
 

(NEJEN) NOVÉ KNIHY PRO MLÁDEŽ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 

 

Ze Země se ztrácí kluci. Přesně v den svých osmých narozenin beze stopy 

zmizí a nikdo tomu nedokáže zabránit. Lidé ztratili veškerou naději, dokonce 

si už ani nekladou otázky kdo, kam a hlavně proč chlapce unáší. Dvanáctiletý 

Petr však nezmizel. Možná za to mohou jeho extrémně citlivé oči chráněné 

silnými černými brýlemi, které mu umožňují vidět i ve tmě. Díky nim spatří 

podivné přízraky kradoucí jeho brášku. Petr vymyslí šílený plán a jsou to 

právě jeho oči, které mu umožní nalézt cestu do temného světa nestvůr a 

monster. To, o čem si někteří dosud jen ve strachu šeptali, začíná mít jasné 

obrysy – nejsme tu sami. Kdo je všemocný Nepřítel, odkud pochází, co 

chystá a proč to všechno dělá? Rozhodující bitva se blíží, zánik světa tak, jak 

ho známe, je blíž, než si dovedeme představit. 

 

Historický fantasy příběh se odehrává ve smyšlené zemi a v čase 

odpovídajícím středověku. Neobyčejně strhující děj se točí kolem války o 

trůn, který pro sebe uchvátil lstivý a intrikánský regent Tyryver. Po smrti krále 

si totiž vzal za manželku královnu vdovu a stal se otčímem jejích dětí, prince 

Daérhana a princezny Antaré. Když pak zemře i královna a princ se blíží 

plnoletosti, která ho opravňuje k převzetí trůnu, Tyryver se ho rozhodne zabít 

a princeznu Antaré pojmout za ženu. Starý věrný sluha však princi regentův 

podlý plán prozradí a oba sourozenci uprchnou na sever do skalního sídla 

zvaného Věže. Tam je čeká jen hrstka zbídačelých obyvatel. Mladý kralevic, 

který se zatím věnoval pouze lovu a měl pověst lehkomyslného floutka, se 

postupně dozvídá, jak krutá byla vláda jeho otčíma. Kralevice trápí výčitky, že jeho nezájem přinesl 

zemi a lidu tolik bídy a strádání, a rozhodne se získat zpět trůn i ztracenou čest. Regent totiž o něm 

mezitím rozšířil zvěst, že se princ pomátl a unesl svou sestru, do které se zamiloval.      

 

Šestnáctiletá Hazel Grace žije už tři roky s diagnózou rakoviny štítné žlázy a i 

když není jisté, jak se bude její stav dál vyvíjet, k vyléčení zrovna nesměřuje. Za 

tu doby už se na svou nemoc začala dívat s určitou ironií a nejvíc ji mrzí, že se 

nikdy nedozví, jak dopadla její oblíbená knížka Císařský neduh, která má 

otevřený konec. Pak ale na setkání podpůrné skupiny potká okouzlujícího 

mladíka Augusta Waterse, jemuž se podařilo chorobu překonat a který sdílí její 

sarkastický pohled na život. Má vůbec smysl se zamilovat, když jste se už smířili 

s tím, ze vaše existence je časovanou bombou, která v dohledné době 

nevyhnutelně vybuchne? 

 

 

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co přijde 

dál: vyloučení jeho židovských přátel ze studia na gymnáziu, žluté hvězdy na 

kabátech, transport do Terezína… Kniha Františka Tichého je inspirovaná 

skutečnými událostmi a příběhy chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká 

se dobrodružství a fantazie, ale zároveň je tak pravdivá, až z ní mrazí... 

 

 

 



 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý 

den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v 

němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale 

nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, 

ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. 

Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by nepřežily.  

 

 

 

Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny, strach ani 

bolest. Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí 

dělat starosti, dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát 

„příjemcem paměti“, uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, 

při němž mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí 

vědět ani cítit – vzpomínky a zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o 

bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství a začíná chápat, že jeho 

společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a 

možnosti volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže 

žít jako dřív...   

 

Význačná a mnoha cenami ověnčená americká spisovatelka Lois Lowryová, 

podobně jako v prvním svazku své světoznámé tetralogie, který vyšel česky 

pod názvem Dárce, stvořila v Hledání modré tajuplný svět budoucnosti: 

Lidské společnosti vládne krutost a klam. Slabí, staří a nemocní jsou 

nežádoucí. Když Kiře zemře maminka, dívce hrozí, že ji vesnické společenství 

zapudí, protože ji jako chromou už nemá kdo chránit. Rada Strážců ale 

rozhodne, že Kira, jež se od maminky naučila tkát a vyšívat, vyspraví složitě 

vyšívané slavnostní roucho Zpěváka, které v obrazech vypráví lidské dějiny 

a předpovídá budoucnost. I další dvě děti mají úkol, jeden chlapec má 

Zpěvákovi opravit vyřezávanou hůl, další dívka má Zpěváka jednou dokonce 

nahradit. Trojici dětí zdánlivě nic nechybí, jsou dobře zaopatřené, a přece v 

Kiře začne hlodat nedůvěra, pochybnosti a pocit, že jsou vlastně zajatci. A že Strážci nejednají s čistými 

úmysly... 

 

Stella Grantová má cystickou fibrózu a její kontakt s okolním světem je 

minimální. Aby neohrozila své šance na transplantaci, musí se chránit před 

kýmkoli, kdo by mohl být nositelem infekce. Šest kroků. To je vzdálenost, 

kterou musí dodržovat. Šest kroků – bez výjimky. Will Newman trpí stejnou 

chorobou, léčba ho ale vůbec nezajímá. Každým dnem mu bude osmnáct a 

pak – sbohem, nemocnice. Konečně si bude užívat života. Will je přesně tím, 

od koho by se Stella měla držet dál. Pokud se k němu přiblíží a nakazí se, 

mohla by přijít o své místo na seznamu čekatelů. Aby se tak nestalo, musí si 

držet odstup. Čím víc se ale s Willem sbližují, tím víc jim předepsaných šest 

kroků připadá jako prokletí. Jaké by to asi bylo, kdyby si pro sebe mohli 

ukrást trochu té svobody, kterou jim vzala jejich nemoc? Co by se stalo, 

kdyby zkrátili vzdálenost na pět kroků? 



 

Theodora Finche fascinuje smrt. Neustále přemýšlí nad způsoby, jak by se mohl 

zabít. Ale pokaždé ho něco – bez ohledu na to, jak je to zdánlivě bezvýznamné 

– nakonec zastaví. Violet Markeyová zase žije pro budoucnost – upíná se k 

dokončení střední školy a k momentu, kdy bude moct opustit rodné městečko 

v Indianě. To jí totiž až příliš bolestně připomíná nedávnou tragickou smrt její 

sestry. Když se ti dva potkají na římse školní zvonice, není ale docela jasné, kdo 

koho vlastně bude zachraňovat. Finch je obyčejný kluk, až na to, že trpí 

bipolární poruchou. Violet je obyčejná holka, až na to, že Finchovi přijde úplně 

neobyčejná. Ty dva svede dohromady školní projekt, jehož cílem je objevovat 

„krásy Indiany“, a oba přitom učiní zajímavé objevy. Finch zjišťuje, že jen s 

Violet může být sám sebou – podivínským, přemýšlivým, ale zároveň zábavným 

a originálním; a že není až takový blázen, za jakého ho ostatní považují. Violet zase zapomene počítat 

dny do konce školy a konečně začíná znovu žít. Jenže zatímco Violetin svět se rozrůstá a získává nové 

barvy, Finch se propadá do temnoty deprese. 

 

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. Taky 

se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco soustředí, všechno ostatní pro ni 

přestane existovat. Petr chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka. Umí 

skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí se totiž tmy. Vlastně ne tmy, ale toho, 

co se v ní skrývá. A když už usne, zdají se mu hrozné sny. 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. Je 

naštvaný na své postižení a bývá na lidi zlý. Baví se natáčením videí na 

YouTube, hlavně takových, v nichž provokuje ostatní. 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. 

 

Císař Karel IV. získal pro svou dceru Annu výhodnou partii - anglického krále! 

