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Brandon, Mull: Spirit Animals - Zrození hrdinů
Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, jestli dokáže přivolat své
spirituální  zvíře.  Hrstce vyvolených,  kteří  tuto schopnost mají,  přinese svazek mezi člověkem a
zvířetem výjimečné schopnosti. Daleko od sebe, v různých koutech světa, podstoupí Conor, Abeke,
Mej-lin a Rolan tajemný rituál. Objeví se světelné záblesky a z nich vystoupí vlk, leopardice, panda a
sokolice. V ten okamžik je budoucnost dětí, jejich zvířat a konečně celé země Erdu zpečetěna. V
dávno  zapomenutých  končinách  země  se  totiž  začala  probouzet  temná  síla,  která  se  chystá
ovládnout svět. Čtyři hrdiny a jejich zvířata čeká těžká zkouška.

Praha: Fragment, 2015, 207 s.

Carman, Patrik Elyonova země 1 – Temné hory
Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, leží Elyonova
země plná magických tajemství. Odhalte společně s Alexou, co se skrývá za vysokými hradbami
chránícími město před zlem, které dříme v okolních Temných horách. Dokáže sama čelit prastarému
prokletí,  pravdě  o  sobě  samé,  a  zachránit  Elyonovu  zemi  před  nebezpečím,  které  by  ji  mohlo
navždycky změnit? 

Praha: Fragment, 2014, 224 s.

Čech, Pavel: Velké dobrodružství Pepíka Střechy
Komiksové zpracování příběhu chlapce, který trpí koktavostí a hledá své místo v nepřehledném
světě. Knížka pro zamyšlení, poetický příběh.

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2012, 211 s.

Černá, Olga: Klárka a 11 babiček
Klárčin  děda Tomáš je kominík.  Jednoho špatného dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhé
měsíce připoutaný na lůžko. Klárka je najednou sama a začíná její legrační i strastiplné putování po
domácnostech jedenácti „babiček“. Jak se brzy dozvíme, není tak jednoduché postarat se na pár
měsíců o jednu malou holku s docela velkým nosem a zálibou v hraní na klavír. Každá z „babiček“,
jejichž domácnostmi Klárka projde, má tak trošku jinou představu o životě malé holčičky i o svém
vlastním. Příběh je psaný formou dopisů mezi Klárkou a dědečkem.

Praha: Baobab, 2015, 123 s. 

Flanagan, John: Hraničářův učeň
Will, hlavní hrdina, je sirotek. V 15 letech se sirotci povinně účastní Dne vybírání, kdy jsou vybíráni
do učení. Will si přeje vstoupit do Bojové školy. Vzhledem ke své drobné a hubené postavě vybrán
není. Stane se ovšem učněm Hraničáře, kde se osvědčí. Příběhy Hraničářova učně tvoří celkem 12
knih.

Praha: Egmont, 2012

Horst, Jorn Lier: Záhada mloka
Detektivní příběh z norského pobřeží. Kdo je ten tajemný muž bez identity, kterého vyplavilo moře?
Co to má vytetováno na paži? A proč se plavil za bouře tak blízko nebezpečným skaliskům? Tyto a
další záhady se rozhodnou na vlastní pěst vyřešit desetiletá Cecílie, třináctiletý Leo, dvanáctiletá
Une a jejich věrný doprovod, psík Egon. A pomůže jim při tom i mluvící papoušek! Cecílie bydlí se
svým tátou v penzionu na břehu moře. Leo sem přijíždí se svou mámou, jež se v penzionu stává
novou provozní. Une je pihovatá dcera rybáře, která v doprovodu psa Egona brázdí na své loďce
vody zálivu. 

