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PRO 6. ROČNÍK

Rick Riordan : Percy Jackson. Zloděj blesku
Bohové z Olympu se bouří! Dvanáctiletého kluka Percyho Jacksona čeká vyhazov ze
školy a další trampoty na sebe nenechávají dlouho čekat. Najednou kolem něj začínají
ožívat bytosti ze starých řeckých bájí. Z učitelky matematiky je rázem krvelačná

příšera, z Percyho kamaráda se vyklube satyr a jeho otec je jedním z olympských bohů.
Většina z nich má na Percyho spadeno, podezírají ho z krádeže blesku – mocné zbraně

nejvyššího boha Dia. Percy a jeho přátelé mají jen 10 dní na to, aby blesk našli a vrátili,

uklidnili náladu na Olympu a zabránili osudné válce bohů. K úspěchu výpravy ale nestačí jenom chytit
pravého zloděje…

Tanya Stewner: Alea, dívka moře. Volání z hlubin

Alea odjakživa miluje vodu. Zároveň z ní má ale velký respekt. Trpí totiž vzácnou

nemocí a kontakt s ledovou vodou by jí mohl způsobit smrt. Alespoň tak to prý řekla
její adoptivní matce žena, která ji nechala jako malé děvčátko na pláži, a pak navždy
zmizela. Když Aleina nevlastní matka vážně onemocní, dívka začne po své biologické
matce pátrat. V přístavu se seznámí s partou dětí, kteří si říkají Alfa cru. I když ví, že
riskuje život, přijme pozvání na jejich starou jachtu a vyrazí s nimi na moře. Když

jednoho dne přijde bouře a ledová vlna smete Aleu pod hladinu, všechno je najednou jinak…

Timo Parvela: Kepler62. Pozvánka

První část napínavé šestidílné finsko-norské série vesmírného dobrodružství z
budoucnosti. Všichni o ní mluví. Každý by ji chtěl. Tajemnou hru, kterou se ještě nikomu

nepodařilo dohrát do konce. Kepler62. Jenže se k ní skoro nedá dostat a pro Ariho je
stejně, moc drahá. Když Ari zjistí, že jeho mladší bráška Joni právě dostal tuto hru od

neznámé ženy na ulici, zdá se mu to podezřelé. Zvědavost však zvítězí nad opatrností.
Podaří se klukům hru dohrát? Nikdo neví, co čeká ty, kdo překonají poslední level. Mezi

hráči kolují nejrůznější zvěsti. Vypadá to, že Kepler62 není jen hra, ale spíš pozvánka. Jenže kam? A kdo
ji posílá?

Mezi dětmi ve Finsku i Norsku je série Kepler62 v současnosti velkým hitem. Moderní jazyk, akční děj,
atraktivní témata a neuvěřitelně působivé ilustrace představují kombinaci, které se jen těžko odolává.

Conie Glynn: Princezna v utajení

Která holka by se nechtěla alespoň na chvíli stát princeznou? Lottie Pumpkinová o
tom ve svých představách snila mnohokrát. Pak ji osud svede do jednoho pokoje v

internátní škole Rosewood s Ellie Wolfovou. Princeznou, která touží po pravém

opaku – být úplně obyčejnou holkou. Zdá se, že splnit si své sny nebude nic
složitého. Stačí si vyměnit role a je to! Lottie se ocitá v nablýskaném a okouzlujícím

světě aristokracie, který je však ve skutečnosti plný tajností, intrik a zrady. Za každou
cenu musí ochránit tajemství své kamarádky, ale studium ve škole, blížící se ples v

království Maradovia i tajemný kluk jménem Jamie ji přivedou ke zjištění, že šťastné konce jsou
vyhrazeny pro pohádky, nikoli pro skutečný život…Vzrušující svět večírků, politiky a
zlých princezen, to je první kniha v úplně nové sérii Zápisky z Rosewoodu.

Vojtěch Matocha: Prašina

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale

na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje,
mobil je bez signálu.A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády

Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství
je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných dospělých
chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh
doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny.

