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Brahmachariová, Sita: Jasmínové nebe
Mira Levensonová je bez sebe nadšením, že konečně letí do Indie, kde se má poprvé v životě setkat
se svou tetou a sestřenicí. Již od přistání začne na Miru dorážet jak dusivé vedro, tak i příval nových
a exotických zážitků, výjevů, zvuků a hluboko pohřbených rodinných tajemství. Jakmile se seznámí s
Džanuem, vycítí, že mezi nimi vzniká pouto. Džanu se stane průvodcem, který jí ukáže krásnou i
chaotickou Kalkatu. Nic není takové, jaké si to Mira představovala – a domov se náhle zdá být velmi
daleko. Mira je rozhodnutá během návštěvy Indie za každou cenu zjistit pravdu o své rodině. Bude
ale muset udělat ještě jedno rozhodnutí, které někomu zlomí srdce.

Praha: Slovart, 2016, s. 319

Braunová, Petra: 3333 km k     Jakubovi
Před prázdninami Mirek dostane od táty nečekanou a nevšední nabídku - dobrodružnou výpravu
přes  několik  států,  končící  ve  Španělsku.  Je  to  cesta  svatého  Jakuba  s  cílem  v  Santiagu  de
Compostela.  Musí  se ovšem ujet  3333 km – na kole!  Mirek výzvu přijme. Náročné putování  se
nakonec pro něho stane zásadním, a to nejen proto, že s otcem nežije od čtyř let, není excelentní
cyklista a o pohodlí nemůže být ani řeči…

Praha: Albatros, 2014, 132 s.

Braunová, Petra: Pozorovatelka
Šestnáctiletá Natálie je od narození, kdy prodělala dětskou mozkovou obrnu, upoutaná na invalidní
vozík. Je nadprůměrně inteligentní, bohužel její fyzická stránka a špatná výslovnost v lidech budí
dojem, že je mentálně postižená. Díky nepřetržité asistenci úspěšně projde základní školou. Pere se
s životem statečně, dokázala si v sobě vypěstovat osobitý smysl pro humor, díky kterému zvládá
situace pro "normálního" člověka nepředstavitelné.  Příběh se rozvíjí  ve chvíli,  kdy se její  matka
rozhodne s dětmi přestěhovat. Potřebuje nejen utéct z místa, které jí neustále připomínají bývalého
muže, ale chce Natálii umožnit další vzdělání. Musí však řešit mnohé problémy, které tím vzniknou -
jedním z nich je například nutnost sehnat novou asistentku.

Praha: Albatros, 2007, 278 s.

Březinová, Ivona: Řvi potichu, brácho
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. Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem
vypráví  příběh  autistického  chlapce  a  jeho  okolí,  které  se  s  jeho  poruchou  musí  dennodenně
vyrovnávat.

Praha: Albatros, 2016, 205 s.

Březinová, Ivona: Básník v     báglu
Vtipný letní příběh s patřičnou dávkou šílených dívčích nápadů, romantiky, lásky a dobrodružství o
třech moderních holkách, ale i o poznání jednoho koutu krásných Čech. Vypráví o šestnáctiletých
spolužačkách,  které  se  rozhodly,  že  podniknou  máchovské  putování  kokořínskými  lesy  přes
zříceniny hradů až k Máchovu jezeru. Dívky během cesty prožívají veselé i horké chvíle, potkávají
spoustu zajímavých lidí, hlavně partu studentů provozujících na hradech historický šerm.

Praha: Albatros, 2005, 154 s.
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Březinová, Ivona: Holky na vodítku – Jmenuji se Alice
Jmenuji se Martina
Jmenuji se Ester

Alice  je  inteligentní  gymnazistka,  které  rodiče  naprogramovali  kariéru  lékařky.  Stresy  v  rodině
plynoucí ze strohé výchovy a osobních problémů všichni řeší nejrůznějšími léky. Alice chce rodičům
vyhovět, ale jak se vyskytne skulina v podobě samostatně prožitých prázdnin, zatouží být dospělá a
zároveň vyzkoušet zakázané ovoce. Nová láska ji však nutí vyhledávat drogu - a zběsilý kolotoč se
rychle roztáčí.
Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, že z
dcery nesmí být boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako její  máma. Martina tedy
kopíruje matčiny nepřetržité diety, až se odmítáním jídla dostane na okraj propasti. Ač se nenávidí
za to, co dělá, nemůže si pomoct. Teprve až pozná, že i do dívky, jako je ona, se někdo může
zamilovat.
Ester je dívka z početné rodiny, kde se sice všichni mají rádi, ale nikdo se o nikoho příliš nestará.
Ester doma pociťuje nedostatek soukromí, a navíc se upne k myšlence mít vlastní peníze. Čím dál
víc začne využívat kamarádského pohostinství rodinného přítele, majitele baru a herny, a od první
nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti na hracích automatech. Už ji nic nezastaví!

Praha: Albatros, 2007, 125 s., 127 s., 147 s.

