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Přebal knihy Titul Odkaz

Kočičí holka
Fantasy příběh především pro dívky
Thomas Brezina

Odkaz

Tajuplný a napínavý příběh patnáctileté Katie o tom, že být jiný a zvláštní někdy stojí za to! Katie žije po smrti 
svých rodičů s babičkou a strýčkem na malém anglickém ostrově a vede poklidný život, až do chvíle, kdy 
zjistí, že kromě lidských má v sobě i kočičí geny. Kdykoli se ocitne v ohrožení, zježí se jí vlasy, daleko lépe slyší 
a dokonce vidí ve tmě..Celý život se jí najednou převrátí naruby! Babička je obviněna z vraždy a Katie zjistí, 
že se smrtí jejích rodičů není vše tak, jak si až dosud myslela.

Řvi potichu, brácho
Kniha, která buduje vztah k hendikepovaným kamarádům
Ivona Březinová

Odkaz
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.

Prevítovi
Vtipná kniha určena přededevším pro kluky
Roald Dahl

Odkaz

Pan Prevít a paní Prevítová jsou neskutečně odporní. Páchnou, protože se vůbec nemyjí, hádají se a 
provádějí si všelijaké naschvály. A navíc nesnášejí děti. Ze všeho nejhorší ovšem je, že chovají v zahrádce 
opice. V klecích. Už je opravdu načase, aby těmhletěm dvěma ohavům dal někdo pořádně na pamětnou!

Kouzelný meč Abaddon
Historický příběh hlavně pro kluky
Otomar Dvořák

Odkaz
Dobrodružný bohatě ilustrovaný pohádkový příběh tolkienovského typu začíná v jedné knihovně, kde se 
kurážný prvňáček Jenda Kulíšek pustí do četby složitého pohádkového příběhu. Nezná ještě celou abecedu a 
tak se stane, že v příběhu zabloudí. Jeho starší kamarádka Pavla řečená Pavlasatka se ho vydá hledat a na 
cestu si vezme hrst mocných písmen.  V pohádkovém světě se setká s princem Richardem a společně se pak 
ocitají na křižovatce tajemných cest v nočním lese. Hrdinové příběhu zažívají nesčetná dobrodružství na 
cestě za mocným mečem Abaddonem   a při šarvátkách se záludnými tvory pohádkových příběhů…

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/23503164/pocitani-soba-boba-2-dil/
https://www.megaknihy.cz/spolecenske/248049-rvi-potichu-bracho.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpRNE1EUTVNalE0TURRNQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzaQWNoZf6T39GgxHkghbepYFIMaA6au3T_5_bDfwxc_SxCsTxZtLPRoCDPkQAvD_BwE
http://www.albatrosmedia.cz/tituly/23503164/pocitani-soba-boba-2-dil/
https://www.alza.cz/media/kouzelny-mec-abaddon-d321766.htm?kampan=databazeknih_tlacitkotituly&utm_source=databazeknih&utm_medium=odkaz&utm_campaign=databazeknih_tlacitkotituly_1295&idp=1295


Pomeranče v podprsence
Novela pro dívky od oceňované autorky
Ivona Březinová

Odkaz
Nenechte si ujít Román o dospívání a o první lásce od oceňované autorky. Medard Koukol má dvě slabosti – 
chemii a spolužačku Markétu. Ve své utajené laboratoři zkoumá nejen chemické sloučeniny, ale taky svoje 
zamilované srdce. Zatímco v kádinkách a zkumavkách to tajemně bublá, v Medardově hlavě to přímo vře. Jak 
vyjít se starší sestrou? Jak se vyrovnat s maminčinou nemocí? A hlavně jak získat krásnou Markétu? Zdá se, 
že láska je tvrdší oříšek než chemická rovnice. A obzvlášť když se jmenujete Medard. Může se do kluka s tak 
trapným jménem vůbec někdo zamilovat?

Jirkova zázračná medicína
Vtipná kniha určena přededevším pro kluky
Roald Dahl

Odkaz
Většina babiček jsou milé, laskavé a nápomocné staré dámy, jen ta Jirkova ne! Tráví každý den celý čas 
sezením v křesle u okna a stále si jen stěžuje, bručí, brblá, vrčí, remcá na to či ono. Jirku by v jednom kuse jen 
sekýrovala, ale vlídné slovo pro něj nemá, jen samá prapodivná moudra. Navíc má zahnědlé zuby a malá 
vrásčitá ústa, která připomínají psí zadek! Jirkova babička je zkrátka ta nejpříšernější babizna, jakou si 
dokážete představit. Jirka sní o tom, že babičku vyhodí do povětří, a když s ní jednou ráno zůstane doma 
sám, vymyslí pro ni zázračnou medicínu. 

