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Fernando 
Aramburu: 
Vlast 

Baskičtí teroristé v roce 2011 po čtyřiceti letech 
činnosti ohlašují složení zbraní. Pro Bittori, vdovu 
jedné z obětí, však příběh zdaleka nekončí. 
Rozhodne se vrátit na místo událostí, do městečka 
a do domu, kde před vraždou žila. Chce zjistit, 
kdo střílel. Spolu s ní se vydáváme na cestu do 
minulosti, v níž městečko zvolna ovládají 
podezření a nenávist, celou společnost rozkládá 
vlastenecká horečka a vkrádá se do všech vztahů. 
Dokáže Bittori znovu žít s těmi, kdo proti ní štvali 
před atentátem i po něm? Dokáže žít s těmi, kdo 
obrátili její život vzhůru nohama? Bittorin návrat 
zneklidní celé městečko, především sousedku 
Miren, před atentátem důvěrnou přítelkyni, jejíž 
syn si odpykává trest za teroristické útoky. Co obě 
ženy znepřátelilo? Co otrávilo život jejich dětí, 
manželů, sourozenců, sousedů, spolupracovníků a 
bývalých přátel? 
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Petra 
Dvořáková: 
Vrány 

Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma. 
 
Dvanáctiletá Bára se právě nachází na prahu 
dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale 
také živelná a občas nezvladatelná povaha. S 
nástupem puberty se konflikt mezi její 
spontánností a touhou matky po 
nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. 
Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, poddajnou 
sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost 
realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto 
nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby 
ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel 
výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí 
nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež 
pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi 
temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech 
nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí 
tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. 
Vrány, které zpřítomňují přirozenou pudovost 
prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se 
Bára stále mocněji napojuje. Nabídne jí někdo 
opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké 
východisko? 
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Lucy Maud 
Montgomery: 
Anna ze 
Zeleného 
domu 

Příběh dívenky Anny, sirotka, který nachází u 
dvou stárnoucích sourozenců, až doposud 
osaměle hospodařících na své venkovské farmě, 
svůj první opravdový domov, má na hony daleko 
k jakékoli sentimentalitě. Zato vtipu, humoru a 
životního optimismu má v sobě nadbytek. 
Hubená, pihovatá a hlavně neuvěřitelně upovídaná 
Anna s rezavými vlasy a nevyčerpatelnou fantazií 
si získá čtenáře od prvního okamžiku.  
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Alena 
Mornštajnová: 
Hana 

Třetí román úspěšné Aleny Mornštajnové. Pokud 
existuje něco, co prověřuje opravdovost lidského 
života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co 
život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk 
působí druhým. 
 
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se navzdory 
zákazu svých rodičů vypraví k řece jezdit na 
ledových krách. Spadne do vody, čímž se její 
neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tak, že 
na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná 
příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní 
životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá 
léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a 
poodhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále 
popluje s proudem jejího života jako ledová kra. 
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J. K. Rowling: 
Harry Potter 
and the 
Philosopher´s 
Stone 

První díl oblíbeného fantasy příběhu o Harrym 
Potterovi a jeho přátelích. Kniha je v angličtině. 
Harry Potter has never even heard of Hogwarts 
when the letters start dropping on the doormat at 
number four, Privet Drive. Addressed in green ink 
on yellowish parchment with a purple seal, they 
are swiftly confiscated by his grisly aunt and uncle. 
Then, on Harry s eleventh birthday, a great beetle-
eyed giant of a man called Rubeus Hagrid bursts in 
with some astonishing news: Harry Potter is a 
wizard, and he has a place at Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry. An incredible adventure 
is about to begin! 
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J. K. Rowling: 
Harry Potter 
and the 
Prisoner of 
Azkaban 

