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Aaronovitch, Ben:  Řeky Londýna - Čarojízda - komiks 

Praha: Argo, 2017, 128 s. 

Grant patří k velmi zvláštní londýnské policejní jednotce. Je na plný úvazek policistou, na částečný je 

čarodějem. Pracuje na velmi neobvyklých zločinech – na těch, které zavánějí magií a 

nejrozmanitějšími podivnostmi, které vyhřezávají z temného londýnského podsvětí. Zatím poslední 

případ začíná na první pohled dokonale neškodným autem a jeho záhadným vražedným řáděním – 

bez řidiče. A než se stihnete vzpamatovat, je na scéně bosenský uprchlík, nejstrašidelnější auto v 

Anglii, partička teenagerů sjetých ketaminem a zejména – prostá dřevěná židle s nepěkně temnou 

minulostí. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/reky-londyna-carojizda-342690, 2/15/2018 

 

Abnett, Dan:  Malleus 

Frenštát pod Radhoštem: Polaris, 2016, 336 s. 

Po sto let dlouhé, kruté válce, byl Ophiďanský subsektor konečně dobyt pro Boha Císaře. Radost z 

vítězství však vystřídá tragédie. Inkvizitor Gregor Eisenhorn se pustí do vyšetřování, přestože je jeho 

vlastní reputace silně pošramocená zprávami o jeho neortodoxních metodách. Jak se nitky případu 

rozplétají, Eisenhorn objeví spojení se sto let starým případem a začne směřovat ke střetu s 

démonickým Cherubaelem a jeho neznámým pánem. Druhé pokračování trilogie Eisenhorn z temné 

budoucnosti Warhammeru 40 000. 

https://www.kosmas.cz/knihy/213737/malleus/, 12/28/2016 

 

Anders, Charlie Jane:  Všichni ptáci na nebi 

Brno: Host, 2017, 330 s. 

Cesty Patricie a Laurence se na středí škole za záhadných okolností rozdělily. Ani jeden z nich nečekal, 

že toho druhého ještě někdy uvidí. Oběma ale jejich přátelství scházelo, protože jako jedinci odlišní 

od svého okolí, si přátele hledali jen těžko. Patricie měla magické schopnosti a Laurence vynalezl 

dvouvteřinový stroj času. V dospělosti je svedla dohromady snaha zachránit svět.  Oba patří ve svém 

oboru k nejlepším, ale každý už kope za jiný tým. Bude ještě spolupráce možná?  Podaří se jim 

zachránit alespoň někdejší přátelství? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vsichni-ptaci-na-nebi-325678, 2/15/2018 

 

Baudyšová, Monika:  Pikunikku. Japonský piknik 

Praha: Labyrint, 2017, 120 s. 
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Ilustrovaná kniha o Japonsku, určená pro děti i pro dospělé. Je to sbírka vzpomínek a kuriozit z 

pohledu mladé české grafické designérky a studentky japonštiny, která pobývala v místní rodině a 

kreslila vše, co během svých cest poznala. Výsledkem je vtipná, občas překvapivá ochutnávka 

zajímavostí z kultury, gastronomie i všedního života. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pikuniku-japonsky-piknik-356730, 2/15/2018 

 

Blake, Elly:  Ledová krev 

Brno: CooBoo, 2017, 320 s. 

Sedmnáctiletá Ruby žije ve světě, v němž vše ovládá led. Ovšem ona sama má moc ohně a žáru – a to 

se v tomto krutém světě trestá smrtí. Takže po smrti své matky se přidává k rebelům, kteří chtějí 

zničit ledového krále. Ovšem než se stačí zapojit do boje, je polapená a donucena bojovat proti 

nejlepším bojovníkům svého nepřítele. Jestliže turnaj přežije, má jedinečnou šanci zničit šíleného 

krále. Ale skončí tím utrpění lidí v království? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/ledova-krev-ledova-krev-334394, 2/15/2018 

 

Březinová, Ivona:  Řvi potichu, brácho 

Praha: Albatros, 2016, 208 s. 

