mládež.

Dahl, Roald,

Danny, mistr světa :

Dahl, Roald,

Jakub a obří broskev /

Sbírka nejznámějších říkanek, pranostik a čtyř koled spojených se zimními měsíci a
vánočními svátky. Pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče.

Autor
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Dahl, Roald,

Jirkova zázračná
medicína /

Humorný příběh, ve kterém chlapec řeší svou nelibost vůči babičce docela
svérázným způsobem. Pro děti mladšího školního věku. | Jirka bydlí se svojí
maminkou a tatínkem na farmě, na míle daleko od dalších lidí. Nemá však žádné
sourozence, s nimiž by si mohl pořádně zařádit. Zato má babičku. Babičky bývají
většinou milé a ke svým vnukům se chovají hezky. Ne tak Jirkova babička. Ta tráví
celé dny ve svém křesle a je neskutečně protivná. Varuje Jirku před přílišnou
konzumací čokolády, aby zbytečně nerostl. Místo toho mu doporučuje jíst třikrát
denně zelí, pokud možno i s nějakou tou housenkou. Právě po jednom takovém
kázání, dostane Jirka na babičku neuvěřitelný vztek. Rozhodne se, že jí udělá
zázračnou medicínu, která ji buď uzdraví, nebo totálně zničí.

Dahl, Roald,

Karlík a továrna na
čokoládu /

Dahl, Roald,

Matylda /

Dahl, Roald,

Obr Dobr /

Daniel, Radek,

Neobyčejná
dobrodružství pro
neobyčejné kluky a
holky /

Daniel, Radek,

Neobyčejná
Další kniha několika příběhů s mravním či životním ponaučením pro děti prvního
dobrodružství pro
stupně základní školy. | V knize se vypráví několik neobyčejných příběhů, které v
neobyčejné kluky a holky. sobě nesou nějaké ponaučení buď mravní (poctivost, čestnost, pomoc druhým
lidem) nebo vyplývající z různých životních situací či nebezpečí (schopnost řešit
problémy, víra, vztah k mladším sourozencům, vztah ke starým lidem).

Daniel, Radek,

Neobyčejná
Další kniha několika příběhů s mravním či životním ponaučením pro děti prvního
dobrodružství pro
stupně základních škol. | V knize se vypráví několik neobyčejných příběhů, které v
neobyčejné kluky a holky. sobě nesou nějaké ponaučení buď mravní (přátelství, pozornost, cílevědomost,
rozvážnost, pýcha, provokace, vztah ke starým lidem) nebo vyplývající z různých
životních situací či nebezpečí (znalost přírody, schopnost postarat se o sebe i o jiné,
ošetření zvířat, autohavárie, umění uznat chybu, splnění snu).

Danielovská, Alice

Kocourek se vrací /

Daniels, Lucy

Gorilí máma /

Daniels, Lucy

Křeček drží dietu /

Další příběh o Mandy a jejích zvířecích a lidských kamarádech. Mandy se tentokrát
stará s Jamesem o školního křečka a zažije u toho spoustu dobrodružství. | Školní
křeček Jindřich Osmý je svěřen na letní prázdniny Jamesovi. Mandy mu s tím
samozřejmě pomáhá. Není to však jediná starost, kterou mají. Do jejich vesničky
přijíždí na tábor děti z města. Když se začnou dít ve vesnici nekalé věci, jsou děti z
tábora obviněny ze všech těch lumpáren. Mandy s Jamesem se snaží najít pravého
viníka toho všeho. A3 lie

Dědeček, Jiří,

Život a cesta hrocha
Obludvíka /

Pohádkový příběh, jehož hrdinou je plyšový hroch Obludvík a jeho podivuhodní
přátelé. Kniha pro děti do 10 let. | Čtveřice přátel putuje od jednoho města ke
druhému, z jednoho dobrodružství do dalšího a pořád dál. Hrochova cesta však má
svůj cíl... automyčku. Knihu doprovází ilustrace Petra Nikla.

Defoe, Daniel,

Robinson Crusoe /

Dickens, Charles,

Oliver Twist /

Autor v jímavém příběhu sirotka, který se dostává mezi londýnskou chátru a přes
trpké zkušenosti zůstává morálně čistý, podává přesvědčivý obraz všech vrstev
anglické společnosti 19. století. Důraz, který Dickens klade na morální lidské
hodnoty, čistotu srdce a nezáludnost citu, je výrazem jeho snahy o nápravu
společnosti, kterou ve svých dílech podrobuje kritickému hodnocení. Osud hrdiny
románu v sobě spojuje střetnutí dobra se zlem a dobrý konec příběhu je vyjádřením
víry v člověka a v jeho schopnost odporovat zlu a věčnou touhu po spravedlnosti. |
Zkrácená, bohatě ilustrovaná verze románu zobrazuje život londýnské spodiny,
která se v polovině 19. století mstí za svou bídu na vládnoucí společnosti.

Diekmann, Miep,

Annejet a kluci /

K Annejet se přistěhuje její o rok starší bratranec, který utrpěl těžký úraz a musí
chodit o holi. Annejet se k Lukovi chová normálně, nelituje ho, ani se mu neposmívá,
a tím mu nejvíc pomáhá, hlavně v nové škole. I ostatní spolužáci ho hezky přijmou.
Vše se zdá být v pořádku, dokud se neobjeví známý rváč a posměváček z vedlejší
průmyslovky. A4 VM | Vyprávění o dvanáctileté dívce Annejet a jejích spolužácích z
holandského města. Knížka pro starší dívky.

Humorné a tak trochu drsné vyprávění o chytré holčičce Matyldě, jejích hloupých
rodičích a zvláštním nadání. Pro děti od 8 let. | Matyldě nebylo ani pět, když se
sama naučila číst a začala potají chodit do knihovny. Její rodiče jsou však nadutí
hlupáci a nemají rádi ani knihy, ani Matyldu. Matylda však není jen chytrá, ale i
podnikavá, a kdykoliv rodiče potřebují trochu umravnit, provede jim něco velmi
škodolibého. Když pak začne chodit do školy, situace se ještě zhorší, neboť i mezi
učiteli se najdou hloupí lidé. Stručný medailonek autora.

Povídky o dětech, které se musí potýkat s různými problémy, bez rozmyslu se
pouštějí do zápasu s vysavačem, s invalidním vozíkem cestují metrem a vlakem,
pokoušejí se vysvobodit smutnou princeznu ze zakletí, zápasí se strašlivým
Podpostelníkem aj.
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Diekmann, Miep,

Annejet a kluci.

Příběhy dvanáctiletých holandských dětí z jedné třídy, které do svého kolektivu
přijmou invalidního chlapce.

Diekmann, Miep,

Annejet má problémy /

Patnáctiletá Annejet prožívá nejen období prvních lásek, ale i vážnou krizi mezi
rodiči. Pro starší děti. | Začátek školního roku přináší Annejet spoustu problémů. Luk
se zakoukal do nové spolužačky a její kamarádka Gina se ho nehodlá jen tak lehce
vzdát. Annejetiny vztahy s Keesem a Polem také dost skřípou a ke všemu ještě
zjistila, že tatínek si našel jinou ženu. Annejetiny příběhy byly u nás zfilmovány.

Diekmann, Miep,

Annejet to tak nenechá /

Annejet vyhraje první kolo, Annejet to tak nenechá, Annejet štípá lístky - tři nové
příběhy chytré gymnazistky, jejích kamarádů a spolužáků. Annejet zjistí, že zrzavý
Kees není rváč a násilník jen tak náhodou. Přesvědčit ostatní o tom, že ve své
podstatě zase tak špatný není, nebude snadné. Jak přimět kluky, kteří si postavili
vor, aby na něj pustili i holky? Podaří se Annejet přesvědčit rodiče, že prázdninová
brigáda není jen dívčí rozmar? Knížka je vhodná pro čtenářky od 11 let. A4 ZM |
Druhá knížka o Annejet, která pomalu dospívá a problémy, jenž je nucena řešit jsou
už také téměř dospělácké.

Diekmann, Miep,

Annejet zasahuje /

Příběhy dvanáctiletých holandských dětí z jedné třídy.

Disney, Walt,

Kniha džunglí

Příběh chlapce Mauglího, jenž vyrůstá mezi zvířaty v džungli, je pouze rámcový;
rozhodující jsou obrázky W. Disneye.

Dokey, Cameron,

Jak se nechystat k
maturitě /

Jo žije jen se svým otcem a fotografií zemřelé maminky stále na cestách do dalšího
a dalšího nového bydliště. Důvod častého stěhování zjistí až nyní, ve chvíli, kdy je
nutno se nejen přestěhovat, ale doslova zmizet, zahrát vlastní smrt a vytvořit si
novou identitu, neboť otec je korunním svědkem proti těžkému zločinci. Pro Jo je to
velmi nepříjemné, protože právě teď konečně našla tu pravou kamarádku a toho
pravého kluka. Přizpůsobí se, ale aspoň kamarádce dá vědět, že nezemřela.
Přispěje tím ke vzniku fámy o svém vlastním přízraku. A vše se ještě řádně
zkomplikuje, když je Jo v nové identitě a mírně změněné podobě, jako studentka
Claire, vyslána ze své nové školy na dvoutýdenní stáž na svou školu
původní...mnoha lidem začíná být leccos podezřelé... | Jsou situace, kdy by člověk
nejraději přestal existovat - ale ve chvíli, kdy se právě zamiloval, to není ten pravý
okamžik. V ohrožení života se ale maturantka Jo musí podvolit a pro své okolí i
svého kluka "zemřít"...

Dorison, Guillaume

Malý princ a planeta
Ohnivého ptáka :

Dorsey, Angela

Dravý proud /

Doskočilová, Hana,

Diogénes v sudu /

Doskočilová, Hana,

Eliška a táta Král :

Doyle, Debra,

Kruhy magie.

Doyle, Debra,

Kruhy magie.

Doyle, Debra,

Kruhy magie.

Doyle, Debra,

Kruhy magie.

Drijverová, Martina,

Domov pro Marťany /

Drijverová, Martina,

Příběhy o Karlu IV. /

Drijverová, Martina,

Příšerné zlobilky /

Další příběhy o zlobivých holčičkách doprovázejí veselé ilustrace M. Vydrové. Pro
čtenáře od sedmi let. | Holčičky v téhle knížce zlobily tak příšerně, že se z nich
nakonec opravdu staly příšery a strašidla. Napravily se nakonec a vrátily se do své
původní holčičkovské podoby? Vychází v edici Druhé čtení.

Drijverová, Martina,

Táta pro radost i ... pro
zlost :

Volné pokračování příběhů dvou holčiček z knížky Táta k příštím vánocům.

Ali a jejím koním hrozí nebezpečí. Někdo neznámý se jim snaží ublížit, někdo
pronikl do Aliina soukromého života a ona se s tím musí vypořádat sama. Jednoho
dne se Ali setká se záhadnou zlatovlasou dívkou. Ali cítí, že jedině ona jí může
pomoci.

Eliška nemá maminku, jen tátu Krále, který jezdí přes týden po světě v náklaďáku. O
Elišku se starají tety Anežka a Lucie a snaží se jí najít novou maminku. Na svoji
maminku si Eliška nepamatuje, byla ještě miminko, když ji zajelo auto. Ale Eliška si
najde maminku sama... | Úsměvné realistické vyprávění o dívence z města a o její
rodině.

Na počátku příběhu se rodina stěhuje do vlastního domku a hrdinka prožívá všechny
problémy života v novém prostředí. Snaží se najít kamarádku a po počátečním
zklamání se zdá, že se jí to podařilo. Autorka akcentuje pozitivní přístup k životu u
všech členů rodiny, jejich vzájemnou lásku a pochopení. 18.5.98 Machackm A3 |
Vyprávění o jednom školním roce 10leté dívky, která je šťastná v kruhu své rodiny i
přesto, že její mladší bratr je nevyléčitelně nemocen.

Autor
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Dubuc, Marianne,

Já nejsem tvoje maminka
/

Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým domem podivnou zelenou kouli. V
ní se skrývá malé chlupaté stvoření. Otto mu poskytne přístřeší. Ale je rozhodnutý,
že druhý den se vydá hledat jeho maminku... Citlivě podaný minimalistický příběh
pro velké i malé od autorky knihy Ptáček a lev o tom, co skutečně znamená být
rodičem. Nakladatelská anotace. | Kreslený příběh doplněný jednoduchým textem
vypráví o veverčáku Ottovi, který se ujme malého tvorečka. Pro společné čtení a
povídání rodičů s nejmenšími dětmi.

Ďuríčková, Mária,

Není škola jako škola (a
není žák jako žák) /

Dvořáčková, Vendula

Souhvězdí a jejich mýty /

Eislerová, Jana

Staré řecké báje a pověsti
/

Erb, Helmut H.

Násilí ve škole a jak mu
čelit /

Kniha je určena především dětem a mládeži. Jasně, srozumitelně a cíleně poskytuje
informace a rady, jak se vyrovnat s každodenním násilím a agresivitou, jak se mu
vyhýbat a jak se mu bránit. Selinges. | Kniha o každodenním násilí a agresivitě
nejen ve škole a o způsobech obrany proti nim.

Estes, Allison

Báječný nápad /

Členové klubu Bodláčí vrch ukazují, že mají srdce na správném místě když Allie,
jedna ze zaměstnankyň stáje, přijde při požáru o vše, vymyslí společně, jak by jí v
zoufalé situaci pomohli, aniž by ranili její hrdost. Za dávných časů spojoval Missouri
s Kalifornií slavný Pony Expres, pošťáci na koních. Členové klubu se rozhodnou
jeho zašlou slávu obnovit a výdělek věnovat Allie. Jenže od nápadu k jeho
uskutečnění může být hodně daleko.

Ezop,

Ezopovy bajky /

40 klasických Ezopových bajek převyprávěných Marií Tetourovou. Knížka je vhodná
pro děti ml. šk. věku. | Jednotlivé bajky jsou oproti Ezopově původnímu textu o něco
rozvitější, napsány tak, aby morální naučení mohlo oslovit i mladšího čtenáře. Text
je doprovázen veselými barevnými ilustracemi.

F., Christiane,

My děti ze stanice ZOO /

Fabianowska, Małgorzata

Mazaní Slované /

S velkou dávkou humoru pojaté dějiny Slovanů. | Dozvíte se o kultuře Slovanů, jak
žili, jak myslili, čemu věřili, jak léčili své nemocné a mnoho dalších zajímavostí. Text
je doplněn mnoha názornými obrázky a kvízy, kde si můžete ověřit získané
vědomosti.

Fanning, Kieran

Odhalení zločinu /

Dobrodružný příběh o sérii tajemných krádeží je psaný formou gamebooku. Vhodné
pro děti od 9 let. | Město sužují tajemné krádeže. Tom a Líza se rozhodnou vše
odhalit. Obě děti společně se čtenáři luští nejrůznější hádanky, hlavolamy a záhady.
S každým správně vyřešeným úkolem jsou blíže k odhalení celého tajemství.

Ferstl, Roman,

Vzpurní husité /

Další publikace z řady "Děsivé dějiny" nás tentokrát přenese do Českého království
pozdního středověku za vlády Václava IV. V této době hluboké krize se ozývají
hlasy volající po nápravě společnosti a po návratu k původním křesťanským
ideálům. Kniha se soustřeďuje na počátky vzniku husitství. Zábavnou formou
popisuje život obyčejných lidí a osvětlí důvody, proč značná část obyvatel Čech s
husity sympatizovala. Text je prokládán kvízy a doprovázen pro tuto edici tak
typickými odlehčujícími ilustracemi. | Netradiční, populární a úsměvný výklad dějin
husitství. Vhodné pro starší děti a mládež.

Fischerová, Daniela,

Lenka a Nelka neboli
AHA /

O podivných vánocích pěti malých pacientů vypráví dvanáctiletá Lenka.

Fisher, Catherine,

Inkarceron /

Finn si je díky znamení na ruce jist, že se zde nenarodil jako ostatní, ale přišel
Zvenčí. Claudia je dcerou Správce Inkarceronu a má se vdávat; nenáviděný princ jí
byl nastrčen mocichtivou královnou. Panuje totiž navenek středověká Doba –
supermoderní svět se zastavil a dobrovolně se zbavil vší techniky v zájmu míru.
Claudia i Finn jsou vězni svých světů – jenže vše se změní, když naleznou
křišťálový klíč, který jim umožní spolu komunikovat. Nakladatelská anotace. | Příběh
pro mládež na pomezí fantasy a thrilleru. Sedmnáctiletý Finn denně bojuje o život v
Inkarceronu, obrovském vězení, které má vlastní inteligenci a krutě s ní střeží tisíce
vězňů. První díl.

Flanagan, John,

Hraničářův učeň.

První kniha z fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích. Zítřek je pro sirotky
žijící na hradě sira Rodneye důležitý den, který rozhodne o jejich budoucnosti.
Určeno starším dětem. | Alysse, Jenny, Georgemu, Horácovi a Willovi je patnáct let,
a tak je čeká vybírání do cechů. Willi by rád do bojové školy, ale osud určí jinak,
stane se učněm tajemného hraničáře Halta. Čeká ho nejen náročný výcvik, ale i
setkání s tvrdou realitou, neboť Morgarath sbírá síly k novému útoku na království.

Kniha pomůže najít na hvězdném nebi nejznámější souhvězdí a seznamuje s
obsahem mýtů, která jim daly jejich jména.
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Flanagan, John,

Hraničářův učeň.

Druhá kniha z fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích. Will s Horácem
doprovází hraničáře Gilana vezoucího do Celtiky poselství pro krále Swyddneda.
Určeno starším dětem. | Válka s Morgarathem je na spadnutí. Král Araluenu Duncan
bude potřebovat každého muže, a tak do Celtiky vyjíždí poslové s žádostí o pomoc.
Jaké je však pro Gilana, Willa a Horáce překvapení, když celtická města najdou
opuštěná. Až poté, co objeví vysílenou dívku, zjistí, že Celtika byla zotročena
Morgarathem. Co chystá pán Deštných a temných hor?

Flanagan, John,

Hraničářův učeň.

Třetí kniha z fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích. Will a Evanlyn na
vlčí lodi míří do Skandije. Určeno starším dětem. | Willa s Evanlyn, zajaté posádkou
Vlčího větru, čeká v zemi na severu otroctví. Hraničář Halt odmítá porušit slib daný
svému učni a raději se stane vyhnancem, aby se mohl vydat na cestu do ledových
krajů. Ani Horác nehodlá nechat svého kamaráda v rukou nepřátel a po boku Halta
putuje Galikou. Galika není pro pocestné právě bezpečným místem, a tak oba
poutníky čeká mnoho překážek.

Flegel, Sissi,

Výlet do Maroka /

Román pro starší dívky, ve kterém se sedmnáctiletá Mimi vydává se svým přítelem
do severní Afriky. Kromě dobrodružství v exotické zemi ji čekají i problémy s láskou.
| Ve volném pokračování knihy Láska a zklamání se nejprve dozvídáme, že Mimi
měla úspěch v Tagepostu se svou reportáží o cestě po Chile a dokonce se má stát
pravidelnou externí dopisovatelkou stránky pro mladé čtenáře. Velmi brzy se jí
naskytne příležitost k další cestě. Její přítel, student geologie Carlos, se chystá na
expedici do Maroka a Mimi chce vzít s sebou. Tety po krátkém přemlouvání svolí.
Mimi se setkává s exotickou, krásnou i nebezpečnou zemí, prožívá nebezpečí, ale
hlavně ji čeká setkání s atraktivní Vandou, Carlosovou spolužačkou, která je do
Carlose zamilovaná a nechce se ho vzdát. Jak si Mimi poradí v neznámé zemi?
Podaří se jí se s novou nečekanou situací vyrovnat? Nebo dá Carlos přednost
Vandě?

Flos, František,

Albatros :

Flos, František,

Nad Tichým oceánem

Foglar, Jaroslav,

Dobrodružství v temných
uličkách /

Souborné vydání tří románů o působení chlapeckého klubu Rychlé šípy v tajemné
městské čtvrti Stínadlech.

Foglar, Jaroslav,

Dobrodružství v zemi
nikoho /

Vyprávění o dvou kamarádech z města, kteří náhodou přijdou na stopu tajemství.

Foglar, Jaroslav,

Historie Svorné sedmy a
Nováček Bubáček píše
deník /

Obě práce patří k tomu slabšímu, co autor napsal. | Příběh dětí, které si založí klub
a posléze vstoupí do skautského oddílu, je připojen k fingovanému deníčku
skautíka-nešiky.

Foglar, Jaroslav,

Hoši od Bobří řeky /

Foglar, Jaroslav,

Jestřábe, vypravuj.

Krátké příběhy umístěné většinou do oblastí, které čtenář spojuje s nečekanými a
nebezpečnými zážitky.

Foglar, Jaroslav,

Když Duben přichází /

Příběh o vznikajícím přátelství dvou chlapců z legendární třídy Bedny, kteří usilují o
vytvoření kamarádství v celém kolektivu třídy.

Foglar, Jaroslav,

Stínadla se bouří /

Foglar, Jaroslav,

Tábor smůly :

Foglar, Jaroslav,

Záhada hlavolamu :

Soubor nedlouhých historek, které autor nasbíral při svém působení na chlapeckých
táborech.
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Fombelle, Timothée de,

Tobiáš Lolness.

První díl dobrodružství třináctiletého človíčka Tobiáše, která prožívá na svém
rodném stromě, je určen především starším dětem. | S Tobiášem Lolnessem človíčkem velkým půldruhého milimetru se seznamujeme v napjaté době, kdy prchá
před svými pronásledovateli, kteří po něm pátrají ve všech skulinkách a koutech, na
všech větvích. Postupně se dozvídáme o životě jeho rodiny ve vyšší části stromu.
Tatínek, Sim Lolness, je uznávaný vědec a vynálezce, zabývá se popisem života
všech živých organismů na velkém stromě. Maminka Maja pochází z velmi bohaté
rodiny, svého manžela a syna však nade vše miluje a je odhodlána s nimi snášet
dobré i zlé. Život Lolnessových se dramaticky mění v okamžiku, kdy tatínek objeví
tajemství energie stromu a způsob jak ji využít ve strojích a přístrojích. Rozhodne se
však, že v zájmu stromu tajemství neprozradí. Velkou radou je vyloučen a poslán i s
rodinou do vyhnanství ve Spodních větvích. Postupně si budují nový domov v
pustině a učí se vystačit si sami. Časem se seznámí s dalšími obyvateli tohoto
zdánlivě nehostinného kraje. Tobiáš se velmi spřátelí s Elíšou Leeovou, která se
stane důležitou osobou jeho života. Dole ani netuší, jak se život a společnost ve
výšinách mění - podnik tlustého zbohatlíka Jo Mitche buduje tunely a ubytovny v
těle stromu, ale co víc, tajně těží hluboko ukrytou mízu - zdroj energie. Je jasné, že
Jo Mitch udělá všechno, aby tajemství jejího využití získal. Příležitost k zajetí Sima
Lolnesse na sebe nenechá dlouho čekat. Kniha byla oceněna Cenou Hanse
Christiana Andersena.

Fombelle, Timothée de,

Tobiáš Lolness.

Další dobrodružství Tobiáše Lolnesse, který se snaží najít a osvobodit své rodiče i
kamarádku Elíšu a zabránit ničení rodného stromu. Pro starší děti. | Ve druhém díle
se znovu setkáváme s Elíšou Leeovou, kterou drží v zajetí nepřítel Sloupaných Leo
Blue a chce si ji vzít za ženu. Tobiášovi rodiče Sim a Maja žijí spolu s ostaními vědci
ve vězení Jo Mitche, kterému museli slíbit, že až přijde čas, odhalí mu tajemství
energie stromu. Ve skutečnosti připravují odvážný plán útěku. Tobiáš se stává
dřevorubcem 505, akrobatem. Doufá, že se mu podaří osvobodit nejen Elíšu, ale i
najít Sima a Maju a hlavně zastavit devastaci stromu, ve které pokračuje Jo Mitch a
Leo Blue. Všechno je ale trochu jinak, než se doposud zdálo, na některé čekají
opravdu velká překvapení.

Fournier, Jean-Louis,

Mysli! holce přece
nemůžeš říkat vole! :

Franciskowsky, Hans G.

Pobřežní jízda :

Franciskowsky, Hans G.,

Wendy.

Franciskowsky, Hans G.,

Wendy.

Franciskowsky, Hans G.,

Wendy.

Franciskowsky, Hans G.,

Wendy.

Franciskowsky, Hans G.,

Wendy.