Mladičká česká princezna se za Richarda II. provdá v šestnácti letech a 

přicestuje do svého nového domova. Královský dvůr cizí nevěstu přijme zprvu 

chladně, ale mírná a laskavá Anna Česká brzy prokáže, že je dcerou mistra 

diplomacie Karla IV. Obratným jednáním si postupně získá anglickou šlechtu. 

Dokáže si získat i lásku temperamentního Richarda? 

 

 

 

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po celém světě. Juliet si s ní 

vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti jí na hrobě nechává psaníčka. Je 

to jediný způsob, jak se s tím dovede vyrovnat. Declan je ten typ kluka, na 

kterého nechcete narazit. Během veřejně prospěšných prací se pokouší 

uprchnout démonům své minulosti, a když si přečte dopis, který najde vedle 

hrobu, neodolá a odepíše. Netrvá to dlouho a už se svěřuje cizímu člověku a je 

jasné, že mají opravdu hodně společného... 

 



 

Románový debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím vyprávěním o 

dospívání a hledání sama sebe. Šestnáctiletý Miles, posedlý sbíráním 

posledních slov významných osobností a touhou hledat „velké Možná“, je 

spíše outsiderem mezi svými vrstevníky. Jeho život získá zcela novou podobu, 

když přejde na internátní školu Culver Creek. Zde se rychle spřátelí se 

svérázným spolubydlícím a okouzlující, naprosto nepředvídatelnou Aljaškou 

Youngovou. Okamžitě je vtažen do světa, kde se porušují školní pravidla, 

pořádají různé večírky i provokace. Miles ožívá v dennodenním kontaktu s 

novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj směřuje k 

okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy změní... Živý, naléhavý a 

nekonečně dojemný příběh. Americkou knihovnickou asociací byl zařazen 

mezi deset nejlepších knih pro dospívající. 

 

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 – i když jejím prvním „vítězstvím“ je pouze společná kratičká 

návštěva kavárny Starbucks. Zůstane však pouze u přátelství? Až když je 

Audrey o hodně líp, uvědomí si, že krize, kterou prochází, neovlivnila jenom 

ji, ale také její milující rodiče a dva svérázné sourozence, což je o důvod víc, 

aby se nemoc snažila definitivně zahnat. 

 

Červencová vedra dopadla na Kostelec plnou vahou a šesťačku Rebeku 

Voříškovou, jejímž tělesným proporcím i rodinným poměrům rozhodně 

není co závidět, čeká jen další smutná schovávačka před vrstevníky na 

domácí zahradě. Osamělá zakomplexovaná holka z městečka pyšnícího 

se leda tím, že leží v úředně uznaném pupku republiky, však ještě netuší, 

že tyhle prázdniny budou i pro ni čarovné. 

 

 

 

Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z 

malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. 

Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne najde Snížka 

mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo 

zabil? Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do 

vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná 

odhalení.  

 

 

 



 

Fascinují a temná dystopie ze světa, kde společnost zavedla nový zákon: Každé 

dítě má právo na život od chvíle početí až do věku třinácti let. Mezi třinácti a 

osmnácti je ale na rodičích, jestli ho vychovají až do dospělosti, anebo ho 

pošlou... rozpojit. Tohle nenápadné slovo znamená, že problémové děti, 

sirotci, anebo prostě ty, které v sobě mají příliš vzdoru, jsou odeslány do 

sběrných táborů, kde jsou jejich těla rozebrána a orgány předány těm, co je 

potřebují. Takže technicky žijí dál – alespoň to dětem říkají. Tři z nich, Connor, 

Risa a Lev, se setkávají v táboře a ani na okamžik nemají chuť žít dál... 

rozpojení. Jedinou šancí je útěk. 

 

Nechte si zlomit srdce dojemným debutem mladé americké autorky. Všechno 

to začalo úkolem na hodinu literatury: „Napište dopis někomu, kdo zemřel.“ 

Laurel si vybere Kurta Cobaina, který zemřel mladý, stejně tak jako její starší 

sestra May. Úkol sice neodevzdá, ale s psaním pokračuje a brzy dopisy adresuje 

i dalším nežijícím osobnostem – Amy Winehouseové, Riveru Phoenixovi nebo 

Amelii Earhartové. Svěřuje se jim se vším možným – jak se jí stýská po mámě, 

která po sestřině smrti odjela pryč a nechala Laurel se zničeným tátou a silně 

věřící tetou, jak se jí nedaří zapadnout v prostředí nové střední školy, jak je 

těžké navázat nová přátelství, když kamarádkám nemůže říct, jaká všechna 

tajemství ji tíží, nebo jak se poprvé zamilovala. A rozepíše se taky o své sestře, 

kterou zbožňovala, a o tom, jak je těžké žít bez ní. May zemřela za 

nevyjasněných okolností a jediným svědkem tragédie byla Laurel, která o tom však nedokáže mluvit – 

možná se o tom ale odváží psát. V dopisech se mezi řádky vyrovnává s tím, co se stalo, snaží se najít 

sebe sama a začít žít svůj život. 

 

Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých Řeků v době, 

kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je génius slavného národa 

Helénů a obstály ve zkouškách tisíciletí. Jen těžko si lze představit kulturního 

člověka, který by nevěděl, kdo byli Herkules nebo Prométheus, Afrodita či 

Europa, Kyklopové, Sirény, Múzy nebo hromovládný Zeus. Výběr z těchto bájí 

a pověstí zpracoval na počátku druhé poloviny minulého století spisovatel 

Eduard Petiška a čtenáři si knihu, napsanou velmi moderně, ale přitom s velkou 

úctou k tradici, oblíbili hlavně pro její poutavost a svěžest. 

 

 

Umbrie, začátek 14. století. Mladý šlechtic Silvano je nespravedlivě obviněn z 

vraždy a v přestrojení za novice se musí ukrýt mezi mnichy. Do sousedního 

kláštera sester klarisek ve stejné době nedobrovolně přichází mladá novicka 

Chiara, které se po smrti rodičů zbavili příbuzní. Malíř Simone Martini v 

nedalekém Assisi dokončuje velkolepé fresky a potřebuje velké množství 

barev, které z minerálů připravují mniši a jeptišky. Novic, 

novicka, malíř a kolorista bratr Anselmo luští nejen tajemství barev, ale i 

záhadné vraždy, k nimž dochází v opatství. Podezření padá na nevinné a je 

zapotřebí rychle vypátrat pravého viníka. A vzájemná náklonnost mezi 

Silvanem a Chiarou pomalu přerůstá v cit, pro nějž v klášteře není místo... 

 



 

Alice je inteligentní gymnazistka, které rodiče naprogramovali kariéru lékařky. 

Stresy v rodině plynoucí ze strohé výchovy a osobních problémů všichni řeší 

nejrůznějšími léky. Alice chce rodičům vyhovět, ale jak se vyskytne skulina v 

podobě samostatně prožitých prázdnin, zatouží být dospělá a zároveň 

vyzkoušet zakázané ovoce. Nová láska ji však nutí vyhledávat drogu – a zběsilý 

kolotoč se rychle roztáčí… 

 

 

 

 

Martina se stále víc propadá do spárů bulimie. Martina vyrůstala pouze se 

zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, aby se z dcery 

nestala boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako máma. Martina 

tedy kopíruje matčiny nepřetržité diety, až se odmítáním jídla dostane na okraj 

propasti. Ač se nenávidí za to, co dělá, nemůže si pomoct. Teprve když pozná, 

že i do dívky, jako je ona, se někdo může zamilovat, zatouží odrazit se ode dna. 

 

 

 

 

Halloween, noc před svátkem Všech svatých, se pro osm chlapců mění v 

podivuhodnou dobrodružnou pouť, když se spolu statečně vydávají hledat 

svého kamaráda Pipkina. Ten byl tajemnou silou unesen od strašidelného 

domu na kraji města. A kdo je jejich průvodcem? Nikdo menší a tajemnější 

než Loket Lopatka Kostroun, bytost, z níž čiší hrůza a přitom vyzařuje tak 

neobyčejnou sílu, že se jí nikdo nedokáže vzepřít. Při své cestě nocí se kluci 

stávají svědky exotických slavností zemřelých. Zprvu se ocitnou v egyptské 

pyramidě, kde se právě koná ceremonie pohřbívání. A chlapci ke svému 

zděšení zjistí, že balzamovanou mrtvolou není nikdo jiný než jejich hledaný 

kamarád. Při dalších smutečních obřadech se postupně dozvídají, že v únosu 

Pipkina je skryt nečekaný smysl, jenž se dotkne všech, kteří se vydali na cestu 

této tajuplné noci. 

