Oddelenie literatúry pre deti a mládež
Amy Plum – Očarená nocou
Šestnásťročná Kate Mercierová žije pokojným a normálnym životom, kým
jej pri nehode nezomrú obaja rodičia. Presťahuje sa aj so staršou sestrou
do Paríža a pred bolesťou zo straty rodičov sa utieka do sveta kníh a
francúzskeho umenia. Potom stretne Vincenta, ktorého údelom je bojovať
proti zlým silám a nasadzovať vlastný život za záchranu ľudstva.
Kate sa ocitá na osudovej križovatke. Má sa svojej lásky vzdať alebo ju
nasledovať?

Guy Bass – Zošidlo a pavúčí brloh
V štvrtom pokračovaní zabudnutý výtvor šialeného profesora Erazmusa
Erazmusa, sa snaží spolu so svojím nerozlučným priateľom trojrukým, no
o to srdečnejším Tvorom-Netvorom zrekonštruovať zrúcaninu hradu a
vytvoriť tak príšerkám na hrade Fantazmor krajší a útulnejší domov.
Arabelu, ich jedinú priateľku z ríše ľudí, ktorá je vždy pripravená na boj,
však unesú a nasilu ju držia v ďalekom sirotinci. Zošidlo sa ju vyberie
hľadať a postupne odhaľuje, že sirotinec, kde Arabelu väznia, vlastne
vôbec nie je sirotinec.
Podarí sa mu zachrániť Arabelu a ostatné deti z područia Edmunda
Erazmusa, z ktorého sa vykľuje brat šialeného profesora?
Zošidlo sa už porátal s príšerami vyššej kategórie z Putovného obludária Magoberta Magora,
pirátmi i zlovestným duchom Fantazmoru. Dokáže prekonať nástrahy pavúčieho brlohu?
Séria je určená pre čitateľov od 6 rokov.
Marcus Sedgwick – Záplava a tesák (Havranie záhady 1)
Navštívte s nami hrad Druhoruk a zoznámte sa s jeho svojráznymi
obyvateľmi: lordom Dolnoviničom, jeho manželkou Mätou, dcérou
Slnovratkou, synom Plesnivčekom, jeho večne ulepenou opicou Kámom a
strážcom hradu, havranom Edgarom.
Havran Edgar, ktorý stráži hrad Druhoruk už dlhé roky a pamätá si
množstvo jeho predchádzajúcich obyvateľov, objaví jedného dňa naozaj
hrôzostrašnú záhadu - pri hrade sa usadila ohavná čierna príšera a hrad
začína zaplavovať voda, ktorá nezadržateľne stúpa. Udalosti naberajú
rýchly spád...
David Walliams – Hnusná teta Berta
Ďalšia kniha komika a autora tých najvtipnejších detských kníh Davida
Walliamsa je príbehom malej Stely.
Jedného dňa sa Stela zobudí a zistí, že prišla o rodičov a jej teta Berta ju
chce pripraviť o celý majetok. Rozhodne sa bojovať. Nemá to ľahké - jej
protivníkom nie je len teta, ale aj jej sova Wagner.
Nájde sa však ktosi, kto jej pomôže. Duch malého kominárika Sadzu je
pre Stelu pripravený urobiť čokoľvek. A nájde sa aj ďalší oddaný
pomocník...
Podarí sa im ubrániť Stelin rodinný majetok pred tetuškou, ktorá sa nedá
nazvať inak ako hnusná?

Alice Nellis – Sedem zhravranelých bratov
Rozprávkový príbeh o ľudskej odvahe, vytrvalosti, ale tiež o sile slova,
pravdy a skutočnej lásky do knižnej podoby upravila detská spisovateľka
Gabriela Futová podľa filmovej predlohy režisérky Alice Nellis.
Bolo raz jedno kráľovstvo, napísať by sa o ňom dalo tisíc kníh...
A tiež kráľovská rodina o ktorej by sa dalo všeličo povedať.
Práve sem, uprostred mnohých zamotaných príbehov sa jedného dňa
narodila Bohdanka, ktorej vyrieknutá kliatba zakliala sedem urastených
bratov na havranov. Odvážna dievčina sa rozhodne, že svojich bratov
zachráni. Kým však kliatbu zlomí, postretne mnohých, ktorí jej budú stáť v
ceste a mnohých ktorí ju budú na ceste k vyslobodeniu bratov
sprevádzať.
Rebecca Johnson – Julinka - malá zverolekárka: Domov pre zvieratká
Volám sa Julinka a až budem veľká, chcem byť zverolekárka. Starostlivosť
o zvieratká preto chcem začať trénovať čo najskôr. Mám však len psa
Cézara a dve morčatá. To je, bohužiaľ, dosť málo. Spolu s kamarátkou
Zuzkou ale vieme, čo s tým. Máme tajný plán - otvoríme si zvierací hotel.
Ale psssst, rodičia sa o tom radšej nesmú dozvedieť!
Vari by tých pár zvieratiek navyše mohlo niečo vyviesť?

James Dashner – Labyrint: Útek: priprav sa a bež
Keď sa Thomas preberie vo výťahu, jediné, na čo si spomína, je jeho
krstné meno. Nemá nijaké spomienky na rodičov ani na domov. Pamäť má
prázdnu, ale nie je v tom sám. Keď sa dvere výťahu otvoria, obklopia ho
cudzie deti a privítajú ho na Fleku, čo je široký otvorený dvor ohraničený
kamennými stenami.
Podobne ako Thomas, ani Flekári netušia, prečo alebo ako sa sem dostali.
Vedia iba to, že každé ráno sa otvoria obrovské dvere do Labyrintu za
múrmi Fleku a večer sa opäť zavrú. A každých tridsať dní sa vo výťahu
objaví nový chlapec. Flekári túžia vrátiť sa domov, ale zatiaľ nenachádzajú
riešenie, ako sa dostať z labyrintu.
Lenže potom sa niečo stane: hneď na druhý deň po Thomasovi príde na Flek dievča, úplne prvé.
Ešte ohromujúcejší je však odkaz, ktorý im doručí.
Zdá sa, že Thomas je dôležitejší, než sám tuší. Ale na to, aby zistil, kto vlastne je, musí najprv
odhaliť temné tajomstvá pochované hlboko vo svojej mysli a bojovať o život so zlovestnými
mechanickými tvormi v Labyrinte.
Miroslava Varáčková – Nepobozkaná
Sladkých šestnásť a na obzore žiadny frajer, žiadna pusa, žiadne
randenie. To je údel druháčky Dominiky, ktorá si najviac na svete želá, aby
sa zbavila nálepky „nepobozkanej“.
Jedného dňa sa jej do cesty pripletie Šarkan, chalan s krásnymi očami a
nevyspytateľnou povahou, ktorý jej celkom poblázni hlavu a vnesie jej do
života dlhoočakávaný závan romantiky. Nepotrvá dlho a Dominike sa
začnú plniť i najtajnejšie sny. O bozkoch. O láske. O človeku, ktorý dokáže
narušiť jej nudný stereotyp.

