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BELETRIE PRO NEJMENŠÍ 
 

Disney, Walt: Zlatá kniha: Hledá se Dory 

Rok poté, co Marlin a Dory přepluli oceán, aby našli Nemá, žijí všichni tři 

spokojeně na korálovém útesu. Jednoho dne se Dory s Nemem a jeho 

třídou vydala podívat na migraci rejnoků, když tu se jí začaly vybavovat 

vzpomínky na rodiče, kterým se jako malým ztratila. Z útržků minulosti se 

Dory snaží vystopovat svoji rodinu, přičemž se spolu s Marlinem a Nemem 

dostanou do městského akvária v kalifornské zátoce Morro, kde 

zachraňují, léčí a vracejí do volné přírody nemocné nebo zraněné mořské 

živočichy. Brzy se ukáže, že najít rodiče bude daleko těžší, než si Dory myslela. 

 

 

Haberack, Charlotte: Neotvírat!!! Kouše! 

V Horním Suchopáru se téměř nic neděje. Nemo si myslí, že život v 

městečku je opravdu jedna velká nuda. Všichni jsou tu na sebe pořád 

hodní, pomáhají si a ještě k tomu je vedro a blíží se konec školního roku.  

Nemovi ale přijde poštou podivný balíček, na kterém je důrazně napsáno 

„Neotevírat! Nemo ho samozřejmě rozbalí ... Páni! 

Když tu podivnou zásilku otevře, stanou se tři věci: 

1. Vyskočí z něj plyšová postavička, vypasený rytíř Yetti jménem Icy-Ice- 

Monsta. Zdá se, že je docela živý! 

2. Venku sněží – uprostřed léta! 

3. A Yetti bude velký. Dva a půl metru.  

Zatímco se městečko pomalu noří do sněhu a ledu, Nemo se začíná potit.  

Protože, jak se takový Yetti asi dá schovat? Nemo a jeho přátelé Béda a Otka mají co dělat, 

aby všechno zvládli. Podaří se jim to? 

Příběh tří přátel a velkého Yettiho zaujme napínavou zápletkou, spoustou dobrodružství a 

legrace. Vtipné vyprávění, ve kterém jde v prvé řadě o čas, pobaví i dospělé, třeba při čtení 

na dobrou noc.  
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Habersack, Charlotte: Neotvírat!!! Slizké! 

Už zase! Nemovi přišel poštou další balíček s nápisem Neotvírat! Pod něj 

někdo připsal ještě jedno varování − Slizké! Co to jen může být? Nemo a 

jeho přátelé Béda a Otka neodolají a balíček tajně otevřou. Najdou v něm 

zelený sliz, který nejenže mluví a je strašně lechtivý, ale zdá se, že má i 

další, skoro zázračné schopnosti. Nemo a Béda začnou okamžitě snít o 

tom, že z nich budou milionáři. Podaří se jim to? Stane se ale ještě něco. 

Rázem se změní počasí, slizký liják zaplaví celý Suchopár a někteří lidé 

začnou mít problém! Naši tři přátelé vědí, že pokud Slizzíka nevrátí, kam 

patří, nastane úplná katastrofa. Pustí se tedy do hledání. Jak celé 

dobrodružství plné napětí a neuvěřitelných příhod dopadne? Co udělají naší známí ze 

Suchopáru? Podaří se jim město i zelenou příšerku zachránit? 

 

Pilkey, Dav: Dogman : Peťulka, čili život kotěte 

Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! Dogman 

je nejpřítulnější ze všech psů a nikdo by nehádal, že je zároveň 

nejobávanější strážce zákona v ulicích zlotřilého města! Když se dobře 

známému lotrovi Péťovi narodí malý Péťa, je tady dvojí problém. A pro 

nejlepšího policajta všech dob dvakrát tolik práce! Slavný tvůrce 

komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o 

Dogmanovi, která se usídlila na předních místech v žebříčcích 

nejprodávanějších knih. Komiks je určený dětem od 7 let.  

 

BELETRIE PRO DOSPÍVAJÍCÍ 
 

Reintgen, Scott: Nyxia: Nespoutaná 

Zpočátku si Emmett Atwater říkal, že to bude snadná výhra. Posbírat body. 

Shrábnout prachy. Vrátit se domů. Ale netrvalo dlouho a zjistil, že Babylon 

nehraje čistě. Jejich plané sliby vystřídaly temné vyhlídky. Teď si spolu s 

dalšími členy posádky Genesis musí poradit v neznámém a nebezpečném 

světě. I tato mise měla být jasně daná: těžit nyxii, nejcennější surovinu 

vesmíru, a dobře vycházet s původními obyvateli Adamity. 

Ale Emmett a ostatní si záhy uvědomí, že se ocitli uprostřed bitvy mezi silami 

Babylonu a Adamitů, jejichž zájmy jsou podstatně odlišné. Podaří se Genesis uniknout z 

planety včas, nebo už je pozdě? 
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NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 
 

 

Faci, Valentina; Borgo, Alberto: Zvířata: kniha s objektivem 

Otáčejte magickými sklíčky tříbarevného objektivu a pozorujte 

podivuhodná zvířata! 

