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Monika a poklad templářů / Jaromír Jindra ;
nakreslil Jaromír F. Palme
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 166 s.
ISBN 978-80-253-3753-0
Prázdninové dobrodružství tří kamarádů, které
zažívají při pátrání po tajemném pokladu na hradě
Wolfenstein. Monika tráví prázdniny u babičky na vesnici. Má tam už dva dobré
kamarády Kubu a Arnošta. V lese najdou kámen s podivnou značkou a poté, co
Moniku v podzemních chodbách místního hradu zachrání tajemný mnich z
místních pověstí, začínají společně pátrat po pokladu, který tam má být ukryt.

Hektorka a její vesmírné dobrodružství / Veronika
Francová ; ilustroval Nikkarin.
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 173 s.
ISBN 978-80-253-3586-4
Hektorka je na první pohled nenápadná žákyně 6. A. Má
neposedného mladšího bráchu Vendelína a ztřeštěného
psa Bastafána. Ten jednoho dne najde na louce podivné zrcátko. Ukáže se, že
jde o zařízení, prostřednictvím kterého s Hektorkou a Vendelínem začnou
komunikovat mimozemšťané. Jejich planeta je v ohrožení a oni vědí, že právě

Hektorka, Vendelín, Bastafán a potrhlý fyzikář Drbal (přezdívaný také profesor
Klepler) je můžou zachránit.

Ochránci draků / James Russell ; překlad: Eva
Kadlecová.
V Brně : CPress. 2018 – 1. vyd. – 174 s.
ISBN 978-80-264-1995-2
První díl napínavé dračí fantasy o životě dvou bratří
na opuštěném ostrově. Divoký a překrásný ostrovní
domov bratrů Flynna a Paddyho ukrývá neuvěřitelné
tajemství: žijí tu draci. Jakmile to zjistí zlý a mocný Pitbul, pošle sem své muže,
aby zabili draka a přivezli mu jeho tělo. Touží také po dračím vejci, aby mohl
vystavovat draka ve své soukromé ZOO. Domov Flynna a Paddyho se má brzy
obrátit vzhůru nohama.

