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Brat, Roman: Zlo nemá na kouzlo
Praha: Albatros, 2015, 144 s.
Příběh třináctileté Martiny a kluka Marina. Oběma říkají Marťo. Kluk je Číňan. Příběh první lásky, ale
především kontrast mezi sociálními vrstvami dětí - někdo má hluboko do kapsy a někdo si může
dovolit co si přeje, boj o své místo na slunci a jak to chodí mezi mládeží na sociálních sítích. Dívka
Marťa používá i kouzla a triky, které ji naučil její táta-kouzelník. Čtivý příběh!
https://www.databazeknih.cz/knihy/zlo-nema-na-kouzlo-243893, 1/30/2018

Braunová, Petra: Dům doktora Fišera
Praha: Albatros, 2017, 149 s.
Příběh o dětech Petroví a Kristýně, kteří objeví tajemný dům ve kterém bydlí jeden podivín. Podivín
doktor Fišer a jeho "Frankenstein", kluk- spíš klon a jmenuje se Patrik. Poutavé vyprávění, až do
samého konce velmi napínavé a částečně i smutné. Uvěřitelné.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kronika-rodu-iremongeru-kronika-rodu-iremongeru-smetistejn300902, 1/30/2018

Březinová, Ivona: Ztraceni ve vlnách
Praha: Albatros, 2017, 107 s.
Spoj síly a přežij! První kniha řady GO! – Gangu odvážných. Měl to být výlet, na který nikdy
nezapomenou. Nikoho ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa. Zámořská loď, na které se
plavili, začala hořet. Po chaotické evakuaci se parta šesti dětí ocitá na člunu, který je unáší širým
oceánem pryč. Po strastiplné plavbě se všichni zachrání na opuštěném ostrůvku v Karibiku. Přežili, ale
co bude následovat?
https://www.databazeknih.cz/knihy/ztraceni-ve-vlnach-352355, 12/7/2017

Čech, Pavel: O malíři
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2019, 100 s.
Autorská kniha Pavla Čecha inspirovaná Písní o malíři od Petra Rady, známá v podání Hany Hegerové.
Zamknul se ve svém podkroví sám se svým terpentýnem. Když potom vyšel, to se ví, sám sobě mohl
být stínem. Pod paží nesl na provázku portrét tak zvláštní divné krásy.
vlastní anotace, 12/20/2019
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de Castell, Sebastien: Spoutávač
Praha: Egmont, 2019, 440 s.
Kellen je na cestách jako potulný divotvůrce a hledá opatství, bájné Ebenové opatství, kde mají lék na
"černý stín"…po velké námaze a téměř polomrtvý se tam dostane, zjiistí, že vše je jinak, než se
zdá.Fantasy, kterému neodoláš. Vlastní anotace.
vlastní anotace, 12/20/2019

Dvořáková, Petra: Každý má svou lajnu
Praha: Host, 2017, 144 s.
Ne každý gól znamená výhru. Ne všechno je takové, jak se na první pohled jeví. 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. Jak uspět ve sportu 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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kazdy-ma-svou-lajnu-327317, 1/25/2018