Třetí díl oblíbeného fantasy příběhu o Harrym 
Potterovi a jeho přátelích. Kniha je v angličtině. 
When the Knight Bus crashes through the 
darkness and screeches to a halt in front of him, it 
s the start of another far from ordinary year at 
Hogwarts for Harry Potter. Sirius Black, escaped 
mass-murderer and follower of Lord Voldemort, 
is on the run – and they say he is coming after 
Harry. In his first ever Divination class, Professor 
Trelawney sees an omen of death in Harry s tea 
leaves … But perhaps most terrifying of all are the 
Dementors patrolling the school grounds, with 
their soul-sucking kiss. 
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Petra 
Soukupová: 
Nejlepší pro 
všechny 

Jak můžeme vědět, co je pro ostatní nejlepší, když 
sami být šťastní neumíme? Desetiletý rozmazlený 
průšvihář Viktor žije v Praze s matkou, divadelní 
herečkou, která si s jeho výchovou ani s vlastním 
životem neví příliš rady. Když jednoho dne Hana 
dostává nabídku na natáčení seriálu na druhém 
konci republiky, bere ji jako příležitost, jak 
všechny své problémy vyřešit. Aby se mohla 
věnovat natáčení, přestěhuje Viktora přes jeho 
odpor k babičce na venkov. Kromě dramatického 
sžívání se s venkovem, sleduje román i další osudy 
Hany bojující se seriálovou rolí, s Viktorem, se 
svojí matkou i příležitostnými milenci. A rovněž 
příběh babičky, která si vedle Viktora začíná 
uvědomovat své slabosti a neodvratně přicházející 
stáří.  
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Peter May: 
Ostrov Entry 

Když detektiv Sime Mackenzie nastupuje na 
palubu letadla, ani se neohlédne. Cesta na ostrov 
Entry pro něj představuje šanci, jak utéct hořké 
směsi osamělosti a lítosti svého dosavadního 
života. 
Z montrealského letiště odjíždí jako součást 
osmičlenného vyšetřovacího týmu, směřujícího do 
Zálivu svatého Vavřince. Pouhé dva kilometry 
široký a tři kilometry dlouhý ostrov Entry je 
domovem asi sto třiceti obyvatel - a ten nejbohatší 
z nich byl právě nalezen ve svém domě 
zavražděný. 
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Viktorie 
Hanišová: 
Rekonstrukce 

Přežít ještě neznamená žít „Narodila jsem se, když 
mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná 
své vyprávění Eliška, hrdinka románu 
Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá v tichém domě 
své zapšklé tety a její život nikoho nezajímá. Nebo 
to tak alespoň vypadá, soudě podle opatrných 
reakcí všech okolo. Eliška se zrodila z vraždy. 
Matka zabila jejího mladšího bratra a následně i 
sama sebe. Eliška proto vyrůstá s desetiletou 
prázdnotou místo dětství, kterou se v dospělosti 
rozhodne objasnit. V pořadí třetí román úspěšné 
prozaičky Viktorie Hanišové je o přitažlivosti 
prázdných míst, o podmanivosti pádu do temnoty.  
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Jean-Claude 
Mourlevat: 
Řeka, která 
teče pozpátku 

Románový příběh dvou osamělých dětí. Tomek 
má jediného přítele, starého moudrého vesnického 
písaře, Hannah miluje svého žlutomodře 
zbarveného ptáčka, jedinou památku na zemřelého 
otce. Ti dva se nakrátko setkají v Tomkově 
krámku, kde chce Hannah koupit živou vodu z 
řeky Kžar… Tak začíná Tomkovo hledání řeky 
Kžar, a hlavně tajemné Hannah, která mu stále 
uniká. Moderní příběh čerpá z odvěkých zdrojů, 
ale i z dětské touhy po dobrodružství, mořích, 
pouštích, přátelství a lásce.  
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Karol Sidon: 
Sen o mém 
otci / Sen o 
mně 

