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Suzanne Collins: Hunger Games
Vítězství  znamená  slávu  a  bohatství.  Prohra  znamená  jistou  smrt.  Hladové  hry
začínají… Dokázali byste přežít v divočině, když se všichni snaží o to, abyste nespatřili
další úsvit? V troskách země, kdysi známé jako Severní Amerika, se rozkládá Panem s
nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne
krutou a tvrdou rukou a udržuje si jejich poslušnost tím, že je nutí, aby každý rok
vysílaly jednoho chlapce a jednu dívku ve věku mezi dvanácti a osmnácti lety jako

účastníky Hladových her – boje na život a na smrt živě přenášeného televizí.  Šestnáctiletá Katniss
Everdeenová, která bydlí sama se svou matkou a mladší sestrou, považuje účast ve hrách za rozsudek
smrti,  když se nabízí jako dobrovolnice, aby nahradila svou sestru, jejíž jméno bylo vylosováno pro
letošní ročník. Katniss se ale už v minulosti ocitla na pokraji smrti – a je odbornicí na přežití. Aniž by
chtěla,  stává  se  soutěžící.  Má-li  však vyhrát,  musí  učinit  řadu rozhodnutí,  která  staví  přežití  proti
lidskosti a život proti lásce. Uznávaná spisovatelka Suzanne Collinsová, autorka Underworld Chronicles
z žebříčku bestsellerů New York Times, představuje napínavé i filozofické, dobrodružné i romantické
dílo zasazené do budoucnosti se zneklidňujícími paralelami k naší současnosti. 

Sarah Moore Fitzgerald: Jablečný koláč naděje
Oscar Dunleavy, který dělával ty nejlepší jablečné koláče na světě, je nezvěstný, možná
dokonce mrtvý. Zdá se, že to vlastně nikoho nepřekvapuje. Až na Meg, jeho nejlepší
kamarádku a jeho mladšího brášku Stevieho. Obklopeni zármutkem a zmatky se Meg
a Stevie rozhodnou zjistit,  co se Oskarovi opravdu stalo.  Společně se pak učí,  co
znamená  věrnost  a  kamarádství,  a  jak  moc  důležitá  je  síla  se  nevzdat.

Báječná kniha o dospívání,  nejistotách,  přátelství  a kouzelných jablečných koláčích,  které znamenají
naději. Protože jakmile si do jednoho kousnete, budete se už navždycky na svět dívat jinak a všechno
bude tak, jak má.



Timothée de Fombelle: Dva životy pana Perla
Zlý král vyhostí z jedné severské pohádkové říše svého mladšího bratra. Brzy nato se
ve třicátých letech minulého století na chodníku před oblíbeným Cukrářstvím u Perlů
v Paříži zničehonic objeví tajemný mladík bez minulosti, kterého později adoptivní
rodiče nazvou Joshua. A koncem osmdesátých let dvacátého století se jiný chlapec
posedlý fotografováním zamiluje do záhadné neznámé dívky. A právě tento chlapec o
několik desítek let později rozluští velké tajemství Joshuy Perla i oné neznámé dívky.

Strhující příběh o hledání cesty a lásky. 

John Green: Hvězdy nám nepřály

Hazel Grace diagnostikovali ve třinácti letech rakovinu štítné žlázy, teď je jí šestnáct a
rakovina je v posledním stádiu. Nikdo neví, jak dlouho bude žít, ale vědí, že smrt je
nevyhnutelná. Hazel Grace tráví dny sledováním nekonečného pořadu Amerika hledá
topmodelku  a  čtením dokola  její  oblíbené  knížky  Císařský  neduh od holandského
spisovatele Petera Van Houtena. Začne z donucení rodičů chodit do podpůrné skupiny,

kde se schází lidé s rakovinou. Tam se seznámí s okouzlujícím Augustem Watersem, neboli Gusem, s
klukem, jenž vyšel z boje s rakovinou s amputovanou nohou. Hazel začne trávit s Gusem hodně času.
Baví  se  například  sledováním  filmů,  hraním  videoher  a  jinými  naprosto  běžnými  činnostmi.  Gus
jednoduše probudí v Hazel znovu chuť žít.  Hazel si ale plně uvědomuje,  že brzy umře,  a proto se
zpočátku bojí do Guse zamilovat,  neboť má obavy, že mu její smrt zlomí srdce. Gus ji  ale neustále
přesvědčuje, že by si tu krásu zamilovanosti měli užít právě proto, že oba dobře vědí, jak málo času jim
zbývá.



Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči 
Hrdinou této knihy je Georg, kterému zemřel otec, když byl hodně malý. A teď se
najednou najde jeho dopis adresovaný synovi. Napsal ho krátce před smrtí, protože
věděl, že mu chtěl předat některé své myšlenky a poselství, kterým by tehdy malý
Georg nerozuměl. Tento emočně nabitý příběh vypráví o nemoci a marném boji, ale
také o naději. A samozřejmě tady najdete pár filosofických otázek.

J. R. R. Tolkien: Pán prstenů. Společenstvo prstenu
V dávných dobách vykovali elfští kováři prsteny moci, netušili však, že Temný pán
Sauron dal vyrobit ještě Jeden prsten, který měl vládnout všem. Spojené armády lidí a
elfů nakonec Saurona porazily a prsten mu odňaly, tato magická věc se však ztratila,
aby po mnoha letech padla do rukou Bilba Pytlíka. Trilogie Pán prstenů vypráví o
nebezpečné  cestě  Bilbova  příbuzného  Froda,  který  musí  opustit  ospalou vesničku
Hobitín v Kraji a vydat se na nebezpečnou cestu přes celou Středozem k Puklinám

osudu, aby zničil Prsten, a zmařil tak Sauronovy temné plány. 



Kiera Cass: Selekce
Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, který jim
byl  stanoven od narození.  Být  obklopena  světem třpytivých  šatů  a  drahocenných
šperků. Žít v paláci a soutěžit o srdce krásného prince Maxona. Ale pro Americu
Singerovou je Selekce noční můrou. Znamená to pro ni otočit se zády ke své tajné
lásce Aspenovi, který je o kastu níž než ona. Nechce se jí odejít z domova a vstoupit
do nelítostné soutěže o korunu. Pak America potká prince Maxona. Postupně začne

zpochybňovat všechny plány, které si předsevzala – a uvědomí si, že život, o kterém vždycky snila, si už
nemůže v porovnání s budoucností představit. 

Leigh Bardugo: Šest vran
Ketterdam – rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit naprosto cokoliv. Nikdo
to  neví  lépe  než  Kaz  Brekker,  fenomenální  podvodník  a  zloděj.  Neštítí  se  žádné
špinavé práce a dokáže vybruslit z každé situace. Jednoho dne dostane nabídku, na
kterou by kývl jen šílenec. Pohádková odměna však několikanásobně převyšuje všechna
nebezpečí,  která  ze  sebevražedné  zakázky  plynou.  Sám  to  ale  nezvládne.  Bude
potřebovat další pomocníky… Trestance prahnoucího po pomstě. Zázračného střelce se

slabostí pro hazardní hry. Černou ovci z prominentní rodiny na útěku z domova. Špiónku pohybující se
neslyšně jako stín. Dívku využívající svoji krásu jako smrtící zbraň. Šest nebezpečných psanců se pokusí
o nemožné – vloupat se do Ledového paláce, nejstřeženější pevnosti světa. Kdo z nich přežije? Jaká
tajemství vyplavou na povrch? Odvrátí nebezpečí, které hrozí světu.



Rachel Caine: Velká knihovna. Z kostí a inkoustu
Jess a jeho rodina se živí pašováním knih. Ve Velké knihovně v Alexandrii je totiž
uloženo veškeré vědění světa a vlastnit knihy je přísně zakázáno. Proto se najdou
mnozí,  kteří  jsou za ně ochotni nemálo zaplatit.  Jess dostane možnost ve Velké
knihovně  studovat  a  získat  tak  zákulisní  informace  důležité  pro  jejich  rodinný
obchod. Brzy ale zjišťuje, že Knihovna je mnohem temnější a zlověstnější místo, než
si vůbec dokázal představit. 