Byrne, Michael: Výherce
Strhující  příběh o chlapci,  kterému změnil  život  jeden výherní los.  Mladý chlapec jménem Bully
přišel o matku a od té doby se společně se svým psem Jackem protlouká, jak se dá. Jednoho dne
však v posledním narozeninovém přání, které od matky dostal, nachází výherní los a zničehonic se
před ním otevře celý svět nových možností.  Ale nic není  tak jednoduché. Stihne si  výhru včas
vyzvednout? Vše se komplikuje a objeví se najednou lidé, kteří mu jeho štěstí nepřejí. 

Praha: Albatros, 2016, 179 s.

Duncan, Lois: Temnou chodbou
Šestnáctiletá Kit Gordyová nastupuje se smíšenými pocity do prestižní internátní školy na 
americkém venkově. Při prvním pohledu na blackwoodské sídlo ji proti její vůli zaplaví pocit úzkosti, 
nicméně je rozhodnutá se s tajemnou atmosférou budovy smířit, přestože se v nedaleké vesnici 
šušká, že v sídle straší.
Ke Kitinu úžasu jsou ke studiu přijaty už jen další tři dívky, v nichž se záhy probudí mimořádné 
umělecké nadání, k jakému předtím neměly sklony, a Kit pronásleduje noc co noc líbezná, ale 
vtíravá hudba, jíž se nedokáže zbavit ani ve dne. Když se připojí podivné, znepokojující sny, začnou 
se ztrácet dopisy, které studentky posílají svým blízkým a kamarádkám, 
a personál sídla podá hromadnou výpověď, dívky si uvědomí, že něco není v pořádku.
Poté, co dají hlavy dohromady a poskládají jednotlivé útržky informací, zjistí, že se staly oběťmi 
nebezpečného experimentu, při němž je v sázce nejen jejich zdravý rozum.

Praha: Baronet, 2013, 172 s.

Fethová, Monika: Případ trhače jahod
Začala jahodová sezona a Jana, Monika a Karol se těší na sladké prázdniny. Snad se konečně objeví i
ten pravý, láska na celý život, dokud nás smrt nerozdělí. Horký vzduch se tetelí nad jahodovými poli
a trhači se v úpalu sklánějí k jednotlivým rostlinkám obsypaným červenými plody. Mezi nimi se však
někde skrývá vrah...

Praha: CooBoo, 2010, 349 s.
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Gaarder, Jostein: Jako v     zrcadle, jen v     hádance
Cecílie je nemocná. Tak nemocná, že nemůže jít ven lyžovat a sáňkovat jako jiné děti, dokonce ani 
vstát z postele. Jednou, když je jí smutno, si namaluje anděla prstem na okno. Namalovala anděla 
slzou, nebo slzavého anděla? Cecílie neví. Cecílie je zvláštní holčička a o všem přemýšlí. Má na to 
čas, jak říká maminka, když se musí „zabavit“ v posteli. Anděl, který se u Cecílie objeví, bdí u její 
postýlky a drží stráž. Není ale vůbec „slzavý“.  Je to veselý a moudrý průvodce, s nímž se Cecilka 
prochází noční zasněženou krajinou, rozmlouvá a anděl jí pomáhá dobrat se až ke dnu tajemství, 
která ji trápí: Kdo jsem? Bude svět, až tu nebudu? Co zbyde ze mě, až tu nebudu?
Kniha současného norského autora Josteina Gaardera Jako v zrcadle, jen v hádance je knihou pro 
přemýšlivé děti; je to napínavé filosofické přemítání plné životní moudrosti napsané formou příběhu,
krásného a tajemného zároveň.

Praha: Albatros, 2014, 134 s.

Houcková, Coleen: Tygrovo prokletí
Sedmnáctiletou Kelsey Hayesovou by nejspíš ani ve snu nenapadlo, co jí čeká tohle léto; že se bude
pokoušet zlomit tři sta let starou indickou kletbu. A to se záhadným bílým tygrem Renem. Na druhé
straně zeměkoule.  Ale přesně to se stane. Kelsey je vtažena do dobrodružství,  kde na ni  číhají
temné síly, prastará magie a mystikou zahalené světy, v nichž není nic takové, jaké se na první
pohled zdá. Nakonec musí riskovat vše, aby pochopila dávné proroctví a mohla tak kletbu zrušit
navždy.

Praha: CooBoo, 2012, 405 s.

Lowry, Lois: Spočítej hvězdy
Kniha  světoznámé  americké  autorky  zavede  čtenáře  do  Dánska  v  době  druhé  světové  války.
Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují, snad jen v tom, že se v obchodech
nedá koupit  tolik  věcí,  zvláště  jejich oblíbených sladkostí.  Válečné hrůzy však náhle  a  brutálně
vtrhnou do jejich života, když Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je
totiž  Židovka  a  ocitá  se  v  ohrožení  života.  Román  strhujícím  způsobem  připomíná  hrdinství
dánských občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských obyvatel království tím, že je převezli přes
moře do neutrálního Švédska.

