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Matt Ralpsh: Dcera ohně

Hazel až do svých dvanácti let neopustila kouzlem chráněnou mýtinu, kde žila se
svou matkou – čarodějkou. Jednoho dne se tam však zjeví nebezpečný démon a
matku  unese.  Dívka  se  poprvé  ve  svém  životě  vydává  za  hranice  mýtiny  s
nelehkým úkolem matku najít. Cestou se přidá k pochybnému lovci čarodějnic a
jeho učedníkovi Davidovi. Ti netuší, že Hazel je také čarodějka. Její schopnosti se
začaly projevovat až po šoku z matčina únosu a i  ona sama je z toho pěkně
vyděšená. Dokáže dívka matku najít a vysvobodit ji ze spárů zlého démona? Co se

stane, až David zjistí, že Hazel umí kouzlit s ohněm? Vždyť jeho úkolem je čarodějnice chytat a přivádět
je před soud 

Tor Seidler: Prvorozený
Úžasný román se zvířecími hrdiny, inspirovaný Voláním divočiny a Lvím králem
Straka Maggie žije  na ranči v Montaně. Jednoho dne uvidí vlka,  což ji  velmi
překvapí. V Montaně a vlastně na celém americkém západě se totiž vlci neukázali
celá  desetiletí.  A  tenhle  vlk  jménem Safír  je  navíc  výjimečný.  Je  to  nádherné
stvoření s neobvyklým modravým odstínem srsti.  Maggie se rozhodne,  že mu
bude dělat společnici. Safír se připojí ke skupině dalších tří vlků. Společně založí
smečku v nádherném údolí Lamar v Yellowstonském parku - a Safír pojmenuje

svého prvorozeného syna právě po tomhle údolí. Lamar začne záhy projevovat nesmírnou touhu po
poznání  okolního  světa.  A  Maggie  tomuhle  zvláštnímu mladému vlkovi  postupně  propadne.  Spolu
zvládají nástrahy života v divočině a jejich pouto se ještě upevní.  Tor Seidler vykresluje dojemný a
věrohodný portrét života ve vlčí smečce, kde je k přežití třeba spousta odříkání i velká dávka štěstí 



Kelly Barnhill: Čarodějčin syn
Matka dvojčat  Neda a  Tama je  čarodějka,  svá  kouzla  uchovává  ve sklepě v
hliněném hrnci.  Jednoho dne  se  jeden z chlapců nešťastnou náhodou utopí.
Vesničané jsou přesvědčení,  že  přežil  ten nesprávný.  Když do vsi  vrazí  Král
loupežníků,  aby  hrnec  s  kouzly  ukradl,  Ned  prokáže  nečekanou  odvahu  a
kouzla,  svou rodinu i  celou vesnici  ochrání.  Jenže  tím dobrodružství  teprve
začíná…Ve vesnici na druhé straně lesa žije Áine, bystrá a praktická dcera Krále
loupežníků, které v hlavě straší poslední slova její matky na smrtelné posteli:

„Nesprávný chlapec ti zachrání život a ty zachráníš jeho.“ Když se cesty obou mladých hrdinů protnou,
nezbývá  jim  než  spojit  síly  a  důvěřovat  si:  musejí  totiž  zabránit  válce,  která  užuž  mezi  oběma
královstvími hrozí vypuknout. Také tato kniha americké autorky, jejíž skvostný fantasy román Dívka,
která upíjela měsíc zaznamenal fenomenální úspěch u kritiků i čtenářů,  získala několik význačných
ocenění 

Siléne Edgar: 14-14 Přátelství napříč staletími
Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří od sebe žijí jen pár kilometrů
ve Francii. Mají problémy ve škole, doma a i s dívkami – jako většina kluků jejich
věku. Jen jedna věc je od sebe dělí: Hadrian žije v roce 1914 a Adrien v roce
2014. Jejich osudy se záhadně propojí, když si začnou psát dopisy. Myslí si, že
píšou jenom vzdálenému bratranci, a vůbec netuší, že jejich dopisy putují časem.
Když si Adrien uvědomí, že Hadrien žije před sto lety, rozhodne se ho varovat –
blíží se první světová válka a jeho kamarád se musí za každou cenu ukrýt 



