
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopisy ztraceným               Brigid Kemmererová 
Romány, pro dívky      samostatní čtenáři 
 

Maminka Juliet Youngové byla reportážní 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 Juliet dovede vyrovnat. 
Declan Murphy je ten typ kluka, na kterého nechcete narazit. Během veřejně 
prospěšných prací, které mu přikázal soud, se pokouší uprchnout démonům své 
minulosti. 
Když si Declan přečte dopis, který najde vedle hrobu, neodolá a odepíše. Netrvá to 
dlouho a už se svěřuje úplně cizímu člověku a je jasné, že mají opravdu hodně 
společného. Ale Declan ani Juliet netuší, s kým si ve skutečnosti píší. Když se do jejich 
dopisů zamotá dění ve škole a přeskočí jiskra, tak však Juliet s Declanem zjistí, že 
pravda by je mohla navždy rozdělit. 
 

Bláznivá teta a já      Sylvia Heinleinová 
Příběhy dětí      osamostatňující se čtenáři 
 

Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale rozhodně s ní není nuda. A na 
rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem nelíbí, že Sára 
za tetou každou středu jezdí na návštěvu. Měla by se prý chovat normálně a 
kamarádit se radši se stejně starými dětmi. Navíc prý teta potřebuje klid, takže by se 
měla odstěhovat na venkov. Sára ani teta s tím samozřejmě nesouhlasí. Jenže rodiče 
mají vždycky pravdu. Anebo ne? Sára s tetou musí něco podniknout. A tak se vydají 
na cestu do neznáma, aby zjistily, že není všechno takové, jak se na první pohled zdá. 

Kam zmizela Anna?      Lenka Juráčková 
Příběhy dětí    rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem v domě, který rodina nedávno koupila. 
Dům je starý a bude potřebovat mnoho oprav, má však v sobě něco nezvykle 
tajemného. A skutečně, Adam v nenápadném úkrytu za skříní objeví zvláštní fotografii 
s věnováním, která pochází z roku 1946. Následně se rozjede pátrání po klukovi z 
fotky a dívce, do níž se tehdy zamiloval. Podaří se zjistit, jaké byly jejich další osudy? 

Žeberův odkaz       David Jan Žák 
Detektivky, příběhy dětí 
 

Poté, co záhadně zmizel Edwin Linda, zahajují přátelé Anežka, Ptáček, Viky a Klárka 
pátrání. Všem je jasné, že celá věc souvisí s profesorem Žeberou a jeho cenným 
zápisníkem, který by v nepovolaných rukou proměnil šumavské hvozdy v kamennou 
poušť, kde se jen těží za účelem tučného zisku. Nezbývá tedy než se pustit do hledání 
na vlastní pěst, i když to může být – a taky že bude! – ohromně nebezpečné. Parta 
dětí ale nesleduje pouze Edwinovy stopy. Zejména Anežka se také snaží hledat 
průchody do tajemného světa Trombů, který zná ze svých oblíbených fantasy knih a 
her. Je přesvědčená, že se Edwin přemístil právě tam. Jak to ale dokázat? A jak ho 
přivést zpátky? Objevuje se řada možných vysvětlení, dohadů a potenciálních viníků. 
Unesl Edwina bývalý spolužák Stejkoza, toužící po zápisníku? Nebo to byl tělocvikář 
Pilda, který se kdovíproč začal chovat hrozně divně? Do hry ale vstupuje i podezřelý 
bezdomovec, jemuž se přezdívá Houba. Mohl snad on Edwina někam zašantročit? 
Všechny indicie směřují k zajímavému pokladu a dávnému přátelství, jež se za 
zvláštních okolností rozpadlo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 14 Přátelství napříč staletími   Silene Edgarová, Paul Beorn 
Příběhy dětí, fantasy     zdatní a samostatní čtenáři 
 
Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii a mají podobné 
problémy ve škole, doma 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! 

Prašina - Černý merkurit     Vojtěch Matocha 
Příběhy dětí, dobrodružné příběhy   osamostatňující se čtenáři 
 
Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou zaváté sněhem. Od prvního dobrodružství 
Jirky a En uplynulo několik měsíců, přímo v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu 
zvanou Doupě a objevili prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé 
město. Přesto se zdá, že jejich přátelství slábne. Na koho se ještě mohou spolehnout, 
když i oni dva před sebou mají tajnosti?  
Pod ocelovým nebem se odehraje strhující příběh, který vyvede z omylu všechny, kdo 
si mysleli, že na Prašině může nastat klid. 
 
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller – 2019 – Česká 
literatura pro děti a mládež". 

Prašina        Vojtěch Matocha 
Příběhy dětí, dobrodružné příběhy   osamostatňující se čtenáři 
 

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. 
 

Kniha byla nominována na literární cenu "Magnesia Litera – 2019 – Litera za knihu 
pro děti a mládež". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2019 – LITERÁRNÍ část - 
beletrie pro mládež". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Jiřího Ortena – 2019 – Cena za české 
prozaické či básnické dílo". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller – 2018 – Česká 
literatura pro děti a mládež". 
Kniha získala literární cenu "SUK Čteme všichni - 2018 - Cena učitelů za přínos k 
rozvoji čtenářství (uděluje se bez rozlišení pořadí)". 
Kniha získala literární cenu "SUK Čteme všichni - 2018 - Cena Noci s Andersenem". 
Kniha získala literární cenu "SUK Čteme všichni - 2018 - 20 nejčtenějších knih roku na 
základě výsledků ankety dětí ". 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/cena-cesky-bestseller-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/magnesia-litera-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/cena-jiriho-ortena-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/cena-cesky-bestseller-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/suk-cteme-vsichni-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/suk-cteme-vsichni-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/suk-cteme-vsichni-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzly a pomeranče      Iva Procházková 
Příběhy dětí, příběhy se zvířaty   osamostatňující se a zdatní  čtenáři 
 
„A když zapomenu, co si musím pamatovat, a budu si pamatovat, co mám 
zapomenout?“ Matka vytáhla z kapsy provázek a podala mu ho: „Udělej si uzel.“ 
V jejím světě nebylo místo pro bloudění a pochybnosti. Kdo se matčinými zákony řídil 
a uměl vázat uzly, nemohl sejít z cesty.“ 
 

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 silný vztah, se jeho 
život změnil. Musel se vzdát některých plánů, větší povinnosti s sebou však nesou i 
víc svobody. Dospívá rychleji než většina jeho vrstevníků a lidé kolem něj si to 
uvědomují. Není náhoda, že o něj jeví zájem o rok starší Hanka, že se s ním otec radí 
o svých projektech a nápadech, že se na něj spoléhá invalidní soused. 
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. Darek je 
nadšený a pomáhá otci ohradit pastviny a postavit stáj. 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. 

Zakázané prázdniny      Dana Šianská 
Dobrodružné příběhy    osamostatňující se a zdatní čtenáři 

Dvanáctiletý Kryštof je chytrý a citlivý kluk. Jeho rodiče jsou pracovně velmi vytížení 
lidé. Domů se většinou vracejí pozdě a chlapec je sám. S tíživou samotou bojuje 
statečně a navzdory problémům se dovede i vtipně zkritizovat. Avšak jednoho dne se 
dostane až na pokraj svých sil. V ten okamžik nastupuje vzdor. Zrovna začínají 
prázdniny. Kryštof je chce prožít podle svých představ. Je přesvědčený, že rodičům 
scházet nebude. Utajeně bez jejich svolení odchází do hor, které dobře zná jen z 
vyprávění. Realita a představy o zakázaných prázdninách se liší. V ovčí salaši pod 
strmými horskými vrcholky se setkává s lidmi, jejichž život plyne podle pevně daného 
řádu. Kryštof chce na horách zůstat, a tak se tomuto řádu přizpůsobuje. Pobyt v drsné 
přírodě a v kolektivu lidí, kteří znají hodnotu života, nastolí v bezradném chlapci 
psychickou rovnováhu. Avšak zároveň si poprvé uvědomí i křehkost života. Tato a 
další nové zkušenosti v něm opět probudí ztracený vztah k rodičům a velkou touhu 
se k nim vrátit. Zakázané prázdniny jsou strhující příběhem hledání dospívajícího 
dítěte. Je to životní cesta bez alkoholu a drog. 
 
Anna a Anna       Charlotte Indenová 
Příběhy dětí, dopisy    osamostatňující se a zdatní čtenáři 
 
Anna a Jan jsou kamarádi na život a na smrt. Jenže pak se Anna do Jana zamiluje, a 
aby toho nebylo málo, Jan se odstěhuje až do dalekého Amsterodamu. Ještě že je tu 
babička, která moc dobře ví, jaké to je, když člověku někdo tak moc chybí. A tak si 
spolu vyměňují dopisy a jako dvě spiklenecké pirátky plánují cesty po širých mořích. 
Když konečně dorazí toužebně očekávané psaní od Jana, babička je první, kdo se o 
tom dozví, a Anna je jediná, s kým babička mluví o Henrim, tajemném cizinci, kterému 
pořád píše dopisy, ale žádný z nich nikdy neodešle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub divných dětí      Petra Soukupová 
Příběhy dětí   osamostatňující se, zdatní a samostatní čtenáři 
 
Příběh o čtyřech členech "klubu", z nichž každý má jiný hendikep. V očích druhých 
jsou divní, jiní, mimo očekávanou normalitu.  
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.    
 

Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller – 2019 – Česká 
literatura pro děti a mládež". 

Ten, kdo stojí v koutě      Stephen Chbosky 
Román v dopisech, příběhy dětí, pro kluky   samostatní čtenáři 
 
Patnáctiletý Charlie je velmi přemýšlivý, zakřiknutý a citlivý mladík, který to na střední 
škole, kde ho ostatní mají za podivína, nemá vůbec jednoduché; je to klasický případ 
"jiného, vymykajícího se" dítěte, které na sebe v takovýchto kolektivech vždy 
přitahuje posměch a šikanu. Šikaně se Charlie ubrání, posměchu si až tak nevšímá, 
trápí ho ovšem pocit samoty a cítí silnou potřebu začlenit se mezi ostatní 
"normálnější" spolužáky. Jenomže to nebude vůbec jednoduché. Charlie totiž na 
jednu stranu svět kolem sebe nechápe, což mu brání navazovat přirozené vztahy, na 
stranu druhou ho (v jeho krutosti) chápe až příliš dobře a začleňování do něj se bojí. 
Zůstává tedy v roli jakéhosi pozorovatele, "toho, kdo stojí v koutě", zkoumá sám sebe 
i lidi kolem a píše o svých drobných poznáních, radostech i strastech dopisy 
neznámému příteli. 
 

Strhující román o dilematu mezi nečinností a touhou vyvolal polemiku a získal 
miliony oddaných čtenářů. Příběh o dospívání, který Charlie vypráví v dopisech je 
otevřený a zároveň důvěrný, současně je vtipný i sžíravý. Nevíme, kde Charlie bydlí, 
ani komu píše, máme jen slova, o která se rozhodl podělit. Zmítán touhou žít svůj 
vlastní život i touhou vymanit se z role, která mu připadla, prozkoumává dosud 
neznámé území. Před ním se otvírá svět prvních lásek, rodinných dramat i nových 
přátelství. Svět sexu, drog a Rocky Horror Picture Show, kde klíčem ke štěstí může 
být například ta správná píseň, díky níž se můžete řítit tunelem a cítit se nekonečně. 
 
V Charliem se Chboskemu podařilo stvořit vypravěče, který čtenáře uhrane a 
přenese do divokých a intenzivně prožívaných dní na prahu dospělosti, kdy se život 
podobal jízdě na horské dráze. 
 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/cena-cesky-bestseller-2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dívka s pomeranči      Jostein Gaarder 
Příběhy dětí      zdatní a samostatní čtenáři 
 
Z recenze Michaely Babíkové: 
Dívka s pomeranči má trochu netradičně dva hlavní hrdiny a vypravěče. Jedním z nich 
je dospívající mladík George, který žije se svou mámou, nevlastním otcem Jørgenem 
a malou sestřičkou Miriam. Druhým vypravěčem je jeho jedenáct let mrtvý otec Jan 
Olav. Ten zemřel, když byly Georgovi pouhé čtyři roky. Jednoho nevšedního večera 
však Jan Olav znovu „ožije“ a vstoupí do života svého syna. 
Georgova babička najde ve starém zapomenutém kočárku dopis, který Jan Olav psal 
svému synovi v tušení blízké smrti. Dopis vnukovi přiveze. Zatímco George sedí s 
tajemnou obálkou zamčený ve svém pokoji, celá rodina netrpělivě čeká. Co asi chtěl 
otec svému synovi sdělit? Jaká polozapomenutá tajemství vyplují ten večer na 
povrch? 
A tak se začne před Georgem i čtenářem pomalu rozvíjet příběh o tajemné dívce ve 
staré větrovce a s pytlem plným pomerančů, která z nějakého důvodu připomínala 
Janu Olavovi veverku. Poměrně prostý příběh dokáže Jostein Gaarder ústy Jana Olava 
podat takovým způsobem, že čtenář zůstává do poslední chvíle napjatý, jestli je dívka 
vlastně skutečná a co mají u všech všudy znamenat ty pomeranče. 
 

Jak říct blízkým, že umřete? Jak to říct vlastnímu dítěti? Jak se vyrovnat s tím, že si vás 
vaše dítě nebude nejspíš ani pamatovat? A lze se vůbec smířit s pomyšlením, že 
odejdete ze světa právě ve chvíli, kdy se cítíte nejšťastnější? Tyto a mnohé další 
otázky se zřejmě honily hlavou Josteinu Gaarderovi, když začal pracovat na 
knize Dívka s pomeranči.  

H2O a tajná vodní mise       Petr Stančík 
Příběhy dětí, humor     osamostatňující se čtenáři 
 

Ohňostroj nápadů, slovních hříček, drobných vtípků a absurdních situací doplněných 
o zajímavé informace. 
Jsou tři - Hugo, který má rád bojová umění, pak Hubert, který je vynálezce, a Ofélie, 
šikovná módní návrhářka. Společně tvoří partu a vydají se na dobrodružství s 
dokonale vymyšlenou malou ponorkou, kterou se dá pohybovat ve vodovodním 
potrubí. 
 

Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2018 – VÝTVARNÁ ČÁST - 
Knihy pro starší děti a mládež". 
Kniha získala literární cenu "Zlatá stuha - 2018 - LITERÁRNÍ ČÁST – Beletrie pro děti". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2018 – LITERÁRNÍ ČÁST – 
Beletrie pro děti". 

Trable s tátou       Jana Klimentová 
Příběhy dětí      osamostatňující se čtenáři 
 
 

Markétka se zcela nečekaně ocitá v náročné rodinné situaci – tatínek jednoho dne 
oznámí, že se zamiloval do jiné ženy, a odchází z domova. Mamince se hroutí svět a 
Markétka se musí vypořádávat s novou situací, které nerozumí, sama. Naštěstí má 
kolem sebe kamarádky, které ji chápou, i příbuzné a také největšího přítele 
v podobných chvílích – čas.  
 
Kniha získala literární cenu "Zlatá stuha - 2019 - VÝTVARNÁ ČÁST - Knihy pro starší 
děti a mládež". 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2019 – VÝTVARNÁ ČÁST - 
Knihy pro starší děti a mládež". 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2018
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řvi potichu, brácho      Ivona Březinová 
Příběhy dětí      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Příběh autistického chlapce.  
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. Nakonec je, ostatně jako vždy, ze všeho nejdůležitější láska a 
dostatek porozumění.  
 

Zlatá stuha, 2017, Cena Zlatá stuha – vítěz kategorie beletrie pro mládež 
Magnesia Litera, 2017, nominace v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež 
SUK – Čteme všichni, 2017, 1. místo v kategorii Cena knihovníků klubu dětských 
knihoven SKIP 
SUK – Čteme všichni, 2017, Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství 
 
 
 

Luke a Jon       Robert Williams 
Příběhy dětí      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Lukovi je třináct. Žije sám s otcem v malém městečku na severu Anglie. Připadá si víc 
než osamělý, když pozná Jona, kluka ze sousedství, který je na tom stejně jako on. 
Luke a Jon se spřátelí a najednou si nedokážou jeden bez druhého život představit. 
Až jednou Luke poodhalí tajemství Jonovy rodiny. V tu chvíli pochopí, že jeho zvláštní 
a neobyčejný kamarád potřebuje pomoc... Jedinečný příběh o přátelství, které 
překoná každé protivenství! 
Komorní příběh o chlapeckém přátelství, nesnesitelné ztrátě a odhodlanosti pro změnu. Velmi 
dobře napsané, až mrazivě realistické, vtipné i napínavé zároveň. … Příběh se odvíjí ve zcela 
přirozených kolejích, bez patosu či nutnosti prodat čtenáři hlubokomyslné poselství. Přitom to 
tam všechno je, jenže jakoby mimoděk, vedlejší produkt. A hrdinové? Obyčejní lidé, s 
obyčejnými strastmi, které děsí každého z nás. Sociálka, finanční potíže, byrokratický šiml. 
Noční můry moderní doby. (Trudoš – In: https://www.databazeknih.cz/knihy/luke-a-jon-145630) 

Létající celnice       Francois Place 
Příběhy dětí, s fantastickými prvky   zdatní a samostatní čtenáři 
 
Příběh osiřelého Gwena, který vyrůstá začátkem dvacátého století v Bretani a stane 
se učedníkem slepého léčitele Braze. Tajuplný muž oděný v černém Gwena jednoho 
dne odveze kočárem do zvláštní země, která jakoby patřila do minulosti, ale zároveň 
se podobá jeho vlastnímu světu, platí tu však zcela zvláštní, ojedinělá pravidla. Gwen 
zoufale touží vrátit se zpět do Francie, čeká jej však dlouhá a obtížná pouť, nejen do 
vlasti, ale i k dospělosti a zodpovědnosti. 
 