Hraničářův učeň 1 - Rozvaliny Gorlanu
Historická fantasy sága
John Flanagan

Odkaz

1 ze 14  dílů fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Remontu s novými obálkami v brožované 
verzi v dárkovém boxu. Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, 
že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho 
pro malý vzrůst nepřijmou.

Tajemství pergamenů
Dobrodružná fantasy kniha především pro kluky
Marek Hladký

Odkaz

Přečtěte si strhující podobenství o ztrátě svobody, válce a odvaze bojovat. Z období třicetileté války přichází 
do současné Prahy monstrum, které má za úkol zničit moderní svět. Záhadně se tu ocitá i dívka Judita, o níž 
se v Praze od vpádu švédských vojsk roku 1648 vyprávějí pověsti. Co přivedlo tu tajemnou dívku ze 17. 
století do současnosti? Za vším stojí zázračná moc starého pergamenu. 

Barva krve
Fascinující historická detektivka pro děti
Mary Hoffmanová

OdkazBarvitý a strhující příběh o lásce, zradě, zločinu a odpuštění Umbrie, začátek 14. století. Mladý šlechtic 
Silvano je nespravedlivě obviněn z vraždy a v přestrojení za novice se musí ukrýt mezi mnichy. Do 
sousedního kláštera sester klarisek ve stejné době nedobrovolně přichází mladá novicka Chiara, které se po 
smrti rodičů zbavili příbuzní. Malíř Simone Martini v nedalekém Assisi dokončuje velkolepé fresky a 
potřebuje velké množství barev, které z minerálů připravují mniši a jeptišky. Novic, novicka, malíř a kolorista 
bratr Anselmo luští nejen tajemství barev, ale i záhadné vraždy, k nimž dochází v opatství. Podezření padá na 
nevinné a je zapotřebí rychle vypátrat pravého viníka. A vzájemná náklonnost mezi Silvanem a Chiarou 
pomalu přerůstá v cit, pro nějž v klášteře není místo...

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/23503164/pocitani-soba-boba-2-dil/
https://www.megaknihy.cz/holky-romantika/264458-jirkova-zazracna-medicina.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpZME5EVTRNalkwTkRVNA==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=1029099&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzY5ASujaV6ssqVU7S82lbw8vXx6Ggd8HbSyboyt-onaQH0jdp-ZWbxoClgYQAvD_BwE
http://www.albatrosmedia.cz/tituly/23503164/pocitani-soba-boba-2-dil/
https://www.megaknihy.cz/historicke/258527-tajemstvi-pergamenu.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVNE5USTNNalU0TlRJMw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzec-lLluuWXVeq_Pqn3wEglYmvVmySTqlqT8tzVUjjefOJ-aKYm1vxoCWCQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/pro-deti/138630-barva-krve-pribeh-o-lasce-zrade-zlocinu-a-odpusteni.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRNNE5qTXdNVE00TmpNdw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o2&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzf7YB-EpRGxuMrvL2K6LOv4IVEiRjfJZIVsl8HdT1o3iYpkS7HyjUhoCNscQAvD_BwE


Puntičkáři, Duchaři, Kouzláci, Bouráci (Pachatelé dobrých skutků)
Série vtipných knížek o současných dětech
Miloš Kratochvíl

Odkaz

Puntičkáři: Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají 
pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel, každá jejich snaha se 
vždycky nějak zvrtne, a proto místo pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky.

Oliver - kocour, který zachránil Vánoce
Fantasy příběh především pro dívky
Sheila Norton

Odkaz

Kocourek Oliver jen výjimečně opouští svůj domov v hostinci Myslivna. Když ale hospodu zničí požár, zůstane 
bez střechy nad hlavou. Přátelskému kocourkovi se naštěstí podaří brzy najít ve vesnici nový domov. Pak se 
však seznámí s nemocnou holčičkou Karolinou, která nemá žádné kamarády. Oliver si vzpomene na to, jak 
lidé pomohli jemu, a rozhodne se, že je nejvyšší čas na to, aby vesnice, ve které bydlí, zažila pravý vánoční 
zázrak…