Sara Pennypacker: Pax, můj liščí přítel
Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční přátelé.
Jednoho dne se však stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí do armády a
přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V dědečkově domě, pět set kilometrů
od domova,  si  Petr uvědomí, že není tam, kde má být – s Paxem. A tak se,
poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory blížící se válce na dalekou
cestu, aby se se svým přítelem opět shledal. Ani Paxovi, který neochvějně čeká na
svého  chlapce,  se  však  nevyhnou  nebezpečná  dobrodružství  a  překvapivá

odhalení… 
Brian Selznick: Hugo a jeho velký objev
Příběh, o nějž se s vámi chceme podělit, se odehrává v roce 1931 pod střechami
Paříže. Setkáte se v něm s chlapcem jménem Hugo Cabret; tento chlapec kdysi
dávno objevil kresbu, která mu navždy změnila život. Hugo je sirotek, který se
stará o nádražní hodiny a v půdním bytě ukrývá velké tajemství. Součástí tohoto
spletitého tajemství a okouzlujícího dobrodružství, které se kolem něj odvíjí, je i
zápisník  Hugova  otce,  klíček  na  krku  chlapcovy  nové  kamarádky  Isabelle,
záhadný majitel hračkářství Papa Georges a magie rodící se kinematografie. Celý
příběh je odvyprávěn jedinečným propojením slov a ilustrací a nabízí tak nový

čtenářský zážitek 
Kouzelníci z pradávna

Kdysi  dávno  pradávno  byla  magie  skutečná  a  temné  hvozdy  byly  plné
kouzelných tvorů. Jenže pak přišli válečníci… Příběh kouzelnického chlapce a
mladé válečnice, kteří byli vychováni, aby jeden druhého k smrti nenáviděli. Zar
je chlapec z kmene kouzelníků, ale nemá magické schopnosti, a udělá cokoliv,
aby je získal. Čára je dívka z kmene válečníků, ale vlastní zakázaný kouzelný
předmět, a udělá cokoliv, aby to utajila. Zdá se, že osud se proti nim spikl a Zar
s  Čárou  musí  zapomenout  na  svoje  odlišnosti,  aby  se  dostali  do  temného

sklepení pod válečnickým hradištěm. Právě tam procitá cosi, co spalo stovky let… 



Kerstin Gier: První stříbrná kniha snů
První díl nové trilogie od Kerstin Gierové, autorky oblíbených Drahokamů!
Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy a zdivočelá chůva se 
sekerou… sny Liv Silberové jsou poslední dobou docela strašidelné. Obzvlášť jeden ji
neustále pronásleduje. V tomhle snu je v noci na hřbitově a pozoruje čtyři kluky 
během jakéhosi podivného magického rituálu. Ti kluci jsou jí ale povědomí a není to
náhoda, skutečně existují, chodí totiž s Liv do školy a vlastně jsou docela fajn. A 
někteří teda obzvlášť ;) Opravdu strašidelné – ještě strašidelnější než jakýkoli 

hřbitov v noci – je to, že tihle kluci o ní vědí věci, které by ve dne nikdy nahlas neřekla, leda ve snu. Jak
je tohle možné? Je to pořádně zamotaná hádanka, ale hádankám nemohla Liv nikdy odolat… 

David Walliams: Půlnoční gang
Vítejte  ve  světě  Půlnočního  gangu!  Půlnoc  je  čas,  kdy  všechny  děti  tvrdě  spí,
samozřejmě až na… Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve
začíná.  Když  schytal  Tom ránu do hlavy  kriketovým míčkem a  přivezli  jej  do
nemocnice  Lorda  Funta,  ze  všeho  nejdřív  se  setkal  s  příšerně  vyhlížejícím
zřízencem, který ho hrozitánsky vyděsil. Měl pocit, že už nemůže být hůř, ale v tu
chvíli mu do cesty vstoupila ďábelsky zlá vrchní sestra na dětském oddělení. Tom
se však brzy vydá na nejpříjemnější cestu ve svém životě – stává se součástí něčeho

