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Walliams, David,

Signatura: M/3/2Walliams

Ratburger /David Walliams ; illustrated by Tony Ross

Walliams, David,Ratburger /David Walliams ; illustrated by Tony Ross. London :HarperCollins Children's Books,2012316 s. : il. ; 18 cm
ISBN: 978-0-00-754300-7

Ubac, Claire,

Signatura: M/1/2Ubac

Lili módní návrhářkaClaire Ubac ; [ilustrace] Christelle Abgrall, Pierre Alran ; z francouzského
originálu Lili Chantilly: Styliste a tout prix! přeložila Kateřina Vranová

Ubac, Claire,Lili módní návrhářkaClaire Ubac ; [ilustrace] Christelle Abgrall, Pierre Alran ; z francouzského originálu Lili Chantilly: Styliste a tout prix! přeložila Kateřina Vranová. 1. vydání97 stran, 11 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 18 cmObálkový podnázev: Lili Chantilly.
ISBN: 978-80-253-2668-8

Trnková, Michaela

Signatura: M/2/0Trnková

Karel IV. :cesta na císařský trůn /ilustrace Hana Jinderlová ; texty Michaela Trnková

Trnková, MichaelaKarel IV. :cesta na císařský trůn /ilustrace Hana Jinderlová ; texty Michaela Trnková. První vydání61 nečíslovaných stran : ilustrace ; 30 cmVážení a milí čtenáři, právě se vám dostal do rukou unikátní komiks, jehož záměrem je pomoci žákům, studentům i dospělákům proniknout „stravitelným“ způsobem do tajů české historie. Podniknete v něm dobrodružnou výpravu za odhalením zajímavých epizod z dětství a mládí českého krále a římského císaře Karla IV. (1316-1378), během níž zjistíte, co si musel ještě jako malý Vašík vytrpět, jaké problémy řešil v teenagerovském věku a že byl pěkné kvítko, neboť si během dohledu nad svěřeným územím v Itálii stíhal užívat všech rozkoší života. Společně s mladým Karlem budete řešit i manželské peripetie jeho bratra Jana Jindřicha a spory s otcem. Podstoupíte také cestu plnou intrik, na jejímž konci si Karel posadí na hlavu korunu krále Svaté říše římské. Pak už jen postačí přežít krvavou bitvu u Kresčaku, aby k té římské připojil i korunu českou..
ISBN: 978-80-7232-479-8

Thydell, Johanna,

Signatura: M/0/2Thydellová

Ve školce je prasátko /Johanna Thydellová, Charlotte Ramelová ; ze švédského originálu Det är en
gris pa dagis ... přeložila Viola Somogyi

Thydell, Johanna,Ve školce je prasátko /Johanna Thydellová, Charlotte Ramelová ; ze švédského originálu Det är en gris pa dagis ... přeložila Viola Somogyi. Vydání první26 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 27 cm"Napsala Johanna Thydellová ; ilustrovala Charlotte Ramelová"--Tiráž.
ISBN: 978-80-242-5183-7

Švamberk Šauerová, Markéta,

Signatura: MN/159.9Švamberk Šauerová

Jak přežít svou vlastní pubertu :i s učiteli a rodiči /Markéta Švamberk Šauerová

MDT:159.9
Švamberk Šauerová, Markéta,Jak přežít svou vlastní pubertu :i s učiteli a rodiči /Markéta Švamberk Šauerová. Vydání 1.160 stran : ilustrace, portréty ; 21 cmTerminologické slovníky.
ISBN: 978-80-247-5395-9

Stewner, Tanya,
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Signatura: M/D2/3Stewnerov

Alea, dívka mořeTanya Stewnerová ; z německého originálu Alea Aquarius - Der Ruf des Wassers
přeložila Lucie Simonová

MDT:821.112.2-31
Stewner, Tanya,Alea, dívka mořeTanya Stewnerová ; z německého originálu Alea Aquarius - Der Ruf des Wassers přeložila Lucie Simonová. 1. vydání287 stran ; 22 cm
ISBN: 978-80-253-2763-0

Stamp, Emer

Signatura: M/2/1Stamp

Čuníkův supertajný deník /Emer Stamp ; překlad Martina Buchlová

Stamp, EmerČuníkův supertajný deník /Emer Stamp ; překlad Martina Buchlová. Vydání první145 stran : ilustrace ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-243-6969-3

Siglain, Michael

Signatura: M/1/1Siglain

Star Warsnapsal Michael Siglain ; ilustroval Stephane Roux ; z anglického originálu Star Wars -
Escape from Darth Vader přeložil Matěj Barták