 

Starý jako Metuzalém, silný jako Samson, moudrý jako Šalamoun – zcela 

běžně užíváme přirovnání, jež pramení z Bible. Víme ale, kdo Metuzalém, 

Samson a Šalamoun byli? Biblické postavy, příběhy a podobenství se 

prolínají do mnoha literárních, malířských, sochařských i hudebních děl. 

Když v roce 1939 nabídlo nakladatelství Melantrich Ivanu Olbrachtovi, aby 

do připravované edice pro mládež upravil Bibli, přijal s radostí. S 

neobyčejným mistrovstvím převyprávěl starozákonní děje o stvoření světa. 

 

 



 

Kdo by nechtěl potkat kluka svých snů? Alice potká kluka svých snů – doslova. 

S Maxem cestují po světě a prožívají spoustu krásných a dobrodružných chvil. 

Ale je v tom háček! O všem se Alici jen sní... Do té doby, než se s otcem 

přestěhuje do Bostonu a začne chodit na novou školu. A koho ve třídě 

nepotká? Maxe – kluka z masa a kostí! Není ale takový, jakého si ho Alice 

představovala. Má komplikovanou povahu a cestu k sobě nenacházejí snadno. 

Za vším vězí dávný experiment, který jim hranici mezi realitou a snovým 

světem nadlouho rozostřil. Komediální příběh s laskavě potrhlými hrdiny a 

spoustou sympatických postav, které čtenáře donutí smát se nahlas! 

 

Bambert je sice malý muž, ale velký pohádkář. S lidmi si úplně nerozumí, zato 

o nich píše nevšední pohádky plné citu a pochopení. Jenomže jeho příběhy 

se mu pořád zdají nedokonalé. Jednoho dne v nich proto vyzmizíkuje 

postavy a místa děje, příběhy složí do obálek, obálky zavěsí na malé 

horkovzdušné balony, pod nimi zapálí čajové svíčky a za příznivého větru je 

pošle do světa, aby se tam dokonaly a zdokonalily. Jako zázrakem se tak 

stane. Poctiví nálezci – a zvláště jistý pan Kvítko – doručí příběhy zase do 

rukou odesílatele a ten ke své nadšené radosti doplní chybějící jména a 

názvy podle toho, kam je vítr zavál a kde se konečně našly. Jen poslední 

balon ne a ne se vrátit… 

 

Václav Kaplický, historik, romanopisec a dramatik, se narodil a žil v Táboře. 

Jeho román pro děti "Bandita, Paťara a spol." líčí klukovský život na přelomu 

19. a 20. století v tajemném, romantickém městě obklopeném lesy a poli, 

bitvy Klášteráků a Klokoťáků, všední život měšťanských rodin, školu i 

charakteristické postavy, které k městu neoddělitelně patřily: hlídače 

městských sadů, strážníka, učitele, hokynáře a další. Tenkrát se ještě v 

Jordánském potoce lovili raci, na Klášterním náměstí se místo parkování aut 

hrály kuličky a otloukali špačky a na Dobytčák přijížděl pravidelně cirkus i 

pojízdné kino. Kluci znali křivolaké staroměstské uličky jako vlastní boty, 

sváděli urputné boje o klukovská území, stavěli si a dobývali hrady nad 

řekou a také popouzeli ctihodné táborské občany svými lotrovinami a 

darebáctvím. Táborských "Bylo nás pět" z pera táborského rodáka Václava 

Kaplického zůstalo dodnes živým a čtivým klukovským příběhem o přátelství, věrnosti a odvaze malých 

kluků, kteří sice povětšinou neměli boty, ale nikdy, opravdu nikdy se nenudili... 

 

Námětem románu je válka dvou chlapeckých gangů na předměstí 

italského Turína. Odehrává se na pozadí euforie pro technické vynálezy 

„věku páry“ a současně tvrdých sociálních a politických střetů Itálie 

poloviny 19. století. Do rušných událostí zasáhne i postava Dona Boska, 

působícího mezi opuštěnými chlapci. Kniha upoutá mladé čtenáře ve věku 

8–13 let dobrodružným dějem, skrze který nejen okusí něco z atmosféry 

předminulého století, ale porozumí i osobnosti zakladatele salesiánské 

kongregace. 

 



 

Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se 

několik let skrývá v lesích a u rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. 

Okusí nejhorší zradu, když ho jeho polští „zachránci“ ve skutečnosti za 

peníze odevzdají gestapu, ale dočká se i mnoha hrdinských činů pomoci. 

Během války přijde o ruku, ale přežije. Ideální jako doporučená četba pro 

děti. Překladatelka Lenka Bukovská dostala za překlad Ostrova v Ptačí ulici 

z hebrejštiny Zlatou stuhu za nejlepší překlad roku 2013 literatury pro děti 

a mládež. 

 

 

 

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s 

nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné 

čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli odvedeni a zanechali po 

sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům se nachází u zdi oddělující 

ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může Alex ze svého úkrytu 

sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na 

tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se však mění v týdny 

a týdny v měsíce, během nichž dojde k mnoha událostem bezpočtu 

překvapení. Kniha čtenáře strhne svou přímočarostí a upřímností. Budou ji 

číst napjatě a se zatajeným dechem. Jedna z nejslavnějších knih pro děti a 

mládež s tematikou války a holocaustu.  

 

Kalliope se probudila z těžkého snu, který se jí bude zdát ještě mnohokrát. 

Proroctví kněžky zní, že její dítě bude zaslíbeno Poseidonovu kultu, kde bude 

tančit s býky. Když se Nausika narodí, její matce je teprve šestnáct let, ale je 

pevně rozhodnutá dceru před věštbou ochránit. A udělá pro to všechno! 

Kalliopin šťastný život skončil, dobrodružství Nausiky z Knossu začíná. 

Sudička Klotho však rozpřádá svou božskou nit osudu dál… 

 

 

 

 

Jedenáctiletý Edwin zmizel! Jeho kamarádům Anežce, Viky, Ptáčkovi a 

Klárce je jasné, že to nějak souvisí s profesorem Žeberou a zápisníkem, který 

by v nepovolaných rukou proměnil šumavské hvozdy v kamennou poušť. 

Nezbývá než se pustit do pátrání na vlastní pěst. Parta dětí však nebude 

hledat jenom Edwina, ale i průchody do tajemného světa Trombů. Stopy 

vedou k záhadnému pokladu a také k dávnému přátelství, které se za 

podivných okolností rozpadlo. 

 

 

 



 

 

Tonda žije s rodiči a mladším bratrem, křehkým Jendou, ve vybydlené bytovce 

za městečkem B. Do školy musí chodit pěšky, protože většinou nemají na 

autobus, elektřinu už jim vypnuli dávno a občas nemají doma co jíst. Tonda se 

ale naučil přežívat, jak se dá. A má svůj velký plán... Jenomže ten mu nejspíš 

zhatí něco, proti čemu se nejde jen tak vzepřít. Tenhle příběh vypráví o tom, 

co znamená ztratit domov, ať je jakýkoli, o bratrství, rodičích, kteří to 

nezvládají, o svobodě, kterou ti dává příroda a malé město, o přežívání v 

bezvýchodných situacích, útěku i o magických chvílích, ve kterých se zdá, že 

svět drží pohromadě. 

 

 

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy za odvahu 

zaplatily cenu nejvyšší. Ale svým příběhem inspirovaly tisíce a miliony 

dalších žen, které dnes díky nim mohou žít svobodně a podle svých 

představ. Strhující vyprávění o šedesáti výjimečných a leckdy 

zapomenutých hrdinkách z české kotliny od těch nejdávnějších dob až 

po současnost doprovází originální portréty od studentů plzeňské 

„Sutnarky“, textové medailony Kateřiny Tučkové a historické vstupy 

Renáty Fučíkové, které ukazují, jak se žilo ženám v různých obdobích 

dějin. 