Ruta Sepetys: V šedých tónech
Píše  se  rok  1941.  Lině  je  patnáct  let  a  těší  se,  že  po  prázdninách  půjde  na
uměleckou školu. Jednoho večera k nim domů ale vrazí sovětská tajná policie a
společně s její  matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do
pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí naučit bojovat o život, přijímat obtížná
rozhodnutí,  spolknout  ponižování  a  bití  a  hlavně  se  nenechat  zlomit,  udržet  si
vlastní lidství. A to se jí daří díky rodině a také lásce k výtvarnému umění. I přes
ohromné riziko si kreslí a zapisuje, co všechno ona a ostatní lidé okolo ní zažívají.

Nejdříve kreslí, protože doufá, že se díky obrázkům a vzkazům jejímu otci podaří je najít a zachránit.
Později  proto,  aby  uchovala  paměť  národa  a  vzdala  tak  poctu  tisícům  nevinných  lidí,  kteří  byli
odsouzeni k smrti, ať už okamžité při popravách, nebo pomalejší v pracovních táborech. Linin pohnutý
příběh je plný lidské krutosti a nenávisti, ale zároveň lásky a naděje. Otázkou zůstává, zda naděje a láska
dokáží udržet člověka při životě a s hlavou vztyčenou dostatečně dlouho… 



Taran Matharu: Učedník
Než  mu  schopnost  přivolávat  démony  obrátila  život  naruby,  byl  Fletcher  prostým
kovářským pomocníkem. Nyní se má stát válečným mágem a bojovat proti divokým
orkům, kteří ohrožují jeho vlast. Jenže po moci touží i falešní šlechticové a ti tajně
připravují  zradu.  Osud  císařství  leží  ve  Fletcherových  rukou  a  jeho  jediným
pomocníkem je démon Ignatio. 

Veronica Roth: Divergence
Hlavní hrdinka Beatrice žije v Chicagu budoucnosti, kde je společnost rozdělena do 5
frakcí  a  každá  z  nich  se  věnuje  pěstování  určité  ctnosti  –  Odevzdanost,
Neohroženost, Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost. Každý rok ve stanovený den si
musí všichni šestnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do níž budou patřit po celý svůj život.
Beatrice se rozhoduje mezi tím, jestli zůstane s rodinou, nebo bude sama sebou –
obojí mít nemůže… 



Anita Grace Howard: Šepotání
Alyssa slyší šepotání květin a hmyzu, je to dar, který připravil o rozum už její matku.
Pocházejí  totiž  z  rodiny  Aleny  Liddelové,  lépe  známé  coby  Alenky  z  Říše  divů,
skutečné  inspirace  Lewise  Carrolla,  podle  níž  stvořil  svůj  proslulý  fantaskní  svět.
Když se matčin stav zhorší, nemůže už Alyssa své dědictví dál popírat a zjistí, že na
těch fantastických pohádkách, které zná z dětství, je víc pravdy, než by se mohlo zdát.
Vydává se na útěk, který zavinila už kdysi dávno právě Alice. Trhlinou v zrcadle se

dostane do Říše divů,  jež je  mnohem ponurejší,  než jak ji  zná z knížek a stáhne s sebou i  svého
nejlepšího  kamaráda  a  tajnou lásku Zacha.  Na  druhé  straně  už  na  ně  čeká  podezřelý,  ale  svůdný
Morpheus a provází je při jejich hledání. Ale dá se mu opravdu věřit? 

Sarah J. Maas: Dvůr trnů a růží
Úžasný a mrazivý příběh na motivy příběhu Krásky a Zvířete. Když devatenáctiletá
lovkyně Feyre zabije v lese vlka, odvleče ji podivný tvor do svého doupěte, které se
ukáže být jiným světem. Tam zjišťuje,  že únosce není  zvíře,  ale Tamlin – jedna z
nesmrtelných bytostí, které kdysi vládly světu. Nenávist se postupně mění v lásku a
Feyre musí přijít na způsob, jak zachránit tajuplný svět i svého únosce.