Franz, Cornelia,

Tajemství Červeného
rytíře :

Dobrodružně-detektivní příběh ze středověku určený mladším dětem. Na silnici mezi
Zaječím vrchem a Mohučí se stal zločin. | Děj se odehrává v roce 1184, kdy se v
Mohuči na svatodušní svátky konala velká slavnost, při níž císař Fridrich I.
Barbarossa pasoval své nejstarší syny na rytíře. Do Mohuče se sjely významné
osobnosti jak světského tak duchovního světa. Na slavnost by se rádi jeli podívat i
Hagen, nejmladší syn rytíře Karla a dcera Johana. Výprava z hradu Felsensteinu
však odjela bez nich, a tak aby viděli alespoň něco z té chystané nádhery, vydali se
přes průsmyk k horské silnici. Místo procesí táhnoucího se do dáli zahlédli jen rytíře
v šarlatovém plášti, který ztratil měšec s penězi. Příběh prokládaný reáliemi a
historickými fakty k přiblížení doby, ve které se děj odehrává.

Fryčová, Ilona,

Varování :

Příběhy jsou vyprávěny v duchařském oparu a jejich hlavními hrdiny jsou malé děti.
Svět dospělých sám sebe často určuje za ten důležitější, ale malí človíčci prožívají
své vlastní obavy, potíže a hledají z nich východisko, často při tom přehlíženi právě
dospělými. V sedmi povídkách se naštěstí objevuje jako varování nápověda šestého
smyslu či pomoc odněkud mimo tento reálný svět. Zrakově handicapovaná
spisovatelka disponuje sama zvýšenou intuicí a dokáže tak zvláštní svět za
zrcadlem působivě přiblížit. | Sbírka fantaskních hororově laděných povídek, ve
kterých své nevšední napínavé okamžiky prožívají dětští hrdinové.

Další napínavý příběh dívky Wendy a jejích kamarádů z prostředí koňského statku. |
Na turnaji ve skocích přes překážky se Wendy ani ostatním jezdcům nedaří.
Nejlepší jsou koně z hřebčína na Modravě. Wendy se však zdá na jejich koních
něco divného, jako by se báli. Na výletě po pobřeží najdou zcela vyčerpaného,
nemocného koně. Rozhodnou se udělat vše pro jeho záchranu, ale hlavně začnou
pátrat po příčině... 26.11.1998 Vlm
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Gaarder, Jostein,

Dívka s pomeranči /

Patnáctiletý Georg ztratil svého otce už ve čtyřech letech. Nyní, na prahu jeho
dospělosti se objeví dopis, který mu tatínek napsal napříč časem, do Georgovy
budoucnosti. V dopise mu vypráví o své osudové a nádherné lásce k dívce s
pomeranči, o zvláštních pravidlech života či o svém pocitu paralely života s
pohádkou. Konfrontuje ho však především s propojeností života a smrti. Získáme-li
život, zákonitě přijde i jeho konec. Na závěr mu předkládá k řešení těžkou otázku.
Kdyby měl Georg na výběr a věděl, že jeho život bude pouze kratičkým zlomkem v
běhu věků, že bude muset jednou opustit ty, které miluje a nádherný svět, zvolil by
žití, nebo by se raději vzdal existence, aby nemusel pocítit toto bolestné poznání
loučení a jistého konce. | Svého otce poznává Georg až prostřednictvím dopisu,
který dostane dlouho po jeho smrti. Láska a život jsou zde konfrontovány právě se
smrtí. Pro starší děti.

Gaarder, Jostein,

Sofiin svět :

Dějiny filozofického myšlení od starověké mytologie po existencialismus. | Populární
dílo nenáročnou formou naznačuje podstatu nejvýznamějších filozofických koncepcí
(např. Démokritos, Platón, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Freud). Gaarder
elementární poznatky z dějin filozofie včlenil do beletristického útvaru.

Gilpin, Rebecca

Zábavné výtvarné nápady Kniha plná výtvarných nápadů pro maminky a jejich děti. Vystřihování z papíru,
/
různé druhy kresby, otisky, malování čajem či solí a zajímavé pokusy. | Více než
čtyřicet zajímavých výtvarných nápadů, při kterých děti objeví i některé fyzikální a
chemické zákonitosti. Z papíru jde vytvořit nejen papírové letadélko, vrtulník či
kroužící had, ale i animovaná knížka či roztočené akvárium. S pomocí tvořítek na
led se dá také leccos udělat - například ovocné kostky do nápojů nebo plovoucí
barevná ledová lodička, která při tání pouští barvu.

Gohl, Christiane,

Julie na prázdninách /

Gordon, Roderick

Ztracený svět v
Podzemí /

Gordon, Roderick,

Hlouběji do Podzemí /

Gordon, Roderick,

Návrat z Podzemí /

Gordon, Roderick,

Volný pád do Podzemí /

Goscinny, René,

Asterix z Galie /

Goscinny, René,

Dárek od Caesara /

Goscinny, René,

Malý Mikuláš.

Deset doposud nepublikovaných příběhů malého Mikuláše a jeho kamarádů. Kniha
psaná s jemným humorem pro děti kolem 10 let, doplněna novými ilustracemi
Jeana-Jacquese Sempého. | Dostali jste někdy bleděmodrý svetr s kachničkami?
Mikuláš ano. Pokusili jste se někdy převézt krásný červený balónek hromadnou
dopravou z jednoho konce města na druhý? Mikuláš ano. Medailonky autorů.

Goscinny, René,

Mikuláš a jeho přátelé /

Příběhy najdeme ve větších souborech "Mikulášovy patálie" a "Mikulášovy
prázdniny". | Uličnické příběhy francouzských kluků s malým Mikulášem v čele.

Goscinny, René,

Mikulášovy prázdniny

Goscinny, René,

Mikulášovy prázdniny /

Výběr z řady populárních knížek o patáliích kluka Mikuláše a jeho kamarádů.

Goscinny, René,

Mikulášovy přestávky /

Uličnické kousky Mikuláše a jeho spolužáků byly vybrány z objemnějšího souboru
"Mikulášovy patálie".

Goscinny, René,

Mikulášovy průšvihy /

Další z knížek o nezbednostech malého francouzského školáka a jeho kamarádů.

Goscinny, René,

Nové Mikulášovy patálie.

Hanáčková, Pavla

Záludné otázky chytrolína Osmdesát zajímavostí o světě kolem nás, od zvířat, rostlin, počasí a lidského těla
Honzy /
až k vesmíru, potěší nejen chytrolína Honzu, ale jistě i další malé pozorovatele.

Haraštová, Helena,

Kapka Kája /

Harrison, Lisi

Dívčí parta /

Harrison, Lisi

Dívčí parta.

Havel, Jiří,

Malované čtení :

První část Asterixových dobrodružství, v níž se Římané snaží vypátrat tajemství
obrovské galské síly. | Jediná vesnice v Galii stále odolává římským nájezdníkům.
Římští legionáři se rozhodnou odhalit tajemství nadlidské síly nepoddajných
vesničanů. Druid Panoramix je zajat a mučen, aby prozradil složení kouzelného
nápoje. Ale lstivost Galů vždycky zvítězí. A4 Militkac

Interaktivní leporelo s odklápěcími obrázky přináší příběh dešťové kapky Káji a
jednoduše vysvětluje koloběh vody na Zemi. Pro děti od 3 let.

Výběr z autorových veršů, kde část textu je nahrazena obrázky. Velká písmena
umožňují snadnější čtení začínajícím čtenářům.
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Havlík, Jindřich

Kam se poděla kralupská
strašidla, aneb, Z
vyprávění vltavského
vodníka /

Regionální knížka moderních pohádek pojatá jako vyprávění vltavského vodníka.
Určeno dětem kolem 10 let. | Ekologicky laděné příběhy o tom, jak je čím dál těžší
potkat opravdové strašidlo, nebo dokonce vodníka. Ale proč? Tu lidé odhodí do řeky
pneumatiku, nebo jiný předmět a pro samou špínu ze splašků není vidět ani na
deset ploutví před sebe. A tak ti, co přežijí, to musí zachránit... Ovšem nejsou to jen
vodní tvorové, je potřeba ochránit i lesy, louky, ovzduší, toto si zas berou na starost
skřítkové, Houbaba nebo Motyčmel či Drnováci. Doplněno velmi moderními
ilustracemi.

Havlík, Jindřich

Průvod mrtvých :

Knížka zachycuje úsměvné i strašidelné pověsti a báchorky. A to jak méně známé,
tak i známé lokální např. z oblasti Kralup, Velvar, Mělníka i okolí Slaného. Vše
bohatě ilustrováno a v závěru publikace jsou pověsti konfrontovány se skutečností a
je popsán i jejich reálný základ. | Regionální sbírka lidových báchorek, balad a
pověstí z Kralupska. Pro děti kolem10 let.

Hawking, Lucy,

Jirkův tajný klíč k vesmíru Dobrodružná knížka o vesmíru z pera jednoho z nejvýznamnějších fyziků
/
současnosti Stephena Hawkinga a jeho dcery Lucy. Určená nejen pro děti. | Jedinou
radostí Jirkova nudného života je jeho prasátko Bedřich. Když se prase ztratí a Jirka
se ho vydá hledat, nemá ani tušení, jaké dobrodružství ho čeká. Do sousedního
opuštěného domu se nastěhovala opravdu povedená rodinka! Bláznivě oblečená
Anička a její tatínek Erik, trochu pomatený vědec, slibují nevídané zážitky. Erik
vlastní nejvýkonnější počítač na světě, který dokáže vyslat lidi do vesmíru. Jirka se
tak vypraví na nevšední cestu na kometě mezi planetami a podívá se až na
samotný okraj sluneční soustavy. Zdá se však, že vesmírná expedice bude pořádně
riskantní. Na zvědavce ze světa lidí tu totiž čekají záludné a maximálně nebezpečné
černé díry. Spoustu důležitých poznatků o našem vesmíru, umně skrytých ve
veselém dobrodružném příběhu, doprovází množství barevných fotografií přímo z
kosmu.

Helfand, Lewis,

Alenka v říši divů /

Alenka se králičí norou dostává do podivuhodného světa zvířat, která se chovají
jako lidé, ale mluví v hádankách, nad kterými se musí Alenka i čtenáři zamýšlet. V
úvodu drobný medailonek autora předlohy. Na závěr stručné informace o mytických
a magických tvorech. | Komiksové zpracování dnes již klasické pohádky vypráví
dobrodružství malého děvčátka ve fantastické zemi. Obrázkový příběh provázený
převyprávěným stručným textem je určen čtenářům od 7 let.

Hobb, Robin,

Farseer.

Osmá část fantasy cyklu Farseer nás přivádí do Horského království, odkud se Fitz
vydává za králem Veritym, který ho volá pomocí magie Umění. | Zraněný Fitz se z
posledních sil dostane do hlavního města Horského královstí, kde se jako zázrakem
setká se šaškem a královnou Kettricken. Kettricken porodila mrtvé dítě a Šest
vévodství tím přišlo o jediného možného dědice. Chade, Fitzův učitel a přítel
vévodství, však zjistí, že Fitz má s Molly dceru a přes veškerý jeho odpor chce, aby
královna děvče adoptovala, neboť poté, co Verity údajně zemřel, je to jediný
potomek Farseerů a tím i jediná možná záchrana Šesti vévodství před králem
Regalem. Fitz je však přesvědčen o tom, že Verity žije a volá ho k sobě pomocí
magie Umění. Vydává se proto na další cestu a doufá, že Verityho najde.

Hobb, Robin,

Farseer.

Čtvrtá část fantasy cyklu Farseer vypráví o zhoubné válce Království s ostrovany.
Předchozí svazek - Vahadlo osudu. | V tomto díle rozsáhlé fantasy série plné kouzel
a zla, hrdinství a proradnosti, ale především dobrodružství se opět ocitáme v našem
Království. Násilné barbarské útoky banditů, kteří za sebou nechávají jen vypálené
vesnice a dementní oběti, ohrožují klidný život Království. A mladý hrdina Fitz?
Prožívá svou velkou lásku k prosté dívce Molly.

Hobb, Robin,

Snědý muž.

Fitz je hluboce zasažený ztrátou svého vlčího druha, se kterým byl spojen zvláštním
poutem, ale přesto není možné, aby se vrátil do izolace a žil v ústraní. Zůstává na
Buckkeepu jako Chadeův učeň a vydává se za Badgerlocka, strážce lorda Goldena.
Díky utajené identitě tak může sledovat dění za hradními zdmi. Jeho starý učitel
však chřadne a Fitz je nucen převzít mnoho dalších úkolů a zároveň být přítelem,
učitelem i ochráncem princi Dutifulovi. Je třeba také stále skrývat, že princ Dutiful,
stejně jako Fitz, má v krvi obávanou zvířecí magii. Čtvrtá část fantasy cyklu Snědý
muž. | Ve čtvrté knize fantasy cyklu Snědý muž pokračují příběhy FitzChivalryho
Farseera. Dvě magie rozdělují nejen osobnost jednoho muže, ale i celou zemi.

Hobbs, Will,

V divokých vodách /

Na psychoterapeutickém táboře v Coloradu se sešlo osm dospívajích lidí. Každý si s
sebou přinesl nějaký problém. Jejich vedoucí, Al, věří, že tady, v těchto drsných
přírodních podmínkách, pochopí, že člověk nikdy není sám. Každý musí umět
bojovat a přežít, až přijdou někdy krušné chvíle života. Al doufá, že jim to pomůže
vyrovnat se s osobními problémy. Po náročných výstupech v horách má následovat
sjezd divoké řeky. Tato skupinka se však rozhodne, že vše vezme do vlastních
rukou a vydává se na cestu Velkým kaňonem bez Ala. Nikdo z nich netuší, jak
dramatická cesta je čeká. | Příběh dospívajících účastníků psychoterapeutického
tábora, kteří se sami vydávají na cestu coloradským Velkým kaňonem.
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Hofman, Ota,

Chobotnice z Čertovky /

Fantastické příběhy dětí, které si z dovolené u moře přivezou na pražskou Kampu
kouzelné chobotničky.

Hofman, Ota,

Útěk :

Holasová, Aneta Františka,

Lumír včelaří, aneb,
Medový slabikář /

Holka, Peter,

Normální pako /

Holub, Jiří,

Jak se zbavit Mstivý
Soni /

Mstivá Soňa versus páťáci, neboli Kdo to déle vydrží. Humorný příběh ze školního
prostředí pro děti kolem deseti let. | Zub za zub, oko za oko, to je výchovný plán
učitelky Ticháčkové. Páťákům z Žabokudel nastávají krušné časy.

Holubkov, Dan

Právní rádce pro holky i
kluky :

Období dospívání s sebou přináší zásadní změny nejen tělesné a duševní, ale s
každým přibývajícím rokem také změny co se týče právního postavení. Ať už jde o
získání řidičského oprávnění, držení zbrojního průkazu, možnosti pracovat a za
jakých podmínek, ukončení základní školní docházky, otázka dokladů a mnoho
dalších užitečných věcí, které je dobré znát. Publikace podává i obecné informace o
Evropské unii. Srozumitelnou právnickou příručku využijí nejen starší děti a mládež,
ale i jejich rodiče. V závěru kniha obsahuje i stručný tahák na cestu bludištěm
českého práva, radí také kde hledat texty zákonů a je doplněna i tabulkami s
přehledem zásadních informací. Neznalost zákona totiž stále ještě neomlouvá. | S
odcházejícím dětstvím přicházejí nejen nová práva, ale i povinnosti. Právní rádce
pro náctileté je velmi praktickým a užitečným průvodcem po světě zákonů.

Hopkins, Cathy,

Hledá se nejkrásnější
kluk /

Dívčí román ze školního prostředí o lásce, přátelství a trampotách kolem dospívání.
Určeno čtenářkám od 11 let. | Čtrnáctiletá Lucy má hlavu plnou starostí a připadá jí,
že se jí život vymkl z rukou. Ve škole dostali za úkol uvažovat o svém budoucím
povolání a napsat esej na téma: Proč jsem já "já"?. Pro Lucy je to nadlidský úkol.
Nemá vůbec potuchy o tom, co ji vlastně nejvíc baví a čím by chtěla být. Navíc si
vedle své kamarádky Izzie připadá jako ošklivé káčátko - je totiž malá, s klučičí
postavou a nikdo by jí nehádal víc než dvanáct. A aby toho nebylo málo, zamiluje se
do kluka, kterého jednou zahlédne na ulici. Jaké je její překvapení, když náhodou
zjistí, že onen neznámý je bratr Nesty - spolužačky, která je ve městě nová, a o
které má Lucy pocit, že rozbíjí její přátelství s Izzie. Zkrátka starostí a problémů až
nad hlavu. Podaří se Lucy získat Tonyho sympatie? Jak se vyvrbí vztahy mezi Izzie,
Lucy a Nestou? A co školní esej? Odpovědi čtenářkám poskytne tato kniha.

Hopkins, Cathy,

Nejsem přece malá! /

Horáček, Petr,

Modrý tučňák /

Obrázkový příběh o opuštěném modrém tučňákovi, který hledal a nakonec i našel
přátele.

Horáková, Eva

Svět hraček a her /

Jednoduché texty provázené množstvím veselých ilustrací jsou uzpůsobené
potřebám prvňáčků, kteří teprve začínají číst. Kniha je podle složitosti rozdělena do
tří částí, na základě příběhů psaných pouze jedno-, dvoj- a trojslabičnými slovy. |
Krátké pohádkové příběhy o hračkách a dětských hrách pro začínající čtenáře. Text
psaný pouze velkými tiskacími písmeny je v souladu s genetickou metodou výuky
čtení.

Horváthová, Tereza,

Max a Saša, aneb,
Zápisky z našeho domu /

Obyčejný deník se může hravě proměnit ve vyprávění plné neuvěřitelných
dobrodružství, pokud žijete v takové rodině jako malý Max. Pro děti mladšího
školního věku. | V pátém patře jednoho velkého domu bydlí docela normální rodinka.
Maminka, tatínek, tři děti a pes. Ale to není tak docela všechno. Občas tu můžete
natrefit taky na Chrchlu, který se schovává za vanou, panáčka Snáčka, který vozí
Maxe do Limbánie, sem tam taky na babičku Hů, která někdy hlídá Maxe i jeho
brášku Sašu, a sestřičku Rozinku, dokud ji z nich nezačne bolet hlava. Díky Maxově
deníku se s celou rodinkou vypravíme na výlet a na chatu, zjistíme, jak se narodila
Rozinka, proč maminka někdy připaluje, co jí pod ruku přijde nebo jak si doma
poradili s kupou vešek ve vlasech svých dětí. Veselé zápisky o radostech i
starostech jedné úplně obyčejné rodiny, psané v hovorové řeči a provázené
jednoduchými zajímavými ilustracemi vytváří dojem opravdového deníku malého
školáka.

Hrnčíř, Pavel,

Komínek & Budíček :

Hravé a veselé příběhy dvou kamarádů - Komínku a Budíčku plné hry se slovy a
fantazie. Text je doprovázen celostránkovými kolážemi M. Kukovičové. Nejen pro
mladší děti, ale i pro dospělé čtenáře. | V domečku v ulici Generála Viktora Horáka
bydlí spolu Komínek a Budíček. Znají se už dlouho, ale něco jim stále chybí - ještě
nejsou kamarádi! Spřátelit se není jen tak. Když se jim to podaří, zažívají spolu
různá dobrodružství: pečou švestkový koláč, čekají na Telefon, jdou spolu na výlet a
hlavně bojují se zvědavostí - strašlivou Octobranchiatou, Únavou, Pátkem třináctého
a dalšími zlými nepřáteli. Kniha byla nominována na Zlatou stuhu za rok 2007.

Bohatě ilustrovaná kniha seznamuje děti s životem včel a včelařstvím. | Medvěd
Lumír, hlavní postava této dětské knihy, provází čtenáře celým včelařským rokem:
od podletí až k medobraní, kde včely berou vosk k stavbě svého díla, co je to
propolis a k čemu slouží, jak funguje včelí společenství a kdo co v úle dělá.
Nakladatelská anotace.

Autor

Název

Obsah

Jahodová, Jana,

Šestnáct a půl :

Majce už bylo šestnáct a ještě nepoznala lásku, proto ji hledá mezi spolužáky na
gymnáziu i jinde a učí se poznávat hodnoty i skutečný cit.

Jansová, Veronika

Už nejsem hodná holka /

Dívčí román přináší příběh devatenáctileté Lucie, který se odehrává v divadelním
světě. | Lucka se po maturitě ocitá v jakémsi vákuu. Bilancuje svůj dosavadní život a
zároveň přemýšlí nad svou budoucností. Prvním krokem vpřed je brigáda v kiosku
divadla. Naprosto ji uchvátí hra Tři mušketýři, tedy zejména představitel role Athose
- Tomáš. Chodí se tak dívat na každé představení. Brzo se skamarádí s
představitelkou hlavní ženské role. Když Sandra náhle onemocní, Lucie má možnost
zachránit představení. Divadelní svět je však specifický. Lucie to brzo pozná na
vlastní kůži. Při oslavě narozenin ji Petr, arogantní a sebejistý herec zvyklý dostávat
to, co chce, znásilní. Z těžké situace jí pomáhá právě Tomáš, do kterého je Lucka
už od začátku zamilovaná. Po tomto zážitku je pro ni obzvlášť těžké stát s Petrem
na stejných prknech, přesto ale musí. Kamarádka Sandra jí navíc pomůže zjistit, že
city Tomáše také nejsou jen na kamarádské úrovni...

Ježková, Alena,

Dračí polévka /

Doma se jmenuje Long, k jídlu používá tyčinky a jeho dědeček cituje Konfucia. Ve
škole mu říkají Láďa, jinde také hůř a členové jeho rodiny jsou vnímáni jako další z
masy Vietnamců, kteří v tržnici prodávají textil a smaží nudle. Situace se vyostří ve
chvíli, kdy se Long nečekaně setkává se svým nikdy nepoznaným, téměř mýtickým
otcem. | Příběh vietnamského chlapce ze současné Prahy. Pro starší děti.

Ježková, Alena,

Staré pověsti české a
moravské /

Nejstarší české a moravské pověsti a legendy z naší historie vyprávěné živým
jazykem s bohatými působivými ilustracemi. Pro starší dětské čtenáře. | České a
moravské dějiny ožívají v napínavých příbězích, v souladu s historickými prameny a
společně s krátkými naučnými texty, které tvoří předěly jednotlivých příběhů, je
kniha nejen přitažlivým čtením, ale i vhodným doplňkem školní výuky. Počínaje
praotcem Čechem, přes legendy o životě prvních Přemyslovců - Bořivoje, Ludmily či
svatého Václava, projdeme naší historií jako dobrodružstvím. Ilustrace velice
působivě podtrhují a dokreslují atmosféru líčené doby.

Jílek, Jan,

Mimozemšťanů je čím dál Babička Koutná je poněkud zvláštní babička. Není to rozhodně usedlá důchodkyně,
víc /
právě naopak. Je docela hodně potřeštěná a akční a mj. se bojí strašidel. Přestože
nemá vlastní vnoučata, má dva malé kamarády - Jendu a Dolfíka. Tihle dva kluci
taky nejsou zrovna andílkové. Po prázdninách půjdou do 1. třídy, ale teď jsou
prázdniny a oni mají dost času i energie na všelijaké lumpárny. A když podnikají
něco s babičkou Koutnou, stojí to skoro vždycky za to. Ve snaze zbavit se strachu
ze strašidel se všichni tři vypraví v noci na hřbitov. Na výletě do Prahy jsou zase
nuceni předvádět se na ulici a žebrat, aby si vydělali peníze na zpáteční cestu.
Babička je dokonce schopná vzít do kina svoji jalovici. Text je doprovázen
černobílými ilustracemi. | Veselé příběhy dvou předškoláků a jedné vskutku
výstřední babičky, s níž se dají zažít neuvěřitelné věci. Pro děti mladšího školního
věku.

Jinks, Catherine,

Alliini lovci duchů.

Jirásek, Alois,

Maloměstské historie /

Jirásek, Alois,

Staré pověsti české /

Mistrovské převyprávění díla lidové tvořivosti a fantazie, v němž anonymní autoři
zachytili nejzajímavější úseky našich dějin. | Prostým, ale básnicky účinným
jazykem vypravuje autor nejen staré zkazky o samotných počátcích života na
našem území, jak je zachovala lidová tradice nebopozději staří kronikáři, ale i
pověsti pozdější, jimiž si lid opředl počátky a upevňování křesťanství u nás a které
vznikaly jako výraz životní moudrosti a tužeb prostého člověka.

