Název: Barbie odvážná princezna
Barbie se ve svém nejnovějším filmu promění
v superhrdinku s nejmodernějším vybavením!
Jako nespoutaná princezna Kara získá supermagické síly
a stane se jako Super Sparkle ochránkyní celého
království. V boji se zlem se střetne i se svou sokyní.
Obě dívky se však nakonec spojí v bitvě o osud celého
království.

Název: Pohádky na dobrou noc. 6
V této knize najdete čtyři pohádky, které si můžete číst
před spaním. Setkáte se v nich s veselou včelkou Májou,
Vilíkem, lučním koníkem Hopem a dalšími obyvateli
kouzelné louky.

Název: Příběhy na dobrou noc 2
Na Sodoru otevírají safari a Tomáš převáží žirafu - Tomáš
zaučuje nové mašinky - Sodor navštíví železniční
inspektor - nová mašinka Bella chce kamarádit s Tobym hasičské auto Flynn se učí nebýt zbrklé.

Autor: Andersen, Hans Christian, 1805-1875
Název: Velká kniha pohádek
V této bohatě ilustrované pohádkové knížce najdete
12 nejznámějších příběhu od známého "pohádkáře" Hanse
Christiana Andersena

Autor: Brezina, Thomas, 1963Název: Hledači pokladů Trojčata, Nejpříšernější poklad světa
Jmenují se PC, ChaCha a Floppi, doprovázejí svého otce,
slavného kouzelníka, na jeho cestách celým světem. Mají
zvláštního koníčka: pátrají po dávno zapomenutých
pokladech. Stalo se to v roce 1933. Lupič se zlatou
maskou vypadal hrůzostrašně. Všichni o něm mluvili jen
jako o "fantomovi". Fantom měl své tajemství. Ukrýval
něco, co nazýval svým největším pokladem. Dům, ve kterém
žil, byl plný zrůdných démonů a ti měli odradit každého,
kdo by snad chtěl rozluštit záhadu jeho podivínství
a vypátrat jeho poklad. O téměř 70 let později se po
stopách tajuplného muže vydají hledači pokladů-trojčata

Autor: Brezina, Thomas, 1963Název: Přízrak černého obra
Biggi, Luk a Patrik zavítají tentokrát do exotické
Dubaje. Na výletu do pouště zastihne Biggi písečná bouře
a nedaleko staré pevnosti se jí zjeví obrovský přízrak
černého obra. Kamarádům z Klubu Tygrů je jasné, že tu
něco nehraje. Co se ukrývá v záhadné pouštní pevnosti?
A je opravdu tak opuštěná, jak vypadá? Zapoj se do
pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky

Autor: Bussell, Darcey, 1969Název: Malá baletka, Ela a maškarní ples
Ela se nemůže dočkat vystoupení, na kterém má tančit
Modrého ptáka. Premiéra se kvapem blíží, jenomže malá
baletka si vymkne kotník a podle lékařů se jí noha
nestihne do té doby uzdravit. Zdá se, že v roli ji bude
muset zastoupit Nina, její rivalka v baletní škole, která
jí zranění – prý nedopatřením – způsobila. Navíc Elu
potřebují přátelé v Zemi kouzel, protože zlý Myší král
začaroval všechny její obyvatele ve zvířátka.

Autor: Casalis, Anna
Název: Jak si kdo ustele, tak si i lehne -- a jiné příběhy
Jakub je hezký a přátelský lišáček. Věrka je veselá a
šikovná veverka. Oba jsou dobrými přáteli. Někdy se i
pohádají... ale nakonec se vždy zase udobří! Jak si kdo
ustele, tak si i lehne.. a jiné příběhy

Autor: Cooper, James Fenimore, 1789-1851
Název: Poslední Mohykán
Poslední Mohykán, druhý, zcela samostatný díl slavné
pentalogie o zálesákovi Kožené punčoše, se odehrává v
době bojů mezi Anglií a Francií na americkém kontinentu.
Cooper zde líčí osudy dcer plukovníka Munroa, které se
snaží dostat za svým otcem do pevnosti William Henry.
Stanou se však zajatkyněmi Indiána Maguy. Po jejich
stopách se vydají zálesák Sokolí oko a dva Mohykáni –
Čingačgúk a jeho syn Unkas, poslední svého rodu – aby obě
dívky zachránili.

Autor: Černohousová, Karolína
Název: Kamarádi nad zlato
Krásná a praktická kniha pro děti předškolního a raně
školního věku i jejich rodiče, která zabaví i poučí.