Andrzej Sapkowski: Zaklínač. Poslední přání
Zaklínač… Ošlehaný muž bez věku, jehož bílé vlasy nejsou znakem stáří, ale mutace,
kterou  musel  podstoupit.  Placený  i  dobrovolný  likvidátor  prapodivných  tvorů:
mantichor, trollů, vidlohonů, strig, amfisbain – pokud ovšem ohrožují lidský rod; v
takovém případě zabíjí i bytost zvanou člověk. Prvotřídní, skvělý bojovník, který není
neporazitelný ani nezranitelný – naopak, téměř z každého dobrodružství si odnáší
další šrámy na těle i na duši. Nově přeložené geraltovské povídky ze Stříbrného meče,

něco z Věčného ohně a Meče osudu + kompletní povídka Hlas rozumu kde Geralt vysvětluje, jak to
všechno začalo. 

Peter V. Brett: Tetovaný
Noc co noc přicházejí s tmou jadrnci – démoni, kteří na sebe berou děsivou podobu
i podstatu. Planou sžíravou nenávistí k lidstvu, vládnou nadpřirozenou silou a mocí.
Po  stovky  let  pozvolna  vyhlazují  lidské  stádo,  které  se  před  nimi  skrývá  za
magickými  chranami  – mocnými symboly,  jejichž původ je  zahalen tajemstvím a
ochrana děsivě křehká. Kdysi bojovali lidé s jadrnci za rovných podmínek a zastavili
je. Jenže ty dny jsou dávno pryč. Démoni sílí, zatímco lidí díky každonočním útokům

ubývá. Nyní svítá lidstvu naděje. Tři mladí lidé, kteří přežili krutý démonský útok, se odváží o nemožné
– vystoupí zpoza křehkého bezpečí chran a riskují vše v zoufalé snaze odhalit tajemství minulosti. Arlen
přinese jakoukoli oběť za svobodu. Truchlivá životní pouť ho dovede až za hranice lidské moci.Rojer,
zmrzačený démonem, který mu zabil rodiče, hledá útěchu v hudbě – a objevuje, že hudba může být
stejně  tak  útočištěm jako  zbraní.Krásná  Leesha  se  stane  obratnou léčitelkou,  ale  lektvary  mohou i
ublížit… Společně budou čelit noci. 



Sarah J.  Maas: Skleněný trůn
V  temných  a  špinavých  solných  dolech  Endovieru  si  doživotní  trest  odpykává
osmnáctiletá dívka. Celaena je od dětství trénovaná k jednomu jedinému úkolu – stát
se  tím  nejlepším  zabijákem  na  světě,  rychlým,  tichým,  neodhalitelným  a
všehoschopným.  Ale  udělala  chybu.  Nechala  se  chytit.  Korunní  princ  jí  nabídne
poslední šanci: Svobodu výměnou za velkou oběť. Musí ho reprezentovat v turnaji, kde
se proti sobě postaví 24 šampionů, těch nejlepších vrahů a zlodějů z celé země. Bude

to boj na život a na smrt. Pokud zvítězí, bude volná. Ovšem jej soupeři umírají nejen při soubojích, ale i
za tajemných okolností  – Celaena teď o svůj  život bojuje nejen s nimi,  ale i  s  něčím tajemným a
děsivým, co se skrývá v pozadí.

Lauren St John: Kůň za dolar
Casey  Blueové  je  patnáct  let  a  jejím  největším  snem  je  vyhrát  třídenní  soutěž  v
Badmintonu  –  nejtěžší  a  nejnáročnější  koňský  závod  všech  dob.  Jenže  bydlí  v
ošuntělém domě v londýnském East-Endu, jejího otce právě pustili z vězení a o koně
se stará v jezdecké škole Hope Lane, kam chodí hlavně nadšenci a milovníci koní, ale
trénovat na závody by tu snad nikoho ani nenapadlo. A tak se Casey pomalu smiřuje s
tím, že její sen zůstane jen snem. Jenže náhoda ji přivede do cesty Storma a nemožné

se zdá na dosah ruky. Podaří se jim ale překonat všechny překážky a nezapomenou přitom, co je na
světě nejdůležitější? Přečtěte si příběh o velké koňské lásce a o tom, jak je důležité nepřestat snít.



