Výměnný fond z Kuřimi beletrie pro děti a mládež
(v knihovně k zapůjčení do konce roku 2019)

Ella, malé slůňátko. Ella má míč
Ella souhlasí, že nahradí zraněného člena fotbalového týmu. Fotbal
ale nikdy před tím nehrála! Díky tréninku a velké pomoci Frankieho a
svého kouzelného klobouku se ale stane cenným členem týmu. A
zjistí při tom jednu důležitou věc – aby sis užil hru, nemusíš být
zrovna ten nejlepší hráč!

Já jsem Vipo, poleť se se mnou!
Pejsek s dlouhatánskýma ušima se vydal se svým nejlepším kamarádem,
čápem Klapem, a s oblíbenou kočkou Mínou v batůžku na zkušenou do
světa...

Princezna na hrášku a další pohádky
Šípková Růženka, Princezna na hrášku, Oslí kůže, Princ Chocholouš,
Pasáček vepřů - pět klasických pohádek...

Auerbach, Annie: Horseland. Znovu v sedle
Během tréninku prožije Molly ošklivý pád z klisny Calypso. Strach
z toho, že by mohla ještě někdy spadnout, jí pak brání, aby se do
sedla znovu vrátila. Všichni na ranči si dělají starosti – bude Molly
ještě někdy jezdit? Zvítězí nad svým strachem?

Bažant, Jan: Sám v muzeu a výpravy strojem času
Když pan vrátný zavře muzeum a vydá se na obhlídku, začnou se dít
věci! Ožívají tu pozoruhodné příběhy, které můžete sledovat v podobě
komiksového dobrodružství prestižního výtvarníka Hzy Bažanta.
V jednotlivých kapitolách se dozvíte mnoho zajímavého třeba
o legendárním letounu Spitfire, Věstonické Venuši, kousku Měsíce od
samotného Neila Armstronga, babičce Boženy Němcové či amuletech
indiánského kmene Chívaro. Originální a zábavná kniha podle
úspěšného cyklu České televize!

Bizzi, Regina: Okouzlena Flora
Temný les je v ohrožení a Flora zjistila, že ho může zachránit pouze
velká oběť. Naštěstí je v kouzelnické knihovně spousta knih se starými
zaříkadly, která by mohla pomoci. Podaří se vílám Winx najít to pravé?
Zafunguje Univerzální kouzlo? Doba je těžká, ale láska překoná
kdejaké utrpení…

Blade, Adam: Beast Quest: Sepron, mořský plaz (2. díl)
Druhá kniha série Beast Quest. Království Avantii ohrožuje šest netvorů,
které kouzelník Malvel poštval proti lidem. Podle proroctví zemi osvobodí
obyčejný kovářský učeň Tom! Dokáže však přemoct Seprona - hluboko
v mořských hlubinách sám bojovat v pěnící se temné vodě se svíjejícím
mořským plazem?

Blade, Adam: Beast Quest: Akta, horský obr (3. díl)
Třetí kniha sedmidílné série Beast Quest . Království Avantii hrozí zkáza.
Šest netvorů Malvelovými ďábelskými kouzly zdivočelo. Třetí z nich je Arkta,
horský obr, který zabíjí všechno živé a zasypává kamením lidská obydlí.
Dokáže obyčejný vesnický kluk Tom sejmout zlé kouzlo a zastavit jeho
řádění - ozbrojen jen mečem a štítem? Hrdinská výprava pokračuje!

Blade, Adam: Beast Quest: říše zla. Torgor, strašlivý minotaurus
(13. díl)
První výprava v Říši zla. Dobří netvoři, ochránci Avantie, byli odvlečeni do
temné Říše zla, nehostinné pustiny, kterou ozařuje chladné rudé slunce
a kde vládne čaroděj Malvel. Tom a jeho přátelé se vydávají na novou
výpravu. Dokážou jen za pomoci své vynalézavosti dobré netvory osvobodit,
přestože je vězní šest stvůr, zlých až do morku kostí?

Blade, Adam: Beast Quest: říše zla. Kaymon, gorgonský pes (16. díl)
Čtvrtá výprava v Říši zla. Tom s Elenou a čtyřnohými přáteli musí porazit
dalšího netvora, kterého stvořil temný čaroděj Malvel. Gorgonský pes
Kaymon, který dokáže měnit svou podobu, na ně číhá v ruinách starého
hradu. Bude Tom dost chytrý na to, aby ho přemohl lstí?

Blanck, Ulf: Mouchy útočí
„To musí být tisíce much,“ vykřikl Bob.
„Kde se všechny berou?“ zasténal Justus.
„Nemám ponětí. Vím jen, že musíme něco podniknout, nebo to špatně
dopadne.“ Co slovo, to skutek: Justus, Petr a Bob, tři mladí detektivové
z Rocky Beach, se vydávají za příčinou invaze much.
Osudové rozhodnutí... Napínavé případy dětských detektivů.

Boehme, Julia: Leo & Luky. Nejlepší kamarádi
Lenčina maminka právě zdědila domek na venkově. A protože začaly
prázdniny, hned se tam obě společně vypraví. Jaké je jejich překvapení,
když zjistí, že kromě domečku vlastní také louku a krásného oslíka Lea.
Jeho velký kamarád, poník Luky, patří Martině, holčičce ze sousedství. Leo
a Luky by si přáli, aby se dívky skamarádily. První setkání ale nedopadne
nejlépe. Překonají Lenka a Martina první nedorozumění a stanou se z nich
kamarádky?

