str. 1

Anotace doporučených knih pro 9. třídu ZŠ
Aaronovitch, Ben: Řeky Londýna - Čarojízda .......................................................................................... 2
Anders, Charlie Jane: Všichni ptáci na nebi ............................................................................................ 2
Blake, Elly: Ledová krev .......................................................................................................................... 2
Bowen, James: Kocour Bob .................................................................................................................... 3
Brown, Dan: Počátek .............................................................................................................................. 3
Březinová, Ivona: Jmenuji se Martina .................................................................................................... 3
Howard, Anita Grace: Krverůž ................................................................................................................ 4
Hughes, Gregory: Léto mrtvých.............................................................................................................. 4
Inden, Charlotte: Anna a Anna ............................................................................................................... 4
Jordi, Sierra i Fabra: Holky jako nitky ..................................................................................................... 5
Keatingová, Lucy: Psáno životem ........................................................................................................... 5
Kinsella, Sophie: Audrey se vrací ............................................................................................................ 5
Kleist, Reinhard: Boxer - komiks ............................................................................................................. 6
Kuijer, Guus: Polča .................................................................................................................................. 6
Lochran, Steven: Paladero - 1. díl ........................................................................................................... 6
Lomová, Lucie: Divoši ............................................................................................................................. 6
Novák, Jan: Zátopek................................................................................................................................ 7
Pearson, Mary, E.: Falešný polibek ......................................................................................................... 7
Rushton, Abbie: Odpusť mi, Megan ....................................................................................................... 7
Sanderson, Brandon: Elantris ................................................................................................................. 8
Sedgwich, Marcus: Já nejsem neviditelná .............................................................................................. 8
Schusterman, Neal: Smrtka .................................................................................................................... 8
Spooner, Meagan: Na lovu ..................................................................................................................... 9
Sutherland, Krystal: Láska v prchu hvězd ............................................................................................... 9
Varáčková, Miroslava: Drž mě, když padám ........................................................................................... 9

str. 2

Aaronovitch, Ben: Řeky Londýna - Čarojízda
Praha: Argo, 2017, 128 s.
Grant patří k velmi zvláštní londýnské policejní jednotce. Je na plný úvazek policistou, na částečný
je čarodějem. Pracuje na velmi neobvyklých zločinech – na těch, které zavánějí magií
a nejrozmanitějšími podivnostmi, které vyhřezávají z temného londýnského podsvětí.
Zatím poslední případ začíná na první pohled dokonale neškodným autem a jeho záhadným
vražedným řáděním – bez řidiče. A než se stihnete vzpamatovat, je na scéně bosenský uprchlík,
nejstrašidelnější auto v Anglii, partička teenagerů sjetých ketaminem a zejména – prostá dřevěná
židle s nepěkně temnou minulostí
https://www.databazeknih.cz/knihy/reky-londyna-carojizda-342690, 2/15/2018

Anders, Charlie Jane: Všichni ptáci na nebi
Brno: Host, 2017, 330 s.
Poté, co se na střední škole cesty Patricie a Laurence za záhadných okolností rozdělily, ani jeden ‚
z nich nečekal, že toho druhého ještě někdy uvidí. Oběma ale jejich přátelství scházelo, protože
jako jedinci odlišní od svého okolí, si přátele hledali jen těžko. Patricie měla magické schopnosti
a Laurence vynalezl dvouvteřinový stroj času. Přesto je v dospělosti svedla dohromady snaha
zachránit svět. Oba patří ve svém oboru k nejlepším, ale každý už kope za jiný tým. Bude ještě
spolupráce možná? Podaří se jim zachránit alespoň někdejší přátelství?
https://www.databazeknih.cz/knihy/vsichni-ptaci-na-nebi-325678, 2/15/2018

Blake, Elly: Ledová krev
Brno: CooBoo, 2017, 320 s.
Sedmnáctiletá Ruby žije ve světě, v němž vše ovládá led. Ovšem ona sama má moc ohně
a žáru – a to se v tomto krutém světě trestá smrtí. Takže po smrti své matky se přidává k rebelům,
kteří chtějí zničit ledového krále. Ovšem než se stačí zapojit do boje, je polapená a donucena bojovat
proti nejlepším bojovníkům svého nepřítele. Jestliže turnaj přežije, má jedinečnou šanci zničit
šíleného krále. Ale skončí tím utrpění lidí v království?
https://www.databazeknih.cz/knihy/ledova-krev-ledova-krev-334394, 2/15/2018

str. 3

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 muzea
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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Howard, Anita Grace: Krverůž
Praha: CooBoo, 2017, 457 s.
Moderní převyprávění gotického příběhu Fantoma opery, aneb když se neopětovaná láska změní
v šílenství. Sedmnáctiletá Rune je velmi nadaná operní zpěvačka, která ale kvůli svému talentu velmi
trpí. Její matka ji pošle na uměleckou konzervatoř do Francie v naději, že jí odborníci budou schopni
pomoci. Avšak proslýchá se, že v budově školy straší fantom.
https://www.databazeknih.cz/knihy/krveruz-334581, 1/17/2019

Hughes, Gregory: Léto mrtvých
Brno: CooBoo, 2014, 264 s.
Šestnáctiletý Jukio je mistr v kendó, tradičním japonském boji s mečem. Je léto a Jukio si užívá
s kamarády, dvojčaty Hirošim a Miko. Jenže najednou se všechno zlomí. Dvojčata spáchají sebevraždu
a ukáže se, že je k ní dohnala jakuza, japonská mafie. Jukio bere do ruky meč a začíná se mstít.
Začíná krvavé léto, které otestuje jeho oddanost, odvahu i zdravý rozum. V druhém románu
Gregoryho Hughese se střídá dechberoucí akce s až dojemnými momenty, které čtenáře nutí
k zamyšlení, kam až člověka dovede touha po spravedlnosti. Nebo možná po pomstě, kdo ví?
https://www.databazeknih.cz/knihy/leto-mrtvych-189325, 2/15/2018

