
Bruno v cirkuse 

Smith, Alex T., 
Praha Mladá fronta, 2015 

Bruno, neobyčejný pejsek s neobyčejným životem, zažívá spolu se svým nejlepším 

kamarádem panem Žmolkofuskou nové úžasné dobrodružství! Oba se vůbec poprvé 

podívají do parku, kde potkají spoustu zvláštních človíčků. Zavítají také do cirkusu                   

a dokonce v něm nakonec i vystoupí! Vtipný, hravý a bohatě ilustrovaný příběh. 

Další pohádky ze šumavských lokálek 

Kozák, Roman, 
Sušice Radovan Rebstöck, 2005 

Pohádky snoubící v sobě poetiku železnice a šumavské krajiny. 

 

Deník Mimoňky. Příběh nestylový TV celebrity 

Russell, Rachel Renee 
Praha Mladá fronta, 2015 

Nikki Maxwellová a její kapelka se konečně dočkají svých pěti minut slávy a při 

nahrávání jejich hitovky, kterou před pár měsíci zaujali slavného televizního 

producenta, je bude dokonce sledovat televizní štáb! 

Eden 

Douglas-Cooper, Helen, 
Praha Euromedia, 2015 

Eden Anfieldová zbožňuje záhady, a když se na škole objeví tajemný nováček Ryan 

Westland, úplně ji to pohltí. Na první pohled vypadá jako obyčejný kluk, proč potom 

nezná pizzu? A jak to, že nikdy neslyšel o Hitlerovi? Ze všeho nejvíc ale Eden mate to, 

že o ni Ryan jeví zájem. Eden pozvolna propadá jeho kouzlu, zároveň ale rozkrývá i 

jeho tajemství. 

Hrdinové z Dračí ulice. Noční vetřelec 

Perplies, Bernd, 
Praha Fragment, 2015 

V Bondingoru, hlavním městě království Mintaria, bydlí pospolu elfové, lidé, trpaslíci 

a příslušníci dalších rozličných národů. Už tak neklidné město začnou děsit útoky 

záhadné noční příšery, která přepadává obchody a skladiště s jídlem a sežere 

všechno, na co přijde. Nechává za sebou jen rozbořené domy a nepořádek. 

Nebojácná trojka, kamarádi Tomrin, Hanissa a Sando vymyslí ve svém úkrytu v Dračí ulici dokonalý 

plán. Pod rouškou tmy a vybaveni kouzelnými pomůckami se vydávají po stopách netvora. 

Julinka a její zvířátka. Chůvy v akci 

Johnson, Rebecca, 
Praha Fragment, 2015 

Jmenuju se Julinka a až budu velká, chci se stát zvěrolékařkou. Vypuklo jaro a všechna 

zvířátka na farmě mojí kamarádky Míši budou mít mláďátka. Já se Zuzkou smíme u 

Míši celý týden zůstat a o zvířecí miminka pečovat. 
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Kája + Oliva a duch, který musel zmizet. Kniha 2 

Barrows, Annie 
Praha Mladá fronta, 2015 

Navazuje na: Kája + Oliva. Kniha 1                                                                               

Nejlepší kamarádky Kája a Oliva spolu zažívají jedno dobrodružství za druhým. 

Tentokrát je čeká velká záhada, na školních záchodech totiž objeví ducha! Oči mu 

světélkují a vydává podivné zvuky. 

Líza a Pupík jedou na výlet 

Bavorová, Eva 
Praha Mladá fronta, 2015 

Kočička Líza a pes Pupík už podruhé opustili stránky časopisu Sluníčko a vydali se na 

výlet. Zajímá vás, kam se z hradu ztratil nebezpečný drak, čeho se bojí strašidla, nebo 

co se děje v dinoparku po zavírací době?  

Matýsek a Majdalenka : kouzelné čtení pro nejmenší 

Kšajtová, Marie, 
Praha Fragment, 2015 

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. 