Čtrnáctiletému chlapci neříkají jinak než Gwen Kašlavec a přezdívka pro mladíka trpícího 
záchvaty kašle to je vskutku příhodná. Jeho život zachrání starý místní ranhojič Braz, ale není 
to zadarmo. Spokojí se s tím, že mu bude Gwen po celý jeden rok dělat pomocníka. Gwenovi 
nezbude, než přijmout a nastoupit tak do Brazových služeb. 
To ale netuší, co se stane. Brazova smrt přichází náhle a stejně tak i první světová válka, do 
které vstupuje velká část Evropy, včetně Francie. Lidé se chlapce pro jeho schopnosti, které 
přezval od starce, straní a on tak živoří. Jeho život se změní toho dne, kdy se zcela záhadným 
způsobem ocitne v neznámé zemi, kde nikoho nezná. 
Pod svá ochranná křídla si ho bere strážník Jorn, jenž ho vezme do Waarmu, tamní vesnice, do 
svého domu, kde žije se svou manželkou Silde. Oba se o něj dobře starají, jenže jak se má Gwen 
šanci přesvědčit, všechno má svou cenu. Jorn chce ve skutečnosti využít mladíkovu schopnost 
léčit nemocné, aby na něm zbohatl. 
Dílo neoplývá kdovíjakou akcí, ale na jeho obranu lze říct, že v sobě skrývá nezapomenutelný 
a tklivý příběh o přátelství, strachu a o vůli dosáhnout svého cíle. (in:  http://www.fantasya.cz/clanek/letajici-

celnice-co-brani-v-ceste-za-domovem) 
 

https://www.databazeknih.cz/knihy/luke-a-jon-145630
http://www.fantasya.cz/clanek/letajici-celnice-co-brani-v-ceste-za-domovem
http://www.fantasya.cz/clanek/letajici-celnice-co-brani-v-ceste-za-domovem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ne)obyčejný kluk      Raquel J. Palaciová 
Příběhy dětí     osamostatňující se a další čtenáři 
 

I když Auggie vypadá na první pohled jinak než všichni ostatní, ve skutečnosti je 
úplně stejný jako oni: chce si najít přátele, chce se smát, hrát hry a jíst zmrzlinu. 
 
August se narodil s deformovaným obličejem, který většině lidí z jeho okolí brání 
dostat se v kontaktu s ním za hranice této nedobrovolné masky. Nyní nastupuje 
poprvé do školy, rovnou do páté třídy. 
Kniha je dokonale sestaveným kaleidoskopem pohledů samotného Augusta, jeho 
sestry Vii a jejích kamarádů i Augustových spolužáků na jednu a touž situaci, na to, 
jak na tuto velkou změnu reaguje on sám, jeho rodina i spolužáci. Celou knihou 
prostupuje laskavý humor, který usnadňuje mladým čtenářům se s tak náročnou 
tematikou vyrovnat. 

Dobrodružství v Zemi nikoho     Jaroslav Foglar 
Příběhy dětí, dobrodružství,  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
pro kluky 
 
Kamarádi Vláďa a Vincek zachytí komunikaci morseovkou, ze které pochopí, že dva 
kluci jdou za něčím velmi důležitým, tajemným a hlavně nebezpečným. Podaří se jim 
vystopovat, kam ti dva neznámí kluci chodí, a tak se dostanou do opuštěného kraje 
za městem, který pojmenují Země nikoho. Jsou to bývalé lomy, místo, kde najdou 
obrovské otisky pravěkých zkamenělin a také svedou souboj se Zelenými vestami …  
 
Kniha získala literární cenu "Zlatá stuha - 2020 - výtvarná část“. 
 

Je těžké být lvem       Uri Orlev 
Příběhy dětí, pro kluky     rozečítající se čtenáři 
 
Co byste si přáli zažít ze všeho nejvíc? Hrdina naší knížky vždycky snil o tom stát se 
lvem a jeho nejlepší kamarád měl stejný sen. Často si o lvech povídali a v jednom kuse 
si na ně hráli. Vymýšleli, jak se spolu domluví, pokud se někdo z nich jednou lvem 
stane. Když k tomu ale skutečně dojde a náš hrdina se doopravdy promění ve lva, 
vyrojí se spousta nečekaných potíží: místo mluvení svede jen řvát a neohrabanou 
tlapou si nezvládne ani otevřít dveře. Jak svoji proměnu vysvětlí mámě, která už není 
nejmladší? A nejhorší ze všeho je, že jeho nejlepší kamarád, se kterým spřádal sny o 
lvech, už nerozumí lví řeči, kterou kdysi společně vymysleli. 
Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2019 – překladová část - 
Beletrie pro děti" 
 

Unos domů       IvaProcházková 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 
Dvanáctiletý Libor nalezne po tragické smrti rodičů nový domov u strýčka. Stane se 
obětí únosu, ovšem únosci nevědí, že Libor není synáček z bohaté rodiny. Během 
chvilky se Liborův život promění v strhující boj o život, chlapec však v mezní situaci 
neztratí odvahu a obstojí.  
Celý příběh vypráví Libor svému psovi, a tak mimoděk odhaluje své pocity, osamělost 
i touhu pro přátelství a skutečném citu. 
 

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2019
https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdybychom se neviděli      Cynthia Handová 
Romány, pro dívky      samostatní čtenáři 
 
Emotivní román s bolestným námětem životních ztrát a následnou cestou k nalezení 
nových cest k pochopení, odpuštění a k dalšímu životu.  
 

Mladinká studentka Lex neví jak dál po tragické smrti svého bratra. Lex žila spokojený 
život v kompletní rodině, se spoustou kamarádů, zážitků, včetně své první lásky. 
Náhle je však vše jinak. Ve chvíli, kdy její bratr Tyler spáchal sebevraždu, se Lexin svět 
fatálně proměnil. Pro okolní svět se stává křehkou bytostí, lidé nevědí, jak k ní 
přistupovat a co říkat, a tak se Lex stává čím dál osamělejší a uzavřenější. Navíc jen 
ona zná jisté tajemství, které mohlo možná vše změnit. Lex se tak ocitá v situaci, kdy 
cítí, že jí bratrova smrt nedovolí jít v dalším životě normálně dál. Možná ale nakonec 
přece jen dokáže ještě uchopit svůj život, vzít z něj to dobré i zlé a pokročit dál. 

Moře inkoustu a zlata – Čtenářka     Traci Chee 
Romány, fantasy      samostatní čtenáři 
 
Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada a je povoleno jen hrstce 
nejmocnějších… 
 

Příběh o temném světě, kde je čtení výsada a je povoleno jen těm nejmocnějším. 
Sefia se ukrývá v divočině se svou tetou Nin od doby, kdy byl zavražděn její otec. Když 
však tetu unesou, začne si klást otázky. Kdo Nin unesl, a proč? Souvisí její zmizení s 
otcovou vraždou a s podivným hranatým předmětem, který teta tak pečlivě 
schovávala? Tajemná Kniha, kterou ale nedokáže přečíst, a záhadný němý chlapec, 
jehož zachrání před krutým zacházením, se stanou její nadějí. Klíčem k odhalení 
magického světa i otcovy tragické smrti. 
 
 

Nevěřte Hunterovi      Karolína Bendová 
Romány, pro dívky      samostatní čtenáři 
 

Azariina jejíž matka se po sérii nepříliš úspěšných vztahů seznámí s atraktivním 
Normanem Hunterem. Norman je otcem pěti dětí, které údajně vychovává a s nimiž 
žije v harmonickém porozumění. Azariiinu matku oslní svým luxusním domem se 
zahradou a bazénem, soukromým letadlem a dalšími vymoženostmi. Azaria však brzy 
poznává, že Normanova rodina je proklamované dokonalosti až příliš vzdálená, že v 
ní vládne nenávist, zloba a přetvářka. Získá sice čtveřici nevlastních bratrů a malou 
sestřičku, ale je až příliš krutě a nečekaně vytržena ze svého poklidného a navyklého 
způsobu života. Přesto je ochotna přizpůsobit se novému prostředí a najít cestu k 
sourozencům. Brzy se ovšem ocitne ve víru nečekaných událostí, na něž není vůbec 
připravena... 
 

