
Od 8 let 

Příběhy o dětech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Blíží se Velikonoce a Anička dostane báječný nápad -- pojede k 

babičce! Na vesnici chodila do druhé třídy a měla tam prima 

kamarádky a kamarády. Jak se asi mají? Prožijí společně zase nějaká 

dobrodružství? Anička se moc těší! Už šestá knížka příhod osmileté 

Aničky! 

 

Třída 3. A byla nejdřív úplně obyčejná, stejná jako ostatní třídy na 

škole. Děti se učily, trošku vyrušovaly výklad paní učitelky, občas 

nedávaly pozor vůbec – jako je tomu všude. Ale jednou se otevřely 

dveře a 3. A se rozrostla o tři nové žáky. Byli to bratři – Čáryfuk, 

Máryfuk a Podkočárník. S maminkou a tatínkem se zastavili ve městě, 

protože rodiče byli kouzelníci a měli zde svá vystoupení. A jejich 

synové? Museli do školy, jak jinak. A od té chvíle se ve 3. A děly věci… 

No řekněte, nechtěli byste, aby ožily vaše obrázky v hodině kreslení? 

Nebo aby byla tabule najednou bílá, takže se na ni bílou křídou 

nedalo nic napsat? Případně aby se učebna proměnila v kluziště? A 

tohle všechno a ještě mnohem víc můžete s holkami a kluky z 3. A 

prožít. Taky se seznámit s dětmi, které vypadají trošku odlišně, ale 

které jsou ve skutečnosti úplně stejné, jako ostatní – chtějí si hrát, 

chtějí se smát a chtějí se kamarádit.  

A možná potřebují i zjistit, v čem jsou nejlepší. Protože každý je v 

něčem nejlepší. 

Kniha Začarovaná třída vyšla ve francouzštině, srbštině a slovenštině. 

V roce 2004 byla zapsána na Honour List IBBY. 



Pro dívky do 10 let  

Příběhy o dětech se zvířaty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Julinka a až budu velká, chci se stát zvěrolékařkou. Dnes 

v noci byla veliká bouřka a v ulicích teď běhá spousta vyplašených 

pejsků. Jeden se objevil přímo u mého okna. Jako kdyby tušil, že 

miluju zvířátka a že jdeme s maminkou a Zuzkou vypomáhat do 

psího útulku. Doufám, že najdeme majitele všech zatoulaných 

pejsků, protože další pes by mi u táty určitě neprošel! 

 

Na ranči Horseland nastalo parné léto a Will chystá pro své 

kamarády výlet. Všichni se na dobrodružné přespání v lese u jezera 

těší. Ráno vyrazí Will s děvčaty na cestu a celý den putují krásnou 

přírodou. Večer se utáboří a vypráví si strašidelné historky. Ale 

Zoey a Chloe neposlechnou Willovy příkazy, a krásný výlet se tak 

promění v noční můru. Podaří se všem dostat v pořádku z lesa? 

 

Na ranči Horseland se chystá každoroční velká show. Všichni jezdci se 

na nadcházející přehlídku svědomitě připravují a upřímně se těší, až 

předvedou své jezdecké umění před diváky. Součástí show bude i 

velké finále, ve kterém mají vystoupit Zoey, Sára, Alma a Molly se 

skupinovou sestavou. Další příběh z oblíbené serie Horsland. 

 

Desátá kniha Horseland! Molly se uchází o místo reportérky v 

televizní stanici Život koní, pro kterou se chystá natočit reportáž o 

Sarah. Ta má před sebou náročný úkol – zkrotit hnědého hřebce 

Diabla, který po vážné nehodě odmítá poslušnost. Podaří se Sarah 

Diabla přivést k rozumu, nebo se s ním její kamarádka bude muset 

rozloučit? A jak bude Scarlet reagovat na to, že se Sarah věnuje 

jinému koni? Všechny obyvatele Horselandu tentokrát čeká opravdu 

náročná zkouška, s níž se musejí vyrovnat! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je se Sindy, poníkem Veroniky? Stojí sklesle v rohu a nechce jíst. Že 

by sežral nějakou jedovatou rostlinu? Jenže Lenka má oči jen pro 

nového spolužáka a také Ema si myslí, že Verča přehání. Nevidí, že 

Sindy hrozí velké nebezpečí…  

V sérii Příběhy ze sedla vychází povídání o třech děvčatech a jejich 

zvířecích kamarádech. 