 

Medovníček na cestách 

Lebeda, Jan, 
Praha Brána, 2015 

Skřítek Medovníček žije u řeky Modrávky, kterou má stále raději, a zažívá tam 

spoustu dobrodružství s novými i starými kamarády. Dokonce se vydá na dalekou 

cestu až k severnímu moři, učí se plavat a začne pěstovat tulipány, které se mu 

zalíbily na jeho cestách. 

 

Osamělý králíček 

Hucklesby, Jill 
Praha Fragment, 2015  

Malá Sára najde u cesty krabici. Když ji otevře, najde v ní roztomilého králíčka. 

Chlupáček najde domov v záchranné stanici, ale je posmutnělý. Bude potřeba najít 

mu kamaráda! V útulku plném zvířátek by to měla být hračka. 

Pohádky z jižních Čech a Šumavy, aneb, Vyprávění kapra 

Jakuba 

Stluková, Bára, 
České Budějovice Mapcentrum, 2008 

O rybníku Rožmberku a třeboňských lázních - O smutném šumavském nádraží a 

mašinkách z České Kanady - O prameni Vltavy a Zvíkovském raráškovi - O 

dačickém cukru a pekaři z Netolic - O alchymistovi z Krumlova - O píseckém zlatě 

a lipenském sumci Bořivojovi - O chytrých z Vodňan a hoslovickém kanci. 
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Pohádky ze šumavských lokálek 

Kozák, Roman, 
Sušice Radovan Rebstöck, 2003 

Pohádky snoubící v sobě poetiku železnice a šumavské krajiny. 

 

Sedm divů světa. III. kniha Hrobka stínů 

Lerangis, Peter, 
V Praze Egmont ČR, 2015 

Navazuje na : Sedm divů světa. I. kniha Povstání Kolosu rhodského ; Sedm divů světa. 

II. Kniha Ztraceni v Babylonu                                                                                                    

Závod na život a na smrt zavede Jacka a jeho přátele do mauzolea v Halikarnassu. V 

troskách tohoto divu antického světa se musejí vypořádat se svými vlastními 

vnitřními obavami a účastnit se epické bitvy s nepřáteli ze záhrobí. 

 Spirit Animals. Zrození hrdinů 

Mull, Brandon, 
Praha Fragment, 2015 

Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, jestli dokáže 

přivolat své spirituální zvíře. Hrstce vyvolených, kteří tuto schopnost mají, přinese 

svazek mezi člověkem a zvířetem výjimečné schopnosti.  

 

 Švindlova uličnická akademie. Geniální plán 

Deary, Terry, 
Praha Fragment, 2015 

Navazuje na: Shwindlova zločinecká akademie. Zlodějina pro začátečníky; Shwindlova 

zločinecká akademie. Přepadení pro pokročilé ; Švindlova uličnická akademie. Rošťáci v 

akci   

4. díl série 

 

 Volání sirény nadpřirozená romance. Pomsta 

Burdová, Michaela, 
Praha Fragment, 2015 

Navazuje na : Volání Sirény nadpřirozená romance. Prokletí ;  

Noel se nedokáže smířit se smrtí svého přítele. Je přesvědčená, že za ní stojí 

nadpřirozené síly. Každé léto se totiž ve městě ztrácejí a záhadně umírají muži. Její 

teorii o siréně, která má všechno na svědomí, nikdo nevěří. 

 Windsong 

Hall, Lynn 
New York Charles Scribner, 1992 

 

Třináctiletá Marty se snaží zachránit malé štěně. 
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 Zakázaná Hra. Lovec 

Smith, L. J. 
Praha Fragment, 2015 

Když vcházela do obchodu, myslela si, že jen koupí dárek k narozeninám a zase 

půjde. Prodavačovy bledě modré oči ji ale zcela uhranuly. Když odcházela, v ruce 

nesla HRU a také mrazivou jistotu, že ten pohled neviděla naposled. 

 Ztracený ježeček 

Hucklesby, Jill 
Praha Fragment, 2014 

Malá Bibi najde na zahradě opuštěného ježečka. Spolu s rodiči vyhledají pomoc a pro 

zvířátko si přijede chovatelka ze záchranné stanice. Ježeček je v dobrých rukou, ale 

Bibi se po pichlavém kamarádovi začne stýskat... 
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