Inden, Charlotte: Anna a Anna
Praha: Albatros, 2015, 172 s.
Grace, polámaná dívka s tajemnou minulostí, zbortí Henryho dosavadní představy o lásce a ukáže
mu, že mezilidské vztahy jsou složité, krásné i pomíjivé stejně jako výbuchy hvězd ve vzdálených
galaxiích.
http://www.albatrosmedia.cz/anna-a-anna.html, 1/5/2017
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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,

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. A bohužel se ukáže, Lucy má pravdu a celý Annabellin život je
v jejích rukou a bude se vyvíjet tak, jak se paní spisovatelce zachce. Jenže Annabell odmítá žít podle
druhých. Proto se pokouší najít způsob, jak napsat svůj vlastní příběh, vzít svůj život do vlastních
rukou a bojovat za lásku a svobodu. Podaří se jí to, anebo bude mít poslední slovo Lucy?
https://www.knihydobrovsky.cz/psano-v-zivote-66732065, 3/3/2019

Kinsella, Sophie: Audrey se vrací
Praha: BB art, 2015, 272 s.
Čtrnáctiletou Audrey spolužačky krutě šikanovaly, proto ji už řadu měsíců vězní doma strach.
Lépe se cítí jen ve tmě nebo alespoň za tmavými brýlemi. Léčí se u doktorky Sarah, ale k návratu
do normálního života má stále daleko. Změna přijde nečekaně – se sympatickým kamarádem jejího
bratra Linusem. Audrey totiž zjistí, že právě s ním dokáže mluvit o svých obavách a psychických
problémech jako s nikým jiným a hlavně kvůli němu se odváží opět mezi lidi. Zůstane však pouze
u přátelství?
https://www.databazeknih.cz/knihy/audrey-se-vraci-248864, 2/15/2018
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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/recenze/polca-366336, 12/22/2016

Lochran, Steven: Paladero - 1. díl
Brno: Computer Press, 2018, 296 s.
Mladý sirotek Joss se vždycky toužil stát paladerem – nejprve však musí prokázat své schopnosti
absolvováním Cesty, nebezpečného putování přes celé království do Města duchů, odkud má přinést
vzácné Pověstné vejce. S věrným ještěrem Azofem po boku bude Joss muset čelit zlým čarodějnicím,
krvežíznivým nestvůrám, a dokonce i vlastním druhům, aby zjistil, co skutečně znamená být paladero
– a nečekaně přitom odhalí temné spiknutí v samém srdci království.
https://www.databazeknih.cz/knihy/paladero-jezdci-z-rise-hromu-382713, 1/17/2019

Lomová, Lucie: Divoši
Praha: Labyrint, 2011, 152 s.
Kreslený biografický román vycházející ze skutečných událostí, jak je ve svých zápiscích zachytil mladý
cestovatel a botanik Alberto Vojtěch Frič. Komiksové vyprávění protkané humornými i temnými tóny.
https://www.databazeknih.cz/knihy/divosi-78270, 1/17/2019
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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

Pearson, Mary, E.: Falešný polibek
Brno: CooBoo, 2017, 368 s.
Království Morrigan je plné tradic a příběhů o dávném světě. Princezna Lia je ale nesnáší. Svatba
s někým, koho nikdy nepotkala? Kvůli zajištění politického spojenectví? Má všeho po krk! A tak v den
své svatby uteče a usadí se ve vzdálené vesnici. Tam se seznámí se dvěma záhadnými přitažlivými
muži – princem, kterého si měla vzít, a vrahem s úkolem ji zabít. Obklopena tajemstvím a lží Lia odhalí
skutečnosti, které otřesou jejím životem.
https://www.databazeknih.cz/knihy/falesny-polibek-345227, 2/15/2018

Rushton, Abbie: Odpusť mi, Megan
Praha: Euromedia, 2016, 256 s.
Megan nemluví. A ani nemůže. Loni v létě se stalo něco hrozného a ona slíbila, že o tom nikdy
nikomu neřekne. Trápí ji strašná vina. …. A pak se na jejich škole objeví Jasmine. A chce se s Megan
kamarádit. Díky ní připadá Megan život zase o něco barevnější. Jenže pak se kolem nich začnou dít
zvláštní věci. Megan by ráda znovu mluvila. Ale bojí se. Protože jestli se jí hlas vrátí, bude to
znamenat jen jedno. Pravdu.
https://www.databazeknih.cz/knihy/odpust-mi-megan-273663?show=binfo, 2/15/2018
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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

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

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
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Spooner, Meagan: Na lovu
Praha: CooBoo, 2018, 326 s.
Fantasy na motivy pohádky Kráska a zvíře. Kráska zná tajemný les lépe než kdokoli jiný. Cítí ho ve své
krvi. I když vyrostla mezi šlechtici daleko od lesa, ví, že temný hvozd skrývá tajemství, která dokáže
odhalit jen pravý lovec. Když její otec přijde o všechno jmění a Jeva se musí společně se sestrami
odstěhovat pryč z města, uleví se jí. Uprostřed divočiny se nemusí přetvařovat a usmívat se
na bohaté dámy – nebo se vdát za bohatého šlechtice.
https://www.databazeknih.cz/knihy/na-lovu-360856, 1/17/2019

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