Braunová, Petra: Rošťák Oliver a Marica čarodějka
Rošťáka Olivera už možná znáte z první stejnojmenné knížky. Teď je
Oliver o rok starší, moudřejší, a stále zamilovaný do černovlasé
spolužačky Marici. Končí druhá třída a přichází smutné loučení. Marica,
která pochází z Chorvatska a před válkou odjela do bezpečných Čech, se
v létě vrací do rodné země. Proto velké letní prázdniny -- pro školáky
nejmilejší období -- Oliver s Maricou chtějí prožít spolu. Splní se jim jejich
tajné přání? Marica je přece čarodějka...

Braunová, Petra: Rošťák Oliver a korále pro mořskou vílu
Je konec školního roku, děti se nemůžou dočkat prázdnin! Oliver dostal
dopis s pozváním od Marici – chtěl by zase strávit léto u moře? Cožpak
o to, Oliver bývalou spolužačku miluje od první třídy, a když se měla vrátit
do rodného Chorvatska, byl smutný. Ale pak přijel i s tatínkem za ní
a společný měsíc u moře byl báječný. Tentokrát však má Oliver letět sám,
zvládne to? Určitě! A tak Oliver prožije s Maricou a chorvatskými
kamarády úžasné dobrodružství. Téměř detektivní. A bude to právě Oliver,
kdo všechno objasní! Volné pokračování knih Rošťák Oliver, Rošťák
Oliver a Marica čarodějka.

Brezina, Thomas: Kouzelný hrad. Výprava do podzemí
Na kouzelném hradě už se zase dějí věci. Nejstarší z dětí hradního pána
Lancelino se rozhodl, že za každou cenu musí mít kouzelný meč zrádného
rytíře Dragomíra. Pokud ho získá, stane se neporazitelným. Lancelino se
potají vydává k sídlu zlého rytíře, kde je v podzemí meč ukrytý. Najednou
se ocitá v zákeřné pasti. Zachrání ho sestra Gvendolina a malý bráška Max,
který umí čarovat? Splní si Lancelino svůj sen a bude mít kouzelný meč?

Březinová, Ivona: Eliška a liška
„U nás z nebe padají lišky. No co, co? Vy jste nikdy neviděli padat z nebe
lišku?“ Tak začíná vyprávění I. Březinové o světě plném „nesmyslů“,
o jakém se můžete dočíst jen v hodně zábavné knížce. Vychází s
ilustracemi Heleny Zmatlíkové.

Březinová, Ivona: Kluk a pes
Ahoj, já jsem Julin! Jsem třeťák, je září a právě mi začíná škola. Do školy
nechodím, ale jezdím. Mám rád počítače, závody, psy, a samozřejmě
rodiče a kamarády. Jsem obyčejný, myslím, že docela chytrý kluk. Ahoj, já
jsem César! Jsem prvňák, je září a právě mi začíná škola. Do školy
nechodím, ale běhám. Mám rád dobré jídlo, výlety, lidi, a samozřejmě své
pány a kamarády. Jsem docela šikovný Julinův osobní asistent. Jsme
nejlepší přátelé a společně zvládneme úplně všechno!

Březinová, Ivona: Medvědí pohádka
Malý medvídek se probudí předčasně ze zimního spánku, vyleze z nory
a venku potká děda Medvěda. Dají se spolu do řeči a děd Medvěd začne
vzpomínat, jaké to bylo, když byl malý. Co obnáší medvědí život – co to
jsou rezervace, jak se vede medvědům v cirkuse, a dojde i na pohádku
Tři bílé chlupy medvěda Vševěda! Navíc se malí čtenáři dozvědí spoustu
zajímavých věcí z medvědího světa – co je to brloh, jak zacházet se
včelami či proč si některá města zvolila do svého znaku medvěda.
Doplněno půvabnými medvědími ilustracemi Jaromíra Zápala.

Bussell, Darcey: Malá baletka. Ela a skleněný střevíček (4. díl)
Čtvrtá kniha série Malá baletka. Ela se svými kamarádkami připravují
taneční představení pro svou učitelku, madam Za-zu. Jenomže uprostřed
příprav ji náhle kouzelné střevíčky odnesou do Země kouzel...

Drijverová, Martina: Kouzlo voodoo
Anna a Jan musí odjet z domova kvůli epidemii neštovic, a tak se
vydávají na cestu za tetičkou, která žije v osamělém sídle vysoko
v horách. Ne nadarmo se mu říká Orlí hnízdo. Anna se těší, jak si bude
vyšívat a zdokonalovat se ve francouzštině, zato Jan se nemůže dočkat,
až uvidí všechny trofeje po strýčkovi, který cestoval po celém světě. Ani
jednoho však nenapadne, že je čeká dobrodružství, ze kterého jim budou
hrůzou vstávat vlasy na hlavě. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží?
A pomůže jim starodávné a nebezpečné kouzlo voodoo z ostrova Haiti?

Drozda, Robert: Pohádky přednosty Drahoráda (2. díl)
Volné pokračování knihy ""Pohádky pana př ednosty"". V této
knížce se dozvíte, kdy může kuchař jet na lokomotivě, nebo jak
se
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Dlouhý odnaučil

hrát

karty.

Najdete

zde pohádky o mašince, která se nerada myla, o mašinkách,
které se bály jezdit v noci, nebo jak to chodí v polepšovně pro
lokomotivy. Myslíte, že děda Drahorád dokáže vymyslet
pohádku o Pendolinu? To vám prozradit nemohu, ale jestli máte rádi příběhy s dobrým
koncem, jste na správné adrese.