Siglain, MichaelStar Warsnapsal Michael Siglain ; ilustroval Stephane Roux ; z anglického originálu Star Wars - Escape from Darth Vader přeložil Matěj Barták. 1. vydání30 stran : barevné ilustrace ; 22 cmNázev v tiráži: Star Wars - Útěk před Darthem Vaderem.
ISBN: 978-80-253-2673-2

Řezníčková, Daniela

Signatura: M/0/4Řezníčková

To se dělá, Sedmikrásko? /text Daniela Řezníčková ; ilustrace Pavline Castersová

Řezníčková, DanielaTo se dělá, Sedmikrásko? /text Daniela Řezníčková ; ilustrace Pavline Castersová. 23 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 23 cmV tiráži chybné jméno ilustrátorky, správně: Pauline Casters.
ISBN: 978-80-7267-550-0

Rožnovská, Lenka

Signatura: M/1/2Rožnovská

Panenka Bára /Lenka Rožnovská ; ilustrovala Katarína Ilkovičová

Rožnovská, LenkaPanenka Bára /Lenka Rožnovská ; ilustrovala Katarína Ilkovičová. Vydání 1.71 stran : barevné ilustrace ; 25 cm"Vhodné také pro genetickou metodu čtení"--Obálka.
ISBN: 978-80-247-5647-9

Rodda, Emily,

Signatura: M/S3/3Roddaová

Tajemná země Rondo.Emily Roddaová ;

Rodda, Emily,Tajemná země Rondo.Emily Roddaová ;. 1. vyd.Praha :Fragment,2009256 s. 1. Tajemná země Rondo - Klíč, 2. Tajemná země Rondo - Čaroděj, Tajemná země Rondo - Poslední bitva.
ISBN: 978-80-253-0925-4 (váz.) :
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Signatura: M/S3/3Roddaová

Tajemná země Rondo.Emily Roddaová ; [z anglického originálu ... přeložila Edita Drozdová].

Rodda, Emily,Tajemná země Rondo.Emily Roddaová ; [z anglického originálu ... přeložila Edita Drozdová]. 1. vyd.Praha :Fragment,2010296 s. ; 24 cm1. Tajemná země Rondo - Klíč, 2. Tajemná země Rondo - Čaroděj, Tajemná země Rondo - Poslední bitva.
ISBN: 978-80-253-1026-7 (váz.)

Reeve, Philip

Signatura: M/D2/3Reeve

Mopslíci z ledového severu :potrhlá dobrodružství /Philip Reeve a Sarah McIntyreová ; z anglického
originálu Pugs of the frozen north přeložil Zdík Dušek

Reeve, PhilipMopslíci z ledového severu :potrhlá dobrodružství /Philip Reeve a Sarah McIntyreová ; z anglického originálu Pugs of the frozen north přeložil Zdík Dušek. 1. vydání213 stran : barevné ilustrace ; 19 cmText Philip Reeve ; ilustrace Sarah McIntyre.
ISBN: 978-80-253-2713-5

Procházka, Luboš

Signatura: M/1/1Procházka

O tom, že někdy i hrábě rozkvetou :pohádky trochu jinak /Luboš Procházka ; ilustroval Václav Ráž

Procházka, LubošO tom, že někdy i hrábě rozkvetou :pohádky trochu jinak /Luboš Procházka ; ilustroval Václav Ráž. 1. vydání100 stran : barevné ilustrace ; 29 cmZbrusu nové pohádky o tom, že i hrábě někdy rozkvetou a štěstí si nakonec najde to správné místo. Jak se hastrmánek Ignác vydal do světa Jak malá Eliška omylem do pekla přišla Jak Honza přechytračil i krále Chytrolína … a další pohádky.
ISBN: 978-80-253-2772-2

Pospíšilová, Zuzana

Signatura: M/1/2Pospíšilov

Prázdniny s drakem /Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Daniela Skalová

Pospíšilová, ZuzanaPrázdniny s drakem /Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Daniela Skalová. Vydání 1.72 stran : barevné ilustrace ; 23 cmVypadalo to na ukrutnou nudu, ale nakonec se z Vojtových letních prázdnin u babičky stalo vzrušující dobrodružství. Další knížka z edice Čtení pro prvňáčky vtáhne děti do letního příběhu o kouzelném drakovi, se kterým zažijí neuvěřitelné výpravy k moři a k egyptským pyramidám.
 Vojta se na prázdniny moc netěší. Všichni jeho kamarádi jedou k moři, do hor nebo stanovat, jenom on musí léto trávit u babičky. Naštěstí se i u babičky na vsi najde kamarád. Vojta se dá dohromady s Pavlem a spolu s ním objeví v lese podivné velké stopy. Kdo tu zanechal tak podivné otisky? Nechte se překvapit nečekaným přátelstvím dvou malých kluků s velkým tříhlavým drakem. Kouzelný drak kluky přenese na podivuhodná místa a malým čtenářům dopřeje zážitek ze samostatného čtení - krátké kapitoly, velká písmena a přitažlivé ilustrace Daniely Skalové tvoří knížku vhodnou pro začínající čtenáře..
ISBN: 978-80-247-5801-5

Peschke, M.

