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Mimi a Líza  
Jedna má oči pořád zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Obě se dívají, ...  

Alexandra Salmela, Katarína Moláková, Katarína Kerekesová  

„Tatínek říká, že jsem jeho sluníčko. Ale já jsem sluníčko nikdy neviděla. Jen cítím, jak 
mě hřeje. Ani svoje hračky nevidím. Ožijí, až když se jich dotknu prsty. To však není 

zázrak. Víte, já jsem slepá. Svět vidím rukama a ušima, a trochu dokonce i nosem a jazykem.“ Takhle se 
čtenářům představí sedmiletá Mimi. Její svět ale vůbec není nudný. Spolu s neposednou Lízou, která bydlí 
v jejich domě, poznává sousedy a prožívá jedno dobrodružství za druhým. Zrak najednou není důležitý a i 
dny jsou plné nekonečné fantazie, překvapení, tajemna, vzrušení… Dozvíte se třeba, jestli tety švadleny 
zachránily s Mimi a Lízou v látkové džungli osamělého krokodýla nebo jak to dopadlo na Štědrý den s 
pejskem z Dárečkova. Příběhy s krásnými obrázky vám kromě chvil, kdy se vám bude napětím tajit dech, 
přinesou i jasnější pohled na to, co je v životě důležité a hezké. 

 

Sbírka pohádek pro 3leté děti  
Přitulte se k sobě a podělte se se svým batoletem o veselé pohádky a říkanky z této knížky. 
Byly pečlivě vybrány speciálně pro tříleté děti. 

 

 

Sbírka pohádek pro 4leté děti 
Pohodlně se usaďte a přečtěte vašim dětem klasické pohádky a říkanky z této knížky. Byly 
pečlivě vybrány speciálně pro čtyřleté děti. 

 

 

Anča a Pepík 4  

Autoři: Lucie Lomová  

Již čtvrté pokračování sebraných příběhů královny českého komiksu Lucie Lomové. 

Vydejme se znovu do báječného myšího světa, plného příběhů se šťastným koncem! 
Ovšem než všecko dobře dopadne, užijeme si s Ančou a Pepíkem spoustu dobrodružství i legrace. Tyhle 
důvtipné myší děti z Ušína se už skamarádily s několika generacemi čtenářů, prošly se po divadelních 
prknech a prohnaly se obrazovkami v animovaném seriálu České televize. 

Čtvrtý svazek Sebraných myšek zahrnuje příběhy z let 1996 - 1998. Zavede nás samozřejmě zase do 
domovského Ušína, třeba do jeho tajemného podzemí, vynese nás do oblak v balónu, přenese do 
alchymistovy dílny v pohádkové minulosti, ale také až do předpeklí, kam se odvážné myšky vydají 
zachraňovat zesnulého rytíře Medarda. Tam i všude jinde budou Anča s Pepíkem pátrat, zkoumat, 
objevovat, řešit, zachraňovat, vynalézat a odhalovat a vy můžete být u toho! 

 

Vyprávěj příběhy! - Rádce mladého 

spisovatele 
Dočekalová Markéta 
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Pro rodiče: Psaní je nejen ideální a celkem levny´ koníček, ale v dětech také rozvíjí řadu schopností, které 

se jim hodí i v dalším životě. Jsou to například komunikační dovednosti, kreativita, empatie, logické myšlení 

a také 

umění dívat se na věci trochu jiny´m způsobem a hledat originální řešení problémů. Veselý ilustrovaný 

rádce je určen dětem ve věku kolem 10 - 13 let a podepsána je pod ním jedna z nejzkušenějších lektorek 

tvůrčího psaní, 

která se výuce tohoto zajímavého koníčku věnuje již téměř 20 let. Máte-li doma mladého spisovatele, pak 

by tato kniha rozhodně v jeho knihovničce chybět neměla!Pro mladé spisovatele: Píšeš? Baví tě vymy´šlet 

vlastní příběhy a toužíš po okamžiku, kdy sevřeš v rukou vlastní knihu? Stává se ti, že něco napíšeš a cítíš, 

že to není tak úplně ono, ale nevíš si s tím rady? Pak jsi na správné cestě! 

Tato knížka ti jistě pomůže k dosažení spisovatelsky´ch úspěchů. Poradí ti, jak správně příběhy vymy´šlet, 

aby je čtenáře bavilo číst! 

 

 Krtek a podzim 
 
Hana Doskočilová Jana Mikulecká Kateřina MilerZdeněk Miler 

Zafoukalo, zafičelo a byl tu podzim. Na podzim ze stromů nepadá jen listí – když máte 
domeček pod švestkou, padají vám na domeček i švestky. Když vlétla Krtkovi do krtiny nejdřív jedna, pak 
druhá a ještě další, začal Krtek přemýšlet, co si s takovou nadílkou počne. Co je nejlepší ze švestek? Přece 
švestková povidla! A co z povidel? Povidlové koláče! Jak rozhodli, tak udělali. Krtek se sýkorkou navařili 
povidla, napekli koláče, ale to dá rozum, že je nesnědli sami. 