Brilantní autobiografické prózy, kterými do 
literatury šedesátých let vstupoval autor ani ne 
třicetiletý, vyplavují ze vzpomínek obrazy dětství, 
dospívání a prvních let dospělosti. Představují 
křehkého člověka hledajícího své místo ve světě, 
zmítaného vášněmi i pochybujícího o své 
schopnosti milovat.  
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Peter May: 
Skála 

Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé 
místo bez stromů, bičované větry a pokryté 
vřesovišti. Topí se tam rašelinou a mluví gaelsky. 
A snad jen strach lidí z Boha je tam silnější než 
starost o živobytí. Pod zástěrkou víry však 
přežívají staré pohanské hodnoty a prapůvodní 
touha po krvi a pomstě. Skála je detektivní román 
vzácné síly a představivosti. Je možno ho zařadit 
do kategorie tzv. literary crime, tedy krimi psané 
kvalitním literárním stylem, přesahující hranice 
žánru, která je dnes globálně úspěšná především 
díky severským autorům od Mankella přes 
Larssona, Nesba a další. 
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Zuzana 
Dostálová: 
Soběstačný 

Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na 
dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho 
táta nejspíš zbláznil – odstěhoval se, nechal si 
narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. 
Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, 
přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří 
úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. 
Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc – co 
nejrychleji vyrůst a být soběstačný.  
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Petr Sís: Zeď Zcela ojedinělá kniha, která malým čtenářům 
přibližuje dobu komunismu, léta 1948-1989, kdy 
za „železnou oponou“ v Československu žili, 
pracovali a snili obyčejní lidé. Velmi očekávaný 
projekt v New Yorku usazeného českého 
výtvarníka a spisovatele. Celobarevné vydání 
kombinuje kresby, komiks a autentické obrazové 
deníky. 
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František 
Tichý: 
Transport za 
věčnost 

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý 
kluk nemůže tušit, co přijde dál: vyloučení jeho 
židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté 
hvězdy na kabátech, transport do Terezína… 
Kniha Františka Tichého je inspirovaná 
skutečnými událostmi a příběhy chlapců, kteří žili 
v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a 
fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní 
mrazí... 
Příběh dětské party kamarádů z let 1940-1943 se 
odehrává v Praze a později v koncentračním 
táboře Terezín 
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Vojtěch 
Matocha: 
Prašina 

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed 
zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině 
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje 
nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v 
téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými 
kamarády Tondou a En po dávném tajemství, 
které by mohlo změnit svět. Jejich 
dobrodružství je o to nebezpečnější, že při něm 
musejí čelit partě všeho schopných dospělých 
chlapů, kteří mají stejný cíl.  
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Pavel Čech: O 
mráčkovi 

Výprava do dětského světa her, snů a představ, 
kam v této překrásně ilustrované knize společně s 
klukem z příběhu snadno vklouzneme. Nejen 
nejmenším. 
 
Jednoho rána se kluk probudí a přemýšlí, s čím by 
si mohl hrát. Když se podívá z okna, rozhodne se, 
že se vypraví na vzdálený kopec, kam ho to už 
dlouho táhne. Bude pouštět draka. Nahoře na 
kopci uvidí, že mráčky na nebi stále někam plují a 
každý vypadá jinak. 
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Silverstein: Jen 
jestli si 
nevymejšlíš 

Sbírka básní Jen jestli si nevymejšlíš představuje 
autora jako velkého humoristu, který si dokáže 
hrát nejen s jazykem, ale i s ilustracemi a z obojího 
vytváří harmonický, precizně vypointovaný celek. 
Kniha vyšla poprvé v roce 1981 a od té doby se jí 
v originále prodalo přes pět milionů výtisků. 
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John Boyne: 
Chlapec v 
pruhovaném 
pyžamu 