Jurková, Pavlína,

Viktor a záhadná teta
Bobina /

Devítiletý Viktor je ve škole samý průšvih. Teď dokonce dostal na vysvědčení trojku
z chování. A tak ho rodiče na prázdniny odvezou ke staré tetě, místo moře a tábora,
na které se těšil. Pro děti od osmi let.

Kaaberbøl, Lene,

W.I.T.C.H. :

Kahoun, Jiří

Školník Kulda je
jednička /

Allie se chystá na školní výlet. Naneštěstí se její máma rozhodne, že se chce akce
zúčastnit taky. Na druhou stranu pojede i spolužák Jesse, který Allie není tak úplně
lhostejný, takže by to snad nemuselo být tak hrozné. Celkem nudně vyhlížející
výprava do zlatokopeckého městečka Hill Endu se ale nakonec změní v docela
napínavé dobrodružství, při němž se i ti nejotrlejší přesvědčí o tom, že s duchy si
není radno zahrávat. | Druhý příběh ze série Alliiny lovci duchů, v němž se Allie na
školním výletě připletou do cesty hned tři duchové. Pro čtenáře od 9 let.

Veselé vyprávění s fantastickými prvky ze školního prostředí zachycuje boj žáků 4.
třídy s "osobností" školníka Kuldy.
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Kahoun, Jiří,

Zevlouni /

Tři kluci, pihovatá zrzka, sličná blondýnka a jeden pes - to je skupinka Zevlounů. Její
členové nemají příliš co na práci a tak vymýšlejí, jak si zkrátit dlouhou chvíli. Trochu
vzruchu mezi ně vnese až šetřivý spolužák Ignác. Ten by si pro korunu nechal
koleno vrtat, neustále uzavírá výhodné obchody a peníze má doma poschovávané v
nejrůznějších skrýších. I přes svoji šetřivost podnikne se Zevlouny výlet na Karlštejn
(lístek na vlak si ale samozřejmě nekoupí). Společně se také vydávají pátrat po
pokladu, díky němuž by se ze všech stali milionáři. | Vyprávění o pětici teenagerů,
kteří se scházejí u prodejny koberců, kde jen tak zevlují, klábosí a často se i nudí.
Pro čtenáře od 10 let.

Kästner, Erich,

Emil a detektivové ;

Dvě knihy chlapeckých dobrodružství z Německa před 2. svět. válkou. | Dvě knihy
chlapeckých dobrodružství z Německa před 2. světovou válkou.

Kinney, Jeff,

Deník malého poseroutky Třetí pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega,
:
doprovázené komiksovými ilustracemi. Pro starší děti. | Začíná nový rok a Greg,
kterého už známe z předchozích dvou dílů "románů v obrázcích", si dává novoroční
předsevzetí, že bude druhým radit, jak se mají zlepšit. Jeho tatínek si však přeje
vychovat z Grega "správného" chlapa. Začne tím, že přihlásí Grega na fotbalový
trénink. Po prvním tréninku s panem Litchem se ale zdá, že to nebyl zrovna nejlepší
nápad. Podle táty se ale žádný z jeho synů nevzdává, takže fotbalem Gregovo
trápení rozhodně nekončí.

Kinney, Jeff,

Deník malého poseroutky Jsou letní prázdniny – počasí je skvělé a všechny děti si užívají venku. Tak kde vězí
:
Greg Heffley? Je zalezlý doma a za zataženými závěsy hraje videohry. A moc si
tuhle svoji verzi léta užívá – žádné povinnosti, žádná pravidla. Ovšem Gregova
máma má očividně jinou představu o ideálním létě... plnou venkovních aktivit, které
rodinu „udržují pohromadě“. Čí představa nakonec zvítězí? Nebo snad všechno
změní nový přírůstek do Heffleyovic rodiny? Nakladatelská anotace. | Čtvrté
pokračování humorných deníkových zápisků dvanáctiletého Grega, doprovázené
komiksovými ilustracemi. Pro starší děti.

Kinney, Jeff,

Deník malého poseroutky Greg má fakt problém. Školní majetek byl poškozen a on je hlavním podezřelým. Ale
:
nejšílenější na tom je, že je nevinný. Nebo aspoň skoro. Dopadení se blíží, ale
znenadání udeří sněhová bouře a celá rodina Heffleyů je uvězněna v domě. Greg ví,
že hned, jak sníh roztaje, bude muset čelit nepříjemnostem. Nakladatelská anotace.
Kráceno. | Šesté pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho
doprovázené komiksovými ilustracemi. Pro starší děti.

Kinney, Jeff,

Deník malého poseroutky Sedmé pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené
:
komiksovými ilustracemi. Pro starší děti. | Valentýnský večírek na Gregově škole
převrátil jeho svět vzhůru nohama. Greg se ze všech sil snaží najít holku, s kterou
by na něj šel, a bojí se, že zůstane na ocet. Jeho nejlepší kamarád Rowley taky
nemá růžové vyhlídky, ale to je chabá útěcha. Nečekanou souhrou náhod se to
Gregovi nakonec podaří a páté kolo u vozu je Rowley. Ovšem toho večera se
odehraje spousta věcí a nakonec není tak docela jisté, kdo vlastně bude mít štěstí v
lásce. Nakladatelská anotace.

Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Deváté pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené
komiksovými ilustracemi. Pro starší děti. | Rodinný výlet by měla být veliká legrace...
pokud samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale pak přišlo hned
několik špatných odboček. Záchody na benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný
nárazník a prase na útěku - nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu o pěkně
stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se může proměnit v dobrodružství - a na
tohle Heffleyovi fakt jen tak nezapomenou. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Jedenácté pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho
doprovázené komiksovými ilustracemi. Pro starší děti. | Na Grega toho začíná být
trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom,
že by si měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného. Když Greg najde ve sklepě
starou kameru, má konečně v ruce důkaz svého nezměrného talentu, a hned začne
spřádat plány na hororový film. Čeká ho bohatství a velká sláva... Ale je to chytrý
plán? Nebo si jím jen přidělá starosti a ukáže se, že všechna sláva je vážně jen
polní tráva? Nakladatelská anotace.

Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlepší kamarád Rowley Jefferson
se na něj vybodnul a najít si nové kamarády bude fakt fuška. Aby obrátil štěstí na
svou stranu, Greg se rozhodne, že zariskuje a nechá svá rozhodnutí na náhodě.
Bude mít kliku, nebo se mu smůla bude lepit na paty až do konce života?
Nakladatelská anotace. | Osmé pokračování humorných deníkových zápisků Grega
Heffleyho doprovázené komiksovými ilustracemi. Pro starší děti.
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Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Po prázdninách, které Greg strávil v plaveckém oddíle (kde to bylo ještě horší než
ve škole), začíná nový školní rok. Maminka chce, aby se Greg a jeho starší bratr
Rodrick naučili řešit své spory civilizovaně (místo aby si dávali pěstí). Rodrick ale ví,
že si může ke Gregovi dovolit cokoli. Má ho totiž v hrsti. Jedině on ví o příšerném
prázdinovém trapasu, který se Gregovi stal. Vyhrožuje Gregovi, že jeho tajemství
poví celému světu a tím jej definitivně znemožní. | Pokračování humorných
deníkových zápisků dvanáctiletého Grega, doprovázené komiksovými ilustracemi.
Pro starší děti.

Kinney, Jeff,

Deník malého
poseroutky.

Blíží se Vánoce a Heffleyovi se rozhodli, že před zimou a svátečním stresem utečou
na tropický ostrov, trochu si odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Jenže brzy zjistí, že
to tu nebude zase takový ráj. Rodinnou pohodu vytrvale kazí spáleniny od slunce,
žaludeční potíže a jedovatí pavouci. Podaří se dovolenou nějak zachránit?

Kinney, Jeff,

Diary of a wimpy kid :

Kipling, Rudyard,

Knihy džunglí /

Kleberger, Ilse,

Copak naše babi! /

Knitlová, Jana,

Bota jménem Melichar :

Komendová, Jitka,

Když sněženka uvadá /

Příběh devatenáctileté Zity, která se nachází ve složité životní situaci. | Zita úspěšně
složí maturitu, dostane výhodné zaměstnání v malé soukromé firmě jako sekretářka
a účetní. Byt zdědila po babičce a brzy se její milovaný Pavel vrátí z vojny. Jenomže
Pavel se rozhodne odejít za prací do zahraničí. Zita je moc zklamaná a nešťastná.
Zrovna když jí lékař potvrdí těhotenství, dostane od Pavla dopis, že má jinou dívku.
Ani na chvíli nezaváhá, je rozhodnutá dítě si nechat... Příběh navazuje na knihu Jak
rozkvétá Sněženka. A1 VM

Kratochvíl, Miloš,

Bouráci :

Michal s Filipem se touží stát skauty. Slova jako junák, hoch a skautská košile s
šátkem jim ale nahánějí husí kůži a než by si nechali říkat Kytičkář nebo
Tichošlápek, raději pro spolužáky zůstanou Duchaři. Kluci se však nevzdávají,
rozhodnou se být skauty survivory. Survivoři totiž dokáží přežít lecjaké podmínky a
překonají všechna nebezpečí. Michal s Filipem se proto musí zocelit, přespat ve
skříni nebo zavěšený v ruksaku, plazit se potokem a vázat uzly pod vodou
samozřejmě není nic pro padavky. | Čtvrtá kniha ze série Pachatelé dobrých skutků
o dvou kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za druhou.
Pro děti od sedmi let.

Kratochvíl, Miloš,

Duchaři :

Kratochvíl, Miloš,

Klofáci :

Michal stojí před těžkým obdobím. Většina jeho starších blízkých se seznámila se
svou životní láskou díky úrazu a on právě praštil lyžemi do hlavy otravnou
spolužačku Havránkovou. A to zrovna ve chvíli, kdy se snažil zapůsobit na
nejkrásnější spolužačku ze třídy, Strunovou. Podaří se mu z nezáviděníhodné
situace vybruslit? Navíc se zdá, že se Filip nijak zvlášť nehrne do jeho
zachraňování, protože je do Strunové taky zamilovaný. Klučičí přátelství čeká
největší zkouška. | Závěrečná pátá kniha ze série Pachatelé dobrých skutků o dvou
kamarádech, kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za druhou. Pro děti
od sedmi let.

Kratochvíl, Miloš,

Kočkopes Kvído /

Druhačka Týna by tolik chtěla psa, kočku nebo aspoň papouška. Jenže akurátní
rodiče o tom nechtějí ani slyšet. Děvčátko si tedy zkusí zvířecí kamarády alespoň
nakreslit, příliš se jí to však nepovede a tak papírová koule letí do koše. Pak se
stane zázrak a koule obživne v podivného tvora, napůl kočka, na půl pes, ale je to
přítulné zvířátko... | O jedné malé holčičce, která si neměla s kým hrát a moc si přála
zvířátko. Pro děti do 10 let.

Kratochvíl, Miloš,

Kouzláci :

Kratochvíl, Miloš,

Pes nám spadla :

Kratochvíl, Miloš,

Prázdniny blbce číslo 13 :

Kratochvíl, Miloš,

Proč nehraje King Kong
ping-pong? /

Půvabné vyprávění o rodině s mnoha dětmi, jejíž dobrou pohodu zajišťuje stále
mladá babička se smyslem pro humor.

Výbor hravých básniček z již vydaných autorových sbírek oslovuje čtenáře od 6 let.
Verše provázejí vtipné ilustrace. | Zábavné básničky plné jemného humoru,
nonsensu a fantazie jsou tematicky rozděleny do čtyř částí: zvířecí, ze života, školní
a něco navíc. Výbor vychází z knih Deset malých Bohoušků, Hodina smíchu, Létací
koště, Potkal Kočkodán Kočkonora a Zapište si za uši.

Veselé básničky doprovázejí hravé celostránkové ilustrace.
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Kratochvíl, Miloš,

Puntíkáři :

Filip a Michal jsou kamarádi na život a na smrt, protože jak říká Michal, jeho
kamarád většinou vymyslí tak šílené věci, že byste ho museli zabít nebo se musíte
smířit s tím, že půjde o život i vám. O život však často jde i dalším kamarádům nebo
dospělým, kteří se k jejich rošťárnám připletou, ať už kvůli nebezpečným situacím,
nebo protože by se z obou kluků zbláznili. Filda s Míšou vše myslí dobře, ale jedna
poznámka v žákovské stíhá druhou a radost z nich má jedině Michalův tatínek, který
se jimi nechává inspirovat při tvorbě reklamních sloganů. Ovšem jak všichni kluci
vědí, pravé kamarádství na život a na smrt nezlomí žádné poznámky ani ty největší
průšvihy. | První kniha z nové série Pachatelé dobrých skutků o dvou kamarádech,
kteří s nevinnými úmysly vyvádějí jednu lumpárnu za druhou. Pro děti od sedmi let.

Kreitman, Tricia

Co tvůj frantík, mladý
muži? :

Publikace předkládá odpovědi či doporučení na palčivé a znepokojivé otázky, které
se týkají náročného období dospívání chlapců, jakým jsou tělesné a duševní změny,
nejrůznější obavy pramenící z nedostatku informací či strachu. Zdraví, sexualita,
rodinné vztahy, otázka drog a mnoha dalších témat zazní v knize naprosto uvolněně
a dospívajícím srozumitelně. Závěrečná kapitola nabízí i adresář užitečných
kontaktů, kam se lze v případě nejrůznějších problémů či dotazů obrátit. | Příručka
pro všechny kluky v pubertě nabízí praktické minimum informací aktuálních pro
období dospívání.

Krolupperová, Daniela,

Králíček a past /

Příběh malého králíčka, který se poprvé bez rodičů vydá sám na procházku.

Krolupperová, Daniela,

Magdalena Dobromila
Rettigová :

Životopis autorky slavné kuchařky očima schovanky Lojzičky tak, jak jej
zaznamenala ve svém deníku. Pro děti od 9 let. | Stručně popsaný život v rodině
Rettigových mezi lety 1818 až 1834. Na konci publikace je uvedeno několik
kuchařských předpisů, tabulka měr a vah z doby M. D. Rettigové a kalendář světců.
Kniha je z řady krátkých životopisů slavných osobností obohacených zajímavými
drobnostmi a dobovými reáliemi. Deník doplňují svěží, komiksově laděné ilustrace.

Krolupperová, Daniela,

Viropis, aneb, Jak bacit
bacila /

Pohádkový výlet do světa virů, bacilů a nemocí. Vhodné pro děti okolo 10 let. |
Zlostníčci a dobroníčci mezi sebou v našem těle občas svádějí nelítostné bitvy.
Když se o sebe řádně nestaráme, zvítězí třeba Rýmomilka nebo Angíňák. A to je
nejvyšší čas, aby nastoupili dobroníčci a zlé bacily a viry vyhnali. Dozvíme se, jak se
chovat, aby se nám nemoci zdaleka vyhýbaly.

Krůta, Jan,

Upoviny /

Příběhy drobného ježatého stvořeníčka, vesele ilustrované S.Holým, jsou určeny
především začínajícím čtenářům. | Upík je maličký kluk, ježatý jako kaštan a
nesmírně zvídavý. Proto se hned vydává do světa - prostě proto, aby šel do světa.
Ještě neví, co je dobré a co zlé, neví ani, jaký je on sám. Čekají ho podivuhodná i
veselá setkání, nachází kouzelné věci, prostě na každém kroku objevuje něco
nového. A všechna takto získaná moudra si pečlivě zapisuje za uši. A3 JB

Lagerlöf, Selma,

Podivuhodná cesta Nilse
Holgerssona Švédskem /

Cestopisná pohádka pro mladší děti, jež líčí osudy malého chlapce, který proměněn
ve skřítka poznává na cestě s divokými husami celé Švédsko a Laponsko. | Zlobivý
Nils je za trest zaklet do pidimužíka. Bezradný mrňousek uteče z domova a přidá se
k hejnu divokých hus a houserovi Martinovi. Právě na hřbetě Martina se zúčastní
dobrodružné cesty celým Švédskem až do Laponska. Knížka původně nebyla
pouhým příběhem, ve své době (poprvé vyšla v r. 1906) byla především netradiční
učebnicí vlastivědy a zeměpisu pro švédské děti. Přestože od jejího vzniku uplynulo
celé století, zůstává i nadále zdrojem inspirace a po celém světě je vydávána
dodnes. České vydání vychází téměř po půlstoletí v upravené, zkrácené verzi a
novém překladu. Ilustroval ji Jiří Sopko.

Lanczová, Lenka,

Letní něžnosti /

Dívčí román je příběhem osmnáctileté Simony a její starší sestry Kamily, ve kterém
každá po svém prožívá letní prázdniny, lásku i zklamání. | Začínají letní prázdniny přemýšlivá a introvertní Kamila se trápí, protože se nedostala na žádnou z
vybraných vysokých škol a ani ve vztazích s chlapci nemá moc úspěchů. Připadá si
ošklivá, tlustá, opuštěná a zbytečná. Simona je její pravý opak: veselá, extrovertní,
společenská, možná trochu povrchní, užívá si prázdniny plnými doušky. Nejprve
naváže bezstarostný vztah s Kazim, kterého ale opouští kvůli pohlednému
osmadvacetiletému Romanovi. Vztah se starším a zkušeným Romanem si nemůže
vynachválit, ale postupně poznává, že jejich představy o životě se opravdu liší.
Kamila si mezitím také našla přítele, jen kvete, všechno hned vidí v lepším světle.
Jaké je ale Simonino překvapení, když zjistí, kdo a proč se s Kamilou spřátelil. Tyto
prázdniny mění život celé rodině.

Lanczová, Lenka,

Lucky Luk I /

Absolvent gymnázia Lukáš Lucký odmítá možnost svatby s dívkou ze solidní rodiny
a plně se poddá vášnivému citu k vdané krásce se záhadnou minulostí. Potřebu
peněz nemůže uspokojit poctivou cestou, proto spolu s kamarádem začne přes
blízkou hranici pašovat různé zboží. Při jedné takové akci dojde k prozrazení a zabití
celníka a falešný přítel nechá hrdinu, aby se s následky vyrovnal sám. Jako
odsouzený má pak Lukáš dost času na to, aby se zamyslel nad svým dosavadním
životem. | Příběh osudové lásky dvou mladých lidí, kteří na cestě za splněním
životních představ překračují nejen hranice společenské konvence, ale i zákona.
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Lanczová, Lenka,

Past na kočku /

Lanczová, Lenka,

Pojď se mnou, Radko! /

Příběh maturantky, která se musí vyrovnat s krizí v rodině i se svými milostnými
problémy. | Příběh navazuje na předchozí knihy autorky Podej mi ruku, Radko! a
Počkej na mě, Radko! Radka se rozhoduje co bude studovat po maturitě. Nemá
mnoho přátel a neustále vzpomíná na svou první lásku. Manželství jejích rodičů
prochází krizí. Její matka se nemůže vyrovnat se sňatkem svého syna. Radka
začíná chodit s Matějem. Opět se náhodně setká se svou první láskou Pavlem a
postupně oba docházejí k názoru, že nemohou bez sebe žít. 9.2.98 Cervenkm

Lanczová, Lenka,

Potížistka /

Osmnáctiletá Šárka přijíždí domů na prázdniny a v Praze, kde studuje, za sebou
nechává první milostný vztah a velké trauma, které prožila, ale o kterém nedokáže s
nikým mluvit. Už od dětství ji totiž nespravedlivě pronásleduje pověst
nepřizpůsobivé, nezodpovědné lhářky a, jak sama říká, potížistky. Šárka byla
nucena podstoupit miniinterupci a tak její rodina nemá důvod své mínění a zklamání
ze své nejmladší dcery měnit. Jaká je ale celá pravda, nikdo netuší. A zraněná
Šárka mlčí. Během prázdnin se setkává s Benem, o pár let starším klukem, po
kterém vzdychají všechny místní dívky. Ani ten nic netuší a nechápe a tak postupně
Šárčino zamlčované trauma přináší další problémy a nešťastné události, které
bychom v krásném věku zamilovanosti vůbec nečekali.... | Román o lásce, sexu,
přátelství a nezhojených ranách na duši. Pro dospívající dívky.

Lanczová, Lenka,

Sólo pro Kristýnu /

Lanczová, Lenka,

Souhvězdí labutě /

Lanczová, Lenka,

Stopa v mém srdci /

Lanczová, Lenka,

Zadáno pro Blížence.

Lang, Othmar Franz

Ta kočka mi nesmí do
domu! /

Lasky, Kathryn,

Legenda o sovích
strážcích.

Lasky, Kathryn,

Legenda o sovích
strážcích.

Od chvíle, kdy Sorena jako mládě unesli ze sovího království Tyto do Akademie
svaté Aegolie, stýskalo se mu po jeho sestře Eglantince. I když se při dobrodružném
útěku seznámil s novými přáteli Gylfií, Šerozrakem a Hrabíkem, na svou mladší
sestřičku nezapomínal. Jejich let skončí na Velkém húlském stromě, kde žije
tajemný rytířský řád. Tam se všichni čtyři přátelé zapojí do života sovích strážců a
Soren se překvapivě setká i se ztracenou sestřičkou. Ta má ale za sebou utrpení tak
nevýslovné, že o něm nedokáže ani promluvit. Později se ztratí Sorenův oblíbený
učitel a rádce Ezylryb, a Soren hluboko v předžaludku cítí, že ty záhadné události
spolu souvisejí. Když se rozhodne Ezylryba zachránit, ocitá se tváří v tvář hrozbě
mnohem vážnější, než byla vojenská Akademie sv. Aegolie a její světovládné plány.
Hrozbě, která se chystá vyhladit z povrchu země všechna soví království… Podle
knihy byl natočen stejnojmenný film. | Třetí díl dobrodružné série o boji dobra a zla,
ve které jsou hlavními hrdiny sovy. Pro děti od 9 let.

Lasky, Kathryn,

Legenda o sovích
strážcích.

Čtvrtý díl dobrodružné série o boji dobra a zla, ve které jsou hlavními hrdiny sovy.
Pro děti od 9 let. | Čtyři soví kamarádi Soren, Gylfie, Šerozrak a Hrabík se na svém
dobrodružném putování dostali až ke svému cíli: na Velký húlský strom, kde žije
legendární rytířský řád - soví strážci, kteří pomáhají nastolovat právo a pořádek v
sovích královstvích. Proti těmto obráncům dobra se však shromažďují síly zla, v
jejichž řadách se ocitl i Sorenův bratr Klud. Tito fanatičtí soví vojáci, kteří si říkají
Čistí, vytáhnou do otevřeného boje: oblehnou Velký húlský strom, takže jeho
obyvatele čeká těžký boj nejen za své ideály, ale i holý život. Sorena však čeká
něco ještě děsivějšího než pouhý boj: Rada starších ho pověří úkolem vrátit se na
místo, o němž přísahal, že je už nikdy nechce spatřit. Do Akademie svaté Aegolie,
kam ho jako mládě odvlekli únosci. Tentokrát se vydává do kamenných zdí soví
školy se svými přáteli jako špeh, aby nepozorovaně odhalil kořeny zla, které se
odsud šíří. A pokud má být v sovích královstvích nastolen mír, musí se s tímto
tajemstvím a se zdravou kůží zase vrátit k Sovím strážcům... Nakladatelská
anotace.

Anna tímto způsobem odpovídá na nezájem rodičů o svůj život a na zklamání z
nepřijetí na konzervatoř. Několik mladíků z okolí o ni usiluje, hrdinka se však dokáže
správně rozhodnout.Mnohokrát vyzkoušené klišé zapůsobí jistě na mladé dívky i
zde. 7.8.98 Machackm | Dívčí příběh ze současnosti se odehrává v exkluzivním
hotelu u malého města, kde hrdinka šokuje okolí svou nevychovaností a
extravagancemi.