Victoria Schwab: Můj anděl strážný

Aria je ta nejlepší kamarádka, jakou si dovedete představit. Není to jen obyčejná

holka, ale anděl strážný. Aby získala křídla, která musí mít každý správný anděl,

má za úkol pomoci třem různým dívkám. První se jmenuje Gabby Torresová, která

zrovna nastoupila do nové školy a jen těžko si hledá přátele. To je něco pro Ariu.
Ale co se stane, když Gabby zjistí, že Aria je anděl?

Jessica Townsend: Nikdyuš

Morrigan Crowová je prokletá. Narodila se v ten nejnešťastnější den a všichni ji
obviňují, že má na svědomí každou místní pohromu. A co je horší, kvůli kletbě je

odsouzena zemřít v den svých jedenáctých narozenin. Pak ale potká Jupitera
Northa, podivného muže, který ji dostane do tajemného světa Nikdyuš. Aby tu
Morrigan mohla zůstat v bezpečí před hrozivou kletbou, musí najít způsob, jak
úspěšně absolvovat zkoušky. Objeví nakonec svůj mimořádný talent?

Mayrose Wood: Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton. Tajemné vytí

Tajemná, napínavá a humorná četba pro všechny, kterým rodiče občas řeknou: „Ty
jsi ale zvlčil!“ O velmi zlobivých dětech se žertem říká, že je vychovali vlci. A naše

nepolepšitelné děti opravdu vychovali vlci! Když byly nalezeny v lesích poblíž sídla
Ashton, brzy se ukázalo, že to nejsou jen tak obyčejné dětičky: Alexander své

sourozence usměrňuje jemným hryzáním, Cassiopea kouše a štěká, až běhá mráz
po zádech, a Beowulf se honí za veverkami s hbitostí, při níž se tají dech. Slečna

Penelope Lumleyová ale naštěstí není žádná tuctová vychovatelka. Patnáctiletá

absolventka Swanburnovy akademie pro nadané dívky z chudých rodin přistupuje k novému zaměstnání
se vší zodpovědností. Než ale může začít s latinou a zeměpisem, musí děti napřed odnaučit zvířecím
návykům. Celé sídlo Ashton je obestřeno záhadami. Kdo vůbec jsou ti tři malí divoši a jak je možné, že

donedávna žili v lese? Proč starý kočí Timothy číhá za každým rohem? Podaří se Penelopě děti
zvládnout a učinit z nich společenské tvory dřív, než lady Constance uspořádá slavnostní bál? A co je to

proboha šotyš? Odvážná Penelope se v prostředí plném záhad neztratí, neboť i její původ je zahalený
tajemstvím. Jak kdysi prohlásila Agatha Swanburnová: „Věci se mohou dít z nějaké příčiny, to ale ještě
neznamená, že ji pokaždé známe.“ První kniha světově úspěšné trilogie pro děti, ale i dospělé.

Katherine Rundell: Střechy Paříže

Prožijte s malou Sophii noční dobrodružství na pařížských střechách! Když je Sophii
rok, přežije jako jedna z mála ztroskotání zámořské lodi. Ujme se jí další přeživší,
výstřední svobodný mládenec Charles, a vychová ji jako svou vlastní dceru. Jeho

neotřelé výchovné metody (psát po zdech je dovoleno!) se ale nelíbí úřadům, a tak

když je Sophii dvanáct, uprchnou společně do Paříže. Sophie je přesvědčená, že
právě tam žije její matka. Seznámí se s partou dětí, které žijí výhradně
npařížskýchstřechách a téměř nikdy neschází dolů na ulici. Život na střechách je

vzrušující, ale taky nebezpečný. Podaří se Sophii s jejich pomocí matku najít dřív, než bude pozdě?

Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdící prášek

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 Líziny statečnosti, vynalézavost a kamarádské soudržnosti...

David Almond: Kluk, co se koupal s piraňami

Poetický a laskavě bláznivý příběh o překonání vlastního strachu Na něco se vás
zeptám. Jak by se vám líbilo, kdyby se někdo z rodiny – strejda Ernie například –
rozhodl udělat z vašeho domu továrnu na rybí konzervy? Jak by se vám líbilo, kdyby

všude, kam se podíváte, stály kbelíky sardinek a necky plné makrel? Co kdyby vám

hejno sardinek plavalo i ve vane? Co kdyby strejda Ernie vyráběl pořád nové a nové

stroje – na odsekávání hlav, uřezávání ocasu a kuchání, na čištění a vaření a

pechování ryb do konzerv? Umíte si představit ten randál? A ten brajgl všude? A co

teprv ten puch! Stanleymu Pottsovi se to moc nelíbilo, ale protože to byl hodný kluk, vstával v šest
hodin ráno a strejdovi Erniemu pomáhal.