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. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/rvi-potichu-bracho-295842, 12/15/2016 

 

Card, Orson, Scott:  Ederova hra 

Praha: Laser, 2008, 256 s. 

Lidstvo jen se štěstím odvrátilo zničující útok mimozemské civilizace úlového typu. A protože nejlepší 

obranou je útok, rozhodlo se pro protiúder. Zatímco se po dlouhou dobu vysílané vesmírné lodě blíží 

k území nepřítele, program pro výchovu mladých velitelů se snaží nalézt toho pravého vůdce. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/enderova-saga-enderova-hra-4761, 12/22/2016 

 

Cornish, David M.:  Tetování krví. Kniha první Začátek cesty 
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Praha: Fragment, 2008, 350 s. 

Chlapec s dívčím jménem Rosamunda, nalezenec vyrůstající v útulku, je kvůli svému jménu často 

vystaven posměchu vrstevníků. Rád by se stal námořníkem, ale je vybrán pro povolání lampáře. Cesta 

za jeho posláním je však plná překážek! 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tetovani-krvi-zacatek-cesty-3859, 12/22/2016 

 

Francová, Karolina:  Tajná kniha Šerosvitu 

Praha: Albatros, 2011, 256 s. 

Městskou duchařskou fantasy s hororovými prvky napsal kolektiv pěti českých autorek Karolina 

Francová, Sanča Fülle, Vilma Kadlečková, Lucie Lukačovičová, Julie Nováková. Odehrává se v Čechách 

v naší současnosti, v několika konkrétních městech, ale také v zásvětí – v Říši šera. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tajna-kniha-serosvitu-79099, 12/22/2016 

 

Gläser, Mechtild:  Strážci příběhů 

Praha: Fragment, 2016, 344 s. 

Plamen a led jsou v tomto světě nepřátele na život a na smrt, ovšem společně by mohly vytvořit sílu, 

která by mohla změnit vše. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/strazci-pribehu-308061?show=binfo, 2/15/2018 

 

Hughes, Gregory:  Léto mrtvých 

Brno: CooBoo, 2014, 264 s. 

Šestnáctiletý Jukio je mistr v kendó, tradičním japonském boji s mečem. Je léto a Jukio si užívá s 

kamarády, dvojčaty Hirošim a Miko. Jenže najednou se všechno zlomí. Dvojčata spáchají sebevraždu 

a ukáže se, že je k ní dohnala jakuza, japonská mafie. Jukio bere do ruky meč a začíná se mstít. Začíná 

krvavé léto, které otestuje jeho oddanost, odvahu i zdravý rozum. V druhém románu Gregoryho 

Hughese se střídá dechberoucí akce s až dojemnými momenty, které čtenáře nutí k zamyšlení, kam až 

člověka dovede touha po spravedlnosti. Nebo možná po pomstě, kdo ví? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/leto-mrtvych-189325, 2/15/2018 

 

Inden, Charlotte:  Anna a Anna 
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Praha: Albatros, 2015, 172 s. 

Grace, polámaná dívka s tajemnou minulostí, zbortí Henryho dosavadní představy o lásce a ukáže 

mu, že mezilidské vztahy jsou složité, krásné i pomíjivé stejně jako výbuchy hvězd ve vzdálených 

galaxiích 

http://www.albatrosmedia.cz/anna-a-anna.html, 1/5/2017 

 

Keighery, Chrissie:  Šepot 

Praha: Runa, 2016, 245 s. 