Marina objeví ve stáji šedobílé mourovaté kotě, nejraději by si ho vzala do svého
pokoje, jenže do domu kočka nesmí! Propašovat kotě do pokoje však není žádný
problém, ale uhlídat jej, to už se Marině nedaří. A co všechno koťátko provede a
jaké kousky vyvádí Mariin bratranec Daniel, si můžete přečíst v této knížce. A3 VM |
Příběh pro mladší děti o Marině, která tráví léto na venkově u tety a strýce, kde se
zotavuje po nemoci.
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Léblová, Jarmila

Myš Bláža na cestě za
blahobytem /

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh, v němž se dvě děti díky zbabělému strýci dostanou pomocí magie
do jiných světů, kde poznají jak zlo, tak dobro a jsou zde svědky vzniku země
Narnie. | Polly a Digory jsou přátelé a při jedné z výprav do temných zákoutí starého
domu se dostanou do pokoje Digoryho strýčka, který se považuje za čaroděje.
Kromě své namyšlenosti a chamtivosti však strýček vyniká hlavně zbabělostí, díky
níž není ochoten podniknout žádná nebezpečná dobrodružství. Proto využije
přítomnosti dětí a za pomoci kouzla a lsti je pošle do jiného světa. První část z cyklu
Letopisy Narnie, celý cyklus je klasikou anglické literatury pro děti.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh o dobrodružství čtyř sourozenců, kteří objeví pohádkovou zemi
Narnii a pomohou ji osvobodit od vlády Bílé čarodějnice. | Průchod mezi zavěšenými
kabáty ve staré skříni do země Narnie funguje jen někdy, většinou nečekaně a
nechtěně. Děti prožijí v Narnii řadu fantastických i nebezpečných příhod a
zajímavých setkání. Osvobodí zemi od věčné zimy a Bílé čarodějnice a stávají se podle starého proroctví - jejími vládci. Když se nakonec nečekaně vrátí zpět do
svého světa, zjišťují, že zde se čas téměř nepohnul. Druhá část z cyklu Letopisy
Narnie, celý cyklus je klasikou anglické literatury pro děti.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh o chlapci a mluvícím koni, kteří při útěku do země Narnie zažijí velká
dobrodružství a potkají mnoho nových přátel. | Chlapec jménem Šasta žije v zemi
Kalormen u hamižného rybáře. Jednoho dne do jejich domu přijede na krásném koni
bohatý tarkán a chce od rybáře koupit chlapce jako svého otroka. Šasta se
rozhodne utéct před nesvobodou, která ho čeká a na nebezpečnou cestu se vydává
v doprovodu tarkánova koně, který, jak zjistí, je mluvícím koněm ze svobodné země
Narnie, odkud byl jako hříbě unesen. Třetí část z cyklu Letopisy Narnie, celý cyklus
je klasikou anglické literatury pro děti.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh, ve kterém se sourozenci Pevensieovi dostanou zpět do Narnie, kde
pomohou nynějšímu princi získat trůn. Pro starší děti. | Petra, Zuzanu, Edmunda a
Lucii magie opět vtáhne do Narnie, do země, kde kdysi bývali králi a královnami.
Mnoho století však od té doby uplynulo a oni se stali pouze mýtem. Zemi dobyli
Telmařané a zahnali původní obyvatelé říše do hlubokých lesů. Mladý princ
Kaspian, jeden z Telmařanů, touží však žít s ostatními bytostmi v Narnii v míru.
Musí ale uprchnout z hradu svého strýce, který ho hodlá zabít. Sourozenci
Pevensieovi, bývalí vládci Narnie, mu však přispěchají na pomoc, aby mohl
usednout na trůn jako právoplatný dědic. Předcházející díly Letopisů Narnie:
Čarodějův synovec; Lev, čarodějnice a skříň; Kůň a jeho chlapec.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh, ve kterém se Lucie a Edmund dostanou prostřednictvím obrazu
opět do Narnie a s nimi i nafoukaný bratranec Eustace. Pro starší děti. | V dalším
díle letopisů Narnie je Lucinka a Edmund na prázdninách u své tety a protivného
bratrance Eustaceho. V Lucinčině pokoji visí krásný obraz pohádkové lodě na
rozbouřených vlnách. Arogantnímu Eustacemu je jakákoli fantasie naprosto cizí a
tak se Lucii a Edmundovi vysmívá, že se jim obraz líbí. Během hádky však vlny na
obraze ožijí a ten je vtáhne dovnitř. Na Jitřním poutníkovi, tak se loď jmenuje, se děti
setkávají se svým přítelem, princem Kaspianem a vydávají se s ním na východ.
Předcházející díly Letopisů Narnie: Čarodějův synovec; Lev, čarodějnice a skříň;
Kůň a jeho chlapec; Princ Kaspian.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh, ve kterém se do Narnie vrací Eustace a s ním dívka Jill, aby našli
korunního prince. Pro starší děti. | Eustace navštěvuje jednu z moderních škol, kde
díky novátorskému přístupu ke studentům se slabší a mladší stávají terčem těch
ostatních. Mezi nejvíce postižené patří Jill. Eustace ji jednoho dne objeví plačící za
tělocvičnou a aby jí dodal odvahu, vypráví jí o Narnii. Když pak prchají před svými
pronásledovateli, dostanou se dvířky ve zdi do neznámé země, kde se setkají s
Aslanem, který jim dá za úkol nalézt ztraceného korunního prince s pomocí
záhadných znamení. Předcházející díly Letopisů Narnie: Čarodějův synovec; Lev,
čarodějnice a skříň; Kůň a jeho chlapec; Princ Kaspian; Plavba Jitřního poutníka.

Lewis, C. S.

[Letopisy Narnie].

Fantasy příběh, ve kterém se do Narnie vrací Eustace a Jill. Narnii tentokrát
ohrožuje nepřítel z vlastních řad. Pro starší děti. | Nedaleko Planiny lucerny žijí dva
"přátelé", dobrosrdečný osel Zmatlík a vychytralý opičák Vytáčka. Jednoho dne
přinese voda po řece lví kůži a opičák dostane strašlivý nápad. Král Tirian přivolá v
naději na záchranu Narnie Eustaceho a Jill, aby mu po jeho boku pomohli vybojovat
ve jménu Aslana poslední bitvu Narnie. Předcházející díly Letopisů Narnie:
Čarodějův synovec; Lev, čarodějnice a skříň; Kůň a jeho chlapec; Princ Kaspian;
Plavba Jitřního poutníka; Stříbrná židle.
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Lindgren, Astrid,

Bratři Lví srdce /

Krásný příběh o věrném přátelství a lásce, která zvítězí nad zradou, nenávistí a
dokonce i smrtí, o odvěké touze lidí po svobodě a volnosti. Bratři Jonatán a Karel
Lvové se dostanou do záhrobní země Nangijala, kterou se společnými silami, jako
bratři Lví srdce, pokusí zachránit před tyranií hrozivé obludy Katly. | Neobyčejný
příběh dvou bratrů, které vzájemná láska dovede až k sebeobětování.

Lindgren, Astrid,

Děti z Bullerbynu /

Úsměvné vyprávění o životě, hrách i povinnostech dětí ze švédské samoty patří
dnes už ke klasice dětské literatury.

Lindgren, Astrid,

Já chci taky do školy /

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně a běžných, obyčejných věcech
kolem nich. Určeno pro začínají čtenáře. | Petr by si moc přál sourozence, aby si
měl s kým hrát. Když se ale narodí sestřička Lena, není to vůbec tak, jak si Petr
představoval. S tímhle řvoucím mrnětem si přece nemůže hrát. Maminka mu ale
vysvětlí, že i on byl takový a až Lena vyroste bude všechno jiné. Ve druhém příběhu
už Lena vyrostla a Petr chodí do první třídy. Sestřička ho neustále "bombarduje"
větou : "Já chci taky do školy". A tak jí jednoho dne Petr ukáže jeho školu. Leně se
tam moc líbí a dokonce, i když ještě sama do školy nechodí, je tam velmi úspěšná. |
Petr by si moc přál sourozence, aby si měl s kým hrát. Když se ale narodí sestřička
Lena, není to vůbec tak, jak si Petr představoval. S tímhle řvoucím mrnětem si přece
nemůže hrát. Maminka mu ale vysvětlí, že i on byl takový a až Lena vyroste bude
všechno jiné. Ve druhém příběhu už Lena vyrostla a Petr chodí do první třídy.
Sestřička ho neustále "bombarduje" větou : "Já chci taky do školy". A tak jí jednoho
dne Petr ukáže jeho školu. Leně se tam moc líbí a dokonce, i když ještě sama do
školy nechodí, je tam velmi úspěšná. A3 lie

Lindgren, Astrid,

Ronja, dcera loupežníka / Loupežníci žijí na zpustlém hradě uprostřed divokého lesa, obývaného kromě nich i
pohádkovými bytostmi. Obě děti se volně potulují okolím a jejich samostatné
chování a rozhodováni je nejen pohádkově správné a spravedlivé, ale i lidsky těžké
a bolestné. Půvabnou, poetickou i loupežnicky drsnou knížku vtipně ilustroval Jiří
Kalousek. | Pohádkový příběh o dvou loupežnických dětech, které svým přátelstvím
smíří znepřátelené loupežnické rody, je určen čtenářům od 8 let. | Příběh dvou
loupežnických dětí, které pomohou usmířit znepřátelené loupežnické tlupy svých
otců, vhodný pro děti od 8 let. | Ronja a Birk prožívají společná dobrodružství na
loupežnickém hradě a v lese. Ten obývají mimo lidí také různé pohádkové bytosti.
Jako jsou skřítci, větrnice, šedivíci nebo víly. Jejich poetické přátelství a spravedlivé
jednání pomůže usmířit znesvářené otce, vůdce band loupežníků. Příběh mohou
děti znát i z filmového zpracování.

London, Jack,

Bílý tesák /

Lukešová, Milena,

Zimní knížka pro
Lucinku /

Mac Kie, Anne

My First Book of Learning
:

Mac Kie, Anne

My First Book of Learning
:

Macourek, Miloš,

Mach, Šebestová a
kouzelné sluchátko /

Mahler, Zdeněk,

Neohlížej se - jde za námi
kůň! :

Majerová, Marie,

Robinsonka /

Makowiecki, Witold,

Příhody Řeka Melikla

Makowiecki, Witołd

Tři útěky z Korintu

Malley, G. R.

Přebyteční :

Dobrodružný život Bílého tesáka, napůl vlka a napůl psa.

Mach, Šebestová a jejich kamarád pes Jonatán se ocitají ve skutečném světě lidí v
rodině Řeháčkových. Díky kouzelnému sluchátku zde zažijí spolu se svými novými
kamarády spoustu legrace a dobrodružství. Ale protože nejen v kreslených seriálech
žijí darebáci typu Horáčka a Pažouta, ocitnou se i tito lotři ve světě lidí a Mach,
Šebestová, pes Jonatán a jejich "lidští" kamarádi mají co dělat, aby napravili to, co
Horáček, Pažout a jejich kamarád Ludvík natropili. A3 lieslerk | Příběh známých
postaviček napsaný podle stejnojmenného filmu, ve kterém se kreslení žáci 3.B.
Mach a Šebestová dostávají do skutečného světa lidí.

Rok 2140 nabízí pouze dvě možnosti. Buď budete Vyvoleným, tedy tím, kdo má
právo na léky na nesmrtelnost a nebo Přebytečným, jehož osudem je pouze sloužit.
Patnáctiletí Anna a Petr se s takto rozdanými kartami odmítají smířit a pokusí se to
změnit. | V Grange Hallu učí Přebytečné stát se Užitečnými osobami, které budou
moci sloužit Vyvoleným a dívka Anna zde tráví již několik let. Jednoho dne přichází
nový Čekatel, který se stane Anniným přítelem. Spolu se rozhodnou dosavadní
předurčení změnit.
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Marboe, Marcella,

Glik :

Montmažoré, žijící v jedné chalupě spolu s Lojzkem, měl kdysi krásného bílého koně
Glika. Přestože už je to tuze dávno, co o něj přišel, stále věří, že se kůň znovu
objeví. Jednoho dne najdou Lojza s dvanáctiletou Petrou zbídačeného notorického
alkoholika Rudolfa. Děda mu nabídne, že u nich může zůstat a pomáhat s koňmi.
Rudla nabídku přijme, ale své závislosti se zbavit nedokáže. Jeho matka nalezne už
pouze synův hrob. | Příběh dědy Lojzy, stoletého dědka Montmažoré, Petruši a
Rudly, kteří obtížně hledají svoji cestu ke štěstí.

Marboe, Marcella,

Podivuhodný příběh
slečny Madlenky, kluka
Matěje a tajemného
koně :

Nová obyvatelka se snaží vyrovnat zdejším dětem a sblíží se i s koňmi, které vždy
obdivovala. Všichni společně se snaží prosazovat poctivé jednání mezi obyvateli
obce. Autorka zachycuje i rázovité vesnické postavičky, které vyprávění ozvláštňují.
Kniha je první částí titulu Madlenka a kůň Zlatohřívák od téže autorky, který vyšel v
r. 1989. | Příběh dětí na vesnici, kde je chovná stanice koní, z pohledu holčičky,
která se přestěhovala z Prahy.

Marboe, Marcella,

Tajemství slečny
Madlenky, kluka Matěje a
koně Zlatohříváka /

Příběh je pokračováním knihy "Podivuhodný příběh slečny Madlenky, kluka Matěje a
tajemného koně". Děti usilují o záchranu svého oblíbeného koně. Po neúspěchu na
aukci, kdy se Satanáše nepovedlo prodat, vedení statku chce koně nechat zastřelit.
Oba příběhy vyšly souborně v knize "Madlenka a kůň Zlatohřivák" od téže autorky v
roce 1989. A4 VM | Vyprávění o Madlence, která se přestěhovala z Prahy na
vesnici, o jejích přátelstvích s tamními dětmi a o lásce ke koním.

Marlier, Marcel,

Tomáš a Alice v přírodě /

Tři příběhy malých kamarádů o výletu k řece, prázdninách v horách a dobrodružství
na zahradě. Pro mladší děti.

Marshall, Alan,

Už zase skáču přes
kaluže /

Autobiografický příběh autorova dětství, prožitého na australském venkově.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Masini, Beatrice

Baletní střevíčky.

Mason, Jane B.

Star Wars.

Beletristicky zpracovaný příběh druhé epizody Hvězdných válek, bohatě ilustrovaný
fotografiemi z filmu. | Další příběh Hvězdných válek, ve kterém se Jediové staví na
stranu Republiky. Senátorce Padmé někdo ukládá o život. Zda předseda senátu
kancléř Palpatine dokáže diplomaticky vyřešit napjatou situaci v Republice a jestli se
mu podaří vyhnout se válce se Separatisty, to vše se dovíme na stránkách knihy...
A4 piseckae

Matocha, Vojtěch,

Prašina /

Dobrodružný příběh pro starší děti se odehrává v podivné části Prahy, zvané
Prašina. | Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví
proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio
nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich
dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných
dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Matocha, Vojtěch,

Prašina /

Dobrodružný příběh pro starší děti se odehrává v podivné části Prahy, zvané
Prašina. | Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví
proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio
nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich
dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných
dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Matocha, Vojtěch,

Prašina.

Pokračování dobrodružného příběhu pro starší děti, který se odehrává v podivné
části Prahy, zvané Prašina.

Matocha, Vojtěch,

Prašina.

Závěr dobrodružné trilogie odehrávající se v podivné části Prahy, zvané Prašina.

Meyer, Stephenie,

Nový měsíc /

Bella s Edwardem postupně zjišťují, že jejich vztah má mnohá úskalí. Edwardova
rodina, nakonec i Edward sám, představuje pro Bellu smrtelné nebezpečí. A Bellino
přání stát se kvůli Edwardovi upírem, on odmítá, protože svůj druh považuje za
prokletý. Situace se zkomplikuje příchodem vlkodlaků, protože mezi upíry a
vlkodlaky existuje odvěké nepřátelství. A přesto Bella mezi vlkodlaky nachází
nejlepšího přítele. | Druhá část zamýšlené trilogie (jež vyústila v tetralogii) o
bizarním milostném vztahu mladé dívky a upíra v současném světě.
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Meyer, Stephenie,

Rozbřesk /

Vztah Belly a Edwarda i nadále provází nepochopení, strach i dívčino přátelství s
vlkodlakem Jacobem. Bellina láska k Edwardovi však zvítězí, následuje krásná a
romantická svatba i narození dítěte. To má pro Bellu význam osudový, neboť se
definitivně stává členkou společenství upírů. Tím její strasti ani zdaleka nekončí,
svou malou dceru musí totiž ochránit před nebezpečnou smečkou Volturiových. A
rozhodujícím aktérem boje bude právě vlkodlak Jacob. | Čtvrtá a závěrečná část
romanticko-hororové upíří ságy o neobvyklém milostném vztahu lidské dívky a
upíra.

Meyer, Stephenie,

Stmívání /

Mladá studentka Bella, aby ulehčila matčiným osobním vztahům, se vrací do svého
rodného města k otci. V prostředí nudného, šedivého maloměsta se vypořádává s
novým způsobem života. Pomalu se sžívá s otcem i svými novými spolužáky na
střední škole, mezi nimiž ji zaujme charismatický Edward, který se spolu se svou
rodinou straní okolí. Původní nevraživost a nedůvěra mezi oběma přerůstá v osobní
vztah. Bella cití, že jsou k sobě s mladíkem přitahováni záhadným, těžko
vysvětlitelným způsobem. Díky její empatii a výjimečnosti se jí Edward svěří se
svým tajemstvím - on a jeho rodina jsou upíři. Oba mladí lidé jsou k sobě vázáni
silným citovým poutem. Zvítězí milostný cit, nebo hrůzné temné pudy? | Román je
první částí zamýšlené trilogie (jež vyústila v tetralogii), která vypráví hororový příběh
bizarního milostného vztahu mladé dívky a upíra v současném světě.

Meyer, Stephenie,

Zatmění /

Bella i přes veškeré překážky a varování stále miluje svého spolužáka Edwarda,
který je upírem, je dokonce ochotna pro něj stát se členkou jejich společenství.
Vztah však komplikuje její přátelství s vlkodlakem Jakobem, který se ji snaží chránit
a jehož souputníci jsou úhlavními nepřáteli upírského klanu. Bella musí volit nejen
mezi životem smrtelníka a nesmrtelností, ale i mezi láskou a přátelstvím. | Třetí část
zamýšlené trilogie (jež vyústila v tetralogii), ve které se završí osudy neobvyklého
milostného vztahu dvou studentů.

Mikulenková, Hana,

Slabikář /

Miller, Megan

Tajné triky pro
Minecrafťáky :

Miller, Megan

Tajné triky pro
Minecrafťáky.

Příručka nabízí spoustu nových triků, bojových technik a postupů. Pomůže každému
Minecrafťákovi přežít v tvrdých podmínkách kostičkovaného světa a stát se
obávaným bojovníkem. | V této příručce se mimo jiné naučíte bojovat - porazit
zombie, pavouky, kostlivce i všechny ostatní. Čarovat - dodat svým zbraním a zbroji
výjimečné schopnosti. Předvídat - znát chování nepřátel a zaútočit ve správnou
chvíli. Rozpoznat - všechny druhy nových mobů a nebezpečí. Kniha obsahuje
spoustu obrázků přímo ze hry, takže budete moci všechny triky přesně zopakovat
ve vlastním světě. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Miller, Megan

Tajné triky pro
Minecrafťáky.

Návody na stavbu budov různých typů (např. gregoriánský a moderní dům, dům ve
stylu art deco, hobití či podvodní dům, mayský dům, japonská pagoda, hrad) a
vzducholodě v Minecraftu. | S Příručkou mistra stavitele se dozvíte, jak z hranatých
kostek postavit kruh a kouli, zvelebit a zdokonalit svůj protimobový kryt nebo
postavit dům pod vodní hladinou. Prostě všechno, co potřebuje vědět každý
fanoušek režimu Tvořivá hra. Kniha obsahuje spoustu obrázků přímo ze hry, takže
budete moci všechny triky pro stavbu objektů přesně zopakovat ve vlastním světě.
Nakladatelská anotace. Kráceno.

Milne, Alan Alexander,

Medvídek Pú :

Veselé příhody a dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel.

Mizielińska, Aleksandra,

Mapy /

Vydejte se s námi na nezapomenutelnou cestu kolem světa! Ilustrovaný atlas pro
děti. | Obrázkové putování po 42 zemích a 6 kontinentech na 51 dvoustranách s
nádherně zdobenými okraji, které připomínají mapy dávných objevitelů a
mořeplavců. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Molloy, Michael,

Čarodění /

První kniha poutavého fantasy příběhu, v němž se dvě děti a kapitán pokusí
zachránit svět před zlými Nočními čarodějnicemi. | V jednom malém přímořském
městečku Kouzlovarech žijí kromě dospělých pouze dvě děti: Abby a její kamarád
Šídlo. Ostatní děti před několika lety záhadně zmizely. Na Abby a Šídla čeká
nelehký úkol. Od moudrého kapitána Starlighta se dozvědí o existenci Světlých a
Nočních čarodějnic. Zatímco moc zlých Nočních sílí, moc Světlých, díky nedostatku
zvláštního kouzelného Ledového prachu, slábne. Noční čarodějnice se chystají
vyhladit Světlé a pak mají v plánu dobýt celý svět. A tak se Abby, Šídlo a kapitán
vydávají na dobrodružnou cestu do fantastického světa, aby pomohli Světlým
čarodějnicím a zárověň se pokusili najít ztracené děti a Abbyiny rodiče. O dalších
osudech Abby, Šídla, kapitána a jejich přátel se dočteme v knize Čaroplutí. Knížka
je vhodná pro děti od 10 let.
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Molloy, Michael,

Čaroklání /

Abby, Šídlo, jejich přátelé a celé Kouzlovary se připravují na Vánoce. V
předvánočním čase přijíždí do Kouzlovarů Mistryně amerického řádu Světlých
čarodějnic se svým manželem. Světlé čarodějnice z Divokého západu sice zvítězily
nad Nočními čarodějnicemi, momentálně však trpí nedostatkem Ledového prachu.
Poté, co Abby složí čarodějnické zkoušky, vydá se se svými přáteli i s americkými
hosty na vánoční slavnost a pro radu na Kouzelnickou akademii do Oxfordu. Nikdo z
nich ještě netuší, že zlo opět začíná nabývat na síle. Valentýn, otec Vlkomora,
Mistra Nočních čarodějnic, našel totiž Černý prach desettisíckrát silnější než ten,
který se vyrábí z Ledového prachu. Má ho však jen maličko. Aby ho získali víc, je
Vlkomor ochoten udělat cokoli, třeba i zneužít Merlinův Excalibur. | Třetí, závěrečná
kniha fantasy příběhu, v níž Vlkomor svede poslední klání, aby získal vládu nad
světem. Pro děti od 10 let.

Molloy, Michael,

Čaroplutí /

Druhá kniha fantasy příběhu, v němž sir Chadwick bude muset opět vymyslet
způsob, jak zvítězit nad Vlkomorem, který chce ovládnout svět. | V knize Čarodění
sice Abby, Šídlo a jejich přátelé porazili Noční čarodějnice, klidu si však příliš dlouho
neužijí. Podlému Vlkomorovi se podařilo uprchnout a rozhodně se nehodlá jen tak
vzdát. Spolu se svojí matkou vymyslí způsob, jak se pomstít. Velmistr Světlých
čarodějnic sir Chadwick Street se má zanedlouho oženit s Modřenkovou Hildou.
Jaká to ale může být svatba, když je nevěsta unesena kdovíkam? Chadwickovi a
Abby nezbývá nic jiného, než navštívit Ministerstvo času, vypravit se do minulosti,
zmařit plány Mistra Nočních čarodějnic Vlkomora a nalézt slečnu Modřenkovou.
Zároveň si však musejí dát velký pozor, aby nepadli do léčky. Pro děti od 10 let.

Mongredien, Sue,

Našlo se koťátko! /

Jednoho deštivého dne se v ordinaci Lilyiny maminky objevila tři maličká koťátka.
Jejich kočičí máma se o ně nedokázala postarat, a tak o ně nyní musí pečovat
Lilyina maminka zvěrolékařka a samozřejmě také malá Lily. Koťátka je potřeba
pravidelně krmit, držet v teple a nahradit jim péči skutečné kočičí maminky. Kočičí
kluci se mají čile k světu, ale o nejmenší koťátko - holčičku, má maminka s Lily
opravdový strach. Podaří se jim slabé kotě zachránit a najdou kočičím sourozencům
nový domov? Příběh byl inspirován skutečnou událostí, která je popsána v závěru
knihy. Malí milovníci koček tu také najdou rady a tipy, jak správně o kočičky
pečovat. | Příběh holčičky Lily a trojice maličkých opuštěných koťátek, kterým se Lily
s maminkou snaží najít nový domov. Pro mladší děti, vhodné pro začínající čtenáře.