Robert Beatty: Serafina a černý plášť

Nevstupuj nikdy do temného lesa, číhají tam mnohá nebezpečí, která si budou

chtít podmanit tvou duši. Serafina vždy poslouchala svého tatínka a toulala se
pouze po usedlosti Biltmore. Ale i tam – na chodbách obrovského domu – bylo
vždy co objevovat, jen ji nikdo nesměl spatřit. Ale když začnou v domě mizet

děti, jedině ona ví, kdo za tím stojí: hrozivý muž v černém plášti, který se po

nocích toulá chodbami. Při děsivých zmizeních se Serafina spřátelí s Braedenem,

synovcem majitelů usedlosti. Společně musí odhalit, kdo se pod černým pláštěm

skrývá, dříve, než polapí všechny děti. Pátrání je ale přivede do lesa a teprve tam přijde Serafina na to,

kým je, a zjistí, že jen ona může zachránit všechny děti. Ale podaří se jí přemoci tajemného muže v
černém plášti?

David Walliams: Babička drsňačka

Britského autora dětských knih Davida Walliamse označují kritici za nového
Roalda Dahla. Jeho vypravěčsky brilantní příběhy s překvapivou pointou a černým
humorem dávají tomuto označení za pravdu. Jako první se k českému čtenáři
dostává Babička drsňačka. Vypráví se v ní příběh o předsudcích a toleranci, o

překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži. Ben je k smrti otrávený,
zase má strávit víkend u babičky: „Vždyť je s ní děsná nuda! Se všema starýma je

nuda. Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát scrabble a smrdí kapustou!“ Pěkně

tvrdý odsudek z úst nezletilce, jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho babička kdysi byla proslulou

lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout korunovační klenoty, a teď potřebuje Benovu
pomoc!

Kelly Barnhill: Dívka, která upíjela měsíc

Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno novorozeně čarodějnici žijící v

hlubokých lesích. Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město před jejími
zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan není krutá. Naopak, o opuštěné dítě se

postará, nakrmí je výživnou hvězdnou září a najde mu novou, milující rodinu na

druhé straně lesa. Ale jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu
měsíce. V její krvi začne kolovat magie. Xan se rozhodne děvčátko vychovat
sama, pojmenuje je Luna a jeho kouzelné schopnosti zapečetí do doby, než bude

Luně třináct a zmoudří. Jenže jak se blíží dívčiny třinácté narozeniny, kouzla

začínají vyplouvat na povrch. Nad lesem se shlukují obrovská hejna hrozivých ptáků, pod zemským
povrchem se probouzí sopka a kolem obchází žena s tygřím srdcem. A z Protektorátu míří k lesu muž
odhodlaný Xanu zabít. Brzy bude muset Luna bránit ty, kdo dosud chránili ji. A postavit se skutečnému
zlu..

Timothee de Fombelle: Tobiáš Lolness I. Život ve větvích

Pro velký zájem čtenářů vydává nakladatelství Baobab v novém vydání velký
dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr!
Domovem hlavního hrdiny je obrovský strom, který je pro jeho obyvatele celým

světem. Jednoho dne odmítne Tobiášův otec vydat tajemství svého geniálního, ale
pro přežití stromu nebezpečného vynálezu. Rodina Lolnessových je poslána do
vyhnanství a Tobiáš musí prchat až do země trávového lidu. Hledá bezpečí,

přátele a způsob, jak zachránit strom před zničením, neboť srdce stromu je

nahlodáno hlubokým kráterem. Pokusí se odvrátit katastrofu a najít své rodiče a Elíšu..

