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CD Eislerová, Jana: Nejznámější bajky 

Vypráví: Jiří Lábus Text: Jana Eislerová, na motivy příběhů od 

Ezopa, J. de La Fontaina a I. A. Krylova Nejznámější bajky jsou 

převyprávěny tak, aby jim snadno porozuměly i malé děti. 

Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako 

pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. Příjemný 

poslech!  

 

Albertalli, Becky: Holka mimo rytmus 

Navazuje na oblíbený LGBT bestseller Já, Simon. Když Leah bubnuje, 

obvykle je v rytmu. Ve svém každodenním životě si ale připadá tak 

trochu mimo rytmus. Má pocit, že nikam nezapadá, dokonce ani mezi 

své nejlepší kamarády. Jako jediná z nich je jedináček, žije jen se svojí 

mámou a peněz nemají zrovna nazbyt. K tomu všemu má Leah velké 

tajemství – je totiž bisexuálka. Nikomu to ale neřekla, a tak ani její 

nejlepší kamarád Simon Spier, který se nedávno sám přiznal                  

k homosexualitě, netuší, čím si jeho kamarádka prochází. Teď když se 

blíží maturita a každý míří na jinou vysokou školu, jediná jistota v jejím 

životě – parta milovaných kamarádů – se rozpadá. Leah najednou neví, co by měla dělat, 

jak by se měla zachovat a jestli náhodou není čas udělat to, co jí nahání největší hrůzu: 

Říct jedné konkrétní osobě, že je do ní zamilovaná.  

 

Andersen, Jan: Vlček trosečníkem 

Pejsek, kterého si většina lidí plete s vlkem, přijíždí na ostrov na 

prázdniny. Hned první den však jeho pán onemocní tak těžce, že musí 

být vrtulníkem převezen zpět na pevninu. V nastalém zmatku si na 

pejska nikdo ani nevzpomene, a ten tak zůstává na ostrově zcela 

opuštěný. Ať se vydá kamkoliv, odevšad ho vyhánějí. Navíc ho čekají 

potíže s místním psem Chundeláčem. Když však Vlček potká dvě děti, 

Emmu a Leona, všechno se obrátí k lepšímu. Teď už jen najít 

ztraceného pána!  



 

Beer, Hans de: Lední medvídku, kam pluješ? 

Malý lední medvídek Lars žije s rodiči na dalekém severu, v zemi 

věčného sněhu a ledu. Nemá ani tušení, že existují i nějaké jiné země, 

které vypadají úplně jinak než jeho domov. To se ale již brzy má změnit. 

Náhoda tomu chce a malý Lars se ocitá sám uprostřed moře na veliké 

kře a potom dokonce jen na sudu. Pluje přímo na jih, vstříc neznámé 

zemi, podivuhodným zvířatům, novým kamarádům a velkému 

dobrodružství.  

 

Bonilla, Rocio: Sourozenci 

Kdopak by neměl problém se svým sourozencem! Jednoduchý příběh                  

s nádhernými ilustracemi je tak trefný a výstižný, že vydá za tisíc slov. 

Oboustranná kniha, ve které z jedné strany vypráví dívka o svém 

bratrovi a z druhé bratr o sestře, ukáže dětem s lehkostí a humorem, jak 

moc pro nás sourozenci znamenají. I když nás umí občas pěkně 

pozlobit.  

 

Burgis, Stephanie: Drak s čokoládovým srdcem 

Aventurína je statečný mladý drak připravený vylétnout z rodné jeskyně                 

a objevovat svět. Jenže její rodiče si to nemyslí. A tak jim to dokáže 

skutkem navýsost odvážným. Zajetím toho nejnebezpečnějšího zvířete – 

člověka. Kdyby jen tušila, že žena, na kterou narazí, jí dá vypít 

začarovanou čokoládu, po které se dračice přemění v obyčejnou lidskou 

holku bez jediného drápu, ostrého zubu, natož ohnivého dechu! Ale 

Aventurína se nevzdává. V hloubi duše je stále tím hrozivým drakem,                  

i když nyní s nově objevenou vášní pro čokoládu. Stačí jen získat místo 

učně v čokoládovně a pak ještě všem ukáže, kdo je tady drak. Nebo ne?  