Mongredien, Sue,

Zachráněná sovička /

Jeden z příběhů se šťastným koncem, v němž půjde o záchranu opuštěných sovích
mláďat. Pro děti mladšího školního věku. | Kamarádi Tom a Janek najdou v sutinách
rozbořené stodoly čtyři malé sovičky. Ukáže se, že se jedná o opuštěná mláďata
sýčka, která jsou jen pár dní stará. Jankovi malé sovičky přirostou k srdci, zejména
ta nejmenší, kterou pojmenuje Prcek. Janek by se o soví mláďata určitě dokázal
postarat, ale možná, že jim přeci jen bude lépe v nové soví pěstounské rodině.

Moore, Ulysses

Brána času.

Dobrodružná honba za pokladem, v jejímž průběhu na trojici kamarádů čekají tajné
chodby, padací dveře, hádanky, které je potřeba rozluštit, a nakonec čarovná
jeskyně skrytá v hlubinách útesu, kde zažijí neuvěřitelné překvapení � Pokračuje  Pokračuje
dílem "Obchod se zapomenutými mapami".

Moore, Ulysses

Obchod se
zapomenutými mapami /

Otevřít Bránu času a sestoupit do hlubin útesu stálo trojici dětí velké úsilí a mnoho
odvahy. Odměněni však byli objevením lodi jménem Metis, která je, jak se později
ukázalo, odvezla do vzdálené země Punt za doby faraóna Tutanchamona. Těsně za
branou se však cesty chlapců a Julie rozdělily. Zatímco chlapci v minulosti hledají
starou mapu, Julie se dozvídá od zahradníka část tajemství vily Argo. Ulysses
Moore je fiktivním autorem knihy. Autorem je Pierdomenico Baccalario, domnělý
překladatel deníku Ulyssse Moorea. | V druhé knize fantasticko-dobrodružných
příběhů čeká Jasona, Julii a Ricka neskutečné dobrodružství poté, co prošli Bránou
času. Pro děti kolem 10 let.

Morris,

Dostavník /

V dalším komiksovém příběhu, který se odehrává na Divokém západě, se opět
setkáváme s Lucky Lukem. Pro starší děti. | Wells Fargo & Co, největší dopravní
společnost na Západě, má problémy. Přepadení jejích dostavníků se množí, což
vede k tomu, že jejich zákazníci ztrácejí důvěru. Společnost proto musí urychleně
jednat: k dostavníku z Denveru do San Franciska, který má kromě cestujících vézt
nevídanou zásilku zlata, najímá zdatného průvodce - Lucky Luka. Pomůže jim dát
věci do pořádku?

Movsessian, Shushann

Dospívání dívek /

Muchamore, Robert,

Gangy /

Osmá kniha série Cherub. Tentokrát se agenti CHERUB opět zúčastní mise, která
má zlikvidovat drogové gangy, mezi kterými však zuří vzájemná válka kvůli
rozdělení drogového trhu. James Adams dostane za úkol infiltrovat do
nejnebezpečnějšího z těchto gangů, což jsou Vzteklí psi. Nelítostné řádění gangu
drogových dealerů a zabijáků ohrožuje životy mnoha nevinných lidí, ale policie nemá
šanci jeho organizaci narušit a dokázat jí všechny zločiny, kterých se dopouští jako
na běžícím pásu.
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Muchamore, Robert,

Generál /

Skupina dětských agentů v čele s Jamesem a Lauren se má účastnit speciální
cvičné mise v pouštním výcvikovém středisku. Britští agenti v ní stojí proti celému
praporu americké armády, Američané ovšem nemají mít tušení o účasti
nedospělých "cherubů". Následkem konfliktů při výcviku se ale octne mimo hru
nejen James, ale i kontroverzní ukrajinský instruktor. V nečekaně získaném volném
čase se z obou stanou zdatní falešní hráči lasvegaských kasin. Zbytek agentů zatím
pracuje na tom, aby byl nafoukaný americký generál dokonale zesměšněn. A k tomu
všemu mají i obyčejné starosti se vztahy, školou a dalšími nástrahami života jejich
věku. | Thriller z řady případů organizace CHERUB zavádí její nedospělé agenty do
speciálního výcvikového střediska v poušti.

Muchamore, Robert,

Motorkáři /

Motorkářské gangy tvoří vlastní svět se zákony, které je staví do protikladu k
okolnímu světu. Tentokrát tři agenti CHERUB � Pokračuje  James, Lauren a Dante � Pokračuje  mají za
úkol infiltrovat do nejmocnější motorkářského gangu Pirátů a zjistit, jakým způsobem
gang pašuje do Británie zbraně a drogy. A protože jde o obrovské peníze, jde
samozřejmě i o život. To platí především pro Danta, který má s Piráty už roky
nevyřízený účet. Jedenáctý příběh Cherubů, dětské jednotky spadající pod britskou
špionážní agenturu MI5, kteří se musí pokusit zlikvidovat zločinecký motorkářský
gang. Nebude to jednoduché, ale Dante o gangu ví z vlastních zkušeností víc, než
kdo jiný� Pokračuje 

Muchamore, Robert,

Náměsíčník /

Nad Atlantikem se zřítilo velké dopravní letadlo a zahynulo přes tři sta lidí. Existuje
podezření, že v neštěstí mají prsty teroristé, a nedospělí agenti Cherubu se zapojí
do vyšetřování. To se zdá být bezvýsledným, dokud ovšem na horkou linku
nezavolá šikanou týraný chlapec jménem Fahim, syn panovačného arabského
milionáře. Jako v předchozích dílech, i tady autor zdárně mísí děj "dospělého"
thrilleru s problémy a starostmi, úměrnými věku jeho hrdinů. | Příběh z cyklu
dobrodružství dětských agentů tajné organizace CHERUB, kteří tentokrát pátrají po
příčinách letecké katastrofy.

Muchamore, Robert,

Nováček /

Dvanáctiletý James po matčině smrti skončí v dětském domově, odkud je po
několika konfliktech se spolužáky i vychovateli naverbován do dětské jednotky
britské tajné služby, která pod názvem Cherub utajeně působí v Anglii již od 2.
světové války. Děti od devíti do šestnácti let dostávají v centru vynikající vzdělání a
fyzicky velice náročný výcvik, který je má připravit pro úkoly v nejrůznějších částech
světa. James projde tvrdým základním výcvikem a vzápětí nato dostává první úkol:
spolu se starší dívkou z centra se má začlenit do komuny hippies, která připravuje
teroristický útok na konferenci o ropném průmyslu. Mise má dramatický průběh a
oběma nezletilým agentům hrozí velké nebezpečí, ale James, i když je ještě jen
chlapec, svůj první úkol splní na sto procent. | Napínavý román anglického autora
vynalézavě kombinuje jeho zkušenosti soukromého vyšetřovatele s fikcí v příběhu
dvanáctiletého chlapce, který se stal členem organizace vychovávající agenty pro
potřeby Britské vojenské tajné služby.

Muchamore, Robert,

Ostrov /

"Cherubští" agenti James Adams a jeho sestra Lauren jsou hlavními protagonisty
posledního dílu, v němž tentokrát vstupují v rámci svých misí na horkou půdu
asijského kontinentu. Kyle Blueman, který již dosáhl osmnácti let a proto byl z
jednotky vyřazen, sdělí Jamesovi informace o připravovaném obchodu mezi britskou
a malajskou vládou, která se týká dodávky zbraní. Malajskou stranu v tomto jednání
zastupuje ministr obrany Tan Abdullah, který však má pověst bezohledného
kariéristy, jenž za všech okolností uplatňuje osobní zájmy před činností ve prospěch
společnosti. Abdulah dokonce na jednom z ostrovů, postiženém ničivou vlnou
tsunami, zabral celé pobřežní pásmo, vyhnal původní obyvatelstvo z jejich domovů
a rozhodl se vybudovat na tomto místě síť luxusních hotelů, které by vzhledem k
prosperujícímu turistickému ruchu ještě více znásobily jeho obrovský majetek. V
následující akci se tedy James s Laurou pokusí Abdullahovy úmysly překazit a
podniknou se svými dalšími přáteli operaci, která má za cíl opět nastolit na jedné
neznámé a malé části pevniny právo a spravedlnost. | Závěrečná dvanáctá část
série o dětské jednotce britské tajné služby CHERUB, která tentokrát bojuje s
bezohledným malajským guvernérem, jenž chce ničivou přírodní katastrofu využít
pro své ekonomické zisky.

Muchamore, Robert,

Pád /

Tentokrát agent CHERUB, dětské jednotky britské tajné služby, působí na misi v
Rusku, ale od začátku ho pronásleduje smůla. Když jeho dva spoluagenti zavraždí
hlavního podezřelého, James uvízne bez kontaktu s vedením CHERUB ve
vnitrozemí Ruska. Navíc ho krutě zmlátí parta ranařů, jež chce dostat odměnu za
jeho dopadení. Zatím netuší, že jeho mise rozpoutala skandál, který bude mít
dopady na státní i mezinárodní úrovni.
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Muchamore, Robert,

Pravda /

Napínavý příběh dětských agentů, členů tajné britské organizace CHERUB. |
Třináctiletý James a sedmnáctiletý Dave mají na své druhé společné misi za úkol
spřátelit se s dětmi a rodinou ruského podvodníka a získat o něm informace, které
se policii sehnat nedaří. Chlapci se úkolu zhostí na sto procent. Kromě
kompromitujících informací odhalí i vraždu mladého hackera, která zpočátku
vypadala jako nešťastná náhoda.

Muchamore, Robert,

Šílenství /

Další nebezpečná mise členů tajné britské organizace CHERUB se odehrává v
Austrálii. | Tato mise je pro všechny zúčastněné nejnáročnější. James, Lauren a
Dana odlétají se svou fiktivní matkou Abigail do Brisbane, aby se tam infiltrovali do
náboženské sekty "Přeživší", která je ve spojení s teroristickou skupinou "Zachraň
Zemi". Tato vysoce utajená teroristická organizace má na svědomí již přes dvě stě
lidí, lze to však jen těžko dokázat. Celá mise je proto delší, než bývá běžné, a děti
musí čelit vymývání mozků, které se v sektě praktikuje. Kniha je napínavá od
začátku do konce.

Muchamore, Robert,

Třída A /

Když děti z CHERUBU působí v tajné misi, nikoho nenapadne je podezírat. Hrdina
knihy James se na své dosud nejvýznamější výpravě skamarádí se synem
drogového bosse a tak se dostane do blízkosti největšího dodavatele kokainu v
Evropě. Svými informacemi pak dopomůže k jeho dopadnutí a uvěznění. Kniha je
akční a plná napětí. | Zajímavý příběh o tajné britské organizaci CHERUB, která
vychovává děti ve věku deseti až sedmnácti let jako agenty a nasazuje je v případě
selhání dospělých.

Muchamore, Robert,

Vězení /

Další napínavý příběh členů tajné britské organizace CHERUB, vychovávající
agenty pro potřeby špionážní služby. | Dětští agenti, kteří nastupují v situacích, kdy
dospělí nemohou mít naději na úspěch, to nemají lehké. Hlavní hrdina knihy James
dostává za úkol nastoupit do věznice pro mladistvé v arizonské poušti, spřátelit se s
jedním z chovanců a pomoci mu k útěku. Uvězněný chlapec je totiž synem hledané
překupnice zbraní, která FBI neustále uniká. Tato akce nabízí možnost, jak se
dostat překupnici na kobylku. Jak si James a další dvě děti s tímto těžkým úkolem
poradí?

Muchamore, Robert,

Zvíře /

Další příběh tří dětských agentů organizace CHERUB, tentokrát s tématem pokusů
na zvířatech a teroristů, protestujících proti nim. | Mladiství agenti James, Lauren a
Kyle mají za úkol proniknout do militantní organizace ochránců zvířat, která svým
protestům neváhá dávat formu surových krvavých útoků. Organizaci úspěšně
infiltrují a požadované informace zjistí. Získané zážitky je ale vedou k zamyšlení, na
čí straně je větší kus pravdy a opravňuje-li nepochybně zbytečná krutost ke
krutostem dalším, stejně nepochybným a stejně nespravedlivým. Napínavý
dobrodružný příběh, jemuž jistá nejednoznačnost a náznak morálního dilematu
dodávají na neobvyklosti.

Müller, Karin

Detektivní kancelář
Podkova.

Müller, Karin

Detektivní kancelář
Podkova.

Murphy, Jill,

Čarodějnice školou
povinné /

Neff, Ondřej,

Dvacet tisíc mil pod
mořem /

Nekuda, René,

Příběhostroj /

Inspirativní, bohatě ilustrovaná knížka, do níž je možné psát, kreslit, lepit a plnit
úkoly. Díky tomu se děti stávají vypravěči svých vlastních příběhů.

Nepil, František,

Polní žínka Evelínka /

Polní žínka Evelínka se stará o všechno, co roste a žije v polích. Kamarádí se se
zvířátky, pomáhá jim a má kamarády i mezi lidmi. Dokonce se do ní zamiluje
mládenec Francínek. Jenomže přátelství mezi člověkem a vílou je dost složité. Jak
to nakonec s Evelínkou a Francínkem dopadne... ? | Vyprávění o polní žínce
Evelínce a její známosti s vesnickým mladíkem.

Mildred nepatří v čarodějné škole právě mezi premiantky, je to popleta a smolařka a
s přísnou profesorkou Metlovou má neustálé spory. Když nakonec při slavnostním
vystoupení jejich třídy pokazí celou skupinovou leteckou formaci na košťatech,
rozhodne se ze školy raději utéct. Na útěku ji ale potká nečekané překvapení a
Mildred se nakonec stává zachránkyní a hrdinkou celé školy. | Příběh průšvihářky
Mildred, její kamarádky Maud a dalšího osazenstva čarodějné školy je známý také
díky stejnojmennému televiznímu seriálu. Pro mladší děti.

Autor

Název

Obsah

Nerádová, Mária,

Jak velbloud potkal ťavu : V zábavném obrázkovém slovníčku mohou děti listovat podle témat a naučit se
slovíčka, která mohou potřebovat s kamarády na hřišti, v samoobsluze a v
restauraci, u lékaře nebo třeba na výletě v přírodě. Legrační obrázky poradí také se
slovesy, lidskými vlastnostmi nebo abstraktními pojmy. Součástí vtipně
ilustrovaného slovníčku je stejně zábavné pexeso, které dětem pomůže procvičit
zákeřná slovíčka v obou jazycích. | Česko-slovenský obrázkový slovník pro děti,
který nejmenší čtenáře seznámí se zákeřnými slůvky, která v podobných jazycích
znějí trochu odlišně nebo úplně jinak.

Ness, Patrick,

Volání netvora :

Nezval, Vítězslav,

Anička skřítek a Slaměný
Hubert :

Nöstlinger, Christine,

Má milá Markétko! /

Markétce už je sedmnáct. Spoustu věcí už se jí podařilo vyřešit, ale problémy se
objevují stále nové. Slovo prázdniny by letos nejradši neslyšela. Neví totiž, zda bude
muset jet s rodinou do Portugalska (jak si to přeje tatínek), nebo bude moci využít
lákavé nabídky sousedovic syna a odjede na řecký ostrov. A jak to vyřeší s
Floriánem a Hinzelem, kteří měli na prázdniny také své plány? Knížka je vhodná pro
čtenáře od 12 let. A4 ZM | Třetí pokračování příběhu o Markétce, kterou tentokrát
čeká nelehké rozhodnutí - s kým bude trávit dovolenou.

Nöstlinger, Christine,

Markétka /

Markétka není zrovna štíhlá, měří metr šedesát a váží 64 kg, ale ve srovnání s
tátou, mámou, mladším bráškou a sestrou si tak připadá. Ve Vařbuchtovic rodině
vládne pohoda a klid, tatínek pracuje jako prokurista v továrně na nudle a maminka
se stará o děti a o domácnost, vaří a peče samé dobroty. Ze setkání s bývalými
spolužáky se však maminka vrátí jako vyměněná. Drží dietu, rodině přestane
vyvařovat, začne chodit do zaměstnání. Brzy je celá domácnost vzhůru nohama. A4
VM | Čtrnáctiletá boubelatá Markétka má starosti nejen se svojí první láskou, ale
také se svou rodinou.

O'Brien, Stephen,

Vydoluj maximum! z
Minecraftu /

Další příručka počítačové hry Minecraft je zaměřrna na herní strategie: dozvíš se,
jak přežít první noc, rychle najít a dolovat rudy, ochočit přátelské moby, vybudovat
vlastní železniční síť a spoustu dalších vychytávek. Ukáže ti všechna tajná zákoutí
dolů a jeskyní, vesniček a pouštních chrámů, Podsvětí i říše Konce. Nakladatelská
anotace. Kráceno. | Novinky přidané do Minecraftu ve verzi 1.8.

O'Flynn, Catherine,

Co se ztratilo /

Malá Kate si po ztrátě rodičů léčí svou osamělost hrou na detektivní kancelář a se
svým "asistentem", látkovým opičákem, pátrá v labyrintu nákupního střediska
Zelené loubí. Jednoho dne však beze stopy zmizí a objeví se až po letech na
obrazovce člena místní ostrahy. Ve dvou časových rovinách v rozmezí dvaceti let se
před námi rozkrývá příběh chytré holčičky spolu s osudy několika zaměstnanců
obchodního areálu, příběh plný osamělých duší, detektivního pátrání a zjevených i
nevysvětlitelných tajemství. Úspěšná, několika literárními cenami ozdobená prvotina
osmatřicetileté autorky obsahuje prvky sci-fi, detektivky i psychothrilleru. Inteligentní,
jemně magický a čtenářsky přitažlivý román je prohloubený psychologickou
drobnokresbou. | Psychologicko-fantastický román britské autorky o zmizelé
desetileté dívence zavádí čtenáře do velkého obchodního centra, útočiště
ztracených existencí.

Ochová, Sheila,

Náš pes Balabán /

Olbracht, Ivan,

Biblické příběhy

Ollivier, Mikaël,

Život k sežrání /

Oomen, Francine,

Jak přežít tuhle třídu? /

Conorova maminka umírá na rakovinu a on je na všechen smutek a strach sám. S
babičkou si nerozumí, tatínek žije tisíce mil daleko, spolužáci jej šikanují a učitelé
kolem něj chodí po špičkách. Už dlouho ho trápí hrůzostrašné noční můry, nyní se
mu však ve snech začal zjevovat strom. Děsivý živoucí strom, prastaré pokroucené
větve místo rukou, kořeny na místě nohou. Strom, který vypráví příběhy. Conor se
nebojí jeho vzhledu, obává se toho, co po něm strom chce. Je potřeba podívat se
pravdě do očí a vyslovit nahlas to, co si nikdy nechtěl přiznat. Kniha vznikla na
motivy námětu Siobhan Dowdové, britské autorky knih pro děti, která původní příběh
kvůli své nemoci nestihla dokončit. Kniha byla oceněna několika prestižními cenami
za literaturu pro děti a mládež. | Podmanivý příběh třináctiletého chlapce, kterého
trápí děsivé noční můry. Pro starší děti.

Starý zákon ve zpracování pro mládež.
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Orlev, Uri,

Běž, chlapče, běž /

Dramatický příběh devítiletého Srulika ukazuje svět z jeho nejhorších stránek. Píše
se rok 1942 a nacisté naplňují svou krvavou vizi světa, jejíž součástí je i likvidace
Židů. Židovskému chlapci Srulikovi se podaří uniknout z varšavského ghetta a
společně s jinými uprchlíky se snaží v přetěžkých podmínkách dočkat konce války.
Během těchto složitých let se setkává jak s lidskou statečností a dobrotou, tak i tou
nejsprostší zradou. Malý chlapec prožívá události neúměrné jeho věku a dospět tak
musí mnohem dříve, než by měl. | Sugestivní válečný román na motivy skutečných
událostí líčí dramatický osud židovského chlapce, snažícího se v průběhu druhé
světové války přežít nacistickou genocidu.

Paolini, Christopher,

Eragon.

Paolini, Christopher,

Odkaz Dračích jezdců.

Druhý díl fantasy trilogie Odkaz dračích jezdců, ve kterém pokračují dobrodružství
Eragona a draka, se kterým je teď už poután jako Dračí jezdec. | Eragona a dračici
Safiru zastihneme poté, kdy pomohli vzbouřencům a Eragon přemohl vůdce Urgalů
Durzu. Největší nebezpečí v podobě krále Galbatorixe je však stále před nimi a
Eragon se tedy musí vydat do elfského města Ellesméry, aby se zdokonalil v
kouzlení a boji, neboť si uvědomuje, že poražení Durzy bylo větším dílem štěstí a že
se musí ještě hodně učit. Na své cestě zažívá mnohá dobrodružství, ale stále ho
trápí nejistota, komu vlastně může věřit. Ani osud Eragonova bratrance Rorana není
jednoduchý, také on musí vybojovat svou bitvu. Podaří se tedy nakonec svrhnout
vládu krále a ustavit právoplatnou vládu? Nebo nakonec neunikne krutému králi ani
sám Eragon?

Paolini, Christopher,

Odkaz Dračích jezdců.

"Brisingr" znamená oheň a Eragon se s ním díky elfům naučil zacházet. Přesto on a
Safira v bojích na Hořících pláních málem přišli o život a vědí, že jejich boj proti
Království stále ještě nekončí. Navíc Eragon slíbil pomoci příliš mnoha ohroženým
lidem a elfové, trpaslíci i bratranec Roran, jemuž slíbil pokusit se o záchranu
milované Katriny ze spárů Galbatorixe, ti všichni potřebují jeho sílu a schopnosti.
Eragon se musí rychle rozhodnout, protože nebezpečí hrozí ze všech stran a
rebelové ztrácejí trpělivost. Odhodlá se putovat přes celé Království a ještě dál, aby
sjednotil vzbouřence a zbavil zemi krutovlády, i když ví, že to nebude snadný úkol a
on i Safira dávají opět do hry vlastní životy. | Ve třetí části fantasy cyklu Eragon,
který se zdokonalil v umění magie i v boji, bojuje jako uznávaný Dračí jezdec po
vítězství nad vojskem Království na Hořících pláních proti dalším nástrahám krále
Galbatorixe.

Paolini, Christopher,

Odkaz Dračích jezdců.

Eragon ušel pěkný kus nebezpečné a dobrodružné cesty od dob, kdy byl jen
chudým sirotkem na venkovské farmě. Nález dračího vejce, ze kterého se vyklubala
Safira, udělal s jeho prostým životem veletoč a Eragon se ocitl se ve středu zájmu
hrozivých protivníků, ale i silných spojenců. Nyní je nebezpečí opět téměř fatální,
neboť probíhá útok Vardenů na Belatonu a Safira je velmi těžce zraněna. Eragon s
Aryou si podmaňují lorda Bradburna a získávají tak kontrolu nad městem. Nejtěžší
bitva je však teprve před nimi. Porazit protivníka z nejhorších, samotného krále zla
Galbatorixe, a obnovit tak v Alagaësii mír a normální život.

Paolini, Christopher,

Poutník, čarodějnice a
červ :

Tři příběhy ze světa Alagaësie o Eragonovi, bylinkářce a vědmě Angele a o urgalské
ženě Ilgře. Obsahuje dodatek o původu jmen a jazyce trpaslíků a urgalů.

Papoušková, Eva

Cestování s Velrybou /

Veselé příběhy rodiny Zelníčkových, kteří vyrážejí v originálním obytném autě
Velryba na prázdninovou cestu po Evropě. Pro mladší děti. | Zelníčkovi jsou úplně
normální rodina. Maminka, tatínek, tři děti a pes Kolumbus. Nejmladší Terka má
ráda hlemýždě, Ema lesní jahody a Tomáš basovou kytaru. Kolumbus se rád toulá a
objevuje jako jeho slavnější jmenovec. Tatínek má rád překvapení a maminka je
starostlivá, ale někdy by si přála odletět někam daleko k moři. To ale nemůže,
protože jich je v rodině moc a peněz málo. Sny jsou však od toho, aby se plnily, a
rodinu čeká velká prázdninová cesta po Evropě. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Pascal, Francine,

Dvojí láska /

Pavličová, Šárka,

Jak být půvabná /

Pečonková, Libuše,

Kouzlení s hádankami /

Příručka pro mladé dívky nabízí recepty na to, jak pečovat o vlastní vzhled a půvab,
jak dodržovat správnou životosprávu a upevňovat fyzickou kondici. | Rady a tipy z
oblasti líčení, péče o vlasy, módy. Kromě rad "pro krásu" mohou dívky také získat
informace o problémech souvisejících s dospíváním.
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Peroutková, Ivana,

Anička a její kamarádky /

Aniččiny rodiče odjeli na rok pracovat do Afriky a tak se Anička odstěhovala k
babičce z velkoměsta na malou vesnici, kde začala chodit do školy. I když malebnou
vesničku zná, má trochu obavy, jací budou její noví spolužáci a zda si mezi nimi
najde nějakou kamarádku. Brzy z ní však strach opadne, protože se spřátelí hned
se dvěma spolužačkami. S Irenou a Olinou pak zažívá skvělá dobrodružství. Anička
je bystré děvče a zajímá se o vše kolem sebe, o přírodu i o zamlklou spolužačku
Elišku, se kterou se nikdo nebaví. Kamarádky říkají, že je nafoukaná, ale Anička se
snaží odhalit pravou příčinu jejího smutku. | Co zažila Anička u babičky, jak si
hledala kamarádky v nové škole, co jí prováděl neposedný spolužák a mnoho
dalšího se skrývá v malé knížce pro mladší dívky.