Moje matka měnila partnery jako ponožky, ale protože mne do toho většinou nijak 
nezatahovala, bylo mi to fuk. Pak si ale našla pana Huntera a obě dvě jsme se k němu 
přestěhovaly. 
V okamžiku, kdy jsem poznala jeho rodinu, jsem začala přemýšlet nad významem 
slova "správný". Čtyři nevlastní bratři a jejich malá sestřička naprosto změnili můj 
klidný svět. Zabydlely se v něm zmatek, zlost a lži. 
Jak jen mohu přežít mezi kluky? A jak moc se u Hunterových změním? Budeme dál žít 
své životy, nebo už nic nebude tak jako dřív? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tady končí svět        Amy Zhang 
Romány, psychologické, pro dívky     zdatní a 
samostatní čtenáři 
 

Příběh přátelství dvou mladých, naprosto odlišných lidí, do jejichž života zasáhne 
zmizení jednoho z nich. 
Janie a Micah se znají už od dětství, stali se z nich nerozluční kamarádi, přestože je 
každý úplně jiný; Janie je přátelská a společenská, Micah naopak stydlivý. O jejich 
spojenectví však nikdo neví, a tak mohou tajně podnikat různé výlety a výpravy. 
Micah také Janie miluje, ale to ona netuší. Jednoho dne se hoch vzbudí v nemocnici 
a nic si nepamatuje. Zjišťuje, že Janie zmizela, a nikdo mu nechce říct, co se stalo. 
Micah neví, co si má myslet, nechápe, proč mu druzí neodpovídají na jeho otázky. 
Prolínáním současnosti a minulosti autorka ukazuje, jak je nesmírně obtížné poznat 
nejen své nejbližší přátele, ale i sebe sama.  

Dopisy na konec světa       Ava Delaira 
Romány, příběhy v dopisech     samostatní čtenáři 
 

Román o problémech dospívání mladé Laurel, která se musí vyrovnávat nejen se 
smrtí své starší sestry. Laurel byla vždy uzavřená, což se ještě prohloubilo po tragické 
smrti její obdivované sestry May, se kterou si byly velmi blízké. Když první den na 
střední škole dostane za úkol napsat dopis nějaké zemřelé osobnosti, zvolí si 
oblíbence své sestry Kurta Cobaina. Všechny pocity a vzpomínky, které se Laurel 
neodváží vyslovit nahlas, postupně sděluje v řadě dopisů nejen Cobainovi, ale i dalším 
nežijícím osobnostem - Judy Garlandové, Amelii Earhartové, Allanu Lanemu nebo 
Janis Joplinové. Společně s ní tak prožíváme její první lásku, nová přátelství i rozpad 
rodiny. Zažijeme s ní jak okamžiky radostné, tak různá zklamání a omyly.  
 

Vše začíná úkolem z anglické literatury: Napište dopis mrtvému člověku. 
Laurel si vybere Kurta Cobaina, kvůli své sestře, která ho zbožňovala. Zemřel mladý, 
stejně jako May. Brzy má Laurel notebook plný dopisů mrtvým lidem jako jsou Janis 
Joplin, Heath Ledger, Amelia Earhart nebo Amy Winehouse, které nikdy neplánuje 
odevzadat učitelce. Píše o nástupu na střední školu, začátcích nových přátelství, žití 
se svojí rodinou, první lásce a o tom nejdůležitějším - zkoušení truchlit po May. Ale 
jak lze truchlit pro někoho, koho jste neopustili? 
Až když Laurel začne chápat svoji sestru takovou, jaká byla - půvabná, úžasná a trochu 
divná - může začít objevovat svoji vlastní cestu. 
 

Dílo naprosto jedinečné a emočně velmi silné. Z recenze Magdaleny Fiedlerové. In: 

https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/5774-dopisy-na-konec-sveta 
 

  
 
Když se pes směje              Juraj Šebesta 
Román, příběhy dětí, pro kluky     zdatní a samostatní 
čtenáři 
 

Tomáš je kluk z bratislavského sídliště, zrovna mu bylo patnáct, kapesné je směšně 
malé, holkám ve třídě vyrostla prsa, otec a matka prudí. Prostě těžký život. Za slupkou 
drsňáka, který pro sprosté slovo nebo nějakou jízlivost nejde daleko, je ale pořád jen 
poctivým a hodným klukem, který si chce užívat života, randit, jezdit na kole, chatovat 
s kámoši a mít kolem sebe lidi, které má rád. Někdy se i tohle zdá jako příliš velké 
očekávání… 
 

Kniha získala ve Slovinsku Zlatou hrušku – cenu za nejlepší překladový román pro děti 
a mládež za rok 2019.  

Kniha Když se pes směje si rozhodně zaslouží pozornost, byť je poněkud opomíjená. 
Samozřejmě není to kniha pro všechny čtenáře, ale právě sarkastický a humorný pohled na 
úplně obyčejný život v jedné rodině je skvělým osvěžením a dokáže oslovit čtenáře ze všech 
generací. … Autor ukazuje hořkosladký pohled na život takový, jaký je. Se všemi radostmi i 
starostmi, které prožívá každý z nás. O to zajímavější je knihu číst.  
Jaké je to být patnáctiletým puberťákem, který žije s rodiči v malém bytě na bratislavském 
sídlišti? Asi to známe všichni, ten věk, kdy je prostě naprosto nemožné jakkoliv s rodiči vyjít, 
natož si s nimi rozumět. Kapesné je malé, všichni vám dávají rady do života, o které nikdo 
nestojí a pořád po vás někdo něco chce. (in: http://pcapek.blogspot.com/2013/07/juraj-sebesta-kdyz-se-pes-smeje.html 

 

https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/5774-dopisy-na-konec-sveta
http://pcapek.blogspot.com/2013/07/juraj-sebesta-kdyz-se-pes-smeje.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemožná holka ° adorkable     Sarah Manningová 
Romány       samostatní čtenáři 
 

Jeane Smithová je nesmírně osobitá, přemýšlivá, ale i nesnesitelná a drzá teenagerka, 
která se vyžívá v blogování a tweetování. Sama si na internetu vybuduje svůj svět 
(Adorkable) a získá statisíce fanoušků. Založí blog a následně lifestylovou firmu, která 
si získá celosvětovou popularitu právě díky Jeanině „ujetosti“. Navzdory tomu všemu 
se zamiluje do Michaela,který však záhy neunese, že je pořád středem pozornosti 
Jeane, a nelíbí se mu její sebestřednost. Jeane se rozhodne odejít ze školy, přestat si 
všímat všech reálných lidí a soustředit se jen na svůj „adorkable“ svět. Dokáže však 
virtuální realita nahradit lidskou vřelost, lásku a porozumění? 

Nebe je všude       Jandy Nelsonová 
Romány, pro dívky      samostatní čtenáři 
 

Sedmnáctiletá Lennie je knihomolka, má ráda muziku a svůj klarinet. Žije ve stínu své 
báječné sestry a trochu jí hraje druhé housle. Sedmnáct let se dělily o šaty, myšlenky, 
radosti i strasti. Ale teď je Bailey mrtvá a Lennie najednou přespává v domě smutku 
pod zamračenou oblohou. Jako by někdo vypnul nebe. Lennie se navíc do toho 
všeho zamiluje - poprvé ve svém životě a hned do dvou kluků. Joeho tajemný úsměv 
trumfne snad už jen jeho hudební talent a Toby je tichý pohodář, skejťák a hlavně 
Baileyina velká láska. 
Lennie z toho má pěkně zamotanou hlavu, jeden z kluků jí pomůže vymanit se ze 
smutku, druhý jí do něj naopak uvrhává. Lennie se pokouší vypsat si duši na každý kus 
papíru, který najde, ale pomůže jí to najít tu pravou cestu, svou vlastní melodii ve 
všem tom hluku na světě? 
 

Křehký a dojemný příběh o ztrátě a životě, palčivých pocitech bezmoci a nenávisti i 
lásce zároveň. 
 

Lennie je po Baileyině smrti ztracená. Najednou neví, co si se sebou počít. Musí vylézt ze své 
pohodlné ulity, ve které pobývala, a náhle zjišťuje, že možná vůbec není tou, za kterou se 
považovala. A možná ani její nejbližší nejsou těmi, za něž je pokládala. Nenásilnou formou 
prochází vývojem, začíná žít konečně sama za sebe a ne v něčím stínu a zjišťuje, kým ve 
skutečnosti je. Tou hlavní myšlenkou otisknutou do jednotlivých řádků Nelsoniných knih je 
pak vyrovnání se minulostí, odpuštění a přijetí sebe i svých nejbližších se všemi jejich 
stránkami. (in: http://www.svet-mezi-radky.cz/2017/05/recenze-nebe-je-vsude-jandy-nelson.html) 

 

Říká se, že internet je největší vynález od knihtisku. Sociální sítě a virtuální vztahy se 
samozřejmě dřív či později nutně musely projevit v literatuře. Nemožná holka @adorkable 
takovým svěžím projevem je. Kromě Twitteru a Facebooku v knize hlavní roli hraje 
hipsterka. Může být něco současnějšího? 
Vtipně napsaný příběh je vyprávěn střídavě z pohledu Jeane a Michaela, neboť každá mince 
má dvě strany a čtenář tak ze dvou subjektivních popisů získá poměrně přesný obraz 
situace. 
Nahlédne tak i do myšlenek zajímavé hipsterské dívky a zmateného „normálního“ 
kluka.  
Kniha je určena spíše dívkám, ale není to žádná červená knihovna – koneckonců, polovina 
knihy je psána z pohledu chlapce.. (in: https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/laska-v-ere-twitteru-753) 

 

 

