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Black, Holly:  Nejtemnější část lesa 

Praha: Omega, 2015, 336 s. 

Hazel žije se svým bratrem Benem ve městě Fairford, kde vedle sebe žijí lidé a kouzelná stvoření 

přezdívaná Lesní lid. Sjíždějí se sem turisté, aby na vlastní oči spatřili divy pohádkové říše, zejména 

pak rohatého chlapce. Jenže návštěvníci nevidí nebezpečí, které se zde skrývá. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/nejtemnejsi-cast-lesa-251514, 17. 12. 2016 

 

Braunová, Petra:  3333 km k Jakubovi, podle deníku Mirka Korbela 

Praha: Albatros, 2014, 132 s. 

Před prázdninami Mirek dostane od táty nečekanou a nevšední nabídku - dobrodružnou výpravu přes 

několik států, končící ve Španělsku. Je to cesta svatého Jakuba s cílem v Santiagu de Compostela. 

Musí se ovšem ujet 3333 km – na kole! Mirek výzvu přijme. Náročné putování se nakonec pro něho 

stane zásadním, a to nejen proto, že s otcem nežije od čtyř let, není excelentní cyklista a o pohodlí 

nemůže být ani řeči… 

http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=592988/, 17. 12. 2014v 

 

Březinová, Ivona:  Řvi potichu, brácho 

Praha: Albatros, 2016, 208 s. 

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. 

Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, 

které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše 

Kučerovského dětem ukazuje, že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho 

nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/rvi-potichu-bracho-295842, 17. 12. 2016 
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Card, Orson Scott:  Enderova hra 

Praha: Laser, 2008, 256 s. 

Lidstvo čelí hrozbě třetího útoku vojsk mimozemské civilizace, jejichž předchozím invazím se ubránilo 

jen tak tak. Armáda vnímá nutnost vychovat vojevůdce, který by snad mohl odvrátit zkázu. Vhodným 

adeptem se zdá být chlapec Ender…  Vědeckofantastický román, který můžeme doporučit všem 

milovníkům dobré literatury. Román nejen o zápasu pozemské civilizace se smrtelným nebezpečím z 

kosmu, ale také o přátelství, bratrské lásce a nenávisti. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/enderova-saga-enderova-hra-4761, 17. 12. 2016 

 

Cornish, David M.:  Tetování krví. Kniha první Začátek cesty 

Praha: Fragment, 2008, 350 s. 

Chlapec s dívčím jménem Rosamunda, nalezenec vyrůstající v útulku, je kvůli svému jménu často 

vystaven posměchu vrstevníků. Rád by se stal námořníkem, ale je vybrán pro povolání lampáře. Cesta 

za jeho posláním je však plná překážek! 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tetovani-krvi-zacatek-cesty-3859, 17. 12. 2016 

 

Francová, Karolina:  Tajná kniha Šerosvitu 

Praha: Albatros, 2011, 256 s. 

Městskou fantasy s hororovými prvky napsal kolektiv pěti českých autorek Karolina Francová, Sanča 

Fülle, Vilma Kadlečková, Lucie Lukačovičová, Julie Nováková. Odehrává se v Čechách v naší 

současnosti, v několika konkrétních městech, ale také v zásvětí – v Říši šera. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tajna-kniha-serosvitu-79099, 17. 12. 2016 

 

Green, John:  Papírová města 

Praha: Knižní klub, 2014, 288 s. 

Margo už se dávno s Quentinem nebaví a přátelí se s jinými, a na škole je považována za legendu. 

Může za to zejména její nespoutanost a časté dobrodružné několikadenní výpravy, kdy její rodiče šílí 

strachy i vzteky. Jednoho dne však Margo nečekaně zaklepe na Quentinovo okno a uprostřed noci ho 

vtáhne do jednoho z margovského dobrodružství. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/papirova-mesta-205749, 17. 12. 2016 
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Inden, Charlotte:  Anna a Anna 

Praha: Albatros, 2015, 172 s. 

Anna a Jan jsou kamarádi na život a na smrt. Jenže pak se Anna do Jana zamiluje, a aby toho nebylo 

málo, Jan se odstěhuje. Ještě že je tu babička, která moc dobře ví, jaké to je, když člověku někdo tak 

moc chybí... Když konečně dorazí toužebně očekávané psaní od Jana, babička je první, kdo se o tom 

dozví, a Anna je jediná, s kým babička mluví o Henrim, tajemném cizinci... Překrásná kniha o lásce 

a dospívání a o tom, komu se taky dají psát dopisy. 

http://www.albatrosmedia.cz/anna-a-anna.html, 17. 12. 2016 

 

Itäranta, Emmi:  Strážkyně pramene 

Praha: Plus, 2014, 286 s. 

Román kombinuje science fiction a tradiční utopii. Příběh dívky jménem Noria, která se v rodné vsi 

má stát příští “mistryní čaje”. Po velké přírodní katastrofě vládne ve světě přísný vojenský režim a 

rychle docházejí zásoby vody. Zatajování a skrývání vodních zdrojů je trestným činem. Noria po svém 

otci převzala roli mistra čaje, který vykonává tradiční čajový obřad. K tomu patří i povinnost střežit 

pramen čerstvé vody – a takové tajemství nevyhnutelně musí vést k potížím s přáteli i s úřady. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/strazkyne-pramene-198142, 17. 12. 2016 

 

Keighery, Chrissie:  Šepot 

Praha: Runa, 2016, 245 s. 