 

Petra Soukupová úspěšná mladá česká autorka se prózou K moři značně 

vymyká kontextu současné české literatury. V centru autorčina vyprávění 

je životaběh několika hrdinů: obyčejných lidí formálně propojených 

rodinnými vztahy, avšak lidsky vzájemně velmi vzdálených. Jejich příběhy 

se naplno a autenticky protnou pouze jednou: při víceméně náhodně 

vzniklé prázdninové cestě k moři. Tvarem i myšlenkou tato próza odkazuje 

k Virginii Woolfové a její — dnes již klasické — próze K majáku. Nejde ale 

o napodobivé formální cvičení: z autorčiny výpovědi lze vyčíst (vzhledem k 

jejímu věku) až překvapivě niterný prožitek rozpadu mezilidských vztahů a 

nemožnosti plnohodnotné komunikace ani mezi nejbližšími. 

 

 

Tajemný dopis od neznámého odesilatele připraví dospívající Hance 

pořádné překvapení: její vzdálení příbuzní vlastní zámek! Opravdový, 

skutečný zámek, jako z pohádky! A dokonce je v něm i princ! Tedy… možná. 

Ve vzduchu je láska, dokáže se ale Hanka prosekat spletitým houštím 

poválečné historie? Vyřeší jednu dávnou historickou záhadu a odhalí 

pravdu o svých předcích? Volné pokračování Deníku Dory Grayové, které 

opět pobaví, dojme i poučí o naší nedávné historii, tentokrát konci druhé 

světové války. 

 

 



 

 

O Mie všichni říkají, že je problémová teenagerka - kašle na školu, přehání to 

s večírky a s kluky zachází až příliš daleko. Nakonec nad ní její rodiče zlomí hůl 

a odešlou ji do internátní školy pro problematické dívky kdesi uprostřed lesů. 

Mia se musí postavit čelem ke své minulosti a zároveň si klade otázky, k čemu 

takové zařízení vlastně je? Poslali by ji do něj vůbec, kdyby nebyla holka, ale 

kluk? Dokáže překročit stín vlastní minulosti a vypořádat se s předsudky, které 

ji obklopují? 

 

 

 

Dvanáct let je tak nádherný věk, tolik nových věcí. Ale ne vždycky je všechno 

tak skvělé, jak se může zdát. Třeba když je vaše máma v blázinci, váš táta pije 

a nemáte nikoho, komu se svěřit s obavami, že možná jste taky blázen. A tak 

musí Sára kromě kluků a šminek řešit i méně příjemné věci a díky své 

nezlomnosti, humoru a nadhledu najít sílu bojovat sama za sebe. 

 

 

 

 

Oduševněle napsaný zamilovaný příběh, který osloví čtenáře všech věkových 

kategorií. V průběhu jednoho večera, během něhož 15letý hrdina Georg čte 

dopis od svého otce, probíhá před jeho očima celý příběh. Georgův otec 

zemřel před jedenácti lety, ale jeho dopis byl nalezen teprve nyní. Vedle líčení 

prostého příběhu lásky pokládá otec synovi nejednoduché otázky, které se 

dotýkají samotné podstaty lidské existence. 

 

 

 

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. 

 

 



 

„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. Když 

na olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vyhrál běh na deset 

kilometrů a na pětikilometrové trati skončil druhý, nepovažoval to za velký 

úspěch. Z následující olympiády v Helsinkách přivezl tři zlaté medaile a stal 

se legendou, ale připsal si i důležitější vítězství – postavil se proti režimu za 

svého svěřence Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na 

olympiádu odcestovat. Největší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení s 

celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít díky scénáři Jana Nováka a 

vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99. 

 

Anně je 16 let, baví ji přírodovědný kroužek a moc by chtěla vědět, jak bude 

vypadat svět v budoucnosti. To se jí vyplní prostřednictvím snu. Anna se 

ocitne v roce 2082 a zjistí, že svět budoucnosti vypadá docela jinak. Kam 

zmizel hmyz potřebný k opylování stromů, proč vyhynula některá zvířata? 

V knize najdou čtenáři řadu opakujících se motivů ze Sofiina světa. Místo 

filosofie a dějin myšlení se román zajímá o přírodu a ekologii. 

 

 

 

 

Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická 

gastronomie Balúčistánu… Josef Schovanec, muž s autismem a s 

doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých svižných textů zve na 

originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým 

bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět 

fascinující věci. Dozvíme se, v čem jsou mu blízké muslimské kraje a proč je 

mu nejlépe na Dálném východě. Poznáme, jaké hřbitovy na něj udělaly 

největší dojem, a v íránských horách objevíme zapomenutý chrám 

vyznavačů zoroastrismu, kde se těla mrtvých vystavovala ptákům. A 

pochopíme také, jak se cítí absolutní filmový analfabet v porotě 

mezinárodního filmového festivalu a proč se smál snímku o člověku s 

Downovým syndromem. 

Výjimečný příběh o výjimečném světě autistického chlapce. Christopher 

Boon je patnáctiletý hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád, když 

se ho kdokoli dotkne, ale je to matematický génius a obdivovatel Sherlocka 

Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého 

psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele, a mimovolně vyřeší zdánlivě 

neřešitelnou krizi manželství svých rodičů. 

 

 

 



 

Výlet do života vietnamské ženy žijící v Česku. Jsem banánové dítě – zvenku 

žlutá, uvnitř spíše bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snažím dívat s nadhledem 

a psát o něm lehkým perem. Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský 

humor, nadsázka, prořízlá huba, která by ve Vietnamu byla okamžitě 

zalepena izolepou – to vše tvoří moji osobnost a knihu. Ta obsahuje dvacet 

příběhů z mého života. K některým zásadním událostem přidal svůj pohled 

na věc můj český muž. 

 

 

 

Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných románových hrdinů. Žije 

na lavičce v parku a svému jménu dělá opravdu čest. Je to ten 

nejsmradlavější smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale 

rozhodně nebrání v tom, aby se s ním spřátelila. Jasně, páchne, ale na 

druhou stranu nikdy na ni nikdo nebyl tak milý jako on. A tak se Chloe 

rozhodne, že milého bezdomovce tajně ubytuje v kůlně na zahradě svých 

rodičů. Jenže schovejte takového smraďocha! Chloe brzy pozná, že některá 

tajemství můžou být velmi nebezpečná a od katastrofy je dělí jen malinký 

krůček. 

 

 

Britského autora dětských knih Davida Walliamse označují kritici za nového 

Roalda Dahla. Jeho vypravěčsky brilantní příběhy s překvapivou pointou a 

černým humorem dávají tomuto označení za pravdu. Jako první se k 

českému čtenáři dostává Babička drsňačka. Vypráví se v ní příběh o 

předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé 

loupeži. Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend u babičky: Vždyť je 

s ní děsná nuda! Se všema starýma je nuda. Telka jí nefunguje, pořád chce 

jenom hrát scrabble a smrdí kapustou! Pěkně tvrdý odsudek z úst 

nezletilce, jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho babička kdysi byla 

proslulou lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout 

korunovační klenoty, a teď potřebuje Benovu pomoc! 

 

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. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho chápe, je 

právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do podivného a 

nehostinného domova pro staré lidi, se Jack rozhodne, že dědečka 

zachrání. Vydají se společně na velkou dobrodružnou cestu, dokonce 

opravdu vzlétnou do oblak. Nový román Davida Walliamse je úžasnou 

směsicí smutných momentů, detektivních motivů i typicky 

walliamsovského humoru. Řeší se v něm problém Alzheimerovy nemoci, 

vztahy v rodině a čtenáři se navíc dozví i něco z historie. 



 

 

Kreslený biografický román Divoši vycházející ze skutečných událostí, jak 

je ve svých zápiscích zachytil mladý cestovatel a botanik Alberto Vojtěch 

Frič. V zimě roku 1908 přiveze z Paraguaye do Evropy indiána Čerwuiše, 

jehož kmen sužuje neznámá choroba. Podmanivý příběh o setkání dvou 

mužů ze zcela rozdílných kultur, jejichž cesty se na krátký čas spojily. 