 

Butler, Dori Hillestad: Strašidelná knihovna: Duch za oponou 

V Klárčině škole začal nácvik divadelního představení. Během zkoušek se 

ozývají divné zvuky a povídá se, že kdosi prý viděl ducha. Kaz se 

společně s Klárkou pouští do pátrání..  

 

 



Butler, Dori Hillestad: Strašidelná knihovna: Na půdě je duch 

Kaze a Klárku vyšetřování zavede na sousedovic půdu, ze které se začaly 

ozývat strašidelné zvuky...  

 

Butler, Dori Hillestad: Strašidelná knihovna: Ztracený duch 

Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Jednoho dne přijde 

silný vítr a odvane ho pryč od jeho rodiny. Zanese ho do vzdálené 

knihovny, kde potká Klárku - holčičku, která ho jako jediná vidí! Klárka 

se chce stát detektivem, a tak Kazovi slíbí, že mu s pátráním po 

rodičích pomůže. Stopa, po které se vydají, je přímo v knihovně. Před 

pár dny se totiž v jedné z místností začalo ozývat strašidelné kvílení, 

které děsí návštěvníky. Že by to byl někdo z Kazovy rodiny?  

 

Cimický, Jan: Poslední prázdniny 

Kouzelné slovo, prázdniny! Trvá nekonečně dlouho, než se přiblíží a pak zase 

moc rychle uběhnou. Tak se to opakuje každý rok. Pavlovi je třináct, když 

příběh začíná a on, stejně jako jeho vrstevníci, kamarádi a spolužáci lační po 

dobrodružství. Co všechno se dá podnikat v klukovské fantazii a nejlépe 

alespoň ve dvou! Sám se člověk nudí… A tak kluci, aniž by si to uvědomovali, 

procházejí den za dnem, objevují a hledají a svými zážitky se pozvolna stávají 

dospělejšími. První prázdninové lásky, stejně jako náhodné setkání se 

zločinem, školní dny i touha něco stvořit. Každý den přináší něco nového. 

Jejich poznání světa je někdy křivolaké, ale vždy upřímné a opravdové. Tak, zdánlivě                   

v klidném proudu času, procházejí úskalími základní školy a zažívají změny, které jim 

nabídne škola střední. Noví lidé, nové zážitky. A najednou je čeká je zkouška zralosti, 

vstup do nové a tajemné éry, které se říká dospělost. Jsou však stále stejní! Copak je 

může nějaký měsíc či rok opravdu změnit? 

 

Clarke, Jane: Doktorka Micka. Mlsné kotě 

Doktorka Micka a její asistent Burák pořádají ve své ordinaci Den zářivých 

úsměvů a všem zvířátkům kontrolují chrup. Znenadání jsou ale přivoláni 

na festival v Bodlákově, kde právě probíhá soutěž v pečení dortíků. Mlsná 

kočička Sněženka nedbala varování a popálila se o příliš horký dort. Micka 

s Burákem neváhají ani chvilinku a rychle vyrážejí k dalšímu případu!  



Čálková, Alena: Do průvanu za uši tatínci se nevěší 

Sedmiletý Bruno touží být detektivem, ale v jeho okolí se moc záhad 

nevyskytuje. Až jednou večer se u nich doma objeví víla Dospělka, která 

Brunovi prozradí, že napravuje lidi v Institutu chování dospělých, který sídlí 

ve Vílovicích. A že jeho tatínek už je do Vílovic povolán! Překvapený Bruno 

hned vílu poprosí, aby ho vzala dnes v noci tajně s sebou. On přece musí 

tatínkovi pomoct se polepšit. Bruno je pevně rozhodnutý podstoupit 

všechna nebezpečí, aby tatínka zachránil a konečně se stal detektivem.  

 

Čech, Pavel: A 

V knize zve autor všechny čtenáře na dobrodružnou výpravu do 

potemnělého města za zdí, a to v příběhu utkaném z jeho bohaté fantazie. 