 

Prázdniny skončily a nerozlučné kamarádky Jana, Jula, Michelle a 

Franciska jsou opět pohromadě, zpět na Koňském hrádku. Jula je ale 

nějaká divná. Ježdění ji moc nezajímá, stále bloudí kdesi ve snách a na 

sešity si maluje srdíčka! Diagnóza je jasná. Jula je zamilovaná! Najdou 

naše čarodějky s pomocí kouzelných zaklínadel lék na její nemoc? A 

uchrání Julu před intrikami, které splétá její nepřející sokyně? 6. díl 

dobrodružného čtení pro holky, kterým kouzla nejsou cizí. 

 

Také bys chtěla chodit do školy, kde budeš jezdit na koni a čarovat? 

Vítej na Koňském hrádku! Ve stájích mají nový přírůstek. Roztomilá 

klisnička Blina si okamžitě získá srdce July, Michelle, Jany i Francisky. 

Ale hříbata jsou na Koňském hrádku zakázaná! Když se náhle v ohradě 

objeví ještě jedno hříbě, je jasné, že čarodějky zkusí udělat všechno 

možné i nemožné, aby hříbata mohla zůstat. Vymyslí holky dokonalý 

plán, pomocí kterého vytáhnou své miláčky z průšvihu? 

 

Také bys chtěla chodit do školy, kde budeš jezdit na koni a čarovat? 

Vítej na Koňském hrádku! Na Koňském hrádku se chystají velkolepé 

hradní slavnosti. Jana, Jula, Michelle a Franciska na nich chtějí 

předvést rytířské hry na koních. Uprostřed příprav se však na školním 

dvoře zjeví záhadný přízrak. A to není všechno! Školní chodby někdo 

pocákal červenou barvou a na podlaze se objevily obří stopy. Co za tím 

vším vězí? Skutečná strašidla přece neexistují. Nebo snad ano? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pro kluky do 10 let  

Dobrodružství, záhady, napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana, Jula, Michelle a Franciska dostanou od tajemné sovy pozvánku 

do Velké rady čarodějnic na oslavu Valpružiny noci. Při nácviku noční 

vyjížďky jsou však přistiženy. Jako na potvoru se zrovna tu noc ztratí ze 

stájí drahocenná sedla. Podezření okamžitě padá na naše čtyři 

kamarádky a hrozí jim vyloučení ze školy. Jak se celá záležitost 

urovná? A obstojí před Velkou radou čarodějnic? 

DeTeKTiVové a zachráněné peníze jsou volným pokračováním 

knihy DeTeKTiVové, v níž Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš a Vašek 

obdivuhodně vyřešili případ krádeže vzácného obrazu. Nyní se zdá, 

že se v jejich poklidném městečku neděje nic podezřelého. Až 

jednou... při hře na schovávanou se jeden detektivní případ 

nečekaně objeví. Ve starém zámeckém sklepení je ukrytá tajná 

místnost a v ní hromada kradených peněz. Než kluci svůj nález 

nahlásí policii, podezřelí s penězi utečou. Vydejte se společně s 

DeTeKTiVy vypátrat prchajícího lupiče. 

Dlouho se zdálo, že ve městě je klid, ale najednou se tady krade! A 

nezůstane u jednoho vloupání, k loupeži už došlo v drogerii, v 

hospůdce, v lékárně, v obuvi, v klenotnictví a nakonec nebylo 

ušetřeno ani papírnictví. Policie si neví rady, podezřelých je mnoho. 

Ověřená detektivní parta - Dan, Tadeáš, Kuba, Tom a Vašek - hledají 

souvislosti případů tam, kde by je nikdo nehledal - v kadeřnictví. 

