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Boyne, John: Chlapec na vrcholu hory
Praha: Slovart, 2017, 238 s.
Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že bude žít u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě
ponětí, kam se svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde teta pracuje jako hospodyně, je
zlověstný Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. Vůdce si vezme Pierrota pod svá ochranná křídla a
uvrhne ho do neznámého, nebezpečného světa moci, tajemství a úkladů – a chlapec si bude muset
zvolit, na kterou stranu se přidá.
https://www.kosmas.cz/knihy/226088/chlapec-na-vrcholuhory/?gclid=EAIaIQobChMIyoKhzPX82AIVQp4bCh3YwAK8EAAYAiAAEgLZAvD_BwE, 1/29/2018

Čech, Pavel: A
Brno: Petrkov, 2016, 59 s.
Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí ke
kladení otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý a končí happy endem, kniha o
diktatuře písmene A. Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž jediné
správné názory symbolizuje písmeno A.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=969254, 1/11/2017

Čech, Pavel: O Červenáčkovi
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2019, 78 s.
Červenáček byl nejspíš tou nejzvláštnější a určitě nejsužovanější postavou z Rychlých šípů. Možná i
proto mu Pavel Čech věnoval samostatný komiks.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/42167/cech-pavel-o-cervenackovi, 2/8/2020

Dahl, Roald: Danny, mistr světa
Praha: Knižní klub, 2012, 226 s.
Dannyho táta je sice ten nejlepší na světě, ale má jeden zlozvyk: občas se v noci vytratí a jde se
věnovat pytláckému umění do lesů nafoukance - pana Hazela. Pan Hazel chystá velký hon a Danny
pro svého tátu vymyslí dokonalý plán, jak zbavit les naprosto všech bažantů pomocí rozinek a
uspávacího prášku.
vlastní anotace, 2/9/2020
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Dvořák, Václav: Písečníci a bludný asteroid
neuvedeno: Václav Dvořák, 2019, 376 s.
Když vyrostete v sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky. A je úplně
jedno, že se v dolech vykopaných mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo jiný. Můžete akorát snít, že
jednou pojedete do Hlavního Města. Ledaže… Ledaže by se k vaší planetě blížila mezihvězdná loď a vy
jste dostali pozvánku na palubu. Potom si musíte vybrat: navždy odletět a studovat na vesmírné
akademii pro tajemné pátrače, nebo zůstat a pokusit se odhalit tajemství své minulosti.
https://www.dobre-knihy.cz/pisecnici-a-bludny-asteroid-394297.html, 2/8/2020

Fučíková, Renáta: Karel IV. : ilustrovaný život a doba
Praha: Práh, 2016, 79 s.
Ilustrovaná kniha o Karlu IV. nabízí ucelený, ale přesto stručný a srozumitelný pohled na osobnost
našeho největšího panovníka. Kniha je inovací dříve vydané knihy téže autorky.
http://www.prah.cz/knihy/karel-iv-ilustrovany-zivot-a-doba-fucikova-353, 1/11/2017

Gaiman, Neil: Odd a mraziví obři
Praha: Albatros, 2018, 118 s.
Napínavý příběh založený na severské mytologii nese poselství, že i malý kluk může dokázat velké věci.
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1596686, 12/20/2018

Gleitzman, Morris: Když
Praha: Argo, 2019, 217 s.
Píše se rok 1945. Felix se už dva roky schovává v jámě, aby jej nenašli nacisté, a laskavý muž jménem
Gabriek mu v noci nosí jídlo a vynáší nočník. V den svých třináctých narozenin chlapec uslyší nad
svým úkrytem hlasy a je přesvědčený, že si pro něj přišli. Ale hlasy nepatřily ani nacistům, ani tajné
policii – patřily partyzánům. A tak se třináctiletý židovský sirotek stává členem partyzánského oddílu,
který na polském území bojuje proti nacistům. Felix je přidělen jako pomocník k doktoru Zajakovi.
Zůstává mezi neznámými drsnými chlapy a neustále musí dokazovat, že si zaslouží být partyzánem.
Nemazlí se s ním ani sychravý zimní les, ani zběsilá atmosféra konce války. Je mu teprve třináct, ale
zkušeností má víc než dospělý…
https://www.kosmas.cz/knihy/249942/kdyz/, 2/8/2020
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Hawking, Lucy: Jirka a neprolomitelná šifra
Praha: Knižní klub, 2016, 312 s.
Jirka a jeho nejlepší kamarádka Anička už dlouho nezažili žádné vesmírné dobrodružství a dost jim ta
zábava schází. Brzo jí budou mít až nad hlavu…Začnou se dít velmi zvláštní věci: banky vydávají peníze
zadarmo, obchody přestanou chtít platit za zboží, letadla odmítají vzlétnout. Zdá se, že největší a
nejvýkonnější počítače světa byly nabourány. Jirka s Aničkou se musejí vydat do vzdálenějších koutů
vesmíru než kdy předtím, aby zjistili, co – nebo kdo – za tím vším stojí.
http://www.knihovnahk.cz/clavius/l.dll?cll~P=825389, 1/11/2017

