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Braunová, Petra: Evička lhářka žhářka
Praha: Albatros, 2019, 102 s.
Evička je tichá holčička. Odmala je neobyčejně chytrá, ale lhavá a potměšilá. Čtenář Evičku poznává
od miminka a vidí, že to nemá lehké. Maminka je pořád v práci, nemá na dcerku čas, starají se o ni
chůvy. Starší sestra Jitka na malou žárlí, a navíc s miminem přece není žádná zábava. Kdo má Evičku
opravdu rád, je tatínek, ale i ten má náročnou práci a může se holčičce věnovat až večer. Evička je
dokonalá manipulátorka, a to se jí daří až do dospělosti. Ovšem v pozdějším životě se jí to vymstí.
Dramatický a napínavý Eviččin příběh má dětskému čtenáři osvětlit situace, s kterými se může setkat,
má ukázat, jak je důležité nepodlehnout manipulaci, jak jí čelit a zabránit, a hlavně sám se
manipulátorem nestat. Jak se mít na pozoru před takovými Evičkami – a především jak je důležité mít
rád!
https://www.albatros.cz/tituly/52924816/evicka-lharka-zharka/, 12/22/2019

Březinová, Ivona: Nevinná lavina
Praha: Albatros, 2017, 106 s.
Mariana, Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa a Beta se sjíždějí do Krkonoš, aby strávili příjemný týden
na lyžích. Hned první den se vydají na běžkách na Výrovku, kde má být většina party ubytovaná.
Krátká cesta se změní v nečekané drama prudkým zvratem slunečného počasí v hustou sněhovou
vánici. Stmívá se a chata je v nedohlednu – šestice je donucena přečkat mrazivou noc venku. Přežije
Gang odvážných, když na horách navíc hrozí laviny?
https://www.martinus.cz/?uItem=292490#description, 2/9/2018

Cavallo, Francesca: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Praha: Albatros, 2018, 224 s.
Světový bestseller představuje životy inspirativních žen napříč dějinami."Sto krátkých příběhů vypráví
životní osudy stovky mimořádných žen z minulosti i současnosti. Umělkyně, sportovkyně, vědkyně,
političky a další velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují malé i velké
čtenáře snít velké sny.
https://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-na-dobrou-noc-pro-male-rebelky-373775
, 12/20/2018

str. 3

Craig, Thompson: Kosmo knedlíci
Praha: Paseka, 2019, 320 s.
Pro Violet je rodina tím nejdůležitějším v celé galaxii. Když se její táta ztratí během nebezpečného
úkolu, vydává se ho hledat v doprovodu nových kamarádů. Úchvatně nakreslený komiks Kosmo
knedlíci, jehož název odráží autorovu obrazotvornost, je velkolepým dobrodružstvím z budoucnosti,
která v lecčem připomíná naši současnost.
https://www.paseka.cz/craig-thompson-kosmo-knedlici/produkt-4761/, 12/13/2019

Dobruská, Petra: Češi v Banátu
Praha: Mladá fronta, 2017, 61 s.
V Banátu je šest vesnic s většinovým obyvatelstvem českého původu – Svatá Helena, Gerník, Šumice,
Rovensko, Bígr a Eibenthal. Tato kniha vypráví o cestě Ileany a Petry za poznáním současného života
Čechů v Banátu, o putování jejich předků ze staré vlasti do hor nad Dunajem a o návratech jejich
potomků do dnešního Česka. Díky jejich neobvyklému cestovnímu deníku si tak můžete snadno
udělat obrázek o dvousetletém úsilí této osobité české komunity o uchování své kultury.
https://www.kosmas.cz/knihy/234157/cesi-v-banatu/, 2/9/2018

Ferrante, Elena: Pláž v noci
Praha: Prostor, 2019, 40 s.
Krátký ilustrovaný příběh nejen pro děti od Eleny Ferrante, autorky tetralogie Geniální přítelkyně, je
svou tematikou propojený s jejím dalším románem Temná dcera. Ferrante rozvinula motiv ztracené
panenky Celiny, která byla malou holčičkou jménem Mati ponechána na konci dne na pláži napospas
svému osudu. Knížku bohatě ilustrovalaMaraCerri, jedna z nejžádanějších evropských ilustrátorek,
která pravidelně spolupracuje s novinami a časopisy.
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/plaz-v-noci.aspx, 12/19/2019
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Fischerová, Daniela: BYLUM NEBYLUM
Praha: Euromedia/Pikola, 2017, 120 s.
V městečku Ostrovín se dějí divné věci. Nejprve zmizí místní zámek a pak je unesena malá Pavlínka
Karafiátová. Své v tom hraje starobylá magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého
Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž existují dvě vzácné knihy, kniha tvoření BYLUM a kniha boření
NEBYLUM. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí. Ale také toho může hodně pokazit. V
bláznivé akční honičce za knihami se střídá jeden vypravěč za druhým a postupně rozplétají příběh,
který se čte doslova jedním dechem.
https://www.databazeknih.cz/knihy/bylum-nebylum-355985, 2/9/2018