Autor: Enright, Amanda
Název: Pohádky o princeznách
Objevte svět krásných princezen v této nádherné pohádkové
knížce. Přidejte se k Lidunce, která zkouší hrát na
trumpetu, Adélce, jež pouští svého zbrusu nového draka,
a Verunce, která způsobí svými vynálezy jenom zmatky.
Kniha je určena všem malým princeznám.

Autor: Fanning, Kieran
Název: Odhalení zločinu
Město sužuje série tajemných krádeží. Školáci Tom a Líza
se rozhodnou přijít tajemství na kloub. A jak sledují
stopy zlodějů, otevírá se před nimi vzrušující svět
hádanek, hlavolamů a záhad, které je třeba objasnit
a vyluštit. Správné vyřešení každého úkolu je přibližuje
vždy o krok blíže k rozluštění celého tajemství.

Autor: Funnell, Pippa, 1968Název: Štístka - nové hříbátko
Tilly má koně opravdu ráda, přímo je zbožňuje, myslí
na ně, kudy chodí! Nejenže Tilly koně miluje - tahle
zvířata jsou celým jejím životem, patří jim všechny její
sny. Tillyiny jezdecké schopnosti se den za dnem
zlepšují, takže se může vydat na tábor Pony klubu.
Ale ještě předtím se zúčastní vzrušujícího okamžiku
na farmě Stříbrná podkova, kde přichází na svět nové
hříbátko...

Autor: Geßler, Tatjana, 1973Název: Zvířecí nemocnice. Hledá se kočička
Snem Márinky je být zvěrolékařkou a již nyní zdatně
pomáhá ve veterinární ordinaci svého tatínka. Tentokrát
se o prázdninách stará o králíky i ochočená srnčata,
ale bude muset najít také ztracenou kočičku. Ale koček
se v okolí ztrácí nějak moc a to je podezřelé!
Márinka se pouští do pátrání i s kamarády.

Autor: Ludwig, Anna, 1976Název: Prima pusa
To Charlottě ještě chybělo! Trávit prázdniny na rodinné
dovolené s matčiným novým a naprosto nemožným přítelem
se jí opravdu nechce. Marně se snaží dovolené zabránit.
Hned první den prázdnin odjíždí celá rodina do Itálie.
Hotel vypadá docela fajn, jen syn majitele je protivný.
Neustále na ni huláká a pronásleduje ji. Teprve potom,
co se objeví úžasný surfař Leon, začínají stát prázdniny
konečně za to!

Autor: Maxtone Graham, Ysenda, 1962Název: Malý velký klokánek
Sova jednoho dne zasadila do země spadlý žalud. Klokánek
to viděl a hned ho něco napadlo! Nechá se také zasadit,
aby rychle vyrostl! Sami si můžete přečíst, jak to
všechno dopadlo.

Autor: Mueller, Dagmar H., 1961Název: Zuzka a poníci: Zaříkávačka koní
Zuzka se už tři měsíce učí jezdit na koni a dělá velké
pokroky. Vydrží ve stáji třeba celý den a vůbec jí to
nevadí. Naopak. Ošetřuje svého milovaného Konnora, v
jízdárně sleduje výcvik skoků, zajde k Zimčákovým na oběd
- a všude je jí v patách Robin! Ten právě řeší velký
problém s paní Wickertovou, učitelkou ježdění. Potíže
čekají i na Zuzku: nejprve zlobí dvouletá Lea a pak
Konnor, který odmítá skočit přes překážku. Najde Zuzka
způsob, jak se s nimi domluvit? A proč jí paní Zimčáková
nazvala zaříkávačkou koní?

Autor: Němcová, Božena, 1820-1862
Název: Bylo nebylo
Pohádky o perníkové chaloupce, o Palečkovi, o slepičce
a kohoutkovi, o Smolíčkovi a mnoho dalších ve výběru
a úpravě pro děti od 4 let s barevnými ilustracemi Heleny
Zmatlíkové.

Autor: Němeček, Jaroslav, 1944Název: Slavné příběhy Čtyřlístku 1971-1974
Souborné vydání dalších dvaceti tří příběhů, které
navazují na prvních dvanáct; vyšly v roce 1971-1974

Autor: Pavlovič, Jozef, 1934Název: Pohádky se zvířátky
Poutavé příběhy Jozefa Pavloviče s pestrými ilustracemi,
potěší nejen ty nejmenší, ale i jejich rodiče.

