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Bowen, James: Kocour Bob
Praha: Ikar, 2013, 248 s.
Optimisticky laděná kniha přibližuje přátelství mezi mladíkem a kocourem. Autor má za sebou
zkušenosti z drogové závislosti, které se po letech dokázal zbavit. Jednoho dne na chodbě domu, v
němž bydlí, najde kocoura, a když se o něj ani po několika dnech nikdo nepřihlásí, ujme se ho.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kocour-bob-170066, 1/17/2019

Brown, Dan: Počátek
Praha: Argo, 2018, 504 s.
V románu vystupuje profesor Robert Langdon, který se tentokrát zabývá původem vzniku člověka. Je
to příběh, ve kterém vědec, futurista a vizionář Edmond Kirsch údajně našel důkaz, že Bůh nemá se
vznikem člověka nic společného. Robert Langdon přijíždí do moderního Guggenheimova muze v
Bilbau, aby se tu zúčastnil představení objevu, který "navždy změní tvář vědy". Organizátorem je jeho
přítel a bývalý student Edmond Kirsch, vědec a miliardář, kterého mnozí považují za kontroverzní
osobnost celosvětového formátu vzhledem k jeho velkolepým vynálezům a smělým předpovědím.
https://knihy.heureka.cz/pocatek-dan-brown/specifikace/#section, 1/17/2019

Březinová, Ivona: Jmenuji se Martina
Praha: Albatros, 2018, 127 s.
Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, nesmí být
tlustá, osamělá a nešťastná jako její máma. Martina tedy kopíruje matčiny nepřetržité diety, až se
odmítáním jídla dostane na okraj propasti. Naději získá až potom co pozná, že i do dívky, jako je ona,
se někdo může zamilovat.
https://www.databazeknih.cz/knihy/holky-na-voditku-jmenuji-se-martina-jsem-bulimicka-6428,
1/17/2019
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Březinová, Ivona: www.bez-obt.cz
Praha: Cattacan,, 2018, 144 s.
Nadějný lyžař Ben se probudí v nemocnici bez nohou. Těžké zranění, které si způsobil na lyžích,
naprosto změní život jemu i celé jeho rodině. Ben si ani nepamatuje, jak a proč se to stalo. Pomalu se
vrací do života s pomocí svého spolu bydlícího paraplegika Emila a kamarádů z oddílu. Chvíle
bezedného smutku střídají světlejší okamžiky a bude třeba si vzpomenout na všechno.
https://www.databazeknih.cz/knihy/www-bez-bot-cz-383397, 2/20/2020

Extence, Gavin: Vesmír versus Alex Woods
Praha: Argo, 2013, 350 s.
Alex Woods vyrůstá jen s matkou, která je navíc jasnovidka, a je mu naprosto jasné, že za to tu a tam
schytá od kluků nakládačku. Zatím ale ještě netuší, že ze setkání s mrzoutským samotářem, vdovcem
panem Petersonem, vznikne nečekaně přátelství, v němž se naučí, že člověk v životě dostane jen
jednu šanci. A že se musí rozhodnout co možná nejlíp.
https://www.databazeknih.cz/knihy/vesmir-versus-alex-woods-164547, 2/20/2020

Jordi, Sierra i Fabra: Holky jako nitky
Praha: COOBOO, 2012, 2012 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 stopu, po které se kupodivu dosud nikdo nevydal. 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.databazeknih.cz/knihy/holky-jako-nitky-40335, 2/21/2020
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Keatingová, Lucy: Psáno životem
Praha: Euromedia, 2018, 262 s.
Annabellin život byl vždy dokonalý s velkým D. Ale to jen do chvíle, kdy k nim do školy zavítala slavná
spisovatelka Lucy Keatingová, která tvrdí, že je jen hlavní hrdinkou jejího příběhu, že je postavou,
kterou sama vytvořila.
https://www.databazeknih.cz/knihy/psano-zivotem-361641, 1/17/2019

