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Almond, David: Hra na smrt
Praha: Mladá Fronta, 2010, 168 s.
Třináctiletý Kit Watson je ve Stoneygate nový. Brzy se ale přidává k partě vrstevníků, které vede
zvláštní kluk John Askew. Hrají v opuštěných dolech hru na smrt – na koho padne los, ten musí strávit
noc v jámě vleže jako nebožtík a potom ostatním vyprávět o svých zážitcích. Kita hra zasáhne obzvlášť
silně – upadne do stavu bezvědomí a kolem sebe vidí přízraky dětí, které tu kdysi zahynuly při důlním
neštěstí. Jedno se jmenovalo stejně jako on.
http://www.kosmas.cz/knihy/157541/hra-na-smrt/, 1. 7. 2015

Alwardová, Amy: Deník alchymistky
Praha: Talpress, 2016, 328 s.
Když se princezna Novy nešťastnou náhodou otráví elixírem lásky, bezhlavě se zamiluje do svého
vlastního odrazu v zrcadle. V království je vyhlášeno pátrání po léku a jeho soupeřící účastníci cestují
po celém světě, aby získali ty nejvzácnější přísady. Samiina rodina patřila kdysi k těm
nejrespektovanějším alchymistům v království, ale přišly na ni zlé časy a vítězství v pátrání by jí
zachránilo pověst. Může však Sam skutečně soupeřit s mocí farmaceutické společnosti ? Jak moc se
zatím sblíží se svým okouzlujícím bývalým spolužákem? ...Sociální média jsou pátrání plná, stejně jako
zpravodajství na celém světě.
http://www.databazeknih.cz/knihy/lektvar-denik-alchymistky-285628, 6. 12. 2016

Beatty, Robert: Serafina a černý plášť
Praha: CooBoo, 2016, 285 s.
Dobrodružná fantasy. Serafina vždy poslouchala svého tatínka a toulala se pouze po usedlosti
Biltmore. Ale i tam – na chodbách obrovského domu – bylo vždy co objevovat, jen ji nikdo nesměl
spatřit. Ale když začnou v domě mizet děti, jedině ona ví, kdo za tím stojí: hrozivý muž v černém
plášti, který se po nocích toulá chodbami.
https://www.kosmas.cz/knihy/215104/serafina-a-cerny-plast/, 6. 12. 2016
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Bradbury, Ray: Strom duchů
Praha: Plus, 2015, 133 s.
Hallowen, noc před svátkem Všech svatých, se pro 8 chlapců mění v podivuhodnou dobrodružnou
pouť, když se spolu statečně vydají hledat kamaráda Pipkina.Ten byl tajemnou silou unesen do
strašidelného domu na kraji města.Při své cestě se kluci stávají svědky exotických slavností
zemřelých......balzamovaná mrtvola je jejich kamarád.....postupně se dozvídají , že v únosu Pipkina je
skryt nečekaný smysl, jenž se dotkne všech, kteří se vydali na cestu této tajupné noci
http://www.albatrosmedia.cz/strom-duchu.html, 6. 12. 2016

Březinová, Ivona: Blbnutí s Oskarem
Praha: Albatros, 2011, 136 s. (tištěná i elektronická kniha)
Šesté putování za slavnými spisovateli zavede partu tří středoškolaček a jejich kluků na jazykovou
školu do irského Dublinu dramatika Oscara Wilda, který byl gay.
Další příběhy popularizující život spisovatelů: Nebreč, Báro (B. Němcová), Blonďatá Kerolajn (K.
Světlá), Blázniví donkichoti (po stopách Dona Qujiota ve Španělsku), Blbnutí s Oscarem (O. Wilde),
Bojíš se, Margito? (Margita Figuli - Slovensko).
http://www.brezinova.cz/blbnuti-s-oskarem/, 6. 12. 2016

