Nově pořízené knihy ve školní knihovně
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Anotace

Umístění

Poznámka k umístění: K – knihovna (prof. Kaňák), KNG – knihovna nižšího gymnázia (prof. Holadová), AK – anglická
knihovna (kabinet anglického jazyka)

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.

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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.
Silverstein: Jen
jestli si
nevymejšlíš
.

John Boyne:
Chlapec v
pruhovaném
pyžamu

Olga Černá:
Ztracený deník
profesora z
Essexu

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.
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…

KNG

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?

KNG

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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.
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.

KNG

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.
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.

KNG

Radek Malý:
Kniha básní Radka Malého na obrazy
Poštou havraní 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.

KNG

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“.

KNG

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!

KNG

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.

KNG

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?

KNG

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...

KNG

Ivona
Březinová:
wwwbez-botcz

Ransom Riggs:
Sirotčinec
slečny
Peregrinové Knihovna duší

Uri Orlev:
Ostrov v ptačí
ulici

Eva
Dolejšová:
Parkourista

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.
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.
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, během
nichž dojde k mnoha událostem
bezpočtu překvapení.

KNG

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.

KNG

KNG

KNG

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.

KNG

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.

KNG

Lowry Lois:
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 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...

KNG

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.

KNG

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.

KNG

R. J. Palacio:
(Ne)obyčejný
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?

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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.

KNG

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...

KNG

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 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...

KNG

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…

KNG

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.

KNG

Boyne John:
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.

KNG

Bimka David:
Gamebook 1
Ve službách
bohů

Řecký bůh Apollón je bůh slunce,
umění a má moc nad věštbami a
proroctvím. Nejznámější věštírnou
byla ta v Delfách. Proroctví věštkyně
Pýthie zamotala nejedním osudem.
Kam se bude ubírat ten tvůj? Jsi sice
obyčejný pasák koz, ale už dlouho
cítíš, že se v tobě skrývá víc! Dokážeš
zvrátit osud na svou stranu?
Zažij si vlastní dobrodružství! Máš
rád dobrodružství, ale chceš o svém
osudu rozhodovat sám? Potom tohle
je pro tebe ta pravá knížka. Jen ty
rozhoduješ, kam se bude tvůj příběh

ubírat. Gamebook je kniha a hra v
jednom. Je pro každého, kdo chce
zažít své vlastní dobrodružství. Hráče
čeká boj s nepřáteli, magií i časem a
hlavně každý má možnost ovlivnit,
kam se bude ubírat osud jeho hrdiny.
Není k tomu potřeba nic jiného než
kniha - gamebook a dvě kostky.
Dellaria Ava:
Kdybych tě
našla

Sedmnáctiletá Angie žije jen s
mámou. Její otec zemřel, ještě než se
narodila, a máma o něm skoro
nemluví. Angie už se dávno vzdala
naděje, že by se o něm někdy něco
dozvěděla. Dokonce ani netuší, jak
vypadal. Dokud nenajde v komodě
obálku s fotografií, na níž je
usměvavý mladík v objetí šťastného
děvčete. Okamžitě pochopí, na koho
se dívá, a jelikož jí nález nedá spát,
rozhodne se začít pátrat. Když objeví
důkazy o tom, že by dokonce mohla
mít strýčka, začnou v ní hlodat
pochybnosti. Co když jí máma lhala?
Co když je všechno úplně jinak? Ve
společnosti bývalého přítele se Angie
vydává z Nového Mexika do Los
Angeles, aby tam hledala svého otce.
Cestou se dovídá nelehkou pravdu
nejen o něm, ale taky o sobě...

Dahl Roald:
Karlík a
továrna na
čokoládu

Pan Willy Wonka vám upřímně
potřásá pravicí! Čeká vás spousta
báječných překvapení! Prožijete
úžasné věci! V této knížce jste zváni k
celodenní návštěvě nejúžasnější
továrny na světě – Wonkovy továrny
na čokoládu. Pan Willy Wonka vás
spolu s pěti dětmi, hrdiny této
knížky, provede celou továrnou a
seznámí vás s jejími úžasnými
zajímavostmi. Chystá pro vás
čarovná a podivuhodná překvapení,
která vás uchvátí, potěší, strhnou a
ohromí! Ani v nejdivočejších snech
by vás jaktěživo nenapadlo, že něco

takového můžete s touto knížkou
prožít právě vy!

Sapkowski
Andrzej: sága
Zaklínač I – VII

Zaklínač je fantasy cyklus, kde
hlavním hrdinou próz je Geralt z
Rivie, který je povoláním zaklínač,
tedy nájemný lovec nestvůr. V ději se
mihnou i vedlejší postavy několika
dalších zaklínačů. Sapkowski zobrazil
zaklínače jako mutanty, kteří byli
proměněni pomocí magie, mutagenů
a jedů. Získali tak magické
schopnosti a dalším výcvikem si
osvojili též pokročilé bojové
techniky. Své nadlidské schopnosti
využívají především k boji s různými
obludami a magickými tvory, kteří
sužují lidstvo.