Kočka v síti
Kočičí detektivky pro ty, co milují zvířata
Marie Petrovová

OdkazDetektivka, která vás chytí do sítě.
Tak dlouho spřádali síť, aby odhalili zločin, až se do ní sami chytili. Aby ne, když šlo o síť sociální, kde nikdo 
není takový, jaký je, a kde si nemůžete být nikdy jisti, že si píšete s tím, s kým si myslíte, že si píšete! A to na 
začátku všeho byla „jenom“ kočka! Jenomže ne ledajaká! Tonda, Klárka a Linda – trojice kamarádů, kteří 
nedají dopustit jeden na druhého, a které spojuje vášeň pro chování vzácných sibiřských koček, se stane 
nepřímými svědky zločinu. A protože policie nemůže najít stopu, které by se chytila, rozhodnou se, že případ 
vyšetří sami. Neohroženě se pustí do pátrání, do kterého zapojí také svá zvířata – kočku Brusinku, kocoura 
Steva, jezevčíka Toníčka a také podivnou kočku Ornelu, ze které se nakonec vyklube někdo úplně jiný. 

Můj příběh Pompeje
Příběh o mladých lidech ze starověku
Sue Reid

Odkaz

V knize Pompeje si čtenář přečte fiktivní deník svého vrstevníka, který právě prochází zlomovými okamžiky 
života. Jeho osud se odehrává na pozadí událostí, které vstoupily do světových dějin. Jednoho srpnového 
dne zažije Claudia na městském fóru v Pompejích spoustu zvláštních věcí. Když se jí pod nohama otřese 
země, považuje to za špatné znamení. S obavami hledí na Vesuv, obří sopku, která se tyčí nad městem.

Virus
Fantasy sci-fi s dětskými hrdiny
Kathy Reichs

Odkaz
Čtrnáctiletá Tory Brennanová měla odjakživa dobrodružství v krvi; konec konců je neteří slavné soudní 
antropoložky Temperance Brennanové. Seznamuje se se skupinkou dětí, které sdílejí její vlastní zápal pro 
vědu a svůj volný čas tráví zkoumáním zastrčených zákoutí mokřiny kolem ostrova Loggerhead. Jenomže ve 
výzkumném ústavu na Loggerhead se dějí divné a nebezpečné věci. Dětem se podaří zachránit z místní 
utajené laboratoře štěně vlčáka, ale nakazí se přitom vzácným kmenem psího parvoviru, který jim pozmění 
DNA - navždycky.

https://www.alza.cz/media/komplet-5-ks-pachatele-dobrych-skutku-d5161009.htm?kampan=adwme_eo-a-knihy_pla_all_eo-a-knihy_knihy_c_1o2_FKP125972_9062840&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzV36cf_cCm8hWx4TlShmxl1xw4DZewOIYyNAy5ESddqiD_yeMY-O9hoCD00QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/259465-oliver-kocour-ktery-zachranil-vanoce.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVNU5EWTFNalU1TkRZMQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzeTjokfLoUPgr9BbJPlV9oYoX8GWykgSGRwamNBD_dviHA3ZMZ747xoCgbQQAvD_BwE
https://www.kosmas.cz/knihy/218552/kocka-v-siti/#pos=100
https://www.megaknihy.cz/historicke/58490-muj-pribeh-pompeje.html
https://www.megaknihy.cz/pro-deti/131728-virus.html


Horsenky
Kniha určena pro dívky, které milují koně
Lenka Rožnovská

OdkazKrálovství za koně! Tak to by Danča určitě obětovala. Mít koně je totiž její největší sen. A ten sen se jí 
jednoho májového dne splní. Za svoje milované hříbátko bude však muset Danča opravdu něco obětovat. 
Začti se do příběhu o odhodlanosti, holčičím kamarádství a lásce ke koním. Danielu Květnou alias Danču 
zastihnou na jaře dvě velké noviny. Na statku u jejího strýce se narodí hříbátko, které by Danča mohla dostat 
na starost. Zároveň se chystá také jedna podstatná rodinná změna. Tatínek dostane skvělou pracovní 
nabídku v Číně. Z vydělaných peněz by se tak nákladný koníček, jako je chov koně, dal velmi dobře 
zabezpečit. Znamenalo by to ale odloučení od rodičů. Hříbě, nebo rodiče? Jak se Danča rozhodne? A jak jí v 
tom pomůžou její skvělé kamarádky Bára a Nika?

