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Bourne, Holly 
 

Jsme všichni 
sněhové 
vločky? 

Slovart 2020  Olive cítí, že je toho na ni moc. Popravdě, nejspíš se každou chvíli psychicky 
zhroutí. Nejradši by to neřešila, jenže zároveň cítí, že potřebuje pomoc. Proto 
přijme pozvání na trochu divný letní tábor, kde by se měla dát psychicky do 
pořádku. Jenže jen co si na táboře Reset zvykne, začne jí to vrtat hlavou. 
Možná že „opravit“ nepotřebuje ona a její kamarádi, ale celý náš podělaný 
svět? A tak vymyslí plán. Průlomová, brutálně upřímná kniha o duševním 
zdraví, přátelství a o tom, jak z tohohle šíleného světa udělat laskavější místo, 
od britské bestselleristky Holly Bourne. 

Glynnová, 
Connie 

Ztracená 
princezna 

Fragment 2020  Princezna Ellie, její dvojnice Lottie a osobní strážce Jamie se pokoušejí 
uniknout Leviatánům, kteří jdou po princezně. Ve snaze dostat se od nich co 
nejdál odjedou na sesterskou pobočku Rosewoodské školy až v dalekém 
Japonsku. Brzy se ale ukáže, že ani tam nejsou v bezpečí. Jedinou útěchou je 
zjištění, že i zde existuje tajná skupinka studentů zvaná Banshee, která proti 
Leviatánům také bojuje. Tajemství, která společně odhalí, však vše změní. 

Hudáčková 
Barochová, Věra 

Hanko, zachraň 
štěně! 

Fragment 2020  Hance je třináct a psy si raději vždycky držela od těla. Jenže pokud chce 
zapůsobit na Patrika, který chodí pomáhat do psího útulku, bude muset svůj 
strach překonat. A tak sebere veškerou odvahu a přihlásí se také jako 
dobrovolnice. Od kotců se drží raději dál a zpočátku jí tato taktika celkem 
prochází. Jednou ale zůstane v útulku úplně sama a bude muset zachránit 
nejen malé štěně, ale i zraněného zuřivého vlčáka… 



Neuhausová, 
Nele 

Elena: 
Tajemství 
Dubové farmy 

Cpress 2020  Elena je radostí celá bez sebe, když dostane dopis z USA. Brenda Murrayová, 
nynější majitelka koně Quintana, kterého Elena vycvičila, ji i s její nejlepší 
kamarádkou Melike zve na prázdniny na Dubovou farmu v Massachusetts! 
Elena si koňský ráj na Dubové farmě na první pohled zamiluje. Když se však 
těžce zraní vzácný kůň a znenadání zmizí dcera majitelky farmy, začíná Elena 
pomalu odkrývat děsivé tajemství… 

Wood, Laura Nebe ze zlata Fragment 2020  Tajemná krása dlouho opuštěného panského sídla sedmnáctiletou Lou 
vždycky lákala. Natolik, že se do domu začala vkrádat a tajně si tam četla. Její 
návštěvy ukončil až návrat majitelů, kteří v něm začali pořádat nikdy nekončící 
večírky a plesy. Lou se s rodinou brzy s přátelila a zcela propadla 
lehkomyslnému životu společenské smetánky. Brzy však zjistila, že Cardewovi 
mají tajemství a že pod třpytivým pozlátkem se ukrývá prázdno a temnota... 

Durková, Milena Bára krotí 
Ameriku 

Fragment 2019  Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje. Pak se ale objeví teta 
Sylva s nečekanou nabídkou. Rozhodla se, že letošní školní rok stráví s 
Marcelou ve Spojených státech a že Bára pojede s nimi. Zajímavý nápad, ale 
jak to tam samy zvládnou? Bára se nedá, přestože to nebude mít se svou 
znalostí angličtiny ve škole jednoduché. Podaří se jí nakonec zkrotit i hrdou 
Ameriku a získat respekt spolužaček? 

https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/fragment-20


Hanová, Jenny Léto, kdy jsem 
zkrásněla 

COOBOO 2019  Pro Belly je každoročně nejdůležitějším obdobím léto, protože všechno pěkné 
a kouzelné se jí děje od června do srpna. Během zimy pouze počítá týdny do 
začátku dalšího léta, kdy konečně vypadne pryč z města a uvidí zase staré 
známé tváře. Zvlášť kluky. Někteří jsou pro ni jako bratři, někteří jsou její první 
lásky, ale většinou je to něco mezi tím. Tentokrát však přijde léto, kdy se z 
káčátka stává labuť a všechno se začne měnit. 

Martišková, 
Petra 

Léto na 
maximum 

Klokan 2019  Izabela má všeho plné kecky – nejlepší kamarád leží po úrazu v nemocnici a ji 
čeká po prázdninách stěhování na intr do Prahy. Alespoň tam uteče před 
nekonečnými hádkami rodičů. „Tohle léto si užiju po svém!“ umane si Iza a ani 
netuší, jak nezapomenutelné pro ni bude, když do jejího života vstoupí 
záhadný Nik. 

Maskame, 
Estelle 

Padnout a vstát Fragment 2019  MacKenzie moc dobře ví, jaký dopad má smrt někoho blízkého na ty, kteří 
zůstanou. Sama si takovým smutkem prošla, takže když při autonehodě 
zemřou rodiče jejího kamaráda Jadena, nechá ho raději být. Po několika 
měsících na něj ale narazí a staré city jsou zpět. Málem spolu před nehodou 
začali chodit, a i když se to snažila vytěsnit, uvědomuje si, jak moc jí chyběl. 
Bude mít odvahu otevřít se člověku, jehož blízkost v ní jitří staré rány? 