Sapkowski
Andrzej:
Zaklínač –
Bouřková
sezóna

Andrzej Sapkowski se na stránkách
samostatného románu vrací ke
svému nejpopulárnějšímu hrdinovi.
Zaklínač Geralt, muž, jehož posláním
je chránit obyčejné lidi před magicky
stvořenými nestvůrami. Mutant,
který má za úkol zabíjet nepřirozené
bytosti. Používá magická znamení,
kouzelné lektvary a chloubu každého
zaklínače – dva meče, ocelový a
stříbrný. Co se však stane, když
Geralt nešťastnou shodou okolností
o své meče přijde? Zaklínačské
zbraně mají nejen obrovskou
hodnotu, ale jejich ztráta je pro
majitele zároveň obrovskou

Green
Jonathan: Oz
(gamebook)

Sattouf Riad:
Jednou budeš
Arab

potupou. Geralt je musí získat
zpátky. Co nejrychleji... nad celým
světem se stahují mračna – přichází
bouřková sezóna.
Oz je zvláštní kniha. Je to brána do
jiného světa, podivuhodné Země Oz.
Kromě knihy samotné budeš
potřebovat tužku, gumu a dvě kostky
(nebo balíček hracích karet). S
těmito věcmi spolu s jednoduchými
pravidly převezmeš roli jedné z
postav z Čaroděje ze země Oz od L.
Franka Bauma. Tvým úkolem bude
ve zbrusu novém dobrodružství
znovu zachránit svět.
Štvána Zlou čarodějkou z Východu,
kde žijí Okřídlené opice, a
doprovázena svými přáteli
Strašákem, Plecháčem a Lvem,
vydává se Dorotka do Smaragdového
města. Svedeš odhalit tajemství
Zlého čaroděje ze Země Oz, zatímco
tvůj nepřítel nikdy nespí? Ty sám
budeš rozhodovat o tom, kudy se
vydat, jaké nebezpečí cestou
podstoupit a s jakými nepřáteli
bojovat.
To, zda ve svém dobrodružství
uspěješ, nebo dojdeš neblahého
konce “tam někde za duhou”, závisí
na tvých rozhodnutích. Jsi připravený
vrátit se do Země Oz?

Dětství na Blízkém východě, v
syrsko-francouzské rodině, mezi
socialistickými experimenty a
arabskou tradicí, mezi Francií, Lybií a
Syrií, ale především s neobvyklou
blonďatou kšticí, zachycuje ve svém
komiksu populární francouzský
kreslíř Riad Sattouf. V prvním díle
své autobiografické pentalogie
popisuje očima malého Rijáda
atmosféru v regionu na začátku
osmdesátých let 20. století. S
dětskou bezelstností a notnou
dávkou humoru a sarkasmu, líčí
ubohost a absurditu „ideální“
libyjské společnosti, budované

revolučním vůdcem Muammarem
Kaddáfím, syrský venkov – klanovou
a v podstatě ještě středověkou
společnost, i celou svou syrskofrancouzskou rodinu. Prostředí
Blízkého východu se zrcadlí i v
reakcích jeho rodičů: skeptické a
ironické matky Francouzky a
idealistického otce, věřícího v
obrodu arabského světa a ideálního
Araba budoucnosti.
Williams
David: Malý
miliardář

Townsend
Jessica:
Nikdyuš

Joe je boháč, přesně řečeno
nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé
Británii. Má všechno, nač si
vzpomene: vůz formule 1, kino, pět
set párů sportovních bot,
orangutana jako sluhu. A přece mu
něco důležitého chybí: kamarád…
Poprosí proto tátu, aby směl chodit
(světe, div se!) do docela obyčejné
školy, inkognito! Tím rozpoutá sérii
bláznivých situací a neuvěřitelných
trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje,
že peníze a bohatství ke štěstí
nestačí.

Morrigan Crowová je prokletá.
Narodila se v ten nejnešťastnější den
a všichni ji obviňují, že má na
svědomí každou místní pohromu. A
co je horší, kvůli kletbě je odsouzena
zemřít v den svých jedenáctých
narozenin. Pak ale potká Jupitera
Northa, podivného muže, který ji
dostane do tajemného světa
Nikdyuš. Aby tu Morrigan mohla
zůstat v bezpečí před hrozivou
kletbou, musí najít způsob, jak
úspěšně absolvovat zkoušky. Objeví
nakonec svůj mimořádný talent?