ohromného… 



Michael Scott: Alchymista: tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela
Josh a Sophie jsou obyčejná dvojčata, která si chtějí během prázdnin vydělat na
první auto. Josh si najde práci v malém knihkupectví u manželů Flemingových a
jeho sestra v kavárně naproti přes ulici. Jednoho dne se jim změní celý život, když
se  v  ulici  objeví  podivné  auto  s  ještě  podivnější  posádkou.  Jsou  svědky
kouzelnického souboje  o  starodávnou knihu kouzel,  která  má nevídanou moc.
Obsahuje totiž všelijaké návody a postupy popisující  mimo jiné výrobu zlata z
běžných kovů nebo elixír mládí. Není divu, že po ní touží chamtivý Dr. Dee, který

se spojil se starší nesmrtelnou rasou, jež zemi vládla dávno před příchodem lidí. Dee zaútočí na Nicka
Fleminga, který ale není jen ledajakým obchodníkem, ale především strážce tajemství knihy kouzel a
také alchymista v jedné osobě. Dvojčata se mu po počátečním šoku snaží pomoci ubránit knihu, ale je to
marné. Dee si odnáší nejen to, pro co přišel, ale také unáší alchymistovu ženu Perenelu. Naštěstí Josh v
boji vytrhne z knihy nejdůležitější část pro rituál, který by umožnil návrat nesmrtelných na zemi a tím
uvrhl lidstvo do jejich otroctví, ne-li hůře. Dvojčata se tak dostávají do nebezpečí, protože Dee bude
chtít získat i zbylé stránky a on nenechává svědky... 

Linda Coggin: Psí hvězda
Dvanáctiletá Daisy zemřela při dopravní nehodě, kterou zapříčinil její tatínek. Ocitne
se na onom světě,  který je docela jiný,  než si obvykle představujeme – ze všeho
nejvíc připomíná pracovní úřad. Daisy se vrátí na zem – ale v podobě psa! Dokáže
však  přemýšlet  jako  dřív,  na  svůj  předchozí  život  totiž  nezapomněla,  a  tak  se
rozhodne najít své rodiče. Uteče od rozmazleného kluka, který se jí brzy nabaží. Na
cestě za rodiči ji čekají mnohá dobrodružství, která od základu změní její pohled na
svět. 



Ellis Weiner: Templetonovic dvojčata
Dejme tomu, že znáte dvanáctiletá dvojčata, kluka a holku jménem John a 
Abigail Templetonovi. Řekněme, že JOHN JE PRAKTIK a hraje na bicí a 
ABIGAIL JE TEORETIČKA a luští kryptické křížovky. A teď si představte, že 
JEJICH OTEC JE GENIÁLNÍ, i když někdy trochu zmatený VYNÁLEZCE. A 
že jiná dvojčata – dospělá – jménem DEAN D. DEAN a DAN D. DEAN unesla 
Templetonovic dvojčata i jejich směšného psa, aby donutila jejich otce, aby se 
vzdal jednoho ze svých (docela) geniálních vynálezů. ANO, ŘEKL JSEM 

UNESLA 

Henry Chancellor: Podivuhodná dobrodružství Toma Scatterhorna.
Tajemství muzea

Dnem,  kdy  otec  malého  Toma  dostal  záhadný  dopis,  se  chlapcův  život  rázem
změní. Otec se chová podivně a usilovně po něčem pátrá, nakonec rodinu opustí a
zmizí kdesi v Asii. Tomova maminka se vydá manžela hledat a syna svěří do péče
podivínských příbuzných, kteří vlastní tajuplné muzeum. Stará legenda praví, že je
v něm ukryt největší safír na světě. A právě v době, kdy se Tomův strýc chystá z
finančních důvodů muzeum zavřít, vynoří se záhadný a Tomovi velmi podezřelý
mecenáš. Je skutečně tím, za koho se vydává? Opravdu chce udržet muzeum, nebo

se jen dostat k cennému klenotu? A co když mu jde o něco jiného, o něco, co souvisí se zoufalým
pátráním Tomova otce? A pak jednoho dne Tom náhodou zjistí, že z muzea vede cesta časem zpátky, a v
minulosti opět narazí na zlotřilého mecenáše… 