Petiška, Eduard,

Čtení o hradech :

Petiška, Eduard,

Staré řecké báje a pověsti
/

Peyo,

Černí šmoulové /

Černí šmoulové byl první samostatný příběh, v němž se modří hrdinové představili
čtenářům, a jde v něm o to vymyslet lék proti kousnutí mouchou Bz - bz. Za tímto
účelem musí Taťka Šmoula odchytit aspoň jednoho černého šmoulu a rovněž tak
mouchu. A podaří se to? Ale černí útočí! | Čtyři příběhy z kouzelného světa modrých
Šmoulů. Pro děti mladšího školního věku.

Pilátová, Markéta,

Víla Vivivíla a stíny
zvířat /

Moderní pohádka o moderní vílí holce s tak trochu drsným vystupováním, ale
dobrým srdcem. Kniha pro děti mladšího školního věku. | Vivi není žádna roztomilá
hopsalka po paloučku. Ve vytahaném svetru, plandavých kalhotách a vlasech na
ježka by nikdo ani vílu nehledal, kdyby z ní nevyzařovala vílí síla. Tuhle darebu
vyhnali z vílího světa do světa lidí. Vivi si tam našla nové přátele a pomohla jim
zachránit unesená zvířátka.

Pitesa, Nicole

Výprava k Na'vi :

Plaisted, Caroline

Bude ze mě slečna :

Pleva, Josef Věromír,

Robinson Crusoe /

Poláček, Karel,

Bylo nás pět /

Poláček, Karel,

Bylo nás pět /

Poláček, Karel,

Edudant a Francimor /

Synci kouzelnice Halabáby prožívají neuvěřitelně zamotané příběhy, plné
humorných a fantastických situací. | Svazky 1-40 3.vyd. v Albatrosu 1970 41-142
4.vyd. -"- 1974 143-358 5.vyd. -"- 1988

Pospíšilová, Zuzana,

Kouzelná třída :

Druhý rok v kouzelné třídě čeká na děti přísná a krutá paní učitelka Káravá. Kdepak
je asi konec víle Jasmíně, když na její místo nastoupila hotová čarodějnice? Příběh
pro mladší děti vhodný jako první čtení, volně navazuje na knihu Kouzelná třída. |
Možná to zatím netušíte, ale školy jsou plné dobrých víl... A nejen školky
pohádkové, ale i ty opravdické. Jestli se v novém vyprávění o kouzelné třídě opět
setkáte s Jasmínou Bílou, není úplně jisté, můžete si ale být jisti, že i tentokrát to
bude dobrodružný příběh plný kouzel, který vám pomůže zlepšit se ve čtení. Krátké
kapitoly s krásnými ilustracemi přečtete jako nic a můžete tak překvapit rodiče i paní
učitelku. Nakladatelská anotace.

Pospíšilová, Zuzana,

Školní detektiv /

Ve škole se dějí podivné věci, druháci se nestačí divit. Ještě že mají svého Radílka,
který všem záhadám přijde na kloub. Příběh pro mladší děti je vhodný jako první
čtení, volně navazuje na knihu Školní strašidlo. | Školní strašidýlko Radílek se o
prázdninách nudí. Aby si ukrátil dlouhé dva měsíce, rozhodne se zavítat do
knihovny a přečíst všechny detektivky, které tam v policích mají. Rád by se stal také
detektivem, ale copak to jde, ve škole? V září ale překvapením skoro nespí. V
ředitelně i třídě druháků dochází k nevídaným událostem a Radílek má plné ruce
práce, aby dal všechno do pořádku.

Pospíšilová, Zuzana,

Štěpánův podivuhodný
stroj /

Štěpán je malý všetečka. Zajímá ho všechno kolem a je rozhodnutý, že z něj bude
slavný vynálezce, přinejmenším jako Edison.

Průvodce pubertou a všemi jejími změnami je určen dospívajícím dívkám. | V
jednotlivých kapitolách je stručně shrnuta problematika tělesného i duševního vývoje
v období dospívání. V závěru knihy je připojen slovníček pojmů.

Půvabná vyprávění o dobrodružstvích pěti nezbedných chlapců z malého českého
městečka, psaná formou dětského deníku kupeckého synka Petra Bajzy. | Rok na
maloměstě, viděný klukovskýma očima, připomíná všechny sezónní dospělé i
dětské zábavy, životní styl i hierarchii obyvatel malého města za první republiky.
Kouzelná knížka, napsaná v době okupace, byla zároveň i autorovým posledním
dílem a našla velkou odezvu mezi čtenáři všech věkových kategorií. Toto vydání je
doplněno fotografiemi z televizního seriálu.
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Press, Julian,

Operace Zlaté žezlo /

Další čtyři kriminální případy řeší parta Šerloků - majitel cukrárny Zdeněk, děti a
komisař Mirek. Spolu s nimi může luštit a řešit i čtenář. Pro děti od 9 let. | Šerloci
nejen rádi mlsají, ale hlavně mají bystré hlavy a už se těší na další neobjasněné
záhady a zločiny. První na sebe nenechá dlouho čekat. Zavádí Šerloky do
městského muzea na výstavu Klenoty Ambrosia II. Ve druhém případě řeší krádež
náhrdelníku v divadle. Na Divoký západ se dostanou při řešení záhady třetí - ve
westernovém městečku hledají zloděje zlatých valounů. V případě čtvrtém musí
odhalit tajemství falešných hráčů. Všechny případy doprovázejí celostránkové
ilustrace, na kterých čtenář společně s Šerloky odhaluje další důkazy a nápovědy.
Takže bystré oko i mysl jsou podmínkou ke zdárnému vyřešení.

Přibský, Vladimír,

Můj zcela nevhodný
kamarád

Procházková, Iva,

Nazí /

Příběhy se odehrávají v době letních prázdnin v Berlíně. Někteří z pětice mladých
lidí se znají, někteří se jen potkávají. Řeší podobné problémy, změnu školy z
důvodu záškoláctví, znásilnění, rozchod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, drogovou
závislost. Dostávají se do vyhraněných situací, sami se musí rozhodnout, kudy
povede jejich cesta. Román byl nominován na Cenu německé literatury pro mládež.
| Román pro mládež o dospívání, ve kterém se prolínají příběhy pěti
sedmnáctiletých, Sylvy, Filipa, Niklase, Evity a Robina.

Procházková, Iva,

Soví zpěv /

Armin žije s matkou a nevlastní sestrou v Brémách uprostřed blahobytu
budoucnosti: má svého PPP (personálního počítačového poradce), k rozptýlení
využívá Paláce her a při depresi si nechává aplikovat nervově destabilizující
jednotky, případně navštíví Dům harmonie s nezávazným sexem. Armina však tento
život neuspokojuje, cítí se osamělý a prahne po přátelství. Uprostřed nečekaných
katastrofálních záplav, kdy Armin bojuje o život sestry, nachází sám sebe i
vytouženou lásku. A1 frd | Příběh sedmnáctiletého studenta z poloviny 21. století
vypráví o civilizačních zázracích, osamělosti a tragických záplavách.

Procházková, Iva,

Uzly a pomeranče /

Darek má svého úhlavního nepřítele, spolužáka Huga, svůj první vztah s o rok starší
Hankou, své problémy v rodině, všechno, co jeho vrstevníci mívají. Jeho vztahy a
zkušenosti, ty povznášející i ty bolestné, mají však mnohem hlubší charakter, než je
v jeho věku obvyklé. Darkova maminka zemřela na leukémii, jeho mladší sestra
Ema je lehce mentálně retardovaná, otec ztratil zaměstnání a své problémy utápí v
alkoholu. Pak přichází naděje. Otcův dávný přítel ho přivede na myšlenku pečovat o
zanedbané koně a prodávat je pak se ziskem novým majitelům. Hanka, jejíž
pomerančová vůně Darka tak uchvátila, mu dává přednost před playboyem
Romanem. Pomalu se vyrovnává s novými poměry v rodině. Maminka Darka učila
žít podle pravidel, některé věci je třeba si pamatovat, jiné zapomenout. A jak udržet
v mysli, které jsou které? "Udělej si uzel," poradila mu. Život ale nerespektuje naše
pravidla a Darkův provázek s uzly skončí v ohni. Pořád tu ale ještě zbývá vůně
pomerančů. | Třináctiletý Darek je hrdinou příběhu ze současnosti, odehrávajícího
se v horské vesnici v Jeseníkách. Příběhu o dospívání, o zodpovědnosti, odvaze a
lásce. Pro starší děti a mládež.

Ransome, Arthur,

Boj o ostrov

Ransome, Arthur,

Holubí pošta

Prázdninové dobrodružství dětí v táboře zlatokopů v horách, kde spojení tábora s
"domorodci" obstarává holubí pošta.

Ransome, Arthur,

Nechtěli jsme na moře /

Sedmý z dvanácti příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách, určených dětem od 10 let,
zavede čtenáře na rozbouřené moře. | Z původně plánované dvoudenní projížďky po
řece se vyklube nečekané drama - utržený kutr zanese děti do mlhy a vichrné noci
na otevřené moře. Jsou malí námořníci natolik zkušení, aby zvládli Hastrmana v
rozbouřených vlnách?

Ransome, Arthur,

Petr Kachna /

Třetí díl dobrodružných příhod Vlaštovek a Amazonek se odehrává na moři a na
ostrově Krabů u břehů Ameriky. | Dlouho připravovaná plavba po moři se změní v
pátrání po zakopaném pokladu, který chce získat i tajemný Černý Jake. Příběh se
tak přibližuje námořním dobrodružstvím, kde nechybí ani zločinci. Určeno dětem stř.
a st. šk. věku.

Ransome, Arthur,

Velká severní? /

Další příběh z dvanáctidílné série o Vlaštovkách a Amazonkách, která je určena
starším dětem, zavede čtenáře na ostrovy u skotských břehů. | Vlaštovky,
Amazonky, Dick s Dorotkou a především kapitán Flint se plaví na palubě Lachtana
na Vnitřní Hebridy, což jsou ostrovy patřící ke Skotsku. Zde podniknou výzkumnou
expedici, během níž učiní Dick vzácný objev. Samozřejmě ho bude muset doložit
důkazy, především však o něj svede dramatický souboj s lidskou nezodpo- vědností
a ziskuchtivostí. A4 JB

Ransome, Arthur,

Záhadné vody /
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Ransome, Arthur,

Zamrzlá loď kapitána
Flinta /

Napínavé vyprávění o tom, co všecho prožijí Vlaštovky, Amazonky a jejich noví
kamarádi na zamrzlém jezeře během zimních prázdnin. | Vlaštovky a Amazonky
mezi sebe přijímají "přírodovědce" Dicka a jeho sestru "spisovatelku" Dorotku.
Společně pak prožívají spoustu dobrodružství u zamrzlého jezera. Největší a hlavní
jejich výpravou je cesta k Severnímu pólu - vzdálenému konci jezera. Ani na ledě se
nevzdávají plachtění a tak do poslední chvíle nevíme, zda tato velká výprava bude
nakonec úspěšná. A4 lieslerk

Řeháčková, Věra,

Lucka s partou na
putovním táboře /

Další vyprávění o partě dětí z prostředí jezdecké školy, navazuje na knihu "Lucka
mezi partou Ostřílenců". Pro děti od osmi let. | Lucka už se koní nebojí, dokáže se o
ně postarat a jezdí stejně dobře jako její bráška Lukáš. Taky už jsou to dva roky, co
přišla mezi partu Ostřílenců. Našla si tady i svoji nejlepší kamarádku. Všichni se těší
na putovní tábor, který pořádá jezdecká škola každý rok. Putovní tábor je pro celou
partu velkým dobrodružstvím. A4, A3 VM

Reid, Sue

Můj příběh.

Jednoho srpnového dne zažije Claudia na městském fóru v Pompejích spoustu
zvláštních věcí. Když se jí pod nohama otřese země, považuje to za špatné
znamení. S obavami hledí na Vesuv, obří sopku, která se tyčí nad městem.

Reid, Sue

Ve stínu gilotiny :

Řezáč, Václav,

Čarovné dědictví /

Knihy pro děti. Čarovné dědictví - je kouzelná červená čepička, kterou vlastní
odvážný a srdnatý Vít, synek čepičářův. Vlivem jejích zázraků nabývá Vít síly a
statečnosti v boji za svobodu starobylého města

Riggs, Ransom

Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné
děti /

Bizarní příběh, kde zvláštnost a podivnost hrají důležitou roli. Mladý Jacob ztratí za
dramatických okolností svého dědečka. Tajemství spjaté s dědečkovým životem i
smrtí odkazuje k sirotčinci slečny Peregrinové pro podivné děti, kde Jacobův
dědeček strávil dětství. Jacob se tedy se svým otcem vydá na ostrov u Walesu, kde
skutečně nalezne zmíněný sirotčinec. A zdá se, že jeho více než podivní obyvatelé
jsou stále naživu. Stačí k nim jen nalézt tu správnou cestu... | Fantasy román o
šestnáctiletém chlapci, který pátrá po historii tajemného sirotčince, jehož obyvatelé
byli podivní a je možné, že stále ještě existují.

Říha, Bohumil,

Adam a Otka /

Říha, Bohumil,

O letadélku Káněti :

Říha, Bohumil,

Vítek je zase doma.

Riordan, Rick

Percy Jackson.

Riordan, Rick

Percy Jackson.

Riordan, Rick,

Bitva o labyrint :

Jmenuji se Percy Jackson, je mi skoro 15. Svět kolem se zdá být čím dál
nebezpečnější. Tábor polokrevných už není, co býval. Luke s Kronovou armádou se
snaží dostat se za jeho hranice. Vydáváme se do prastarého Daidalova labyrintu.
Jdeš do toho s námi? Musím tě ale varovat, důmyslné podzemní bludiště může
člověka dovést kamkoli, zmást, dohnat k šílenství a zahubit. 1.d. Zloděj blesku, 2.d.
Moře nestvůr, 3.d. Prokletí Titánů.

Riordan, Rick,

Bohové Olympu.

První díl nové řady volně navazující na sérii knih o Percy Jacksonovi. Jason, Leo a
Piper se vydávají na nebezpečnou výpravu. Dobrodružný fantasy příběh pro starší
děti. | Příběh se točí kolem Jasona, Piper a Lea, tří dětí právě přivedených do
Tábora polokrevných a rozpoznaných jako potomci řeckých bohů. Skrze ně se má
naplnit Velké proroctví - ještě strašlivější než nedávno skončená válka s Titány.
Olympští bohové se nadlouho záhadně odmlčeli, Olymp jako by se uzavřel. Pouze k
nim třem ve vizích promlouvá vládkyně bohů Héra a žádá Jasona o pomoc. Kdosi ji
uvěznil a času na její záchranu je málo, pouhé čtyři krátké dny do soumraku
slunovratu, kdy jsou síly prastaré magie nejsilnější. A Percy Jackson je už nějakou
dobu nezvěstný.

Riordan, Rick,

Percy Jackson :

Jmenuji se Percy Jackson. Blíží se mé šestnácté narozeniny. V Táboře
polokrevných však nechystáme oslavy, nýbrž výpravu do války. A místo blahopřání
jsem si vyslechl dávné temné proroctví, které mi všichni tak dlouho tajili. Bitva, která
může znamenat konec světa, začne docela nevinně, když mi přistane na kapotě
auta bájný kůň Pegas. Ukáže se konečně, kdo stojí na straně dobra a kdo se přidal
k vládci temnot? Kdo válku nepřežije a kdo z ní vyjde jako hrdina? Zápas o
zachování civilizace začíná! 5. díl navazuje na předcházející tituly: Percy Jackson Zloděj blesku, Percy Jackson - Moře nestvůr, Percy Jackson - Prokletí Titánů, Percy
Jackson - Bitva o labyrint.

Riordan, Rick,

Percy Jackson.
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Rodda, Emily,

Deltora :

Deltora doposud žila celkem klidným životem. Všechno to však je jen klam
vytvořený Pánem Stínů, který se snaží již mnoho let zemi ovládnout a podrobit si její
lid. Jediné, co mu v tom brání je Kouzelný pás Deltory, který ji chrání před veškerým
nebezpečím. Pán Stínů však nenápadně oslabuje moc králů po několik generací, až
se nakonec zmocní Kouzelného pásu a Deltora tak upadá pod jeho krutovládu. O
několik let později se podivná dvojice vydává do těch nejtemnějších míst říše, aby
tam nalezla sedm ztracených drahokamů z pásu a zbavila tak Deltoru hrůzného
krutovládce. Do napínavého vyprávění jsou zasazeny hádanky a slovní hříčky, které
mohou čtenáři řešit dříve než hlavní hrdinové a jsou tak zapojováni do děje. A4 lie |
První část fantasticko-dobrodružného příběhu pro starší děti, ve kterém se dva
společníci vydávají hledat sedm drahokamů, aby osvobodily zemi od Pána Stínů.

Rosen, Lucy

Mimoni.

Roth, Veronica,

Divergence.

Hlavní hrdinka Beatrice žije v Chicagu budoucnosti, kde je společnost rozdělena do
5 frakcí a každá z nich se věnuje pěstování určité ctnosti - Odevzdanost,
Neohroženost, Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost. Každý rok ve stanovený den
si musí všichni šestnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do níž budou patřit po celý svůj
život. Beatrice se rozhoduje mezi tím, jestli zůstane s rodinou, nebo bude sama
sebou - obojí mít nemůže.

Rothrock, Megan

LEGO - cesta za
dobrodružstvím :

Manuál pro stavitele Lega přinášející inspiraci a podrobné návody na stavbu
množství modelů. Pro děti a fanoušky této stavebnice. | Obsahuje 25 podrobných
návodů a téměř 200 modelů. Postavte si vlastní jurský park, továrnu na bojové
želvy, roboty, hvězdné bitevníky nebo třeba steampunková monstra.

Rowling, J. K.,

Bajky barda Beedleho /

Rowling, J. K.,

Fantastická zvířata a kde
je najít /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a Fénixův
řád /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a kámen
mudrců /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a Kámen
mudrců /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a ohnivý
pohár /

Ve čtvrtém pokračování dobrodružného příběhu se kouzelnický student Harry
účastní turnaje o Ohnivý pohár. | Při mistrovství světa ve famfrpálu se na noční
obloze objeví Znamení zla. Není pochyb, že Pán temnot opět povstane. V
Bradavicích se uskuteční turnaj tří kouzelnických škol o Pohár tří kouzelníků. Mezi
vybranými zletilými šampiony se objeví i jméno Harryho Pottera. Znamená to, že
"někdo" usiluje o jeho život...

Rowling, J. K.,

Harry Potter a ohnivý
pohár /

V dalším pokračování dobrodružného příběhu se kouzelnický student Harry účastní
turnaje o Ohnivý pohár.

Rowling, J. K.,

Harry Potter a princ dvojí
krve /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a prokleté
dítě :

O každém zvířeti se dočteme, jak je pro kouzelníka nebezpečné, kde žije, jak
vypadá, čím se živí, u řady z nich je uvedena i možnost využití některé části jejich
těla (např. kůže mizenky je vhodná k výrobě ochranných štítů a oděvů, zředěný
sekret plísňáčků se používá při přípravě kouzelných čistících prostředků, z kožešiny
polovidů lze tkát neviditelné pláště). Tato knížka by neměla chybět v žádné
kouzelnické domácnosti. Nyní máme i my, lidé, příležitost se s ní seznámit. |
Oficiálně schválená učebnice magizoologie z Bradavické školy poskytující informace
o všech fantastických zvířatech.

Vzrušující chvíle prožije čtenář s jedenáctiletým Harrym a jeho spolužáky v
kouzelnické škole v Bradavicích. 1.díl. | Do svých jedenácti let žije Harry v rodině
nevlídných, kouzlům zcela vzdálených příbuzných. Netuší, jak se k nim dostal a kdo
byli jeho rodiče. Ale pak se začnou objevovat podivní lidé, tajemné dopisy... Harry je
nečekaně pozván do úplně jiného světa, do školy, kterou mu bude mnohý čtenář
závidět - i když se v ní hemží duchové, obrazy vystupují ze svých rámů, občas se
objeví nějaký ten troll nebo tříhlavý Chloupek a oblíbený famfrpál taky není zrovna
bezpečná hra. Navíc je třeba zachránit nejen záhadný balíček, ale i čest a slávu
Nebelvíru - a to už za trochu toho strachu a rizika určitě stojí.

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec
Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s
minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se
mezitím musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a
současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu:
temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst

Autor

Název

Obsah

Rowling, J. K.,

Harry Potter a relikvie
smrti /

Sedmá a závěrečná kniha příběhů Harryho Pottera, ve které mladý čaroděj a jeho
přátelé svedou rozhodující souboj s černým mágem Voldemortem. | Trojlístek
věrných hrdinů Harryho, Hermionu a Rona čeká obrovské nebezpečí na každém
kroku. Je totiž třeba splnit úkol, kterým byl před smrtící kletbou pověřen Albus
Brumbál. Sedmý díl přináší nejen rozuzlení příběhu, ale i odtajnění některých záhad
a odpovědí na nezodpovězené otázky. Naposledy...?

Rowling, J. K.,

Harry Potter a tajemná
komnata /

Nová dobrodružství Harryho Pottera odehrávající se opět v bradavické škole pro
čaroděje. 2.díl. | Harry postoupí do 2. ročníku. Ve škole se však začínají dít
hrůzostrašné věci. Několik studentů a kočka se stanou oběťmi tajemného stvoření.
Zavládne panika. Žáci se dozvídají o Tajemné komnatě, v níž je nestvůra ukryta.
Povídá se, že škola má být očištěna od všech, kteří nejsou hodni studovat kouzelná
umění. Harry a jeho přátelé se pokusí vypátrat, kdo za tím vším stojí, kdo je oním
Zmijozelovým dědicem, který, jako jediný, může Tajemnou komnatu otevřít.

Rowling, J. K.,

Harry Potter a Tajemná
komnata /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a vězeň z
Azkabanu /

Rowling, J. K.,

Harry Potter a vězeň z
Azkabanu /

Rudolf, Stanislav,

Metráček, aneb,
Nemožně tlustá holka /

Příběh o dívce, která trpěla komplexem méněcennosti pro svoji tloušťku. | Sv. 1-153
1. vyd. 1972. 154-304 2. vyd. 1974.

Russell, Rachel Renée

Deník Mimoňky.

Nestačí, že Nikki J. Maxwellová má otce, který se živí hubením brouků. Ještě se
kvůli tomu dostane do prestižní soukromé školy, kam moc nezapadá. Z pohledu její
zapřisáhlé nepřítelkyně MacKenzie, dokonalé dívky, která má vše, co je třeba, je
Nikki prostě "mimoňka". A toto je její deník. Zachycující příhody každodenního
života, například jak si chtěla z naslouchátka vyrobit luxusní hands-free, jak se
snažila sbalit nejhezčího kluka a co zažívala se svými novými kamarádkami.

Russell, Rachel Renee

Deník Mimoňky.

Kdo by si nechal ujít příležitost zúčastnit se talentové soutěže? Zvlášť když se
výherce objeví i v televizi a nejspíš se z něj stane slavná superstar. Jenže v životě
Nikki není nikdy nic tak jednoduché a její zapřisáhlá rivalka MacKenzie už spřádá
další ďábelský plán, jak jí šanci stát se oblíbenou pop hvězdou překazit, a navíc ji
připravit i o nejlepší kámošky a její tajnou lásku. A když se k tomu přidají ještě trable
s praštěnou rodinou a škola zamořená odpornou broučí havětí, je jasné, že bude
Nikkiina cesta ke slávě pořádně trnitá. Nakladatelská anotace. | Třetí kniha
humorných deníkových zápisků školačky Nikki, školní mimoňky s velkou dávkou
talentu pro výtvarku a trapasy. Pro dívky od 9 let.

Russell, Rachel Renee

Deník Mimoňky.