Zajímá tě, kdo krade? Předběhnou kluci policii? Čti, přemýšlej, 

odpovídej na kontrolní otázky a dočkáš se nečekaného rozuzlení. 



Pro dívky do 10 i nad 10 let – příběhy se zvířaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro čtenáře kolem 10 let - dobrodružství, záhady, napětí 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh, který tě vtáhne do děje a už nepustí! Klub Tygrů překvapí na 

výletě do hor bouřka a průtrž mračen. V jeskyni, do které se běží schovat, 

narazí na záhadného vědce, který je jejich přítomností nepříjemně 

zaskočen. Při pokusu děti zahnat pryč ztratí fotografii, na které je mamut 

zamrzlý v ledu. Biggi, Luk a Patrik jsou zvědavostí bez sebe. Jedná se o 

novou světovou senzaci? 

 

Patrik našel v lese ochočeného králíka. Cestou domů ho začaly 

pronásledovat dvě podezřelé osoby a zvláštní zájem o ušáka projevuje i 

podivný ochránce zvířat. Biggi, Luk a Patrik tuší, že nejde o obyčejného 

ztraceného domácího mazlíčka. Při pátrání objeví utajenou laboratoř, ve 

které se provádí zakázané pokusy na zvířatech. Kamarádi z Klubu tygrů 

jdou opět do akce. Zvířata je potřeba zachránit!  

 

Klára má konečně koně! Její nový poník Star už je ve stáji a po 

počátečních neshodách si k sobě pomalu hledají cestu. Ale přestože ho 

Klára krmí, co může, aby trochu přibral, Star je čím dál hubenější. 

Vypadá to, že něco není v pořádku... 

 

Klára už má konečně vlastního poníka, po kterém tolik toužila. Rozumějí 

si spolu čím dál lépe a přišel čas uvažovat o závodech. Jenže to není tak 

jednoduché. Jako by nestačilo, že má Klára obrovskou trému a strach, 

že se jí závod nevydaří, musí se vyrovnat i se změnami doma. Jak to 

všechno nakonec dopadne? Postaví se Klára na start? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarádům z Klubu Tygrů se dostane do ruky záhadný vzkaz, který 

upozorňuje na podivné půlnoční setkání ve škole, kterou navštěvují. 

Jindy tak nudná budova se stává dějištěm záhadných událostí. Vypadá 

to, že škole hrozí zbourání a že v ní dokonce straší! Dostanou se Patrik, 

Biggi a Luk na stopu drzým lupičům? A co má za lubem neznámá stará 

dáma, která se nečekaně objeví na scéně? 

Lucovi někdo ukradl nejdůležitejší předmět z jeho detektivní výbavy 

- speciální minipočítač. Zloděj mu ho chce vrátit a k předání má dojít 

v nočních hodinách u jezírka v parku.  

Na Tygry tam však místo počítače čeká obrovská vodní příšera. Jak 

se mohla tahle pravěká nestvůra dostat do jezírka? 

Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostatními 

členy záhadu muže s ledovýma očima. Nikdo neví, kde se vzal a z jeho 

přítomnosti běhá každému mráz po zádech. Čas jakoby se zastavil. Ze 

hřbitova se ozývají tajemné zvuky a v domech se schovávají děsivé 

příšery. Podaří se záhadu objasnit? V Klubové příloze s dalšími 

informacemi o případu také zjistíš, jak jsi obstál ty sám. 

Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostatními 

členy záhadu zámku přízraků. Události, ke kterým dochází na zámku 

Westfinster, se snaží objasnit členové Klubu záhad. Jupiter, Vicky a 

Nick narazí na staré dokumenty a fotografie, ze kterých je jasné, že 

na zámku muselo před sto lety dojít ke strašlivému zločinu. Klub 

záhad zahajuje pátrání a ty můžeš být při tom! V Klubové příloze s 

dalšími informacemi o případu také zjistíš, jak jsi obstál ty sám. Klub 

záhad zahajuje pátrání. A ty jsi při tom! 