Autor: Pospíšilová, Zuzana, 1975Název: Domeček pro šneka Palmáce
Pohádkový příběh, v němž vystupují různá zvířátka, která
pomáhají šneku Palmácovi najít náhradu za rozbitou ulitu,
rozvíjí ústřední téma vzájemné pomoci. Palmácovo hledání
vhodného domečku, rozčleněné do krátkých kapitol, je
živým vyprávěním s dialogy, proloženým krátkými verši.
Mohou ho využít k předčítání nejen rodiče, ale také
učitelky v MŠ.

Autor: Řeháčková, Věra, 1950Název: Hon na kluky
Po skončení školní docházky se stěhuje patnáctiletá Zuzka
z vesnice do podnájmu v Brně. Dostává stejně starou
spolubydlící Nikolu, která sem přichází z dětského
domova. Obě děvčata se chtějí vyrovnat městským holkám.
Podle jejich úsudku k tomu stačí jediné: Co nejdřív začít
chodit s nějakým klukem. Jejich honba za známostí dopadne
málem tragicky. Obě procházejí školou života, učí se
vyrovnávat s prohrami i radovat se z drobných úspěchů.

Autor: Steklač, Vojtěch, 1945Název: Dvojčata v akci: Poklad hraběte Domanína
Dvojčata Martin a Andrea žijí ve starém domě v centru
Prahy. Jednoho dne se do domu přistěhují, shodou
okolností, také dvojčata, Kvido a Hugo, detektivové
ve výslužbě. Brzy na to se do hodinářské dílny pana
Beníška v suterénu domu někdo vloupá a převrátí dílnu
na ruby. Jak však sám pan Beníšek podotkne, z dílny
se nic neztratilo, což je větší záhada než samo vloupání.
První příběh z řady Dvojčata v akci.

Autor: Žižková, Helena
Název: Já nikdy nelžu
Barča má věčně rozježené vlasy, nemá ráda sukně, leze
odvážně po stromech. Má jedinou kamarádku, Elvíru, která
ale je – neskutečná. Léto znamená pro Barču ráj, celé dny
lítá venku. To letošní je však jedno velké dobrodružství.
Trochu nebezpečné, trochu bázlivé, hodně překvapivé!

MN 629

M
Název: Bagry, traktory a náklaďáky
Na několika stránkách mnoho informací podaných slovy,
a především obrázky! Dítě - v tomto případě většinou
kluci, se seznámí se spoustou nových technických pojmů,
které názorně vidí před sebou. Najde tu celou řadu
zajímavostí a odpovědi na otázky, s nimiž si rodič často
neví rady. Zkrátka vše o strojích na čtyřech, ale i více
kolech v důsledném propojení textu s ilustracemi.

MN 794

MN 03

Název: Hádanky pro bystré děti: logické hádanky,
hlavolamy a matematické rébusy

Název: Neobyčejná místa na Zemi
Evropa: Parthenon, Koloseum, Canal Grande... Asie: Mount
Everest, Bajkal, Tádž Mahal... Afrika: Sahara, Suezský
průplav... Jižní Amerika: Amazonka... Austrálie
a Oceánie: Ayers Rock, Opera v Sydney... Každému
neobyčejnému místu je věnována celá dvoustránka
ilustrací, informací a zajímavostí.

MN 636

Autor: Bézuel, Sylvie
Název: Na farmě: obrázková encyklopedie Larousse
Víte, jaká zvířátka bydlí na statku? Jak se říká stroji,
který sklízí obilí, a k čemu se používá motyka? V knížce
se dozvíte, kde bydlí různá hospodářská zvířátka,
přečtete si, co se na statku děje během roku, a naučíte
se, jak se jmenují jednotlivé zemědělské stroje.

MN 794

Autor: Reichert, Jiří, 1968Název: Jak dokonale zvládnout inline bruslení
Všem zájemcům o populární a krásný pohyb na inlinech
přinášíme jedinečnou publikaci, ve které vám zkušení
instruktoři pomohou s nácvikem prvních krůčků na bruslích
i s pokročilou technikou jízdy. Výuka techniky jízdy
je prezentována na přehledném a podrobně...

MN 59

Autor: De Wetter, Bernard
Název: Ohrožená zvířata
Encyklopedie s bohatým fotografickým doprovodem
přibližuje čtenářům ohrožená zvířata, která žijí
na nejrůznějších místech naší planety. Dozvíte se nejen
spoustu zajímavých informací o nich samých, ale i to,
proč jejich populace ubývá a jaké kroky byly podniknuty
k záchraně jejich druhu.