Knížka čtenářům nabízí nadčasové podobenství o nesvobodě, 

o autoritářském systému. Kniha je držitelem ocenění Fabula Rasa za rok 

2017 – nejlepší český komiks a Zlatá stuha 

 

Dahl, Roald: Karlík a velký skleněný výtah 

Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady! Karlík se stal 

váženým majitelem továrny na čokoládu. Když spolu se svou rodinou                   

a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se 

ocitnou na oběžné dráze Země. Najdou tu nejen nově postavený Vesmírný 

hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější stvůry z celého vesmíru. Kniha je 

určena čtenářům od 7 let.  

 

 

Danowski, Sonja: Půlnoční kocourek 

Toník má nade všechno na světě rád kočky. Do dobročinné tomboly 

v místním útulku věnuje všechna svá plyšová zvířátka. V útulku žije 

také kocourek Valentýn, který Toníka ihned okouzlí. A druhý den 

Toníka čeká velké překvapení… Pomocí svých výjimečných ilustrací 

vypráví Sonja Danowski dojemný příběh o dobrém skutku, odměně                   

a přátelství.  

 

 

 



Del Co, Anthony: Assassin’s Creed Origins  

Egypt – bouřlivá poslední léta éry Ptolemaiovců.Nebezpečný tajný spolek 

začíná prosazovat svoji moc, Aya, původem z Alexandrie, se proto 

rozhodla zasvětit svůj život vybudování Bratrstva, které by mu mohlo 

vzdorovat.Jeho členové, známí jako „Skrytí“, pracují ve stínech a zabíjejí 

ty, kteří by se mohli pokusit ovládnout svobodnou vůli lidí.Za svoji 

základnu si Aya zvolila Řím a vybrala si nový cíl – diktátora Julia Caesara, 

který stále víc prahne po moci… Vydejte se s námi na cestu k samotným 

začátkům asasínského Bratrstva ve vzrušujícím dobrodružství autorů 

Anthonyho Del Cola (Kill Shakespeare) a PJ Kaiowy (Pacific Rim), založeném na 

veleúspěšné videohře z dílny Ubisoftu.Obsahuje Assassin’s Creed Origins č.1–4.  

 

Dyntarová, Darina: Vílí pohádky 

Jednoho teplého jarního odpoledne vykvetla na opuštěné lesní mýtině 

veliká slunečnice a na jejím vrcholku se objevila maličká víla. Jmenovala 

se Barborka a moc jí to slušelo. A protože se narodila v kouzelném lese, 

našla si také kouzelné kamarády: vílu Zvonečku, draka Mrákotu, 

čarodějnici Agátu nebo malinové skřítky. Jste zvědaví, jaká dobrodružství 

spolu zažili? Tak se pohodlně usaďte a pusťte se do čtení. Pohádka 

začíná  

 

Fišerová, Ilona: Ohnivý kamínek 

Mladého čerta Matyáše obyčejný život v pekle nudí. Mnohem víc ho 

zajímá pekelná knihovna a dění nahoře mezi lidmi. Když jednoho dne 

omylem vypustí na svět Hloupost, Lhostejnost a Strach, nezbyde mu nic 

jiného, než peklo opustit a napravit, co způsobil. Svou nepozorností totiž 

pěkně zavařil kováři Kubovi a jeho milé, kuchtičce Marjánce. Budou stát 

síly pekelné při něm, nebo bude muset přijmout pomocnou ruku 

tajemného muže v hnědé kápi? 

 

Havel, Jiří: Malované čtení: co všechno maluje slunce 

V knize najdou děti říkanky a krátká humorná vyprávění, v nichž jsou 

vybraná slova nahrazena veselými obrázky. Knížka výborně poslouží           

k rozvíjení slovní zásoby a poskytne začínajícím čtenářům spoustu 

zábavy při vymýšlení, které slovo do textu namísto obrázku doplnit.  



Chick, Bryan Tajná zoo. Podivné 1 

Městem se pod rouškou tmy plíží opice a prozkoumávají okolí. Co asi 

hledají? Jako první si podezřelého chování všimne Megan. Když pak beze 

stopy zmizí, nezbyde jejímu bratrovi Noahovi a kamarádům Richiemu                  

a Elle nic jiného, než vyřešit hádanky, které s jejím ztracením souvisí. Stopy 

vedou do zoo a děti velmi brzy zjišťují, že uvnitř zdánlivě běžné zoologické 

zahrady existuje ještě jedna. Tajná a zároveň velmi nebezpečná…  

 

Chokshi, Roshani: Aru šah a konec času 

Aru má ve zvyku trochu si vymýšlet. No – vlastně svým spolužákům lže, 

jako když tiskne: o svých výletech po světě nebo o luxusním bydlení. Ve 

skutečnosti žije v malém bytě přilepeném k muzeu indického umění                      

a kultury, kde je její máma kurátorkou. Aru zná všechny exponáty jako své 

boty, až na záhadnou „prokletou“ lampu, kterou má přísně zakázáno 

rozsvěcet. Jenže když má příležitost se před spolužáky blýsknout, 

samozřejmě neodolá...  