 

 Deník mimoňky 11: Příběhy nesnášený 

spolužačky 
Rachel Renée Russell 

Nikki Maxwellová má vážně pech. Ze všech škol, kam ji mohli přidělit na studentský 
výměnný týden, se ji rozhodli poslat zrovna na Mezinárodní akademii Hampton Hills, jinak 

známou jako novou školu její zapřísáhlé rivalky MacKenzie Hollisterové. A to ještě není to nejhorší – 
vypadá to totiž, že jí osud do cesty postavil někoho ještě příšernějšího, než je MacKenzie! 
 
Dokáže královna mimoňů přežít týden v nóbl ústavu plném KCO lidí, nebo to všechno skončí další totálně 
mimózní katastrofou? 

 

Vzdušné zámky 
Jacqueline Wilsonová 

Londýn 1876 

Hetty Featherová je ještě docela malé miminko, když ji její zoufalá matka odloží do 
nalezince. V nalezinci je takových dětí mnoho – ale než začne Hetty chodit do školy, musí 
žít u pěstounské rodiny. Hetty je chudá, ale šťastná. Žije na venkově se svými „bratry“ 

Jemem a Gideonem. Pomáhá na poli a vymýšlí nejrůznější hry. Jednoho dne děti tajně navštíví cirkusové 
představení a Hetty uchvátí vystoupení krasojezdkyně madame Adeliny a jejích koní. 
Hettyino štěstí ale ohrozí návrat do nalezince, kde teď vládne velmi přísný režim. V den zlatého jubilea 
královny Viktorie dostane Hetty opět příležitost vidět madame Adelinu – a možná i najít svou pravou 
matku… 
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 Doktor Proktor a prdicí prášek 
Jo Nesbo 

Když se klučina jménem Bulík přestěhuje do uličky Dělová, rychle se dává do party s Lízou, 
šikovným děvčetem ze sousedství, a dobromyslným, byť značně podivínským vynálezcem 
doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný vědátor vynalezl prdicí prášek a zprvu nepříliš 
použitelná věc se ukazuje jako ten nejbáječnější vynález na světě. Bulík a Líza vymyslí s 

důvtipem sobě vlastním úžasný plán – prášek nemusí jen obveselovat děti a dospělé, kdyby totiž doktor 
Proktor zapracoval na mnohem silnější verzi, mohli by supersilný prášek prodat NASA, Národnímu úřadu 
pro letectví a kosmonautiku, který by ho dokázal využít k počinům důležitým pro celé lidstvo. Jenomže 
trojlístku hrdinů se nečekaně staví do cesty nemilosrdní padouchové – pan Trán a jeho synové Truls a 
Trym. Jejich zlovolným přičiněním se Bulík, Líza i doktor Proktor ocitají ve víru celé řady nebezpečných 
situací, kdy jim jde doslova o krk. Kdoví, jestli by nakonec bylo učiněno spravedlnosti za dost nebýt 
doktorovy, Bulíkovy a Lízny statečnosti, vynalézavost a kamarádské soudržnosti. 

Kniha Jo Nesba, nejúspěšnějšího současného norského spisovatele, je doplněna mimořádně půvabnými 
ilustracemi předního norského ilustrátora Pera Dybviga, které příběh plný humoru, fantazie, slovních hříček 
i bláznivých situací dokonale vystihují a podtrhují. 

Dětská trilogie s doktorem Proktorem v hlavní roli je ověnčena řadou významných ocenění a slaví úspěchy 
po celém světě. Práva na vydání zakoupilo rekordních 30 zemí! 

 

Doktor Proktor a konec světa. Možná... 
Jo Nesbo, Per Dybvig 

Doktor Proktor a konec světa, možná… je název předposledního dílu ze série knih o 
šíleném, nebo aspoň skoro šíleném, profesoru Proktorovi a jeho stejně smýšlejících 
spoluhrdinech. Už jste slyšeli, že konec světa je na spadnutí? A že budeme patrně čelit 
ohromné invazi z vesmíru? Pokud si chcete všechny ty více či méně pravděpodobné 

předpovědi ujasnit a hodláte v dohledné době přečíst jen jednu knihu o konci světa, sedminohých 
peruánských pavoucích, a samozřejmě o Bulíkovi, Líze a doktoru Proktorovi, pak jste tu správně. 

 

Doktor Proktor a vana času 
Jo Nesbo 

Jo Nesbo je autorem knihy Doktor Proktor a vana času... 
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu 
Margarínovou. V poštovní schránce Lízy Pedersenové v Dělové ulici se jednoho dne objeví 
zvláštní pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a Bulíkovi se nakonec podaří vzkaz 
rozluštit a zjišťují, že doktor Proktor se bez jejich pomoci nemůže dostat nazpět z minulosti. 