Durková, Milena: Nové příhody černé čarodějnice
Černá čarodějnice je strašidelná nešika. Sotva napraví jedno popletené
kouzlo, vyčaruje další pohromu. Ještě že má dobré kamarády, kteří ji nikdy
nenechají na holičkách. Se svým věrným koštětem se nezalekne dračí
rodinky ani ukrutně zlé čarodějky Zlodušky. A co teprve když se její bota
Žralběta rozhodne zúčastnit módní přehlídky? Jak tohle může dopadnout?

Falk, Ann Mari: Katrin a Lotka
Katrin a Lotka jsou velké kamarádky. Lotka je odvážnější a trochu
zlobivější, ale obě si dobře rozumějí ve svých bláznivých nápadech.
Katrin má o rok staršího bratra Olla, který jim rád při hrách asistuje.
První dobrodružství je velikonoční a vypráví o tom, jak si holčičky
vyměnily maminky, co z toho bylo a jak to dopadlo s velikonočními
vajíčky. Druhý příběh je vánoční, a tak s Katrin a Lotkou báječně a vesele strávíme
adventní čas i Štědrý den.
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o zvířátkách
Taška byla zelená jako tráva, ale uši měla čtyři. Dvě plátěné a dvě
chlupaté. S takovou taškou k nám přišla babička poprvé… V této knížce
z edice VELKÁ PÍSMENA se začínající čtenáři seznámí se zrzavým
králíkem Šikulou, s mrňavým černobílým klubíčkem, které pořád spalo
a s koťátkem, které se našlo v jahodovém záhoně. Kniha je určena nejmenším čtenářům,
které se teprve učí číst.

Gier, Kerstein: Rudá jako rubín: láska nezná čas
Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn
zrovna snadné. Jednoho dne se s ní zatočí svět a ona se rázem ocitne ve
známé ulici, jenže téměř sto let před svým narozením. Vzápětí pochopí, že
tím největším rodinným tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit,
jaké nebezpečí člověku hrozí, když se zamiluje napříč časem.

Günter Grün: Mašinky
Plnou parou vpřed! Pro Davida je nejúžasnější, když letí s vlakem po kolejích.
A Kryštof, ten jede vlakem poprvé úplně sám na návštěvu k tetě a zažije
nejnapínavější dobrodružství svého života. Miki zjistí, že Julie má ty
nejkrásnější vláčky, jaké existují. Škoda jen, že Julie je holka, protože Miki
nemůže holky ani vystát...

Hagmar, Pia: Klářino vítězství (8. díl)
Osmá kniha série Klára. Kláru čekají první závody v terénu, na které ji
s jejím milovaným ponym Starem přihlásila její nebojácná sestra.... Klára
při trénování na závod spadne z koně a málem ochrne. Podaří se jí
překonat strach a začít znovu jezdit? Kláru čekají první závody v terénu, na
které ji s jejím milovaným ponym Starem přihlásila její nebojácná sestra
Lisa. Přípravy jdou Kláře skvěle, až do chvíle, kdy se Star splaší, ona z něj
spadne a málem ochrne. Znova se vyšvihnout do sedla je najednou tak
těžké… Kláru zachvátí panický strach. Je tu ale někdo, kdo jí ho chce
pomoct překonat. Jonteho bratr Peter, nejlepší jezdec v okolí. Chce Kláře pomoct
doopravdy, nebo to dělá jen proto, aby se zalíbil Lise? A záleží na tom vůbec? Hlavně když
Klára najde odvahu znovu jezdit. Podaří se jí to?

Hagmar, Pia: Klářin velký závod (10. díl)
Desátá kniha série Klára. Lisa, Klára, Jonte a Sandro trénují pod Peterovým
vedením na vánoční závod v jízdárně. Lisa doufá, že ji vyberou do školního
družstva...
Hagmar, Pia: Klára a hříbátko (12. díl)
Dvanáctá kniha série Klára. Den, kdy má Mira přivést na svět hříbátko, se
nezadržitelně blíží a Klára má obavy. Podaří se všechno, jak má?. Den, kdy
má Mira přivést na svět hříbátko, se nezadržitelně blíží a Klára má obavy.
Podaří se všechno, jak má? V minulosti totiž Mira nakonec o hříbátko vždycky
přišla… Naštěstí je tu pro Kláru Sandro, Jonteho bratranec. Začínají mít k
sobě postupně čím dál blíž… Ale co na to Jonte?

Hajnal, Eszes: Hmyzáčci: příběhy z trávy
Kniha pohádek Hmyzáčci nabízí pohled do kouzelného světa přírody, plného
krásy, tajemství a divů. Hrdiny veselých a napínavých historek jsou drobní
živočichové, se kterými se běžně setkáváme v přírodě. Dostane se
svatojánský brouček včas do zimního úkrytu, nebo ho přemůže nečekaná
vánice? Co vyhraje mravenec Jenda, když nezvítězí v běžeckém závodě?
Pojď a objevuj krásy světa prostřednictvím laskavých příběhů z trávy!

Chesterfield, Sadie: Horseland. Otázka drezury (4. díl)
Za normálních okolností jsou Sarah a její klisna Scarlet sehraná
dvojice. Teď však před nimi stojí velká výzva! Postranní chůze je velmi
náročný prvek drezury a Sarah ho chce zvládnout za každou cenu.
Nemá ale dostatek trpělivosti a svou horlivostí všechno zkazí
a nakonec to vzdá. Bude mít ve chvíli nejvyššího nebezpečí dostatek
odvahy, aby dokázala s pomocí toho, co se svým koněm zvládli,
zachránit přátele?