Komiksové vyprávění protkané humornými i temnými tóny. 

 

 

 

 

Po otevření červené krabičky najde Petr Sís deník, který si jeho otec psal, 

když v polovině padesátých let minulého století zůstal ztracen v Tibetu. 

Obrací křehké stránky popsané vybledlým písmem, doplněné hezkými 

kresbami, zkoumá malé poklady ukryté v deníku a bezděky se tak vydává 

na cestu do daleké země. Kousek po kousku odhaluje tajemství otcovy více 

než dvouleté cesty včetně setkání s tehdy osmnáctiletým Dalajlámou. 

Zároveň vzpomíná na malého chlapce, který toužil po tom, aby se mu táta 

vrátil, a vybavuje si fantastické příběhy, jež mu po svém návratu sám 

vyprávěl - příběhy, které zněly spíše jako pohádka než ze skutečného 

života. 

 

Kniha světoznámé americké autorky, jejíž mnohonásobně vyznamenaný 

román Dárce se dočkal také filmové podoby, zavede čtenáře do Dánska v 

době druhé světové války. Dvě kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku 

nijak neuvědomují, pociťují ji snad jen v tom, že už se v obchodech nedá 

koupit tolik věcí, zvláště jejich oblíbených sladkostí. Válečné hrůzy však náhle 

a brutálně vtrhnou do jejich života, když Němci začnou v okupovaném 

Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se v ohrožení života. 

Annemariini rodiče se rozhodnou malou kamarádku své dcery zachránit... 

 

 

Napínavý příběh pro starší čtenáře je prvním dílem volné série originálních 

detektivek pro mládež. Hlavní hrdina, šestnáctiletý Leon, se dostane na 

šikmou plochu a skončí ve vězení pro mladistvé. Naštěstí je brzy propuštěn 

na podmínku a získá dokonce i výuční místo v květinářství. Naneštěstí hned 

první den doslova zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopitelně 

podezřelým číslo jedna. Naštěstí je tu Laura, dcera jeho šéfa, která mu jako 

jediná věří. Ti dva se společně rozhodnou vypátrat skutečného vraha a 

dokázat Leonovu nevinu. Bláznivé dobrodružství může začít… 

 

 



 

Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii a mají podobné 

problémy ve škole, doma a i s dívkami. Od sebe je dělí jen jedna věc: Hadrien 

žije v roce 1914 a Adrien v roce 2014. Jejich osudy se propojí, když si začnou 

díky tajemné schránce posílat dopisy. Nejdříve vůbec netuší, že jejich dopisy 

putují časem. Když si Adrien uvědomí, že Hadrien žije v minulém století, 

rozhodne se ho varovat – blíží se první světová válka a jeho kamarád se musí 

za každou cenu ukrýt! 

 

 

 

To si takhle čutáte a najednou prásk! Československo! Je pondělí 28. 

října 1918. Jenda Vosika už se těší, jak si po škole zahraje s kamarády 

fotbal. Jenže jeho tatínek, učitel a zapálený vlastenec, s ním má na 

odpoledne úplně jiné plány. Zatraceně, přijít pozdě na tak důležitý 

zápas si Jenda nemůže dovolit! Právě dnes vzniklo Československo. A 

Jenda netuší, že tohle jeho zpoždění je jen začátek velkého 

dobrodružství, které se protáhne na několik let a skončí o tisíc 

kilometrů dál. Ilustrovaný román pro mladé čtenáře o bouřlivých 

událostech prvních dnů samostatného státu i o Jendových snech, v 

nichž hlavní roli hraje fotbalový míč. O střetech mnoha pohledů a 

mnoha pravd. A taky o pouličních bitkách i cestách za kusem špeku a 

pytlíkem krup. Dobrodružný příběh doplňují fakta a zajímavosti z 

velkých dějin i každodenní reality první republiky. První léta Československé republiky očima 

jedenáctiletého Jendy Vosiky. Z bouřlivých Sudet až na Podkarpatskou Rus. 

 

Pustý ostrov a na něm tajuplný zámek plný duchů, obrazů a podivných hostů. 

Když kapitán Orkolora pozve na své honosné sídlo jako vystřižené z 

filmového hororu příbuzné a známé, aby společně strávili letní dovolenou, 

dospívající osiřelá Agnes ještě netuší, že ji tu čeká nejen první pusa, ale i celé 

klubko záhad. Co taky čekat od místa, kde vám postele stelou bezejmenná 

trojčata a kde se po chodbách promenádují lišky? Jenže pobledlá dívka s 

prořízlou pusou a našpicovanýma ušima se jen tak něčeho nezalekne a 

každému se dostane na kobylku, i když přitom občas odhalí něco, co by snad 

ani vědět nechtěla. Protože na Orkolorově ostrově straší nejenom na zámku, 

ale taky někomu pořádně ve věži. Komiks Agnes a sedmý host rozhodně 

nezapře svůj severský původ. Barvy jsou chladné a humor černý jako půlnoc. 

Ale jeho naoko otrlou, v duši však citlivou hrdinku si zamilujete dřív, než řeknete... spiritismus. 

Malý příslovníček je sestaven z nejznámějších, i méně známých českých 

přísloví, která vycházela ze zkušeností našich předků a odrážela poznatky z 

běžného života. Mnohdy rozumné, někdy ale zábavné až absurdní výtvory 

jsou dokladem bohatosti naší lidové slovesnosti. Přísloví jsou doplněna, 

krásnými ilustracemi Jiřího Trnky. 

 

 

 



 

Vypravěčství Alana Copea, amerického veterána z druhé světové války, 

fascinovalo francouzského komiksového tvůrce Emmanuela Guiberta 

natolik, že začal vzpomínky svého přítele na mládí v armádě zachycovat 

do podoby komiksu. Válka v jeho podání je řetězcem z malých, nikoli 

velkých dějin - paměť vydává jednotlivé scény a portréty lidí, vzpomínky 

na každodenní život. Způsob, jímž Alan vypráví, společně s Guibertovou 

někdy úspornou, jindy fotograficky dokumentární kresbou vyvolává 

dojem, že jsme jako posluchači přímo přítomni jeho vyprávění a obrazy 

naplněné sugestivní atmosférou se rodí v naší mysli. Na válce podle Alana 

není nic velkolepého ani hrdinského. V souhrnu oněch "skrz naskrz 

pravdivých okamžiků" však každá událost hraje roli jakéhosi paměťového 

paliva. Guibert nám tak kromě faktů nabízí i sledování mechanismu 

paměti "v akci". Originální, přesné a citlivé zpracování je pak dílem 

vytříbené grafické alchymie, jejíž ingredience jsou buď povahy přísně dokumentární, jindy zas jen 

zlehka nahozené autorovou představivostí. První z celkem tří komiksových knih, v nichž americká 

armáda pronikne do válečné Evropy i do květnové Prahy, zachycuje Alanův vojenský výcvik ve 

Spojených státech v letech 1943-45 a uzavírá se v okamžiku vylodění ve francouzském Le Havru.  

 

Vypravěčství Alana Copea, amerického veterána z druhé světové války, 

fascinovalo francouzského komiksového tvůrce Emmanuela Guiberta 

natolik, že začal jeho vzpomínky na mládí v armádě přetvářet do podoby 

komiksu. Válka v tomto podání není řetězcem velkých událostí, paměť 

vydává jednotlivé scény a portréty lidí, vzpomínky na každodenní život a 

na situace, které s absurdní skutečností války vlastně nesouvisejí. Způsob, 

jímž Alan vypráví, společně s Guibertovou někdy úspornou, jindy 

fotograficky dokumentární kresbou, vyvolávají dojem, že jsme jako 

posluchači přímo přítomni jeho vyprávění a obrazy naplněné sugestivní 

atmosférou se rodí výlučně v naší mysli. Druhá z celkem tří komiksových 

knih nás dovede skutečně až do Prahy, kam předvoje americké armády 

dospěly několik dní před jejím osvobozením sovětskou armádou. Jak 

známo, demarkační linie a jejich respektování vedly k tomu, že se 

spojenecká vojska zastavila u Plzně, ovšem méně známý je fakt, že jejich průzkumy byly promptně 

stahovány dokonce ze samotné Stověžaté. Povstání v hlavním městě bylo ponecháno svému osudu a 

rukám Rudé armády. Francouzský komiks o americkém vojákovi tedy fascinujícím způsobem mapuje 

bílá místa v české historii. 