Velký objev Huga Cabreta
Speciálně vydavatelsky zpracovaná knížka pro děti, které nerady čtou
Brian Selznick

Odkaz
Zcela nový zážitek z četby! Dobrodružství psané obrázky! Sirotek, údržbář nádražních hodin a zlodějíček 
Hugo žije ve zdech rušného pařížského nádraží, kde se musí skrývat a zůstat v anonymitě. Náhle zasáhne 
osud a chlapcova skrývaná existence i jeho nejcennější tajemství se náhle ocitnou v ohrožení. Záhadná 
kresba, zápisník střežený jako oko v hlavě, ukradený klíček a skrytý vzkaz od Hugova otce tvoří kostru tohoto 
spletitého, křehkého a kouzelného příběhu plného tajemství. 

Darebák David a sport
Vtipná kniha určena především pro kluky
Francesca Simon

Odkaz

Který sport je na světě nejoblíbenější? Věděli jste, že zlaté olympijské medaile jsou vyrobeny hlavně ze 
stříbra? Sportovali římští atleti ve starověku doopravdy nahatí? Knížka nabitá bizarními informacemi i 
nahodilými maličkostmi je dokonalou příručkou o všem, co jste vždycky chtěli vědět (i o spoustě věcí, které 
jste možná vůbec vědět nechtěli).

Kdo zabil Snížka?
Dětská detektivka s velkým výchovným podtextem
Petra Soukupová

Odkaz
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, 
kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne 
najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou. 
Opravdu Snížka někdo zabil? 
Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich 
dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení. 

Fiorella
Řada historických detektivek s dětskými hrdiny
Vlastimil Vondruška

OdkazFiorella a Bratrstvo křišťálu: Dobrodružný historický román s detektivní zápletkou pro mládež, ale i pro 
dospělé. Do Prahy přijíždí z Itálie dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella 
mu pomáhá v laboratoři, kam však dívky nesmějí. Převléká se proto za učedníka Rafaela. Jejich nový domov 
je nedaleko Staroměstského rynku, kde Fiorella pozná dva nerozlučné kamarády - Lukáše a Martina. I před 
nimi se musí vydávat za chlapce, jinak by ji do své party nepřijali. Záhy se s novými přáteli ujímá pátrání po 
ukradeném stříbře z městské radnice a po nelítostném vrahovi. Sestupují do pražských katakomb, ohrožuje 
je střelec s kuší i nepřátelská parta kluků. K odhalení zločince je nakonec přivede nejen odvaha a chytrost, ale 
také Fiorelliny znalosti alchymie.

https://www.megaknihy.cz/holky-romantika/250014-horsenky-hribatko-mia.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd01ERTBNalV3TURFMA==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgze49O4mgdMOlXh8d_VDN8uC_RA1zRnIK_pd81w8U_MrlVuR-BwD2nhoCjdAQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/kluci-napeti/53670-velky-objev-huga-cabreta.html
https://www.megaknihy.cz/naucne/173725-darebak-david-a-sport.html
https://www.kosmas.cz/knihy/234072/kdo-zabil-snizka/
http://www.albatrosmedia.cz/tituly/23503164/pocitani-soba-boba-2-dil/


Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton Tajemné vytí
Fantasy „horor“ s dětskými hrdiny
Maryrose Woodová

Odkaz
Venkovské sídlo Ashton je ze všech stran obklopeno lesy. Když byly v okolí nalezeny tři děti, všichni se ptali, 
odkud se vzaly a kdo je vychovával a staral se o ně. Děti se nechovaly jako většina jejich vrstevníků a mezi 
sebou měly jasně daná pravidla. Každé z nich mělo svůj zvláštní typický projev, který by ovšem každého 
normálního dospělého zarazil. Tak například Alexander trestá provinění svých sourozenců tak, že je jemně 
kousne. Cassiopea nejen kouše, ale i štěká tak hlasitě, že všem běží mráz po zádech a Beowulf je na dítě tak 
hbitý a rychlý, že se všem tají dech. Jeho oblíbenou zábavou je honit veverky. Protože s dětmi není k 
vydržení, do Ashton přichází vychovatelka, slečna Penelope. Je jí patnáct a právě absolvovala akademii pro 
nadané dívky z chudých rodin. K výchově dětí přistupuje velmi zodpovědně a systematicky. Než však bude 
moci začít s výukou klasických předmětů jako zeměpis či matematika, musí malé divochy nejdřív odnaučit 
zvířecím návykům a to nebude vůbec snadné.

Prašina
Kniha, která rozšiřuje fantazii a zájem o vědu
Vojtěch Matocha

Odkaz
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.

Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
Kniha, která rozvíjí fantazii a obrazotvornost
J. R. R. Tolkien

Odkaz
Toto je příběh o tom, kterak se Pytlík vydal za dobrodružstvím a shledal, že náhle dělá a říká naprosto 
neočekávané věci… Bilbo Pytlík je hobit, který se těší z pohodlného a skromného života a jen zřídkakdy 
putuje dále než do své spižírny ve Dně pytle. Jeho spokojené bytí je však narušeno, když se jednoho dne u 
jeho prahu objeví čaroděj Gandalf v doprovodu třinácti trpaslíků a vezmou ho s sebou na cestu "tam a zase 
zpátky". Mají v úmyslu uloupit poklad mocného Šmaka, velikého a velmi nebezpečného draka…

Harry Potter a Kámen mudrců
Kniha, která rozvíjí fantazii
J. K. Rowling

Odkaz
Harry Potter si myslí, že je obyčejný kluk. Když byl ještě malý, zemřeli mu rodiče a on zná jen těžký život u 
strýce, tety a jejich tlustého a rozmazleného synka Dudleyho. Vše se ale změní ve chvíli, kdy mu poštovní 
sova přinese záhadný dopis - pozvánku ke studiu na Škole čar a kouzel v Bradavicích, a obr Hagrid mu 
prozradí, že je kouzelník! Harry neváhá ani vteřinu a odjíždí do Bradavic, kde potká své nejlepší kamarády - 
Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou, naučí se ovládat své kouzelnické schopnosti, stane se členem 
školního týmu Famfrpálu - populárního kouzelnického sportu na košťatech, a především svede bitvu s 
Voldemortem, Pánem zla.

Malý princ
Kniha, která rozvíjí kritické myšlení a fantazii
Antoine de Saint-Exupéry

Odkaz

https://www.kosmas.cz/knihy/178659/nepolepsitelne-deti-ze-sidla-ashton-tajemne-vyti/
https://www.megaknihy.cz/pro-deti/307207-prasina.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpBM01qQTNNekEzTWpBMw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzbCl8qF_JyxM0b3flb5bZAq2y2LosKHTZl8WTViY9znN-lM2_ksk1xoCXMoQAvD_BwE
https://www.booktook.cz/p/hobit-aneb-cesta-tam-a-zase-zpatky/?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzZDGjRFe8HoVYzXr6sLNK1zISox68HcEMbK9dezke1ECMPbm7pHephoCDnYQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/fantasy-horory/73184-harry-potter-a-kamen-mudrcu.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TnpNeE9EUTNNekU0TkE9PQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcMrxpGSPEHFc30dxKS_WmFqgGZbq_K6hHhW4zuVMddx24x79OXobhoChJwQAvD_BwE
https://www.booktook.cz/p/hobit-aneb-cesta-tam-a-zase-zpatky/?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzZDGjRFe8HoVYzXr6sLNK1zISox68HcEMbK9dezke1ECMPbm7pHephoCDnYQAvD_BwE


Odkaz

Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň autorovým alter egem, k přistání uprostřed 
pouště. Má zásobu pitné vody sotva na týden a proto musí opravit motor pokud možno co nejrychleji. 
Prvního dne ulehne unaven po celodenní práci a za úsvitu, stále tisíc kilometrů od nejbližšího lidského obydlí, 
ho probudí zvláštní hlásek, který ho žádá, aby nakreslil beránka...

https://www.booktook.cz/p/hobit-aneb-cesta-tam-a-zase-zpatky/?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzZDGjRFe8HoVYzXr6sLNK1zISox68HcEMbK9dezke1ECMPbm7pHephoCDnYQAvD_BwE


Skleněné děti
Kniha, která rozvíjí fantazii a představivost
Kristina Ohlssonová

Odkaz
Billie má velký problém. Maminka se rozhodla, že se spolu odstěhují do domku v jejím rodném městečku u 
moře, a nedá si to vymluvit. Billie se ale tenhle nápad vůbec nelíbí, přestože dům je krásný. V novém obydlí 
se totiž pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako by si někdo nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal 
všechno pro to, aby z něho Billie s maminkou vyhnal. Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy z poličky? A proč se 
lustr v přízemí čas od času bezdůvodně rozhoupe? Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem Aladinem 
začne zkoumat temnou minulost domu. A čím víc se toho dozvídá, tím jasnější jí je, že musí s maminkou 
pryč. A hned! Než bude pozdě....

