Milí mladí čitatelia,
Fantasy knihy sa stále objavujú na prvých miestach najčítanejších kníh.
Mládež i detskí čitatelia tieto knihy milujú. Fantasy príbehy sú plné strhujúceho
dobrodružstva, fascinujúcich hrdinov, šokujúcich tajomstiev, v týchto knihách nie
je jednoducho nič nemožné.
Vydavatelia nezaháľajú a pre milovníkov fantasy žánru pripravili nielen
ďalšie vzrušujúce príbehy populárnych sérií, ale i nové romány.
Pre všetkých fanúšikov čarodejníkov, lietajúcich metiel, drakov, starovekých
mýtov a legiend sme pripravili nové vydanie bibliografického letáku, v ktorom
nájdete najčítanejšie fantasy knihy z našej knižnice určené deťom a mládeži. Pre
fantasy literatúru je charakteristická seriálovosť. Nájsť titul, ktorý by nemal
niekoľko pokračovaní – priamych alebo voľných – je dosť neobvyklé, a preto
bibliografický leták „Opäť v krajine fantasy“ je doplnený nielen najnovšími
románmi, ale i novými pokračovaniami úspešných sérií. Ale to nie je všetko.
V našej knižnici – v Úseku literatúry pre deti a mládež na prízemí - sme vytvorili
nový priestranný Fantasy kútik, v ktorom nájdete vyčlenenú nielen staršiu, ale i
najnovšiu fantasy literatúru.
Vitajte vo veľkolepej ríši tajomstiev, mágie, hrdinstva a nebezpečenstva,
nechajte sa unášať na vlnách fantázie, zažívajte vzrušujúce dobrodružstvá,
cestovanie v čase, spoznávajte tajné kódy a symboly, hlboko ukryté tajomstvá,
zachraňujte svet spolu s hrdinami ponúkaných kníh.
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1. BLADE, Adam
Tajomné príšery: Ferno ohnivý drak. – 1. diel. – Bratislava: Mladé letá,
2008. – 111 s. ISBN 978-80-10-01396-8.
Kráľovstvo Avantiu ohrozuje šesť tajomných príšer. Prvou z nich je ohnivý
drak Ferno. Krajinu môže spod kliatby zlého čarodejníka Malvela oslobodiť iba
skutočný hrdina. Podľa starých kníh to má byť chlapec, nikto ho však nepozná.
No dobrý čarodejník Aduro vie, že už prišiel ten čas...
Chceš spoznať ďalšie príšery? Nášho hrdinu ešte čaká: Sepron morský had,
Arkta horský obor, Tagus konský muž, Nanook snežná obluda, Epos
ohnivý vták.

2. COLFER, Eoin
Artemis Fowl. – Bratislava: Ikar, 2001. – 280 s. – ISBN 80-551-0209-0
Slávny čarodejnícky učeň Harry Potter dostáva konkurenciu – dvanásťročného
chlapca Artemisa Fowla. Artemis je netypický hrdina, ktorý unáša škriatkov
a kradne tajomstvá. Medzi Artemisom a škriatkami prepukne nemilosrdný boj.
Kapitánka Hela Krátka používa metódy agenta Jamesa Bonda a Artemis proti
nej bojuje o skrytý zlatý poklad.
Ďalšie časti nájdeš pod názvami: Arktický incident, Kód večnosti, Opalin
podvod, Stratená kolónia, Časový paradox, Atlantídsky syndróm.

