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Brat, Roman: Můj anděl se umí prát
Brno: Cpress, 2014, 95 s.
Hrdinou tohoto nevšedního a velmi aktuálního příběhu je jedenáctiletý Oskar - hubený, slaboučký
kluk v brýlích, který je ještě ke všemu slušný. Jeho vzhled přímo vyzývá k tomu, aby ho dva silnější
nahlouplí spolužáci mlátili a všelijak ponižovali. Oskar zásadně nežaluje a snaží se tuto situaci
zvládnout vlastním důvtipem. Jediný přítel, kterému se může svěřit, je anděl Oskariel. Každý má
přeci svého anděla strážného…nebo ne? Ten Oskarův je totiž trenér karate.
https://www.kosmas.cz/knihy/194853/muj-andel-se-umi-prat/, 1/12/2016

Brownová, Jennie, K.: Poppy Borůvková, narozená v pondělí
Praha: Fragment, 2017, 192 s.
Mít zvláštní schopnosti podle toho, který den v týdnu se narodíte? Trochu šílené, že? Ve městě Nova
to je ale úplně normální!
Představte si, že váš učitel umí číst myšlenky jen proto, že se narodil ve čtvrtek. Šílené, že? Ve městě
Nova to je ale úplně normální! Poppy Borůvková by měla umět přemisťovat předměty z místa
na místo jen silou vůle, narodila se totiž v pondělí. Moc jí to ale nejde. Proto má odjet na letní školu,
aby se zdokonalila. Bohužel tam míří i její úhlavní nepřítel, dokonalá Elli Prestonová. Proč se jen
nenarodila v pátek? To by dokázala lehce zmizet...
https://www.martinus.cz/?uItem=275099&gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcCFPuD3wLnDWA8J5-2V78JFojLOeqz5qNJZE4N2KelfOFy_yW7wVRoCCNEQAvD_BwE#description, 2/9/2018

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
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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

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

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
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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

Hagerup, Klaus: Dívka, která chtěla zachránit knihy
Praha: Dobrovský s.r.o., 2018, 60 s.
Anna má skoro deset let a ze všeho nejvíc ráda čte. Miluje čtení tolik, že jedním z jejích nejlepších
přátel je knihovnice paní Monsenová, i když jí je už skoro padesát let! Jednoho dne paní Monsenová
řekne Anně, co se stane s knihami, které si nechce nikdo půjčit. Zmizí. Jsou zničeny. Ale co se přihodí
všem, kteří v těchto knihách žijí? Zmizí také? To přeci nejde! Anna musí knížky zachránit! Ale jak?
https://www.cbdb.cz/kniha-226149-divka-ktera-chtela-zachranit-knizky, 12/20/2018

Hudáčková Barochová, Věra: Škola, základ malérů
Praha: Albatros, 2018, 70 s.
Jáchym je prostě průšvihář. Anebo je to fajn kluk, který hraje fair play a zná cenu přátelství? Záleží
na tom, kdo se na něj dívá… Ještě nedávno škola pro Jáchyma znamenala „základ samejch malérů“
a poznámky od třídní Karpíškové rychle plnily jeho žákovskou. Celé dny by nejradši trávil
ve skejtparku nebo na plavání, ale proto jeho máma, která je na něj sama, nemá pochopení.
Když se jednoho dne před tabulí místo zahořklé Karpíškové objeví nový mladý učitel – navíc tělocvikář
– všechno se pro Jáchyma najednou mění.
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/44850160/skola-zaklad-maleru/, 12/20/2018
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Hughes, Ted: Železný muž
Paha: Albatros, 2014, 64 s.
Příběh o zradě a přátelství, strachu a nedorozumění a taky jednom velkém vítězství z pera slavného
britského básníka Teda Hughese. S napětím pak budete sledovat noční oblohu, zda se nějaká hvězda
nezačíná nebezpečně přibližovat či zda nezahlédnete ve svitu měsíce siluetu vesmírného draka.
http://www.databazeknih.cz/knihy/zelezny-muz-205708, 12/15/2016

Jurková, Pavlína: Viktor a záhadná teta Bobina
Praha: Albatros, 2018, 172 s.
HORŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE! Přesně tak se cítí devítiletý Viktor. Kvůli sérii průšvihů dostane trojku
z chování, rodiče zuří a kamarádi s ním nechtějí nic mít. Povýšeným a rozmazleným Viktorem cloumá
zlost. Podaří se svérázné tetě vysvětlit malému náfukovi, že slušné chování mu nakonec přinese větší
uspokojení… Strhující příběh plný laskavého humoru dojme i pobaví jak malé, tak velké čtenáře.
https://www.databazeknih.cz/knihy/viktor-a-zahadna-teta-bobina-378658, 12/20/2018

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
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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