Signatura: M/1/2Peschkeová

Káťa Líbezná :pirátská princezna /Marci Peschkeová ; ilustrace: Tuesday Mourningová ; překlad:
Zdeněk Beyer

Peschke, M.Káťa Líbezná :pirátská princezna /Marci Peschkeová ; ilustrace: Tuesday Mourningová ; překlad: Zdeněk Beyer. 1. vydání111 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-264-1067-6

Penzešová, Alena,

Signatura: M/2/2Penzešová

Vyčůránci.Alena Penzešová ; ilustrovala Anna Gajová ; ze slovenského originálu Prešibané
dvojčata - Pomsta bonzákom přeložila Petra Přečková

Penzešová, Alena,Vyčůránci.Alena Penzešová ; ilustrovala Anna Gajová ; ze slovenského originálu Prešibané dvojčata - Pomsta bonzákom přeložila Petra Přečková. 1. vydání123 stran : ilustrace ; 21 cmChybný název části originálu: Prešibané dvojčata, správně má být Prešibané dvojčatá.
ISBN: 978-80-253-2453-0
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Mercer, Sienna

Signatura: M/3/2Mercerová

Moje ségra je upír.Sienna Mercerová ; přeložil Jakub Kalina

Mercer, SiennaMoje ségra je upír.Sienna Mercerová ; přeložil Jakub Kalina. 1. vydání196 stran ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7544-110-2

Major, Lenia,

Signatura: M/1/1Majorová

Nejkrásnější příběhy o koních /napsaly Lenia Majorová, Ella Coalmanová a Mireille Saverová, Ingrid
Buthodová ; ilustrovala Evelyne Duverneová ; překlad: Šárka Belisová

Major, Lenia,Nejkrásnější příběhy o koních /napsaly Lenia Majorová, Ella Coalmanová a Mireille Saverová, Ingrid Buthodová ; ilustrovala Evelyne Duverneová ; překlad: Šárka Belisová. 1. vydání112 stran : barevné ilustrace ; 31 cmPřeloženo z francouzštiny.
ISBN: 978-80-264-1013-3

Majerová, Marie,

Signatura: M/3/2Majerová

Robinsonka /Marie Majerová

Majerová, Marie,Robinsonka /Marie Majerová. 19.vyd. v ČS 7.Praha :Československý spisovatel,1982157 s. Zlatý klíček

MacDonald, Alan

Signatura: M/2/2MacDonald

Rošťák Bertík.Alan MacDonald ; ilustrace David Roberts ; přeložila Květa Palowská

MacDonald, AlanRošťák Bertík.Alan MacDonald ; ilustrace David Roberts ; přeložila Květa Palowská. Vydání první90 stran : ilustrace ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7211-486-3

Laňka, David,

Signatura: M/1/1Laňka

Pohádky pro dospělé děti a nedospělé dospělé /David Laňka ; ilustrace Markéta Vydrová

Laňka, David,Pohádky pro dospělé děti a nedospělé dospělé /David Laňka ; ilustrace Markéta Vydrová. Vyd. 1.Praha :Triton,201161 s. : barev. il. ; 19 cmPřemýšleli jste někdy nad tím, v co se promění hvězdy, když spadnou z nebe? O tom, zda i na první pohled chladné sněhové vločky zatouží po hřejivém pocitu lásky? Co se stane, když se písmenka v knize rozhodnou, že se pomíchají? Nebo že bílé čáry, které za sebou nechávají letadla, jsou vlastně vstupními branami do nebe, jimiž se můžete dostat za těmi, kteří tu už s námi nejsou?.
ISBN: 978-80-7387-479-7

Kuenzler, Lou
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Signatura: M/2/2Kuenzlerová

Zmenšovací Viola a pět minut slávy /Lou Kuenzlerová ; ilustrovala Kirsten Collierová ; z anglického
originálu Shrinking Violet i totally famous ... přeložili Tereza Nuckollsová a Jan Březovský