Ježková, Alena: Dračí polévka
Praha: Albatros, 2011, 96 s.
Long, nebo taky Láďa, jak mu počeštili jméno ve škole, se rve s tím, že je jiný než ostatní, ale
důstojnost si drží díky pomyšlení na dračí předky, o kterých mu matka večer vypráví příběhy. Co se
stane, když se příběhy protnou s realitou? Kniha získala v roce 2012 nakladatelskou cenu Albatrosu a
mezinárodní cenu White Raven.
http://www.alenajezkova.cz/in/40/draci_polevka, 1/11/2017

Kaaberbøl, Lene: Divočarka pomsta Chiméry
Brno: Cpress, 2019, 176 s.
Díky černému kocourovi dvanáctiletá Klára zjistí, že má nadpřirozené schopnosti, které ji řadí mezi
divočary. Až svoji sílu a umění propojit se s přírodou ovládne natolik, aby prošla zkouškou ohněm,
bude připravena postavit se zlu. Zkouška ohněm je první kniha ze série o Divočarce dánské
spisovatelky Lene Kaaberbølové.
http://www.iliteratura.cz/Clanek/41429/kaaberb248l-lene-divocarka, 2/8/2020
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Kaletová, Lucie: Josefína a bytosti
Praha: Mladá Fronta, 2017, 389 s.
Když na vás začnou hovořit duše stromů, když vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo v lese
a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice – máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili, anebo
přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné. Jenže to není všechno! V trafice u stanice tramvaje sedí
věštkyně, duch kluka z devátého století vám tvrdí, že se znáte, staré lípy propustí ze zajetí svých
kořenů upíra. Možná při tom zjistíte, že nejste tím, kým jste si mysleli, že jste, což je dost šokující.
Objevíte místo, odkud pocházíte. To místo je brána a skrz ni může projít na svět dobro, nebo zlo.
https://www.databazeknih.cz/knihy/josefina-a-bytosti-328819, 9/12/2017

Kibuishi, Kazu: Amulet výprava v oblacích
Praha: Paseka, 2019, 197 s.
Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten jejich… Po všem, co prožila v předchozích dvou dílech, se
Emily dozvídá, že síla, která ohrožuje říši Alledia, může zničit i její domov. Tajemný Leon Rudovous
vede Emily, Navina a jejich výpravu do ztraceného města Cielis, které se má údajně nacházet vysoko v
oblacích. Proti nim poprvé stane hrozivý lovec Gabilan, který by sám rád usedl na trůn. Komiksová
sága Amulet se stala fenoménem a základním kamenem moderní tvorby pro děti a mládež. Bývá
považována za pokračovatelku takových klasik jako Star Wars, Pán prstenů, Alenka v říši divů nebo
série o Harrym Potterovi, jejíž americkou edici k 15. výročí Kibuishi ilustroval.
https://www.knihcentrum.cz/amulet3?gclid=EAIaIQobChMI8d6p0r7B5wIVRrTtCh25LQLfEAQYBCABEgKh8PD_BwE, 2/8/2020

