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O čertovi 
 Pavel Čech 

Nové vydání autorovy prvotiny. Autorská kniha, která ač je o čertovi, potěší srdce. Pohádkový 
text, který je kongeniálně doprovázen ilustracemi. Pro děti, ale i pro všechny, kdo ještě věří v kouzlo lásky. 

 

Všechny malé zázraky 
 Jennifer Nivenová 

Strhující příběh o hledání a (ne)nalézání, o lidských předsudcích a první lásce.Theodora Finche 
fascinuje smrt. Violet Markeyová zase žije pro budoucnost – těší se na den, kdy dokončí střední 
školu a bude moct opustit rodné městečko, které jí připomíná nedávnou tragickou smrt sestry. 

Když se ti dva potkají na římse školní zvonice, není ale docela jasné, kdo koho vlastně bude zachraňovat.Finch je 
obyčejný kluk, až na to, že trpí bipolární poruchou. Violet je obyčejná holka, až na to, že Finchovi přijde úplně 
neobyčejná. Ty dva svede dohromady školní projekt, jehož cílem je objevovat „krásy Indiany“, a oba přitom 
učiní zajímavé objevy. Finch zjišťuje, že jen s Violet může být sám sebou, podivínským, přemýšlivým, ale 
zároveň zábavným a originálním, a že není až takový blázen, za jakého ho ostatní považují. Violet zase 
zapomene počítat dny do konce školy a konečně začíná znovu žít. 

Áďa spadla do kanálu 
 Sylva Francová 

Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat alchymisté? A k 
čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na mostě na andílka? Holčička Áďa se ocitla v Praze 

dávných dob a se svými novými kamarády se vydává na cestu za dobrodružstvím. Během svého putování 
městem do minulosti objeví odpovědi na tyto otázky i na mnoho dalších. Nakonec zjistí, kudy vede cesta domů 
zpátky za sestrou, ale i to, co se jí ukrývá hluboko v srdci. 

Strom naděje 
 Katherine Applegateová 

Jindy poklidná atmosféra v malém městečku se změní, když se přistěhuje nová rodina, která je tak 
trochu “jiná”. Hrozí, že kvůli nevraživosti místních bude muset z města zmizet a s ní i prastarý 
dub, ke kterému lidé už po léta chodí na prvního máje věšet svá přání. Ale za ta léta, co je dub na 

světě, si naštěstí našel v říši zvířat přátele, kteří ho nenechají na holičkách! Příběh držitelky ocenění Newberry 
Medal naučí čtenáře postavit se vlastnímu strachu. 

Vyhrávat potichu 
 Jan Krůta 

Parta kluků a holek z vesnice Podolí má svoje tajné bratrstvo, svůj tajný bunkr, zločin a trest a 
fotbalové hřiště u lesa. A všechno se točí kolem Ondry, Honzy a jejich táty, vysloužilého brankáře 

a trenéra. Když se vyhrává, řve se radostí. Ale jejich táta umí vyhrávat i potichu. 
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ZUličníci 

Příběh vykutálených tvorečků z města 

 Matěj Dereck Hard 

Žijí tu s námi odedávna, ale není je vidět. Nejsou to lidské bytosti ani zvířata. Jsou to malinkatí tvorečkové velcí 
třeba jako veverky nebo morčátka. A přestože jako zvířátka vypadají, nosí oblečení, i když, pravda, trošku jiné 
než my lidé, a mluví spolu lidskou řečí. Říkají si ZUličníci. A proč? No přeci protože jsou z ulice...   

Nikdo z odborníků netuší, kde se vzali, možná ani nepocházejí z naší planety. Žijí v ulicích každého města, vždy 
poblíž lidí, kterým se ale vyhýbají, a mají k tomu pádné důvody. Náš svět nazývají Kazisvětem a jeho obyvatele 
Kazisvěty. Nelíbí se jim, jak se chováme k přírodě a k sobě navzájem. A taky že válčíme, hádáme se a 
vytahujeme se jeden před druhým. Vědí, že se mezi námi najde i řada hodných lidí s dobrým srdcem, ale 
zkrátka a dobře se nám raději straní. Nechte si od profesora Víma, jednoho z největších odborníků přes 
ZUličníky na světě, vyprávět příběh jedné dobrácké rodinky ZUličníků z pražského Smíchova.  