Ruta Sepetys: Sůl moře
V roce 1945 se druhá světová válka chýlila ke svému konci a poblíž Východního
Pruska se tisíce uprchlíků vydalo na pouť za svobodou a většina z nich měla co
skrývat. Mezi nimi i Joana, Emilia a Florian, jejichž cesty se zkřížily na lodi, která
slibovala spásu. Jmenovala se Wilhelm Gustloff. Donuceni okolnostmi drží při sobě,
ale když se svoboda zdá na dosah, udeří tragédie. V tu chvíli je naprosto jedno, které
jste národnosti a kultury či jaký je váš společenský status. Všech deset tisíc lidí na

palubě bojuje za jedinou věc:  chtějí  přežít.  Autorka knihy V šedých tónech se vrací  do dob druhé
světové  války  se  svým  novým románem,  jenž  vrhá  světlo  na  jednu  z  nejhorších  –  přesto  téměř
neznámých – válečných tragédií.

Morris Gleitzman: Kdysi

Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň jednou v životě. Tři roky a osm měsíců
žije devítiletý Felix v odlehlém katolickém sirotčinci v horách, ačkoli není katolického
vyznání. Jeho rodiče nejsou mrtví. Přivedli ho k matce Mince, představené jeptišek,
aby se měl dobře. A určitě si pro něj brzy přijdou, jak Felix věří, jen co vyřeší potíže,
které mají se svým knihkupectvím. Protože židovští knihkupci to mají v Polsku roku
1942  těžké.  Jak  moc,  to  Felix  pochopí,  až  když  se  v  sirotčinci  objeví  muži  s

podivnými páskami na rukávech a začnou vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. Felix uteče, aby
našel rodiče a před těmi muži je varoval. Cestou zachrání z hořícího domu malou Zeldu, jejíž rodina
byla zavražděna, a pomalu mu dochází, co mají tihle spalovači knih za lubem. A co to znamená pro něj,
Zeldu a všechny ostatní Židy. Morris Gleitzman líčí v prvním dílu z čtyřdílné řady život v okupovaném
Polsku z dětsky naivní perspektivy malého hrdiny, jeho výpověď je však o to silnější. 



Jitka Neradová: Doskočiště Protektorát
Dramatické  osudy  parašutistů  a  českých  odbojářů  radikálně  vyvracejí  všechny
zažité teorie o zbabělém českém národu, který umí jen ohýbat hřbet a za svobodu
vůbec nebojuje. Tihle lidé bojovali a vsázeli to nejcennější! Nechte se vtáhnout do
příběhu jednoho každého z nich. Osudy Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše znáte, ale
kdo je  Josef  Valčík,  Karel  Svoboda  nebo  Jiří  Potůček  a  další  kolegové  nejen  z
operace Anthropoid, ale i Silver A a Silver B? A co skrývají tajuplné názvy výsadků

Out distance, Zinc či Bioscop? Co zažívali mladí muži, když se z úst jejich anglického velitele konečně
zazněl dlouho očekávaný jasný povel: „Your dropping zone will be in the Czechoslovakia!“ Jak byli na
svoji misi připraveni, kdo jim v Protektorátu pomáhal, jak se jim dařilo shánět základní potraviny, jak
pracovali i bavili se, a jak se jim vůbec dařilo zůstat v utajení? Autorka se pokusila na tyto i jiné otázky
najít  relativně  uspokojivé  odpovědi.  Nečekají  vás  žádná  suchá  fakta,  ale  dramaticky  převyprávěné
příběhy, které se snaží oživit dojmy a prožitky všech hrdinů, kteří už nám je sami nikdy neřeknou.
Autentické osudy všech parašutistů z první vlny seskoků doprovázené jejich fotografiemi jsou tak pro
čtenáře shromážděny na jednom „doskočišti“. Kniha vychází v září 2016 k 75. výročí prvního seskoku.  