Like me – Každé kliknutí se počítá          Thomas Feibel 
Romány, pro dívky     zdatní a samostatní čtenáři 
 

Na škole vypukne šílenství – místní sociální síť ON spouští vlastní televizní vysílání a 
hledá nového moderátora. Pravidla jsou jednoduchá – stačí být členem, získat co 
nejvíce přátel a lajků za své příspěvky. A cesta k úspěchu? Post the most! Počáteční 
zábava, náběr hordy přátel a hon za body se však brzy vymkne kontrole. Nesmělá 
Karo, zdánlivě sebevědomá Jana a vtipálek Eddie se nezadržitelně řítí do průšvihu. 
Každá sranda totiž něco stojí. O to víc, když přestává být k smíchu. Pod tlakem 
událostí a důsledků svých lehkovážných činů čelí všichni tři zásadním otázkám. Na co 
všechno mám ještě žaludek? Dokážu vystoupit z rozjetého vlaku? A můžu nějak 
napravit, co jsem spískal? 

http://www.svet-mezi-radky.cz/2017/05/recenze-nebe-je-vsude-jandy-nelson.html
https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/laska-v-ere-twitteru-753


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebe ze zlata       Laura Woodová 
Romány, pro dívky      samostatní čtenáři 
 
Tajemná krása dlouho opuštěného panského sídla sedmnáctiletou Lou vždycky 
lákala. Natolik, že se začala vkrádat do sadu, který ho obklopoval, a nakonec i do 
domu, kam si tajně chodila číst. Její návštěvy ukončil až návrat majitelů. Dříve tiché 
místo ožilo a proměnilo se v dějiště nikdy nekončících večírků a plesů. 
Lou se s majiteli brzy spřátelila a život společenské smetánky si začala užívat plnými 
doušky. Vzdala se svých vlastních ambicí a propadla lehkomyslnosti. Brzy však zjistila, 
že rodina Cardewových má tajemství a že pod třpytivým pozlátkem se ukrývá prázdno 
a temnota... 
 

Dům v Rugolu       Marka Míková 
Romány, biografické  osamostatňující se, zdatní a samostatní čtenáři 
 
Alena a Lída jsou sestry, dvojčata. Na první pohled k nerozeznání, ale ve skutečnosti 
jsou každá jiná. Spolu s rodiči jedou poprvé do Itálie navštívit svého strýce Štěpána, 
který žije v tajemném domě, kde se zdá, že fresky na stěnách promlouvají a hranice 
mezi skutečností a fantazií se ztenčuje.  
Při vyprávění o malířově dramatické emigraci z komunistického Československa se 
dívky z rodičovského podání dovídají, že ne všechny samozřejmosti polistopadové 
společnosti, jako jsou svobodný pohyb osob a propustné hranice, byly 
samozřejmostmi vždy.  
 

Do knihy Dům v Rugolu promítla Marka Míková své vzpomínky na strýce Štěpána 
Zavřela (1932-1999), českého ilustrátora, malíře a spisovatele, který od roku 1959, 
kdy za dramatických okolností utekl z komunistického Československa, žil v Itálii a stal 
se tam respektovaným výtvarníkem. V Rugolu je po něm pojmenováno náměstí a 
jeho dům dodnes slouží ilustrátorům jako ateliér. 

První láska      Jacqueline Wilsonová  
Romány, pro dívky    osamostatňující se a zdatní čtenáři 
 
Ohlas čtenářky: 
První láska je určena všem holkám, jejichž věk končí na -náct a jejichž středobodem 
světa se postupně stávají kamarádky a samozřejmě kluci. Přečetla jsem celou triologii 
a musím říct, že Sally, Naďa a Magda si získaly mé srdce (vždyť kdo z nás se v tom 
věku netrápil kvůli vzhledu a neměl nejlepší kamarádky, s nimiž se řešilo skoro 
všechno)! :-) Pohled na dospívání mi v podání Jacqueline Wilson přišel jako jeden z 
nejpříjemnějších a nejpřirozenějších, které jsem četla.   
 
 Devět důvodů, proč si přečíst tuhle knížku: 
1. Je o třech holkách, které chodí do devítky. 
2. Můžete se dozvědět spoustu mých tajemství. (Já se jmenuju Sally.) 
3. Totéž platí o mé nejlepší kamarádce Nadě. 
4. Totéž platí o mé stejně nejlepší kamarádce Magdě. 
5. Můžete se přesvědčit, jestli se vašich devět nejoblíbenějších hrdinů shoduje s 
mými. 
6. Můžete se propadat hanbou nad mými nejtrapnějšími zážitky. 
7. Můžete zažít spoustu legrace. (Smát se budete hlavně mně.) 
8. Možná si taky trochu popláčete. 
9. A NAVÍC se ještě dozvíte spoustu věcí O KLUKÁCH! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selekce        Kiera Cassová 
Romány, fantasy, pro dívky    zdatní a samostatní čtenáři 
 
Pohádkově laděný příběh zasazený do post-apo prostředí království Illéa zavede 
čtenáře do světa, kde jsou lidé rozděleni do kast. Z těch je těžké se povznést a 
uniknout tak z tohoto životního předurčení. Únikem však může být specifická reality 
show, ve které pětatřicet dívek soupeří o srdce prince Maxona. Nevypadá to zdálky 
vůbec špatně, oblékat se do překrásných šatů, být opečovávána a jen se snažit 
zaujmout mladého vysoce postaveného muže. Ale nikoliv pro Americu Singerovou. I 
když je do soutěže vybrána, chce zůstat ve svém vlastním životě a věrná lásce 
mladíkovi, který je však kastovně mnohem níže. Když už však jednou do Selekce 
vstoupí, bude těžké nepropadnout jejímu pozlátku a možná se America dočká i 
velkého překvapení. 
 
Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, který jim byl 
stanoven od narození. Možnost být obklopena světem třpytivých šatů a 
drahocenných šperků. Možnost žít v paláci a bojovat o srdce prince Maxona. 
Ale pro Americu Singerovou je Selekce noční můrou. Znamená pro ni otočit se zády 
ke své tajné lásce Aspenovi, který je o kastu níž než ona. Odejít z domova a vstoupit 
do nelítostné soutěže o korunu se jí nechce. 
Pak America potká prince Maxona. Postupně začne zpochybňovat všechny plány, 
které si předsevzala – a uvědomí si, že život, o kterém vždycky snila, si už nedokáže 
představit. 
 

Holky na vodítku – Jmenuji se Alice    Ivona Březinová 
Příběhy dětí, drogy, pro dívky    zdatní a samostatní čtenáři 
 
Příběh o boji středoškolačky Alice s jedním z největších problémů současnosti – 
drogami. 
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… 
 
Příběh je psaný ve dvou rovinách. Jedna je tvořena přítomností odehrávající se právě 
v léčebně, druhou tvoří soukromý psychoterapeutický deník hlavní hrdinky. 

Holky na vodítku – Jmenuji se Martina    Ivona Březinová 
Příběhy dětí, bulimie, pro dívky   zdatní a samostatní čtenáři 
 
Martina vyrůstá pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřuje k 
tomu, aby se z dcery nestala boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako 
máma, která stále řeší problémy se svými partnery a veškeré neúspěchy u nich svádí 
na svoji tloušťku. 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. 
 
I tentokrát je příběh popisován ve dvou rovinách: na jedné straně současnost 
odehrávající se v léčebně, na straně druhé minulost, o níž se dočítáme z Martinina 
deníku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holky na vodítku – Jmenuji se Ester    Ivona Březinová 
Příběhy dětí, gamblerství, pro dívky   zdatní a samostatní čtenáři 
 
Ester je z početné rodiny, kde se sice všichni mají rádi, ale nikdo se o nikoho příliš 
nestará. Dívka doma pociťuje nedostatek soukromí, a navíc se upne k myšlence mít 
vlastní peníze. Čím dál víc využívá kamarádského pohostinství rodinného přítele, 
majitele baru a herny, a od první nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti na 
hracích automatech. Hráčskou vášeň už nejde zastavit – gamblerská past se zavírá. 
 
V léčebně při psaní svého terapeutického deníku vzpomíná na prožité události tam 
"venku“. Jejím současným životem je však léčebna, kde všichni mladí lidé na 
křižovatce se bojí toho, až je jednou pustí ven a zároveň bojují s chutí ještě jednou 
naposledy podlehnout své závislosti, i když vědí, že by to byla pro ně cesta do pekel, 
možná cesta poslední. 