Nezadržitelně se blíží oslavy vánočních svátků a s nimi každoroční charitativní lední
revue "Vánoce na ledě", která se koná 31. prosince. Nikki s nerozlučnými
kamarádkami Chloe a Zoey chtějí bruslit za zvířecí útulek, kterému schází finanční
prostředky, aby se mohl nadále starat o osamělá zvířata. Navíc zvířecí útulek
"Chlupáč v tísni" vede Brandonova babička a Nikki by přece pro Brandona udělala
všechno na světě, dokonce vystřihne parádní krasobruslařské číslo a strčí celou
MacKenzie s jejím dokonalým outfitem do kapsy! - Anebo ne?! Vše ukáže 31.
prosinec a Velká lední revue. | Čtvrtá kniha humorných deníkových zápisků školačky
Nikki, školní mimoňky s velkou dávkou talentu pro výtvarku a trapasy. Pro dívky od
9 let.

Russell, Rachel Renee

Deník Mimoňky.

Druhá kniha humorných deníkových zápisků školačky Nikki, školní mimoňky s
velkou dávkou talentu pro výtvarku a trapasy. Pro dívky od 9 let. | Začal nový školní
rok, ale Nikki se daří ve škole snad ještě hůř než loni. Na žebříčku oblíbenosti všech
podivných existencí se umístila nejen za školníkem a vrchní kuchařkou, ale dokonce
až za školním maskotem Ještěrkou Jirkou. Život jí sužuje všemi milovaná
MacKenzie a před klukem svých snů, Brandonem, se umí akorát perfektně ztrapnit.
Navíc začíná období plesů, večírků a párty a zatím to vypadá, že jediným
východiskem, jak se na ně vetřít, znamená zapsat se do dobrovolné úklidové čety a
ples absolvovat v kostýmu "pytel sajrajtu." Nikki však umí zazářit za každých
okolností.

V dalším pokračování dobrodružství studenta kouzelnické školy Harryho a jeho
kamarádů sledujeme příběh uprchlého nebezpečného vězně. 3.díl. | Z vězení pro
čaroděje uprchl nebezpečný Sirius Black. Všichni jsou znepokojeni, protože se zdá,
že pronásleduje právě Harryho Pottera, který po nudných prázdninách u tety a
strýčka začíná další školní rok v Bradavicích. Se spoustou nových tajemných
předmětů a magických úkolů přichází také spousta dobrodružství a nebezpečí a
ještě překvapivější rozuzlení příběhu.
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Russell, Rachel Renee

Deník Mimoňky.

Nikki je už zase v průšvihu. Její zlomyslná rivalka MacKanzie totiž vyhrožuje, že ve
školních novinách vyzradí tajemství, které by mohlo totálně zničit život nejen jí a
jejím nejlepším kámoškám, ale dokonce i Brandonovi! Ale Nikki to tak rozhodně
nenechá. Aby mohla na MacKanzie dohlídnout, vrhne se na novinařinu i ona a
shodou bláznivých okolností skončí jako poradkyně skrytá pod přezdívkou Slečna
Všeználková. Jenže její poradna slaví nečekané úspěchy a ona je najednou úplně
zavalená prací. Nakladatelská anotace. Kráceno. | Pátá kniha humorných
deníkových zápisků školačky Nikki, školní mimoňky s velkou dávkou talentu pro
výtvarku a trapasy. Pro dívky od 9 let.

Saint-Exupéry, Antoine de,

Malý princ /

Kouzelná pohádková bytost přichází na naši Zemi, aby autorovi příběhu sdělila
tajemství své životní pouti, tajemství čistého srdce, dobra a krásy. | Pohádkové
vyprávění o vysněném malém princi, který přichází z neznámé planety a snaží se
pochopit lidský svět, tentokrát v novém překladu.

Saint-Exupéry, Antoine de,

Malý princ /

Kouzelná pohádková bytost přichází na naši Zemi, aby autorovi příběhu sdělila
tajemství své životní pouti, tajemství čistého srdce, dobra a krásy. | Pohádkové
vyprávění o vysněném malém princi, který přichází z neznámé planety a snaží se
pochopit lidský svět, tentokrát v novém překladu.

Sauerwein-Brandau, Sigrid

Pletky s Eduardem :

Příběh poníka Eduarda a mladé učitelky, která ho zdědila.

Schuster, Gaby,

1000 dívčích otázek /

1000 otázek a vysvětlujících odpovědí pro dospívající dívky. | V knize nalezneme
nejčastější otázky dospívajících dívek a stručné a vysvětlující odpovědi. Autorka se
zabývá vztahy mezi rodiči a sourozenci, přátelstvím, první láskou, sexem.
Vysvětluje tělesné změny, věnuje se otázce zdraví a vzhledu, nechybí kapitola o
volbě povolání. Výhodou knihy je nepochybně to, že dívky se mohou ptát na cokoli a
kdykoli, aniž by někoho obtěžovaly nebo se styděly na něco zeptat. N1a3a VM

Šefrnová, Tereza,

Moja a páv :

Maminka Kijivu, tatínek Richard i babička Kamba vyprávějí každý den malé Moje
nejrůznější pohádkové příběhy a také ve svém gorilčím životě zažívá Moja různá
dobrodružství - například se poprvé setká s pyšným pávem. Text doprovází pěkné
barevné fotografie ze života goril v ZOO Praha a na závěr je připojen doslov o
projektu Odhalení, který organizuje Český rozhlas. | Pohádky o gorilách, gorilích
vílách i strašidlech, jak je malé gorilce Moje v zoologické zahradě vypráví její rodiče
a babička. Pro děti do deseti let.

Sekora, Ondřej,

Ferdův slabikář /

Zábavná pomůcka přibližuje prvňáčkům první písmena a zpříjemňuje výuku psaní. |
Průvodcem po slabikáři je postavička Ferdy Mravence, který představuje jednotlivá
písmena říkankou a didaktickým vyprávěním ozřejmuje správné návyky při psaní.
Velká písmena a množství ilustrací předurčují knížku k prvnímu čtení pro nejmenší.
Svazky 1-150 2.vyd.,1. v Albatrosu 1973 151-250 3.vyd.,2. -"- 1976 251-428
4.vyd.,3. -"- 1987

Sekora, Ondřej,

Kronika města
Kocourkova /

Shan, Darren,

Jezero duší /

Desáté pokračování hororové ságy o poloupírovi Darrenovi. O cestě Darrena a
Harkata k prokletému jezeru. Kniha pro děti od dvanácti let. | Po smrti pana
Hroozleyho při bitvě s vampýry se Darren a Harkat vracejí k Circo Mostruoso.
Harkata neustále sužují noční můry, jediné, co mu zbývá, je vydat se k jezeru duší,
aby odhalil svou pravou totožnost. Darrena a Harkata čeká podivný svět plný
nečekaných a nepředvídatelných nebezpečí.

Shan, Darren,

Krvavé chodby /

Třetí kniha strašidelných příběhů poloupířího kluka Darrena. Kniha pro děti od
dvanácti let. | Upír pan Hroozley musí na neurčitou dobu odjet z panoptika. Na cestu
do města bere s sebou i svého pomocníka Darrena a jeho kamaráda, hadího
chlapce Evru. Chlapci si brzy zvyknou na ruch města a užívají si "normální život",
zatímco pan Hroozley přes den spí a v noci někam chodí. Poklidný život se mění ve
velké obavy a podezření, když se chlapci z televizních zpráv dovídají o šesti
nalezených mrtvolách, které v sobě neměly jedinou kapku krve.

Shan, Darren,

Lovci z přítmí /

Šestá kniha Příběhů Darrena Shana pokračuje střetem v upíří hoře, který zde
vrcholí. Zklamání z věrolomného přítele, cejch zrádce, odvaha k odpovědnosti za
klan, kterému hrozí záhuba...

Shan, Darren,

Madame Okta /

Dva spolužáci navštíví zakázané nebezpečné cirkusové představení. Hororový
příběh pro děti od dvanácti let. | Nejlepší kamarádi Darren a Steve, nedbají varování
svého učitele a zajdou na neobvyklé představení utajovaného "Circu mostruoso", o
kterém se dozvěděli z letáku. Nejedná se o žádný roztomilý cirkus, nebezpečné
představení se koná uprostřed noci, snadno se může stát, že dojde k nehodě.
Darren je uchvácen cvičenou pavoučicí Madam Oktou, Steve jejím cvičitelem, který
mu připomíná upíra z jedné knížky. Přichází jedno neštěstí za druhým, chlapci se
ocitají v ohrožení života.
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Shan, Darren,

Pán stínů /

Darrena už nějakou dobu trápí děsivé sny o posledním střetnutí se Stevem, pánem
vampýrů. Čeká na něj strašlivý a beznadějný boj, mnoho ztrát a zármutku a také
jedno děsivé odhalení. Ten, kdo se stane Pánem stínů, stane se i zkázou světa. |
Jedenácté pokračování hororové ságy o upírovi Darrenovi. Po odhalení Harkatovy
totožnosti se Darren vrací do rodného města, kde žije jeho sestra se synem. Kniha
pro děti od dvanácti let.

Shan, Darren,

Spřeženci noci /

Pokračování hororové ságy o poloupírovi Darrenovi, boj mezi upíry a vampýry
pokračuje. Kniha pro děti od dvanácti let. | Podle věštby pana Sudda jen tři upíři
mohou zastavit Pána vampýrů, jsou to: kníže Vanžda Pochod, upíří generál Larten
Hroozley a poloupír Darren Shan. Společně tedy opustili Horu a vydali se na
nebezpečnou výpravu. Pokud se jim nepodaří do konce této výpravy Pána vampýrů
zabít, dva z nich zemřou. Nečekaná komplikace se ale dostavuje v podobě školní
docházky na Mahlerově škole, kam musí Darren na základě zfalšovaných dokladů
nastoupit. Nejen, že mezi spolužáky se mu nedaří zapadnout, ale ještě ke všemu tu
jako učitelka pracuje Debbie Ruliková, se kterou se seznámil před třinácti lety, když
u Ruliků zabil šíleného vampýra Murlougha. Osmá kniha příběhů Darrena Shana.

Shan, Darren,

Synové osudu /

Boj mezi upíry a vampýry vrcholí. Podaří se Stevovi vyhladit celý klan upírů, nebo
zvítězí lovci? Darren se zmítá v pochybnostech. Pokud se stane Pánem stínů, svět
lidí je ztracen. Má pan Sudd osud pevně v rukou, nebo existuje nějaká možnost, jak
jej přelstít? Poslední Darrenovo dobrodružství odhalí mnohá nečekaná překvapení a
odkryje šokující odpovědi na řadu otázek. | Závěrečný dvanáctý díl strašidelných
příběhů poloupířího kluka Darrena. Kniha pro děti od dvanácti let.

Shan, Darren,

Upíří hora /

Na Upíří hoře se každých 12 let scházejí upíři a debatují o různých věcech. Zde se
má rozhodnout o Darrenově budoucnosti. Cesta je však dlouhá a nebezpečná, proto
s nimi pan Sudd pošle dva pomocníky. Cestou potkají ještě přítele pana Hroozlyho,
Gavnera Zurče, jednoho z upířích generálů. Atmosféru celého příběhu dokresluje
všudypřítomná hrozba nepřátelského pána vampýrů. | Čtvrtá kniha upířích hororů,
ve které se Darren s panem Hroozleym vydají na Upíří horu. Kniha pro děti od
dvanácti let.

Shan, Darren,

Upíří kníže /

Poloupíří kluk Darren se vydává na Upíří horu, aby varoval svůj klan před zrádcem.
Kniha pro děti od dvanácti let. | V šestém hororovém příběhu dává Darren v sázku
svůj život. Jelikož nesplnil všechny zkoušky Prověření, čeká ho jistá smrt. On se
navzdory tomu vrací zpět na Upíří horu. Musí najít způsob, jak informovat ostatní o
zradě upíra jménem Kurda Smolt. Ten se spolčil s vampýry, které schovával uvnitř
hory. Společně pak připravovali vraždu a vymýšleli plány, jak získat Kámen krve.
Rada kněží oceňuje Darrenovu pomoc, ale zákony se musí dodržovat, a proto kněží
trvají na jeho smrti. Ačkoliv jedna možnost záchrany by se našla... Co Darrena
čeká?

Shan, Darren,

Upírův pomocník /

Darren sice zachrání kamaráda Steva, ale panu Hroozleymu, upírovi, musí zaplatit
tím, že se sám stane polovičním upírem a jeho pomocníkem. Zvyká si na nový život
bez rodiny, bez kamarádů. Upíři jsou silnější než lidé, rychlejší a odolnější, mezi
lidmi si těžko může najít nové kamarády. Aby mu nebylo tak smutno, rozhodne se
pan Hroozley vrátit do cirkusu, k bytostem se zvláštními schopnostmi jako jsou oni.
V panoptiku zrůd se Darren spřátelí s hadím chlapcem Evrou, jeho krajta není však
jediným nebezpečím, které mu tady hrozí. Nejhorší je pro něho, že odmítá pít
lidskou krev a jeho tělo tak slábne a hrozí mu smrt. | Druhá kniha upířích hororů, kde
se Darren stává pomocníkem upíra pana Hroozleyho, s nímž se vydává na cesty.
Strašidelné čtení pro chlapce od dvanácti let.

Shan, Darren,

Zabijáci úsvitu /

Další kniha upířích hororů, ve které se Darren s panem Hroozleym vydávají za
dobrodružstvím. Kniha pro děti od dvanácti let. | Opět se setkáváme s poloupířím
chlapcem Darrenem a panem Hroozleym a Vandžou. Upíři a vampýři vedou mezi
sebou krutou válku. Tentokrát nastražili vampýři léčku, z které není úniku. Z
kamaráda a pomocníka Steva se stane zrádce a spojenec vampýrů. Jak se hrdinům
podaří uniknout před nástrahami a zničit Pána vampýrů?

Shan, Darren,

Zkoušky smrti /

Poloupíří kluk Darren při zkouškách Prověření. Kniha pro děti od dvanácti let. | V
pátém hororovém příběhu Darren Shan podstoupí na základě rozhodnutí upířích
knížat pět zkoušek Prověření, které jsou obtížné i pro dospělé upíry. Selže-li při
nich, bude odveden do Síně smrti. Získá si Darren mezi upíry uznání a respekt?
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Siegfried, Anita,

Modrý šál :

Fany přijíždí ke svým příbuzným,k tetě Noreen a sestřenici Meret, do Amsterodamu.
Z prostředí spořádané, na pohled dokonalé rodiny, řízené přepečlivou matkou se
dostává do domácnosti plné chaosu a nepořádku a hádek. Postupně poznává, že
vzájemná komunikace je důležitější než zdání spořádanosti. Při svých procházkách
po městě se seznámí s Meretiným spolužákem Laurensem. Zamilují se do sebe a
prožívají chvíle plné citu, ale i nepochopení. Celým dějem prostupuje tajemný motiv
cestování časem, založený na vizuálním prožitku děl holandských mistrů. A1,A4
rehakovj | Román pro dívky je příběhem patnáctileté Fany, příběhem lásky i
přátelství, ale i fantazie a tajemna.

Sienkiewicz, Henryk,

Pouští a pralesem /

Šišperová, Iva

Poznávej světová města
s Bertíkem a Benem /

Bertík s věrným pejskem Benem přiblíží malým čtenářům nejzajímavější města
světa. Zábavný průvodce pro mladší děti. | Kniha určená malým zvědavým
cestovatelům slouží jako zábavný zdroj základních informací o nejdůležitějších
světových městech. Malý chlapec Bertík a jeho věrný pes Ben vás vezmou na výlet
do těch nejpozoruhodnějších měst: do metropolí s rušnými bulváry a mrakodrapy, z
jejichž výšky se vám zatočí hlava, do starobylých center kdysi vzkvétajících říší, do
míst s řadou muzeí a památek... Objevíte s nimi jedinečná lidská sídla a dozvíte se,
jakými dopravními prostředky můžete v různých koutech světa cestovat. Tato kniha,
nabitá spoustou zajímavých postřehů a plná veselých ilustrací a komentářů, je vaší
vstupní branou k cestě za dobrodružstvím! Nakladatelská anotace.

Skarlantová, Jana,

Od fíkového listu k
džínům /

Autorka, zkušená v oblasti dějin odívání, nás provází způsobem oblékání od
pravěkých dob až po druhou polovinu 20. století. Dává nám nahlédnout do "šatníku"
Egypťanů, Řeků, Římanů. Dozvíme se podrobnosti o oděvních zvycích v gotice,
renesanci, rokoku, empíru. Odbornou exkurzi zakončuje až v době současné. Knihu
doplňuje minislovník pojmů z oblasti odívání. D1b sosnovcj | Exkurze do dějin
odívání od pravěku po současnost.

Skitt, Carolyn

Mensa - IQ trénink pro
děti :

Small, Lily

Zvířátka z Kouzelného
lesa.

Smith, L. J.

Upíří deníky.

Smith, L. J.

Upíří deníky.

Smith, L. J.

Upíří deníky.

Smith, L. J.

Upíří deníky.

Druhá část upíří romantické ságy sleduje další osudy znepřátelených upířích bratrů
a jejich lidské lásky, dívky Eleny. | Elena brzy zjistí, že existuje mnohem větší
nebezpečí než zamilovat se do upíra, být předmětem touhy upírů dvou. Zatímco
Stefan i nadále bojuje s instinktivní žízní po její krvi, Damon setrvává ve své snaze
získat si Elenino srdce. A Elenu čeká ještě mnohem těžší zkouška. Aby zachránila
jednoho ze svých nesmrtelných ctitelů, bude muset sama riskovat svou smrtelnost.
Nakladatelská anotace. Kráceno.

Smith, L. J.

Upíří deníky.

První část romantické upíří ságy o dávném prokletí a touze po lidském štěstí a
lásce. | V dobách italské renesance se bratři Stefan a Damon zamilovali do krásné
upírky Katherine. Nesmiřitelný souboj o Katherininu přízeň však vedl až k její smrti,
po které zůstali dva nesmrtelní, na smrt znepřátelení chlapci se zlomeným srdcem.
Po několika staletích se má souboj Damona a Stefana opakovat. V malém
americkém městě se seznámí se studentkou Elen, jejíž podobnost s mrtvou upírkou
je neuvěřitelná. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Smolíková, Klára,

H.U.S. :

Gymnazista Petr se poté, co jeho otec ztratil výnosné zaměstnání v televizi, musel s
rodiči a sestrou odstěhovat z Prahy do vesnice Hroby u Tábora. Ve třídě na
víceletém gymnáziu v Táboře, kam přestoupil, jej mají za podivína a třídní boss
Karel v něm vidí významného rivala. Navíc od třídní učitelky vyfasuje námět na
referát o Janu Husovi. Petr, který ještě ve své hlavě nezpracoval nedobrovolný
odjezd z Prahy, nemá nejmenší chuť nořit se do středověkého tématu. Když se však
blíže seznámí se spolužačkou Magdou a dalšími zajímavými lidmi, začíná se před
ním rozkrývat dávný příběh studenta z Husince u Prachatic. Text je doplněn
vtipnými komiksovými vsuvkami a bohatým poznámkovým aparátem. | Napínavý a
zároveň didaktický příběh o studentovi kvarty Petrovi, který má za úkol zpracovat
referát o Janu Husovi. Pro děti od 11 let.

Pohádkové vyprávění o kouzelném lese a o zvířátkách, které v něm žijí a mají
kouzelné schopnosti. Určeno zejména dívkám od 5 let. | Ústřední postavou tohoto
příběhu je kočičí víla Kiki, která má každý den za úkol ozdobit všechny pavučiny,
traviny a keříky v lese blyštivými kapičkami rosy. Kiki ale jednoho dne zjistí, že se v
lese potlouká zřejmě zloděj blyštivých kapek rosy a zároveň potká uplakaného
myšáčka, který se ztratil. Najednou má Kiki úkoly tři: pomoci najít myšáčkovu rodinu,
vypátrat příčinu záhadného mizení rosy a stihnout ozdobit všechny pavučinky v
lese. Jako bonus jsou v závěru knížky pro děti připraveny zábavné aktivity.
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Smolíková, Klára,

Kvidovy přeslechy /

Hravý a zábavný výklad ustálených frází s Kvidem, kalousem ušatým.

Smolíková, Klára,

S Komenským do
komiksu :

Komiks pro děti vypráví příběh Filipy, která pozve celou třídu na únikovou hru. Její
součástí je zároveň poznání Jana Amose Komenského, jeho života i díla.

Snider, Brandon T.

Mimoni.

Nové zábavné dobrodružství oblíbených postaviček ze slavného animovaného filmu!
Kevinovi, Stuartovi a Bobovi se podaří vyváznout z ledového vězení i zachránit
ostatní Mimoně a můžou si tak bezstarostně užívat zimních radovánek. Kopou
tunely, budují iglú a staví úžasné sněhuláky. Ale nejsou sami, kdo se potuluje po
zasněžených pláních. Číhá na ně nečekané nebezpečí nebo vytoužený "big boss"?
Nakladatelská anotace. | Venku je příliš velká zima na to, aby Kevin, Stuart a Bob šli
ven, a tak se musí zabavit uvnitř ledové jeskyně. Krátký příběh s celostránkovými
ilustracemi pro menší děti. Vhodné i jako první čtení. Podle animovaného filmu.

Špinková, Martina,

Anna a Anička :

Kniha vydaná hospicovým občanským sdružením Cesta domů je určena menším
dětem a jejich rodičům, kteří se nesnaží ignorovat, že lidský život má kromě svého
začátku také konec.

Spyri, Johanna,

Heidi, děvčátko z hor /

Půvabné vyprávění o osiřelé švýcarské holčičce, která žije jen s dědečkem vysoko v
Alpách, je určeno dětem do 10 let. | Od podivínského dědečka se Heidi na přímluvu
své tety dostane do bohaté rodiny, kde dělá společnici ochrnuté dívce. Není to
jednoduché, Heidi prožije nejednu nepříjemnou chvíli. Ale když se vrací k dědečkovi,
má novou kamarádku. A3 JB

Šrut, Pavel,

Český slabikář pro 1.
ročník základních škol.

Šrut, Pavel,

Lichožrouti /

Šrut, Pavel,

Lichožrouti navždy /

Šrut, Pavel,

Lichožrouti se vracejí /

Štáflová, Vlasta,

Dana.

V první části legendárních příběhů o dívce Daně prožívá hrdinka krásné dětství na
venkově a ve druhé odchází studovat do města a jede na skautský tábor.

Steklač, Vojtěch,

Nejen milostné dopisy /

V knize se setkáme nejen s děvčaty z ďáblického fotbalového klubu, které známe z
knížek Dáda a spol. a Holky z první pětky, ale do děje zasáhne i policajt pan Zároba
a jeho dcera, dokonce se z Jižní Ameriky vrací záhadný pan Novák, jehož úmysly je
třeba prozkoumat. A4 MM | Vyprávění o dívkách z pražského hokejového odddílu,
které prožívají nejen sportovní události, ale přemýšlejí i o lásce, sexu a partnerských
vztazích.

Stevenson, Robert Louis,

Poklad na ostrově /

Klasické dílo dětské literatury o nebezpečné výpravě za pokladem starého piráta.

Stine, R. L.,

Doupě nestvůry /

Stine, Robert Lawrence,

Husí kůže.

Je svátek Halloween a skupinka spolužáků se chystá vyrazit večer na tradiční
koledu v maskách. Delty, která má pověst strašpytla a často je terčem nepříjemných
žertíků svých kamarádů, se rozhodne, že své pokušitele pořádně vystraší. Tajně si v
podivném obchůdku koupí skutečně příšernou masku a úspěšně v ní vyděsí k smrti
všechny, kdo ji ten večer potkají. Rej masek končí, ale Delty má svou masku stále
na hlavě.

Stínil, Luděk,

Nečekané letní lásky /

Prázdninový příběh, ve kterém Robin, Alan a Slávek prožívají lásku a milostné
vztahy každý po svém. | Robinova dívka Lenka odjíždí na dva týdny do Španělska.
On zůstává doma sám, ale přesto se nenudí. Bratranec Slávek ho totiž poprosí, aby
místo něj šel na rande s dívkou, se kterou se seznámil přes chat, avšak vydával se
za něho. Projde to, nebo se pravda ukáže? Alan, Robinův bratr, je zase nejen velký
fešák, ale navíc to s dívkami válí tak, že mu nedělá problém chodit s vícero
najednou. A Robin? Po tom, co pozná Slávkovu holku Míšu, jeho slova o věrnosti
berou během chvíle za své...