 

Závěrečný díl biografického komiksu, který podle vzpomínek 

amerického veterána Alana Copea za-chytil uznávaný francouzský 

tvůrce Emmanuel Guibert, se nese v duchu zklidnění. Dramatické napětí 

války, jež pohánělo první dva díly, přechází ve třetím dílu v napětí a boje 

vnitřní. Po skončení druhé světové války Alan zůstává v Evropě a s 

novými povinnostmi poznává nové končiny a nové lidi. De-mobilizace ho 

sice přivede krátce zpět do USA, ale jen proto, aby si uvědomil, že s 

tamním povrchním způsobem života nechce mít nic společného. Z 

dlouhé osobní krize a bolestného hledání nové životní cesty, které 

provází intenzivní pátrání po zmizelých přátelích, se pomalu rodí 

Alanova nová, duchovnější a vědomější osobnost. 

 



 

Podle dějepisce Herodota žil v Malé Asii v 6. století před Kristem otrok 

Aisopos čili Ezop. Byl prý hrbatý, znetvořený a koktavý, ale hlavu měl 

bystřejší a myšlení pronikavější než lidé urostlí a zdraví. Uměl pobavit 

posluchače zvířecími bajkami a vtipnými příběhy, ale zdaleka ne všichni jeho 

současníci byli jeho obdivovatelé. Traduje se, že byl v Delfách popraven za 

údajné rouhání bohům. Ezopovi byla připisována většina starověkých bajek, 

zapsány však byly až po třech stoletích od jeho smrti. Mnohokrát byly 

převyprávěny prózou i ve verších a najde se jen málo těch, co by nevěděli, 

kdo byl Ezop. Ale ať už se ten moudrý muž jmenoval Ezop, nebo jinak, ať už 

žil v 6. století před Kristem, anebo jindy, ať už byl thráckého původu, nebo 

jiného, hlavní je, že jeho bajky dodnes nezestárly. 

 

Nejznámější příběhy francouzské literatury ani po 360 letech neztrácejí na 

aktuálnosti a stále baví děti po celém světě. Znovu a znovu čtou nové 

generace bajky O lišce a čápu či O lišce a vráně a mnoho dalších, které vyšly 

z pera Jeana de La Fontaina a svým vtipem a chytrostí jsou zcela nadčasové. 

K 400. výročí narození tohoto fenomenálního spisovatele a básníka vychází 

výpravné vydání jeho bajek, jež svými ilustracemi doprovodil Alexandre 

Honoré a do českého jazyka volně přebásnil Robin Král.  

 

 

 

Výběr bajek slavného francouzského autora, jehož verše mají švih i vtip, a v 

každé bajce dovedou překvapit svou chytrostí a tím, jak přiléhavě líčí 

pinožení lidské rasy, byť je v nich přioděna do škrabošek říše zvířat. JEAN DE 

LA FONTAINE (1621–1695) má v evropské literární tradici výsadní 

postavení, neboť ve svých bajkách dokázal z již poněkud obstarožního a 

učebnicového žánru udělat vzrušující básnický komentář ke společenským 

problémům a událostem své doby. La Fontainovy bajky zachycují morální 

problém v jeho nejednoznačnosti a přitom s ohromným citem pro reálnou 

situační kresbu. Nevychvalují ani neodsuzují žádnou konkrétní lidskou 

vlastnost samu o sobě – kromě hlouposti ve všech jejích podobách. Spíše 

ironicky, přesně a v neposlední řadě zábavně zachycují nejčastější podoby 

střetu protipólů lidského jednání: přičinlivosti se zahálčivostí, vypočítavosti 

s naivitou, panovačnosti s patolízalstvím... 

Každý z nás si vzpomene alespoň na jednu z klasických bajek, ve kterých se 

zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy nepěkným 

vlastnostem. Kniha, kterou vám nabízíme je výběrem z bajek Jeana de la 

Fontaina, ve kterém nechybějí příběhy Vlk, koza a kůzle, Havran a lišák, Zajíc 

a želva, Nemocný jelen, Vlk pastýřem či Lišák a čáp. Text čtyřiceti bajek je 

přizpůsoben dětskému čtenáři a doprovázejí ho působivé a názorné 

ilustrace. 

 

 

 



 

 

Neuvěřitelné vyprávění malého Jihoameričana Pedrita. V jeden letní 

podvečer sedí u moře na skále a vidí, jak nad mořem přistává UFO. Z lodi 

vystoupí bělovlasý kluk přibližně stejného věku. Mezi chlapci se rozvine 

neobvyklý rozhovor a mimozemšťan Ami pozve Pedrita na vesmírnou 

procházku ve své lodi. Pedro zažije nevídaná dobrodružství a zasvěcení do 

tajů vesmíru i Země - poznává vyvinuté bytosti a civilizace, které plně a 

radostně vnímají každý okamžik života a řídí se zákonem bezpodmínečné 

lásky. Hned po prvním vydání se stala knížka bestsellerem v celé Jižní 

Americe. 

 

 

Příběh začíná jako děsivé snové drama mlhavým probouzením se vážně 

zraněného mladičkého lyžaře Bena Brauna, který se musí vyrovnat s faktem, 

že přišel o obě nohy. Končí tím jeho život? Co bude dál? Ne, nejde to lehce. 

I když mu pomáhá jak vstřícný nemocniční personál, tak jeho rodiče, sestra 

Vendy a kamarádi z lyžařského oddílu rozpačitý Oskar a sympaticky jedovatá 

Mikina. Vždyť ani oni to nemají jednoduché – nevědí, jak se chovat. Jak se 

mají na Oskara dívat? O čem mají mluvit? Ben navíc začíná tušit, že není 

ještě všechno vyřčeno. Že v pozadí jeho tragického úrazu stojí něco, o čem 

ani jeho kamarádi ani personál nechce mluvit. Má to něco společného 

s Dankou? Dívkou, na kterou si Ben myslel? Nakonec se ale Ben pustí do 

boje…  

 

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví 

proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, 

rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se 

svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit 

svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě 

všeho schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a 

mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo 

do nitra Prašiny. 

 

 

 

Tajemství Šumavy v ohrožení. První díl dobrodružné série Tromby. 

Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných okolností 

zmizel ve skalách jeho otec a málem přišel o maminku, začínají i na Edwina 

dorážet temné síly. Brzo si uvědomí, že se jim musí postavit čelem a bojovat, 

stejně jako hrdinové jeho milovaných fantasy knížek. Spolu s kamarády se 

rozhodne ochránit tajemství, které mu zanechal otec: mapu Šumavy a záhadný 

zápisník, který by v rukou mocných proměnil šumavské hvozdy v kamennou 

poušť. 

 



 

 

Jmenuju se August a vypadám trochu zvláštně… ale jinak jsem stejný jako vy! 

Auggie není obyčejný desetiletý kluk, i když dělá docela obyčejné věci – jako 

všechny děti v jeho věku. Má totiž skutečně neobyčejnou tvář... Narodil se s 

deformovaným obličejem. Když má nastoupit do páté třídy Beecherovy školy, 

vzbuzuje to v něm i v jeho rodičích obavy, naději a otázky, jak ho jeho noví 

spolužáci přijmou. Podaří se Auggiemi přesvědčit své spolužáky o tom, že je 

navzdory svému vzhledu stejný jako oni? 

 

 

 

Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě plné 

překážek a pastí, o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most, o 

neochvějné psí obětavosti položit život za svého páníčka, o naději, kterou 

nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí moudrosti, která nám 

lidem otevírá oči. Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný z 

reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných 

psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé v bezcitné 

honbě za penězi dopouští na nejlepším příteli člověka. Je to kniha bez příkras a 

hollywoodského zjemňování. Jako bychom nahlédli do hlavy toulavého psa 

Gumpa a viděli všechno, co si prožil, jeho očima. Autor se setkal s trýznivými 

psími osudy a s jejich zážitky, nad kterými někdy zůstává rozum stát. Touto 

knihou chce lidem otevřít oči a ukázat jim, že každý z nás může pomoci, pokud si začne všímat dění 

kolem sebe, a přestane spoléhat, že situaci napraví někdo jiný.  