Malý, Radek: Poštou havraní
[Havlíčkův Brod]: Petrkov, 2018, 57 s.
Pavel Čech je malíř a jeho obrazy jsou okna do jiných světů, které je radost prozkoumávat. Tak nějak
mi přišlo líto, že některé ty obrazy, které toho tolik říkají, zůstanou u malíře v ateliéru a případně u
někoho doma na zdi. ... A tak jsem ty Pavlovy obrázky, které mi toho šeptaly nejvíc, zkusil dopovědět.
Copak dopovědět, prostě jsem zkusil napsat ve verších, co jsem v nich – taky – četl. Protože ty obrazy
vyprávějí. Každému vyprávějí něco trochu jiného a tomu se říká umění.
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1447524, 1/23/2018
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Ohlsson, Kristina: Kouzelné srdce
Praha: Mladá fronta, 2019, 150 s.
Jedenáctiletá Roberta se nejvíc kamarádí s Charlottou. Jenže Charlotte je vážně nemocná. Potřebuje
nové srdce – a to co nejrychleji. Na aukci objeví Roberta globus, který je prý kouzelný. Pokud jeho
majitel dokáže vykonat hodně nezvyklý úkol, globus mu splní přání. To je přece skvělá šance, jak
Charlottu zachránit! A tak se Roberta s kamarádem Erikem pustí do plnění těžkého úkolu. Stihnou to,
než bude pro Charlottu pozdě?
https://www.kosmas.cz/knihy/255368/kouzelne-srdce/, 2/8/2020

Rundell, Katherine: Střechy Paříže
Praha: Albatros, 2017, 232 s.
Prožijte s malou Sophií noční dobrodružství na pařížských střechách! Když je Sophii rok, přežije jako
jedna z mála ztroskotání zámořské lodi. Ujme se jí další přeživší, výstřední svobodný mládenec
Charles, a vychová ji jako svou vlastní dceru. Jeho neotřelé výchovné metody (psát po zdech je
dovoleno!) se ale nelíbí úřadům, a tak když je Sophii dvanáct, uprchnou společně do Paříže. Sophie se
seznámí se s partou dětí, které žijí výhradně na pařížských střechách. Podaří se Sophii s jejich pomocí
matku najít dřív, než bude pozdě?
https://www.databazeknih.cz/knihy/strechy-parize-335772, 12/15/2017

Soukupová, Petra: Klub divných dětí
Brno: Host, 2019, 207 s.
Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní. Nebo si to o nich aspoň ostatní myslí. Desetiletá Mila má ráda
zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc pavouky. Petr chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka.
Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Katka nemá žádné kamarády, připadá si tlustá a ošklivá. Bojí
se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když si čte. Franta má nemocné nohy a musí chodit o
berlích. Tihle čtyři se náhodou potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví
čas. Pak ale společně naplánují útěk z domova a zažijí něco, na co se nezapomíná.
https://www.databazeknih.cz/knihy/klub-divnych-deti-422847, 2/8/2020
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Stančík, Petr: H2O a pastýřové snů
Horoměřice: Abramis, 2019, 85 s.
Hugo, Hubert a Ofélie, parta žáků základní školy Evelíny Saturejkové, s pomocí zmenšovacího paprsku
tentokrát luští tajuplné poselství ukryté do snů, řeší záhadu lidí čučících do skříněk s kličkou a vydává
se na výpravy v létající dodávce Citroën typ H z vlnitého plechu, aby překazili pikle zlotřilého vědce
Vulpese. O překvapivý závěr se postará přístroj zvaný mozkocuc a zoubky mluvícího kuňáka Kuneše.
https://www.databazeknih.cz/knihy/h2o-h2o-a-pastyrove-snu-426097, 2/8/2020

Stehlíková, Olga: Kluci netančej
Praha: Portál, 2019, 135 s.
Tomova maminka byla kdysi baletní umělkyně, a tak mu nepřipadá zvláštní, že i jeho tanec baví. Rád
se vyjadřuje pohybem. Ve škole ale tuto svou vlastnost tají, oprávněně se bojí posměchu. Když na to
třída přijde, dokáže tomu sice čelit, ale netěší ho to. Pomůže mu trenérka, která jednoho dne přijde
spolužákům baletní umění představit. Kluci oceňují hlavně svaly tanečníků a posměch přestane. Tom
má ale další starost. Jak obstojí při závodech a také se zamiluje do své baletní partnerky. Závod
nakonec nedopadne , jak by si přál, ale přesto získá nejvyšší ocenění.
https://tritius.booksy.cz/detail/240304?search=2c6b21fc-7e3d-4ce9-bd07-09e115911a10&si=1,
19.12.2019