Asa Larsson: Hůl prokletí
První díl ze série PAX pro mladé čtenáře. Ozývá se tep času a vchází temnota... V
městečku  Mariefred  se  začínají  dít  podivné  věci.  K  životu  se  probouzejí
nadpřirozené bytosti. Tajná knihovna ukrytá pod kostelním návrším přitahuje zlé
síly. Její ochrana slábne a svět se ocitá v ohrožení. V těchto nejistých časech sem
do pěstounské rodiny přicházejí bratři Alrik a Viggo, kteří — jak se brzy ukáže —
byli vybráni, aby pomohli chránit tajnou knihovnu. Podle starých strážců jsou ale
na válečníky příliš mladí, a proto musejí podstoupit náročnou zkoušku. Skutečné

nebezpečí je však teprve čeká…Desetidílná série PAX je napínavá urban fantasy odehrávající se ve světě
zabydleném  bytostmi  z  hlubin  staré  severské  mytologie.  Zároveň  je  to  dojemný  příběh  o  síle
sourozeneckého vztahu i  o tom,  jak je  těžké naučit  se  znovu důvěřovat,  když nás  dospělí,  na něž
spoléháme, tolikrát zklamali. Svižný jazyk, atraktivní téma, napínavý děj a působivé komiksové ilustrace
— ideální knihy pro ty, jimž čtení k srdci zatím moc nepřirostlo. 

Marliese Arold: Sheila, dcera delfínů. Tajemství Atlantidy
Třinácté narozeniny převrátí Sheile život na ruby. Poprvé se promění v delfína, a
začne tak jedno velké dobrodružství! Společně s Mariem se vydá na cestu, aby
zachránila jeho matku ze spárů strašlivého Zaidona, Pána hlubin, kterému musí
přinést sedm magických kamenů. Ty jsou však střeženy duchy pirátů, krvelačnými
žraloky  a  dalšími  nástrahami  moří,  neboť  se  k  nim  váže  prastaré  proroctví
vyprávějící o zaniklé bájné Atlantidě a tajemné bráně světa… Další díly fantastické
dívčí podmořské romance 



Ivona Březinová: Ztraceni ve vlnách
Spoj síly a přežij! První kniha řady GO! – Gangu odvážných.Měl to být výlet, na
který nikdy nezapomenou. Nikoho ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa.
Zámořská loď, na které se plavili, začala hořet. Po chaotické evakuaci se parta
šesti dětí ocitá na člunu, který je unáší širým oceánem pryč. Po strastiplné plavbě
se  všichni  zachrání  na  opuštěném  ostrůvku  v  Karibiku.  Přežili,  ale  co  bude
následovat? 

Sita Brahmachari: Artyčoková srdíčka
Dvanáctiletá Mira pochází z chaotické, umělecké a přímočaré rodiny, kde je někdy
těžké získat si pozornost. Zatímco se zdraví její milované babičky Josie zhoršuje,
Mira začíná objevovat tajemství svých blízkých a zároveň získává tajemství vlastní.
Přitahuje ji  záhadný Jide,  kluk,  který zjevně skrývá problematickou minulost a
stejně  jako  artyčok  si  kolem srdce  vypěstoval  tvrdý  ochranný  obal.  Mira  sice
prožívá svůj první žal, ale také poznává podivuhodný a často tajuplný okolní svět.
Tento neobyčejně poctivě a vnímavě napsaný román zkoumá křehkou rovnováhu -

která se někdy mění v nespravedlnost - mezi životem a smrtí, ale především oslavuje přátelství, kulturu
a život 



Michael Citrin: Sherlock Holmes a příležitostní detektivové z Baker
Street. Pád úžasných akrobatů