Kuenzler, LouZmenšovací Viola a pět minut slávy /Lou Kuenzlerová ; ilustrovala Kirsten Collierová ; z anglického originálu Shrinking Violet i totally famous ... přeložili Tereza Nuckollsová a Jan Březovský. Vydání první248 stran : ilustrace ; 19 cmViola zbožňuje mléčné koktejly z místního mléčného baru. Jenže tomu hrozí zavření. Viola musí udělat něco, čím by tomu zabránila. Co takhle přemluvit televizní hvězdu Stelu, aby přijela a uspořádala autogramiádu své nové knihy? Všechno se ale zkomplikuje a jen Viola může situaci zachránit..
ISBN: 978-80-7529-038-0

Kloudová, Dana

Signatura: M/S3/3Kloudová

Malí rytíři.Dana Kloudová

Kloudová, DanaMalí rytíři.Dana Kloudová. 311 stran : ilustrace, 1 mapa ; 20 cmMěl to být den, na který se Armin s kamarády tolik těšili – to by se ale nesměl znovu o moc přihlásit hrozný Oskoebarn, vládce dalekého Temného království. Namísto rytířských slavností je tak Arminův otec, vládce Fónského království, nucen vytvořit alianci, která se musí znovu vydat na boj proti odvěkému silnému nepříteli. To ovšem ale netuší, jakou skrytou výhodu jejich nepřátelé mají… Pro Armina a jeho tři kamarády tak začíná něco mnohem těžšího a napínavějšího než byla dětská kategorie na zrušených rytířských slavnostech. Vyrazí vstříc neznámému, aniž by někdo z nich tušil, že konečně nadešel čas, kdy se začala plnit dávno zapomenuta stará legenda, jež praví o začátku a konci na první pohled všemocného a nepřemožitelného zla. Podaří se jim ji naplnit? První díl dobrodružného fantasy románu..
ISBN: 978-80-7520-050-1

Hunter, Erin

Signatura: M/S3/3Hunter

Zákon smečky.Erin Hunterová ; přeložil Matěj Čuchna

Hunter, ErinZákon smečky.Erin Hunterová ; přeložil Matěj Čuchna. 1. vydání239 stran : ilustrace ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-00-04301-2

Hrnčíř, Svatopluk

Signatura: M/D2/3Hrnčíř

Karavana bratranců /Svatopluk Hrnčíř ; ilustrovala Barbora Kyšková

Hrnčíř, SvatoplukKaravana bratranců /Svatopluk Hrnčíř ; ilustrovala Barbora Kyšková. 1. vydání156 stran : ilustrace, 1 portrét ; 22 cmDosud nevydaný rukopis Svatopluka Hrnčíře, který by letos oslavil 90. narozeniny. Dva bratranci, zbrklý Kuba a uvážlivý Vráťa se vydávají na prázdninový výlet na kolech za dědečkem do Jizerských hor, kraje sklářů. Poprvé sami, bez rodičů! Vezou s sebou tajemný přístroj - klikostroj a doufají, že jim dědeček prozradí, k čemu sloužil. Jenže Kubovi někdo po cestě klikostroj ukradne, stejně jako kolo, na kterém ho vezl. Podaří se mu zloděje najít? A co když je všechno jinak, než to na první pohled vypadá? Poetický, jemně melancholický dobrodružný letní příběh..
ISBN: 978-80-00-04319-7

Hadley, Amy Reeder,

Signatura: M/2/0Hadley

Kočičí zlato.Amy Reeder Hadley ;

Hadley, Amy Reeder,Kočičí zlato.Amy Reeder Hadley ;. Vyd. 1.Frýdek-Místek :Alpress,2007ca 200 s. : vše il. ; 19 cm
ISBN: 978-80-7362-398-2 (brož.)

Greenwald, Tom,

Signatura: M/2/2Greenwald

Charlie Joe Jackson radí: Stop čtení /Tommy Greenwald ; ilustroval J.P. Coovert ; přeložil Jaroslav
Žerávek

Greenwald, Tom,Charlie Joe Jackson radí: Stop čtení /Tommy Greenwald ; ilustroval J.P. Coovert ; přeložil Jaroslav Žerávek. První vázané vydání v českém jazyce222 stran : ilustrace ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-7507-580-2
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Green, D. L.