Fišarová, Michaela: Kája a Claudie: Hra na štěstí
Praha: Albatros, 2018, 160 s.
Dvojčata Claudie a Karel chodí do 4.B a protože se jejich rodiče rozvedli, tráví jeden týden u maminky
a druhý zase ve vesnickém domku s tatínkem a babičkou. Pak se ale Claudie zraní, skončí v nemocnici
a maminka rozhodne, že děti přestane k tatínkovi pouštět. Kája i Claudie jsou zoufalí a nevědí, co
dělat. Rozhodnou se utéct z domova...
https://www.databazeknih.cz/knihy/tridnice-4-b-kaja-a-claudie-hra-na-stesti-395498, 12/20/2018

Guterson, Ben: Hotel Winterhouse
Brno: Cpres, 2019, 384 s.
Záhady, kouzla a tajemství prokletého hotelu v 1. dílu napínavé trilogie! Osiřelá Alžběta žije s tetou a
strýcem, kteří ji jednoho dne pošlou do hotelu Winterhouse. Brzy po příjezdu Alžběta zjistí, že je
hotel zahalen tajemstvím i kouzly. V obrovské knihovně objeví magickou knihu a postupně si
uvědomuje, že je s hotelem nějak spojená. Rozlušti hádanky, anagramy i složité rébusy a pomoz jí
prolomit hotelové prokletí a vyřešit tajuplnou záhadu.
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/50336898/hotel-winterhouse/, 12/16/2019
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Juráčková, Lenka: Propast
Praha: Paseka, 2019, 80 s.
O Vracovských jeskyních se toho moc neví. Ani na dno nejhlubší propasti se nikdo ještě nepodíval a ti,
kdo se o to pokusili, přišli o rozum, nebo se už nevrátili. Dvanáctiletý Jirka přijíždí do okolí Vracova na
návštěvu za dědou, který si zde užívá lázeňský pobyt. Kam jinam se vypravit na výlet než právě do
jeskynního komplexu. … Co se stalo? Přestoupil snad Jirka někde pomyslnou hranici do jiné doby?
Jaké tajemství vlastně propast skrývá?
https://www.paseka.cz/lenka-jurackova-tomas-kucerovsky-propast/produkt-4747/, 12/10/2019

Krolupperová, Daniela: Past na korunu
Praha: Albatros, 2018, 144 s.
Napínavé pátrání Jáchyma a Filipa z Podskalí v době první republiky. Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z
Podskalí bruslí na zamrzlé Vltavě, ale na jiné zimní radovánky čas nemají. Je sice po válce, ale oba
musejí doma pomáhat – Jáchym v pekárně, Filip v krejčovství. Když spolu roznášejí hotové šaty
zákazníkům, nečekaně se připletou k setkání dvou mužů. Jeden je pekárenský pomocník a druhý
zámožný pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a odhodlaně se pustí do dalšího pátrání. Netuší, že se
zapletou do kriminálního případu, který může ohrozit existenci mladé republiky.
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/47063107/past-na-korunu/, 12/20/2018

Krolupperová, Daniela: Polštářoví podvodníci
Praha: Mladá fronta, 2018, 96 s.
Géniem snadno a rychle! Když Tamara o prázdninách náhodou objeví na babiččině půdě kouzelný
polštář, těší se, že ji čeká nejlepší školní rok v životě. Na učení nebude muset ani sáhnout. Postačí,
když se na něm vyspí. Všechno běží podle plánu do chvíle, kdy se Tamara přihlásí do televizní
vědomostní soutěže. Ta ji ze dne na den proslaví. Z Tamary je najednou věhlasné báječné děvče,
které to parádně natřelo všem dospělým! Jenomže popularita rozjede kolotoč událostí, který Tamara
nedokáže zastavit.
https://www.databazeknih.cz/knihy/polstarovi-podvodnici-389694, 12/20/2018
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Krüss, James: Tim Tolar aneb Prodaný smích
Praha: Albatros, 2017, 319 s.
Tim Tolar je výjimečný malý chlapec, který se umí smát nenapodobitelným zvonivým smíchem.
Jednoho dne však svůj smích prodá tajemnému cizinci za schopnost vyhrát každou sázku. Když si
uvědomí, o co přišel, vydává se do světa tajemného cizince najít. Na svém putování zažije mnohá
dobrodružství. Podaří se mu nakonec získat svůj smích zpátky?
https://aleph.nkp.cz/F/39M6XQNE5G3CS1N8PMQS57VQMR5CAAJJD1D9H6L5QREPM7HJIV18548?func=full-set-set&set_number=107403&set_entry=000001&format=999, 2/9/2018