Proč je ale jeho zpráva šifrovaná? Hrozí mu nějaké nebezpečí? 

Doktorovi věrní přátelé se brzy ocitají v Paříži, kde potkávají Julietu. Tyto bývalé hrdličky se musely před 
téměř čtyřiceti lety rozdělit za velmi dramatických okolností a doktor Proktor nyní vyrazil za pomoci svého 
starého vynálezu, vany času, do minulosti, aby změnil chod tehdejších událostí. Nepodařilo mu však vrátit 
do přítomnosti a jediné, co vyplavalo z vany, u které na něj Julieta čekala, byla pohlednice adresovaná 
Líze. Nezbývá tedy nic jiného, než aby Líza s Bulíkem podnikli svou životní koupel a vyrazili do minulosti na 
pomoc doktoru Proktorovi. 
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Doktor Proktor a velká loupež zlata 
Jo Nesbo 

Doktor Proktor a velká loupež zlata. To je kniha o nejbezpečnější bance světa, nejbohatším 
muži světa, nejdražším fotbalovém hráči světa, konci světa – ne, počkat, o tom byla ta 
předchozí knížka. Tentokrát je to mnohem horší. Tak zlé, že už pravděpodobně nikdy, 
NIKDY, nebudete chtít jíst parmezán. 

Doktor Proktor, Bulík a Líza se musí vypravit do Londýna, aby zjistili, kdo uloupil norský zlatý poklad. Mohlo 
by se zdát, že půjde o obrovské množství zlata, ale protože Norové jedí spoustu sladkostí a pak potřebují 
hodně zlata na plomby, scvrknul se norský národní poklad na jednu jedinou zlatou cihlu. I přesto však má 
naše trojice za úkol získat zlato včas zpátky ještě před každoroční Kontrolou norského zlatého pokladu, 
jinak Norsko dozajista zachvátí panika a zavládne chaos. Přestrojeni za detektiva, starou paní a nemluvně 
proniknou do bandy nejstrašlivějších ničemů, kterou vede dáma tak ďábelská, že si ji netroufne zatknout ani 
samotný Scotland Yard. Ukáže se, že celá tahle mise je komplikovanější, než si naši tři kamarádi mysleli. 
Nejenže musí naplánovat úplně nemožné vyloupení banky, ale musí se také zúčastnit finále Ligy mistrů a 
postavit se nejdražšímu fotbalovému hráči světa Ibranaldovezovi. Bulík a Líza odvážně nastoupí v týmu 
Rotten Ham a za použití prdicího prášku doktora Proktora a dalších vynálezů dovedou beznadějný tým 
outsiderů k vítězství... 
 

 

Peppa Pig Peppa v knihovně 
Moje první knížka 

Peppa moc ráda čte, ale všechny knížky, které má doma, už zná skoro nazpaměť. 
Nezbývá, než se vydat do knihovny, kde se skrývá spousta nových příběhů. 

 

Co mají na práci myšky a myšáci 
Robin Král 

V interaktivní knížce o zvířátkách s ilustracemi Gabriela Filcíka a verši Robina Krále si užijí 
děti spoustu legrace. Věděli jste, že šneci rádi cestují, svišti jsou vášnivy´mi hráči golfu, 
oslíci se rádi učí nebo že papoušci mají parádění v krvi? Tato kniha ukazuje dětem svět 
zvířat, která se ve všem chovají jako lidé: žijí v domech, jezdí auty nebo vlaky, létají 

letadly, pracují, nakupují, cestují, chodí do divadla nebo na houby, sportují nebo odpočívají. Také stejně 
jako lidé nejprve vozí své děti v kočárku, později je vodí za ruku do školky a do školy. Knížka pro děti od 4 
let představuje s humornou nadsázkou rozmanitá prostředí a různé činnosti a přispěje k rozvoji slovní 
zásoby i fantazie. 

 

 

Vesmír ve 30 sekundách 
 Clive Gifford 

Vydejte se s námi za hranice našeho světa a objevujte tajemství vesmíru. Pomocí 
názorných obrázků a stručných shrnutí ho děti prozkoumají skrz naskrz. Od velkého třesku 
přes hvězdy, vzdálené planety až po galaxie, černé díry či temnou hmotu. Knížka dětem 
předkládá objevné informace po malých, ale výživných soustech. Díky zábavným mini 

úkolům si můžou své znalosti v průběhu čtení ověřit, případně ještě prohloubit. Vesmír ve 30 sekundách 
představuje neotřelý a poutavý úvod do vědy a vědeckého myšlení, který by žádnému vesmírnému 
nadšenci neměl v knihovničce chybět.“ 
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