Johnson, Rebecca: Julinka a její zvířátka: Nemocnice pro mláďátka (4.
díl) V lese vypukl obrovský požár, takže Julinčina maminka je v jednom kole.
Každý den jí na kliniku přivážejí další poraněná mláďata. Julinka
a její kamarádka Zuzka jí pomáhají. Krmí roztomilé mládě koaly, ošetřují
malou tlustou vačici a spoustu dalších zvířátek.

Johnson, Rebecca: Julinka a její zvířátka: Výprava do ZOO (6. díl)
Šestá kniha série Julinka a její zvířátk a. Splnilo se mi veliké přání. Vyhrála
jsem v soutěži, a díky tomu si můžu na celý den vyzkoušet práci
ošetřovatelky v ZOO. Kamarádka Zuzka půjde samozřejmě se mnou.
Budeme krmit surikaty, tygry i tučňáky a dozvíme se spoustu nových věcí.
Senzační také je, že každým dnem se má narodit malé slůně. Kdybych tak
mohla být při tom!

Johnson, Rebecca: Julinka a její zvířátka: Zatoulaní pejskové (7. díl)
Sedmá kniha série Julinka a její zvířátka. Dnes v noci byla veliká bouřka
a v ulicích teď běhá spousta vyplašených pejsků. Jeden se objevil přímo
u Julinčina okna. Jako kdyby tušil, že miluje zvířátka a že jde s maminkou
a Zuzkou vypomáhat do psího útulku...

Kaftanová, Irena: Jak se kouzlí v pohádkách
Jak se kouzlí v pohádkách ? Máte rádi kouzla a čáry ? Seznamte se s hrdiny
dobrodružných příběhů - prožívají krušné chvilky, protože zlí skřeti jsou
záludní, vypočítaví a úskoční. Dobré víly, kouzelné předměty, ale také rozum
a dobré srdce pomohou překonat lecjaká úskalí...

Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi ohnivými strašidly
Příběhy o ohnivých mužích, o ohněm planoucích psech, koních, kohoutech a
dalších strašidelných tvorech, ze kterých šlehají plameny a srší jiskry. Dozvíte
se o plamenných sudech, košťatech, o plápolajícím meči a dalších ohnivých
předmětech...

Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi přízraky
Strašidelné příběhy, tentokrát o nemilosrdných pánech a jiných hříšnících.
Jejich duše nenalezly po smrti klid, a tak musí jako přízraky dodnes obcházet
místa, kde za svého pozemského života pobývali nebo kde spáchali zlý skutek.
Nechybí ani pověsti o lidech, kteří žili spořádaně, ale jejich duše natolik přilnula
k místům, kde pobývali, že v přízračné podobě tato místa nadále chrání...

Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi trpaslíky
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z podzemí, permonících z českých dolů i o nejrůznějších šotcích, plivnících a
řadě dalších pozoruhodných bytůstkách...
Klimek, Hynek: Strašidlář. Mezi námi draky
Ještěr Hypolit se po mnoha letech probral v hluboké podzemní sluji z dlouhého
spánku a vzpomíná na své kolegy a kolegyně saně. Na ty jednohlavé jako je
on, i na ty troj-, sedmi- a vícehlavé, o kterých existuje u nás i po celém světě
řada pověstí a pohádek. Připomene nám dobu, kdy draci ještě pojídali
princezny a bojovali s drakobijci...

Komendová, Jitka: Neplechy medvídka Matýska
Matýsek je úplně obyčejný medvědí kluk. Rád si hraje, chodí do
školky, ale občas také trochu zlobí a neposlouchá. Zažívá proto
spoustu dobrodružství, která jsou jednou veselá, jindy zas pořádně
napínavá. Třeba jako tehdy, když zabloudil, a pak hledal cestu
domů…

Kratochvíl, Miloš: Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
Knížka Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my je úsměvným
vyprávěním malého kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším
období roku. Kniha je celobarevná a bohatě ilustrovaná.
Prosinec je měsíc, kdy se pořád něco děje. Někdy se třeba půl
roku nestane nic, ale v prosinci se děje jedna věc za druhou.
V pondělí poprvé napadl sníh, v úterý jsem měl horečku, ve
středu málem zmrzla paní Vránová, když podle ní stavěl pan Vrána Matýskovi sněhovou
babičku, pozítří přijde Mikuláš a blíží se Vánoce! Výkladní skříně jsou nazdobené zlatými
řetězy a kouličkami, všude blikají barevné žárovky. V rádiu hrají stále častěji koledy – a my
jsme dostali za domácí úkol napsat popis nádraží! Teď, když každý myslí jenom na to, o co
si napíše Ježíškovi! Zajímalo by mě, o co si všechny děti píšou. O co nejvíc. A taky bych
chtěl vidět, jak velikánskou má Ježíšek schránku na dopisy…

Krolupperová, Daniela: Bubáček
Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už mu maminka před
spaním vyprávěla. Co teď? Musí vymyslet nějakou novou – o Bubáčkovi.
Tatínek ho Lukášovi pak pěkně nakreslil. Když se však Lukáš druhý den
ráno probudí, Bubáček je pryč! Večer, když smutný Lukáš už leží
v posteli, se v pokojíčku něco šustne… Kdopak to asi je?

Kšajtová, Marie: Matýsek a Majdalenka
Vaši kamarádi z časopisu Báječná školka, Matýsek a Majdalenka,
nezahálejí! Připravili si pro vás již čtvrtou knížku pohádek a komiksů.
Prožijte s nimi nová dobrodružství a přečtěte si, jak v Písmenkově vařili
sněhovou kaši, jak cestovali na slet čarodějnic nebo jaké to bylo, když
na jaře potkali loužáky.