Patnáctiletá Demi následkem meningitidy úplně ohluchne. Musí kvůli tomu začít chodit do školy pro 

neslyšící. Cítí se osamělá, kamarádky ze života před nemocí se jí vzdalují, matka se věnuje více starší 

sestře, která má problémy v manželství. Celý svět jí náhle připadá podivně cizí a nepřátelský. Naštěstí 

zjistí, že přátele může člověk najít i tam, kde je nehledá, a že se za svůj handicap nemusí stydět. Jak 

říká její malý synovec: "To vůbec nevadí, že neslyší. Moje teta Demi totiž umí poslouchat očima a 

šeptat rukama." Silný příběh o hledání svého místa v životě. 

https://knihy.abz.cz/prodej/sepot-2, 12/15/2016 

http://www.databazeknih.cz/knihy/strazkyne-pramene-198142
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Kleist, Reinhard:  Boxer - komiks 

Praha: Argo, 2015, 200 s. 

Pravdivý příběh polského Žida, boxera Hertzka Hafta, který přežil koncentrační tábor a v USA pak 

zahájil profesionální kariéru. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/boxer-pravdivy-pribeh-hercka-hafta-220341, 17. 12. 2016 

 

Kuijer, Guus:  Všehokniha 

Praha: Albatros, 2013, 112 s. 

„Všehokniha“ vypráví příběh malého Tomáše, který před krutou realitou tyranského otce utíká do 

snění a představ. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/vsehokniha-182801, 17. 12. 2016 

 

Levithan, David M.:  Líbali jsme se 

Praha: CooBoo, 2015, 190 s. 

Úspěšný autor bestsellerů David Levithan vypráví příběh založený na skutečných událostech. Harry a 

Craig chtějí vyslat signál všem homosexuálním klukům. A proto se líbají. 32 hodin, 12 minut a 10 

vteřin. Tak dlouho trvá vytvořit světový rekord. Levithan umně splétá nitky jejich příběhu do jednoho 

velkého o dospívání a hledání vlastní identity, zkrátka tom, jaké to dnes je být mladý kluk na kluky. 

https://www.dumknihy.cz/libali-jsme-se, 17. 12. 2016 

 

Meyer, Kai:  Stránky světa 

Praha: COOBOO, 2016, 392 s. 

Furia Salamandra Faerfaxová žije ve světě knih. Sídlo její rodiny v sobě ukrývá nekonečnou knihovnu. 

Do jejích hlubin se Furia vydává pátrat po jednom velmi speciálním svazku: své vlastní dušeknize. S 

ním ovládne sílu a magii slov. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/stranky-sveta-309719, 17. 12. 2016 

https://www.dumknihy.cz/libali-jsme-se
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Nelson, Jandy:  Dám ti slunce 

Praha: COOBOO, 2016, 360 s. 

Jude a její dvojče Noah jsou si neuvěřitelně blízcí. Když je jim třináct, Jude pochopí, že je krásná, a 

Noah zas, že je gay. Třináctiletý Noah má kromě své sestry už jen jedinou lásku: kreslení. A dělá 

všechno pro to, aby se dostal na prestižní uměleckou školu. Jude naproti tomu víc řeší kluky. O tři 

roky později je všechno jinak… 

http://www.databazeknih.cz/knihy/dam-ti-slunce-260443, 17. 12. 2016 

 

Nix, Garth:  Clariel 

Praha: Triton, 2016, 423 s. 

Clariel je dcera jedné z nejvýznačnějších rodin ve Starém království. Sní o tom, že bude vést prostý 

život v ústraní. Zjišťuje však, že takového cíle lze jen obtížně dosáhnout, když se v hlavním městě 

volně pohybuje nebezpečná volnomagická bytost, rodiče ji chtějí provdat za zabijáka a proti starému 

a uzavřenému králi Orrikanovi se plánuje revoluční spiknutí.  Clariel v sobě objeví magické schopnosti, 

s nimiž se však zároveň pojí velká nebezpečí. Odolá svodům moci, unikne před nechtěným 

manželstvím a zachrání krále? 

http://www.databazeknih.cz/knihy/stare-kralovstvi-clariel-284136, 17. 12. 2016 

 

Novák, Jan:  Zátopek … když nemůžeš, tak přidej! 

Praha: Paseka, 2016, 200 s. 

„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek. Právě posouvání 

mezí možností vlastního těla z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců 

historie. Největší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení s celoživotní láskou Danou můžeme znovu 

prožít díky komiksovému libretu Jana Nováka a vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99. 

https://www.kosmas.cz/knihy/208858D1/zatopek/, 17. 12. 2016 
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Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

Praha: Jota, 2012, 358 s. 

Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. To vše v této knize 

čeká na odhalení. Náš příběh začíná strašnou rodinnou tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba 

k cestě na vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky sirotčince. Když Jacob 

bloumá jeho opuštěnými ložnicemi a chodbami, ukazuje se postupně, že místní děti byly víc než 

podivné. Možná byly na opuštěném ostrově z velmi dobrých důvodů. A nějak – i když to zní jako něco 

nemožného – jsou možná stále naživu. 

https://www.kosmas.cz/knihy/170444/sirotcinec-slecny-peregrinove-pro-podivne-deti/, 17. 12. 2016 

 

Sanderson, Brandon:  Elantris 

Praha: Orion, 2016, 600 s. 

Elantris bývalo výstavním městem s nádhernými paláci, jejichž vysoké věže zářily do daleka. Obyvateli 

bývaly bytosti, o nichž se v sousedních městech věřilo, že jsou bohy. Krom fascinujícího vzhledu to 

byly i jejich magické schopnosti, pro něž je vyhledávali lidé z blízkého i dalekého okolí. Vše až do 

chvíle, kdy město zasáhl Reod - kletba, která pokryla město páchnoucím slizem a z jeho obyvatel 

udělala bytosti ani mrtvé ani živé...Čtenář je udržován v napětí až do samého závěru a teprve až v 

poslední kapitole dojde k očekávanému odkrytí tajemství proklatého města. Elantris je nádhernou 

fantasy plnou napětí, záhad, duchovních hodnot a lásky. 

https://www.kosmas.cz/knihy/132478/elantris/, 17. 12. 2016 

 

Savit, Gavriel:  Anna a Vlaštovčí muž 

Praha: Paseka, 2016, 203s. 

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. 

https://www.kosmas.cz/knihy/212789/anna-a-vlastovci-muz/, 17. 12. 2016 

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/3046613.Ransom_Riggs
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Schmidt, Gary D.:  Pod vlivem Jupitera 

Praha: Fragment, 2016, 141 s. 

Joseph toho má na svůj věk poměrně dost za sebou. Říká se o něm, že byl ve vězení pro mladistvé za 

pokus o zabití učitele. Má násilnického otce, a také má dceru. Jmenuje se Jupiter a narodila se, když 

mu bylo třináct.  Mistrně, citlivě a čtivě napsaný příběh o kontroverzních tématech. O tom, že každá 

mince má dvě strany a svět není černobílý. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/pod-vlivem-jupiteru-288287, 17. 12. 2016 

 

Sedgwich, Marcus:  Já nejsem neviditelná 

Praha: CooBoo, 2015, 320 s. 

Otec Laureth Peakové ji naučil sledovat opakující se události, vzory a čísla - což je něco, pro co má 

jeho dcera mimořádné nadání. Její tajemství? Je slepá. Pak se ovšem její táta ztratí, Laureth popadne 

svého sedmiletého brášku a vydá se vstříc záhadě, která je dovede až do New Yorku. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-nejsem-neviditelna-230870, 17. 12. 2016 

 

Sierra i Fabra, Jordi:  Holky jako nitky 

Praha: COOBOO, 2012, 212 s. 

Už je to 10 let, co zmizela poslední ze tří Wire girls - ultra štíhlých modelek. Dvě jsou po smrti a po 

Vanii, té poslední, začíná pátrat mladý novinář Jon. Stejně jako pro mnoho mladých mužů byla i pro 

něj Vania ztělesněním krásy a on nechce uvěřit, že by byla mrtvá. Snaží se najít dávno vychladlé 

stopy, hovořit s muži jejího života, s lidmi, kteří ji provázeli aspoň část její cesty. Jon při svém pátrání 

najde novou stopu. Kdo je tajemná žena po Vaniině boku? Kým pro ni byla a jakou roli sehrála v jejím 

zmizení? Jon se vydává na dalekou cestu aniž by tušil, co ho čeká na jejím konci. Popis jeho setkání a 

rozhovorů s lidmi z modelingového světa může otevřít oči dívkám, které si toto prostředí idealizují. 

https://www.kosmas.cz/knihy/153742/holky-jako-nitky/, 17. 12. 2016 

 

Smolíková, Klára:  H.U.S. (Hus úplně světovej) 

Praha: Kalich, 2015, 208 s. 

Jan Hus je jednou ze základních postav českého historického povědomí. Kniha se zaměřuje na otázky 

etického poselství Husova příběhu pro dnešní mládež. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/h-u-s-hus-uplne-svetovej-244819, 17. 12. 2016 
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Westerfeld, Scott:  Leviatan 

Praha: Knižní klub, 2011, 448 s. 

Příběh se odehrává v alternativní steampunkové minulosti, v níž je svět rozdělen na industriály a 

darwinovce. Odehrává se těsně před první světovou válkou. Alex, utajený levoboček nedávno 

zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda, prchá před strýcem Františkem Josefem, který ho 

chce zavraždit, do Švýcarska, kde se seznámí s Deryn, skotskou dívkou, která se v převleku za chlapce 

stane plavčíkem na válečné vzducholodi Leviatan. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/leviatan-leviatan-67945, 17. 12. 2016 

 