Colfer, Chris: Země příběhů
Praha: Fragment, 2016, 339 s.
Když kouzelná kniha přenese dvojčata Alex a Connera na záhadné místo, netuší, že se jim právě splnil
sen všech dětí. Ocitli se v zemi pohádkových příběhů! Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to,
že není cesty zpět. Čeká je neuvěřitelné dobrodružství plné překvapení, kouzel a setkání s postavami,
které znají z pohádek.
http://www.fragment.cz/zeme-pribehu-kouzelne-prani-1/, 6. 12. 2016
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Černá, Olga: Jinde
Praha: Baobab, 2016, 132 s.
Sedm povídek od sedmi současných českých autorů o lidech na cestách, cizincích bez domova, lidech,
kteří utíkají, lidech, kteří ztratili minulost a hledají novou budoucnost, jsou ztraceni v jazyce, na
periferii, ve velkoměstě nebo v čase. Čtení pro starší děti, dospívající i dospělé. Kniha přináší sedm
literárních pohledů na téma, které se stalo rozbuškou politických debat a vděčným objektem
populistů. Může vytvořit odrazový můstek pro debatu učitelů literatury, občanské výchovy nebo
historie o tom, co to znamená, stát se cizincem v nové zemi, ale zároveň přináší brilantní a různorodé
povídky z pera Olgy Černé, Edgara Dutky, Magdaleny Platzové, Jana Čumlivského, Markéty Pilátové,
Chaima Cigana a Marka Šindelky.
https://knihy.abz.cz/prodej/jinde-1, 6. 12. 2016

Dostálová, Ilona: Dcery světla a temonty Praha
Praha: Fragment, 2016, 286 s.
Lea a Sára jsou sestry – dvojčata. Celý život táhly za jeden provaz a nikdy by je nenapadlo, že jejich
pouto dokáže někdo přetrhnout. Když se Sára dozví, že má čarodějnické schopnosti a že je součástí
magického světa, o jehož existenci neměla dosud potuchy, rozhodne se, že před ním svoji sestru
uchrání.
http://www.albatrosmedia.cz/dcery-svetla-a-temnoty-demon-stinu.html, 6. 12. 2016

Fombelle, Timothée: Dva životy pana Perla
Praha: Baobab, 2015, 287 s.
Kdo je záhadný pan Perle a co skrývá ve starých kufrech, které hromadí v domku u řeky? Jak jeho
osud souvisí s cukrářstvím U Perlů, jehož židovští majitelé vyráběli před válkou to nejlepší žužu v
Paříži? Timothée de Fombelle ve svém románu umně splétá několik dějových linií a časoprostorových
rovin.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36413/fombelle-timothee-de-dva-zivoty-pana-perla, 6. 12. 2016
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Frenchová, Jackie: Hitlerova dcera
Praha: Mladá Fronta, 2009, 117 s.
Mark, Ben, Anna a malá Tracey hrají každý den při čekání na školní autobus zajímavou hru na
vyprávění historek. Jednoho dne začne Anna s příběhem, který není ani pohádkový, ani veselý jako ty
předešlé, ale vyvolává u Marka řadu otázek. Je to příběh o dceři německého diktátora Adolfa Hitlera.
Co když opravdu existovala? Jaká byla? A kdyby Markův otec byl jako Hitler, mohl by ho mít rád?
Anna na Markovo naléhání pokračuje každý den ve vyprávění a na konci strhujícího příběhu odhalí
nečekanou pravdu.
http://www.bookfan.eu/kniha/69410/Hitlerova-dcera, 6. 12. 2016

Gale, Eric Kahn: Deník třídního otloukánka
Praha: Jota, 2013, 232 s. (tištěná i elektronická kniha)
Do šesté třídy byl Erik normální, průměrný kluk, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu z něj parta
tří kluků udělala Pošuka. Dokonce i jeho nejlepší přítel, s nímž kamarádí už od první třídy, se postaví
proti němu. Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem právě on, a dojde mu to až ve chvíli, kdy se
dozví o Knize šikany – tajemném průvodci, který učí Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil;
jak řídit školu a být Někdo. A taky, jak vybrat Pošuka – jedince, jenž se stane tím nejtrapnějším z
nejtrapnějších. Eric Haskins zatím zůstává Pošukem, ale je předurčen k tomu, aby na nejnižší pozici
společenského žebříčku nezůstal navždy.
https://www.kosmas.cz/knihy/190225/denik-tridniho-otloukanka/, 6. 12. 2016

