
Po dvou povídkových a dvou básnických sbírkách přichází 

mladý pražský autor se zbrusu novou prózou na rozhraní 

moderní pohádky s psychedelickými prvky a dystopické 

novely. Vypravěč příběhu, jenž si říká Lobotomík, chlapec 

s hlubokou jizvou na hlavě po prodělané operaci mozku, 

přebývá v podivném zařízení zvaném Nemříž. Mezi ještě 

podivnějším osazenstvem ústavu má dva blízké přátele: dívku 

Darju s poruchou slzných kanálků a červeného pavouka s tma-

vými slunečními brýlemi jménem Reginald. Jednoho dne 

důmyslný pavouk Reg zosnuje útěk všech tří přátel z ústavu a 

začíná nedlouhá, zato dobrodružná a fantaskní cesta za svo-

bodou a poznáním, co vlastně je a co není skutečné. 

 

Kdysi dávno byla magie skutečná a temné hvozdy byly plné kouzelných tvorů. Jenže pak 

přišli válečníci… První díl nové knižní řady z pera Cressidy 

Cowellové, autorky knihy Jak vycvičit draka. Příběh 

kouzelnického chlapce a mladé válečnice, kteří byli 

vychováni, aby jeden druhého k smrti nenáviděli. Zar je 

chlapec z kmene kouzelníků, ale nemá magické schopnosti, 

a udělá cokoliv, aby je získal. Čára je dívka z kmene 

válečníků, ale vlastní zakázaný kouzelný předmět, a udělá 

cokoliv, aby to utajila. Zdá se, že osud se proti nim spikl a 

Zar s Čárou musí zapomenout na svoje odlišnosti, aby se 

dostali do temného sklepení pod válečnickým hradištěm. 

Právě tam procitá cosi, co spalo stovky let… 

 

Výstřely z paropušek, výbuchy vzducholodí i pokradmé cvakání 

neznámých strojů – to vše se ozývá v knize Mechanické srdce, 

napínavém světovém bestselleru pro děti a mládež, který je přeložen 

již do 13 jazyků. Lily, dcera slavného vynálezce, se ocitá ve smrtelném 

nebezpečí. Její otec se po pádu vzducholodi pohřešuje a ji pronásledují 

zuřivci se zrcadlovýma očima. Co po Lily tito hybridi – napůl muži, napůl 

stroje – můžou chtít? Na pomoc jí přicházejí Robert, syn hodináře, a 

Malkin, mechanický lišák. Brzy jsou všichni vtaženi do hrozivého 

nebezpečí na zemi i ve vzduchu. Lily zjišťuje, že ti, které považovala za 

nejbližší svému srdci, jí srdce mohou také zlomit. Co je onen otazníky 

opředený Srdceklíč? Podaří se jí ho s Robertem vypátrat a rozluštit 

tajemství perpetua mobile? Postavy sympatické tak, že jim budete 

držet palce ze všech sil, se vyvíjejí, a aby porazily nepřátele, musejí 

nejprve překonat vlastní strachy. Ve steampunkovém dobrodružství z 

viktoriánské Anglie se mísí zabití, zmatení a záhady. Kniha rozbuší všechna srdce – lidská i mechanická. 



 

Malá loupežnice vyráží do boje s prastarým zlem. 

Dobrodružný fantasy komiks.  

Mladá dívka mezi zlodějíčky? Kdo to kdy viděl! Lapka Lili 
je ale rozhodně na svém místě – je fikaná, obratná a 
nebojí se ničeho a nikoho, ani Velmistra cechu lapků, 
který jí kdovíjak nevěří a zásobuje ji jen podřadnými 
úkoly. Jenže Lili vloupačky a drobné krádeže nelákají, 
touží se stát mistryní v oboru. Kdyby jen tušila, že v příští 
misi objeví prastarý kult spolčený s dávno 
zapomenutými nadpřirozenými silami a že před ním 
bude muset zachránit svět! 

 

Magický příběh od autorky Dívky z inkoustu a hvězd.  
Jednoho rána Mila zjistí, že její bratr Oskar zmizel. Jen 
tak by rodinu neopustil, a přesto se zdá, že odešel s 
tajemným cizincem, který se ve vesnici objevil po 
setmění. Když začne zjišťovat, kam mohl jít, dozví se, že 
zmizeli všichni chlapci… kromě jediného – mága 
jménem Rune. Mila a Rune se proto vydávají na 
neobyčejnou cestu zasněženou divočinou ovládanou 
vlčími smečkami. Najdou zmizelé chlapce a přijdou na 
to, proč vlastně odešli? 
 
 

                                               Digitální sociální sítě změnily zásadním způsobem naši 

komunikaci s ostatními. Můžeme navazovat nové 

kontakty, sdílet texty, fotky, videa, internetové odkazy 

a mnoho dalšího. Digitální doba má i své stinné stránky, 

které si děti pohybující se na sociálních sítích často ani 

neuvědomují. Cílem této knihy je odpovědět na 

jednoduché i složitější otázky, které si děti ohledně 

sociálních sítí pokládají, ať už jsou či nejsou jejich 

uživateli. Kniha ukazuje, jaké možnosti lidé na so-

ciálních sítích mají, a zároveň učí osvojovat si dobré 

návyky a předcházet rizikům. 

 



Ester právě bylo osmnáct, je bez domova a za sebou má 
minulost, na kterou nechce vzpomínat. Vrací se do míst, 
kde žila jako malá holka s mámou a sestrou. Má k tomu 
svůj důvod, ale netuší, jestli jí to přinese naději nebo 
zklamání a další bolest. Holka bez rodiny to nemá 
snadné. Je možné, že by mohla zůstat, pracovat ve 
zdejším penzionu jako pomocná síla v kuchyni, že by 
mohla být šťastná? Když poznává Matyáše, zjišťuje, že 
mají mnoho společného. Jenže její mladý šéf Roman si 
to v žádném případě nemyslí... 
 

 

 

 

 

Představte si, že byste se ocitli přímo v Minecraftu!  

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, 
mají tajemství. Jejich podivná učitelka přírodovědy 
vynalezla brýle pro virtuální realitu, které je mohou 
přenést do hry. Najednou už to ale není jen hra! 
 

 

 

Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten jejich… Po 

všem, co prožila v předchozích dvou dílech, se Emily 

dozvídá, že síla, která ohrožuje říši Alledia, může zničit 

i její domov. Tajemný Leon Rudovous vede Emily, 

Navina a jejich výpravu do ztraceného města Cielis, 

které se má údajně nacházet vysoko v oblacích. Proti 

nim poprvé stane hrozivý lovec Gabilan, který by sám 

rád usedl na trůn. Hlas Amuletu zároveň našeptává 

Emily čím dál nebezpečnější myšlenky a k výpravě se 

přidává Trellis, syn elfího krále. Je překvapivým 

spojencem, nebo budoucím zrádcem? Komiksová 

sága Amulet se stala fenoménem. 



 

 

Dobrodruzi, dobrodružkyně, dobrodružčata, nelezte 

na skálu, co je hodně špičatá. Mohl by to totiž ve 

skutečnost být troll nebo starý obr... Budiž vám 

varováním i nový příběh s Hildou, kterou jsme opustili 

v momentě, kdy sama přestala být člověkem. 

Netroufáme si prozrazovat víc než to, že vás čeká 

magické dobrodružství, které ovlivní budoucnost 

celého města Trolberg. V dalších rolích vystupují 

Hildina maminka, liškoloušek Větvík nebo velitel 

hlídky, která chrání město před trolly.  


