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Leonardo da Vinci: Úsměv Mony Lisy / Veronika 

Válková ; ilustroval Petr Kopl. 

Praha : Bambook, 2015. – 1. vyd. – 168 s.  

ISBN 978-80-247-5228-0 
 

Veronika Válková ve svých knihách přenáší mladé čtenáře 

do minulosti a nechává je společně s jejich vrstevnicí 

Bárou prožívat napínavé příběhy. Tentokrát se ocitnete ve 

Florencii, kde kvete umění, ale také zuří boj o moc mezi 

rodem Medicejských a Pazziů. Bára se do něj zaplete 

úplně nevědomky – tajný vzkaz určený jednomu 

z Medicejských se totiž omylem ocitne právě u ní. Situaci jí pomohou vyřešit 

její přátelé Sandro a Lionardo. Nádavkem Bára rozluští staletou záhadu – komu 

vlastně patří úsměv Mony Lisy. 

 

 

Škvíry / Marka Míková ; ilustrovala Tereza Ščerbová. 

Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 98 s.  

ISBN 978-80-257-1311-2 

 

Malá Matylda netuší, proč s ní nežije její maminka 

a kam se vůbec poděla, a velice se jí po ní stýská. Žije 

v panelákovém bytě s workoholickým tatínkem, pere, 

vaří, nakupuje a uklízí. Potýká se s tatínkovými 

náladami a cítí se velice osamělá. Tatínek je pohlcen 

prací a na Matyldu si nedokáže najít čas, přijde pozdě i 

na koncert, kde Matylda hraje na klavír. Matylda mu to 

však nemá za zlé, tatínkův filmařský svět ji fascinuje. Jednoho dne si Matylda 

při hledání sousedčiny zatoulané fretky povšimne pod schody zvláštní škvíry. 

Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě... 
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Magisterium 1 : Železná zkouška. / Holly Black 

a Cassandra Clare ; přeložila Pavlína Zagolová. 

Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 312 s.  

ISBN 978-80-87543-39-9 

 

Dvě úspěšné autorky současné fantasy pro mládež se 

spojily, aby napsaly magické dobrodružství. Callum Hunt 

ví už odmalička, že pokud by se někdy zapletl s magií, 

znamenalo by to pro něj jediné – smrt. Jeho otec mu to 

ostatně nikdy nedovolí zapomenout. Když je Cal pozván 

k vstupním zkouškám do tajemné čarodějné školy 

jménem Magisterium, slíbí otci i sám sobě, že v testu dokonale propadne. Jenže 

Cal má naneštěstí magii v krvi, takže i přes veškerou snahu je spolu s dalšími 

dvěma žáky vybrán, aby studoval u největšího mága ze všech, mistra Rufuse. 