Gregory, Hughes: Sundej mi měsíc
Praha: Albatros, 2013, 251 s.
Představuju vám Krysu. Je jí deset, tancuje, hraje fotbal, jezdí na kole a nebojí se gangsterů. Já jsem
její brácha. Jednou předpověděla, že náš táta umře. Bohužel se trefila, jako ostatně dost často, a tak
jsme vzali batohy a kola a vyrazili z Winnipegu, to je v Kanadě, až do New Yorku, protože tam máme
strejdu. Je to dlouhá cesta a my cestou potkali pár divných lidí a taky jednoho rappera, spali jsme v
parku, prodávali pašovaný hodinky...
https://www.kosmas.cz/knihy/188841/sundej-mi-mesic/, 6. 12. 2016
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Charbonneau, Joelle: Univerzita vyjimečných. Zkouška.
Praha: Fragment, 2016, 299 s.
Cia právě ukončila střední školu a napjatě očekává, jestli bude vybrána do celostátního programu pro
nejnadanější studenty. Pouze oni totiž mohou studovat na univerzitě v Tosu a pomáhat obnovit
válkou zničenou zemi. Musí však obstát v testování, kterým projdou jen ti opravdu výjimeční.
http://vufind.knihovna-uo.cz/vufind/Record/80351, 6. 12. 2016

Jinderlová, Hana: Karel IV., cesta na císařský trůn
České Budějovice: Kopp, 2016, 61 s.
Slyšte, jak bouřlivé bylo mé mládí! Vážení a milí čtenáři, právě se vám dostal do rukou unikátní
komiks, jehož záměrem je pomoci žákům, studentům i dospělákům proniknout „stravitelným“
způsobem do tajů české historie. Podniknete v něm dobrodružnou výpravu za odhalením zajímavých
epizod z dětství a mládí českého krále a římského císaře Karla IV. (1316-1378).
https://www.jasminka.cz/kniha-2/Jinderlova-Hana-Trnkova-Michaela-Karel-IV-Cesta-na-cisarskytrun/EU261017.html, 6. 12. 2016

Kopl, Petr: Procitnutí
Praha: Fragment, 2012, 126 s.
Komiks. Hlavní hrdina Martin Lafetka donedávna patřil k těm nebohým náctiletým, kteří se za každou
cenu chtějí odlišovat od ostatních.Všechno by dal za to, aby byl zajímavý. Jednoho dne se probudí v
márnici a duchové se přetahují o jeho duši.
Vlastní anotace
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Lasocki, Wieslaw A.: Medvěd Vojtek od Monte Casina
Praha: Baobab, 2016, 134 s.
Příběh z druhé světové války vyprávěný dětskému čtenáři čerpá ze skutečných událostí a je
doprovázen nápaditou grafikou a ilustrací. Hlavním hrdinou je medvídě, které našlo svůj domov u
polské jednotky na Blízkém východě. Společně s vojáky pak Wojtek, tak vojáci medvěda pojmenovali,
putoval vojenskými kolonami mezi tábory v Íránu, Iráku a Palestině, než se v Alexandrii nalodili k
cestě do Evropy. V Itálii se Wojtek dokonce zapojil do bojových akcí. A když válka skončila? Všichni se
vrací domů a Wojtek se ocitl v Edinburghu, kde v místní zoo už zůstal. Příběh medvěda Wojtka
doplňuje krátké vyprávění vojáků, dobové fotografie a mapka s úkoly. Pro čtenáře od deseti let.
http://www.baobab-books.net/medved-od-monte-cassina, 2. 12. 2016

Lowry, Lois: Spočítej hvězdy
Praha: Argo, 2015, 125 s.
Kniha světoznámé americké autorky zavede čtenáře do Dánska v době druhé světové války.
Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují. Válečné hrůzy však náhle a brutálně
vtrhnou do jejich života, když Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž
Židovka a ocitá se v ohrožení života. Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství dánských
občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských obyvatel království tím, že je převezli přes moře do
neutrálního Švédska.
http://www.databazeknih.cz/knihy/spocitej-hvezdy-225850?c=all, 15. 12. 2016