S láskou, Rosie       Cecilia Ahern 
Román, romantika      samostatní čtenáři 
"V životě je jen málo věcí jistých, ale jedna podle mě rozhodně-ať uděláš cokoliv, 
následky si neseš celý život." 
Romantický příběh, který se točí kolem vztahů a plnění snů. Příběh, kde osud zamíchal 
plány dvěma mladým lidem. Dvěma lidem, kteří až do padesáti hledali své štěstí. 
Rosie a Alex, Alex a Rosie. Nerozluční přátelé. Od malička si hráli společně, ve škole 
spolu seděli v lavici, vedli dlouhé debaty o životě, byli sobě oporou v horších časech. 
Nejlepší přátelé. Vinou jednoho nestihnutého letu se jejich životy rozdělí. Každému z 
nich se začíná psát jeho vlastní příběh. 
Rosie otěhotní, jako následek jedné divoké noci. Konec snům o vysoké škole, konec 
stěhování za Alexem. Rosie se musí vyrovnat s rodičovstvím a s odložením své 
vysněné kariéry majitelky hotelu. 
Alex si sny plní, stává se z něj kardiochirurg, nachází si manželku, narodí se mu dítě. 
Ale to pouto mezi nimi nic nedokáže přetrhnout. Ani svatba jednoho či druhého. 
Žijí své životy, hledají své štěstí, myslí na své sny. Hledají poklad na konci duhy. 
Celou knihu čtenář čeká, kdy ti dva prohlédnou a zjistí, že tím pokladem jsou si pro 
sebe oni dva. 
Příběh je rozdělen do kapitol, do desetiletí. To čtenáře vede k zamyšlení se nad 
pomíjivostí života. A také nad tím, že "nikdy není pozdě". 
Kniha je psána formou dopisů, chatů, mailů, dlouhých telefonních hovorů, pohledů, 
psaníček, pozvánek a oznámení. To se odehrává jak mezi hlavními hrdiny, tak i mezi 
ostatními postavami. Vše se doplňuje a tvoří hezký srozumitelný celek. 
(in: https://detskacitarna.blogspot.com/2020/03/s-laskou-rosie-c.html) 
 

 
 
Až včera dorazíš      Rebecca Steadová 
Příběhy dětí       zdatní čtenáři 
Cestování časem 
 

Miranda začne zničehonic zažívat spoustu podivných věcí. Nejdřív se s ní přestane 
bavit její nejlepší kamarád. Nebo to všechno snad začalo ještě dříve? Poté dostává 
zvláštní vzkazy se záhadným obsahem. Kdo je píše a odkud o ní všechno ví? Kam se 
ztratil náhradní klíč od bytu? Je opravdu možné cestovat časem? A kdo je ten šílenec 
na rohu, který vykřikuje něco o kapsabotě a knihasáčku? Miranda se vydává na 
napínavou cestu, během které do sebe začne všechno zapadat a na jejímž konci stojí 
fascinující odhalení. Nevšední příběh o přátelství, jedné televizní soutěži a cestování 
časem.  
 

Kniha získala v roce 2010 - Association for Library Service to Children Award  -
Newbery Medal - za význačný příspěvek do americké dětské literatury.   

https://detskacitarna.blogspot.com/2020/03/s-laskou-rosie-c.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajný deník Adriana Mola     Sue Townsendová 
Humor, příběhy dětí, deníky               zdatní a samostatní čtenáři 
 

Adriana Molea zastihuje hlavního hrdinu ve věku třinácti a půl roku. Je to pro něj 
nelehká doba, puberta s ním cloumá, svět je plný hlupáků a zabedněnců, kteří pro 
jeho umělecké vzlety nemají špetku pochopení. On je však pevně rozhodnutý 
statečně nést těžký úděl intelektuála. 
A jako by neměl dost starostí sám se sebou, doma vrcholí rodinná krize, matka 
odchází a Adrian zůstává s otcem, nepraktickým smolařem, navíc právě propuštěným 
z práce. A do toho všeho se ještě Adrian smrtelně vážně zamiluje do Pandory. 
Uprostřed osobních trablů a zmatků však hrdina dokáže svérázným klukovským 
pohledem sledovat a s neodolatelným anglickým humorem komentovat vážné i 
nevážné problémy, které hýbou britskou společností. 

Hořké zrání Adriana Mola     Sue Townsendová 
Humor, příběhy dětí, deníky               zdatní a samostatní čtenáři 
 

Adrianovi je patnáct a s věkem jako by problémů přibývalo. Uprostřed čekání na 
přírůstek do rodiny přichází nová krize ve vztahu mezi rodiči, závěrečné zkoušky se 
kvapem blíží a citová nejistota a obavy z nedostatku sexuálních zkušeností jen 
prohlubují hrdinovy trable. Ani na poli básnické tvorby nemá Adrian úspěch, nikdo z 
nakladatelů, které neúnavně bombarduje svými úžasnými básněmi, nedokáže ocenit 
jeho nevšední talent. Čtenáři se i tentokrát mohou těšit na vtipné postřehy ze života 
anglického teenagera, obyčejné středostavovské rodiny a samozřejmě i celé britské 
společnosti počátku osmdesátých let, politikou počínaje a kulturou konče. 
 

Pravdivá zpověď Adriana Mola     Sue Townsendová 
Humor, příběhy dětí, deníky                             samostatní čtenáři 
 

již překonal své hořké zrání, ale do těch pravých let v divočině velkého světa mu ještě 
něco scházelo. Knížka má dvě části – první je samotná Zpověď, druhá nese název 
Adrian Mole a malí obojživelníci – a na jejích stránkách se dočteme např. o tom, jak 
se Pandora začíná Adrianovi neodvratně vzdalovat, jak maturita a vyhlídky na další 
studium končí katastrofou, jak se z třídního násilníka Barryho vyklubal nejen 
opovrženíhodný vězeň, ale i (jaká nespravedlnost!) oslavovaný ´skinheadský básník´. 
Podíváme se s hrdinou do Moskvy, prožijeme s ním trapná úskalí prvního zaměstnání 
v městské knihovně i neslavný pobyt v Oxfordu, kde ho bohužel nečeká studium na 
univerzitě, ale soužití s Pandořiným excentrickým manželem. 

Jablečný koláč naděje     Sarah Moore Fotzgeraldová 
Příběhy dětí      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Oskar 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.  

Jablečný koláč naděje je knížka poutavá, jednoduchá a zároveň hluboká a má mnoho 
myšlenek, nad kterými se sem tam pozastavíte a budete je do noci převracet v mysli. 

Knížka v sobě skrývá mnohem víc, než se může na první pohled zdát. 
S nadhledem nejde o nic neobvyklého, příběh o dospívání a jeho těžkostech, 
pocitu, že o vás nikdo nestojí, o vyřazení z kolektivu, první lásky, první zklamání a 
zlomená srdce, síla přátelství. Dospívání je tu však podáno v tak jednoduché 
formě, ovšem v té osobité jednoduchosti je jistá hloubka a upřímnost, která se vás 
nějakým způsobem dotkne. 
"Někdy lidé potřebují, aby je někdo hledal, nebo aby si aspoň kvůli nim někdo 
kladl otázky." (in: https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/nekdy-lide-potrebuji-aby-je-nekdo-hledal-3478) 
 
 
 

https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/nekdy-lide-potrebuji-aby-je-nekdo-hledal-3478


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papírová města       John Green 
Romány      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Záhadný román o jednom dobrodružném vztahu mezi dvěma americkými teenagery. 
Hrdinou je Quentin Jacobsen, normální, tak trochu bojácný kluk, který má od dětství 
rád nespoutanou Margo. Na střední škole se do ní zamiluje, nicméně ona je tou 
dobou hvězdou střední školy a o nějakou změnu jejich vztahu nestojí. Proto Quentina 
velmi překvapí, když mu Margo jednou v noci zaklepe na okno a požádá ho, aby jí byl 
nápomocen v promyšlené pomstě jejímu nevěrnému příteli. Quentin s ní toto 
zábavné a napínavé dobrodružství podstoupí, vše se zdaří podle plánu, druhý den je 
však její místo ve školní lavici prázdné. Kam zmizela? Quentin se dá do hledání, brzy 
narazí na stopy, které jsou pro něho připravené a je tak vtažen do podivného 
životního příběhu Margo, který náhle poznává z úplně nezvyklého úhlu... Znal vlastně 
Margo? A co jsou papírová města, s nimiž se nyní stále setkává? 
 

Hledání Aljašky       John Green 
Romány      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Příběh 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... 
 

… chytrá, zábavná a nápaditá kniha se zajímavými postavami, dá vám spoustu podnětů k 

přemýšlení a obohatí vás. (in: http://knihomolcino.blogspot.com/2014/07/hledani-aljasky.html)) 
 

Hvězdy nám nepřály       John Green 
Romány      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Román o dvou mladých lidech, které dohromady svedla vážná nemoc, bez níž by se 
možná ani nepoznali. Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí 
rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat. Ti dva mladí 
lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu, 
která je postihla. "Nejvtipnější smutný příběh" je napsán s mimořádným smyslem pro 
humor a sarkasmus a díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě. 
 

Kniha, u níž se budete smát i brečet současně. 
 