Cressida Cowell: Jak vycvičit draka

Jak se stát největším vikinským hrdinou všech dob? Můžete se jím prostě narodit.
Může vám to zákulisními intrikami zařídit vaše babička. Nebo se k tomu můžete

dopracovat vlastní pílí jako Škyťák Šelmovská Štika III., hrdina tohoto příběhu.
Budete přitom muset porazit různé strašlivé netvory, objevit zbrusu novou metodu
výcviku draků a prožít všemožná dobrodružství. A to je přece báječná zábava!

Gareth P. Jones: Dědictví rodu Trnhofů

Leontýna a Felix Trnhoffovi nejsou jen tak obyčejní třináctiletí sourozenci. Žijí v

obrovském ponurém šlechtickém sídle, nechodí do školy a za pár let zdědí nesmírné
bohatství. Od svých vrstevníků se však liší hlavně neustálou snahou zavraždit jeden
druhého! Když se svou smrtící sourozeneckou rivalitu rozhodnou hodit za hlavu,

brzy se ukáže, že jeden z nich prostě nedokáže přestat... Anebo ve skutečnosti stojí

za příšernými léčkami někdo jiný? Podaří se jim přežít dostatečně dlouho na to, aby
mohli vypátrat, odkud to opravdové nebezpečí přichází? Příběh plný nástrah a

strašlivých záhad, v němž se setkáte se zabijáckými včelami, rozzuřenými medvědy, ale hlavně s děsivým
tajemstvím, které těm dvěma navždycky změní život…

Mechthild Gläser: Strážci příběhů

Během letních prázdnin na zapomenutém ostrově kdesi ve Skotsku se Amy
dozví, že jako členka staré šlechtické rodiny ovládá schopnost vstupovat do knih

a ovlivňovat již napsané příběhy. Amy si ve světě knih brzy najde přátele:
moudrého Šér Chána z Knihy džunglí, láskou usouženého Goetheho Werthera
nebo Olivera Twista, kterému daruje žvýkačku, což se posléze ukáže jako velmi
nerozumné…

Svět knih ale není tak pokojný, jak se Amy zprvu zdálo. Nejprve zmizí peníze z

Ali Babova pokladu. Pak se cestou na ples k panu Darcymu zraní Elizabeth Bennetová, takže jeden z

nejznámějších milostných příběhů je náhle v ohrožení. Amy je brzy jasné, že musí najít toho, kdo do
příběhů zasahuje. Když události začnou prosakovat i do reálného světa, a dokonce mají oběť na životě,
ukáže se, jak je ohrožení vážné. O co tajemnému nepříteli doopravdy jde?

John Boyne: Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa

Manželé Brocketovi jsou úplně obyčejný, spořádaný pár a jsou na to náležitě
pyšní -– nad vším zvláštním či odlišným ohrnují nos. Jenže pak se jim narodí
Barnaby, a hned jak přijde na svět, je nabíledni, že on obyčejný rozhodně

nebude. K hrůze rodičů se chlapec vzpírá gravitačnímu zákonu… a létá. Barnaby
by se rodičům zoufale rád zavděčil, a proto se všemožně snaží udržet nohama na

zemi. Marně. A tak jednoho osudového dne Brocketovi dospějí k závěru, že už
toho mají dost. Když si chce Barnaby létat, tak ať si letí… Šťastná náhoda však

obelstěnému, vyděšenému a osamocenému Barnabymu přivane do cesty horkovzdušný balon s
pozoruhodnou posádkou – a tak začíná chlapcova kouzelná cesta kolem světa, na níž ho postupně
doprovází plejáda nezapomenutelných přátel.

Lucy Moud Montgomery: Anna ze Zeleného domu

Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. Po nepříjemných zkušenostech s životem
u pěstounů přichází do Zeleného domu na ostrově prince Edwarda. Ačkoliv si

přísná Marilla a její laskavý bratr Matouš původně přáli chlapce, rozpustilou

Annu si brzy zamilují. Hubená, pihovatá a hlavně neuvěřitelně upovídaná Anna s
rezavými vlasy a nevyčerpatelnou fantazií si

konečně nachází pravý domov i

první opravdovou kamarádku. Legendární kanadský příběh plný optimismu i
laskavého humoru se vrací v nezkráceném vydání.