Brno: Jota, 2014, 146 s.
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Ibbotsonová, Eva: Tajemství 13. nástupiště
Klasika  anglické fantasy,  která  inspirovala  J.  K.  Rowlingovou.  Pod omšelým 13.  nástupištěm na
londýnském nádraží King’s Cross se skrývá zapomenutý vchod do kouzelné říše, kterým můžete
vstoupit do království obývaného kouzelnými bytostmi a lidmi, jimž život v naší civilizaci už připadal
neúnosný. Říká se mu Ostrov náhlých mlh a právě teď se tam chystá záchranná výprava, ale to je
vlastně tajemství.

Praha: Albatros, 2003, 166 s.

Ježková, Alena: Dračí polévka
Long má dva životy. Zatímco doma mluví vietnamsky a jí hůlkami, ve škole mluví česky, jí příborem
a jmenuje se Láďa. Bydlí s mámou a dědou na pražském sídlišti. Neviditelným členem domácnosti
je mistr Kung, dávný čínský filozof. Tátu Long zná jen z Dračí legendy, kterou mu máma odmalička
vypráví. Chod rodiny je určen každodenními rituály, na jejichž pečlivé dodržování dohlíží děda. V
den Longových dvanáctých narozenin se ale strhne smršť událostí. Z Hanoje přijede Cizinec, který o
sobě tvrdí,  že je Longův táta.  Věci  se zapletou a Long uteče z domova. Zbývá spousta otázek.
Pomůže Longovi  jeho ukrajinská kamarádka Světlana? Změní se něco, když se z černých vlasů
stanou žluté? Je děda podvodník? A jak se vaří Dračí polévka…?

Praha: Albatros, 2011, 93 s.

Juráčková, Lenka: Kam zmizela Anna?
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. 

Praha: Albatros, 2016, 68 s.

Krolupperová, Daniela: Společenstvo klíčníků
Vydejte se s Martinem, Vojtou, Gábinou a neveselým syslem do březnického zámku, do starého
rozpadlého  hamru  nebo  do  rožmitálského  kostela  a  pátrejte  s  nimi  po  tom,  co  střeží  tajemné
Společenstvo klíčníků. Čeká vás dobrodružné hledání klíčů a luštění důmyslných šifer. Na cestě za
prastarým tajemstvím bude třeba  překonat  spoustu  překážek,  ale  to,  co  nakonec  zjistíte,  vám
vezme dech. Index Dei supra nos tenditur!

Praha: Albatros, 2012, 189 s.

Krolupperová, Daniela: Zločin na Starém Městě pražském
Dobrodružný  detektivní  román  odehrávající  se  za  života  významného  českého  malíře  Jakuba
Schikanedera. K pátrání po původci smrti mladé dívky, která zemřela v důsledku pádu z pavlače,
přispěje sám Jakub, jenž se stal v dětských letech svědkem této tragédie. Jakubovi se děsivá událost
vryla hluboko do paměti, a když po mnoha letech potká osobu, která u ní také byla přítomna, vybaví
se mu další vzpomínky. Co se vlastně tehdy stalo? Samotný děj příběhu nezachycuje jen složité
pátrání,  ale  i  život  dodnes  oblíbeného  a  uznávaného  Jakuba  Schikanedera  (1855-1924),  jehož
známým obrazem je právě Vražda v domě. 

Praha: Albatros, 2014, 108 s. 

Kuijer, Guus: Všehokniha 
Ve „Všehoknize“ se vypráví příběh malého Tomáše, který před krutou realitou tyranského otce utíká
do snění a představ. Ty mu dávají naději a sílu, aby se nakonec svému otci postavil a stal se tím,
čím  odjakživa  chtěl  být,  až  vyroste:  šťastným.  Jedinečná  kniha,  dojemná  i  humorná  zároveň,
prodchnutá jemnou ironií a neutuchající vírou v sílu lidské vůle.

Praha: Albatros, 2013, 117 s.
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Prášková, Markéta: Kloubouky z     Agarveny. Rodinné tajemství
Adam jede na prázdniny k dědovi a babičce s tím, že tam zažije opravdu velkou nudu. Setká se tam
se svojí sestřenicí. Společně objeví na půdě klobouky, které jim umožní cestovat časem. Pátrají tak
v rodinné minulosti a snaží se přijít na kloub rodinnému tajemství.

