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Anotace 
Calonita, Jen  Mrazivá kletba Egmont 2020  

 
 
 
 
 

Po nečekané smrti svých rodičů se z Elsy stane jediný vládce Arendelle a vše 
magické začne vyplouvat na povrch. Elsa si začne vybavovat zlomky svého 
dětství, na něž už dávno zapomněla… Střípky a úlomky, které dohromady 
skládají obrázek něčím povědomé dívky. Elsa se odhodlaně vrhne do 
dobrodružství, jež má vyplnit chybějící části jejího života, a vydá se přes celé 
království, aby odvrátila děsivou kletbu… a nalezla další princeznu Arendelle. 

 Cooper, James 
Fenimore 

Lovec jelenů Albatros Media 2020  James Fenimore Cooper je právem označován za jednoho ze zakladatelů 
dobrodružné literatury. Svým románem Poslední Mohykán spoluurčil základní 
motivy jednoho z čtenářsky nejoblíbenějších žánrů. Hlavní postava románu, 
lovec a zálesák Natty Bumppo, přezdívaný podle jelenicových kamaší Kožená 
punčocha, se však poprvé objevil ještě coby mladík v románu Lovec jelenů. 
Příběh v překladu Jiřího Joska vychází vůbecc poprvé s ilustracemi Zdeňka 
Buriana! 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/jen-calonita-192328
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/cooper-james-fenimore-168416


Pearsonová, 
Mary E. 

Zlodějská 
přísaha 

COOBOO 2020  Kazi a Jase vyšli z předchozích dobrodružství silnější a zamilovanější než kdy 
dřív. Čeká na ně nový život – Ballengerovi už nebudou psanci, jejich území se 
stane oficiálním královstvím a všem dalším výzvám budou čelit společně. Na 
zpáteční cestě jsou však během útoku rozděleni. Oba tak musí zachovat 
chladnou hlavu mezi nepřáteli a hledat spojence na těch 
nejnepravděpodobnějších místech. A nad hlavou se jim vznáší stín smrti… 

Šulcová, Renata Rafaelova škola 
- Písně sirén 

Maitrea 2020  Písně sirén, šestá kniha série Rafaelova škola, navazuje na předchozí díly: Vílí 
křídla, Tance nág, Rohy faunů, Vlnění nymf a Vlasy dryád. Rafaelova škola je 
tajemný romantický příběh s prvky léčitelství, esoteriky a ekologie z poloviny 
zasazený do současného světa, kde v křivoklátských lesích najdeme 
přírodovědné gymnázium zvané Rafaelova škola. V ní už šestým rokem 
studuje sedmnáctiletá Marina Fialková, protože si to tak přála její nezvěstná 
maminka. Marina tady poznává druhou polovinu existence, neviditelný svět za 
oponou. Svou maminku již nalezla, nyní se musí naučit kráčet v jejích 
šlépějích. Přitom však na ni a její přátele čeká zásvětní tajemství, které sahá 
od pradávna až do naší současnosti. 

Albertalli, 
Becky; Silvera, 
Adam  

Co když jsme to 
my 

YOLI 2019  Společný román bestsellerových autorů Becky Albertalli (Já, Simon) a Adama 
Silvery (Oba na konci zemřou).Arthur je beznadějný romantik a blázen do 
Broadwayských muzikálů. Věří, že velké věci vás mohou potkat na každém 
kroku a osudová láska jakbysmet. Když narazí během letních prázdnin v New 
Yorku na Bena, má pocit, že mu vesmír dává znamení. Tohle nebyla náhoda, 
na tomhle setkání je něco výjimečného… Ben pochybuje, že by byl vesmír na 
jeho straně. Právě se rozešel s přítelem a opravdu nemá náladu na nový vztah. 
Ani on ale nedokáže Arthura dostat z hlavy… Co když se ve městě s osmi 
miliony obyvatel už nikdy nepotakají? A co když ano… ale jejich první rande 
dopadne naprosto katastrofálně? Co když život vážně není Broadwayský 
muzikál? A co když je? 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/mary-e-pearsonova-227883
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/becky-albertalli-199237
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/adam-silvera-239834


Dolejšová, Eva Parkourista YOLI 2019  Pohyb, svoboda, poznání… to je parkour! Dospívající David tápe životem, 
hledá sám sebe, svůj životní směr. Náhodné setkání s parkouristy mu ukáže 
cestu ke sportu, který posouvá hranice fyzického těla i mentality. David v 
parkouru nachází sám sebe i opravdové přátelství. První láska a falešní 
kamarádi ho ale dovedou až ke spáchání trestného činu, při kterém se stane 
tragická nehoda. David řeší morální boj, svou vinu, poznává zradu... Dokáže 
opět nalézt cestu k parkouru a posunout se díky němu na hranice dospělosti? 
Přečtěte si příběh, který se může stát i vám! 