Malley, Gemma: Přebyteční
Praha: Fragment, 2007, 255 s.
V roce 2140 jsoou jen dvě možnosti:Být Vyvolený nebo Přebytečný.Vybrat si nemůžete,váš osud je
napsaný.Zatímco Vyvolení mají díky lékům návod na nesmrtelnost,Přebyteční jim slouží.Anna s
Petrem jako Přebyteční se jim chtějí postavit….
Vlastní anotace
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Masiuková, Olga: Jak voní týden
Praha: Albatros, 2014, 128 s.
Laskavý příběh nevidomé holčičky, která zdravé děti učí, že svět se má vnímat všemi smysly. Malá
Konstantina je docela obyčejná holčička. Má ráda slova, vůně, vítr ve vlasech a procházky se strýčkem
Ríšou. Jenže na svět, který ji tak fascinuje, nevidí. Konstantina ale vše bere s humorem a nadhledem a
vůbec neví, proč by ji měl někdo litovat. Barvy si sice tak docela představit neumí, ale dny v týdnu
bezpečně pozná podle vůně. Jediné, co by doopravdy chtěla zkusit, je projet se na kole
http://www.albatrosmedia.cz/jak-voni-tyden.html, 15. 1. 2016

Palaciová, J. R. Neobyčejný kluk
Praha, Knižní klub, 2013, 320 s.
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem, což mu znemožňovalo navštěvovat běžnou
školu – až do nynějška. Teď je ale všechno jinak. Auggie se chystá do běžné školy. Podaří se mu
přesvědčit nové spolužáky, že je navzdory svému vzhledu stejný jako oni? Nebo o tom dokonce
přesvědčí spolužáci jeho samotného?
https://www.knizniklub.cz/knihy/138354-neobycejny-kluk.html, 15. 12. 2016

Pyron, Bobbi: Cesta domů
Praha: CPress, 2016, 334 s.
Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní radost. Když je rozdělí
automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny hvězdy popadaly z nebe a nic už nemělo smysl. Dny,
které je dělí, se postupně mění v týdny a pak i měsíce, ale Betty na svého pejska nemůže
zapomenout. Tama před cestou domů neodradí ani drsná zima amerických Modrých hor, hlad ani
nebezpečí. Jak ale najde svou dívku, která se mezitím přestěhovala neznámo kam? Cesta domů je
nezapomenutelným příběhem o nekonečné lásce mezi dvěma věrnými přáteli.
https://knihy.abz.cz/prodej/cesta-domu-1, 15. 12. 2016
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Sowa, Marzena: Marzi 1984 - 1987
Praha: Plus, 2013, 222 s.
Marzi, polská Marjánka, působí v komiksovém světě už několik roků jako vyslanec. Zastupuje polské
děti a nejspíš i všechny děti z někdejšího východního bloku. Marzi vznikla z vyprávění o dětství
tenkrát na Východě.
http://www.bookfan.eu/autor/91132/Marzena-Sowa, 15. 12. 2016

Telgemeier, Rana: Drama
Praha: CooBoo, 2015, 233 s.
Callie miluje divadlo. A když se na její škole začne připravovat divadelní představení, neváhá ani
minutu a přihlásí se. Sice nebude hrát hlavní roli, ale je pevně odhodlaná vytvořit ty nejlepší kulisy,
jaké kdy stály na prknech, která znamenají svět. Ale jak se zdá, co se může pokazit, to se pokazí –
vstupenky na představení se neprodávají, kulisy jsou mírně řečeno všelijaké a herci se mezi sebou
navzájem nesnesou. A k tomu se v okolí Callie vyskytuje až podezřele mnoho kluků, kteří jí řádně
zamotají hlavu
https://www.kosmas.cz/knihy/207455/drama/, 15. 12. 2016

Válková, Veronika: Terezínské ghetto
Praha: Grada, 2013, 160 s.
Bára má kouzelný atlas, který ji přenáší do minulosti. Tentokrát se ocitla v naprosto pustém městě.Na
ulicích ani živáčka, žádné okno nesvítí, auta nejezdí…dozvídá se, že se ocitla v židovském ghettu za
2.s.války…….
vlastní anotace, 15. 12. 2016

Wegelius, Jakob: Legenda o Sally Jones
Praha: Albatros, 2016, 107 s.
Vydejte se e se s gorilou Sally na cestu kolem světa! Čeká vás dobrodružství v dalekých, exotických
městech, v horečně rozpálených džunglích i na vlnách rozbouřených oceánů. Příběh o touze, naději a
kruté zradě, doprovází ilustrace připomínající nezaměnitelný styl Adolfa Borna.
http://www.albatrosmedia.cz/legenda-o-sally-jones.html, 15. 12. 2016

