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Alwardová, Amy: Deník alchymistky
Praha: Talpress, 2016, 328 s.
Když se princezna Novy nešťastnou náhodou otráví elixírem lásky, bezhlavě se zamiluje do svého
vlastního odrazu v zrcadle. V království je vyhlášeno pátrání po léku a jeho soupeřící účastníci cestují
po celém světě, aby získali ty nejvzácnější přísady. Samiina rodina patřila kdysi k těm
nejrespektovanějším alchymistům v království, ale přišly na ni zlé časy a vítězství v pátrání by jí
zachránilo pověst. Může však Sam skutečně soupeřit s mocí farmaceutické společnosti ? Jak moc se
zatím sblíží se svým okouzlujícím bývalým spolužákem? ...Sociální média jsou pátrání plná, stejně jako
zpravodajství na celém světě.
http://www.databazeknih.cz/knihy/lektvar-denik-alchymistky-285628, 12/28/2016

Black, Holly: Magisterium. Bronzový klíč
Praha: Euromedia, 2016, 248 s.
Třetí ročník Magisteria měl být pro Calluma a jeho přátele, které celý kouzelnický svět oslavuje jako
hrdiny, procházkou růžovou zahradou. Nebezpečí však číhá na každém rohu a Call zjišťuje, že
bezpečno není nikde. A už vůbec ne v podzemních tunelech magické školy, kde číhá tajemný špeh,
který mu usiluje o život. Callovou jedinou šancí je vypátrat ho dřív, než se on dostane k němu. To však
není vůbec jednoduché, zvlášť když se školou začínají šířit znepokojivé klepy a on nemá nejmenší
tušení, komu může věřit…
https://www.databazeknih.cz/knihy/magisterium-bronzovy-klic-311578, 12/15/2017

Black, Holly: Nejtemnější část lesa
Praha: Dobrovský s.r.o., 2016, 239 s.
Do Fairfordu míří návštěvníci z celé země, aby viděli na vlastní oči místní div - rohatého chlapce
spícího ve skleněné rakvi. Hazel a Ben si k rakvi chodili od malička hrát a spící chlapec byl nedílnou
součástí jejich her. Spolu také slýchali pověsti o Lesním lidu a nejrůznějších bytostech obývajících
hluboké lesy kolem Fairfordu. Jednou přijdou jako obvykle a rakev je rozbitá a chlapec pryč. Kam se
poděl? Kdo nechal Hazel zprávu v oříšku a proč má ráno v posteli jehličí? Jaký osud čeká obyvatele
městečka ze všech stran sevřeného hlubokými lesy? Hazel cítí, že jí něco uniká a čas se krátí.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejtemnejsi-cast-lesa-251514

Brat, Roman: Zlo nemá na kouzlo
Praha: Albatros, 2015, 144 s.
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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

Carey, Edward: Kronika rodu Irogonemerů. Smetištejn
Praha: Argo, 2016, 346 s.
Fantasy příběh nás přivádí do velkého Smetiště, které se nalézá u Londýna. Děj se odehrává v
pochmurném domě rodiny Iremongerů. Ti, svůj klan vybudovali doslova na odpadcích a vůbec jsou
nějací divní, svérázné způsoby pro každodenní fungování a výhradně uzavírají svazky mezi sebou.
Chlapec jménem Klod, k nim nepasuje se svou povahou, je bázlivý a je nevlastním dítě rodiny, proto
ho dost šikanují. Má však jednu zvláštní schopnost - umí slyšet, jak předměty mezi sebou mluví a tu
využije k tomu, aby přišel na kloub záhadné rodiny Iremongerů.
https://www.databazeknih.cz/knihy/kronika-rodu-iremongeru-kronika-rodu-iremongeru-smetistejn300902, 1/30/2018
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Colfer, Chris: Země příběhů
Praha: Fragment, 2016, 339 s.
Když kouzelná kniha přenese dvojčata Alex a Connera na záhadné místo, netuší, že se jim právě splnil
sen všech dětí. Ocitli se v zemi pohádkových příběhů! Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to,
že není cesty zpět. Čeká je neuvěřitelné dobrodružství plné překvapení, kouzel a setkání s postavami,
které znají z pohádek. Nepůjde…
http://www.fragment.cz/zeme-pribehu-kouzelne-prani-1/