Válková
Veronika:
Egypt –
V nitru
pyramidy

Tentokrát Kouzelný atlas – putování
časem – poslal Báru do minulosti sice
za dne, ale zato ji šoupl skoro
doprostřed Nilu, ve kterém se
proháněli hladoví krokodýli. Ještě že
byl poblíž šťastnou náhodou lovec
Maimose! Nebo to snad nebyla
náhoda? Je možné, že Maimose na
místo přivedla kočičí bohyně Bastet,
aby si na Báře krokodýli
nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se,
že Bastet má s Bárou určité plány.
Když totiž Bára v jejím chrámu usne,
zelenooká bohyně jí ve snu předá
tajemný vzkaz: Ušlechtilé srdce a síla
lva nechť duši Réovu doprovodí k
bílým zdem - zesnulý Velký bůh
nesmí zemřít! Sachmet tě volá!
Pátrání po smyslu vzkazu přivede
Báru, Maimose a jeho bratra
Neferiba nejen na stopu spiknutí
proti egyptskému králi Menkauréovi
(to je další dějepisný švindl,
Egypťané vůbec neznají slovo
faraon!), ale nakonec až do samého
nitra pyramidy...

Válková
Veronika:
Terezínské
ghetto –
Tajemný
transport do
neznáma

Už podruhé za sebou přenese Báru
atlas do minulosti uprostřed noci.
Tentokrát se ocitla v naprosto
pustém městě. Na ulicích ani živáčka,
žádné okno nesvítí, auta tu nejezdí...
Ukrytá za stromy v parku s hrůzou
pozoruje, jak nějací muži převážejí
na káře - lidské mrtvoly! Bára je
přesvědčená, že se tu všichni lidé v
noci schovávají, protože po ulicích
řádí nějací vrazi. Do rána málem
umře strachy. Jakmile se rozední,
začne hledat cestu pryč, ale zjistí, že
místo má hradby a brány hlídají
vojáci. Není úniku. Naštěstí se
seznámí s Petrem, který ji ukryje na
půdě domu, v němž žije spolu s

dalšími chlapci v podstatě jako v
dětském domově. On a jeho tři
kamarádi pro Báru shánějí jídlo, deku
na spaní a další nezbytnosti a od nich
se také Bára postupně dozvídá, že se
ocitla v nacistickém ghettu za druhé
světové války. Na svých toulkách po
Terezíně se seznámí s dalšími
osobami, které dokreslují
bezútěšnou situaci lidí, jež sem
nacisté zavřeli. Když dostanou její
kamarádi transportní lístky,
rozhodne se Bára, že sama v
Terezíně nezůstane a že odjede s
nimi. Naštěstí se jí do vlaku
nastoupit nepodaří. Po návratu se
pokusí najít jména chlapců z
Terezína na internetu. Počítá, že jim
je asi osmdesát, a s Petrem, kterému
prozradila, že je z budoucnosti, si
konec konců domluvili přesné datum
schůzky, až se ona vrátí zpátky do
budoucnosti. Jeho jméno najde
snadno, ale nejdřív nemůže uvěřit
tomu, co čte. Teprve teď totiž
zjišťuje, kam vlastně transporty z
Terezína odjížděly, a čemu - na rozdíl
od Petra - unikla.

Riggs
Ransom:
Sirotčinec
slečny
Peregrinové –
Ptačí sněm

Když H, spolupracovník Jacobova
dědečka Abea Portmana, umíral,
pověřil Jacoba úkolem – dopravit
nově kontaktovanou členku rodiny
podivných Noor Pradeshovou do
bezpečí, které jí poskytne tajná
agentka V. Svěřil mu i to, že Noor se
týká prastaré proroctví o sedmi
emancipátorech, kteří zachrání svět
podivných před hrozící apokalypsou.
Pokud se podaří zachránit Noor
Pradeshovou, zachrání tím i svět
podivných. O jeho zkázu neusiluje
nikdo jiný víc než stvůry. A ačkoliv při
zkáze Knihovny duší velká většina z
nich zemřela, ti nejhorší z nich
přežili. Někteří jako vězňové, kterým

Williams
David:
Půlnoční gang

Lowryová
Lois: Dárce

se však podaří ze žaláře uprchnout.
Na útěku osvobodí i netvora, který
poháněl Panloopticon… Celou situaci
ještě komplikují znesvářené
americké klany podivných, mezi
nimiž hrozí válka, jíž se všemožně
snaží zamezit ymbryny. V amerických
smyčkách se skrývá nebezpečí a
nejistota na každém kroku. Kam dřív
skočit? A aby toho nebylo málo, V je
nejtajemnější a nejmocnější z
Abeových bývalých společníků, která
se skrývá a dělá vše pro to, aby
nebyla nalezena. Jacoba čeká tvrdý
oříšek. Čas nemilosrdně běží a Jacob
i jeho přátelé se snaží rozluštit
proroctví a přijít celé věci na kloub.
Na záda Jacobovi dýchají nepřátelé a
před ním je jedno velké Neznámo…
Uspěje i tentokrát?
Vítejte ve světě Půlnočního gangu!
Půlnoc je čas, kdy všechny děti tvrdě
spí, samozřejmě až na… Půlnoční
gang! Pro něj je to doba, kdy
dobrodružství teprve začíná. Když
schytal Tom ránu do hlavy
kriketovým míčkem a přivezli jej do
nemocnice Lorda Funta, ze všeho
nejdřív se setkal s příšerně
vyhlížejícím zřízencem, který ho
hrozitánsky vyděsil. Měl pocit, že už
nemůže být hůř, ale v tu chvíli mu do
cesty vstoupila ďábelsky zlá vrchní
sestra na dětském oddělení. Tom se
však brzy vydá na nejpříjemnější
cestu ve svém životě – stává se
součástí něčeho ohromného…
Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v
němž neexistují války, zločiny, strach
ani bolest. Všechno je dokonale
organizované, nikdo si kvůli ničemu
nemusí dělat starosti, dokonce i
povolání dostane každý přiděleno.
Jonas se má stát „příjemcem
paměti“, uctívaným strážcem
vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při
němž mu dosavadní příjemce paměti
předává to, co nikdo jiný nesmí
vědět ani cítit – vzpomínky a