Devítiletý německý chlapec Bruno neví nic o 
konečném řešení židovské otázky, ani o 
koncentrácích. Ví jenom to, že byl odtržen od 
svého šťastného domova v Berlíně a převezen do 
odporného domu uprostřed oplocené pustiny, kde 
se nemůže ani zabavit, ani si najít přátele. Až se 
jednoho dne setká se stejně starým chlapcem 
Šmuelem, který žije podobně vykořeněný život, 
jenže na druhé straně vysokého plotu. I on, jako 
ostatní, nosí pruhované pyžamo. Bruno je zvídavý 
a přátelství se Šmuelem mu dá příležitost zjistit, co 
se to za tím plotem vlastně děje. Proto si i on 
oblékne pruhované pyžamo a protáhne se 
dovnitř… 
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Olga Černá: 
Ztracený deník 
profesora z 
Essexu 

Deník přírodovědce, který v době páry a velkých 
cest ztroskotal na odlehlém ostrově a objevil tam 
řadu zvláštních zvířat, pobaví a zaujme nejen 
dětské čtenáře. Dvojveverka luční, citroňák 
cukrodárný nebo tufýž jednorohý – to je pouhý 
zlomek živočichů, za jejichž spatření by dnes 
každý ředitel zoo dal půl zahrady a pandu navrch... 
A k tomu stopa po tajemném obyvateli ostrova: 
zmizel, nebo tu dosud někde je? 
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Ari Folman: 
Deník Anne 
Frankové 

Annelies Marie Franková (12. června 1929 - 
březen 1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z 
Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 
1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne 
psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944 deník. 
Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do 
koncentračních táborů v Německu, přežil jen otec. 
Anne zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec 
deník vydal, byl přeložen do mnoha jazyků a 
zdramatizován. 
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Dvořáková: 
Julie mezi 
slovy 

Desetiletá Julie to nemá vůbec jednoduché. 
Nedávno prožila (stejně jako mnoho dalších dětí) 
rozvod rodičů a spolu se svou mladší sestrou se 
právě pokouší sžívat s novou partnerkou svého 
otce a jejími dětmi. 
 
Situace je o to komplikovanější, že rozpad 
původní rodiny je provázen přestěhováním se z 
Prahy, z prostředí nákupních center, výběrových 
škol a dalších městských vymožeností, na 
obyčejnou vesnici, do malé školy mezi holky, které 
se vůbec nevyznají. Na pozadí příběhu malé Julie 
před čtenářem vyvstává jakýsi slovník pojmů, které 
ze světa dospělých mnohdy nechtěně pronikají do 
světa dětí a mohou je stejně tak trápit jako být 
zdrojem humorných okamžiků. 
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Pavel Čech: O 
klíči 

Poetický příběh o dětské fantasii, kterou může 
rozjitřit i taková drobnost jako nález starého klíče. 
Kniha pro malé i velké čtenáře. 
 
Vyprávění o chlapci, který při cestě do školy našel 
na ulici klíč a začal si vymýšlet, od čeho může být. 
Nosnou kostrou příběhu jsou něžné autorovy 
celostránkové ilustrace. 
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R. L. 
Stevenson: 
Podivný případ 
Dr. Jekylla a 
pana Hyda 

Esejistu a povídkáře R. L. Stevensona ani jeho 
klasický viktoriánský horor o sváru dobra a zla v 
lidském nitru není třeba dlouhosáhle představovat. 
Oslovuje, baví (a děsí) již celé generace čtenářů. I 
proto jsme tuto knihu vybrali jako první do nové 
edice Netopýr, která bude přinášet to nejčtivější ze 
světové i české literatury. 
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Radek Malý: 
Poštou havraní 

Kniha básní Radka Malého na obrazy Pavla Čecha. KNG 



 

Baňková: 
Straka v říši 
Entropie 

Straka v říši entropie jsou bajky pro dospělé i děti. 
Zvířata v nich luští záhady existence a fungování 
světa. Vzrušující témata podstaty vesmíru, která 
jinak bývají pro laika příliš složitá, jsou v této knize 
podána lehce, jakoby mimochodem. Kniha 
humornou formou přibližuje klasické fyzikální 
zákony, které pochopí malé děti, ale dotýká se i 
náročných témat fyziky moderní doby, určené 
starším dětem a dospělým.  
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Daniel Keyes: 
Růže pro 
Algernon 