Černá, Olga: Jinde
Praha: Baobab, 2016, 132 s.
Sedm povídek od sedmi současných českých autorů o lidech na cestách, cizincích bez domova, lidech,
kteří utíkají, lidech, kteří ztratili minulost a hledají novou budoucnost, jsou ztraceni v jazyce, na
periferii, ve velkoměstě nebo v čase. Čtení pro starší děti, dospívající i dospělé. Kniha přináší sedm
literárních pohledů na téma, které se stalo rozbuškou politických debat a vděčným objektem
populistů. Může vytvořit odrazový můstek pro debatu učitelů literatury, občanské výchovy nebo
historie o tom, co to znamená, stát se cizincem v nové zemi, ale zároveň přináší brilantní a různorodé
povídky z pera Olgy Černé, Edgara Dutky, Magdaleny Platzové, Jana Čumlivského, Markéty Pilátové,
Chaima Cigana a Marka Šindelky. Ilustracemi doprovodil Jakub Plachý.
https://knihy.abz.cz/prodej/jinde-1

Dostálová, Ilona: Dcery světla a temonty Praha
Praha: Fragment, 2016, 286 s.
Lea a Sára jsou sestry – dvojčata. Celý život táhly za jeden provaz a nikdy by je nenapadlo, že jejich
pouto dokáže někdo přetrhnout. Když se Sára dozví, že má čarodějnické schopnosti a že je součástí
magického světa, o jehož existenci neměla dosud potuchy, rozhodne se, že před ním svoji sestru
uchrání.
http://www.albatrosmedia.cz/dcery-svetla-a-temnoty-demon-stinu.html

Dvořáková, Petra: Každý má svou lajnu
Praha: Host, 2017, 144 s.
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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

Evans, Mas: Kdo pustil ty bohy?
Praha: Fragment, 2017, 276 s.
Elliot žije se svou nemocnou maminkou a přeje si být šťastný. Do života mu vtrhne dívka se stříbrnými
vlasy Panna, ano jedno ze znamenií zvěroruhu a Elliot má po klidu. Panna je pověřena tajným
posláním a Elliota vezme sebou do svého světa olympských bohů...humorné skvělé fantasy.
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejtemnejsi-cast-lesa-251514, 1/30/2018

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,
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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

Charbonneau, Joelle: Univerzita vyjimečných.Zkouška Praha
Praha: Fragment, 2016, 299 s.
Cia právě ukončila střední školu a napjatě očekává, jestli bude vybrána do celostátního programu pro
nejnadanější studenty. Pouze oni totiž mohou studovat na univerzitě v Tosu a pomáhat obnovit
válkou zničenou zemi. Musí však obstát v testování, kterým projdou jen ti opravdu výjimeční.
http://www.albatrosmedia.cz/univerzita-vyjimecnychzkouska.html?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=2_SEA-Vanocni+bestselleryknihy&utm_content=Univerzita+vyjimecnych++Zkouska&utm_term=univerzita+vyjimecnych+zkouska