Praha: Argo, 2015, 125 s.

Lowry, Lois: Dárce
Dvanáctiletý Jonas žije ve světě,  v němž neexistují  války,  zločiny,  strach ani bolest. Všechno je
dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti,  dokonce i povolání dostane
každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“, uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje
se výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit –
vzpomínky a zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a
přátelství a začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence
citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív.

Praha: Argo, 2013, 206 s.

Riggs, Ransom: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. Náš příběh začíná děsivou rodinnou
tragédií,  která  přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov u  břehů Walesu,  kde
objevuje rozpadající se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro podivné děti. Když Jacob bloumá
jeho opuštěnými ložnicemi a chodbami, ukazuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc
než podivné. Byly možná nebezpečné. Možná byly na opuštěném ostrově drženy v jakési karanténě
z velmi dobrých důvodů. A nějak - i když to zní jako něco nemožného - jsou možná stále naživu.
Fantasy doprovázená strašidelnými starými dobovými fotografiemi.

Brno: Jota, 2016, 495 s.
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Sageová, Angie: Příběhy Septimuse Heapa
Na počátku je dítě nalezené v lese - příběh, který se pak odvíjí,  je strhujícím dobrodružstvím v
čarovném světě fantazie a kouzel.  Septimus Heap, princezna Jenna, čarodějové a jejich pomocníci
musí  bojovat  s  nepřízní  osudu  a  mocnými  nepřáteli,  a  není  to  boj  nikterak  lehký,  neboť
černokněžník  DomDaniel  je  ztělesněním  zla  a  jeho  moc  je  obrovská.  
Kniha je zároveň neobyčejně vtipná a dramatické okamžiky se střídají  s  komickými  situacemi i
dojemnými momenty. Kromě hlavních hrdinů se zde setkáte i s celou řadou kouzelných tvorů a
podivuhodných  bytostí,  ať  už  je  to  dobrácký  Bobrspát,  obětavý  krysoun  Staník,  udatní  brouci
obrněnci nebo magogové, odporní černokněžníkovi pomocníci. 

Brno: Jota, 2005, 361 s.

Satrapiová, Marjane: Persepolis
Persepolis je první íránský komiks všech dob… i když napsaný a nakreslený v Paříži.
Ve Francii  žijící,  ale v Íránu narozená autorka nás nejdříve provede svým dětstvím stráveným v
Teheránu  za  doby  islámské  revoluce  a  války  s Irákem.  Dále  líčí  svůj  pobyt  na  francouzském
gymnáziu ve Vídni, následný návrat do vlasti, poslední pokus sžít se s režimem, který nemůže mít
pro  samostatné  osobnosti  jejího  typu,  navíc  ženského  pohlaví,  pražádné  pochopení,  a  svůj
definitivní odchod do Francie. Zatímco hlavním tématem první části byl život v totalitním režimu, ve
druhé  je  jím  tedy  to,  jak  se  člověk  v  takovém režimu  vychovaný  vyrovnává  s  náhle  nabytou
svobodou.

Praha: BB/art, 2013, 344 s.

Sís, Petr: Tibet – tajemství červené krabičky
Po  otevření  červené  krabičky  najde  Petr  Sís  deník,  který  si  jeho  otec  psal,  když  v  polovině
padesátých let minulého století zůstal ztracen v Tibetu. Obrací křehké stránky popsané vybledlým
písmem, doplněné hezkými kresbami,  zkoumá malé poklady ukryté v deníku a bezděky se tak
vydává na cestu do daleké země. Kousek po kousku odhaluje tajemství otcovy více než dvouleté
cesty včetně setkání s tehdy osmnáctiletým Dalajlámou. Zároveň vzpomíná na malého chlapce,
který toužil  po tom, aby se mu táta vrátil,  a vybavuje si  fantastické příběhy,  jež mu po svém
návratu sám vyprávěl - příběhy, které zněly spíše jako pohádka než ze skutečného života.

Praha: Labyrint, 2005

Tolkien, J.R.R.: Hobit
Kultovní kniha,  která přináší pohádkový příběh o velké cestě družiny trpaslíků a hobita Bilba Pytlíka 
za uloupeným pokladem.

Praha: Argo, 2005, 250 s.

Vondruška, Vlastimil: Fiorella a hřbitov upírů
Fiorella je nejen dcerou alchymisty císaře Rudolfa II., ale v převleku za chlapce je i jeho učedníkem.
Už rok žije v Praze a se svými kamarády Martinem a Lukášem několikrát prokázala mimořádný
důvtip, když rozluštila záhady, na které rozum dospělých nestačil.

Brno: MOBA, 2012, 310 s.

Vopěnka, Martin: Spící město
Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče spí a kde začíná nemilosrdný boj o 
přežití dětí ve světě ostatních dospělých...

Praha: Frgament, 2011, 270 s
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