 



Pro pokročilejší čtenáře do 10 i nad 10 let 

Dobrodružství, záhady, napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor a legrace 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost a 

fantazie pomohou k odvaze. 

Když se chlapec 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! 

 

Neví se nic o tom, že by britská autorka Jacqueline Wilsonová 

pocházela z dvojčat, ale dlužno jí přiznat, že povahu svých dvou malých 

jednovaječných hrdinek vystihla velice dobře. Její příběh je plný 

dětských her i starostí, lásky i žabomyšího nevražení, humoru a legrace, 

ale i vážných tónů. Její dětské knihy dnes sklízejí ve Velké Británii 

uznání nejen kritiky, ale především čtenářské obce, jejíž věkový průměr 

je velice nízký. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro – náctileté čtenáře  

Pro dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jedné noci probudí a 

uvidí něco, co by vlastně vůbec vidět neměla. Jeden moc a moc hodný 

obr se krade nocí a plní hlavy spících dětí samými krásnými sny. 

Protože ho ale nikdo nesmí poznat, vezme holčičku s sebou do své 

jeskyně v zemi obrů. Tam teprve začnou ta správná dobrodružství! 

 

Nebezpečí STÁLE číhá všude! A tentokrát pronikne k našemu 

neohroženému hrdinovi, dokterovi Noelu Zoneovi, nebezpečologovi té 

nejvyšší úrovně, až přímo do domu! A to v té nejstrašlivější podobě: 

nezbedného malého štěněte, které všechno rozkousá a počůrá. Ale 

kromě nebezpečí přinese dokterovi taky spoustu legrace a možná i 

lásku… Ale nic se nebojte, i tentokrát vás dokter stihne připravit na 

zkoušku z nebezpečologie… Dozvíte se, jak nebezpečné může být čtení 

knih, jaká nebezpečí lidem hrozila ve středověku i to, jak kdysi dávno 

nebezpečí vlastně vzniklo… 

 

Láska, kamarádství, sport a životu nebezpečný průšvih - vítejte v 

Lauřině životě. Úspěšná autorka dívčích románů vypráví o třináctileté 

Lauře, která se poprvé ve svém životě setkává s osudovým vztahem a 

také s problémy, o nichž zprvu neví, jak je řešit. Všechno je ale jednou 

poprvé -  velký průšvih i velká láska. 

Držitelka ocenění Zlatá stuha Ivona Březinová přichází s dalším dívčím 

románem, tentokrát ze sportovního prostředí. 

Jak v sobě objevit dívčí krásu, když ve mně táta chce vidět 

vytouženého syna? Jak získat sebevědomí vedle o tři roky starší a hezčí 

sestry? Jak pomoct kamarádce z průšvihu, ve kterém jde o život? A 

mám do cizích problémů vůbec strkat nos? Laura má podobných 

otázek plnou hlavu. I když je jí teprve třináct, zdá se, že se zvládne 

vypořádat s pěkně zapeklitými situacemi. Laura totiž není žádná 

fiflenka, Laura je fotbalistka, Laura je zkrátka číslo - silná holka, která ti 

ukáže, že i ten největší problém má řešení a že láska je ten největší gól. 



Romantika, horory  

 

 

Isabella Swanová se stěhuje do Forks, městečka ve státě 

Washington, kde neustále prší. Zdá se jí, že na světě neexistuje 

nudnější a beznadějnější místo - až dokud nepotká tajuplného a 

přitažlivého Edwarda Cullena, který doslova obrátí její život vzhůru 

nohama. Do Isabellina příjezdu Edward úspěšně tajil před obyvateli 

městečka svou upírskou osobnost. Ale nikdo není v bezpečí, zvláště 

Isabella, člověk, který je Edwardovi nejdražší. Milenci však balancují 

na ostří nože - mezi touhou a hrozným nebezpečím. 

Stmívání je první díl celosvětově úspěšné romaticko-hororové ságy. 