Růže pro Algernon si poprvé získala čtenáře jako 
slavná povídka, která se dočkala uvedení v 
nesčetných antologiích a byla přeložena do mnoha 
jazyků. Stejně úspěšná byla i jako televizní 
inscenace – a nakonec jako celovečerní film s 
názvem Charly. Pak Daniel Keyes svůj 
znepokojivý příběh rozšířil a zabydlel dalšími 
postavami, takže vznikl román, který obdržel od 
asociace Science Fiction Writes of America cenu 
Nebula za nejlepší science fiction roku. Fascinující 
příběh o odvážném (snad až příliš odvážném) 
experimentu s lidskou inteligencí popsal jeden 
kritik jako „milostný trojúhelník tvořený dvěma 
lidmi“.  
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C. S. Lewis: 
Letopisy 
Narnie 1-7 

Souhrnné vydání všech sedmi příběhů z cyklu 
Letopisy Narnie. Příběhy, které neodmyslitelně 
patří do světového fondu dětské knihy jsou 
pozváním pro každého z nás. Spolu s dětskými 
hrdiny se dostaneme do světa, kde je sice Zlo 
silné, ale Dobro nakonec přeci jenom zvítězí! 
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Ransom Riggs: 
Sirotčinec 
slečny 
Peregrinové 
pro podivné 
děti 

Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní 
sbírka velice podivných fotografií. To vše čeká na 
odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti, nezapomenutelném románu, kde děj 
a děsivé fotografie přináší jedinečný čtenářský 
zážitek.  

KNG 

 

Ivona 
Březinová: Řvi 
potichu, 
Brácho 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná 
pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou 
barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v 
němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 
nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten 
svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, 
ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče 
na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho 
nedali do ústavu, to by nepřežily. 
Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným 
nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a 
jeho okolí, které se s jeho poruchou musí 
dennodenně vyrovnávat. 
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Morris 
Gleitzman: 
Potom 

Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá 
světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou 
dobu štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, 
pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix se 
ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního 
tábora. A přece znovu získá naději: z vlaku se 
jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí 
ovšem nejsou ani zdaleka. Jak dokážou bez 
pomoci přežít? A komu můžou důvěřovat, když 
všude je tolik lidí lačnících po odměně za 
dopadeného Žida?  
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Mark Haddon: 
Spudveč 

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že se vaše na 
první pohled nudná a nenápadná dějepisářka v 
soukromí chová... přinejmenším divně? Džimbo je 
obyčejný školák, který má už tak svých starostí 
dost: jeho táta nemá práci a k tomu příšerně vaří, 
maminka má naopak práce až moc a starší sestra je 
naprosto nemožná. Když ale spolu se svým 
všetečným kamarádem Charliem začne zkoumat, 
co mají záhadné školní události znamenat, jdou 
všechny všední problémy stranou. Události ovšem 
naberou nečekaný směr a klučičí pátrání se brzy 
zvrhne v praštěné dobrodružství vpravdě 
celoplanetárního významu... 
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Ivona 
Březinová: 
wwwbez-botcz 

Kniha pojednává o problematice tělesně 
handicapovaných a je primárně určena pro 
teenagery. Je psána vtipným jazykem, bez 
jakéhokoli moralizování a zbytečného sentimentu. 
Střízlivě a úderně. Vtáhne proto do děje velmi 
lehce i dospělé, neboť i jich se příběh hlavního 
hrdiny týká – je nadčasový.  
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Ransom Riggs: 
Sirotčinec 
slečny 
Peregrinové - 
Knihovna duší 