Kvasnovská, Barbora: Dráček Drápek a království ohně
V daleké zemi, která se jmenuje Království ohně, žijí jen samí draci.
Někteří jsou velcí jako dům, silní jako tisíc aut a sto vlaků, jiní jsou
malincí skoro jako lidé. Všichni však mají jedno společné: mají rádi
horko a oheň. Jednoho dne snese do Ohňové hory dračí maminka
vajíčko a z něj se vyklube dráček Drápek. Zajímá vás, jaká
dobrodružství na něj v zemi lávy, plamenů a kouře čekají? Tak se
honem dejte do čtení!

Lazarová, Mária: Tři koťátka tety Mily
Milé děti, seznamte se s Herkulesem, Jonášem a Lucinkou, s koťátky,
která vyrůstají u laskavé tety Mily. Jejich velké dobrodružství začne v den,
kdy malou Lucinku unese jestřáb. Herkules a Jonáš ani chvilku neváhají
a rozběhnou se za ní. Cestou potkají zapomnětlivého zajíce Karotku
a jeho přítele orla Maxe. Ti kocourkům pomohou se záchranou sestřičky.
Stanou se z nich dobří přátelé. Tady však příběh koťátek nekončí. Než se
vrátí k svojí tetě Mile, zažijí ještě všelijaká dobrodružství…

Lebeda, Jan: Medovníčkova dobrodružství
Další v pořadí již pátá knížka příběhu veselého lesního skřítka
Medovníčka, který má rád včelky, děti a zvířátka. Každému ochotně
pomáhá a zažije při tom spoustu dobrodružství a legrace.

Lebeda, Jan: Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka
Skřítek Medovníček má rád všechna zvířátka, ale teď si jako nového
kamaráda našel jiného skřítka. Jmenuje se Barvínek, žije v trávě na
loukách a stará se o kytičky a vůbec o všechny rostliny. Dbá, aby květy
měly správnou barvu, aby tráva dobře rostla a také aby obilí pěkně zrálo
ve slunci. Oba skřítkové spolu zažívají nejrůznější dobrodružství, a jak
mohou, pomáhají zvířatům, hlavně včelám, které má Medovníček ze
všech nejraději a o jejichž životě vypráví Barvínkovi spoustu zajímavostí.

Lindgren, Astrid: Karkulín ze střechy
V úplně obyčejné ulici ve Stockholmu, v úplně obyčejném domě
bydlí úplně obyčejná rodina Svantessonových. Obyčejný tatínek,
obyčejná maminka a tři docela obyčejné děti Albert, Bety a Ben.
Nahoře v domečku za komínem však přece jen někdo neobyčejný
žije – Karkulín ze střechy. A kdože to vlastně je? Ten malý,
neodolatelný chlubílek a nenasyta, polopohádkový človíček, který
umí létat ve vzduchu a provádí samé neuvěřitelné věci?

Lindgren, Astrid: Madynka
Milé a rošťácké příběhy z pera u dětí oblíbené autorky potěší hlavně
malé čtenářky. Madynka je sedmiletá, trochu nezkrotná a úžasnými
nápady překypující holčička. Žije s rodiči a mladší sestřičkou Lízou
na venkově. A protože svou malou sestru miluje, vymýšlí pro její
zábavu nevšední radovánky, které se jí ale obvykle tak trochu
vymknou z rukou. Sestřičky prožívají báječné dětství a vůbec jim
nevadí, že nad jejich neuvěřitelnými kousky vstávají dospělým občas
vlasy na hlavě.

Lindgren, Astrid: Skřítek Nils
Osm neobyčejných příběhů o dětech a jejich kamarádech
z pohádkového světa. Skřítkovi, který umí kohokoliv zvětšit či
zmenšit, o nudící se princezně, kterou teprve malá holčicka naučí
si hrát, nebo o Petrovi, který nevěří na lupiče, ale musí před nimi
uhájit babiččin náhrdelník. Soubor osmi dosud nevydaných
nezapomenutelných dobrodružství od Astrid Lindgrenové.

MacDonald, Alan: Rošťák Bertík: Pusuuu!
V pořadí již třináctá knížka s příběhy ROŠŤÁKA BERTÍKA – kluka se
zvyky, které všechny dospělé kolem děsí! Bertík má plnou hlavu
ztřeštěných plánů a šílených nápadů, a jestli prahnete po potížích, už
dál nehledejte – Bertík v nich vězí až po krk! Další tři humorné
příběhy, které dozajista zaujmou malé školáky. Text je doplněn
velkým množstvím skvělých ilustrací. Čtení pro děti od 6 do 9 let.

McCombie, Karen: Deník rebelky. Moje šáhlý bábinky
Ahóóój! Jmenuju se Sadie a moje trhlá rodinka je zase v kondici.
Přijela babička Nonna, která ví všechno nejlíp a pořád nás všechny
opravuje. Chrápe, navezla se mi do pokoje a co je nejhorší,
vyzdobila si ho "po svém". Chystá se k nám i moje druhá babička.
Mám nepříjemný tušení, že si ty dvě vjedou do vlasů. A jestli
tě zajímá, jak se má moje trapný dvojče Sonny, tak se má dobře.
S kapelou budou mít velkej koncert. Doufám, že ho ty jeho fanynky
sežerou a bude od něj klid!

