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Karavana bratranců / Svatopluk Hrnčíř ; 

ilustrovala Barbora Kyšková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 156 s. 

ISBN 978-80-00-04319-7 

 

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. 

 

 

Duchové na mé lodi / Martina Drijverová ; 

ilustroval Vojtěch Otčenášek.  

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 108 s.  

ISBN 978-80-00-04315-9 

 

Napínavé dobrodružství námořníků u severního 

pólu. Elisha Kane byl kapitán záchranné výpravy, 

která se měla vydat po stopách polárního objevitele 

Johna Franklina. Expedice vyrazila k severu 

v květnu roku 1853. Když se po dlouhých 

a vyčerpávajících měsících přiblížila k severnímu 

pólu, na palubě se začaly dít zvláštní věci… 
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Kam zmizela Anna? / Lenka Juráčková ; 

ilustrovala Aneta Františka Holasová. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 68 s. 

ISBN 978-80-00-04318-0 

 

Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem 

v domě, který rodina nedávno koupila. Dům je 

starý a bude potřebovat mnoho oprav, má však 

v sobě něco nezvykle tajemného. A skutečně, 

Adam v nenápadném úkrytu za skříní objeví 

zvláštní fotografii s věnováním, která pochází 

z roku 1946. Následně se rozjede pátrání po klukovi z fotky a dívce, do níž se 

tehdy zamiloval. Podaří se zjistit, jaké byly jejich další osudy? 

 

 

 

 

 

Zákon smečky. Nekonečné jezero / Erin 

Hunterová ; přeložil Matěj Čuchna.  

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 240 s.  

ISBN 978-80-00-04301-2 

 

Zima se blíží a nebezpečí zůstává. Páté pokračování 

oblíbené série o psí smečce. Štístko a jeho smečka 

se dokázali ubránit Běsovi, nelítostnému vůdci cizí 

tlupy. Přesto nejsou v bezpečí. Jezero, ke kterému 

doputovali, se zdá být nekonečné, ale nelze v něm 

ulovit žádnou kořist. Zima se blíží a smečka prahne 

po jídle a suchém přístřeší. Alfa všem dává najevo, že jeho vlastní potřeby jsou 

nadřazené potřebám ostatních. A hlídací psi jim jsou v patách… 


