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Hledá se hvězda / Lenka Brodecká ; ilustrovala Tereza
Ščerbová.
Brno : Host, 2015. – 1. vyd. – 232 s.
ISBN 978-80-7491-495-9
Za sedmero horami a sedmero staletími leží království
Zářivé hvězdy. Dlouhá léta tam vládl klid a mír, protože
zemi chránil bájný meteorit, který kdysi spadl z nebe.
Všichni zločinci se té noci rázem změnili v kamenná vejce.
Avšak v den, kdy začíná náš příběh, se náhle ukáže, že
Zářivou hvězdu - onen bájný meteorit - někdo ukradl. Existuje jediný způsob,
jak zabránit katastrofě: vypátrat zloděje a Zářivou hvězdu na hrad vrátit. Tohoto
převelikého úkolu se zhostí dvojice detektivů, které si zamilujete: potutelný
kašpárek s jednou rolničkou a malá, trochu osamělá princezna. Půvabný
„románek o zločinu a lásce“ pobaví čtenáře všeho věku.

Anna a Anna / Charlotte Indenová ; ilustrovala Renata
Horová ; přeložila Tereza Pecáková.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 172 s.
ISBN 978-80-00-03872-8
Kniha o lásce a dospívání a o tom, komu se také dají psát
dopisy. Anna a Jan jsou kamarádi na život a na smrt. Jenže
pak se Anna do Jana zamiluje, a aby toho nebylo málo, Jan
se odstěhuje až do Amsterodamu. Ještě že je tu babička,
která moc dobře ví, jaké to je, když člověku někdo tak moc
chybí. A tak si spolu vyměňují dopisy a tajně plánují cesty
po širých mořích. Když konečně dorazí psaní od Jana, babička je první, kdo se
o tom dozví a Anna je jediná, s kým babička mluví o Henrim, kterému pořád
píše dopisy, ale žádný nikdy neodešle.

Tajemství katakomb / Tom Egeland ; přeložila Klára
Dvořáková Winklerová.
Praha : Knižní klub, 2014. – 1. vyd. – 230 s.
ISBN 978-80-242-4616-1
Hluboko pod povrchem římských ulic bloudí čtrnáctiletý
Robert. Dokáže chlapec najít cestu z temných katakomb?
Všechny chodby jsou si podobné, plné koster, zdi pokryté
záhadnými symboly. Pak ale narazí na čerstvé lidské
stopy, které nejsou jeho vlastní. Robert se jako zázrakem
zachrání a vrací se domů do Norska. V patách však už má
skupinu fanatických kněží, kteří pátrají po vzácné relikvii - a pro její ochranu se
neštítí udělat cokoli. První kniha norského autora mysteriózních thrillerů, která
je určena dětem.