Jinderlová, Hana: KarelIV., cesta na císařský trůn-komiks Praha
České Budějovice: Kopp, 2016, 61 s.
Slyšte, jak bouřlivé bylo mé mládí! Vážení a milí čtenáři, právě se vám dostal do rukou unikátní
komiks, jehož záměrem je pomoci žákům, studentům i dospělákům proniknout „stravitelným“
způsobem do tajů české historie. Podniknete v něm dobrodružnou výpravu za odhalením zajímavých
epizod z dětství a mládí českého krále a římského císaře Karla IV. (1316-1378), během níž zjistíte, co si
musel ještě jako malý Vašík vytrpět, jaké problémy řešil v teenagerovském věku a že byl pěkné kvítko,
neboť si během dohledu nad svěřeným územím v Itálii stíhal užívat všech rozkoší života. Společně s
mladým Karlem budete řešit i manželské peripetie jeho bratra Jana Jindřicha a spory s otcem.
Podstoupíte také cestu plnou intrik, na jejímž konci si Karel posadí na hlavu korunu krále Svaté říše
římské. Pak už jen postačí přežít krvavou bitvu u Kresčaku, aby k té římské připojil i korunu českou.
Takže vzhůru do 1. poloviny 14. století za naším Otcem vlasti.
https://www.jasminka.cz/kniha-2/Jinderlova-Hana-Trnkova-Michaela-Karel-IV-Cesta-na-cisarskytrun/EU261017.html

Juráčková, Lenka: Kam zmizela Anna?
Praha: Albatros, 2016, 88 s.
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem v domě, který rodina nedávno koupila. V nenápadném
úkrytu za skříní objeví zvláštní fotografii s věnováním, která pochází z roku 1946. Následně se rozjede
pátrání po klukovi z fotky.
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http://www.databazeknih.cz/knihy/kam-zmizela-anna-295862, 12/15/2016

Mendozová, Jindřiška: Meč, srdce a čarodějky
Praha: Bambook, 2016, 145 s.
Nechte se uchvátit dalším strhujícím příběhem o záhadném Meči! V kulisách tajemného zámku se
dotknete historie. Setkáte se s čarodějkami, zlomocným advokátem i se ztraceným srdcem hraběnky
Juliány. Nebojte, nebudete na luštění záhad sami, protože oblíbení hrdinové Jakub, Anežka a Péťa vás
celým příběhem provedou. Budete se trochu bát a taky hodně bavit. Zkrátka zažijete dobrodružství,
na které budete ještě dlouho vzpomínat.
https://www.kniha.cz/mec-srdce-a-carodejky/

Meyer, Kai: Stránky světa
Praha: COOBOO, 2016, 388 s.
Furia Salamandra Faerfaxová žije ve světě knih. Sídlo její rodiny v sobě ukrývá nekonečnou knihovnu.
Do jejích hlubin se vydává pátrat po jednom speciálním svazku: své vlastní dušeknize. S ním ovládne
sílu a magii slov. Netuší však, jak smrtelné nebezpečí se nad ní vznáší. Boj proti vládcům
bibliomantiky právě začíná!
https://www.kosmas.cz/knihy/219326/stranky-sveta/, 12/20/2016

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, 12/28/2016

Pitcherová, Annabel: Moje sestra žije na krbové římse
Praha: Slovart, 2017, 200 s.
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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

Pyron, Bobbi: Cesta domů
Praha: CPress, 2016, 334 s.
Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní radost. Když je rozdělí
automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny hvězdy popadaly z nebe a nic už nemělo smysl. Dny,
které je dělí, se postupně mění v týdny a pak i měsíce, ale Betty na svého pejska nemůže
zapomenout. Tama před cestou domů neodradí ani drsná zima amerických Modrých hor, hlad ani
nebezpečí. Jak ale najde svou dívku, která se mezitím přestěhovala neznámo kam? Cesta domů je
nezapomenutelným příběhem o nekonečné lásce mezi dvěma věrnými přáteli.
http://www.srovname.cz/bobbie-pyronova-cesta-domu/srovnani-cen/k.1405726#details-tab

Rečková, Jana: Labyrint u Mrtvého ženicha
Ostrava: Fantom Print, 2017, 303 s.
Příběh mladých hrdinů, party, která si říká "Zrůdičky", kteří se nebojí upírů a vydávají se do katakomb
ve svém městečku. Jenže pod zemí je vše jiné než se dá očekávat. Výborné fantasy!
https://www.databazeknih.cz/knihy/labyrint-u-mrtveho-zenicha-349985, 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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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.
https://www.databazeknih.cz/knihy/deniky-adriana-molea-tajny-denik-adriana-m, 3/5/2018

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