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, 12/22/2016

Kuijer, Guus: Polča
Praha: Albatros, 2018, 328 s.
Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra a kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin
otec se toulá ulicemi a místo něj je tu najednou matčin nový přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je těžké
zůstat šťastná, když se tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává. Pomáhají jí v tom víkendy na statku u
babičky a dědy, kam si Polča jezdí odpočinout. Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce, které patří do
kánonu moderní nizozemské literatury pro děti a mládež.
https://www.databazeknih.cz/knihy/polca-366336, 1/17/2019

Lippincott, Rachael: Pět kroků od sebe
Praha: Yoli, 2019, 253 s.
Stella Grantová má cystickou fibrózu a její kontakt s okolním světem je minimální. Aby neohrozila své
šance na transplantaci, musí se chránit před kýmkoli a čímkoli, co by mohlo být nositelem infekce.
Šest stop. To je vzdálenost, kterou musí dodržovat. V nemocnici se seznámí s Willem Newmanem.
Jaké by to asi bylo, kdyby si pro sebe mohli ukrást trochu svobody, kterou jim vzala jejich nemoc? Co
by se stalo, kdyby zkrátili vzdálenost na pět stop?
https://www.databazeknih.cz/knihy/pet-kroku-od-sebe-402058, 2/20/2020
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Matthias, Sarah: Hvězdy nad Berlínem
Praha: CooBoo, 2018, 396 s.
Max je čtrnáctiletý školák, když potká Lili, artistku na visuté hrazdě, která s cirkusem rok co rok
vystupuje v Berlíně. Lili je cikánka a žije úplně jinak než Max a jeho rodina. Pak je od sebe roztrhne
válka a znovu se potkají o tři roky později. To už jejich přátelství přeroste v lásku – ale je to láska mezi
členem Hitlerjugend a cikánkou, a to je nepřípustné. Jejich cesty se znovu rozdělí. Sejdou se ještě
někdy?
https://www.databazeknih.cz/knihy/hvezdy-nad-berlinem-392927, 2/20/2020

Mourlevat, Jean-Claude: Zimní bitva
Praha: Baobab, 2008, 250 s.
Dramatický příběh o útěku z otroctví, vině, lásce a přátelství. V jedné nejmenované totalitní zemi,
vládne tyranská Falanga. Honicí psi zde chodí vzpřímeně a vězni jsou posíláni do krvavých
gladiátorských zápasů. Když nezabiješ, budeš zabit?
https://www.databazeknih.cz/knihy/zimni-bitva-77664, 2/20/2020

Novák, Jan: Zátopek
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.
http://www.databazeknih.cz/knihy/zatopek-280279, 12/15/2016

Oseman, Alice: Srdcerváči
Praha: CooBoo, 2019, 288 s.
Grafický román o lásce bez hranic sexuální orientace. Charlie je gay, a když se to provalilo ve škole,
užil si dost šikany. Když se na jedné vyučovací hodině posadí vedle Nicka Nelsona, školního šampiona
v rugby, vypadá to jako náhoda. Nick se začíná o Charlieho zajímat, vzniká mezi nimi přátelství. Nebo
to může být něco víc?
https://www.databazeknih.cz/knihy/srdcervaci-motyliky-srdcervaci-kniha-prvni-413599, 2/20/2020
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Sanderson, Brandon: Elantris
Praha: orion, 2016, 600 s.
Elantris is the novel which began Brandon Sanderson's career - and now, to celebrate the 10th
anniversary of its first publication, comes the definitive edition with 10,000 words of bonus content!
Elantris was built on magic and it thrived. But then the magic began to fade and Elantris began to rot.
And now its shattered citizens face domination by a powerful Imperium motivated by dogged
religious views. Can a young Princess unite the people of Elantris, rediscover the lost magic and lead
a rebellion against the imperial zealots?
https://www.kosmas.cz/knihy/222935/elantris/, 12/28/2016

Sattour, Riad: Jednou budeš Arab 3
Praha: Baobab, 2018, 152 s.
Píše se rok 1985 a vzorný školák Rijád se v každodenních poměrech zbídačelé Sýrie Háfize al-Asada
cítí jako doma. A to i přesto, že se svými blonďatými loknami zůstane vždy trochu exotický. Ostře
přitom začíná vnímat hranici, která dělí muslimskou společnost s jejími archaickými a stále formálněji
dodržovanými duchovními tradicemi a Západ zažívající vrcholné období bezstarostného konzumu.
https://www.databazeknih.cz/knihy/jednou-budes-arab-jednou-budes-arab-3-390465, 2/20/2020