Pohoršovna

Daniela Fischerová

OdkazTak jako zlobivé děti chodí do polepšovny, existuje i pohoršovna pro malá strašidýlka, která mají příliš měkké 
srdce a nechtějí nikoho strašit.

V jedné třídě se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, Ježibejby, Sudíček, 
který patří do čeledi Zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. A nastává jim hotové peklo.
Ředitelka a jediná učitelka pohoršovny Zloberta Škudibertová se snaží z nich udělat řádná strašidla. Naštěstí 
se jí to moc nedaří, protože strašidelné děti jí statečně odolávají.

Čeká je ale tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté!

Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň
Kniha, která rozvijí obrazotvornost
Clive Stamples Lewiss

Odkaz

Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. Projděte s námi do země zázraků a kouzel - do 
Narnie! ; Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů a 
dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou čarodějnicí.

Ztraceni v čase
Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o vědu
Petra Braunová

Odkaz

Martin tráví léto u babičky na vsi. Prokletá dvojka z chování – už mohl být u moře! Babička mu vypráví o 
svém malém bratrovi, který byl stejný rošťák jako on a kterého v Martinově věku zabil blesk. Jednoho dne se 
Martin vypraví do sousední vesnice a zastihne ho strašlivá bouře. Martin padne k zemi. A náhle zaslechne 
dusot – po louce běží k vysokému stromu osamělý chlapec...

Šišatý švec a myšut
Kniha, která rozvijí zájem o poezii
Pavel Šrut

Odkaz
 V prvním oddíle Šišatý švec nalezneme volné variace překladů anglické poezie pro děti, tzv. nursery rhymes, 
které mají dlouhou tradici, v knižních souborech vycházely už od 17. století, mají tedy i notu lidovou, 
folklorní a tradiční, i když ta nonsensová a humorná (někdy černě) v nich převažuje. Ve stejném duchu 
volných variací je doprovázejí i ilustrace výtvarnice a režisérky Galiny Miklínové. Pro druhý oddíl Myšut se 
staly inspiračním odrazištěm rovněž nursery rhymes, ale jejich pojetí je modernější, bližší dnešním dětem, 
což se opět zrcadlí i v obrazovém doprovodu. Autoři tak přibližují dětem kouzelný svět nonsensu a anglické 
poezie, s nímž se malí čtenáři opět setkávají o pár let později a jehož poetika jim není již neznámá.

https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/191144-sklenene-deti.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreE1UUTBNVGt4TVRRMA==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzaKS_QT7jPF5233K_M4ALKROIsz9ofMei8yrIdXZAnxBXccuHrL7nxoCovMQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/183902-pohorsovna.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRnek9UQXlNVGd6T1RBeQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzb58fjkylH_BcDHgtc8-1QAj0B2qV6nrKI6h6lUrBboB2wwdRwZyUxoC1PUQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/velke-fantasy/190227-narnie-lev-carodejnice-a-skrin.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRrd01qSTNNVGt3TWpJMw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o3&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzb_oQXTbXEhUTLo_B1X_dCEp9oM3NhQLmDINRyRWIuclDmvyyRMFRhoCxjAQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/259107-ztraceni-v-case.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVNU1UQTNNalU1TVRBMw==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164554&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcjPt8sugEoPU0GY62wZZ2J3hRFV6RLiQUnbEPRZdmeJKUxJzjfoEBoC3IYQAvD_BwE
https://www.kosmas.cz/knihy/137615/sisaty-svec-a-mysut/


Já, robot
Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o techniku
Isaac Asimov

OdkazIsaac Asimov – při tomto jménu se všem příznivcům a čtenářům SF vybaví dvě věci – románový cyklus 
Nadace a hlavně tři zákony robotiky. Jakže znějí? 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností 
dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto 
příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy 
tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Tvůrcem a otcem celé robotické etiky je právě americký spisovatel Isaac Asimov. V této, dnes již klasické 
sbírce, nacházíme jedny z nejlepších povídek, jaké kdy byly na toto téma napsány. A lze jen dodat, že 
myšlenky v nich obsažené nijak nestárnou – spíše naopak.

https://www.megaknihy.cz/sci-fi/65268-ja-robot.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TmpVeU5qZzJOVEkyT0E9PQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-424093876531&loc_physical_ms=9062840&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzaHSxt1xZxyXU5gHWa8_VF8ehekbZ_7Fc99B-armEq2qfBAG7NkDTRoC_c4QAvD_BwE
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