Maud 
Montgomeryová, 
Lucy 

Anna z Avonlea Albatros Media 2019  Ve druhé knize z řady o Anně naše milá rusovláska přijme místo učitelky v 
avonleaské škole. Také se rozhodne založit v Avonlea okrašlovací spolek. Anna 
dospěla, není už tolik ztřeštěná, ale nějaký ten průšvih si ji čas od času přesto 
najde… Obzvlášť když se její představy a ideály střetnou s realitou. Ani tak ale 
neztrácí svůj pověstný optimismus a odhodlání, kterými si získala srdce 
čtenářů po celém světě! 

Ryšavá, Zuzana Linda Egmont 2019  Slavná a bohatá. Taková by chtěla být každá holka. Až na Lindu, které obojí 
spadlo do klína, aniž by o to stála. Musí si dávat pozor na to, co řekne nebo 
udělá, ze strachu, kdo by ji mohl vyfotit a co by se o sobě dočetla na internetu. 
Jako by žila v zlaté kleci. Klíč od ní by mohl mít fotograf David, jenž se do 
Lindina života probojuje navzdory nenávisti, která mezi jejich rodinami panuje. 
Čím více se však otevírá světu, tím snazším úlovkem je pro objektivy novinářů. 
Odolá láska výmyslům a spekulacím? 

Sykesová, Julie Šarlota a Jiskra PIKOLA 2019  Šarlota a její jednorožec Jiskra jsou plní elánu a nezkazí žádnou legraci. Když 
ale náhle udeří velké mrazy a kouzelné Třpytivé jezero začíná zamrzat, jejich 
společný pobyt na Akademii jednorožců je ohrožen! A tak se rozhodnou, že 
přijdou záhadě zamrzlého jezera na kloub a společně s kamarádkou Lily a jejím 
jednorožcem Mráčkem se vydávají na dobrodružnou honbu za diamantem, 
který by jejich jezero měl zachránit. Podaří se jim ho získat? A objeví Jiskra 
svou kouzelnou schopnost? 



Todd, Anna After 1: Polibek YOLI 2019  …můj život a moje srdce už nikdy nebudou stejné. Potom, co do nich narazil 
Hardin, už ne. Tessa má všechno – žije v láskyplném prostředí s chápající 
matkou a má kluka svých snů, laskavého, milého, kterého jí závidí všechny 
kamarádky. Lepšího už si ani nemohla přát. Tessin pohodový život ale v 
okamžiku změní jediné setkání. Hardin je pořádně drzý kluk, s 
nepřeslechnutelným, nafoukaným britským akcentem, sexy rozcuchem, 
tetováním a piercingem ve rtu. Tessa si nemůže pomoct – Hardin je zkrátka 
jiný než ostatní kluci, které poznala… A to po všech stránkách – dovede být i 
pěkně krutý. Neměla by ho spíš nenávidět? Neměla by jím Tessa pohrdat? Jak 
to, že se od něj nemůže odpoutat? Nedokáže to – i přes všechny jeho chyby a 
prohřešky. Intenzivní vášnivou blízkost střídají neustálá Hardinova zmizení a 
výbuchy vzteku. Může takhle vůbec vypadat láska? Tessa sama nevěří, že by 
takový vztah mohl fungovat. Ale… jde odolat jeho polibku? 

 
Voosenová, 
Tanja 

 
Má první láska 

 
COOBOO 

 
2019 

  
Cassidy původně jen chtěla pomoci kamarádce, která se neuměla rozejít se 
svým přítelem. Místo toho získala pověst člověka, který dokáže zničit vztahy 
během jednoho dne. A spolužáci jsou jí za tuto „službu“ ochotni platit! Jednou 
z nich je i přítelkyně pohledného a arogantního Coltona – a ten se s Cassidy 
vsadí: namísto rozdělování párů by měla spojit dva spolužáky. Aniž by si 
uvědomovala, do čeho ji Colton vmanipuloval, sázku přijímá. A tak ji čeká 
spousta intrik, ale i tajných polibků a první láska. 

Zadinová, Radka Údolí ticha Cpress 2019  Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen muže prát: láskyplný domov, nejlepší 
kamarádku, a navíc s ní chce chodit Viktor, který je snem všech holek. Jenže 
než se stihne vzpamatovat, všechno je pryč a otec ji odváží na místo zvané 
Zámeček, k babičce, kterou nikdy nepoznala… Erika se musí vyrovnat s tím, že 
se jí život převrátil naruby a všechno, čemu věřila, zmizelo. Ted ji ceká život 
plný odpovědnosti za malou Haničku v místě, kde ji nikdo nezná. Když se setká 
s Gabrielem, začíná se zeď, kterou kolem sebe vystavěla, pomalu bortit. Jenže 
Gabriel jí příliš připomíná Viktora a všechno, co jí provedl. Nedůvěřuje mu a 
má proč. Přelétá od jedné dívky ke druhé a s žádnou to nemyslí vážně. Proč 
mu zrovna Erika tolik zamotala hlavu? Pak se však v Zámečku objeví Robert, 
kluk z Eričiny minulosti. Koho z těch dvou si Erika vybere? A má vůbec šanci 
prožít lásku, když před ní neustále utíká? 



Zapata, Mariana Kulti Fragment 2019  Když Sal v dětství viděla v televizi Reinera Kultiho, jak dává gól, inspiroval ji, 
aby taky začala hrát fotbal a tvrdě na sobě dřela. Z okouzlené holčičky se stala 
silná žena a skvělá fotbalistka. Teď, o pár let později, přichází její idol jako 
asistent trenéra. Jenže fotbalista, do nějž byla kdysi platonicky zamilovaná, a 
muž, který se stal jejím trenérem, jako by byli dva různí lidé. Je zachmuřený, 
samotářský a neurvalý. Vytáhne ho Sal z jeho ulity? 

 