Parta dvanácti hochů, která se v britské metropoli skrývá před bídou sirotčince, se
věhlasnému detektivovi Sherlocku Holmesovi nejednou osvědčila v situacích, kdy se
sám nemůže účastnit pátrání. Ačkoli se Holmesův společník a kronikář dr. Watson o
vkladu těchto  otrhaných pomocníků zmiňuje  jen  letmo,  tlupa  vedená  prohnaným
Wigginsem a bystrým Ozziem „proleze a slyší všechno“. Prokazuje to i případ, na
jehož počátku se hlavní hvězdy představení Velkolepého Barbozova cirkusu přímo
uprostřed čísla  ocitají  vinou přetrženého lana na podlaze manéže.  Je to nešťastná

náhoda, či zlý úmysl? Mají jejich tragédii na svědomí žárliví kolegové, nebo nitky zločinu vedou do
mnohem vyšších sfér? Svěřte případ Příležitostným detektivům z Baker Street – a uvidíte! Mějte však na
paměti, velectěné obecenstvo, že mistrně rozehraný příběh o úkladech z viktoriánských časů, jenž ctí
atmosféru klasických holmesiád a přikládá čtenářům cenné tipy pro budoucí vlastní vyšetřovací praxi,
není určen strašpytlům ani třasořitkám. Ve světě plném ukrutných hrdlořezů, všelikých nebezpečenství a
nechutné hamižnosti  budou malí  pátrači  po Holmesově boku čelit  Napoleonovi zločinu a čtvrtému
nejnebezpečnějšímu muži v Londýně! 

 
Kiran Millwood Hargrave: Dívka z inkoustu a hvězd

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl překročit hranici mezi 
Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom, že jednou prozkoumá 
každičký centimetr Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si 
splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny - je 
přeci dcerou kartografa. Kdo jiný by měl skupinu provést
nebezpečnou pustinou jen za pomoci map a hvězd? 



Ilka Pacovská: Sedmý smysl. Ostrov zasvěcení 
Napínavé,  tajuplné  čtení,  prolínání  reálného  světa  s  fantasy.  Příběhy  Hanky,  Sváti  a
Rafana  připomínají  Harryho  Pottera  a  autorka  nezapírá,  že  ji  knihy  o  Harrym
inspirovaly, nicméně vytvořila nový svět a nové hrdiny, kteří žijí svým vlastním životem.
Jedenáctiletá  Hanka žije  v Útulném domově.  Stejně jako usměvavý devítiletý Sváťa  a
sebevědomý třináctiletý Rafan. Žijí vedle sebe a vzájemně si pomáhají. Osud jim brzy
připraví mnohá nečekaná překvapení a dostane je do víru dobrodružství. Na Ostrově
volby zjistí, že mají sedmý smysl, a začnou studovat v Santaréně. Ocitají se ve světě, o

němž se jim nedávnou ani nesnilo. Pomáhá jim záhadný Vron a náš trojlístek má stále o čem přemýšlet.
Každý z nich je osobností a všichni dohromady jsou bezvadná parta, kterou spojuje přátelství, silný cit
pro spravedlnost a snaha porozumět i jiným světům.

Timothee de Fombelle: Tobiáš Lolness II.  Elíšiny oči
Velký dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr.
Domovem Tobiáše je odedávna obrovský strom. Jednoho dne odmítne Tobiášův otec
vydat  tajemství  svého  geniálního,  ale  pro  přežití  stromu  nebezpečného  vynálezu.
Rodina Lolnessových je poslána do vyhnanství a Tobiáš musí prchat. Dostane se až do
země trávového lidu. Druhý a závěrečný díl románu začíná Tobiášovým návratem na

strom, kterému však hrozí smrtelné nebezpečí. Srdce stromu je nahlodáno hlubokým kráterem. Tobiáš
se pokusí odvrátit katastrofu. A nejen to. Musí přeci najít své rodiče...



Marcus Sedgwick: Já nejsem neviditelná
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. V tomhle velkoměstě je její dovednost vysledovat
šokující  a  občas  nebezpečné  spojitosti  dovede  do  světa  plného  temnoty.  Dokáže
zachránit svého tátu i sebe? Já nejsem neviditelná je spletitá skládačka o tom, že nic
se  neděje  jen  tak  pro  nic  za  nic  a  náhoda  neexistuje.  Třináctý  román  Marcuse

Sedgwicka, který nedáte z ruky až do poslední stránky. 