Kevin Sands: Alchymistova šifra

Nikomu neprozraď, co jsem ti dal." Dokud Christopher Rowe neobdržel toto
tajemné varování, učil se řešit složité šifry a hádanky, vyráběl účinné léky, lektvary

a zbraně a vůbec byl jako učedník u mistra Benedikta Blackthorna celkem

spokojený. Pak však začne londýnské lékárníky pronásledovat záhadný kult.
Umírají lidé a nebezpečí se přibližuje k jejich obchodu. Christopher bude muset
přijít celé věci na kloub a řádění zla zastavit!

Raquel J. Palacio: Neobyčejný kluk

Jmenuju se August a vypadám trochu zvláštně… ale jinak jsem stejný jako vy! Auggie
není obyčejný desetiletý kluk, i když dělá docela obyčejné věci – jako všechny děti v

jeho věku. Má totiž skutečně neobyčejnou tvář... Narodil se s deformovaným
obličejem. Když má nastoupit do páté třídy Beecherovy školy, vzbuzuje to v něm i v
jeho rodičích obavy, naději a otázky, jak ho jeho noví spolužáci přijmou. Podaří se

Auggiemi přesvědčit své spolužáky o tom, že je navzdory svému vzhledu stejný jako

oni? Originální a inspirující román si od svého uvedení na trh v roce 2012 přečetlo

přes více než 6 milionů čtenářů. Na motivy knihy natočil režisér Stephen Chbosky film s Jacobem
Tremblayem, Julií Robertsovou a Owenem Wilsonem v hlavních rolích

Tara Dairman: Všechny čtyři hvězdičky

Seznamte se s jedenáctiletou Gladys Gatsbyovou, nejpřísnější restaurační kritičkou!

Gladys Gatsbyová má už od sedmi let velkou lásku – vaření. Aby o ni rodiče
neměli strach, vařila vždy tajně, když byla doma sama. Teď jí je jedenáct a po

nehodě s creme brulée (byl to jen takový malý oheň) má Gladys zákaz vstupu do

kuchyně. Je nešťastná, ale brzy si najde novou zábavu. Do literární soutěže, kterou
vyhlásily místní noviny, pošle smyšlený životopis restaurační kritičky. Omylem se
životopis zatoulá do jiné složky a Gladys přijde dopis s

nabídkou napsat opravdovou kritiku…

Petr Hugo Šlik: Tajemství jeskyně pokladů

Vojta s Jindrou jsou přátelé na život a na smrt. Když spolu objeví tajemný vzkaz a
najdou ukrytý sešit s popisem cesty do jeskyně pokladů, vydají se okamžitě najít ten
záhadný poklad. Co si asi tak za něj koupí? Ale s pokladem je to trochu jinak…
dvanáctiletí průzkumníci nakonec musí bojovat.

Angie Sage: Příběhy Septimuse Heapa. Magyk

Na počátku je dítě nalezené v lese - příběh, který se pak odvíjí, je strhujícím

dobrodružstvím v čarovném světě fantazie a kouzel. Kniha o Septimusovi Heapovi
je v zemi svého vzniku, Velké Británii, mimořádně úspěšná a mnozí ji považují za

zdařilého konkurenta slavného Harryho Pottera. Hrdinové příběhu jsou vylíčeni
tak opravdově, že se o ně skutečně budete strachovat a do poslední chvíle budete

plni napětí, jak tento neuvěřitelný příběh dopadne: Septimus Heap, princezna
Jenna, čarodějové a jejich pomocníci musí bojovat s nepřízní osudu a mocnými

nepřáteli, a není to boj nikterak lehký, neboť černokněžník DomDaniel je ztělesněním zla a jeho moc je
obrovská. Kniha je zároveň neobyčejně vtipná a dramatické okamžiky se střídají s komickými situacemi

i dojemnými momenty. Kromě hlavních hrdinů se zde setkáte i s celou řadou kouzelných tvorů a
podivuhodných bytostí, ať už je to dobrácký Bobrspát, obětavý krysoun Staník, udatní brouci obrněnci

nebo magogové, odporní černokněžníkovi pomocníci. A až knihu dočtete, nemusíte litovat, že už je
konec - Magyk je prvním dílem ze slibované trilogie příběhů Septimuse Heapa

Roald Dahl: Danny, mistr světa

Prozradím ti nejhlubší a nejtemnější tajemství svého života... Danny má svého tatínka

nadevše rád, ale hluboce ho zasáhne, když se dozví, že otec je na štíru se zákonem. I

dospělí někdy porušují pravidla, ale Danny je hluboce přesvědčen, že tatínek je
laskavý, dobrý a chytrý člověk, který má spoustu úžasných nápadů. A tak spolu s ním
vymyslí neuvěřitelně smělý a nebezpečný plán!