Patnáctiletá Demi následkem meningitidy úplně ohluchne. Musí kvůli tomu začít chodit do školy pro 

neslyšící. Cítí se strašně osamělá, kamarádky ze života před nemocí se jí vzdalují, matka se věnuje více 

starší sestře, která má problémy v manželství, více než jí. Celý svět jí náhle připadá podivně cizí a 

nepřátelský. Naštěstí zjistí, že přátele může člověk najít i tam, kde je nehledá a že se za svůj handicap 

nemusí stydět. Jak říká její malý synovec: "To vůbec nevadí, že neslyší. Moje teta Demi totiž umí 

poslouchat očima a šeptat rukama." Silný příběh o hledání svého místa v životě. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/sepot-296119 

 

Kinsella, Sophie:  Audrey se vrací 

Praha: BB art, 2015, 272 s. 

Čtrnáctiletou Audrey spolužačky krutě šikanovaly, proto ji už řadu měsíců vězní doma strach. Lépe se 

cítí jen ve tmě nebo alespoň za tmavými brýlemi. Léčí se u doktorky Sarah, ale k návratu do 

normálního života má stále daleko. Změna přijde nečekaně – se sympatickým kamarádem jejího 

bratra Linusem.  Audrey totiž zjistí, že právě s ním dokáže mluvit o svých obavách a psychických 

problémech jako s nikým jiným a hlavně kvůli němu se odváží opět mezi lidi.  Zůstane však pouze u 

přátelství? 

https://www.databazeknih.cz/knihy/audrey-se-vraci-248864, 2/15/2018 

 

Kleist, Reinhard:  Boxer 

Praha: Argo, 2015, 200 s. 

Pravdivý příběh polského Žida, boxera Hertzka Hafta, který přežil koncentrační tábor a v USA pak 

zahájil profesionální kariéru. Komiksové zpracování. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/boxer-pravdivy-pribeh-hercka-hafta-220341, 12/22/2016 
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Kuijer, Guus:  Všehokniha 

Praha: Albatros, 2013, 112 s. 

„Všehokniha“ vypráví příběh malého Tomáše, který před krutou realitou tyranského otce utíká do 

snění a představ. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/vsehokniha-182801, 12/22/2016 

 

Nelson, Jandy:  Dám ti slunce 

Praha: CooBoo, 2016, 360 s. 

Jude a její dvojče Noah jsou si neuvěřitelně blízcí. Když je jim třináct, Jude pochopí, že je krásná, a 

Noah zas, že je gay. Třináctiletý Noah má kromě své sestry už jen jedinou lásku: kreslení. A dělá 

všechno pro to, aby se dostal na prestižní uměleckou školu. Jude naproti tomu víc řeší kluky. O tři 

roky později je všechno jinak. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/dam-ti-slunce-260443, 12/15/2016 

 

Novák, Jan:  Zátopek 

Praha: Paseka, 2016, 200 s. 

„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek. Právě posouvání 

mezí možností vlastního těla z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců 

historie. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/zatopek-280279, 12/15/2016 

 

Pearson, Mary, E.:  Falešný polibek 

Brno: CooBoo, 2017, 368 s. 

Království Morrigan je plné tradic a příběhů o dávném světě. Princezna Lia je ale nesnáší. Svatba s 

někým, koho nikdy nepotkala? Kvůli zajištění politického spojenectví? Má všeho po krk! A tak v den 

své svatby uteče a usadí se ve vzdálené vesnici. Tam se seznámí se dvěma záhadnými přitažlivými 

muži – princem, kterého si měla vzít, a vrahem s úkolem ji zabít. Obklopena tajemstvím a lží Lia odhalí 

skutečnosti, které otřesou jejím životem. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/falesny-polibek-345227, 2/15/2018 
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Rushton, Abbie:  Odpusť mi, Megan 

Praha: Euromedia, 2016, 256 s. 

