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Princezna a Baron / Barbora 

Vajsejtlová ; ilustrovala Eva Mastníková.  

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 78 s. 

ISBN 978-80-00-04788-1 

 

Malá Magdalenka si ze všeho nejradši 

představuje, že je princezna - princezna 

Pampeliška. Se svojí nejlepší kamarádkou 

Adélkou, jinak také princeznou Sněženkou, 

čekají, až se u nich objeví nějaký princ, se 

kterým by si mohly zatancovat. Zatím si ale 

musí vystačit jen s Baronem. Baron moc tančit neumí, protože je to pes. Ale ani 

tak se princezny nenudí: staví si venku domečky, hledají poklad, pečou 

kytičkový koláč... Celá knížka je tištěné velkými písmeny, text je proložen 

obrázky. 

 

 

 

 

Johana s nosem nahoru / Petra 

Braunová ; ilustroval Jiří Bernard.  

Praha : Albatros, 2017 – 1. vyd. – 78 s. 

ISBN 978-80-00-04846-8 

 

Na letním táboře, kam Johanka jede po 

skončení první třídy, ji čeká nejedno velké 

dobrodružství. Zpočátku má Johanka trochu 

nos nahoru, ale hned při první táborové hře 

jí spadne hřebínek. Musí dokázat, že má 

odvahu i chytrou hlavu, aby ji oddíl Lvíčat, 

a nejen ten, přijal jako prima kamarádku. 

Jak to všechno zvládne se dočtete v knížce z edice Druhé čtení. 

 



 
 
Kamínek / Michaela Fišarová ; 

ilustrovala Markéta Vydrová. 
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 130 s.  
ISBN 978-80-00-04908-3 
 
Obrázková knížka vypráví o cestách 

jednoho kamínku světem. To byste se divili, 

jak dlouhou cestu takový kamínek urazí 

a kolik lidí přitom potká. Nová knížka 

Michaely Fišarové dětem nápaditě 

a s humorem ukazuje, že některé věci se 

pohybují světem a my si toho často ani 

nevšimneme. A taky vypráví o tom, kolika věcí se v životě bezděčně dotkneme. 

Bohatě ilustrovaná knížka je určena k předčítání i samostatnému čtení. 

 

 

 

 
 
Nevinná lavina / Ivona Březinová ; 

ilustroval Matyáš Namai. 
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 106 s.  
ISBN 978-80-00-04858-1 
 

Gang odvážných v lavinovém ohrožení. 

Mariana, Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa 

a Beta se sjíždějí do Krkonoš, aby strávili 

příjemný týden na lyžích. Hned první den se 

vydají na běžkách na Výrovku, kde má být 

většina party ubytovaná. Krátká cesta se změní 

v nečekané drama prudkým zvratem 

slunečného počasí v hustou sněhovou vánici. 

Stmívá se a chata je v nedohlednu – šestice je donucena přečkat mrazivou noc 

venku. Napínavý příběh přináší druhá kniha řady GO (Gang odvážných). 

 