Torday, Piers: Ztracený mág
Praha: Fragment, 2019, 287 s.
Pokud si to dokážeš představit, tak to existuje. Někde… Hold Letopisům Narnie od jednoho z
nejtalentovanějších britských autorů současnosti. Když čtveřice sourozenců objeví v rozlehlém
venkovském domě dveře do tajuplné Knihovny, netuší, že za nimi čeká neuvěřitelné dobrodružství.
Vedou totiž do světa Folio, v němž žijí postavy ze všech známých příběhů, které však ohrožuje
armáda robotů. Ta chce smyšlené pohádky vyhladit a nastolit vládu faktů a informací. Odvrátit tuto
hrozbu může jen samotný stvořitel Knihovny – ztracený mág Nicholas Crowne. Toho však stovky let
nikdo neviděl...
https://www.databazeknih.cz/knihy/ztraceny-mag-423075, 2/8/2020
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Válková, Veronika: Velezrada se trestá
Praha: Bambook, 2018, 174 s.
Život na malém městě koncem války není plný nějakých divokých událostí, ale napětí je
všudypřítomné. Koho ještě odvedou na vojnu, než válka skončí? Nese pošťák dopis od manžela z
fronty, nebo úřední oznámení, že padl? Kde seženeme mouku, brambory, mléko? Čím zatopíme? A
do toho Bára zjišťuje, že je dost stará na to, aby ji pro jednu větičku zastřelili za velezradu...Časová
osa v tabulce událostí vedoucích ke vzniku našeho státu v roce 1918 pomůže všem dětem s
pochopením historických souvislostí.
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?cll~P=1540730, 1/23/2018

Vondruška, Vlastimil: Fiorella a dům ztracených duší
Praha: Moba, 2016, 349 s.
Historický detektivní příběh pro děti, plný napětí a dobrodružství. Tentokrát je třeba zjistit. Zda hrozí
nebezpečí opravdu ze záhrobí a nebo jde o promyšlený trik někoho úplně jiného.
https://www.databazeknih.cz/knihy/fiorella-a-dum-ztracenych-dusi-299226, 2/20/2019

Walliams, David: Kluk v sukních
Praha: Argo, 2014, 200 s.
Denis vášnivě miluje fotbal, stejně jako jeho táta a brácha. Jeho další záliba je ale terčem posměchu.
A jak by taky ne, vždyť Denise učaroval svět přehlídkových mol a módních časopisů a rád se obléká do
ženských šatů. Možná je to proto, že mu tolik chybí máma, která od rodiny před lety odešla, a že tolik
touží po její něžné ženskosti. Když se pak seznámí s Lízou, která má pro jeho zvláštní zálibu
pochopení, Denisův život se rázem změní.
https://www.kosmas.cz/knihy/179597/kluk-v-suknich/, 12/13/2016
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Wilson, Jacqueline: Nečekané prázdniny
Praha: Bbart, 2018, 334 s.
Je září 1939 a Londýn se připravuje na druhou světovou válku. Desetiletá se dozví, že pojede na
„takové malé prázdniny“. Shirley je evakuována do poklidného venkovského městečka, ubytují ji
spolu se dvěma chlapci z chudinské čtvrti Londýna. Pobyt ve zvláštním poloprázdném Červeném
domě s tajuplnou a uzavřenou paní Waverleyovou jim změní život navždy. Nádherný příběh o
přátelství, ztrátě a odvaze.
https://www.databazeknih.cz/knihy/necekane-prazdniny-374199, 1/22/2019

Zemanová, Lenka: Strasti zkoušeného Standy
Praha: Portál, 2017, 94 s.
Strhující zpráva o předponách s- a z- kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další
obtížnou oblastí české gramatiky, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh o
strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled
pravidel psaní těchto slov, pravidel pro psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a
tabulka předponostroj, která pomáhá v rozhodnutí, jaká hláska se ve slově píše.
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/strasti-zkouseneho-standy/, 1/29/2018