John Flanagan: Hraničářův učeň. Rozvaliny Gorlanu

Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom,
že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy

na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení

k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat
lidé přičítají černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy,

šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani
velkého koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně

důležitý jako slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval
děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné…

Kerstin Gier: Rudá jako rubín.: láska nezná čas

Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn zrovna
snadné. Jednoho dne se s ní zatočí svět a ona se rázem ocitne ve známé ulici, jenže

téměř sto let před svým narozením. Vzápětí pochopí, že tím největším rodinným
tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit, jaké nebezpečí člověku hrozí,
když se zamiluje napříč časem.

BobPflugfelder: Nick a Tesla a vynálezy pro boj s tajným agentem

Jedenáctiletá dvojčata Nick a Tesla Holtovi už během prázdnin překazila plány

únoscům malé dívenky a odrazila útok armády robotů, takže by si zasloužila
chvilku odpočinku. Ve třetím příběhu však zjistí, že v jejich těsné blízkosti, přímo v

domě jejich oblíbeného (a taky trochu bláznivého) strýčka Newta se nachází špión.

Je to nový praktikant, který pomáhá strýčkovi v laboratoři? Nebo deratizátor? Jedna

z uklízeček? Nebo snad někdo úplně jiný? Aby záhadného agenta odhalili, musí
Nick s Teslou vyrobit řadu neuvěřitelných udělátek od šifrovacích koleček a sady

na snímání otisků prstů až po skrytý fotoaparát a detektor na odhalení zlodějů. Návody na jejich výrobu
najdete v této knize, takže si je klidně můžete sestavit sami! Bob „Vědátor“ Pflugfelder učí přírodní vědy

na základní škole ve městě Newton ve státě Massachusetts. Steve Hockensmith píše své záhadné příběhy

v kalifornském městě Alameda. Společně už napsali knihy Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř a Nick a
Tesla a armáda běsnících robotů.

Veronika Válková: Karel IV. Únos v Paříži

Bářino první a nejprodávanější dobrodružství v novém vydání!

Když Bára na půdě domu, kam se s rodiči přestěhovali, našla starý atlas, vůbec

netušila, jaké skrývá tajemství. S jeho pomocí se dostala na francouzský královský

hrad ve 14. století, seznámila se s výrostkem, z nějž se vyklubal budoucí císař Karel
IV., a dokonce se zapletla do únosu s velmi překvapivým rozuzlením. Historička

Veronika Válková ve svých knihách přenáší čtenáře do skutečné, reálné historie, kde
spolu s Bárou zažívají napínavé chvilky, zároveň se toho ale také hodně dozvědí.

Erin Hunter: Zákon smečky. Mrtvé město

Zvířecí sága o statečné a nezdolné smečce psů, z nichž každý pes je jiné rasy, jiné

povahy, přesto jsou svázáni společným poutem přátelství. Všechno, co znali, se

ocitlo v troskách po zemětřesení – Velkém Zavrčení. Ujme se jich retrívr Štístko,
tulák a samotář, který utekl z rozvalin psího útulku – z Domu pasti. I když nerad,

stane se jejich vůdcem. Jak však naučí domácí mazlíčky a vodítkové psy lovit a
přežít v divočině?

Lucy Hawking: Jirkův tajný klíč k vesmíru

Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky němu se Jirka seznámí se svými

sousedy - Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má
nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a jeho
kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem rád využil i někdo jiný -

a Erik s Jirkou se tím dostanou do obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic

nebezpečnějšího než černá díra... Kniha se čte jedním dechem a spojuje veselé

dobrodružství s vědeckými údaji o vesmíru. Najdete v ní nejnovější poznatky o

černých dírách od Stephena Hawkinga a také mnoho barevných fotografií přímo z kosmu