zkušenosti předchozích generací,
dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o
kráse, lásce a přátelství a začíná
chápat, že jeho společenství žije v
dostatku a bezpečí za cenu totální
absence citů a možnosti volby. A s
tímhle vědomím, s poznáním těchto
hodnot už nedokáže žít jako dřív...
Stehlíková
Petra:
Naslouchač

Originální česká fantasy z
fascinujícího temného světa Po Velké
válce je svět rozdělen na dvě části,
jedna je obyvatelná a druhá je
zamořená jedovatými plyny.
Obyvatelnou polovinu chrání štít,
který čerpá energii ze zvláštního
nerostu zvaného sklenit. V blízkosti
štítu žije národ sklenařů, kteří jako
jediní dovedou sklenit těžit. Platí
však za to vysokou daň. Nejenže
energetické pole štítu odkazuje
sklenaře k životu v téměř
středověkých podmínkách, těžba
sklenitu způsobuje mnoho nemocí a
znetvoření. Navíc byli sklenaři
zotročeni lidmi z nížin. Třináctiletá
Ilan se jako jedno z mála dětí
narodila bez deformací. Aby nebyla
odvedena od své rodiny, od dětství
se vydává za chlapce a skrývá se v
hábitu s maskou, který musí sklenaři
nosit na znamení podřízenosti. Díky
své schopnosti naslouchat sklenitu
se začíná učit sklenařským brusičem.
Její dar je tak výjimečný, že si ji
vybere sám kapitán pětadvacítky,
družiny bojovníků, jež má za úkol
chránit sklenářská města před
nebezpečnými tvory zrozenými z
otráveného vzduchu za štítem,
kterým sklenaři říkají Nasterea. Ilan
ví, že musí za každou cenu uchránit
své tajemství. Před pětadvaceti
bojovníky, nepřáteli, kteří zotročili
její lid. Přesto se nedokáže ubránit,
postupně se s muži sbližuje a zjišťuje
pravdu, která byla sklenařům po celá
léta tajena.

Stehlíková
Petra: Faja

Lowery Mark:
Jak mi
kobliha s
marmeládou
zničila život

Návrat do temného světa, kde se na
pravdu a naději už téměř
zapomnělo.
Ilan vstoupila do nížin, které jsou pro
ni světem naprosto odlišným od
toho sklenařského. Přátelství s
kapitánem pětadvacítky je stále nové
a Ilan si uvědomuje, že takový vztah
nevzniká jen tak. Zvlášť když se jedná
o pětadvacet bojovníků, jejichž nohy
kráčí po zemi dlouhá léta a kteří za
svůj život ovlivnili mnoho dění ve
světě. Aby mohla o lidech, kteří
zotročili její lid, smýšlet jako o
přátelích, musí se hlavně naučit
odpouštět. Klid ve sklenařských
městech je ke všemu narušen, když
se po mnoha generacích znovu
objevuje starodávný nápis, jen
krátká věta, která kdysi byla součástí
svobodného sklenařského světa. Ale
kdo ji píše na zdi palatulů a
sklenařských ghett, když ti, kdo znali
její význam, jsou dávno mrtví? Jaký
příběh vypráví ta tři slova, na první
pohled tak jasná, přesto
nepochopitelná?
Ilan bude muset čelit mnohým
nebezpečím, aby odhalila význam
starobylého odkazu a objevila v něm
nové poselství.

Máte-li rádi břitký, suchý anglický
humor, nemusíte ani být dítě, abyste
si zamilovali příběhy kultovního
britského humoristy Marka
Loweryho. Hlavní hrdina jeho nové
knihy, Roman, je třídní lůzr, suchar a
typický mamánek s děsně trapnou
maminkou, která ho přehnaně
opečovává. Roman v ničem zvlášť
nevyniká, ale pozor: miluje koblihy,
zvlášť ty s malinovou náplní. A právě
koblihou celý příběh začíná a taky
končí. Kobliha potají ukrytá v kapse
bundy rozpoutá celou sérii
nešťastných příhod, které milému
hrdinovi udělají ze života peklo na
zemi. Skvělé!