Mlíčková Jelínková, Michaela: Dobrodružství pana Kolečka
Neobvyklá trojice nerozlučných kamarádů vás naučí, že veteráni
nepatří do starého železa, že nemít jednu nohu není překážka a že
s věrnými kamarády a láskou, která nerezaví, doj(e)dete nejdál.
Výtvarně jedinečná a bohatě ilustrovaná knížka, jejíž kulisu vytvořila
místa známá i polozapomenutá, zaujme dětské hlavičky a přitom
jen tak mimochodem poučí – dost možná, že se něco nového
dozvědí i rodiče. Tak schválně, víte, proč se Bílá hora jmenuje Bílá
a kde se vzala Divoká Šárka? Příběhy, které vznikly z lásky k blízkému místu a k jednomu
chlapečkovi, který nemohl usnout bez pohádky, jsou nerozlučně spjaté s vtipnými
ilustracemi Jana Laštovičky.

Mlynowski, Sarah: Kouzla vzhůru nohama. Kamínky a balvany
Když nastane průšvih, je moc snadné ukázat prstem na děti
s nejzamotanějšími magickými schopnostmi. Ale žáci Kouzel vzhůru
nohama se jen tak nedají. Rozhodnou se zjistit, co se ve skutečnosti
děje - a vrátit školu zpátky do starých kolejí, než se stane něco fakt
ošklivého...

Morkes, Petr: Komisař Vrťapka & tajemství mahárádžova
vejce
Neohrožený komisař Vrťapka se vydává po stopě zločinu, který se
odehraje přímo v zákulisí mezinárodní soutěže kouzelníků...

Motlová, Milada: Mančí a Jonáš: kočičí příběh
Koťátka Mančí a Jonáš bydlí v domečku u laskavého Pána a hodné
Paní a prožívají všelijaká kočičí dobrodružství. První kroky z jejich
pelíšků jsou pro ně nepřetržitou řadou úžasných objevů, a stejně tak
i prozkoumávání světa lidí – hlučící bílá obluda v koupelně, rachotící
příšera na zahradě, duhové vznášející se bubliny i šustící ohromné
noviny....

Murphy, Jill: Čarodějnice školou povinné Hvězda splněných přání (7. díl)
Mildred Virválová a její nejlepší kamarádky Maud a Enid se po
prázdninách setkávají už ve čtvrtém ročníku Akademie slečny Krákavé.
Zimní pololetí nezačíná zrovna přívětivě, ale zdá se, že se Mildred
protentokrát maléry vyhýbají. Ukázkově přistane na školním dvoře,
zodpovědně se ujme rozsvěcení a zhasínání luceren a těší se na
soutěž čarodějnických škol. Nesměla by to být ale Mildred, aby se do
klání o krytý bazén nepřipletla. Osud akademie bude záviset právě na
ní, na údajně nejhorší čarodějnici ze všech, a jejím novém kamarádovi,
pejskovi Hvězdě. Co tomu ale řekne slečna Krákavá a jak se zachová obávaná slečna
Metlová? A která čarodějnická škola vyhraje krytý bazén?

Nesbo, Jo: Doktor Proktor a konec světa (3: díl)
Už jste to slyšeli? Že konec světa je na spadnutí? A že budeme patrně
čelit ohromné invazi z vesmíru? Nebyl by to ale doktor Proktor a jeho
spoluhrdinové Líza a Bulík, aby si s tím nevěděli rady. Za pomoci
Proktorových supervynálezů se vydají zachránit svět. Nebudou to mít
snadné. Moc toho o měsíčních chameleonech, kteří chtějí ovládnout
Zemi, nevědí - zpočátku jen to, že dokáží být neviditelní, trpí řečovou
vadou a kradou ponožky. Maličký Bulík si ale vždycky poradí a docela jistě svět zachrání.
Nebo ne? Vydejme se spolu s ním a jeho přáteli na další ulítle šílenou výpravu a držme jim
palce.

Ondracek, Claudia: Medvědí příběhy
Čtyři veselé příběhy o medvědech. Jak před medvědy bezpečně ukrýt
potraviny? Jak se z obyčejných kluků stanou Divocí medvědi? Co dokáže
kamarádská pomoc? Jak se tančí s medvědem? O tom všem vypráví
knížka určená začínajícím čtenářům.

Pospíšilová, Zuzana: Knihovnické pohádky
S touto vtipně ilustrovanou knížkou poznáte knihovnu tak, jak ji neznáte.
Seznámíte se skřítky knihovníčky, vysvobodíte zakletou knihovnici, budete
svědky toho, jak se z čarodějnice stane vášnivá čtenářka, a možná se
i dozvíte, jak vznikla první kniha. Jistojistě se však utvrdíte v tom, že knížky
jsou výborní kamarádi, se kterými nikdy nehrozí nuda. Pěknou zábavu
s Knihovnickými pohádkami!

Pospíšilová, Zuzana: Kouzelná třída. Příběh pokračuje
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.

Pospíšilová, Zuzana: Školnice Valerie odhalena (2. díl)
Pozor! Krásná školnice je opět v akci. Učitelé dostávají pěkně zabrat,
úplně se mění před očima. Už tolik nekřičí, písemky ubývají. Co je za
tou podivnou proměnou? Kdo dětem pomáhá? Martin už je záhadám
na stopě. Odhalte také Valeriino tajemství! Další vyprávění Zuzany
Pospíšilové volně navazuje na knihu Školnice Valerie v podezření.