Dobrodružství, které začalo v knize Sirotčinec 
slečny Peregrinové pro podivné děti a pokračovalo 
v Podivném městě, spěje ke svému strhujícímu 
závěru v knize Knihovna duší. Šestnáctiletý Jacob 
v sobě objevuje novou výjimečnou schopnost a 
proplouvá dějinami, aby zachránil své podivné 
kamarády z přísně střežené pevnosti. Na cestě ho 
doprovází Emma Bloomová, dívka s ohněm v 
konečcích prstů, a Addison MacHenry, pes s 
nosem, který dokáže vyčenichat naše ztracené děti. 
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Uri Orlev: 
Ostrov v ptačí 
ulici 

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově 
přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a 
vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné 
čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli 
odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj 
majetek. Zničený dům se nachází u zdi oddělující 
ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může 
Alex ze svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti 
vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na 
tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. 
Dny se však mění v týdny a týdny v měsíce, 
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během nichž dojde k mnoha událostem bezpočtu 
překvapení. 
 

 

Eva Dolejšová: 
Parkourista 

Dospívající David neví co se sebou, se svým 
životem. Náhodné setkání s parkouristy mu ukáže 
cestu ke sportu, který posouvá hranice fyzického 
těla i mentality. David v parkouru a nachází sám 
sebe i opravdové přátelství. První láska ho ale 
svede na zcestí a dovede až ke spáchání trestného 
činu. Morální boj, vina a zrada, to vše 
je dospívající chlapec nucen řešit. Díky 
parkouristům ale hlavní hrdina nalezne cestu zpět 
– sám k sobě i k parkouru, díky němuž posunul 
své hranice na hranice dospělosti.  
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Morris 
Gleitzman: 
Když 

Píše se rok 1945. Felix se už dva roky schovává v 
jámě, aby jej nenašli nacisté, a laskavý muž 
jménem Gabriek mu v noci nosí jídlo a vynáší 
nočník. V den svých třináctých narozenin chlapec 
uslyší nad svým úkrytem hlasy a je přesvědčený, že 
si pro něj přišli. Ale hlasy nepatřily ani nacistům, 
ani tajné policii – patřily partyzánům. A tak se 
třináctiletý židovský sirotek stává členem 
partyzánského oddílu, který na polském území 
bojuje proti nacistům. 
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Ransom Riggs: 
Povídky 
podivných 

Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila 
smyčku – domov a útočiště – pro dnes již dobře 
známé podivné děti, existovaly příběhy o 
podivných dětech a zvířatech, které se nejprve 
tradovaly ústní cestou, dokud se jejich písemného 
zpracování neujal v roli editora jeden z 
nejpovolanějších, podivný Millard Nullings. Jedná 
se o příběhy z historie podivných, ve kterých se 
dozvíme, že děti nejprve bez problémů žily ve 
společnosti lidí běžných, obyčejných, ale jejich 
zvláštní schopnosti a nadání je postupně 
vytlačovaly na okraj, až je obyčejní lidé vyhnali ze 
svého středu úplně. 
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Haddon: 
Podivný případ 
se psem 

Výjimečný příběh o výjimečném světě autistického 
chlapce. Christopher Boon je patnáctiletý hoch, 
který nerozumí lidským citům a nemá rád, když se 
ho kdokoli dotkne, ale je to matematický génius a 
obdivovatel Sherlocka Holmese. Když jednoho 
dne najde za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého 
psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele. 
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Lowry: 
Spočítej 
hvězdy 

Kniha světoznámé americké autorky, jejíž 
mnohonásobně vyznamenaný román Dárce se 
dočkal také filmové podoby, zavede čtenáře do 
Dánska v době druhé světové války. Dvě 
kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak 
neuvědomují, pociťují ji snad jen v tom, že už se v 
obchodech nedá koupit tolik věcí, zvláště jejich 
oblíbených sladkostí. Válečné hrůzy však náhle a 
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brutálně vtrhnou do jejich života, když Němci 
začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat 
Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se v ohrožení 
života. Annemariini rodiče se rozhodnou malou 
kamarádku své dcery zachránit... 
 