 

Zora na cestách  

Šárka Parkanová 

Seznamte se s cestovatelkou Zorou! Zora není jen tak ledajaká slepice. Ráda cestuje, čte – a hlavně sní. Zora je 
dětem představena v mnoha podobách: jako krmička čínských draků, toreadorka, řešitelka Rubikovy kostky 
nebo potápěčka v Pacifickém oceánu. Knížka není jen o cestování, ale také o umění zažít dobrodružství díky své 
vlastní fantazii, o umění být spokojen s tím, co je momentálně možné, a také o lásce k domovu. 

 Princezna Šmoulinka 

Peyo 

Obrázková kniha pro začínající čtenáře. Ve šmoulí vesničce se chystá velký jarní maškarní bál. 
Letos bude na téma Princové a princezna. Ano, princezna v jednotném čísle, protože Šmoulinka je jenom jedna! 
Chce mít ty nejkrásnější šaty, jaké kdy ve vesničce viděli, ale nebyl by to šmoulí příběh, kdyby se něco 
nepošmoulilo... 

Velké vlakové dobrodružství - za zvířaty 
světa 

Štěpánka Sekaninová 

Cestuj, poznávej zvířata a pátrej po pašerákovi vzácného papouška! Není nad to, když tě vezme dědeček na 
cestu kolem světa – za zvířátky. Tak jako holčičku Marjánku. Stačí nasednout do vlaku a výlet, na kterém poznáš 
žirafy, opice, tygry, tučňáky, štíry, zebry, lední medvědy, soby, žraloky i delfíny, může začít. A co teprve, když 
zjistíš, že je ve vlaku pašerák a pašuje vzácného papouška. Hne d se můžeš přidat k detektivovi a spolu s ním po 
tom zlosynovi pátrat. 
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Zlouni 1  

Aaron Blabey 

Super legrační komiks o padouších, kteří se rozhodli páchat dobro. Všichni vědí, že patří mezi 
Zlouny. Jsou děsiví, nebezpeční a… prostě zlí. Jenomže se rozhodli, že se z padouchů promění v hrdiny. Chtějí to 
dokázat tak, že začnou činit dobré skutky… ať se to ostatním líbí, nebo ne. Připoutejte si a užijte si 
nejbláznivější, nejlegračnější a nejpotrhlejší knížku, kterou jste kdy četli. Seznamte se se ZLOUNY! 

 Deník malého plížila 1: Jak přežít školu 
mobů 

Greyson Mann 

Odhalte tajné životy mobů v Minecraftu díky zábavnému deníku plížila Geralda! Gerald Plížil 
mladší právě nastoupil na druhý stupeň školy pro moby a má trochu obavy, že to nebude mít úplně 
jednoduché. Zdá se, že se proti němu všechno spiklo, včetně škodolibé party kostlivců. Jenže Gerald s tím tak 
trochu počítal a vytvořil si jasný plán, jak svůj první ročník přežít, aniž by vyhodil školu do povětří. Najde si 
Gerald svoje místo mezi spolužáky a přežije první ročník minecraftí školy bez úhony? Dokáže udržet svoje nervy 
na uzdě anebo mu nakonec bouchnou saze? 

 Hektorka a její vesmírné dobrodružství  

Veronika Francová 

Ze života malých fialových mimozemšťanů se vytratilo něco důležitého! Dokáže jim Hektorka 
pomoct? Hektorka je na první pohled nenápadná žákyně 6. A. Má neposedného mladšího 
bráchu Vendelína a ztřeštěného psa Bastafána. Ten jednoho dne najde na louce podivné 

zrcátko. Ukáže se, že jde o zařízení, prostřednictvím kterého s Hektorkou a Vendelínem začnou komunikovat 
mimozemšťané. Proč? Jejich planeta je v ohrožení a oni vědí, že právě Hektorka, Vendelín, Bastafán a potrhlý 
fyzikář Drbal (přezdívaný také profesor Klepler) je můžou zachránit. 

Deník vlogerky 

Tim Collins 

Olívie touží zúčastnit se třídního výletu do New Yorku, kde by si konečně mohla najít nové 
kamarády. Nedávno totiž nastoupila do nové školy a nikdo se s ní nebaví. Jak ale sehnat peníze 
na letenku? Rozhodne se, že se stane vlogerkou. Přesvědčí svou spolužačku Emmu (začínající 

herečku), aby v jejím vlogu vystupovala jako vlogerka Destiny a udávala módní trendy. Všechny fanynky ale 
zajímá Destinin přítel Calum, kterého si Olívie tak trochu vymyslela. Její kanál se brzy stane hitem. Má to ale 
háček. Jak dlouho dokáže Olívie udržet tajemství, než podvod praskne? 

 