Prohlédněte si stránky této zábavné ilustrované knihy a přečtěte si 

zajímavá fakta o zvířatech, která obývají naši planetu. Věděli jste, že 

jsou plazi studenokrevní? Víte, co odlišuje savce od jiných tříd zvířat? 

Jaký je rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými? Tříbarevný objektiv 

(červená, zelená a modrá sklíčka) vám umožní zobrazit na každé 

stránce co nejvíce motivů. Objevujte, učte se a bavte se s knihami 

Sassi Science Lens Books - Knihy s objektivem! 

 

 

 

Colombo, Luann: Lidské tělo zevnitř 

3D postava člověka vám umožní náhled dovnitř doslova vrstvu po 

vrstvě! 

Prozkoumej lidské tělo soustavu za soustavou. Poznej, jaké 

neuvěřitelné věci naše tělo dokáže. Jaký je podle tebe ten nejúžasnější 

stroj na světě? Superpočítač? Nejmodernější raketa? Tak se ještě 

jednou zamysli – je to přece naše lidské tělo! Je neskutečně důmyslné 

a komplexní, roste, samo se dokáže vyléčit a v jednom okamžiku 

vykonává nepřeberné množství operací! 

S touto knihou se vypravíš na neuvěřitelnou cestu naší svalovou a kosterní soustavou, dlouhou 

a klikatou cestou trávicí soustavy, oběhovou soustavou, která funguje jako pumpa na krev, 

kilometry dlouhou nervovou soustavou a spoustu dalšího! Každá část knihy je bohatě 

ilustrována a obsahuje barevné nákresy. 

Také v ní najdeš zábavné a interaktivní pokusy, které si můžeš vyzkoušet na vlastní kůži. 

Naučíš se změřit si tep, zjistíš, jaké to je, když se tvé paže vznáší, a dokonce se dozvíš, o čem 

vypovídá barva tvé moči! Někdy máme zkrátka ty nejúžasnější zázraky přímo pod nosem. 

 

 

 



 

Davies, Kate: Hravá anatomie: posviť si na lidské tělo: 3 obrázky v 1 

Mezinárodní bestseller, který v sobě snoubí umění a interaktivní 

poznávání.  Nahlédněte do procesů fungování lidského těla pomocí 

barevných čoček. Magické rentgenové čočky vám ukážou lidské tělo od 

hlavy až k patě. Zjistíte, jak srdce pumpuje krev do celého těla, dozvíte 

se, co se děje, když dýcháte, seznámíte se s jednotlivými kostmi a 

prozkoumáte úžasný mozek.  Objevte neuvěřitelná tajemství lidského 

těla, která vám svými kaleidoskopickými ilustracemi zprostředkuje duo 

milánských designérů Carnovsky. 

 

 

 

Okidokid & L´Atelier Cartographik: Panorama mytologie 

Čtenář si může jednotlivé stránky rozkládat podle vlastního tempa četby a 

postupně odhalit úchvatné panorama se spoustou barevných detailů a 

bohatým obsahem, který pobaví i rozptýlí. Vítejte ve hře hrdinů, proměn, 

zločinu a trestu, v příbězích řecké mytologie! V těchto 8 rozkládačkách 

potkáte například lstvivé bohyně, hádavé bohy, kyklopy i nymfy a zažijete 

různá nezapomenutelná setkání. Dobrodružství právě začíná... 

 

 

 

Okidokid & L´Atelier Cartographik: Panorama lidského těla 

Originální a neobyčejný zážitek z četby. Čtenář si může libovolně rozložit 

jednotlivé části knížky a tím objevovat velké leporelo plné barevných obrázků, 

které jsou doplněny zábavným a  poutavým popisem. Lidské tělo v obrazech, 

to je 8 rozložitelných stránek, které ti postupně odhalí všechna tajemství 

lidského těla: prozkoumáte orgány pod skenem, podíváme se pod slupku 

našich pěti smyslů, prohlédneme si na obrázcích trávení etapu po etapě, to 

vše doplněno o statistiky i čísla. 
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Walliams, Rachel: Hravá příroda: příroda nikdy nespí: 3 obrázky v 1 

Probuďte se uprostřed přírody a objevte deset nejrozmanitějších 

přírodních prostředí v kaleidoskopických barvách. Pomocí kouzelných 

čoček pozorujte džungli, oceány, pláně, lesy a mnoho dalšího. Jaká 

zvířata objevíte při své cestě divočinou? Umělecké zpracování má na 

svědomí italská dvojice Carnovsky, která stojí i za populární hravou 

anatomií. 

 

 

 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ 
 

 

Duffková, Michaela: Z deníku alkoholičky 

Michaela Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevřeně promluvit o své 

závislosti na alkoholu i o složité léčbě. Chcete vědět, proč je tak těžké přiznat 

si problém s pitím? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě? Co bylo 

autorce motivací k léčbě a jak vypadal první rok po ní? Všechny odpovědi 

přináší otevřená a přímá zpověď abstinující alkoholičky. 

 

 

 

 

Třeštíková, Radka: Foukneš do pěny 

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, 

nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní 

hrdinkou na svoji vlastní cestu. 

 