Megan nemluví. A ani nemůže. Loni v létě se stalo něco hrozného a ona slíbila, že o tom nikdy 

nikomu neřekne. Trápí ji strašná vina. …. A pak se na jejich škole objeví Jasmine. A chce se s Megan 

kamarádit. Díky ní připadá Megan život zase o něco barevnější. Jenže pak se kolem nich začnou dít 

zvláštní věci. Megan by ráda znovu mluvila. Ale bojí se. Protože jestli se jí hlas vrátí, bude to 

znamenat jen jedno. Pravdu. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/odpust-mi-megan-273663?show=binfo, 2/15/2018 

 

Sanderson, Brandon:  Elantris 

Praha: orion, 2016, 600 s. 

Elantris bývalo výstavním městem s nádhernými paláci, jejichž vysoké věže zářily do daleka. Obyvateli 
tohoto města bývaly bytosti, o nichž se v sousedních městech věřilo, že jsou bohy. Krom fascinujícího 
vzhledu to byly i jejich magické schopnosti, pro něž je vyhledávali lidé z blízkého i dalekého okolí 
Arelonu. Vše bylo nádherné až do chvíle, kdy město zasáhl Reod – kletba, která zničila všechnu 
nádheru i kouzlo, pokryla město páchnoucím slizem a z jeho obyvatel udělala bytosti ani mrtvé ani 
živé… Čtenář je udržován v napětí až do samého závěru a teprve až v poslední kapitole dojde k 
očekávanému odkrytí tajemství proklatého města. Elantris je nádhernou fantasy pohádkou plnou 
napětí, záhad, duchovních hodnot a lásky. 
 
https://www.databazeknih.cz/knihy/elantris-19838, 8/3/2018 
 

Sedgwich, Marcus:  Já nejsem neviditelná 

Praha: CooBoo, 2015, 320 s. 

Otec Laureth Peakové ji naučil sledovat opakující se události, vzory a čísla - což je něco, pro co má 

jeho dcera mimořádné nadání. Její tajemství? Je slepá. Pak se ovšem její táta ztratí, Laureth popadne 

svého sedmiletého brášku a vydá se vstříc záhadě, která je dovede až do New Yorku. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/ja-nejsem-neviditelna-230870, 12/22/2016 

 

Sierra i Fabra, Jordi:  Holky jako nitky 

Praha: COOBOO, 2012, 2012 s. 

Už je to 10 let, co zmizela poslední ze tří Wire girls - ultra štíhlých modelek. Dvě jsou po smrti a po 

Vanii, té poslední, začíná pátrat mladý novinář Jon. Stejně jako pro mnoho mladých mužů byla i pro 

něj Vania ztělesněním krásy a on nechce uvěřit, že by byla mrtvá. Snaží se najít dávno vychladlé 

https://www.databazeknih.cz/knihy/elantris-19838
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stopy, hovořit s muži jejího života. Kdo je tajemná žena po Vaniině boku? Kým pro ni byla a jakou roli 

sehrála v jejím zmizení? Popis jeho setkání a rozhovorů s lidmi z modelingového světa může otevřít 

oči dívkám, které si toto prostředí idealizují. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/holky-jako-nitky-40335 

 

Smolíková, Klára:  H.U.S. (Hus úplně světovej) 

Praha: Kalich, 2015, 208 s. 

Jan Hus je jednou ze základních postav českého historického povědomí. Kniha se zaměřuje na otázky 

etického poselství Husova příběhu pro dnešní mládež. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/h-u-s-hus-uplne-svetovej-244819, 12/22/2016 

 

Sutherland, Krystal:  Láska v prachu hvězd 

Praha: Yoli, 2017, 304 s. 

Henry Page ještě nikdy nebyl zamilovaný. Je beznadějným romantikem, který stále čeká, že se jeho 

první velká láska objeví na scéně ve zpomaleném pohybu, srdce vynechá úder, vše bude podkreslovat 

instrumentální hudba. Proto když se z ničeho nic objeví ve škole Grace Townová, neupravená holka 

chodící o holi a v klučičím oblečení, Henry jen stěží může tušit, že se má jeho život obrátit naruby. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/laska-v-prachu-hvezd-320466, 2/15/2018 