Němeček, Tomáš: Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku
Praha: Mladá fronta, 2017, 144 s.
Nejslavnější česká spisovatelka je dnes postrachem lecjakého školáka, kterého nebaví povinná četba.
Ale věděli jste, že na Boženu Němcovou nasadila rakouská císařská policie tajné agenty, aby ji hlídali
jako nebezpečně bystrou a vlivnou osobu? A napadlo vás, že kdyby se narodila v dnešní době, byla by
z ní reportérka nebo hvězda Facebooku? Víc se dozvíte ve čtvrtém díle edice Velikáni do kapsy, ve
kterém její příběh zkoumají kluk, který nechce číst Babičku, jeho češtinářka a do toho jim mluví
manžel Boženy Němcové.
https://www.kniha.cz/bozena-nemcova-ocima-kluka-ktery-nechtel-cist-babicku/, 2/9/2018

Ohlsson, Kristina: Stříbrný chlapec
Praha: Mladá fronta, 2017, 198 s.
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?
http://www.klubknihomolu.cz/137737/zahrajte-si-o-patrani-po-ztracenem-pokladu/, 2/9/2018
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Pažoutová, Naďa: Vilma běží o život
Praha: Albatros, 2019, 128 s.
Vítězný rukopis literární soutěže Albatrosu na téma „Když nemůžeš, přidej“. Malá Vilma se během
běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed neprostupné džungle. Dostane se až do vesnice, kde ji
domorodci přijmou za svou. Vilma poznává jejich způsob života, tolik odlišný od toho, co zná, a najde
si i nové kamarády. Život v džungli ji fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů. Opustit deštný prales
navíc možná budou muset i její noví přátelé, vesnici totiž hrozí, že bude srovnána se zemí. Ale Vilma
je odhodlaná nenechat to jen tak!
https://www.albatros.cz/tituly/46839394/vilma-bezi-o-zivot/, 12/17/2019

Pearceová, Philippa: Tomova půlnoční zahrada
Praha: Malvern, 2019, 209 s.
Tom má trávit léto u tety a strýčka, a tak se smiřuje s tím, že ho čekají týdny plné nudy. V noci pak
nemůže spát a poslouchá, jak dole v hale odbíjejí staré pendlovky. Tom vyrazí po schodech dolů,
otevře dveře od zadního vchodu a objeví nádhernou zahradu. Tomova půlnoční zahrada je plná
kouzel, dobrodružství a také dětí. Kniha je považována za mistrovské dílo dětské literatury. Za toto
dílo obdržela spisovatelka roku 1958 Carnegieho medaili za literaturu. Román byl šestkrát zfilmován,
naposledy v roce 1999 česky uvedeno jako Kouzelná zahrada.
https://www.kosmas.cz/knihy/263940/tomova-pulnocni-zahrada/, 12/18/2019

Peers, Bobbie: Agent orbulátoru
Zlín: Kniha Zlín, 2018, 176 s.
Záhadná tajemství a zdánlivě neřešitelné šifry zavedou Williama Wentona do dalšího nebezpečného
dobrodružství. Stránky třetího dílu mezinárodně úspěšné série o Williamu Wentonovi plní temná
tajemství i zdánlivě neřešitelné šifry. Návrat Bobbieho Peerse do Williamova vesmíru představuje
jiskřivou přehlídku rafinovaných zápletek a zvratů i přemoudřelých robotů.
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46640819/agent-orbulatoru/, 12/20/2018
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Pennypacker, Sara: Pax: můj liščí přítel
Brno: Cpress, 2017, 293 s.
Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční přátelé. Jednoho dne se však
stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí do armády a přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V
dědečkově domě, pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že není tam, kde má být – s Paxem.
A tak se, poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory blížící se válce na dalekou cestu, aby se
se svým přítelem opět shledal. Ani Paxovi se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/38773/pennypacker-sara-pax-muj-lisci-pritel, 2/9/2018