Edgar, Silene: 14-14 Přátelství napříč staletími
Praha: CooBoo, 2017, 210 s.
Knihu napsali dva autoři, kteří se v ději mistrně prolínají. Vypráví o velkém přátelství dvou chlapců
Hadriena a Adriena, kteří si myslí, že žijí jen pár kilometrů ve Francii od sebe. Oba dva prožívají stejné
problémy ve škole, s rodiči, s dívkami jako většina kluk jejich věků. Jednoho dne se rozhodne Adrien,
že navštíví Hadriena a zjistí, že vesnice neexistuje a že je dělí téměř 100 let. Hadrien žije v roce 1914 a
Adrien v roce 2014. Adrien se snaží Hadrienovi co nejvíce pomoci, např. pošle léky jeho nemocné
sestřičce a hlavně ho chce informovat o blížící se první světové válce. Jak tento příběh dopadne?
Zachrání Adrien Hadriena?
https://www.databazeknih.cz/knihy/14-14-pratelstvi-napric-staletimi-325440, 12/15/2017
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Fitzgerald, Sarah Moore: Jablečný koláč plný naděje
Praha: CooBooo, 2015, 187 s.
Oscar Dunleavy, který dělával ty nejlepší jablečné koláče na světě, je nezvěstný, možná dokonce
mrtvý. Zdá se, že to vlastně nikoho nepřekvapuje. Až na Meg, jeho nejlepší kamarádku a jeho
mladšího brášku Stevieho. Obklopeni zármutkem a zmatky se Meg a Stevie rozhodnou zjistit, co se
Oskarovi opravdu stalo. Společně se pak učí, co znamená věrnost a kamarádství, a jak moc důležitá je
síla se nevzdat. Báječná kniha o dospívání, nejistotách, přátelství a kouzelných jablečných koláčích,
které znamenají naději. Protože jakmile si do jednoho kousnete, budete se už navždycky na svět dívat
jinak a všechno bude tak, jak má.
https://www.databazeknih.cz/knihy/jablecny-kolac-nadeje-229639, 1/30/2018

Hargrave, Kiran Millwood: Až přejde zima
Praha: Fragment, 2019, 220 s.
Mila zjistí, že její bratr Oskar zmizel. Jen tak by rodinu neopustil, a přesto se zdá, že odešel s
tajemným cizincem, který se ve vesnici objevil po setmění. Když začne zjišťovat, kam mohl jít, dozví
se, že zmizeli všichni chlapci… kromě jediného – mága jménem Rune. Mila a Rune se proto vydávají
na neobyčejnou cestu zasněženou divočinou ovládanou vlčími smečkami. Najdou zmizelé chlapce a
přijdou na to, proč vlastně odešli?
https://www.databazeknih.cz/knihy/az-prejde-zima-417288, 12/20/2019

Horst, JørnLier: Záhada plachetnice Liberty
Zlín: Kniha Zlín, 2019, 123 s.
CLUE: Cecílie, Leo, Une a pes Egon. Správná čtverka, která rozluští každou záhadu. Po vlně chladného
podzimního počasí se do Škunerové zátoky vrátily nezvykle teplé a slunečné dny. Pravé babí léto.
Cecílie, Leo a Une najdou noviny, ze kterých kdosi vystříhal písmena i celá slova. Vyjde najevo, že v
titulcích chybí mimo jiné výrazy jako „miliony“ a „smrt“. Ukáže se, že jde o vyděračský dopis a že
policie má zůstat mimo hru. Záhada plachetnice Liberty je pátým svazkem dobrodružné série pro
mladé čtenáře ve věku 9–14 let.
http://www.knihazlin.cz/knihy-pro-deti/zahada-plachetnice-liberty, 12/20/2019
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Chee, Traci: Moře inkoustu a zlata.Čtenářka
Praha: Fragment, 2018, 403 s.
Je svět, ve kterém je čtení bráno jako výsada a povoleno jen vyvoleným. Dívka Selfia ovládá umění
přežít. Po otcově vraždě a únosu své tety, začne sama pátrat po příčině smrti a únosu. Ještě našla
tajemný hranatý předmět, který její teta ukrývala. Je to kniha, kterou však nedokáže přečíst a
záhadný němý chlapec, kterého zachrání. Kniha a chlapec se stanou její nadějí a vysvětlení všeho, po
čem prahne.
https://www.databazeknih.cz/knihy/more-inkoustu-a-zlata-ctenarka-362395, 12/20/2019

Janotta, Anja: Klub teoretiků a třeskutá srážka s realitou
Praha: Fragment, 2018, 242 s.
Partička tří kluků, kteří vedou blogy o číselných kódech, o starém Římě a vlastně skoro o všemteoreticky! Naštěstí mají kamaráda Knuta, který jim vždy v nesnázích čili v realitě pomůže.
vlastní anotace, 12/19/2018