Backman
Fredrik:
Babička
pozdravuje a
omlouvá se

Edgarová, S.,
Beorn P.:14 –
14 Přátelství
napříč
staletími

Zábavný a napínavý příběh plný
nečekaných setkání,
nepravděpodobných přátelství a
obrovské síly pohádek a fantazie.
Else je sedm, vlastně skoro osm. Její
babičce je sedmdesát sedm, vlastně
skoro sedmdesát osm. O Else dospělí
říkají, že je na svůj věk vyzrálá, ale ve
skutečnosti jim připadá otravná. O
babičce tvrdí, že je ohromně čilá, i
když tím myslí, že jim přijde bláznivá.
Elsa je jiná než ostatní. Kromě
babičky nemá žádné další kamarády,
ale to jí nevadí. Babička jí totiž
vypráví úžasné příběhy o kouzelné
říši, kde není normální nikdo a nic a
být jiný je tam největší výhodou.
Jenže i v nejkrásnějších pohádkách
se občas objeví zlý drak a do boje
proti nepříteli se Elsa musí vydat
úplně sama. Má doručit tajemný
dopis a adresátovi vyřídit, že babička
pozdravuje a omlouvá se. Netuší, že
přitom drží v rukou klíč k největšímu
a nejdůležitějšímu dobrodružství,
které se kdy v babiččině pohádkové
říši odehrálo.

Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí
kluci, kteří žijí ve Francii a mají
podobné problémy ve škole, doma a
i s dívkami. Od sebe je dělí jen jedna
věc: Hadrien žije v roce 1914 a
Adrien v roce 2014. Jejich osudy se
propojí, když si začnou díky tajemné
schránce posílat dopisy. Nejdříve
vůbec netuší, že jejich dopisy putují
časem. Když si Adrien uvědomí, že
Hadrien žije v minulém století,
rozhodne se ho varovat – blíží se
první světová válka a jeho kamarád
se musí za každou cenu ukrýt!

Morrisová
Heather:
Tatér
z Osvětimi

Morrisová
Heather:
Tatér
z Osvětimi –
Cilčina cesta

Rožek Filip:
Gump - Pes,
který naučil
lidi žít

Tetování vězňů v Osvětimi se stalo
symbolem holocaustu. Jedním z
těch, kdo čísla na předloktí tetovali,
byl slovenský Žid Lale Sokolov,
rodným jménem Ludwig Eisenberg.
Jeho příběh připomíná děsivé
události v dějinách lidstva a ukazuje,
že vedle sebe mohou existovat
promyšlená brutalita i nesobecká
láska. Autorka s citem odkrývá
sedmdesát let staré události, aniž by
milostný příběh převládal nad tím
nejdůležitějším – ztrátou domova,
utrpením a touhou přežít.
Cilce je pouhých šestnáct let, když ji
v roce 1942 odvezou do
koncentračního tábora OsvětimBřezinka. Její krása přitahuje
nechtěnou pozornost velitelů. O tři
roky později ji však místo vytoužené
svobody čeká pobyt v gulagu ve
Vorkutě. Cilka zde udělá dojem na
místní lékařku a začne se starat o
nemocné v táboře. Každý den čelí
lidskému neštěstí a smrti. Nakonec
však navzdory všem prožitým
hrůzám zjistí, že má stále v srdci
místo pro lásku.

Srdceryvné vyprávění očima
toulavého psa Gumpa. Příběh o
cestě plné překážek a pastí, o lásce,
která má sílu dosáhnout až za
duhový most, o neochvějné psí
obětavosti položit život za svého
páníčka, o naději, kterou nespoutá
ani ten nejpevnější řetěz, ale také o
zvířecí moudrosti, která nám lidem
otevírá oči. Gump přináší syrový a
autentický příběh, vystavěný z
reálných zkušeností člověka, který se
celý svůj život věnuje záchraně
týraných psů, odhalování psích
množíren a napravování křivd,
kterých se lidé v bezcitné honbě za
penězi dopouští na nejlepším příteli

člověka. Je to kniha bez příkras a
hollywoodského zjemňování. Jako
bychom nahlédli do hlavy toulavého
psa Gumpa a viděli všechno, co si
prožil, jeho očima. Autor se setkal s
trýznivými psími osudy a s jejich
zážitky, nad kterými někdy zůstává
rozum stát. Touto knihou chce lidem
otevřít oči a ukázat jim, že každý z
nás může pomoci, pokud si začne
všímat dění kolem sebe, a přestane
spoléhat, že situaci napraví někdo
jiný. Až pochopíme, co nám psí duše
dokážou nabídnout, může být náš
život mnohem bohatší.