Veronika Válková: Egypt – v nitru pyramidy
Tentokrát  atlas  poslal  Báru  do  minulosti  sice  za  dne,  ale  zato  ji  šoupl  skoro
doprostřed  Nilu,  ve  kterém se  proháněli  hladoví  krokodýli.  Ještě  že  byl  poblíž
šťastnou  náhodou  lovec  Maimose!  Nebo  to  snad  nebyla  náhoda?  Je  možné,  že
Maimose  na  místo  přivedla  kočičí  bohyně  Bastet,  aby  si  na  Báře  krokodýli
nepochutnali? Ať tak či onak, zdá se, že Bastet má s Bárou určité plány. Když totiž
Bára  v  jejím  chrámu  usne,  zelenooká  bohyně  jí  ve  snu  předá  tajemný  vzkaz:
Ušlechtilé srdce a síla lva nechť duši Réovu doprovodí k bílým zdem - zesnulý

Velký bůh nesmí zemřít! Sachmet tě volá! Pátrání po smyslu vzkazu přivede Báru, Maimose a jeho
bratra  Neferiba nejen na stopu spiknutí  proti  egyptskému králi  Menkauréovi  (to je další  dějepisný
švindl, Egypťané vůbec neznají slovo faraon!), ale nakonec až do samého nitra pyramidy. 



Michaela Burdová: Křišťály moci. Zrada temného elfa
Vítejte v Mianthilii, čarovné zemi elfů! Síly dobra a zla stojí proti sobě! Temní a
Bílí elfové se dávají do boje o sedm křišťálů moci, jejichž prostřednictvím je možné
ovládnout  celý  svět.  Dle  proroctví  může křišťály najít  a  získat  pouze obyčejná
venkovská  dívka  Neilin,  která  však o  svém poslání  nic  netuší.  Dívky se  snaží
zmocnit Temný elf Izgraël,  proti  kterému stojí  bojovník bílých elfů Arwin. Jak
dopadne boj  dvou mocných znepřátelených sil?  Podaří  se  Neilin  najít  a  získat
první z mocných křišťálů? 

Martin Vopěnka: Spící město
Vydejte  se  na  dobrodružnou cestu do světa,  kde všichni  rodiče  spí  a  kde začíná
nemilosrdný  boj  o  přežití  dětí  ve  světě  zbývajících  dospělých…
Čtyři sourozenci, nejstarší Kryštof, dvojčata Ema a Kristýna a malý Samuel, žili ještě
donedávna ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale probudili v hrozné situaci. Jejich
rodiče upadli do záhadného spánku a oni si musí najednou poradit docela sami. Jak
zjistili, usnuli všichni rodiče po celém světě. A co je ještě horší, malého Samuela jim
unese neznámý muž! Pro sourozence začíná každodenní boj, v němž vítězí ti silnější,

vychytralejší a bezohlednější. Zároveň ale poznávají, jak je důležité držet při sobě, pomáhat si a nedat se.



Lois Lowry: Dárce
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… 

Guus Kuijer: Všehokniha
Tomáš viděl  věci,  které nikdo jiný neviděl.  Nevěděl,  čím to je,  ale bylo to tak
odjakživa.“  Tak  začíná  kniha  nizozemského  autora  Guuse  Kuijera,  ověnčeného
mimo jiná ocenění i cenou Astrid Lindgrenové. Ve „Všehoknize“ vypráví příběh
malého  Tomáše,  který  před  krutou  realitou  tyranského  otce  utíká  do  snění  a
představ. Ty mu dávají naději a sílu, aby se nakonec svému otci postavil a stal se
tím,  čím odjakživa  chtěl  být,  až vyroste:  šťastným.  Jedinečná kniha,  dojemná i
humorná zároveň, prodchnutá jemnou ironií a neutuchající vírou v sílu lidské vůle.