 

Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn zrovna 

snadné. Jednoho dne se s ní zatočí svět a ona se rázem ocitne ve známé ulici, 

jenže téměř sto let před svým narozením. Vzápětí pochopí, že tím největším 

rodinným tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit, jaké nebezpečí 

člověku hrozí, když se zamiluje napříč časem. 

 

 

 

 

Být čerstvě zamilovaná v minulosti vážně není dobrý nápad. To si přinejmenším 

myslí šestnáctiletá Gwendolyn, novopečená cestovatelka časem. Koneckonců 

mají oba s Gideonem docela jiné starosti. Například jak zachránit svět. Nebo se 

naučit tančit menuet (a ani jedno není vůbec snadné!). Gwen má sice po svém 

boku několik dobrých rádců, ale když se Gideon začne chovat tajuplně, je jí 

jasné, že musí své hormony co nejdříve dostat pod kontrolu. Jinak z toho, že 

láska nezná čas, nezbude vůbec nic! 

 

 



 

Podivín doktor Fišer do svého domu obehnaného plotem s ostnatým drátem 

nikoho nepouští. Když se Petrův otec zmíní, že pro doktora pracuje, probudí 

v synovi zvědavost. V domě na kopci prý bydlí nějaký kluk. Nikdo ho ale 

nezná, do školy nechodí, nehraje florbal… Petrovi se podaří s pomocí 

kamarádky Kristýny a dokonalé lsti vniknout do domu. Co objeví, je šokující, 

a co bude následovat, ještě mnohem víc! Napínavý příběh, který vám 

nedovolí odejít! 

 

 

 

Tony se s velkou rodinou právě přistěhoval do nového města, navíc do domu, 

ve kterém nejspíš straší. Rád hraje míčové hry, nejraději ze všeho kin ball, 

týmový sport s velkým balonem. Ríša je Tonyho pravý opak: maminka mu 

láskyplně říká Otesánku, protože má pár kilo navíc, a spíš než na hřišti byste 

ho potkali v hudební škole. Přestože jsou každý jiný, rychle se spřátelí. Tony 

učí Ríšu kin ball a Ríša by byl moc rád, kdyby Tony začal chodit na housle. Jenže 

je tu háček: kluci nemají druhé housle. Rukopis knihy zvítězil v literární soutěži 

Albatrosu pro rok 2017 na téma Potkali se ve škole. 

 

 

 

Nikola to doma nemá jednoduché. Táta je po smrti a s máminým přítelem 

Zdeňkem zrovna nevycházejí. Ještě že má mladšího brášku Martina, který ji 

má rád a se kterým si báječně rozumí. A taky paní Stoklasovou, která Martínka 

občas pohlídá, aby mohla Nikola do školy, kam už takhle moc nechodí. Jednou 

ale paní Stoklasová dostane infarkt. Martínek je zrovna u ní, zavolá jí 

záchranku a zachrání jí život. Paní Stoklasová mu za to chce splnit jedno přání 

- a Martínek si přeje, aby mohla Nikola jet na lyžák... 

 

 

 

To nejlepší z dětské poezie talentovaného básníka Radka Malého: verše ze 

svého dnes již proslulého slabikáře (jedinečně ilustrovaného Matějem 

Formanem) a dalších čítanek a učebniček pro děti vybral sám autor a k tomu 

přidal řadu krásné nové lyriky. S dívčí něhou a přitom s humorem poezii 

ilustrovala malířka Anna Neborová a klučičí prvek v podobě písma ze 

stavebnice Merkur přičinil typograf Marek Pistora podepsaný také pod 

nápaditým designem této po všech stránkách povedené knihy. 

 

 



 

Výpravné souborné vydání slavné stínadelské trilogie Jaroslava Foglara. 

Neuvěřitelné příhody Rychlých šípů plné soubojů a tajuplných zážitků při 

pátrání po záhadném talismanu ježkovi v kleci, ukrývajícím vynález dávno 

mrtvého učně Jana Tleskače, jejich výpravy do starobylé městské čtvrti, 

ovládané tajemným bratrstvem Vontů, kde "cizinci" nemají co pohledávat, 

čítaly celé generace mladých čtenářů jedním dechem. Foglarovo nedostižné 

vypravěčství skvěle doplňuje více než 600 nových barevných ilustrací Milana 

Tesleviče. 

 

 

Na základě zpovědi zachycené na magnetofonových páscích zpracovali Kai 

Hermann a Horst Rieck autentický životní příběh německé narkomanky 

Christiany F. Dnes již dospělá Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti 

letech setkala v evangelickém centru pro mládež s hašišem, ve třinácti na 

diskotéce s heroinem. Brzo se stala na drogách závislou, přes den chodila 

do školy a odpoledne si spolu se svými přáteli-narkomany vydělávala na 

stanici ZOO peníze na drogu prostitucí. Její matka skoro dva roky netušila 

nic o dvojím životě své dcery. Christiane F. vypráví s obdivuhodnou snahou 

o přesnost a odzbrojující otevřeností o osudech dětí, o kterých se veřejnost 

dozvídá až z titulků novin, jež oznamují jejich smrt. Příběh Christiany F. se 

denně opakuje kdekoli na světě. 

 

Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice 

doputuje dvojice podezřelých cizinců, znamená to pro Martina jediné: 

rychle vzít nohy na ramena. Osiřelý dvanáctiletý čeledín od koní netuší, 

proč mu tihle hrdlořezové usilují o život. Ví pouze tolik, že musí na radu 

otce Gastona ještě této noci prchnout z kláštera daleko na Východ a v 

srdci tehdejšího křesťanského světa Konstantinopoli vyhledat strýce, 

který jediný zbyl z jejich rodu. Strastiplná výprava, na níž se k chlapci a 

jeho věrnému psovi přidají dcera loupeživého vladyky, její kocour a 

značně pochybný rytíř Samuel, je jako každý dobový příběh iluminována 

krvelačnými úklady, černou magií a také humorem odrážejícím skutečnost, že Martin rozumí řeči zvířat. 

Dobrodružný román mladého talentovaného autora poutavě ilustruje stanovisko historiků, že „temný“ 

středověk nebyl zdaleka černobílý, a zjednal si za tím účelem pozoruhodného vypravěče. Na cestě přes 

Olomouc, Prešpurk a po řece Dunaji až k tehdejšímu pupku světa u Bosporu čtenáři od 10 let poznají, 

jak se lidé v polovině dvanáctého století živili, z čeho se těšili a jak hřešili, čeho se báli, proč se káli a 

jaké je ovládaly předsudky.  

Annelies Marie Franková (12. června 1929 - březen 1945) v roce 1933 s rodiči 

uprchla z Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v 

půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944 

deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do koncentračních táborů 

v Německu, přežil jen otec. Anne zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec 

deník vydal, byl přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován.  

 

 



 

 

Soren je mládě sovy pálené a žije v lesnatém království Tyto. Jednoho dne však 

vypadne z hnízda a je unesen do temného kamenného bludiště, školy svaté 

Aegolie. Hned mu začne být jasné, že v této škole se děje něco nekalého. 

Spřátelí se s mladou sovičkou Gylfie a oba dospějí k tomu, že musí z tohoto 

ponurého místa utéct. Aby unikli, budou se však muset odhodlat k něčemu, co 

ještě nikdy v životě nezkoušeli: k letu. A tak začíná jejich dobrodružná cesta za 

svobodou, na níž se setkají s novými přáteli, pokusí se zjistit pravdu o 

tajuplném spiknutí a zachránit soví svět před strašlivou hrozbou. 