Ohlssonová
Kristina:
Stříbrný
chlapec

Rowlingová J.
K.: Bajky
barda
Beedleho

Billie a Aladin tváří v tvář dalšímu
temnému tajemství. Nejde v něm o
nic míň než o stříbrný poklad! V
první knize Skleněné děti řešili Billie
a Aladin záhadu starého domu, v
kterém „strašilo“. Nyní se začíná
ztrácet jídlo z restaurace
Aladinových rodičů. Navíc Aladin
několikrát zahlédne zvláštního
chlapce, který se ale vždy doslova
„vypaří“. Aladinovi rodiče se kvůli
finančním problémům s restaurací
stále častěji hádají a zvažují, že se
vrátí zpět do rodného Turecka. To
Aladin nechce dopustit. Rozhodne se
proto, že najde ztracený poklad ze
stříbrotepecké dílny, která před
několika desetiletími vyhořela. Spolu
s kamarádkou Billie se pouští do
napínavého pátrání. Podaří se dětem
najít ztracený poklad? Přijdou na to,
proč se ztrácí z restaurace jídlo? A
kdo je onen záhadný mizející
chlapec?
Pohádky, které jsou každému
kouzelnickému dítěti čteny na
dobrou noc. Pohádky, které
Hermioně odkázal Albus Brumbál. A
také pohádky, které si Harry Potter
málem přečetl příliš pozdě – právě v
nich totiž objevil důležitou informaci,
která mu nakonec zachránila život v
boji tváří v tvář nejstrašnějšímu

černokněžníkovi všech dob – lordu
Voldemortovi.

Nesbo Jo:
Doktor
Proktor a
vana času

Savit Gavriel Anna a
Vlaštovčí muž

Keith Stuart:
Kluk z kostek

Líza a Bulík z Dělové ulice obdrží
jednoho dne šifrovanou pohlednici
od doktora Proktora. Že by mu
hrozilo nebezpečí? Brzy vyjde
najevo, že jej do nových patálií uvrhl
jeho vlastní vynález – vana času.
Doktor Proktor natolik toužil po své
dávné lásce Julietě Margarínové, že
se kvůli ní vydal nejen do Paříže, ale i
do minulosti, aby změnil chod dějin.
A tak nezbývá i Líze a Bulíkovi
ponořit se do čarovné vany a zažít na
vlastní kůži dobrodružství, o nichž
zatím slyšeli jen ve škole.
Píše se rok 1939. Sedmiletá Anna,
dcera profesora krakovské
univerzity, se poté, co otce zatkne
gestapo, náhle ocitá na světě sama.
Pak se ale setká s tajemným mužem,
který rozumí vlaštovčí řeči a dokáže
si poradit s nepřátelskými vojáky i s
celou řadou dalších problémů. Tak
začíná velké dobrodružství, ve
kterém mezi Annou a jejím
záhadným ochráncem vznikne těsné
pouto, zatímco společně putují
válkou rozvrácenou zemí a vzájemně
si dodávají sílu. Nebezpečí však číhá
na každém kroku - a jak se má Anna
přesvědčit, i tam, kde ho člověk
nejméně čeká.
Alex svou ženu Jody miluje, ale
zapomněl, jak jí to dát najevo.
Zbožňuje i svého autistického syna,
ale ani za mák mu nerozumí. Sam je
plný překvapení a svět je pro něj
hádanka, kterou bez pomoci
nedokáže rozluštit. Až díky hraní
Minecraftu pro sebe otec se synem
najdou společný prostor, v němž se
začnou lépe poznávat a navzájem se

chápat. Dokáže se rozpadlá rodina
kousek po kousku, kostku po kostce
dát znovu dohromady?

Dvořáková
Petra: Já jsem
hlad

Rus Dmitrij:
Hraju, abych
žil 1 – Jiný
svět

Autorka bez retuší pojednává o
poměru dcery k matce jako určujícím
vztahu, na jehož podkladě vzniká
anorexie. Anorexii představuje jako
neustálou snahu zakotvit v pravém
ženství, které však uniká, a nepevné
životní kontury se tak za jistých
okolností promění v touhu po
exkluzivní vyhublosti. Jde o svého
druhu neurotický syndrom, který
nakonec vyvstane jako jediná
možnost, jak kontrolovat a
ovládnout vlastní život. Autorka
rozbíjí médii zjednodušeně
prezentovaný a obecně zažitý obraz
mentální anorexie coby hubnutí pro
krásu, které se později vymkne
kontrole a může se tragicky vymstít.
V závěru knihy se ocitáme spolu s
hrdinkou blízko pochopení, v čem a
jakým způsobem nalézt uzdravení,
selhávají-li terapie a prohraných
bitev je nad síly člověka. Kniha nabízí
nejen výjimečný čtenářský zážitek,
ale skrze tento příběh i možnost
rozumění vlastnímu životu. Neboť
kdo z nás může říci, že jeho kroky
vždy vedly po cestách zalitých
světlem?
Pohltila tě hra někdy natolik, až jsi
zapomněl na svět okolo? Světem 30.
let 21. století hýbe záhadný fenomén
vtažení: vědomí hráče online hry se
oddělí od těla a zůstane uvězněno ve
virtuální realitě. Gleb neměl na
výběr, nevyléčitelná nemoc ho
donutila vtažení záměrně
podstoupit. Ve hře ho čeká věčný
život, noví přátelé, láska a
nekonečné dobrodružství v
úchvatném světě meče a magie.