Praha: Fragment, 2007, 229 s.

Priestley, Chris: Příšerné příběhy vánoční
Praskající oheň v krbu, plíživé kroky křupající ve sněhu a doslova mrazivé tušení hrůzy. V sedmi
příbězích  prodchnutých  tajuplnou,  strašidelnou  atmosférou  čeká  na  čtenáře  spousta  geniálně
nečekaných zvratů a samozřejmě nezbytné, hrůzu nahánějící  poučení,  že není  radno porušovat
pravidla ani psané či nepsané zákony a že zlé, zlomyslné chování je po zásluze potrestáno.

Praha: Argo, 2015, 117 s.

Rowlingová, Joanne K.: Harry Potter a Kámen mudrců

Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě Harry Potter myslel, že je jen obyčejný chlapec. Pak
ale dostal soví poštou dopis, kterým byl zván ke studiu na prestižní soukromé Škole čar a kouzel v
Bradavicích, a jeho život se rázem proměnil. Leccos se dozvídá o minulosti svých zemřelých rodičů,
získá pár dobrých kamarádů, naučí se mistrovsky hrát famfrpál a kvůli Kameni mudrců podstoupí
smrtelný souboj se zloduchem Voldemortem...

Praha: Albatros, 2002, 284 s.

Smelandová, Kari: Rodina Vraniboudova
Na světě existuje mnoho zvědavých slídilů a v jednom malém, trochu zchátralém domku bydlí hned
takoví dva. Vlastně dvě – slídilky Stela a Bela. Patří do rodiny Vraniboudových, která mimo rodičů a
podivuhodného strýčka Sigurda má troje dvojčata. Tam, kde žijí, stojí jen dva domy, a ten sousední,
už po léta prázdný, určitě stojí za podrobné prozkoumání. Jednoho večera se totiž v dolním pokoji
rozsvítí kalné světlo a za záclonou se objeví tajemný stín. 

Praha: Albatros, 2015, 109 s.

Stewnerová, Tanya: Alea dívka moře - Volání z hlubin
Dobrodružství,  výjimečné přátelství  a tajemství  ukryté v hlubinách moře!  Alea odjakživa miluje
vodu. Zároveň z ní má ale velký respekt. Trpí totiž vzácnou nemocí a kontakt s ledovou vodou by jí
mohl způsobit smrt. Alespoň tak to prý řekla její adoptivní matce žena, která ji nechala jako malé
děvčátko na pláži, a pak navždy zmizela. Jednoho dne Aleina pěstounka vážně onemocní a dívka
začne pátrat po své biologické matce. V přístavu se seznámí s partou dětí, které si říkají Alfa cru. I
když ví, že riskuje život, přijme pozvání na jejich starou jachtu a vyrazí s nimi na moře. Pak ale
přijde bouře a ledová vlna smete Aleu pod hladinu. Všechno je najednou jinak. Alea v ledové vodě
nezemře, naopak se v ní cítí „jako doma“.

Praha: Fragment, 2016, 287 s.

Svingen, Arne: Balada o zlomeném nosu
Bartovi bude brzo třináct. Trochu boxuje, ale vždycky prohraje. Bydlí jen s mámou, nemají moc
peněz a Bart se trochu stydí za to, že žijí v domě plném nepořádku a pochybných existencí. A stydí
se taky za to, co ho na světě nejvíc baví - operní zpěv. Dokáže zpívat, jen když je sám, zavřený na
záchodě. Jenže to vypadá, že bude muset zazpívat na školní akademii. 