 

 

Soren a jeho soví kamarádi Gylfie, Šerozrak a Hrabík, hlavní hrdinové příběhu 

V zajetí, se vydávají na dlouhou a nebezpečnou pouť: po útěku ze zajetí se 

pokoušejí najít Velký húlský strom. Podle starých sovích legend na něm žije 

řád odvážných sovích rytířů, kteří noc co noc vzlétají do povětří, aby konali 

vznešené skutky. Čtyři přátelé se na své cestě potýkají jak s pochybami, tak s 

nejasnou hrozbou. Hvozdy jako by se plížilo neviditelné zlo... Podaří se jim 

překonat všechny nástrahy a nalézt ostrov s mohutným stromem, ukrytý ve 

věčné mlze? Jsou všechny ty legendy pravdivé, nebo je skutečnost úplně jiná? 

A najde se v tom vzdáleném sovím světě místo pro čtyři přátele, kteří chtějí 

pomáhat v boji proti tajemným nepřátelům, pustošícím stále další a další soví 

království? 

Román pro dospívající, ve kterém velkou roli hrají koně. Darek, kterému táhne 

na čtrnáctý rok, žije se svým otcem a mladší sestrou v horské vesnici na 

moravském Slezsku. Po smrti matky, ke které měl velmi něžný, silný vztah, se 

jeho život změnil. Dospívá rychleji než většina jeho vrstevníků a lidé kolem něj 

si to uvědomují. V důsledku hospodářské krize přijde otec o zaměstnání a 

vydělává si příležitostným truhlařením, brigádami na stavbách nebo v lese. 

Nenese svou situaci lehce, jeho sklon k nadměrnému pití alkoholu se 

prohlubuje. Vtom se však objeví dávný kamarád Anton a otevře mu nové 

životní perspektivy: budou společně chovat koně. S koňmi se do jeho 

jednotvárného života dostává nejen prvek dobrodružství, ale i určité prestiže. 

Najednou má navrch dokonce nad Hugem, svým dlouholetým nepřítelem a rivalem. Příběh spojuje 

dobrodružné prvky s prvními něžnými náznaky erotického vztahu; nad vším dominuje silná touha 

dospívajícího kluka po přijetí, lásce a odstranění krutostí páchaných jak na lidech, tak na zvířatech. 

 

 Nechme se okouzlit strhujícím příběhem kouzelného 

prstenu, který hraje klíčovou roli v boji dobra a zla v dávné 

Středozemi. Nechme se pohltit Středozemí, obdivujme se 

zoufalému hrdinství malého hobita, který jediný se může 

pokusit donést temný prsten tam, kde bude možné ho zničit, 

strachujme se, že by snad svůj úkol splnit nedokázal a 

nezachránil Středozemi před přílivem tmy, která by její 

obyvatele uvrhla do otroctví a beznaděje. Nechme se 

okouzlit – Pán prstenů nám tu možnost dává, nezávisle na 

tom, jestli jsme seriózní dospělci nebo dychtivé a naivní děti. 



 

Místo a čas děje: Brémy 2046, povodeň. Vyprávění hlavního hrdiny, 17letého 

studenta Arnima, se odvíjí před očima čtenářů formou jeho záznamů o sobě, 

vzpomínek na dědečka a babičku, postřehů o jeho blízkých, o spolužácích, o 

otravném personálním počítačovém poradci atd. jako právě promítaný film. 

Citlivý Arnim žije v neúplné rodině jen s mámou a se sestrou Gézou, jako 

každý 17letý kluk touží po lásce, ale ne jen po té fyzické, mluví o ní se 

spolužáky, sleduje optimistické zprávy o rozběsněném vodním živlu, který 

prý mají příslušné orgány dokonale pod kontrolou, všímá si, jak na deštivé 

přívaly reagují lidé kolem, a pozoruje rozbouřenou řeku. Rozumem i citem 

zaznamenává plíživě narůstající napětí plné nečekaných, dramatických 

momentů. Povodeň vyvrcholí protržením hráze... Co všechno s sebou velká 

voda odnese? Dynamický, netradičně vystavěný příběh o moderním přetechnizovaném světě 

bezděčně burcuje čtenáře k zamyšlení, jak by se zachoval třeba on sám v takové mezní situaci, jakou 

zažil Arnim. 

 

Na Zeměploše, která je placatá a putuje vesmírem na zádech obrovské želvy, 

se najednou dějí nepředstavitelné věcí, neboť do královské politiky se 

zamíchaly tři místopřísežné čarodějky – Bábi Zlopočasná (ta z Čaroprávnosti) 

a její dvě kolegyně z magického sdružení. Bojují totiž o to, aby na trůn dosedl 

ten správný král... Příběh, ne nepodobný Macbethovi, se točí okolo tří 

čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové, stařešiny rozsáhlého klanu 

Oggů a majitelky nejhorší kočky na světě (Silvera), a Magráty Česnekové, 

věřící v nefunkční okultní předměty. Z krále Lancre Verence se stane duch 

poté, co ho zavraždí jeho bratranec Lord Felmet. Jenže Felmetova krutovláda 

se třem místním čarodějkám nelíbí a znovu se snaží dostat na trůn pravého 

krále, Verencova syna Tomjana. (Toho po vraždě Verence ukryjí v kočovné 

společnosti trpaslíka Mášrechta i s královskou korunou.) Protože ale neví, jak 

se zbavit vévody Felmeta a jeho manžeky, posunou čas v Lancre o patnáct let dopředu, aby mohl mladý 

Tomjan vznést požadavky na trůn… 

 

Anhk-morporkská Opera ... obrovská budova, v jejíchž prostorách se pohybují 

maskované postavy a provozují své nekalé rejdy ... kde umírání na jevišti 

občas bývá víc než metafora ... kde jsou nevinné mladé sopranistky lákány do 

osudových tenat padouchy v děsivě odporných večerních robách. Kde 

narazíte na dvě stará dámy ve špičatých kloboucích, které zatímco v lóži 

pojídají burské oříšky, upírají pohledy na obrovský křišťálový lustr nad 

hledištěm a tiše si pobrukují: "No, jestli se teď každou chvíli nestane velký 

neštěstí, tak teda nevím." Ano, Bábi Zlopočasná a Stařenka Oggová, největší 

čarodějky Zeměplochy, se vypravily užít si jeden nevinný (ale co je u Bábi 

Zlopočasné tak docela nevinné?) večer v Opeře. A nejen to. Je tedy jasné, že 

budou potíže (jenže pěkné představení s několika zavražděnými si prostě 

musíte procítit). 

 

 



 

První knížka příběhů o třináctileté Nině, která nade všechno miluje tanec. 

Nina je přijata na baletní školu. Nina se chce stát baletkou jako byla její 

maminka, která jí před rokem a půl zemřela. Otec s jejím přáním nesouhlasí, 

je nezaměstnaný a nemá dost peněz, aby Nině mohl platit baletní školu. Nina 

se však svého snu nevzdává a s pomocí své kamarádky Zity a jejích rodičů se 

jí podaří složit zkoušky a získat stipendium na baletní škole Camargo. 

Nastávají však další problémy, otec ji seznámí se svou mladou přítelkyní 

Odile... 

 

 

 

Druhá knížka příběhů o třináctileté Nině, která nade všechno miluje tanec. 

Nině hrozí, že bude muset opustit školu, s otcem a Odile se má stěhovat do 

Egypta. Nině moc chybí maminka, v baletní škole je spokojená, ale Odile se 

nastěhovala k nim domů. Nina se s tím těžko vyrovnává, chová se k Odile 

ošklivě. Když jí otec oznámí, že dostal práci v cizině, má pocit, že se jí hroutí 

celý svět. Za žádných okolností nechce zanechat studia tance a odstěhovat se 

do Egypta. Dokáže vyřešit tuto situaci? 

 

 

 

 

Třetí knížka příběhů o třináctileté Nině, která nade všechno miluje tanec. Ninu 

čeká první veřejné vystoupení. Otec se se svou přítelkyní Odile chystá na cestu 

do Egypta, kde bude pracovat. Nina je šťastná, že může zůstat v Paříži a 

pokračovat ve studiu na baletní škole Natividad Camargo, kde získala 

stipendium. Bydlet bude v podnájmu u matky spolužáka Émila. Ještě před 

otcovým odjezdem pořádá škola baletní představení. Nina se nesmírně těší 

na své první vystoupení v opravdovém divadle, ale je zaskočena Juliiným 

chováním... 

 

 