Pospíšilová, Zuzana: Záchranářské pohádky
Dvacet vtipných pohádkových příběhů má jednoznačné hrdiny – hasiče,
lékaře a policisty. Kromě nich se ale můžete těšit také na víly, vodníky,
skřítky, princezny a další obvyklé pohádkové postavy. Všichni dohromady
se postarají o to, aby při všemožných nehodách, lumpárnách a
vylomeninách vždy všechno dobře dopadlo. Až si Záchranářské pohádky
přečtete, jistě si už jednou provždy budete pamatovat telefonní čísla 150,
155, 158 a 112. Víte, komu patří? Jestli ne, tak se rychle pusťte do čtení!

Roher, Michael: Babička, Kuře a Drnditonda
S kuřetem je život hned veselejší. Nevěříte? Zeptejte se Drnditonda!
Tenhle stydlivý popleta má totiž kuře rovnou za nejlepšího kamaráda.
A tak by vám mohl vyprávět o tom, jak jeho opeřený parťák sype
z rukávu jednu bláznivinu za druhou a kolik dobrodružství už spolu
díky tomu zažili. Učí se čarovat, sledují Yuttiho, největšího lenocha na
světě, léčí se ze salámové chřipky a vůbec dělají všechno, co je
zrovna napadne. A když se k nim přidá ještě tak trochu potrhlá
kamarádka Mája, je o zábavu postaráno. Jestli se chcete přidat, stačí
se začíst.

Rožnovská, Lenka: Dědo, ty jsi indián
Když školačka Anička odjela na prázdniny k babičce a dědečkovi,
netušila, že to budou prázdniny indiánské. Andulčin dědeček má totiž
srdce malého kluka a moc rád si hraje na indiány. K jeho vykutáleným
nápadům se Anička nadšeně přidá a začnou se dít věci - prádelní
šňůra se promění v laso, sprcha v Niagarské vodopády a soused
Ludvík v nepřátelskou bledou tvář.

Řeháčková, Věra: Sářin příběh
V patnácti prožívá Sára nejen první lásku,ale i roztržky doma. Žije
s matkou a babičkou. Otec před deseti lety odjel na sraz bývalých
spolužáků, od té doby je nezvěstný. Sáru tátovo záhadné zmizení
zajímá už jen proto, že doma se o něm nesmí mluvit. Dávno v ní klíčí
touha vydat se po otcových stopách. Jednoho dne, kdy se rozchází se
svým klukem, se opravdu vydá po otci pátrat na vlastní pěst. Sára
cestuje do rakouských Alp. Sbírá střípky z tátova života a skládá je jako
mozaiku. Jako naschvál se do jejího pátrání připlete kluk Oliver. Sára se do něj zamiluje.
Odjíždí s Oliverem do jedné ze spolkových rakouských zemí. Její zbrklý odjezd není až tak
náhodný, jak by se čtenáři mohlo zdát. Sára strhne vír událostí, o němž se jí ani nesnilo.
Svým objevením zamotá hlavu mnoha lidem. Napínavý, téměř detektivní příběh, budete
číst jedním dechem a jistě mi dáte za pravdu, že umíněnost, s níž jednala Sára, se
mnohdy vyplácí.

Řezníčková, Daniela: Dávej pozor, Všudybylko!
Všudybylka je zvídavá a veselá myška, ale také dost zbrklá. Je
ještě malá a neví, že musí být opatrnější, aby se nezranila.
Všude strká tlapky, naklání se z okna, přebíhá silnici a ani se
nerozhlédne. Když se Všudybylka vydá do města na návštěvu,
rozhodnou se teta Lola s bratrancem, že ji naučí, jak být opatrná.
Tyto krátké příběhy z edice Poznáváme svět pomohou dětem
osvojit si základy pravidel bezpečnosti a naučí je být opatrnější.
Kniha je určena nejmenším čtenářům, kteří se teprve učí číst.

Scheffler, Ursel: Detektiv Klubko. Případ zeleného papouška
Zapoj se opět s detektivem Klubkem do pátrání nejen v případu
zeleného papouška! Detektiv Klubko nikdy nezaváhá a bystře si poradí
i s těmi nejzapeklitějšími záhadami. Tentokrát se Klubko vydává vlakem
do Paříže, aby přišel na stopu bandě lupičů diamantů. K vyřešení
případu mu pomůže právě zelený papoušek. O překvapení však
nebude nouze ani v dalších případech. Pomocí lupy se i z tebe stane
detektiv! Na konci každého příběhu si vyzkoušej, jestli jsi stejně bystrý
jako detektiv Klubko!

Schröder, Patricia: Lukášův dračí kamarád
Podaří se Fůňovi obstát ve zkoušce dospělosti? Jak dopadne jeho
nechtěná návštěva ve světě lidí? Najde Fůňa cestu zpátky ke své dračí
rodině? Na to vše vám odpoví napínavý příběh dráčka Fůni a jeho
nového člověčího kamaráda Lukáše. Knížka je výborným pomocníkem
při prvních čtenářských pokusech dítěte. Velikost písma a náročnost
textu je přizpůsobená začínajícímu čtenáři. Kniha je určena pro čtení
genetickou metodou.

Siglain, Michael: Star wars. Použij sílu!
Vydej se s Lukem za mistrem Yodou a přečti si příběh o tom, jak se naučil
používat Sílu! Trénovat čtení ve světě STAR WARS bude děti bavit!
Příběhy hrdinů, které obdivují a znají z filmů, je nenásilnou formou
přivedou ke knížkám, pomohou jim objevovat svět čtení, a to tempem,
které odpovídá jejich čtenářským dovednostem.