Leon Leyson: Chlapec na dřevěné bedně
Leonu  Leysonovi  (narozen  jako  Leib  Lejzon)  bylo  teprve  deset  let,  když  nacisté
obsadili Polsko a jeho rodina byla donucena přestěhovat se do krakovského ghetta. S
velkou dávkou štěstí, houževnatosti a odvahy Leyson přežil sadismus nacistů. Byly to
především šlechetnost a vytrvalost jednoho člověka, muže jménem Oskar Schindler,
které zachránily životy Leona Leysona, jeho matky, otce a dvou ze čtyř sourozenců.
Paměti dítěte ze Schindlerova seznamu zachycují s jímavou průzračností nevinnost

malého  chlapce  a  jeho  střetu  s  nepředstavitelnou  krutostí,  bezprávím  a  zlem.  Je  pozoruhodné,  že
navzdory všemu utrpení, které paměti popisují, se jejich autor nenechal unést a zaslepit nenávistí a záští.
Z každého řádku vyzařuje naděje, moudrost a lidská důstojnost. Tím jsou Leysonovy paměti výjimečné. 



Senek Rosenblum: Přežil jsem varšavské ghetto
Píše se rok 1940. Senkovi, hýčkanému synkovi obchodníka s obilím, je pět let, když
jeho šťastné dětství náhle skončí a začne hrůza.  Šokující dobové svědectví protkané
typicky  židovským  humorem.  Jen  několik  tisíc  z  takřka  půl  milionu  lidí  přežilo
varšavské  ghetto.  A  mezi  těmi,  komu  se  to  poštěstilo,  bylo  jen  pár  dětí.  Senek
Rosenblum je jedním z nich. Dodnes se nezbavil hrozných vzpomínek na své válečné
dětství a zázračné zachránění. A teprve teď, kdy je mu víc jak sedmdesát let, našel v

sobě odvahu a slova, aby vyprávěl nepopsatelné – jako člověk, vydávající svědectví o své době z pohledu
dítěte, s nadáním skvělého vypravěče. 

Eva Mozes Kor: Děti, které přežily Mengeleho: zpověď dvojčat Evy a
Miriam

Evě Mozes bylo deset let, když byla se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco
její  rodiče a dvě starší  sestry byli  posláni  do plynových komor,  Evu a její  dvojče
Miriam si vybral coby pokusné objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti – Dr.
Josef  Mengele.  Dívky  byly  podrobeny  sadistickým  medicínským  experimentům  a
musely  každodenně  bojovat  o  svůj  život.  V  tomto  neuvěřitelném  příběhu,  který
sepsala samotná oběť děsivých událostí,  jsou čtenáři  svědky dětské odolnosti  proti

mimořádnému zlu. Eva byla například vystavena infekci, u níž Mengele věřil, že bude smrtelná, a bude
pak moci provést pitvu i na Miriam, která měla sloužit jako „srovnávací vzorek“. Přežila – a dodnes
neví, jaké onemocnění to bylo. Po osvobození tábora sestry založily skupinu, která podporovala bývalé
oběti Mengeleho experimentů. 

Michal Kraus: Deník 1942-1945
Michal  Kraus  přišel  v  nacistických  koncentračních  táborech  o  oba  rodiče  i  část
dětství. Neuvěřitelné shody okolností mu umožnily jako 12-14letému chlapci přežít
pobyt v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu i dva třídenní pochody smrti. Podrobnosti z
těchto let si zapsal ihned po válce do svého Deníku, který nikdy neplánoval zveřejnit.
O své bolestivé zážitky, které jsou poutavě zapsány s emocemi patnáctiletého kluka, se
rozhodl  podělit  až  nyní  ve  svých  81  letech,  aby  umožnil  dnešní  mladé  generaci

nahlédnout do stále ještě živé minulosti našeho kontinentu, na kterou by se nemělo zapomenout. 