 

Jobling, Curtis: Max Helsing a třináctá kletba 

Na první pohled je Max úplně obyčejný školák. V noci však odhodlaně 

bojuje s příšerami všeho druhu. Neobvyklý dárek v podobě upíří kletby je 

ale velkým soustem i pro něj: čas neúprosně utíká, a pokud spolu s nejlepší 

kamarádkou Syd, počítačovým géniem Wingem, nejpodivnějším psem na 

světě a spřátelenými monstry nestihne zlomit prokletí zákeřného 

Vendemeiera, bude to znamenat konec nejen pro něj, ale i pro celý svět! 

Strhující hororové dobrodružství nabité napětím od začátku do konce, které 

se právem stalo světovým bestsellerem.  

 

Jurková, Pavlína: Viktor a případ zmizelého psa 

Strach a beznaděj… Takové pocity prožívá Viktor, kterému jednoho dne 

záhadně zmizí milované štěně. Ponořte se do podzimně sychravého 

detektivního příběhu úspěšné autorské dvojice.  

 

 

 

 



Johnson, Maureen: Křiváci 

Ellinghamova akademie je slavná soukromá škola ve Vermontu, ne kterou 

chodí ty nejbystřejší hlavy, vynálezci a umělci. Založil ji Albert Ellingham, 

magnát z počátku 20. století, který toužil vytvořit báječné místo plné 

hádanek, spletitých stezek a zahrad. „Místo, kde je škola hrou,“ jak 

říkával. Krátce po jejím otevření mu ale unesli ženu a dceru. A jediné 

skutečné vodítko je posměšná hádanka, seznam všech možných 

způsobů vražd, která je podepsaná trochu děsivým pseudonymem. Stal 

se z toho jeden z největších nevyřešených zločinů americké historie. 

Stevie Bellová je nadšená fanynka skutečných zločinů, právě začíná studovat prvním 

rokem na Ellinghamově akademii a má vskutku ambiciózní plán: chce tenhle případ 

vyřešit. Tedy až se vyrovná s náročnými požadavky na nové škole a se svými svéráznými 

spolužáky. Ale stane se něco velmi podivného: zločinec se vrátí na místo činu...  

 

Katolická, Magdaléna: Čteme s radostí – Čáry, máry, kůň 

Možná tomu úplně nevěříte, ale je to tak: Přání se plní, doopravdy! A to 

bohužel i ta, která jsme si zas až tolik nepromysleli a která, když se 

stanou skutečností, nás dokážou pořádně zaskočit. Jako třeba Julii. 

Dlouho snila o tom, že bude mít opravdového koně. Poté co se ale 

jedno krásné ráno objevil u ní v pokojíčku, byla z toho pořádně paf. Co 

bude dělat s koněm v paneláku? To bude pěkné pohroma. Nebo spíš 

legrace?  

 

Krygiel, Darina: Kutálí se ze dvora… 

Lidová říkadla a rýmy s návodnými texty na podporu cvičení 

dospělé osoby s dítětem. Na 14 stranách plných půvabných                        

i veselých barevných obrázků Dariny Krygielové najdou děti 

říkadla, která znají z mateřské školy nebo kurzu plavání. Jde                  

o říkadla, u kterých děti cvičí a procvičují pohyb i jemnou 

motoriku.  

 

 

Němeček, Jaroslav: 4 záhadné příběhy Čtyřlístku 

Kniha obsahuje příběhy: Starosti paní starostky, Král Leguán, Zázračný 

pramen a Golemovo tajemství.  