Boček Evžen:
Poslední
Aristokratka

František Antonín hrabě Kostka z
Kostky je potomek šlechtického
rodu, žijící v New Yorku. Po pádu
komunistického režimu se s
americkou manželkou Vivien a
dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby
převzal rodové sídlo. Kromě zámku
„zdědí“ hraběcí rodina i personál:
zpátečnického kastelána,
hypochondrického zahradníka a
kuchařku, která si ráda cvakne a
občas to přežene.
Chudobný navrátilec, krkolomně
navazující na slavný rodokmen,
emigrantství, místní zemitost, zámek
jako konkurenceschopná atrakce,
kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher
a Helenka Vondráčková, to jsou
motivy, z nichž autor, profesí
kastelán, upředl sérii panoptikálně
komických situací. V deníku Marie
III., posledního potomka rodu,
nenajdete sex, násilí, vraždy ani
hluboké myšlenky. Má jedinou
ambici: pobavit čtenáře.

Gleitzman
Morris: Brzy

Kdysi dali rodiče malého Felixe do
odlehlého katolického sirotčince, aby
jej zachránili před fašistickým zlem.
Bylo mu šest. Po čase ze sirotčince
utekl, aby našel maminku a tátu.
Nenašel je, ale zachránil malou
Zeldu. Potom oba uprchli z
transportu jedoucího do
koncentračního tábora a potkali
statkářku Geniu, která jim vybělila
vlasy, dala německá jména a nebála
se starat o dvě židovské děti. Když
nacisté Zeldu i Geniu zabili a statek,
kde se teď už třináctiletý Felix
schovával, shořel, dal se hrdina k
partyzánům, aby pomohl nacisty
porazit. Brzy, doufá Felix, ta strašná
válka skončí a on i jeho ochránce
Gabriek budou žít v bezpečí. V
poválečném zbědovaném Polsku
však vládne chaos, hlad, bezpráví a
krutost. Nikdo na nikoho nebere
ohledy, platí tu pravidlo kdo s koho.
Felix překonává obrovské zklamání i
velká nebezpečí – často je v ohrožení

života. Potkává Anyu, dívku skrývající
neblahá tajemství. Přesto hrdinovo
dobré já vždycky zvítězí a naděje
ještě neumírá. Země se začne
uzdravovat a lidé se budou cítit
lépe… už BRZY!
Levine Karen:
Hanin kufřík

Joffo Joseph:
Z Paříže do
Paříže

Příběh sourozenců Hanky a Jiřího
Bradyových, kteří se po deportaci
rodičů rázem octli sami v Novém
Městě na Moravě. Ovšem po
několika měsících i je - desetileté
židovské děti odvezli do terezínského
ghetta. Jiří nakonec díky mnoha
šťastným náhodám válku přežil, v
osmačtyřicátém před komunisty
utekl do Kanady, kde se postupem
času vypracoval na respektovaného
podnikatele. O své milované sestře
ale nedokázal vypátrat žádné zprávy.
Až desítky let po válce ho našla
Tuniko Išioka, zakladatelka
tokijského centra pro zkoumání
holocaustu, které nedal spát tajemný
kufr se jménem Hanah. Ta po mnoha
letech pátrání našla Jiřího a
zrekonstruovala i osud jeho malé
sestry.

Neuvěřitelný, avšak pravdivý příběh
začíná v okupované Paříži, kde dva
bratři, desetiletý Joseph a
dvanáctiletý Maurice, tráví čas jako
ostatní kamarádi školou, pouličními
hrátkami i lumpárnami. Až do dne,
kdy musí na kabátě začít nosit žlutou
hvězdu. Pak se situace zásadně
změní. Nacisté pořád přitvrzují,
Židům jde o život, a tak tatínek
rozhodne: kluci musí pryč. Okamžitě,
sami, bez papírů, mají odjet nočním
vlakem, nějak se dostat přes
demarkační čáru a pak za staršími
bratry do svobodné zóny na jih
Francie. Vydávají se tedy na

nebezpečnou cestu, téměř bez
peněz, vybaveni jen svou bystrostí,
statečností a instinktem. Nikdo
netuší, že potrvá ještě tři roky, než
válka skončí, ani zda se všichni znovu
setkají.

Kaur Rupi:
Mléko a med

Rowlingová J.
K.: Harry
Potter a
prokleté dítě

Dvořáková
Petra: Každý
má svou lajnu

Sbírka básní a krátké prózy o přežití.
O lásce a ztrátě, násilí a zneužívání, o
ženskosti.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a
každá má jiné poselství. Jedna se
snaží léčit zármutek, jiná zase bojuje
s všudypřítomnou bolestí. Čtenáři
nabízí cestu od nejhorších životních
momentů ke smíření a hledání
radosti. Ta je totiž všudypřítomná,
jedinou podmínkou je chtít ji vidět.