Praha: Albatros, 2014, 214 s.
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Šorel, Václav: Prokletí
Fascinace třicetiletou válkou přivedla mladou rakovnickou etnografku na záhadné místo, kde spolu s
Maxem, lékařem lounské nemocnice a vášnivým amatérským archeologem, narazili na nečekané
stopy minulosti. Destička s tajemným nápisem zamíchá osudy lidí z několika historických období.
Lidé,  kterým  se  artefakt  dostal  do  rukou,  nemají  v  životě  nouzi  o  dobrodružství,  záhady  a
nebezpečí.

Praha: XYZ, 2016, 180 s.

Tashjianová, Janet: Žil jsem komiksem
Třetí díl humorné série Janet Tashjianové. Do třídy Dereka Fallona nastoupí nový kluk. Jmenuje se
Umberto a je na vozíku. A protože Derekova rodina vychovává malou asistenční opičku jménem
Frank, Derek chce vycvičit Franka pro nového spolužáka. Jenže Umberto o žádnou pomoc nestojí.
Brzy si začne z Dereka utahovat a krást jeho nápady komiksy. Jak si s tím Derek poradí?

Praha: Albatros, 2016, 210 s.

Válková, Veronika: Kouzelný atlas putování časem
Zábavná a naučná edice. Veronika Válková kloubí ve svých příbězích dráhu spisovatelky se svým
profesním životem historičky. V naší knihovně je k zapůjčení několik titulů, např. Terezínské ghetto,
Leonardo  da  Vinci,  Vikingové,  Mezi  piráty,  Svatý  Václav,  Trojská válka,  Za Marie  Terezie,  Boj  o
Ameriku, Karel IV.
Hlavní hrdinkou příběhů je Bára, která se se svými rodiči přestěhuje do starého domu. Na půdě
nalezne kouzelný atlas, prostřednictvím kterého cestuje časem.

Vašíček, Arnošt: Zajatci ďáblova chřtánu

Ztracený chlapec,  nebezpečný lupič,  podivínský badatel,  přitroublý policista a jeskyně skrývající
hrozivé  tajemství.  David  a  Klára  si  chtěli  jen  vyzvednout  pár  věcí  z  chaty  rodičů.  Netušili,  že
některým místům je lépe se vyhnout. Dobrodružný příběh plný záhad a děsivých odhalení.

Praha: Česká televize, 2014, 157 s.

Wegelius, Jakob: Legenda o Sally Jones
Vydejte se s gorilou Sally na cestu kolem světa! Čeká vás dobrodružství v dalekých, exotických
městech, v horečně rozpálených džunglích i na vlnách rozbouřených oceánů. Příběh o touze, naději
a kruté zradě, ze kterého dýchají staré časy, doprovází ilustrace připomínající nezaměnitelný styl
Adolfa Borna. 

Praha: Albatros, 2016, 107 s.

Williams, David: Malý miliardář
Joe  je  boháč,  přesně  řečeno  nejbohatší  dvanáctiletý  kluk  v  celé  Británii.  Má  všechno,  nač  si
vzpomene: vůz formule 1, kino, pět set párů sportovních bot, orangutana jako sluhu. A přece mu
něco důležitého chybí: kamarád… Poprosí proto tátu, aby směl chodit do docela obyčejné školy,
inkognito!  Tím  rozpoutá  sérii  bláznivých  situací  a  neuvěřitelných  trapasů,  na  jejímž  konci  Joe
zjišťuje, že peníze a bohatství ke štěstí nestačí.

Praha: Argo, 2013, 232 s.

Wilsonová, Jacqueline: Pohřben zaživa
Humorně laděný příběh kluka Tima, který vyráží společně se svými rodiči a kamarádem Piškotem na
dovolenou k moři. Náhodnými návštěvníky stejné pláže je i rodina Timovi dívky Kelly. V odlehlé části
pláže se setkají všichni tři hrdinové s nečekanou společností - s protivným a nebezpečným Ježourem
a jeho kámošem Šklebem. 

Praha: BB/art, 2007, 135 s.
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