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

Leonardová, Maya Gabrielle: Podivuhodný nosorožík: příběh opravdového
přátelství
Praha: Euromedia/Pikola, 2017, 315 s.
Když profesor Bartoloměj Cuttle beze stopy zmizí z uzamčeného depozitáře londýnského
Přírodopisného muzea, policie je v koncích. A stejně tak i profesorův syn Darkus, ze kterého se ze dne
na den stane sirotek. Záhadné zmizení jeho otce mu ale nedá spát a rozhodne se pátrat na vlastní
pěst – tedy spíš na vlastní nebezpečí. Daleko by se ale nedostal, kdyby shodou zvláštních náhod
nepřišel k podivuhodnému bodyguardovi, kterého pojmenuje Baxter.
Baxter, brouk velikosti křečka, je úžasný exemplář nosorožíka a Darkus v něm najde opravdu
spolehlivého ochránce. Má ve zmizení Darkusova tatínka prsty zlá módní diva Lukrécie
a její posedlost krásnými exotickými brouky, kteří jsou jí vzácnější než zlato?
https://www.kosmas.cz/knihy/228698/podivuhodny-nosorozik/, 2/9/2018
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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

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

Prokůpek, Daniela: Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
Praha: Akropolis, 2018, 151 s.
O čem snil Rychlonožka před tím, než se stal členem Rychlých šípů? Vypátrá Jindra Hojer, čím Jarka
Metelka urazil Černé jezdce? Kdo všechno se skrývá pod maskou Široka?...Všechny odpovědi
naleznete v tomto albu, na němž se novými krátkými komiksy ze života Rychlých šípů podílela
padesátka nejlepších současných tvůrců z Česka a Slovenska. Mezi žánrově i výtvarně pestrými
pracemi tak nechybí příběhy Lucie Lomové, Pavla Čecha, Jozefa Gertliho Danglára, Jiřího Gruse, Karla
Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla Osohy, Jiřího Petráčka nebo Martina Šútovce. Vedle komiksové
části pak kniha obsahuje také několik textů předních znalců tuzemského komiksu, kteří příběhy Mirka
Dušína a jeho přátel zasazují do širších souvislostí.
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/rychle-sipy-a-jejich-uzasna-nova-dobrodruzstvi-pn-530-626/,
12/20/2018

Solomons, David: Můj brácha je superhrdina
Praha: Slovart/Brio, 2017, 305 s.
Lukovi je jedenáct let a miluje komiksy. Zrovna sedí se svým bratrem Zackem v bunkru na stromě
a čte si, jenže se mu chce čurat, a tak si musí odskočit domů na záchod. Když se vrátí, zjistí,
že mezitím přelétla kosmická loď, jeho nudný starší bratr, který v životě nepřečetl jediný komiks,
získal superschopnosti a má zachránit ne jeden, ale hned dva vesmíry! Luke je pochopitelně patřičně
naštvaný – je mu ovšem jasné, že Zack potřebuje někoho, kdo by dohlédl, aby vesmíry zachránil
správně. Vždyť to pako ani nemá superhrdinský kostým!
http://darameganknihy.blogspot.cz/2018/01/muj-bracha-je-superhrdina-david-solomons.html,
2/9/2018

str. 9

Stevensonová, Noelle: Lumberjanes 2 - Kámošky až za hrob
Praha: Paseka, 2018, 101 s.
Kamarádky April, Jo, Mal, Molly a Ripley nejsou obyčejný holky. Přijíždí na letní tábor, kde sbírají
bobříky, bojují s tříokými liškami nebo vodními příšerami. Čeká je magie, dinosauři a sourozenecká
rivalita… Záleskautky se staly kultem pro moderní čtenářky i čtenáře. Ulítlou formou podporují
hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha.
https://www.paseka.cz/stevensonova-ellisova-wattersova-allen-zaleskautky-lumberjanes-2kamosky-az-za-hrob/produkt-4644/
, 12/20/2018

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

Walliams, David: Dědečkův velký útěk
Praha: Argo, 2016, 464 s.
Jackův děda je už starý a zmatený: Když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče.
Jí jen konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné míchanice. Často si nemůže vzpomenout, jak se Jack
jmenuje. Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům v slavné
bitvě o Anglii.
http://www.databazeknih.cz/knihy/dedeckuv-velky-utek-289793, 12/15/2016
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Wattin, Danny: Kluk na větvi
Praha: Albatros, 2016, 168 s.
Vtipný a lehce potrhlý příběh ve stylu Astrid Lindgrenové a Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi,
který se ze všeho nejvíc na světě chce naučit číst… Jenže nemůže chodit do školy, protože nechce
skončit v dětském domově. Až se jednoho dne náhodou seznámí s jedním výstředním dospělým,
co miluje knihy stejně jako Johan… Ale nesnáší děti. A lidi vůbec. I přesto se rozhodne předstírat,
že je Johanův otec, aby mohl Johan přece jen začít chodit do školy a naučil se číst. Způsobí tak
Johanovi nemalé potíže, ale to by nebyly děti, aby si nakonec samy se vším neporadily.
http://www.albatrosmedia.cz/kluk-navetvi.html?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=7_APR-PPChit-All-above100&utm_content=33612693&utm_term=kluk+na+vetvi, 12/20/2016