Manning, Sara: Nemožná holka@adorkable
Praha: Knižní klub, 2013, 316 s.
Příběh teenagerky s láskou ve virtuálním světě, je to nebezpečné, ale nikdo tomu nevěří. Závislost na
on-line virtuálním světě. Otázky a odpovědi dospívající dívky a kluka, pohled dvou rozdílných povah,
plusy a mínusy internetu a blogu.
vlastní anotace, 12/21/2018

Matocha, Vojtěch: Černý merkurit
Praha: Paseka, 2019, 257 s.
Pokračování prvotiny Vojtěcha Matochy Prašina je snad ještě lepší než první díl. Jirka zjišťuje, že je
obklopen tajemstvím ze všech stran, pravdu mu neříkají rodiče, ani kamarádka Em, a všechna
tajemství se týkají Prašiny. Čekají vás podzemní chodby, temné tunely, podivné vynálezy a hlavně
pekelná výbušnina Černý merkurit.
vlastní anotace, 12/20/2019

str. 6

Ollivier, Mikäel: Můj život k sežrání
Praha: Baobab, 2018, 100 s.
Ben sní o tom, že jednou bude mít restauraci v Bretani. Rád vaří a také rád jí a je to na něm vidět.
Stydí se za svou postavu a nesnáší nakupování kalhot. Školní zdravotní sestra mu radí, aby zhubl, ale
Benovi to připadá moc náročné. Jenže pak se zamiluje do krásné a štíhlé spolužačky…
vlastní anotace, 12/20/2019

Parvela, Timo: Kepler62
Brno: Host, 2019, 192 s.
První díl šestidílné severské fantasy. Třináctiletý Ari se stará o nemocného bratra Joniho.Žijí ve světě,
vněmž dramaticky ubývají přírodní zdroje…trochu nám to připomíná náš svět…jaká čeká budoucnost
Ariho? Poučíme se z příběhu i my?
vlastní anotace, 12/20/2019

Pearson, Luke: Hilda a pidilidi
Praha: Paseka, 2019, 172 s.
Tohle je Hilda, průzkumnice, dobrodružka a fanynka kamenů. Na světě má nejradši dvě věci: svůj
skicák a psa Větvíka. Tedy, na světě má nejradši tři věci: svůj skicák, psa Větvíka a maminku. Pardon,
na světě má nejradši svůj skicák, psa Větvíka, maminku a všechny nadpřirozené bytosti a příšerky,
které žijí u nich v údolí. Hildina dobrodružství nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté
vznikl animovaný seriál od Netflixu a nyní je tu knižní série.
https://www.dumknihy.cz/hilda-a-pidilidi, 12/20/2019

Peroutková, Ivana: Ztracený šíp
Praha: Albatros, 2018, 120 s.
Příběh dívky Jany, která se obdivuje do svého spolužáka a aby se mu zalíbila podnikne svou tajnou
výpravu na hrad a pomocí kouzelného šípu se dostává do minulosti. Ocitne se v pohanských dobách a
její jméno je Mana, setká se s chlapcem Édarem a bojují o holý život. Skvěle vyprávěný příběh, který
se čte jedním dechem.
vlastní anotace, 12/20/2019
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Pitcherová, Annabel: Moje sestra žije na krbové římse
Praha: Slovart, 2017, 200 s.
Stěhování mělo představovat příležitost, jak se odstřihnout od toho, co se stalo před pěti lety, a začít
znovu. Jenže i v novém domově se desetiletému Jamiemu zdá, že je vše při starém – táta pije, máma
dál žije s cizím pánem, sestra Jas nejí, kocoura Rogera to nezajímá a sestra Rose je pořád na krbové
římse. A k tomu ho ještě posadí do lavice s jedinou muslimkou ve škole! Jak z toho ven? Sebere Jamie
odvahu zdolat útrapy tak jako jeho oblíbený Spider-Man? Vtipný i křehký příběh o klukovi, který se
snaží zachránit svou rodinu, a o superhrdinství všedního dne.
https://www.databazeknih.cz/knihy/moje-sestra-zije-na-krbove-rimse-335563, 1/25/2018