Signatura: M/2/2Greenová

Kája, super frája.D.L. Greenová ; ilustrace Josh Alves ; překlad: Zdeněk Kubík

Green, D. L.Kája, super frája.D.L. Greenová ; ilustrace Josh Alves ; překlad: Zdeněk Kubík. 1. vydání121 stran : ilustrace ; 22 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-264-1086-7

Ganeri, Anita

Signatura: MN/93/99Ganeri

Duchové a přízraky :bytosti ze záhrobí /ilustroval David West ; napsala Anita Ganeriová ; z
anglického originálu The dark side ghosts and other spectres přeložila Alžběta Kalinová

MDT:398.41/.42
Ganeri, AnitaDuchové a přízraky :bytosti ze záhrobí /ilustroval David West ; napsala Anita Ganeriová ; z anglického originálu The dark side ghosts and other spectres přeložila Alžběta Kalinová. 1. vydání32 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 29 cmTerminologický slovník.
ISBN: 978-80-253-2707-4

Eislerová, Jana

Signatura: M/2/8 Eislerová

Staré řecké báje a pověsti /převyprávěla Jana Eislerová ; ilustroval Antonín Šplíchal

MDT:821-93
Eislerová, JanaStaré řecké báje a pověsti /převyprávěla Jana Eislerová ; ilustroval Antonín Šplíchal. 1. vydáníPraha :Fragment,201055 stran : barevné ilustrace ; 29 cm
ISBN: 978-80-253-1105-9

Drijverová, Martina

Signatura: M/2/8Drijverová

Příběhy o Karlu IV. /Martina Drijverová ; ilustrovala: Dagmar Ježková

Drijverová, MartinaPříběhy o Karlu IV. /Martina Drijverová ; ilustrovala: Dagmar Ježková. 1. vydání62 stran : barevné ilustrace ; 26 cmProč Karlovi IV. říkali Otec vlasti? Co všechno pro Čechy udělal? Proč měl čtyři manželky? Skutečně nesměly ženy na hrad Karlštejn? Proč se hradbám kolem Prahy říká Hladová zeď? A jak to bylo s vejci při stavbě Karlova mostu? To všechno a ještě mnohem víc o našem nejslavnějším panovníkovi se dozvíte v této knížce!.
ISBN: 978-80-266-0956-8

Clare, Cassandra

Signatura: M/S3/3Clareová

Nástroje smrti.Cassandra Clareová ; [přeložila Eva Maršíková]

Clare, CassandraNástroje smrti.Cassandra Clareová ; [přeložila Eva Maršíková]. Vyd. 2.Praha :Knižní klub,2013390 s. ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-3985-9

Signatura: M/S3/3Clareová

Nástroje smrti.Cassandra Clareová ; [přeložila Eva Maršíková]

Clare, CassandraNástroje smrti.Cassandra Clareová ; [přeložila Eva Maršíková]. Vyd. 2.Praha :Knižní klub,2013474 s. ; 20 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-242-3986-6
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Cerasi, Christopher

Signatura: M/1/2Cerasi

Angry birds ve filmu /Chris Cerasi ; překlad: Eva Kadlecová

Cerasi, ChristopherAngry birds ve filmu /Chris Cerasi ; překlad: Eva Kadlecová. 1. vydání115 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cmPřeloženo z angličtiny.
ISBN: 978-80-264-1083-6

Braunová, Petra

Signatura: M/1/2Braunová

Johana s dlouhýma nohama /Petra Braunová ; ilustroval Jiří Bernard

Braunová, PetraJohana s dlouhýma nohama /Petra Braunová ; ilustroval Jiří Bernard. 1. vydání77 stran : barevné ilustrace ; 21 cmCo všechno se dá zažít během jednoho deštivého letního dne? I nečekané dobrodružství! Jen musíte najít toho správného kamaráda. Johanka tráví posledních čtrnáct dní před začátkem první třídy u babičky a dědy, stejně jako František od sousedů. Je to kluk do nepohody. Zatímco jeho trápí zuby, Johanka se stydí za své dlouhé hubené nohy. Na posměváčky však vyzrají neohroženým činem!.
ISBN: 978-80-00-04317-3

Adam, Gabi,

Signatura: M/3/2Adam

Diablo.Gabi Adam

MDT:821-93
Adam, Gabi,Diablo.Gabi Adam. [Norsko] :Stabenfeldt,ca. 2000152 s. ; 22 cmPřeloženo z němčiny.
ISBN: 82-7428-590-5

Velká kniha pohádek

Signatura: M/0/1Velká

Velká kniha pohádek

MDT:821-34
Velká kniha pohádek. Vyd. 1.Bratislava :Matys,2014364 s. : barev. il. ; 25 cmPřeloženo z polštiny.
ISBN: 978-80-8088-397-3
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