Elfgrenová,  Sara 
B.  

Norra Latin - 
Škola snů  

King Cool 2019  Jednoho deštivého srpnového dne obě začínají studovat prestižní divadelní 
program na škole Norra Latin ve Stockholmu. Chodí do stejné třídy, ale žijí 
zcela rozdílné životy. Tamar opustila svou rodinu i své přátele a odstěhovala 
se do nového města, kde zjišťuje, že na své škole nezapadá. Clea ve 
Stockholmu bydlela už od narození a v kolektivu zcela samozřejmě zaujme 
pozici na vrcholu sociální hierarchie. Starobylá budova ale skrývá mnohá 
tajemství. V době, kdy Norra Latin byla ještě školou pouze pro chlapce, se v 
aule při inscenaci Snu noci svatojánské odehrála tragédie - jeden z učitelů 
zemřel a jeden z mladých herců beze stopy zmizel. Dnes se o nich vypráví 
městská legenda. Co je pravda a co fikce? Co se tu noc před skoro sedmdesáti 
lety stalo? A co číhá ve stínech gymnázia? 

 

Flanagan, John Hraničářův 
učeň - Klan 
Rudé lišky 

Egmont 2019  Maddie úspěšně ukončila třetí rok svého hraničářského výcviku a je povolána 
zpět na hrad Araluen. Jednotvárný život na hradě ji však ubíjí, cítí se v něm 
jako ve vězení a touží z něj uniknout. V okolí se začínají šířit zvěsti, že 
království hrozí nové nebezpečí. Tajemný klan Rudé lišky útočí na královskou 
rodinu a zpochybňuje nástupnictví princezny Kasandry a její dcery Maddie na 
araluenský trůn. Podaří se Rudým liškám uchvátit trůn pro sebe? 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/eva-dolejsova-228012
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/sara-b-elfgrenova-210738
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/sara-b-elfgrenova-210738
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/flanagan-john-148201


Gordon 
Watsonová, 
Mary  

Hon na střízlíka COOBOO 2019  Každé Vánoce Wren v lesích kolem vesnice pronásledují nepřátelé její 
augurské rodiny – soudci. Ona ani nikdo z augurů v okolí je nedokáže zastavit, 
navíc hrozí, že soudci získají veškerou moc a zvítězí v prastaré válce. V zoufalé 
snaze všechny zachránit se Wren vydává na tajnou misi do sídla nepřátel jako 
stážistka pracující pro soudkyni Cassu Harknessovou. Ve spleti lží a podvodů 
bude Wren muset volit mezi záchranou sebe samé a zkázou augurů. 

 

Green, John Hledání Aljašky YOLI 2019  Románový debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím vyprávěním 
o dospívání a hledání sama sebe. Šestnáctiletý Miles, posedlý sbíráním 
posledních slov významných osobností a touhou hledat „velké Možná“, je 
spíše outsiderem mezi svými vrstevníky. Jeho život získá zcela novou podobu, 
když přejde na internátní školu Culver Creek. Zde se rychle spřátelí se 
svérázným spolubydlícím a okouzlující, naprosto nepředvídatelnou Aljaškou 
Youngovou. Okamžitě je vtažen do světa, kde se porušují školní pravidla, 
pořádají různé večírky i provokace. Miles ožívá v dennodenním kontaktu 
s novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj směřuje 
k okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy změní... Živý, naléhavý 
a nekonečně dojemný příběh. 

Kemmererová, 
Brigid 

Dopisy 
ztraceným  

COOBOO 2019  Julietina maminka byla fotografka a cestovala po celém světě. Juliet si s ní 
vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti jí na hrobě nechává psaníčka. Je 
to jediný způsob, jak se s tím dovede vyrovnat. Declan je ten typ kluka, na 
kterého nechcete narazit. Během veřejně prospěšných prací se pokouší 
uprchnout démonům své minulosti, a když si přečte dopis, který najde vedle 
hrobu, neodolá a odepíše. Netrvá to dlouho a už se svěřuje cizímu člověku a je 
jasné, že mají opravdu hodně společného... 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/mary-gordon-watsonova-180745
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/books-pipes-publishing-7751
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/brigid-kemmererova-243354


Machová, Petra Pouto stínu Host 2019  
 
 
 
 
 