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. (In: 
https://www.databazeknih.cz/knihy/hvezdy-nam-nepraly-168907) 
Po přečtení anotace si spousta lidí může říct, že jde jen o další knihu o rakovině, která bude hrát čtenáři 
na city. A víte co? Ne. Kdy jste naposledy četli knihu o této zákeřné nemoci a dovolili jste si vybuchnout 
smíchy, když si hlavní hrdinové povídali o útrapách, které jim oběma jejich nemoc přináší? 
„Když člověk čte nějakou příručku, webovou stránku nebo něco podobného o rakovině, mezi jejími 
vedlejšími účinky je vždycky uvedená deprese. Jenže ve skutečnosti není deprese vedlejší účinek deprese. 
Deprese je vedlejší účinek umírání. (Rakovina je taky vedlejší účinek umírání. Vlastně jako skoro 
všechno.)“ (Green, John. Hvězdy nám nepřály.) (In: https://www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-dospele/3055-hvezdy-nam-nepraly) 

 

 

 

http://knihomolcino.blogspot.com/2014/07/hledani-aljasky.html
https://www.databazeknih.cz/knihy/hvezdy-nam-nepraly-168907
https://www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-dospele/3055-hvezdy-nam-nepraly


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna želva za druhou      John Green 
Romány, detektivky     zdatní a samostatní čtenáři 
Příběh šestnáctileté Azy, která se vydává po stopách tajemství uprchlého miliardáře 
Russella Picketta. K tom ji vede především její nejlepší kamarádka Daisy. Sama Aza 
se snaží být tou nejlepší studentkou, dcerou i kamarádkou, ale uvnitř těžce bojuje se 
složitostí svých myšlenek a pocitů. Autor se citlivě dotýká problematiky 
dospívajících hrdinů potýkajících se s problémem mentální poruchy. Podařilo se mu 
napsat uvěřitelný psychologicky citlivě laděný román.  

 

„… kniha opět spojuje několik zásadních témat, která jsou pro naši společnost velmi podstatná. 
Nejdůležitější je najít cestu k sobě samému, respektovat druhé a mít pochopení pro ostatní, ať 
už se od nás liší jakkoli. Protože právě tyto odlišnosti dělají naše životy bohatší, barevnější, 
šťastnější a smysluplnější. … takové je poselství této skvělé knihy, která ve vás zanechá mnoho 
námětů k přemýšlení, jež jsou podpořeny velmi rozmanitým spektrem emocí, které ve vás 
kniha zanechá. A to se ne všem knihám vždy podaří. … 
Hlavní hrdinka Aza je velmi chytrou, důvtipnou a občas lehce sarkastickou hrdinkou. 
Trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, která jí ztěžuje život. Nejen Aze samotné, ale i lidem, 
kteří se s Azou přátelí, především její nejlepší kamarádce Daisy. 
Vždycky budu takováhle, vždycky to budu mít v sobě. Nedá se to porazit. Nikdy nezabiju draka, 
protože drak jsem já. Moje já a moje nemoc jsou až do smrti propletené. 
Aza se tak stává průvodkyní životem duševně nemocného člověka, který se nesnaží se svojí 
nemocí vyrovnat, ale chápat ji jako součást sebe samotné a snažit se, aby co nejméně 
negativně zasahovala do běžného života. A co nejméně ovlivňovala nejen její pocity 
smysluplnosti života, ale také mezilidské vztahy.“ (in: https://www.knihydobrovsky.cz/blog/jedna-zelva-za-druhou-

recenze-877). 
 
 

Will Grayson, Will Grayson    John Green, David Levithan 
Romány      zdatní a samostatní čtenáři 
 

Will Grayson a Will Grayson jsou dva naprosto rozdílní kluci, kteří spolu (kromě 
jména) nemají vůbec nic společného. Dokonce se ani neznají. Pak se jednoho dne 
náhodou setkají... 
Chicago je dost velké město a dva středoškoláky z jeho opačných konců může 
dohromady svést leda náhoda. A aby se navíc ti dva jmenovali úplně stejně, totiž Will 
Grayson, musí ta náhoda být hodně veliká. Jenže opravdový spád věci naberou teprve 
tehdy, když se do všeho vloží ještě někdo třetí – kamarád jednoho z Willů zvaný 
Drobek, tornádo v lidské podobě. Drobek je střední útočník školního týmu 
amerického fotbalu, autor, skladatel, producent, režisér a hlavní hvězda nejlepšího 
muzikálu všech dob, a především věčně zamilovaný gay. A když ten se do něčeho 
pustí, můžete si být jistí, že při zdi se držet nebude… Oba Willy čeká řada příjemných 
i méně příjemných překvapení a postupně si budou muset znovu přebrat všechno, co 
si mysleli o sobě, o lásce i o přátelství. 
 

Will Grayson číslo 1 je kluk, který se celý život řídí svými dvěma pravidly, a tak nějak se ve všem 
drží v pozadí, v čemž mu však dost často brání to, že je z nějakého nepochopitelného důvodu 
nejlepším kamarádem Drobka Coopera. Drobek Cooper je naprosto obří a naprosto šílený gay. 
Will Grayson číslo 2 je gay trpící depresemi, který právě prožil neskutečnou a bolestivou 
zkušenost, když se jeho život střetne s životem Willa Graysona číslo 1 a do života se mu přimotá 
Drobek. V životech obou Willů teď nastanou velké změny - poznávají sami sebe, zjišťují, že se 
jim nelíbí, jak do táto chvíle žili, a s velkou pomocí právě Drobka nějakým způsobem mění své 
životy i život Drobkův. (in: http://bookaholicskingdom.blogspot.com/2016/10/will-grayson-will-grayson-john-green.html) 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/blog/jedna-zelva-za-druhou-recenze-877
https://www.knihydobrovsky.cz/blog/jedna-zelva-za-druhou-recenze-877
http://bookaholicskingdom.blogspot.com/2016/10/will-grayson-will-grayson-john-green.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorila a já                   Frida Nilsson 
Příběhy dětí, humor                  rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Hlavní hrdinkou knihy je osmiletá Jonna, která žije v dětském domově. Ředitelka ji 
nemá ráda a ochotně ji předá k adopci děsivé Gorile, která do domova jednoho dne 
přijede v otlučeném Volvu. Gorila žije na skládce a živí se prodejem šrotu. Jonna se 
nejprve Gorily bojí, myslí si, že ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí. Ukáže se, že 
Gorila – mimochodem horlivá čtenářka, jejíž nejoblíbenější knihou je Oliver Twist – 
sice žije v nepředstavitelném nepořádku, ale dokáže Jonně poskytnout lásku a pocit 
bezpečí, které jí v dětském domově chyběly. Pořídí jí kolo, nakoupí jí oblečení a Jonna 
pochopí, že v životě tolik nezáleží na tom, zda má čisté ruce a upravené vlasy, pokud 
najde někoho, komu na ní skutečně záleží, kdo se dokáže vcítit do jejích potřeb. Nad 
nově vzniklou idylou se však začnou stahovat mračna... na nečekanou návštěvu 
přijíždí jeden z městských úředníků... 
 

Kniha byla nominována na literární cenu "Zlatá stuha – 2016 – VÝTVARNÁ ČÁST - 
Knihy pro starší děti a mládež". 

E-den      Mikael Ollivier, Raymond Clarinard 
Detektivky, sci-fi, příběhy dětí     zdatní čtenáři  
 

Sci-fi detektivka o lásce v různých podobách, o dospívání a nástrahách virtuálních 
světů. V Evropské federaci se objevila nová nebezpečná droga nazvaná E-den. E-den 
jako Eden, ráj, ale taky jako e-mail, e-drug, elektronická droga, se kterou si lékaři ani 
policie nevědí rady. Desítky mladých lidí upadají do hlubokého kómatu, ze kterého se 
je odborníkům nedaří probrat. Goranův otec je jeden z nejlepších policejních agentů. 
O prázdninách se ale místo společné cesty k moři musí rychle vydat k novému 
případu, a tak Goran spatří Melánii, která po vyzkoušení nové drogy také upadla do 
kómatu. Smrtelně ohrožená dívka obrátí jeho život naruby. Rozhodne se ji zachránit, 
ale sám začíná propadat umělému ráji nové drogy… 
 

Vysněný E-den je virtuální místo, ve kterém jsou splněna všechna přání a touhy, a 
proto je velmi jednoduché stát se na něm závislým. Goran a Mel ale nejsou typičtí 
adolescenti ochotní z nudy a touhy po dobrodružství zkusit všechno možné. Autoři 
jejich prostřednictvím ukazují, že upadnout do drogové závislosti může člověk i 
z mnohem reálnějších pohnutek, jakými jsou osamění, neporozumění okolního světa 
či naopak touha pomoci druhému, který se již se závislostí potýká. 
Cesta do E-denu, ve kterém se nakonec otec a syn oba ocitnou, je pro každého z nich 
složitá a jak Serge, tak Goran musejí především v reálném světě překonat sami sebe, 
aby se v E-denu znovu našli. Jejich snaha zachránit všechny oběti elektronické drogy 
vyvrcholí v závěrečném apokalyptickém virtuálním boji, ve kterém E-den vyjeví svou 
pravou podstatu a z nějž ne všichni protagonisté vyjdou živí. 
(in: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36777/ollivier-mikael-clarinard-raymond-e-den) 
 

Kniha ve Francii získala cenu za literaturu pro mládež, kterou uděluje Nouvelle Revue 
Pédagogique (Pedagogická revue). 
 