Harry Potter to nikdy neměl snadné
a teď, jako přepracovaný
zaměstnanec Ministerstva kouzel,
manžel a otec tří školáků, to má ještě
těžší. Potýká se s minulostí, která
nechce zůstat tam, kam patří, a jeho
nejmladší syn Albus se mezitím musí
prát s tíhou rodinného dědictví, o
které nikdy nestál. Minulost a
současnost se čím dál hrozivěji
prolínají a otec i syn zjišťují
nepříjemnou pravdu: temnota někdy
vyvěrá z nečekaných míst.
Sourozence Adama a Kateřinu pojí s
ostatními nejen život na malém
městě, společná škola a přátelství,
ale především florbal. Trénují
několikrát týdně a doufají ve
vítězství v krajském poháru.
Sportovní úspěch však zdaleka není
jejich jedinou starostí. Doma to
houstne, rodiče se hádají a
Richardova parta volí stále drsnější
praktiky. Stane se Eliška Adamovou
holkou, nebo jen pomáhá
Richardovým gorilám v jejich
neférovém jednání? Může Richardův
otec koupit jeho týmu výhru? V čem
všem má prsty malá Váva? A kdo dá

vítězný gól? Zahrajte si s nimi florbal
a zažijete mnohem víc než jedno
florbalové vítězství.
Frynta
Emanuel Písničky bez
muziky

Orlev Uri: Běž,
chlapče, běž

Saint Exupéry
Antoine de:
Malý princ

V nenápadné knížce Emanuela
Frynty, která poprvé vyšla až dlouho
po autorově smrti, se skrývají
notoricky známé nonsensové verše
prvotně určené dětem, avšak
milované mnoha dospělými. K
nesmírné oblibě Fryntových básniček
výrazně přispěla jejich zhudebněná
podoba v písních Petra Skoumala
(Ančičky, Krtek, Tygr, Sandály,
Vrabčáci, Pět myšů, Pod aj.).
Působivý a dobrodružný příběh
židovského chlapce v Polsku, který se
několik let skrývá v lesích a u rodin
na venkově. Přežívá poslední z
rodiny. Okusí nejhorší zradu, když ho
jeho polští „zachránci“ ve
skutečnosti za peníze odevzdají
gestapu, ale dočká se i mnoha
hrdinských činů pomoci. Během
války přijde o ruku, ale přežije.

S Malým princem se v africké poušti
setkává opuštěný letec, autor této
moderní pohádky. Zatímco se
pokouší opravit havarovaný stroj,
povídají si o všeličem. O tajemství
podivuhodné pouti Malého prince, o
dobru a zlu, o přátelství a kráse, o
pravém štěstí, o odpovědnosti za ty,
které máme rádi. A vůbec nezáleží
na tom, odkud pocházíme: Malý
princ pocházel z tak malinké
planetky, že si to možná ani
neumíme představit. Ale věděl, že je
třeba chránit květinu, kterou
vypěstoval, a že mu to přineslo
radost.

Vrba Michal:
Kolem Jakuba

Pozoruhodná povídková sbírka je
svérázným autorským příspěvkem k
věčnému literárnímu tématu malého
člověka ve víru velkých dějin, příběhy
konkrétních jednotlivců na pozadí
dějinných zlomů a společenských
přeměn, které zásadně zasáhnou do
jejich života. Spojujícím prvkem je bod
v krajině, rybník Jakub, který se
každého z nich dotkne. Jednou je to
válka se Švédy a v ní uvízlé děti,
podruhé sedlák v malé osadě ohrožený
přítomností Rudé armády, jindy
dostihne politického prominenta
revoluční spravedlnost. Podoba a
úmysly hybatelů dějin však nejsou
důležité tváří v tvář bezprostřednímu
ohrožení holé existence člověka.
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Matocha, V.:
Prašina Černý
merkurit

Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice
jsou zaváté sněhem. Od prvního
dobrodružství Jirky a En uplynulo
několik měsíců, přímo v tajemné čtvrti
si vybudovali klubovnu zvanou Doupě
a objevili prašinskou část Krchleby, ze
které přichází hrozba pro celé město.
Přesto se zdá, že jejich přátelství
slábne. Na koho se ještě mohou
spolehnout, když i oni dva před sebou
mají tajnosti? Pod ocelovým nebem se
odehraje strhující příběh, který vyvede
z omylu všechny, kdo si mysleli, že na
Prašině může nastat klid. Působivé
ilustrace odhalí nová zákoutí a tajné
stezky křižující záhadnou pražskou
čtvrť.
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Matocha, V.:
Prašina - Bílá
komnata

Je parné léto a napětí na hranicích
Prašiny narůstá. Podnikatel Klement
Hrouda se vrací do Prahy, aby se
pomstil, a po úbočí Šibeničního vrchu
obchází Krchlebani vedení záhadným
Melicharem. Co nevidět davy lidí
vyrazí vzhůru temnými uličkami a
budou hledat stroj dávného vynálezce
Hanuše Nápravníka. Zatímco se v
oprýskaných domech a na prázdných
náměstích v tichosti schyluje k
poslednímu střetu, rozhodne se En
vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka
se vydává v jejích stopách. Podaří se
mu odvážnou dívku najít, než bude
pozdě? Poslední díl úspěšné trilogie
Prašina přináší konečné rozuzlení, na
které jsme s velkým napětím čekali.
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