 

Monster, Sfé R.: Minecraft. Komiks, První kniha příběhů 

Tyler je obyčejný kluk, ale jeho život se změnil, když se s rodinou 

odstěhoval ze svého rodného města. Naštěstí má Tyler věrnou partu 

kamarádů, se kterou zůstává ve spojení prostřednictvím Minecraftu. 

Spolu s přáteli Evanem, Candace, Tobim a Grace už podnikli nespočet 

výprav napříč celým Overworldem a hledají novou výzvu. Rozhodnou se 

splnit nejtěžší úkol – vstoupit do Endu a postavit se enderdrakovi!  

 

 

Oseman, Alice. Srdcerváči. Kniha první. 

Grafický román o životě, lásce a o všem, co se stane mezi tím. “ Charlie 

je nervák a někdy až moc přemýšlivý kluk. Minulý rok pro něj nebyl 

dvakrát dobrý, ale aspoň už ho nikdo nešikanuje. Nick Nelson je zase 

veselý, měkkosrdcatý hráč ragby. O Charliem něco slyšel, ale nikdy 

neměl příležitost si s ním promluvit. Až do začátku ledna, kdy se Nick                   

a Charlie potkají na jedné společné hodině. I když jsou povahově zcela 

odlišní, rychle se z nich stanou přátelé, ale mohlo by z toho být i něco 

víc? 

 

Pilátová, Markéta: Velký úklid 

Hlavní hrdinka Maruška je opravdu hodně nepořádná a její nervózní                   

a přepracovaná maminka si s ní už neví rady. Neví si rady ani s poněkud 

rozevlátým tatínkem, bubeníkem známé kapely, a chce se s ním rozvést. 

A čím je maminka nervóznější, tím je Maruška nepořádnější. Pomůže jí až 

tajemná sousedka paní Krátká. Ta má ve svém starém bytě vždycky 

vzorný pořádek a slíbí Marušce, že ji naučí uklízet. A pomůže jí uklidit 

nejen její pokojík, ale také vztahy s maminkou a tatínkem. Dosáhne toho 

poněkud mazanými metodami, za které by se nemusel stydět ani 

Sherlock Holmes. Kniha je doprovázená zvláštními ilustracemi Olleho Trottestama, 

šestnáctiletého nadaného švédského umělce (s českou maminkou) s poruchou 

autistického spektra.  

 

 

 



Pitcher, Annabel: Mlčeti zlatá rybka 

Tess původně neměla v úmyslu úplně přestat mluvit. Jenom jí došla řeč,                    

a kdo by se jí taky mohl divit? Když v patnácti letech zjistíte, že vám celý život 

lhali a váš táta ve skutečnosti není ten, kdo vás vychoval, ale úplně neznámý 

cizinec, může se stát, že těžko hledáte slova, kterými své pocity vyjádřit. Po 

počátečním šoku Tess rychle přijde na spoustu slov, která by mohla říct 

rodičům, babičce, nejlepší kamarádce, spolužákům, kteří ji šikanují, učiteli 

matematiky, kterého by za tátu brala hned, i nejhezčímu klukovi v severní 

Anglii – ale jednodušší je nakonec zůstat zticha a během pátrání po pravdě si povídat jen 

s panem Rybkou… 

 

Pospíšilová, Zuzana: Rybářské pohádky 

Rybaření je pohádkové dobrodružství. Zalovte v Rybářských pohádkách                                 

a přesvědčte se o tom! Dozvíte se, proč už nikdy nikdo neuloví zlatou rybku, 

která ryba umí přičarovat lásku a proč mají sumci vousy. Uvidíte, že u vody 

nebo pod vodou se toho děje daleko víc, než se při pohledu na tiché rybáře 

zdá. Další pohádkový sborník oblíbené autorky potěší zejména rybáře, ale 

zdaleka ne jen je.  

 

Read, Benjamin: Půlnoční hodina 

Emilyini rodiče zmizeli. Dívka brzy přijde na to, že uvízli v podivném nočním 

světě, ve kterém se čas zastavil o půlnoci a obývají ho příšery a strašidla 

všeho druhu. A všechny jsou jí v patách. Vyzbrojena jen pořádně proříznutou 

pusou a oschlým obědem v krabičce se přesto vrhá do hledání pravdy. Co má 

její rodina společného s Půlnoční hodinou? Dokáže zabránit tomu, aby náš 

svět ovládla věčná noc? A stihne to dřív, než sní svůj jediný sendvič?  