Helga Weissová: Deník 1938–1945: příběh dívky, která přežila
holocaust

V roce 1938, kdy si Helga začala deník psát, jí bylo devět let. Spolu s rodiči prožívala
první  příkoří,  kterých  se  Židé  v  protektorátu  dočkali,  a  jen  bezmocně  přihlížela
postupným  deportacím  svých  kamarádů,  spolužáků  i  příbuzných.  Roku  1941  se
Weissovi dostali do Terezína, kde žili společně až do otcovy deportace do Osvětimi v
roce 1944. Dva dny po jeho nuceném odjezdu byly do transportu zařazeny i Helga s

matkou. Školní sešit, do kterého Helga po celé ty roky tužkou zapisovala děsivý vývoj událostí i své
pocity, zazdil její strýc do jedné z terezínských zdí. Helžin tatínek byl v Osvětimi zavražděn, ale Helga i
její  maminka jako zázrakem přežily  pobyt  v  Osvětimi,  Freibergu a  Mauthausenu i  náročnou cestu
zpátky domů do Prahy.  Helze je patnáct a půl,  když do deníku dopisuje své zážitky od odjezdu z
Terezína. Je jednou z mála Židů, kteří se do Prahy vrátili a i po válce ve městě zůstali. 

Jiří Šulc: Dva proti říši
Román  založený  na  podrobném  zkoumání  pramenů  a  literatury  popisuje  scénu
domácího odboje i exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu atentátu na
Heydricha, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého života hrdinů.
Poskytuje  realistický  obraz  o  strukturách  německé  moci,  zabývá  se  vyšetřovacími
postupy gestapa. Román zaujme strhujícím dějem i výbornou psychologií postav. 



John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu
Devítiletý německý chlapec Bruno neví nic o konečném řešení židovské otázky, ani
o koncentrácích. Neví nic o strašlivém utrpení, které jeho národ uvalil na miliony
Evropanů.  Ví  jenom to,  že  byl  odtržen od svého šťastného domova v Berlíně a
převezen  do  odporného  domu  uprostřed  oplocené  pustiny,  kde  se  nemůže  ani
zabavit,  ani  si  najít  přátele.  Až se  jednoho dne setká  se  stejně starým chlapcem
Šmuelem,  který  žije  podobně  vykořeněný život,  jenže na  druhé  straně  vysokého

plotu. I on, jako ostatní,  nosí pruhované pyžamo. Bruno je zvídavý a přátelství se Šmuelem mu dá
příležitost  zjistit,  co se to za tím plotem vlastně děje.  Proto si  i  on oblékne pruhované pyžamo a
protáhne se dovnitř, netuše, že jeho nevinná zvědavost ho dovede k odhalení strašlivé pravdy. Mladistvý
čtenář prožívá s Brunem krok za krokem zmatek dítěte náhle přesazeného z pohodlného života ve
městě do pusté krajiny utrpení a neštěstí. 

Mary Pearson: Kroniky pozůstalých. Falešný polibek
Království Morrigan je plné tradic a příběhů o dávném světě. Princezna Lia je ale
nesnáší. Svatba s někým, koho nikdy nepotkala? Kvůli zajištění politického spojenectví?
Má všeho po krk! A tak v den své svatby uteče a usadí se ve vzdálené vesnici. Tam se
seznámí se dvěma záhadnými přitažlivými muži - princem, kterého si měla vzít,  a
vrahem s úkolem ji zabít. Obklopena tajemstvím a lží Lia odhalí skutečnosti, které
otřesou jejím životem. 



Holly Goldberg Sloan: Násobky sedmi
Dvanáctiletá Willow je skutečně neobyčejná dívka. Je geniální, uchvacuje ji příroda a
dokáže  stanovovat  téměř lékařské  diagnózy.  Když  se  potřebuje  uklidnit,  pomáhá jí
násobilka sedmi. Do jejího života náhle zasáhne tragédie, kterou mladá dívka dokáže
překonat  za  pomoci  osamělého  a  nešikovného  školního  psychologa,  osobitého
mexického taxikáře a citlivé vietnamské kamarádky a její rodiny.  Dojemný a vtipný
multikulturní příběh pro čtenáře napříč generacemi, který zaručeně změní váš pohled

na svě své pomsty. 
Jennifer Niven: Všechny malé zázraky

Strhující příběh o hledání a (ne)nalézání, o lidských předsudcích, přátelství a první
lásce 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. 

Zdenka Fantlová: Klid je síla, řek’ tatínek
 Výpověď ženy, která prošla peklem koncentračního tábora, přežila a svůj osud velice
sugestivně sepsala v této knize. 