Slavná hvězda                 Jacqueline Wilsonová 
Příběhy dětí, pro dívky        osamostatňující se čtenáři 
 

Elsa, její mladší sestra, bráška, maminka a Mack, otec Elsiných sourozenců, přišli o 
svůj krásný dům a museli se nastěhovat do zchátralého hotelu, kde bydlí jenom 
rodiny, které nemají domov. Elsa je pořád veselá, v jednom kuse vypráví vtipy, ale její 
maminka a Mack obzvlášť nemají pro ni pochopení. Elsa sní o tom, jak se stane 
slavnou komediální umělkyní. Nepříjemná a neveselá událost v hotelu ji skutečně 
dostane do televize, i když jinak, než si přála.  

https://knihy.abz.cz/web/literarni-ceny/zlata-stuha-2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojčata v průšvihu                Jacqueline Wilsonová 
Příběhy dětí, pro dívky                   osamostatňující se čtenáři 

Garnet a Ruby jsou jednovaječná dvojčata, která po smrti maminky žijí s tatínkem a 
babičkou. Vše se mění, když se tatínek rozhodne přestěhovat z města na vesnici a 
začít žít se svou přítelkyní. Dvojčata ji nemají ráda, nelíbí se jim v nové škole. Ještě ke 
všemu začínají mít problémy i mezi sebou. Být dvojčetem není vždycky jen skvělé. 
Garnet a Ruby se musí vyrovnat se spoustou změn v rodině, ve škole i v sobě samých. 
 
Jacqueline Wilsonová spoustu knížek pro děti a mládež a získala velký počet 
nejvyšších britských cen za dětskou literaturu. V roce 2008 byla oceněna čestným 
titulem „Dáma“ za přínos pro dětskou literaturu  

Ilustrovaná máma                Jacqueline Wilsonová 
Příběhy dětí, pro dívky        osamostatňující se čtenáři 
Keiko je děvče, které žije na předměstí Londýna. Připadá si bezvýznamná a škaredá, 
ve škole se jí posmívají, nemá žádné kamarádky, jen spoustu problémů. Navíc má 
krásnou a přehnaně šikovnou starší nevlastní sestru, na kterou žárlí, a mámu, 
potetovanou od hlavy až po paty. Keiko si občas přeje, aby její krásná máma celé noci 
neflámovala a aby občas nemívala ty divné úlety a byla přece jen zodpovědná, jak by 
dospělí měli být. 
Keiko vypráví příběh "její rodiny". Přiblíží nám svou matku Amaryllis, která je úplně 
jiná než ostatní matky - má sice bláznivou povahu, spoustu tetování, výstřední 
oblečení, zato však velmi vřelý a otevřený vztah ke svým dcerám. Amaryllis jim 
představí Mickyho. Je to její životní láska, avšak nikdy spolu netvořili spořádanou 
rodinu. Keiko má ve škole problém, protože kolektiv ji příliš nepřijal, ale objeví zde 
kamaráda Olivera a zjistí, že mají velmi podobný osud. 

Projekt Lotty                 Jacqueline Wilsonová 
Příběhy dětí, pro dívky        osamostatňující se čtenáři 

Je tu nový školní rok a s ním i nová paní profesorka. Zadá žákům úkol napsat esej o 
viktoriánské době. Charlottě, které všichni říkají Charlie, se to moc nezamlouvá, ale 
nakonec začne do svého projektu promítat to, co nyní sama prožívá. A že toho není 
málo. Její maminka Jo, kterou všichni tipují na starší sestru Charlie, totiž přišla o práci. 
Aby si mohly dovolit dům, kde žijí, najde si tři nové práce, mezi které patří i uklízet v 
domě "zbohatlíků". Malér nastává v okamžiku, kdy Charlie zjistí, že se Jo zamilovala. 
Bude si muset s novou situací nějak poradit. Přijme protivného přítele své mámy i 
jeho syna, když doteď razila heslo, že bez mužů je jim dvěma lépe? A čí školní esej 
bude vlastně nejkrásnější? 

Hoši od Bobří řeky      Jaroslav Foglar 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Příběh několika chlapců, kteří založili klub Hochů od Bobří řeky a pod vedením 
Rikitana zažili mnoho legrace a dobrodružství v přírodě.  
Rikitan dá dohromady partu dvanácti chlapců. Každý je jiný, ale všichni se vzájemně 
dobře doplňují. Rikitan pro ně vymyslí program, který je vede k fyzické i psychické 
zdatnosti. Vyvrcholením je společný tábor ve Sluneční zátoce na Bobří řece, kde 
chlapci dokončují „lov“ 13 bobříků. Každý bobřík představuje nějaký úkol vyžadující 
mrštnost, obratnost, zručnost, sílu, vytrvalost nebo sebeovládání, a tak chlapci 
posilují svou fyzickou i psychickou zdatnost, učí se lásce k přírodě i slušnému chování. 
Hochy k získání bobříků popohání touha podobat se zálesákovi Royovi z Rikitanova 
příběhu. Ani neuvědomují, že se jim postupně podařilo stát se čestnými chlapci a 
dobrými kamarády, jako byl Roy... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemná Řásnovka      Jaroslav Foglar 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Chlapecký román o hledání správného způsobu života, plný dobrodružství, 
tajemnosti, ale i klukovského humoru. 
Hlavní děj knihy vypráví o klubu hochů, do kterého se hlavní hrdina Jindra dostane po 
různých příhodách, začínajících jeho útěkem z domova... po neúspěchu ve škole z 
domova, nachází nové kamarády, ale brzy uzná svou chybu a vrací se domů, aby dal 
svému životu nový směr. Podaří se mu sdružit kolem sebe jakýsi klub chlapců, kteří 
se postupně stávají pro ostatní vzorem. 
Jednou z dějových linií příběhu je boj o uznání autorství hry Fan-Tan z tajuplné 
městské čtvrti Řásnovka. Kdo vlastně Fan-Tan vymyslil a v Řásnovce rozšířil, to byla 
záhada.  

Rychlé šípy ve Stínadlech     Jaroslav Foglar 
Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého Vonta 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se čtenáři 
 

Legendární klub - pětici kluků v čele s Mirkem Dušínem - znají dnešní mladí čtenáři už 
z kresleného seriálu. Kdysi byl tento komiks na stránkách Mladého hlasatele tak 
úspěšný, že se ho Jaroslav Foglar rozhodl přepsat do románové formy. V duchu svého 
nedostižného vypravěčství zvolil jako scénu fiktivní starobylou městskou čtvrť s 
tajuplnými uličkami, temnými dvory, odlehlými zákoutími a podzemními chodbami, v 
níž cizinci nejsou vítáni. Neuvěřitelné příhody Rychlých šípů jsou plné dramatických 
zážitků spojených s pátráním po záhadném talismanu – ježkovi v kleci – ukrývajícím 
vynález dávno mrtvého učně Jana Tleskače. Vedle Rychlých šípů postavil Foglar na 
scénu stínadelské bratrstvo tajemných Vontů. A právě odvážné výpravy Mirka Dušína, 
Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonožky do Stínadel a jejich střety s 
Vonty jsou nosným pilířem napínavé a zároveň dobrodružné trilogie.  

Chata v Jezerní kotlině      Jaroslav Foglar 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Hlavní postavou příběhu o velkém chlapeckém přátelství je Pavel Zeman, jehož život 
se po smrti otce od základu změnil. Velkou oporou je mu kamarád Ludva Grygar. 
Spolu podnikají dobrodružné výpravy do téměř nepřístupné kotliny s jezírkem, kde si 
sami stavějí srub. Na pozadí kouzelné přírody prožívají své velké přátelství, ale i 
zklamání. Ludva totiž po společně skvěle prožitých prázdninách neodolá svodům 
špatných kamarádů, začne kouřit a těžce onemocní. Nakonec však svůj vnitřní boj 
vyhraje a znovu se vrátí k zdravému životu, a především kamarádství s Pavlem. 

Pod junáckou vlajkou      Jaroslav Foglar 
Příběhy dětí, pro kluky   rozečítající se a osamostatňující se čtenáři 
 

Hlavní postavou příběhu je Mirek Trojan, který přichází do skautského oddílu 
Devadesátka s úmyslem ukrást stan pro partu vedenou starším Ondrou.  
V Devadesátce se mu však natolik zalíbí kamarádské vztahy mezi jejími členy, že se  
se starou partou rozejde a s novými přáteli prožívá nejkrásnější chvíle. Na svůj 
nepoctivý úmysl se stanem zcela zapomene. Ondra však vlastní Mirkův úpis a začne 
ho vydírat. Přijede za ním na letní tábor právě v den, kdy má Mirek složit skautský 
slib. Mirek prožije nejednu horkou chvíli, boj se svědomím ale vyhraje a ze zvolené 
cesty neustoupí. 


