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Dívka, která upíjela měsíc / Kelly Barnhillová ; 

přeložila Barbora Punge Puchalská. 

Praha : Argo, 2018. – 1. vyd. – 332 s. 

ISBN 978-80-257-2399-9 

 

Každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno 

novorozeně čarodějnici žijící v hlubokých lesích. 

Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město před 

jejími zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan není krutá. 

Naopak, o opuštěné dítě se postará, nakrmí je výživnou 

hvězdnou září a najde mu novou, milující rodinu na 

druhé straně lesa. Ale jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu 

měsíce. V její krvi začne kolovat magie. Kniha získala Cenu Johna Newberyho 

a řada významných časopisů a předních světových knihoven ji vyhlásilo nejlepší 

knihou roku 2016. 

 

Jak Hitler ukradl růžového králíčka / Judith 

Kerrová; přeložila Dominika Křesťanová.  

Praha : Argo, 2018. – 1. vyd. – 195 s. 

ISBN 978-80-257-2200-8 

 

Představte si, že ve vaší rodné zemi se začíná všechno 

měnit. Pro některé lidi jsou tyhle změny smrtelně 

nebezpečné. A mezi ně patří i váš táta. Přesně tohle 

zažívá v roce 1933 malá Anna. Dosud měla běžné 

starosti školačky, ale jednoho dne její tatínek zmizí 

a zanedlouho ji a jejího bratra Maxe maminka odváží 

v děsivém utajení pryč od všeho, co Anna dosud tak důvěrně znala, od domova, 

kamarádů i milovaných hraček. Stávají se z nich uprchlíci s nejistou 

budoucností… 

mailto:koskova@npmk.cz


 

 

 

Cesta do středu Země / Jules Verne ; překlad 

Jiří Žák.  

Praha : XYZ, 2017. – 1. vyd. – 339 s. 

ISBN 978-80-978-80-7505-815-7 

 

Profesor Otto Lidenbrock objeví starou knihu, která 

skrývá zašifrovaný rukopis psaný runami . Jedná se 

o popis cesty vedoucí do středu Země. Profesor se 

na tuto cestu vydává se svým synovcem Axelem 

a průvodcem Hansem. Do hlubin Země sestupují 

po jícnu sopky, objevují podzemní moře, prochází 

geologickými obdobími a sledují vývoj života 

v oblastech, o jejichž existenci mnoho vědců 

pochybuje. Pozorují boj nebezpečných pravěkých oblud a jejich zkušenost se 

střetává s mnoha vědeckými teoriemi o nemožnosti života pod zemí. Nachází 

vzácné prehistorické pohřebiště, které skrývá mnoho přelomových objevů. 

Několikrát se ocitají v nebezpečí života, díky hrůzné bouři, nedostatku vody 

a nebezpečným živočichům. Zpět na zem se dostávají díky výbuchu sopky, která 

je dopravila zpátky s valící se lávou. Středu Země nedosáhli, ale jejich cesta 

přesvědčila skeptické vědce o možnosti života pod povrchem Země. 


