Zuby nehty
19+1 hrůzostrašná povídka
Ivona Březinová, Zuzana Frantová, Kateřina Hejlová, Tomáš Heřman, Jiří Holub,
Ladislav Karpianus, Iva Musilová, Hana Poláková, Martin Strnad, Tomáš Tvrdý / JaS
2013 / 224 stran
Dvacet strašidelných povídek napsalo deset autorů - členů tvůrčí skupiny Hlava nehlava. Jde o druhé
vydání sborníku - aktualizované, doplněné o dva nové příběhy a vybavené novými ilustracemi
Tomáše Tvrdého.
Povídky jsou určené náctiletým čtenářům, všechny příběhy se odehrávají v současném světě.
Opravdu, zdá se, že všechno, o čem lekavé povídky vyprávějí, se skutečně mohlo stát:
Chi chi chi - možná vůbec netušíte, co se může skrývat v trubkách pod vanou snad v každé koupelně…
Polichinello - i historická loutka může mít mouchy, možná je za staletí pěkně mstivá a zlá za všechna
příkoří, která se jí stala.
Za zdí - v novém bytě (ale nejen tam) můžete narazit na nečekanou potíž - propadnete se do
meziprostoru, odkud není cesty ven.
Ukradené duše - na válečném poli se nábojnice nesbírají, duše mrtvých vás pak jistojistě navštíví…
Noční bojovka - taková prima noční akce na letním táboře se může proměnit v děsivou noční můru.
Operátor - není radno odpovídat na lákavé nabídky mobilních operátorů, nepřečíst si řádně její
podmínky, pak můžete zaplatit i daň nejvyšší…
Živý plot - zdalipak víte, jak moc živý je živý plot a co vlastně jí?
Všechno zlé je pro něco dobré - v den, kdy naděluje Mikuláš s čerty a andělem, nemusí jít jen
o příjemné večerní strašení, může totiž jít přímo o život!
Vlasy, vlasy, kolik je vás asi - krutý příběh jedné slečny, kterou souží podivný cizí pramen, který
znenadání začne růst v její vlastní kštici.
Dobrou noc, paní knihovnice - není dobré zůstávat v knihovně po jejím uzavření, některým knižním
hrdinům by se to nemuselo líbit…
Markéta byla rychlejší - vyvolávání duchů může být lákavé, ale někdy se to vymkne a je průšvih na
světě.
Poslední metro - někdy máme strach z těch, co chtějí pomoci a naopak - raději necestujte posledním
metrem v téměř prázdném vagoně, nevíte, s kým jedete!
Návrat do tmy - mít nad druhým moc, uvést ho do hypnotického stavu a nechat ho plnit rozličné
úkoly - to by možná chtěl umět každý. Ale co když se hypnóza nepovede?
Večírek ve dvou - ne vždy nás rodiče ochrání tím, že nás zamknou doma, v bezpečí. Zlo totiž může být
už dávno předtím uvnitř…
Zavřené dveře - záhadný dům, záhadný deník a záhadní kamarádi - kdo čeká za dveřmi a proč?
Cedulka pro Jakuba - ani ve škole nemusí být bezpečno, obzvlášť v některých kabinetech!
Holka z výtahu - když se ztrácejí boty v domě, nemusí je odnášet z domu nějaký lapka, může jít
o daleko horší zločin!
Červené oči - není radno strašit mladší sestru, může se stát, že se to strašení nevyplatí.
Medvídek - v nemocnici nebývá veselo, a co teprve tehdy, když se v ní usadí krutost.
Leze, leze po železe - chodit po trati by se nemělo ani ve dne, natož v noci…

Běž, chlapče, běž
Uri Orlev / Práh 2014
Popis: 192 stran, 14,8 × 23 cm
Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce v Polsku, který se několik let
skrývá v lesích a u rodin na venkově. Přežívá poslední z rodiny. Okusí nejhorší zradu,
když ho jeho polští „zachránci“ ve skutečnosti za peníze odevzdají gestapu, ale dočká
se i mnoha hrdinských činů pomoci. Během války přijde o ruku, ale přežije.
Ideální jako doporučená četba pro děti. Překladatelka Lenka Bukovská dostala za překlad Ostrova
v Ptačí ulici z hebrejštiny Zlatou stuhu za nejlepší překlad roku 2013 literatury pro děti a mládež.

Ztraceni v čase
Braunová Petra / Albatros 2016 / 136 stran
Martin tráví léto u babičky na vsi. Prokletá dvojka z chování – už mohl být u moře!
Teď je na venkově, kde je pár chalup a jinak nic. Ještěže umí babička tak pěkně
vyprávět! Martin vydrží donekonečna poslouchat o jejím malém bratrovi, který byl
stejný rošťák jako on a kterého v Martinově věku zabil blesk. Jednoho dne se Martin
vypraví do sousední vesnice a uprostřed cesty ho zastihne strašlivá bouře. Hromy
burácí, na zčernalé obloze se klikatí blesky, když tu najednou tmu rozčísne ohromný záblesk
doprovázený podivným fialovým zářením. Martin padne k zemi a s úzkostí hledí na běsnící krajinu.
Náhle zaslechne jakýsi dusot – po louce běží k vysokému stromu osamělý chlapec...

Válka proti superkrávám
A. Audhild Solbergová / Host 2016 / 215 stran
1. díl série (druhý vyjde na jaře 2017), velice úspěšný titul, pochvalné reakce
od rodičů i dětí, vtipný příběh albínky, outsidera, která se nehodlá nechat
pohltit školními hvězdami, pro čtenáře od 10 let
Být jiný není žádná sranda. Anne Bea o tom ví svoje.
Seznamte se s Anne Beou — je jí dvanáct, umí skvěle počítat, má vynikající
smysl pro humor. A zároveň je ze všech sedmáků skoro nejmíň oblíbená.
Albínka s bílými vlasy, bledou pletí a špatným zrakem zkrátka nezapadá. Nejenže v jednom kuse
naráží do lavic, na chodbě musí snášet pohrdavé pohledy svých spolužáků a je na světelné roky
vzdálená šanci, že si jí Magnus někdy všimne. Navíc — dva týdny před nejdůležitější podzimní událostí
na škole si ji vezmou na mušku nejnamyšlenější holky ze třídy. Kdyby neměla kamaráda Nilse, život by
byl absolutně nesnesitelný.
Anne Beu i Nilse si prostě zamilujete. Superkrávy Theu, Ronju a Širin začnete svorně nesnášet. Budete
se smát a brečet zároveň. Zaručeně. A rozhodně, rozhodně budete fandit Magnusově kapele Fak
Jastin i tajemným Dark Horse. Souboj talentů začíná!

Král Karel IV.
Osudový turnaj
Veronika Válková / Grada 2016 / 176 stran
Báře se naskytne úžasná příležitost setkat se znovu s Karlem IV. Jenže… Pro ni od
posledního setkání uběhlo pár týdnů, pro Karla ale dvacet let. Pozná jí vůbec? Už to
není pouhý kralevic, teď se pyšní rovnou dvěma královskými korunami a usiluje o korunu císařskou. A
pořád je to rytíř tělem a duší, který nade vše miluje turnaje. Jenže Karel, jako dvojnásobný král, se
svým životem nesmí hazardovat. A tak se na rytířské hry vydává na zapřenou. Jenže na jednom
turnaji se stane něco strašlivého...