Stínil, Luděk,

Nechci tě ztratit /

Milostný román s dramatickou zápletkou o lásce mezi patnáctiletou dívkou a o deset
let starším mladíkem, který se nehodlá smířit s prohrou, když se s ním díky intrikám
dívka rozchází. Souboj se sokem sice vyhrává, přesto ji ale definitivně ztrácí.

Štorch, Eduard,

Bronzový poklad /

Kniha vypráví o životě pravěkých kmenů, usídlených v okolí Prahy v době bronzové.

Štorch, Eduard,

Lovci mamutů :

Hihlík s Ramíkem se vracejí z Afriky, s nimi přijíždí i jejich africká kamarádka Kawa.
Vrací se ale i Kudla Dederon, který chce znovu převzít vládu nad Dolním Městem.
Vše se začíná komplikovat, když celým městem otřese zpráva, že tisíce párů
luxusních ponožek uložených v Domě sportovních ponožek byly rozpárány. Navíc je
unesena africká lichožroutka Kawa. Stopy vedou k tříprstému tvorovi s ostrými
drápy. Ani sami lichožrouti netuší, kdo za ohavným zločinem stojí. | Poslední díl
ponožkožroutí ságy, ve kterém se uzavírá příběh lichožroutů Hihlíka, Ramíka a
Tulíka i profesora Kadeřábka a magistry Miklíkové. Pro děti kolem deseti let a další
zájemce o originální nápady.
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Štorch, Eduard,

Minehava :

Štorch, Eduard,

Osada Havranů :

Štorch, Eduard,

U Veliké řeky :

Štorch, Eduard,

V šeru dávných věků /

Štorkán, Karel,

Moji učitelé lásky /

Stuart, S. D.

Dobrodružství Minecraftu. První díl sci-fi série sleduje dobrodružství dvojčat Joshe a Andrého ve virtuálním
světě Minecraftu. Dvojčata se dostanou do legendární verze hry, která nikdy nebyla
oficiálně spuštěna. Pro děti kolem 10 let. | Většina hráčů Minecraftu už alespoň
jednou slyšela zvěsti o tajemném Herobrinovi. Traduje se, že ho naprogramoval sám
tvůrce Minecraftu Notch, ale byl pro hráče příliš nebezpečný, a tak byl ze hry
odstraněn. Pravděpodobně je ale jen výplodem bujné hráčské fantazie. Bratři Josh a
André, desetiletá dvojčata, používají vybavení z tátovy laboratoře virtuální reality ke
hraní Minecraftu, jako by byli v kostičkovaném světě doopravdy. A protože se jedná
o jediný prototyp, musejí se ve hře střídat. Díky přístupu k tátovu superpočítači ve
vládní laboratoři se nabourali do zaheslovaného serveru, který vytvořil sám Notch.
Šušká se, že obsahuje jedinou verzi Minecraftu, v jehož programu běží Herobrine.
To, co tam našli, rozhodně nečekali. Nakladatelská anotace. Kráceno.

Štulcová, Renata,

Rafaelova škola.

Stýblová, Valja,

Až bude padat hvězda /

Stýblová, Valja,

Princ a Skřivánek /

Suchý, Ondřej,

Písničky z pohádek a
dětských filmů

Suchý, Ondřej,

Písničky z pohádek a
dětských filmů.

Švarc, Josef,

Obrázková knížka :

Svěrák, Jan,

Kuky se vrací /

Tolkien, J. R. R.

Pohádky /

Townsend, Sue,

Adrian Mole - léta v
divočině /

Townsend, Sue,

Adrian Mole.

Townsend, Sue,

Hořké zrání Adriana
Molea /

Dívčí román ze současnosti řeší svízelnou situaci 18-leté Dariny, která neudělala
maturitu. | Důvěrný přítel Štěpán jí nabídne při učení pomoc. Na scéně se však záhy
objeví Darinin bratranec Petr z Ria, který má v Praze obchodní jednání. Začne
vyhledávat dívčinu společnost, což ona vítá, neboť si začíná uvědomovat Štěpánovy
nedostatky. Nové přátelství vrcholí během víkendu v Mariánských Lázních. Darina
definitivně ukončí vztah se Štěpánem. Petr odjíždí do Paříže, Darina skládá
opravnou maturitu a rozhodne se jet za ním. V Paříži se od Petrovy asistentky
dozvídá, že Petr má takové milenky všude, kde působí. Darina odjíždí do Prahy. Ve
vlaku se seznámí se dvěma českými vysokoškoláky. S jedním z nich se později
náhodně setká a po čase mezi nimi vznikne silné přátelství. Kniha je vhodná pro
čtenáře mládeže.

Marina žije jen s tatínkem a babičkou, na maminku se nepamatuje. Zmizela když byl
holčičce rok a nezůstal po ní žádný dopis ani jediná fotka. Vždy si však přála, aby
dcerka studovala na Rafaelově škole. Krátce před 12. narozeninami Marině začnou
rašit na zádech křídla a uši se jí špičatí tak, že je sotva schová pod čelenkou. Při
přijímacích zkouškách jí vedení školy sdělí šokující pravdu - Marina je víla. Důkazy
na jejím těle jsou více než usvědčující a Marině nezbývá než uvěřit. Byla její
maminka také víla? Kam se tehdy ztratila a proč o svém tajemství nikdy neřekla ani
tatínkovi? A co je vlastně ta prestižní škola zač? Marina nastupuje na novou školu
odhodlána záhadu objasnit. Zdá se však, že její pátrání není všem úplně vhod...
Příběh i jeho pokračování postupně vychází na blogu Rafaelova škola. | První část
romantické fantasy série z prostředí neobyčejné školy pro víly, nágy, fauny a další
kouzelné bytosti. Určeno především dívkám, cca od 10 let.

Zpěvník s písničkami z pohádkových filmů a z televizní obrazovky doplňuje i 7
známých písniček z repertoáru divadla Semafor. | 2. díl výběru nejpopulárnějších
filmových a televizních písniček s textem, melodickou linkou a číslovaným
akordickým doprovodem a s krátkými komentáři Ondřeje Suchého.

Deníkovou formou psaný román je půvabnou, vtipnou a velmi příjemnou četbou pro
dospívající i jejich rodiče. | Hlavní hrdina Adrian, dobře známý z předcházející
autorčiny knihy, i zde formou deníkových záznamů komentuje svět dospělých a
hlavně život vlastní nekonvenční rodiny. Čtenář s ním prožívá jeho trápení s láskou i
se školou, jeho očima vidí vzájemné vztahy v jeho rodině a sleduje pozdní
těhotenství jeho matky, narození nemanželského bratra apod. Kniha je vhodná pro
všechny kategorie čtenářů.
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Townsend, Sue,

Pravdivá zpověď Adriana
Molea /

Další díl hořkého deníku nyní již mladého muže Adriana pokračuje v úsměvně
satirické linii dvou předcházejících knih. | V románu tento všemi přezíraný hrdina na
prahu dospělosti uvažuje o založení vlastního společenského hnutí, utíká z domova,
prožívá první erotické zkušenosti a také poznává, jaké to je chodit do zaměstnání.
Přiznává se ke stresu z rozchodu rodičů a nového matčina sňatku, stále se necítí
být dospělý a tak se pohybuje chvílemi v oblacích, chvílemi v hlubokých depresích.
Míra nápaditosti a humoru zůstává i u tohoto dílu stále slušná a dá se předpokládat,
že mládež bude o tuto tematicky aktuální knihu jevit značný zájem.

Townsend, Sue,

Tajný deník Adriana
Molea /

Traversová, Pamela L.

Mary Poppinsová /

Treiber, Jutta,

Dokud cikády spí /

Trnka, Jiří,

Zahrada /

Twain, Mark,

Dobrodružství
Huckleberryho Finna /

Twain, Mark,

Dobrodružství Toma
Sawyera /

Uhlíř, Jaroslav,

Zpěvník

Verne, Jules,

Cesta do středu Země /

Verne, Jules,

Cesta kolem světa za 80
dní /

Verne, Jules,

Deti kapitána Granta /

Verne, Jules,

Dva roky prázdnin /

Verne, Jules,

Maják na konci světa /

Verne, Jules,

Patnáctiletý kapitán /

Vogel, Maja von,

Vyděrač na telefonu /

Kim, Franziska a Marie právě založily, tak trochu z nudy, ale také z touhy napsat
něco pro literární soutěž, svůj detektivní klub. Hned první případ je pořádně
zamotaný. Co se to děje s jejich spolužačkou Annou? Proč je tak vystrašená a
utrápená? Brzy vyjde najevo, že úkol je daleko nebezpečnější, než zpočátku tušily,
ale děvčata jsou odvážná i chytrá. Dokáží zabránit velkému zlu, které ohrožovalo
každého, kdo v kapse nosil mobilní telefon. Jaké případy budou řešit příště? |
Napínavý detektivní příběh, ve kterém po pachateli pátrají tři děvčata. Pro čtenáře
kolem 10 let.

Voldřichová, Michaela

Kam plaveš, Gastone? :

Gastonovo vyprávění o tom, jak se z Afriky, spolu se třemi lachtaními slečnami,
dostane až do zoologické zahrady v Praze. Tady se sblíží s "lachtankou" Míšou,
která se o něj stará, krmí ho, hraje si s ním a také spolu cvičí. Dozvíme se i o veliké
vodě, která mu umožní dostat se na svobodu. Text je doprovázen ilustracemi
Zdenky Krejčové a velkým množstvím fotografií. A3, A2 ZM | Příběh lachtana
Gastona, který se stal slavným díky povodním v r. 2002. Knížka je vhodná pro
mladší děti.

Vondruška, Vlastimil,

Fiorella a Bratrstvo
křišťálu :

Vondruška, Vlastimil,

Fiorella a hřbitov upírů :

Není normální, že matka zemře na rakovinu, když je dětem 14 a 17 let. Není
normální, že brzy po této smutné události si otec přivede domů mladou ženu. Není
normální, že v tu samou dobu starší sesta odejde studovat do Vídně a mladší tak
ztrácí jediného spojence a důvěrníka. Anna, právě ona mladší z obou sester, toto
všechno prožívá. Se svým otcem si nerozumí, nechce přijmout do rodiny jeho novou
přítelkyni, neustále ji pronásledují vzpomínky na maminku. Bude ji stát hodně sil,
než se s danou situací vyrovná. Knížka je vhodná pro čtenáře od 12 let. A1, A4 ZM |
Psychologický román o patnáctileté Anně, která po smrti maminky a odchodu sestry
zůstává sama s otcem a jeho přítelkyní.

Kniha o životě dětí na Mississippi ve 3O. letech l9. století, ve které autor ztvárnil své
vzpomínky na dětství.

Knihy pro děti. Dobrodružný román. Vyprávění o neuvěřitelných příhodách tří
odvážných chlapíků, kteří v kráteru sopky nalezli cestu do nitra Země

Další napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou jejích kamarádů
z doby vlády císaře Rudolfa II. Pro čtenáře od 10 let. | Na hřbitově u malého
nenápadného kostelíka svatého Pankráce v Nuslích se staly dvě vraždy. Oba mrtví
muži měli rozdrásané hrdlo a mezi lidmi se šuškalo, že kdosi zahlédl upíra. Místní
farář, páter Vilém, nepatřil k těm, kteří dají na pověry, přesto musel k prošetření
případu přizvat inkvizici... a taky Bratrstvo křišťálu.
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Vondruška, Vlastimil,

Fiorella a záhada mrtvého Další napínavý detektivní příběh alchymistovy dcery Fiorelly a dvou jejích kamarádů
netopýra :
z doby vlády císaře Rudolfa II. Pro čtenáře od 10 let. | V uličce alchymistů se stala
vražda. Vrah na tělo mistra Guldrama z Oybinu položil mrtvého netopýra. Celý
případ vyšetřuje inkvizice pro údajné spojení s ďáblem. K další vraždě došlo i na
druhém břehu Vltavy, kdy údajně lékárníka zabil mladý tovaryš. Mají snad tyto
vraždy něco společného a byli alchymista a lékárník poslední oběti? Objasnění
těchto zločinů zajímá nejen inkvizici a rychtáře, ale i Fiorellu, Lukáše a Martina
neboli Bratrstvo křišťálu. Na závěr je zařazen slovníček neobvyklých výrazů a na
předsádce je pro lepší orientaci jednoduchá mapa Starého města a Malé Strany.

Vopěnka, Martin,

Biblické příběhy pro
nevěřící děti /

Biblické minimum pro děti a mládež obohacené novými pohledy ve spojitosti s
vývojem současného světa. | Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její
kořeny? Jak máme hájit svou identitu, když ani nevíme, z čeho vyrostlo evropské
myšlení? Tato srozumitelná naučná kniha nám v tom může pomoci. Nečekejte jen
zjednodušenou literární podobu biblických příběhů, jak ji známe třeba od Ivana
Olbrachta. Vopěnka přistupuje k odkazu Bible, tedy Starého i Nového zákona,
moderně. A také didaktičtěji. Neváhá použít odkazy k současnosti, poukázat na
biblické protimluvy nebo připomenout současné vědecké poznání. Biblické příběhy v
jeho podání promlouvají k současným dětem. Jsou tím minimem, které by měl
každý Evropan znát, aby porozuměl sám sobě, svým evropským kořenům. Tato
kniha nemá věkové omezení. Tak jako má Bible mnoho vrstev, i zde si mohou svou
látku najít děti na prvním i druhém stupni, stejně jako na středních školách. A jakési
biblické minimum z ní mohou čerpat i dospělí. Nakladatelská anotace.

Vrchlická, Eva,

Z oříšku královny Mab :

Autorka vypráví formou povídek 12 nejznámějších her W.Shakespeara. | Jedná se o
volné přepracování her: Romeo a Julie, Večer tříkrálový, Hamlet, Sen noci
svatojánské, Makbeth, Bouře, Král Lear, Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský,
Othello, Jak se vám líbí, Koriolanus. Kniha je určena starším dětem, které se tak
seznámí s obsahem Shakespearových her ještě předtím, než je uvidí na jevišti.
Svazky 2.vyd. 1960 3.vyd. 1964

Vykutálená, Lena,

Pfffff-- rodiče! /

Knížka ti pomůže vychovat rodiče tak, aby tě poslouchali na slovo. Každá kapitola
podrobně rozebírá jeden rodičovský nešvar a poskytuje mnoho rad, jak mu čelit.
Zjistíš tak třeba, co dělat když tě rodiče příliš opečovávají, jak bránit svůj útulný
pokoj, který tví rodiče zvou "doupětem" nebo "džunglí", jak se vyhnout pracem v
domácnosti (popř. jak je využít ve svůj prospěch), co dělat, když tě rodiče nutí se
učit, jak vyřešit problém zvaný žákovská knížka atd. Hlavně žádnou paniku! Kniha
obsahuje také řadu testů, které ti pomůžou posoudit závažnost tvé situace. |
Netradiční a s nadsázkou pojatá příručka o tom, jak vychovat své rodiče k obrazu
svému a být doma králem. Určena dětem od 9 let.

Weber, Hans,

Moje sestra Tilly /

Knížka o škole, lásce, přátelství, bratrství a dospívání je určena děvčatům od
dvanácti let. | Novela představuje německou rodinu s mnoha dětmi, z nichž každé
má své problémy, jež se v průběhu děje proplétají, ale neřeší. Autor ukazuje citové
zmatky dospívajících i dospělých akcentuje především soudržnost a vzájemné
pochopení celé rodiny.

West, Callie

Moje první láska /

Děj dívčího románu se odehrává v prostředí výběrové střední školy v současné
Arizoně.

Wiebe, Trina

Rošťák Max milionář.

Wiebe, Trina,

Max a kouzelník Albertiny Bujná fantazie Maxe pracuje na plné obrátky. Někde přece musí vést cesta jak se
/
stát milionářem. Co to takhle zkusit s kouzelnickými triky. Pro děti od 9 let. | Maxovi
rodiče jsou spokojeni se svým "obyčejným" životem, ale Max v hloubi duše cítí, že
se narodil, aby se stal milionářem. Už jeho jméno Maxmilián J. Wigglesworth III.
přímo předurčuje k tomu, aby si ráno lil do vloček místo mléka šampaňské. Ale kudy
na to - to už je jiná. Jednoho dne však přijede do města kouzelník Albertini a Max v
tom hned vidí šanci. Co kdyby se mu právě s pomocí kouzel a triků podařilo splnit si
své přání. Zároveň s kouzlením však do jeho života vklouzne zápletka až detektivní.

Wiebe, Trina,

Maxův filmový trhák /

Max je zamilovaný do dobrodružných filmů o mimozemšťanech a rozhodne se
natočit něco podobného. Od svého táty si půjčí novou videokameru, jeho nerozlučná
přítelkyně Sisa bude hrát hlavní roli a vše ostatní od rekvizit až po casting zařídí
sestry Thompsonovy. Takže Maxovi nebrání nic v natočení senzačního trháku, na
kterém určitě vydělá spoustu peněz. Průběh natáčení se ale stočí jiným směrem než
byla původní režisérova představa. Max a jeho filmařský tým se vydávají po stopách
dvou podvodníků, kteří si chtějí přivlastnit majetek pana Thompsona. | Největším
Maxovým přáním je stát se milionářem. Po předešlých nezdařených pokusech se
mu to snad podaří. Rozhodl se totiž natočit filmový trhák. Pro děti od 9 let.
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Wilhelm, Maria

Avatar :

Film se odehrává na civilizací nedotčeném měsíci Pandoře ve vzdálené sluneční
soustavě. Kniha obsahuje zevrubný popis měsíce včetně jeho exotického
ekosystému a domorodých obyvatel zvaných Na´viové. | Kniha s podtitulem Tajná
zpráva o biologických a sociálních dějinách Pandory podrobně seznamuje s
dějištěm filmu Avatar amerického režiséra Jamese Camerona.

Wilson, Jacqueline,

Nejdelší velrybí píseň /

Ella žila celé své dětství jen s maminkou a podle Elly jim spolu bylo moc dobře. Asi
před rokem se maminka seznámila s Jackem, zamilovali se do sebe a čekají spolu
dítě. Všechno je najednou vzhůru nohama. Ella s maminkou se stěhují k Jackovi,
Ella se už tak často nemůže vidět se svými kamarádkami, už vůbec nechce uznat
Jacka za svého nového otce. S obavami očekává narození nového sourozence. Při
porodu však dojde ke komplikacím, miminko je zdravé - je to kluk, ale maminka
upadne do kómatu. Ella je ze všeho velice nešťastná, bez maminky není nic jako
dřív. S Jackem vychází špatně, pokusí se dokonce kontaktovat svého pravého otce.
Ani ve škole se jí příliš nedaří. Jediné, na co se upne, je její nový projekt o velrybách
a samozřejmě naděje, že se maminka jednoho dne z kómatu probere. | Příběh pro
starší dívky vypráví o Elle, která se musí vyrovnat nejen s novou rodinou a problémy
ve škole, ale hlavně s vážným onemocněním své maminky.

Wilson, Jacqueline,

První láska /

Sally začala chodit do 9. třídy. Myslí si, že vypadá úplně nemožně, cítí se, jakoby
nikam nepatřila. Naštěstí není sama, ale to si Sally neuvědomuje. Navíc k tomu
všemu nemá kluka. Nemá... ? S jedním si sice dopisuje, ale to je takové "ucho".
Před svými nejlepšími kamarádkami, Naďou a Magdou, si vymyslí svého vysněného
Dana. Jaké to však bude překvapení, když se skutečný Dan objeví nečekaně na
narozeninové party? | Vyprávění čtrnáctileté Sally o jejích "puberťáckých"
problémech ve škole, doma, ale hlavně s klukama. Pro děti od 10 let.

Wilson, Jacqueline,

První slzy /

Vyprávění čtrnáctileté Sally o problémech s láskou, s kamarádkami i s rodiči.
Zkrátka o situacích, při kterých je často vyplakáno mnoho slz. Pro děti od 10 let. |
Čtrnáctiletá Sally zdánlivě nemá žádný důvod k slzám: má své dobré kamarádky
Naďu a Magdu, a také svého kluka Russela, který je k ní milý a pozorný. Přesto jsou
situace, kdy se v jejích očích zalesknou slzy. Ačkoliv se románek s Russelem vyvíjí
velice slibně, na jednom zdánlivě obyčejném mejdanu se mnoho věcí změní.
Mejdan se tak ukáže nejen jako veliká zkouška přátelství holek, ale také samotného
vztahu mezi Sally a Russelem. Kamarádky Sally mají také svá trápení. Magda
truchlí pro svého zemřelého křečka. Naďa je zase nadšená ze svého nového přítele
a jeho zamilovaných a romantických e-mailů. Vůbec nebere na vědomí varování
kamarádek, že to může být malinko nebezpečné. Naopak je na ně rozzlobená a
myslí si, že jí ho jednoduše závidí. V životě jsou zkrátka situace, při kterých jsou
vyplakány potoky slz a posmrkány hory kapesníků...

Wilson, Jacqueline,

Půlnoc /

Příběh o sourozeneckých vztazích, rodinném tajemství a touze po opravdovém
přátelství. Knížka pro děti od 10 let. | Třináctiletá Violet je nadšenou obdivovatelkou
spisovatele Caspera Dreama, jehož knihy jsou plné nejroztodivnějších víl. Vytvořila
si svůj vlastní svět plný fantazie a křehkého třepetání vílých křídel. Ve škole s ní
však nikdo nekamarádí. Naštěstí k nim přichází nová spolužačka Jasmine. Stanou
se z nich nejlepší kamarádky. Je však jejich přátelství upřímné? Starší bratr Will
dokáže být k Violet v jednu chvíli milý a ohleduplný, vzápětí ale také nespravedlivý
až krutý. Vztahy s rodiči jsou také velmi napjaté. Po tom, co se Will dozví tajemství
ze své minulosti, se to ještě zhoršuje. Tajemstvím ale stále není konec!

Wilson, Jacqueline,

Pusinka /

Wilson, Nathan D.

Sto tajných dvířek /

Wolf, Tony

Poplach v trpasličím lese

Zahn, Timothy,

Dědic impéria.

Zahn, Timothy,

Poslední povel.

Zahn, Timothy,

Temná síla na vzestupu.

Zemanová, Zuzana,

Když vločky pláčou-- /

Po únosu rodičů se Henry přestěhoval ke své tetě a strýci do Kansasu. Jednou v
noci ho probudí padající omítka. Na zdi se objeví dva neobvyklé knoflíky. Henry
seškrábe další kus omítky a odhalí dvířka, devadesát devět malinkých dvířek. Kam
všechna ta dvířka vedou? | První část nového fantasy příběhu plného dobrodružství
pro starší děti. Co vše se může ukrývat za omítkou v jednom podkrovním pokoji.

Lehkovážná Monika zmítající se mezi dvěma partnery nakonec odjíždí za prací do
Německa. Ze všeho má poněkud smíšené pocity. Teď už opravdu musí být
zodpovědná, i když začátky jsou těžké. Časem si ale zvykne, objeví se noví přátelé
a dokonce i nová láska... | Příběh současné dvacetileté dívky, hledající správnou
cestu životem. Vhodné pro -náctileté, ale jistě potěší i starší čtenáře.

Autor
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Zimmermann, Irene,

Jako vejce vejci /

Dobrodružství dvanáctileté Henriety, která se snaží získat zpět svého kluka Toma.
Čtení pro dívky od jedenácti let. | Henrietu čekají velké letní prázdniny a ona se moc
těší, že je prožije se svým klukem. Věci se však dají do pohybu špatným směrem.
Domů se vrátí za účelem nářku její starší sestra, která se rozešla s přítelem,
nejlepší kamarádka odjede do Berlína a především Tom na ni nemá čas, protože si
sjedná na celé léto brigádu. Henrietě však na Tomově vysvětlení něco nehraje a
když jednou náhodou zjistí, že Tom vůbec není tam, kde říkal, začne pracovat její
představivost. Už si je téměř jistá, že Tom chodí s jinou a tak přichází na řadu
bojový plán.

Zimmermann, Irene,

Napotřetí ho ulovím /

Henrieta se mylně domnívá, že Tom, do kterého se zamilovala, je synem učitelky matikářky. Ačkoli byla jedničkářka, předstírá, že matematice nerozumí a potřebuje
doučování. Doufá, že se tak s Tomem setká. Jaké je však její překvapení, když
poznává učitelčina syna! Henrieta se nevzdává, Toma se snaží najít za každou
cenu, jenže se čím dál víc zamotává do lží... A4 VM | Příběh Henriety, která se
snaží seznámit se svým idolem. Román pro dívky od jedenácti let.