Suzanne Collins: Letopisy podzemě. Gregor a město pod městem
Když se Gregor spolu se svojí sestrou zřítí do temné Podzemě, netuší, že jeho pád
není  obyčejná  náhoda.  Podle  proroctví  má  sehrát  velkou  roli  v  událostech,  ke
kterým se v Podzemi schyluje. Gregor se střetu mezi podzemními tvory nechce
účastnit.  Pak mu ale  dojde,  že  je  to  možná  jediný  způsob,  jak  vyřešit  největší
záhadu svého života  – zmizení  otce.  Proto  se  nakonec  pustí  do nebezpečného
dobrodružství, které změní život jemu, i celé Podzemi. 

Neil Gaiman: Kniha hřbitova
Nikdo Owens, známý jako Nik, je normální kluk. Byl by naprosto normální, nebýt
toho, že žije na hřbitově a vychovali ho duchové, vlkodlaci a jiné příšery spolu s
jeho strážným andělem, který nepatří ani do světa živých, ani mezi mrtvé. Díky nim
však přežije a naučí se leccos užitečného - třeba jak se stát neviditelným pro lidi.Na
malého chlapce číhají na hřbitově dobrodružství i nebezpečí - prastarý Indigový

můž pod kopcem, brána vedoucí do ruin města obývaných ghúly, podivná a strašná hrozba Sleer.  Ale
jestli Nik někdy opustí hřbitov, bude muset čelit útoku Jacka, muže, který mu už vyvraždil rodinu 

  Bára krotí rodinu
Humorný příběh o velkém rodinném zázraku! Báře je třináct a to jí stačí. Další
problémy  nepotřebuje.  Jenže  má  samozřejmě  rodinu  a  ta  je  pěkně  praštěná.
Maminka je roztržitá umělkyně a občas to prostě nezvládá. Táta si dělá ze všeho
legraci  a  mladší  bráška  prakticky nepřestává  zlobit.  Když se  k nim nečekaně
nastěhují dva nezvaní hosté, nastane totální chaos. Nafoukaná sestřenice Marcela
a její bráška Ivoš u nich mají strávit celé letní prázdniny. Jsou rozmazlení až běda

a nad vším ohrnují nos. Jestli to má Bára ve zdraví přežít, bude muset tuhle příšernou rodinu
malinko zkrotit… 



Jacquekline Wilson: Vzdušné zámky
Hetty Featherová je docela malé miminko, když ji její matka odloží do špitálu pro 
nalezence. Ve špitálu je takových dětí mnoho-ale než začne Hetty chodit do školy, musí 
žít u opatrovnické rodiny. Hetty je chudá, ale šťastná. Žije na venkově se svými "bratry" 
Jemem a Gideonem. Pomáhá na poli a vymýšlí nejrůznější hry. Jednoho dne děti tajně 
navštíví cirkusové vystoupení a Hetty uchvátí vystoupení madam Adeliny a jejích koní. 
Hettyino štěstí ale ohrozí návrat do špitálu, kde teď vládne velmi přísný režim. V den 
Zlatého jubilea královny Viktorie Hetty opět dostane šanci vidět madam Adelinu - a 

možná i najít svou pravou matku.

John Flanagan: Bratrstvo

Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát bojovníkem. Chlapci jsou vybíráni do
skupin  zvaných  bratrstva  a  musejí  podstoupit  tříměsíční  výcvik  v  námořnických
dovednostech, ovládání zbraní a bojové taktice. Bratrstvo stojí proti bratrstvu a soutěží
spolu  v  řadě  úkolů.  Vítěz  může  být  jen  jeden.  Když  se  Hal  Mikkelson  stane
nedobrovolným vůdcem bratrstva vyděděnců, musí se tohoto úkolu zhostit, jak nejlépe
umí. Bratrstvo Volavek se silou ani počtem sice nevyrovná dalším dvěma skupinám, ale
jeho členové mohou svou vynalézavostí, důvtipem a odvahou všechny jen překvapit. John

Flanagan,  autor  mezinárodně úspěšného Hraničářova učně,  přichází  s  novou sérií  Bratrstvo.  Děj  je
tentokrát  zasazen  do  Skandie,  drsné  země  námořníků  a  bojovníků,  a  jeho  hlavním  hrdinou  je
šestnáctiletý  Hal  Mikkelson,  syn  skandijského  otce  a  araluenské  matky.