 

Rosocha, Martin: Pohádky o vzducholodích 

Knížka představuje třicet pohádkových příběhů o vzducholodích z celého 

světa, od té úplně první, kterou si vysnil hrabě von Zeppelin, když sletěl                    

z višně, až po tu poslední, která létá s pohádkami na dobrou noc. Přečtete 

si vyprávění o vzducholodích, z nichž jedna vyletěla od zkoušek, druhá 

naletěla podvodníkům, osmá byla nafučená, sedmnácté se nechtělo válčit                      

a třeba tu dvacátou osmou unesl pro změnu čas...  

 



Sani, Jitka: Pohádky kocoura Šikuly 

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho kamarády. 

Poznáte zlomyslného skřítka Nezbedu, dozvíte se, za co šel na maškarní 

beránek Filda, nebo zjistíte, jak deštník Artík zachránil Šikulu před 

nebezpečnou zmijí. Krátké pohádky s krásnými ilustracemi jsou 

přizpůsobeny začínajícím čtenářů, kteří se učí číst genetickou metodou. 

Celý text knihy je vytištěn velkými písmeny a jednoduché věty usnadňují 

první samostatné pokusy o čtení.  

 

Saxon, Victoria:  Ledové království : 2 nové příběhy. Anna a Elsa. Kouzelné dětství   

Víte, co Anna s Elsou dělaly, když byly malé? Dozvíte se to v prvním 

příběhu. Do arendellského přístavu dorazí jednoho dne tři lodě se vzácnými 

hosty. Anna s Elsou se tudíž budou trochu nudit a vy se dočtete, jak se 

zabaví. Bude se jejich řádění líbit i královským hostům? Jednoho krásného 

jarního dne se Anna rozhodla uspořádat pro všechny kamarády pořádný 

piknik. S přípravami si dala velmi záležet, ale přesto to nebylo dokonalé.                      

S pomocí Elsiných ledových kouzel však byl piknik zachráněný a všichni si 

výlet skvěle užijí.  

 

Scollon, Bill: Klíč k Útesu lebky 

Obrázkový příběh piráta Jakea a jeho party provází jednoduché úlohy pro 

předškoláky a začínající čtenáře. S celostránkovými ilustracemi z dílny                     

W. Disneye.Pro děti od 3 let. 

 

Šiková, Lenka: Rituál 

Rituál - tajemný obřad, během něhož se ze dne na den stanete dospělými. 

Po Soudcově rozhodnutí už nic nebude stejné jako dřív. Ve světě, kde je 

magie každodenní součástí života, lesy ukrývají dávná tajemství a vlastní 

vůli mohou mít i kameny, oslaví Edra a její kamarádky už brzy šestnácté 

narozeniny. Více než závěrečné zkoušky ve škole je však trápí Rituál a 

otázka, kým se v životě stanou. Něco tady totiž nehraje. O tom, jak vlastně 

Rituál probíhá a nakolik mohou o svém osudu rozhodovat ony samy, 

nechce nikdo mluvit. A jelikož dívky nehodlají jen nečinně čekat, vydávají se 

pátrat na vlastní pěst. Cesta je dovede až k základním otázkám dotýkajícím 

se jejich životů a postaví je tváří v tvář zlu, které se do jejich světa snaží proniknout.  



 

Tetourová, Marie: Malované čtení z pohádky do pohádky   

Jedenáct známých pohádek, v nichž jsou klíčová slova nahrazena 

obrázky...  

 

 

Todd-Stanton, Joe: Myšák jménem Julian 

Myšák jménem Julian - Joe Todd-Stanton - Myšák Julian má rád své 

soukromí a ostatních zvířátek se spíše straní. Není divu, když se ho 

každou chvíli snaží někdo sníst. Jednoho dne si ho všimne mlsná liška 

a vrhne se na něj. Julian je ovšem rychlejší, zmizí ve svém doupěti                   

a liška se zasekne hlavou hned u vchodu do jeho nory. Ocitají se 

doslova tváří v tvář. Jak si myšák poradí s nečekanou návštěvou?  

 

 

Valach, Pavel: Ukradený poklad 

Julie se nemůže dočkat, až se s tátou začtou do nové knížky o pirátech. 