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, 12/22/2016

Schreiter, Daniela: Stínka: Jaké to je být jiná?
Praha: Portl, 2019, 160 s.
Autorka sama žije s autismem a v komiksu zachytila své zážitky z dětství a dospívání. Kniha je
autentická a neotřele nás nechává nahlédnout do vzpomínek dítěte, které je jiné.
https://www.databazeknih.cz/knihy/stinka-jake-to-je-byt-jina-404070, 2/20/2020
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Schusterman, Neal: Smrtka
Praha: Yoli, 2018, 384 s.
Svět bez hladu, nemocí, válek, bídy. To vše se lidstvu povedlo. Zvítězilo dokonce i nad smrtí. Smrtky
jsou nyní jediné, kdo mohou ukončit jakýkoliv život a je jim přikázáno tak činit s cílem udržet objem
populace pod kontrolou. Citra a Rowan, jsou vybráni, aby se stali učedníky tohoto řemesla – což je
role, po níž ani jeden z nich netouží.
https://www.databazeknih.cz/knihy/smrtka-smrtka-334111, 1/17/2019

Stehlíková, Petra: Naslouchač
Brno: Host, 2016, 374 s.
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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/naslouchac-naslouchac-275144, 2/20/2020

Sutherland, Krystal: Láska v prchu hvězd
Praha: Yoli, 2017, 304 s.
Henry Page ještě nikdy nebyl zamilovaný. Je beznadějným romantikem, který stále čeká, že se jeho
první velká láska objeví na scéně ve zpomaleném pohybu, srdce vynechá úder, vše bude podkreslovat
instrumentální hudba. Proto když se z ničeho nic objeví ve škole Grace Townová, neupravená holka
chodící o holi a v klučičím oblečení, Henry jen stěží může tušit, že se má jeho život obrátit naruby.
https://www.databazeknih.cz/knihy/laska-v-prachu-hvezd-320466, 2/15/2018

Varáčková, Miroslava: Drž mě, když padám
Praha: Slovart, 2018, 190 s.
Kateřina, Zuzana a Ondra mají už jen otce, ale toho v loterii nevyhráli. Pro pijana, gamblera a lháře
jsou děti na posledním místě. Ondra s Katkou se snaží, aby malé Zuzce zabezpečili alespoň
nejnutnější základ pro přežití, navíc musí před učiteli a sociálkou mlžit o tom, co se doma děje.
https://www.databazeknih.cz/knihy/drz-me-kdyz-padam-373382, 1/17/2019
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Vojtko, Honza: Polednice Plešatá palice
Praha: Lika klub, 2019, 330 s.
Partě čtyř teenagerů se o letních prázdninách na západě Čech dějí podivné, nemožné, nevysvětlitelné
a vůbec skoro šílené věci. Utkají se s horrorovým zjevením z dávných bájí. Bojte se a hledejte řešení
hádanek.
https://www.databazeknih.cz/knihy/morana-marena-polednice-plesata-palice-407281, 2/20/2020

West, Kasie: P.S. Líbíš se mi
Praha: CooBoo, 2019, 336 s.
Romantická kniha. Lily při jedné nudné hodině nedává pozor a čmárá si na lavici slova oblíbené
písničky. Druhý den zjistí, že někdo rozepsanou sloku dokončil, a ještě přidal vzkaz pro ni. Kdo je
anonymní přítel, jak to zjistit?
https://www.databazeknih.cz/knihy/p-s-libis-se-mi-395844, 2/20/2020

White, Kiersten: Temnota
Praha: CooBoo, 2018, 424 s.
Princezna Lada Draculyová je drsná a samostatná. Se svým mladším bratrem byla vyhoštěna ze své
vlasti Valašska a vychovávána na osmanském dvoře. Ví, že je pouhým pěšákem v cizí hře, ale nehodlá
se s tím smířit.
https://www.databazeknih.cz/knihy/dobyvatelska-saga-temnota-377298, 2/20/2020