Rezková, Veronika: To je metro, čéče!Všechno, co musíte vědět, aby vám
neujel vlak
Praha: Paseka, 2019, 165 s.
Pražské metro určitě znáte vy, vaše babička i máma. Třeba s ním každý den jezdíte do školy, do práce
nebo na nákup. Ale víte, že je to místo plné zajímavostí, tajemství, nápadů a dobrodružství?
Seznamte se s Karlem Kroupou nejmladším a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu s nimi do
chodeb, tunelů, historie i současnosti podzemní dráhy. Knížka plná ilustrací, plánků a komiksů
představuje pražské metro jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek.
https://www.paseka.cz/rezkova-milada-sramek-jan-vlkova-veronika-to-je-metro-cece-vsechno-comusite-vedet-aby-vam-neujel-vlak/produkt-4799/, 12/14/2019

Smolíková, Klára: Začarovaný hvozd. Příběh dětí z Končiny
Praha: Pikola, 2019, 76 s.
Dobrodružný fantasy příběh plný lesních duchů, magie a pozapomenuté pohanské tradice. Hlavními
hrdiny jsou děti Luna a Bolech, které jediné se nebojí tajemného Hvozdu a chtějí zachránit svoji
vesnici. Prokáží důvtip, statečnost a získají nové přátele a ještě něco navíc.Tajuplný svět krásně
nakreslila Ester Kuchynková.
vlastní anotace, 12/12/2019
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Šinkovský, Martin: Trikolóra
Praha: CooBoo, 2019, 72 s.
Komiksový příběh, který vedle popisu běžných dní sídlištní party je doplněn o reálie vysvětlující
události 17. listopadu 1989. Čtenář je vtažen do příběhu přes vyprávění jednoho člena party. Zároveň
ale jsou do jednotlivých stran vkládány titulky, novinové výstřižky apod., které komentují, co se
tenkrát dělo. Otevřený konec ukazuje na potřebu obhajoby demokracie i dnes. Kniha je doplněna
časovou osou událostí od pátku 17.11. 1989 do pátku 29.12.1989, kdy byl zvolen prezidentem Václav
Havel a seznamem jmen a vysvětlujících pojmů spojených s tímto obdobím.
https://tritius.booksy.cz/detail/240295?search=0d63cb1a-480d-457b-94ba-3cd8e5aecc41&si=1,
12/17/2019

Škaloudová, Renata: Rozumí koza petrželi?
Praha: Portál, 2019, 109 s.
Co se může tahat z chlupaté deky? Cucky. Dá se najít jehla v kupce sena? Ano, ale píchne to. Jak
kouká tele na nová vrata? Nijak, nezajímají ho. Proč se nemá házet flinta do žita? Protože … Kniha
nabízí 28 koumáckých příběhů, v nichž si desetiletá dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená úsloví
(frazémy). Kniha je určena dětem ve věku 10–12 let. Osloví i jejich rodiče a také učitele češtiny a
pedagogy, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem.
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/rozumi-koza-petrzeli/, 12/21/2019

Tarshisová, Lauren: Zuřící živel. Přežil jsem tornádo v Joplinu
Brno: CPRES, 2019, 144 s.
Dobrodružný příběh z řady Přežil jsem je inspirovaný skutečnou událostí – řádění tornáda v
americkém městě Joplin v roce 2011. Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Dex, který si vždycky přál
uvidět tornádo a tak, když se mu tedy naskytne příležitost vyrazit na lov bouřek s doktorem
Normanem Gagem, nemůže odmítnout. Jenže tornádo náhle změní směr. Příběh o odvaze a
statečnosti jednoho obyčejného kluka.
vlastní anotace, 12/11/2019
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Tuutikki, Tolonen: Strašidelná chůva
Praha: Portál, 2018, 270 s.
Zábavná, humorná, lehce strašidelná knížka v sobě spojuje to nejlepší finské autorky. Vypráví příběh
obyčejné současné rodiny, jejíž život se zcela nečekaně obrátí vzhůru nohama, když se u nich objeví
vlasatá příšera páchnoucí močálem, která se specializuje na péči o děti a bude novou chůvou jejich
dvou dcer a syna. Okouzlující svět, ve kterém skříně mluví a příšery pracují jako chůvy. Druhý díl Strašidelná cesta.
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/strasidelna-chuva/, 12/20/2018