Jana podstoupí výcvik v hlubinách oceánu, aby se stala bojovnicí Tajemných. 
Ale ne všechno jde podle plánu. Ještě se nevzpamatovala z bitvy o Zarnu a její 
zvířecí já zmizelo. Nahradil ho strach a noční můry. Všechno se jí rozpadá pod 
rukama — přátelství, láska i životní cíl. Ani Lianea to nemá lehké. Věděla, že ji 
minulost jednou dostihne. Bude mít sílu s ní bojovat? A bude vůbec chtít? 
Jana a její přátelé zjistí, že nic není černobílé a že existují ještě děsivější stvůry 
než bestie. A dračí bohové pořád mlčí. Druhý díl původní české young adult 
trilogie Dračí město.  

 

Novotný, Aleš Pamatuj na 
smrt  

YOLI 2019  První český young adult slasher! Středoškoláci Adam a Martin vyrůstali u 
prarodičů v Praze. Teď se ale stěhují na maloměsto, k otci kriminalistovi, který 
se k nim léta nehlásil. Cestu k sobě s tátou hledají dost těžko, navíc si musí 
zvykat na novou školu a ne vždy kamarádské spolužáky. Než se ale stihnou 
trochu zabydlet, městem otřese starý zločin, na který se málem zapomnělo – v 
lese najdou tělo roky pohřešované dívky Sáry. Další vražda na sebe nedá 
dlouho čekat a co hůř, s tou první zcela očividně souvisí. Mezi lidmi v 
městečku propuká nervozita a strach. Je totiž více než jasné, že vrahem je 
někdo z jeho obyvatel… 

Reintgen, Scott Nyxia King Cool 2019  Nejmocnější zbraň. Nejvyšší cena. Vítěz bere vše.  
Nyxia – nejcennější látka ve vesmíru dokáže proměnit váš bídný život v lesk a 
slávu. Ale při pokusu o její získání můžete ztratit víc než jen čas. Troufnete si 
kvůli ní i zemřít? Život Emmetta Atwatera rozhodně není procházka růžovou 
zahradou. Jeho matka bojuje s rakovinou, otec neustále pracuje, aby uživil 
rodinu. Jednoho dne se naskytne příležitost, jak rodinu navždy zabezpečit. 
Příležitost, která ho možná bude stát život. Přesto Emmet neváhá a přihlásí se 
do projektu Genesis 11, kde s dalšími chlapci a děvčaty z celého světa trénuje 
pro vesmírnou misi. 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/scott-reintgen-242237


Romerová, R.M. Loutkář z 
Krakova 

Argo 2019  Příběh pro čtenáře knih Chlapec v pruhovaném pyžamu, Zlodějka knih či 
Spočítej hvězdy v sobě spojuje fantasy a lidové motivy s událostmi druhé 
světové války a působivě vykresluje sílu lásky a nezdolné odhodlání přežít i v 
té nejtemnější době. V knize se originálně protnou dva světy: kouzelná říše 
panenek a reálný, nacisty okupovaný Krakov. Když do země panenek vtrhnou 
obrovské, kruté krysy, panenku Karolínu odnese tajemný vítr do jednoho 
krakovského hračkářství. Osaměle žijícího, uzavřeného Cyrila s pohnutou 
minulostí překvapí, že Karolína mluví, a ti dva se brzy spřátelí, dokonce se 
seznámí s Josefem, židovským houslistou, a jeho dcerou Renou. Jejich 
společné štěstí ale nemá dlouhého trvání. Polsko se stane kořistí Německa a 
Josef s Renou musejí odejít do ghetta. Karolína a Cyril neváhají využít svých 
neobyčejných schopností a riskovat životy, jen aby přátele zachránili.  

Soukupová, 
Petra 

Klub divných 
dětí 

Host 2019  Desetiletá Mila má ráda zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc pavouky. Taky 
se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco soustředí, všechno ostatní pro ni 
přestane existovat. Petr chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka. Umí 
skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí se totiž tmy nebo spíš toho, co se v ní 
skrývá. A když už usne, zdají se mu hrozné sny. Katka nemá žádné kamarády, 
připadá si tlustá a ošklivá. Bojí se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když 
si čte. Franta má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je naštvaný na své 
postižení a bývá na lidi zlý. Baví se natáčením videí na YouTube, kterými rád 
provokuje ostatní. Tihle čtyři se náhodou potkají. Na začátku nejsou ani 
přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví čas. Pak ale společně zažijí něco, na co 
se nezapomíná. 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/r-m-romerova-240676
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/onderova-zuzana-234303