Slabý, Zdeněk Karel: Tři princezny a neonek
Pohádkářů ubývá, tak je nepřehlédněte. Jeden právě postává před
pohádkovým domem s neonovým nápisem Z pohádky do pohádky.
Hned vedle nápisu uvidíte neonovou postavičku skřítka Abuližníka,
neonek svítí někdy červeně, jindy modře a ještě jindy oranžově.
V tom domě přebývají pohádkové bytosti, se kterými můžete prožít
jejich příběhy. Už jste někdy do pohádkového domu zašli? Že nevíte,
kde stojí? Vstupte do něj díky této knížce a seznamte se s dokonalou
princeznou Vilemínkou, se sličnou princeznou Purpurou a s odvážnou
princeznou Uršulou. Snad potkáte také panenku Breburdu s pomněnkovýma očima, která
hledá svoji nejkrásnější holčičku Moniku. Najde ji? Nasedněte na oslíka a vydejte se na
pohádkovou cestu. Pro děti od předškolního věku.

Small, Lily: Zvířátka z kouzelného lesa. Ježeček Jája
Ježčí holčička Jája se nemůže dočkat. Blíží se totiž její nejoblíbenější
událost roku – Vánoční slavnost. Jak poletuje po lese, potkává samá
uspěchaná zvířátka. Nestíhají přípravy na oslavu a mají z toho těžkou
hlavu. Napadne Jáju, jak zvířátkům ulehčit, aby se mohla začít těšit
tak jako ona? Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že
pomáhat je krásné.

Small, Lily: Zvířátka z kouzelného lesa. Poník Poly
Poly je velice stydlivý poník. Kdykoli na ni někdo promluví, znejistí
natolik, že ze sebe nedostane ani slovo. Nemá proto žádné kamarády
a je z toho smutná. Jednoho dne narazí na kočičku, která uvízla na
stromě. Poly ji zachrání a pomůže jí dolů. Kočička ji na oplátku pozve
na piknik s dalšími zvířátky. Přijme Poly lákavé pozvání? Mohla by
tam přece poznat nové kamarády…

Small, Lilly: Zvířátka z kouzelného lesa. Veverka Viki
V Kouzelném lese se bude konat pouť. Veverka Viki by měla společně se
svými kamarádkami zatančit zahajovací tanec, jenže nacvičování se
nějak nedaří. Viki má pocit, že je to její chyba. Přijde jí na pomoc některý
ze zvířecích kamarádů, nebo si bude muset poradit sama? Laskavý
příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat je krásné.

Smith, L. J.: Stefanovy deníky. Zrození
První díl úpíří série se odehrává ve Virginii během války Severu proti Jihu.
Lidé pořádají hon na upíry a za oběť jim padnou také dva bratři Stefan
a Damon, kteří se zamilují do své podivné příbuzné. Poté, co je jejich otec
zastřelí, stojí před rozhodnutím - umřít, nebo se stát upíry...

Smith, L. J.: Tajný kruh. Kniha třetí, Moc
Cassiino strašlivé tajemství bylo odhaleno a Diana se od ní odvrátila…
přitom právě nyní se Tajný kruh musí spojit v boji proti největšímu
nepříteli ze všech, a proto je Cassie nucena obětovat svou lásku
a zavrhnout svou spřízněnou duši. Ale může vůbec v tak děsivé bitvě
mezi dobrem a zlem někdo vyhrát…?

Straffi, Iginio: Kouzlo přátelství
Bloom přišla o veškerou kouzelnou moc! Co se mohlo stát? Zdá se, že
víla ohně si přestala důvěřovat... Kdo na ni seslal tuhle ošklivou kletbu?

Tatíčková, Irena: Horseland. Krásné překvapení (9. díl)
Devátá epizoda z jezdeckého klubu Horsel and. Co se stane, když se
nerozlučné dvojice musí rozdělit? Tentokrát se opět všichni chystají
tábořit v přírodě, ale Chloe náhle onemocní. I klisna Calypso má potíže, a
nabízí se tak jediné řešení: Molly musí osedlat Chloeina koně! Zvykne si
holandský teplokrevník na novou jezdkyni? Zvládne Molly náročnou
výpravu v sedle Chiliho? A co se stane, když uprostřed noci přepadne
táborníky nevítaný host? Naštěstí děti a koně nejsou jedinými obyvateli
ranče Horseland!

Yee, Wong Herbert: Myš a Krtek. Zbrusu nový den
Krtek měl trudné ráno. Našel kalhoty i košili prožrané od molů. Takhle
přece nemůže jít ven. Omotal se šálou, aby díry nebyly vidět,
a zaběhl za Myškou. Myška si naštěstí věděla rady. Vyrobila legrační
záplaty na kalhoty a Krtek zase přišil žaludové knoflíky, a měl
oblečení zase zbrusu nové. Ze starých věcí udělali nové! Nejen
z děravých kalhot. Ale také ze staré pneumatiky vyrobili zbrusu novou houpačku pro
Myšku.

Zíma, Jan: Krátké pohádky na dobrou noc
Poutavé pohádky děti před spaním zaručeně uklidní a navodí u nich
pozitivní myšlení. Přiblíží jim krásy přírody, život zvířátek, připomene
jejich mimořádné schopnosti, vlastnosti i chování. To se často
podobá chování lidí. Děti jsou tak nenásilně vedeny k laskavosti,
ohleduplnosti,

poslušnosti

a

smyslu

pro

spravedlnost.

Zábavné příběhy s poučením pro vaše děti a vnoučata.

Žižková, Helena: Hafík
Martin se s rodiči nedávno přestěhoval do města, a nyní v něm musí
trávit prázdniny. Martin se nudí a nic ho nebaví, dokud nenajde
v kontejneru štěně.