Sales, Leila: Cesta do budoucnosti
Praha: Albatros, 2017, 280 s.
Bristol, Anglie 1940. Kitty a Charlotte jsou nerozlučné kamarádky, které sní o cestování v čase. Otec
Charlotte se totiž jako vědec cestováním v čase zabývá, pracuje na tajném projektu pro britskou
vládu. Kvůli tomu ho jednoho dne unesou němečtí špioni, stejně jako Kitty s Charlotte. Charlotte se
ve chvíli, kdy jim jde o život, podaří speciální branou odcestovat do budoucnosti, a zachránit si tak
život. Neví ovšem, kde a kdy přesně se vynoří, ani co se stalo s jejím otcem a nejlepší kamarádkou.
Najde je?
https://www.databazeknih.cz/knihy/cesta-do-budoucnosti-358419, 1/30/2018

Stewner, Tanya: Alea dívka moře - Volání hlubin
Praha: Fragment, 2016, 288 s.
Alea odjakživa miluje vodu. Zároveň z ní má ale velký respekt. Trpí totiž vzácnou nemocí a kontakt s
ledovou vodou by jí mohl způsobit smrt. Alespoň tak to prý řekla její adoptivní matce žena, která ji
nechala jako malé děvčátko na pláži, a pak navždy zmizela.
http://www.databazeknih.cz/knihy/alea-divka-more-volani-z-hlubin-288617, 12/15/2016
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Šlik, Petr Hugo: Záhada dračího klíče
Praha: Albatros, 2019, 172 s.
Kamarádi Vojta, Jindra a Terka pátrají na vlastní pěst, kdo odcizil cenné historické předměty z
klárovské radnice. Najdou veliký klíč ozdobený motivem draka. Ale kam s ním? V patách mají
tajemnou tajemnou postavu, která je pronásleduje a vydírá
vlastní anotace, 12/20/2019

Švrček, Jan: Strážci sovího vrchu
Praha: Albatros, 2019, 192 s.
Pete není zrovna třídní boss, ale po školních závodech ho mezi sebe pozvou kluci z party Skateboard
Zombies. Zbavit se nálepky outsidera je lákavá představa! Zároveň ho o pomoc poprosí nová
sousedka Alice, upoutaná na invalidní vozík. Chce vyrazit na Soví vrch za městem a zkontrolovat
hnízdo volavek. Na dobrodružnou záchrannou výpravu se nakonec vydává pět kamarádů a před
Petem se otevírá úplně nový svět, ve kterém není třeba si na někoho hrát.
https://www.knihydobrovsky.cz/strazci-soviho-vrchu-149999644, 12/20/2019

Townsendová, Sue: Deník Adriana Molea
Praha: Mladá fronta, 2008, 144 s.
První z oblíbené série deníků Adriana Molea zastihuje hlavního hrdinu ve věku třinácti a půl roku. Je
to pro něj nelehká doba, puberta s ním cloumá, svět je plný hlupáků a zabedněnců, kteří pro jeho
umělecké vzlety nemají špetku pochopení. On je však pevně rozhodnutý statečně nést těžký úděl
intelektuála. A jako by neměl dost starostí sám se sebou, doma vrcholí rodinná krize, matka odchází a
Adrian zůstává s otcem, nepraktickým smolařem, navíc právě propuštěným z práce. A do toho všeho
se ještě Adrian smrtelně vážně zamiluje do Pandory. Uprostřed osobních trablů a zmatků však hrdina
dokáže svérázným klukovským pohledem sledovat a s neodolatelným anglickým humorem
komentovat vážné i nevážné problémy, které hýbou britskou společností
https://www.databazeknih.cz/knihy/deniky-adriana-molea-tajny-denik-adriana-molea-3263,
12/20/2018
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Válková, Veronika: Husité - Ve znamení kalicha
Praha: Bambook, 2017, 154 s.
Opět další příběh dívky Báry a její výprava do minulosti, tentokrát do města Tábora a setkání s malým
husitským bojovníkem-práčetem. Autorka ve čtenářích probudí zájem o naší historii. Nechybí humor
a dobrodružství.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kouzelny-atlas-putovani-casem-dobrodruzne-vypravy-dominulosti-husite-ve-znameni-kalicha-135353, 1/30/2018