 
 

Ransom Riggs: 
Sirotčinec 
slečny 
Peregrinové: 
Podivné město 

Deset podivných dětí prchá před armádou 
obludných monster a pomoci jim může jen jediný 
člověk – jenže ten je uvězněn v těle ptáka. 
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Jostein 
Gaarder: Dívka 
s pomeranči 

Hrdinou této knihy je Georg, kterému zemřel 
otec, když byl hodně malý. A teď se najednou 
najde jeho dopis adresovaný synovi. Napsal ho 
krátce před smrtí, protože věděl, že mu chtěl 
předat některé své myšlenky a poselství, kterým by 
tehdy malý Georg nerozuměl. Tento emočně 
nabitý příběh vypráví o nemoci a marném boji, ale 
také o naději. A samozřejmě tady najdete pár 
filosofických otázek. 
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R. J. Palacio: 
Neobyčejný 
kluk 

Jmenuju se August a vypadám trochu zvláštně… 
ale jinak jsem stejný jako vy! Auggie není obyčejný 
desetiletý kluk, i když dělá docela obyčejné věci – 
jako všechny děti v jeho věku. Má totiž skutečně 
neobyčejnou tvář... Narodil se s deformovaným 
obličejem. Když má nastoupit do páté třídy 
Beecherovy školy, vzbuzuje to v něm i v jeho 
rodičích obavy, naději a otázky, jak ho jeho noví 
spolužáci přijmou. Podaří se Auggiemi přesvědčit 
své spolužáky o tom, že je navzdory svému 
vzhledu stejný jako oni? 
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Jojo Moyesová: 
Než jsem tě 
poznala 

Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící 
mimořádně obyčejným životem. Má ráda svou 
práci v bistru, svého dlouholetého přítele a svět, 
který končí s hranicemi malého rodného městečka. 
Svůj život by za nic nevyměnila. Když však bistro 
zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa Traynora 
naopak žádné hranice nemá. Je to svět adrenalinu, 
velkých obchodů i peněz, svět možností bez 
omezení. Will svůj život miluje. Když ho však 
nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho 
nebude moci žít jako doposud. 
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J. K. 
Rowlingová: 
Harry Potter 1-
7 

Je jen málokdo, kdo by neznal zvídavého, 
nadaného a odhodlaného kouzelnického učně 
Harryho Pottera a jeho věrné kamarády z 
kouzelnické školy v Bradavicích. Hermiona, Ron, 
Hagrid, Brumbál a obávaný Lord Voldemort, ty 
všechny a další budete potkávat na stránkách 
všech sedmi knížek, na které se můžete těšit v 
rámci ucelené kolekce.  
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Procházková: 
Uzly a 
pomeranče 

Román pro dospívající, ve kterém velkou roli hrají 
koně. Koně jako sny, koně jako vyjádření touhy 
po nespoutanosti, koně jako závazek, koně jako 
láska. 
Darek, kterému táhne na čtrnáctý rok, žije se svým 
otcem a mladší sestrou v horské vesnici na 
moravském Slezsku. Po smrti matky, ke které měl 
velmi něžný, silný vztah, se jeho život změnil. 
Musel se vzdát některých plánů, větší povinnosti s 
sebou však nesou i víc svobody. Dospívá rychleji 
než většina jeho vrstevníků a lidé kolem něj si to 
uvědomují. Není náhoda, že o něj jeví zájem o rok 
starší Hanka, že se s ním otec radí o svých 
projektech a nápadech, že se na něj spoléhá 
invalidní soused… 
 

KNG 

 

