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Awdry, W.
Dobrodružstvá rušňa Tomáša 12 / W. Awdry ; Z angl. orig. Thomas the tank engine & friend prel.
Žofia Dzuriková . Ilustr. Robin Davies - Jerry Smith. 1. vyd. - Praha : Egmont ČR,
2008. - 76 s. - (Edícia: Tomáš a jeho kamaráti). ISBN 978-80-252-0853-3 (viaz.)
Tomáš a jeho priatelia vám vezú ďalších päť príbehov z ostrova Sodor. Prečítate si
o aute Carolíne, o rušni Arthurovi, ktorí si veľmi potrpel na dobrej povesti,
o lenivom dieselovom rušni Dennisovi, o bagri Alfiem, ako aj o tučnom
kontrolórovi, ktorý musel strojom pripomenúť, ako sa majú správať, aby boli
užitočné. Pretože ich mal rád, počúvli ho.
Gibey, Peter
Byť dráčikom je úžasné! / Peter Gibey Ilustr. Zuzana Bruncková. 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo
Matice slovenskej, 2007. - 96 s. ISBN 978-80-89208-76-0 (viaz.)
Na kraji lúky plnej kvetov, hneď pri bielej skale, stojí domček. Je taký pekný
a čistučký, že každý, kto ide okolo, zaraz by v ňom chcel bývať. Prednú časť má
postavenú z dreva, zadná je skrytá v skale ako jaskyňa. Presne tak, ako to majú radi
draci. Lebo je to dračí domček a býva tam celá dračia rodinka.
Prečítajte si viac o neuveriteľných dobrodružstvách a hrdinských činoch dráčika
Háčika!
McDonald, Megan
Dada Nálada / Megan McDonald ; Z angl. orig. Judy Moody prel. Mária
Štefánková . Ilustr. Peter H. Reynolds. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2008. - 159 s.
ISBN 978-80-8085-512-3 (brož.)
Zlá nálada, dobrá nálada, dokonca bezútešná nálada – to je prvý deň po
prázdninách. Dada ich vystrieda všetky! No keď od nového učiteľa dostane za úlohu
urobiť projekt ja-koláž, tak dobre sa baví, až sa takmer zabudne mračiť!

Ottesen, Josefine
Zlatý prameň / Josefine Ottesen 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2007. - 144 s. (Edícia: W.I.T.CH. story). ISBN 978-80-252-0699-7 (brož.)
Irma dostane ponuku spievať v hudobnej kapele Purpurový oheň, aj keď sa to
čarodejkám a ani rodičom príliš nepáči, trvá na svojom, najmä preto, že v skupine
hrá neodolateľný Dave...
Práve vtedy povoláva Veštec čarodejky do Kondrakáru. Kráľovskú dcéru totiž ktosi
uniesol, a navyše tu pôsobí akási tajomná mágia, ktorú môžu premôcť iba
Strážkyne...

Hohlbein, Wolfgang
Vládcovia morských hlbín / Wolfgang Hohlbein ; Z nem. orig. Die Herren der
Tiefe aus der Reihe:Operation Nautilus prel. Daniela Humajová. 1. vyd. - Bratislava
: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007. - 169 s. - (Edícia:
Operácia Nautilus). ISBN 978-80-10-01162-9 (viaz.)
Mike a jeho priatelia boli fascinovaní nádherou podmorského sveta, ktorý mohli
sledovať z ponorky Nautilus. Zároveň však cítili aj nepredstaviteľnú ničivú silu,
ktorá bola nekonečná, takže si zakaždým uvedomili, akí sú malí a zraniteľní.
Kniha zo série OPERÁCIA NAUTILUS

Bates, Michelle
Polnočný kôň / Michelle Bates ; Z angl. orig. The midnight horse, Sandy lane
stables prel. Eva Záhorcová. 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo - Mladé letá, 2007. - 120 s. - (Edícia: Jazdecký chodník). ISBN
978-80-10-01179-7 (brož.)
Strhujúci a zároveň dojímavý príbeh 11-ročnej Izzy, ktorá sa z Londýna
presťahovala na anglický vidiek. Nesmierne túži mať vlastného koňa, trénovať ho
a pripravovať preteky, rodičia sú však proti. Zúfalá Izzy sa zadĺži a situácia sa zdá
neriešiteľná. Našťastie, spozná cenu naozajstného priateľstva ...