Když se pak v jejím pokojíčku objeví pirátská truhla se vzácným pokladem, 

která ale hned druhý den zmizí, vydá se společně s kapitánem pirátů na 

záchrannou výpravu. Pátrání je zavede až do honosného sídla chamtivého, 

nevypočitatelného souseda Krysáka. Podaří se jim poklad získat zpět?  

¨ 

 

Veselý, Radek: Jak se chtěl stát obr trpaslíkem 

Obr Buclík není jen tak obyčejný obr. Příliš nevyrostl, a možná i proto 

se rozhodl opustit ostatní obry a vydat se za dobrodružstvím. 

Uchvátily ho totiž legendy o trpaslících, které zaslechl od lidí. A aniž 

by věděl, co nebo kdo je to trpaslík, vše kolem nich mu přijde 

neuvěřitelné a lákavé. A tak se rozhodl – stane se jedním z nich!  

 

 

 

 

 

 



Voosen, Tanja: Má první láska 

Cassidy původně jen chtěla pomoci kamarádce, která se neuměla rozejít 

se svým přítelem. Místo toho získala pověst člověka, který dokáže zničit 

vztahy během jednoho dne. A spolužáci jsou jí za tuto „službu“ ochotni 

platit! Jednou z nich je i přítelkyně pohledného a arogantního Coltona                    

– a ten se s Cassidy vsadí: namísto rozdělování párů by měla spojit dva 

spolužáky. Aniž by si uvědomovala, do čeho ji Colton vmanipuloval, sázku 

přijímá. A tak ji čeká spousta intrik, ale i tajných polibků a první láska.  

 

 

Webb, Holly: Kde je Tobík? 

Ruby je nadšená. Jezevčici její tety se narodila štěňata! A rodiče chystají 

překvapení – Ruby si bude moci jedno štěňátek nechat! Ruby okamžitě ví, 

které si vybere – nádherného chlapečka, kterého už tajně pojmenovala 

Tobík. Moc ráda si s ním hraje a nemůže se dočkat, až ho vezme na 

pořádnou procházku – užijí si spolu spoustu legrace! Na kraji lesa ale 

zvítězí Tobíkova přirozená zvědavost a štěně vyrazí na výpravu za 

dobrodružstvím. Záhy se však ztratí, zůstane samo a vystrašené. Setká se 

ještě někdy s Ruby, kterou má tak rádo?  

 

 

West, Kasie: Štěstí v lásce 

Lásku si za peníze nekoupíš… Maddie není impulzivní člověk. Vždycky 

tvrdě pracuje a všechno má naplánované dopředu. Jednou si náhoud koupí 

los a... vyhraje! A její život se bleskově změní k nepoznání. Už žádný stres, 

jestli dostane stipendium, aby mohla jít na univerzitu. Stane se však 

středem pozornosti ve škole, což je fajn, dokud o ní nezačnou kolovat 

různé drby. Dokáže Maddie včas rozpoznat, komu může věřit?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Witcher, Moony: Garry Hop 

Jedenáctiletý Garry Hop žije v zemi, kde zuří válka. Dvě znepřátelené 

rodiny Fiderbi a Veronti bojují proti sobě a konec jejich sporu je                    

v nedohlednu. Garryho nemocnou matku může vyléčit pouze bylina                   

z kouzelného Hunského ostrova, jenže o něj se vedou boje. Podaří             

se mu rostlinu s pomocí místního šamana najít? Překoná nenávist                

k Alině, dívce z nepřátelské rodiny Fiderbi, se kterou ho osud svede 

dohromady?  

 

 

Zadinová? Radka: Rozcuchané štěstí 

Lindě je šestnáct, ale zažila toho už tolik, že by to vydalo na tisíc 

životů. Když jí umře máma, považuje to spíš za vysvobození, protože 

život s věčně zfetovanou matkou byl všechno, jen ne šťastný. Lindina 

starší sestra Ester se pokouší spojit s matčiným bratrem, protože 

doufá, že se o ně strýc postará. Ale dřív, než přijde pomoc, umírá 

jejich otčím při tragédii, která ovlivní životy Lindy i Ester, a dívky 

rozdělí...  

 