Morris 
Gleitzman: 
Kdysi 

Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň 
jednou v životě. Tři roky a osm měsíců žije 
devítiletý Felix v odlehlém katolickém sirotčinci v 
horách, ačkoli není katolického vyznání. Jeho 
rodiče nejsou mrtví. Přivedli ho k matce Mince, 
představené jeptišek, aby se měl dobře. A určitě si 
pro něj brzy přijdou, jak Felix věří, jen co vyřeší 
potíže, které mají se svým knihkupectvím. Protože 
židovští knihkupci to mají v Polsku roku 1942 
těžké. Jak moc, to Felix pochopí, až když se v 
sirotčinci objeví muži s podivnými páskami na 
rukávech a začnou vyhazovat a pálit knihy z místní 
knihovny. Felix uteče, aby našel rodiče a před těmi 
muži je varoval. Cestou zachrání z hořícího domu 
malou Zeldu, jejíž rodina byla zavražděna, a 
pomalu mu dochází, co mají tihle spalovači knih 
za lubem. A co to znamená pro něj, Zeldu a 
všechny ostatní Židy. Morris Gleitzman líčí v 
prvním dílu z čtyřdílné řady život v okupovaném 
Polsku z dětsky naivní perspektivy malého hrdiny, 
jeho výpověď je však o to silnější. 
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Andy Mulligan: 
Odpad 

Thriller připomínající slavný film Milionář z 
chatrče. Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády na 
skládce odpadu v nejmenované zemi připomínající 
Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde 
mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek a 
klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po 
dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, 
komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji 
jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To 
se však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i 
jim... 
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John Green: 
Hledání 
Aljašky 

Románový debut dnes už známého Johna Greena 
je strhujícím vyprávěním o dospívání a hledání 
sama sebe. Šestnáctiletý Miles, posedlý sbíráním 
posledních slov významných osobností a touhou 
hledat „velké Možná“, je spíše outsiderem mezi 
svými vrstevníky. Jeho život získá zcela novou 
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podobu, když přejde na internátní školu Culver 
Creek. Zde se rychle spřátelí se svérázným 
spolubydlícím a okouzlující, naprosto 
nepředvídatelnou Aljaškou Youngovou. Okamžitě 
je vtažen do světa, kde se porušují školní pravidla, 
pořádají různé večírky i provokace. Miles ožívá v 
dennodenním kontaktu s novými kamarády a stále 
víc miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj směřuje 
k okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy 
změní...  
 

  

Ransom Riggs: 
Sirotčinec 
slečny 
Peregrinové - 
Mapa dní 

Poté co odvrátil obrovskou hrozbu, která téměř 
zničila svět podivných, se Jacob Portman vrací 
tam, kde jeho příběh začal – na Floridu. Avšak s 
tím rozdílem, že teď jsou slečna Peregrinová, 
Emma a jejich podivní přátelé s ním a snaží se co 
nejlépe splynout se světem normálních. Ovšem 
bezstarostné dny na pláži a poznávání reálií 21. 
století brzy přeruší objev – podzemní bunkr, který 
patřil Abeovi, Jacobovu dědečkovi… 
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Philip Pullman: 
Zlatý kompas 

Děj knihy se odehrává v paralelním světě 
podobném tomu našemu, kde žije dvanáctiletá 
Lyra. Každý člověk tam má svého daemona, který 
ho provází po celý život a je jakýmsi vnějším 
spodobněním jeho povahy, a žijí tu i jiné 
podivuhodné bytosti, například mluvící medvědí 
kyrysníci nebo půvabné divoženky létající na 
borových větvích. Lyra s jejich pomocí putuje 
daleko na sever, aby zachránila svého kamaráda 
Rogera a další děti, které unesli obávaní Vrahouni. 
Na cestě ji provází alethiometr, přístroj podobný 
zlatému kompasu, který tomu, kdo s ním umí 
zacházet, odpoví na každou otázku. 
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Boyne: 
Chlapec na 
vrcholu hory 

Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že 
bude žít u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě 
ponětí, kam se svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a 
tajuplný dům, kde teta pracuje jako hospodyně, je 
zlověstný Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. 
Vůdce si vezme Pierrota pod svá ochranná křídla a 
uvrhne ho do neznámého, nebezpečného světa 
moci, tajemství a úkladů – a chlapec si bude muset 
zvolit, na kterou stranu se přidá. 
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