3. ENDE, Michael
Nekonečný príbeh. – Bratislava: Ikar, 2013. – 422 s.- ISBN 978-80-551-35021.
Dvanásťročný Bastián Baltazár Bux nie je v škole veľmi obľúbený, preto je
často sám a najlepšie sa cíti medzi policami plných kníh. Jedného dňa
z antikvariátu ukradne tajuplnú hrubú knihu so znakom dvojhlavého hada na
obálke a s dvojfarebným písmom. Keď sa do nej začíta, kniha ho nečakane
vtiahne do svojho deja a chlapec sa tak stane súčasťou napínavého príbehu.
Dozvie sa, že krajine Fantázia a jej vládkyni, detskej kráľovnej hrozí zánik.
Kráľovná si na pomoc zavolá Atreja a poverí ho, aby sa spolu s drakom šťastia
Falkom pokúsil zachrániť krajinu. Všetko však nasvedčuje tomu, že práve
nešikovnému Bastiánovi, ktorý je v triede terčom posmechu, sa podarí odvrátiť
zánik Fantázie a zachrániť jej podivuhodných obyvateľov.
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4. FLANAGAN, John
Hraničiarov učeň: Ruiny Gorlanu. – 1. diel. – Praha: Egmont ČR, 2010. –
272 s. – ISBN 978-80-252-1467-1.
Will je na svoj vek malý, ale zato neobyčajne obratný a bystrý. Celý život
sníval o tom, že bude slávny rytier ako jeho otec, ktorého nikdy nepoznal, ale
do bojovej školy na hrade Redmont ho kvôli malému vzrastu neprijmú.
Namiesto toho nastúpi do učenia k Haltovi, tajomnému hraničiarovi, ktorého
záhadnú schopnosť neviditeľne sa pohybovať ľudia prisudzujú čiernej mágii.
Keď sa Will napokon s Haltom vydá na nebezpečnú výpravu do pustiny, aby
vystopovali desivé obludy, ktoré sa chystajú zabiť kráľa, zistí, že hraničiarske
zbrane nie sú také zlé...
Úžasná séria príbehov o Willovi a jeho priateľoch pokračuje v knihách: Horiaci
most, Ľadová krajina, Boj o Skandiju.
5. FUNKEOVÁ, Cornelia
Atramentové srdce. - 1. diel. – Bratislava: Tatran, 2009. – 459 s. – ISBN 97880-222-0558-0.
Cornelia Funkeová žne svojou trilógiou (Atramentové srdce, Atramentová
krv, Atramentová smrť) veľké úspechy. Bodaj by aj nie, keď stavila na sen
každého čítajúceho dieťaťa. Sen, v ktorom postavy z rozčítanej knihy vyjdú na
náš svet. Nádherný rozprávkový svet a temná zloba kráčajú ruka v ruke a zdá
sa, že spočiatku sa zlu darí o čosi lepšie.
6. GOODMANOVÁ, Alison
Eon – zaklínač drakov. – Bratislava: Ikar, 2009. – 451 s. – ISBN 978-80-5512078-2.
Dvanásťročný Eon študuje dva druhy umení – umenie meča a magické
schopnosti. On a jeho učitelia dúfajú, že ho vyberú za učňa zaklínača drakov.
Lenže Eon má nebezpečné tajomstvo. V skutočnosti je to Eona, šestnásťročné
dievča, preoblečené za chlapca. Ženy majú zakázané používať dračiu mágiu.
Keby niekto odhalil jej prestrojenie, znamenalo by to jej istú smrť.
Eona – posledná zaklínačka drakov prináša ďalšie pohnuté osudy statočného
dievčaťa plné bojových scén, napätia a mnohých prekvapení.
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7. GRANT, Michael
Fantastická 12: Výzva. – 1.diel. – Bratislava: Fragment, 2012. – 176 s. – ISBN
978-80-8089-639-3.
Dvanásťročný Mack MacAvoy trpí priemernosťou. Vyzerá priemerne,
priemerne sa učí a jeho priemerní rodičia si ho ledva všimnú. Naraz však
Mackov život obráti naruby tritisíc rokov starý muž Grimluk, ktorý sa z ničoho
nič objaví u nich v kúpeľni. Správa o existencii Fantastickej 12 Macka zaskočí.
Čas však beží a zlé sily sa prebúdzajú. Je len na Mackovi, aby našiel ostatných
jedenástich členov tímu, pretože iba Fantastická 12 môže poraziť zlú moc.
Pasca je vzrušujúci druhý diel Fantastickej 12.

8. HARTMAN, Rachel
Serafína: Skrytá tvár. – Bratislava: Fragment, 2013. – 356 s. – ISBN 978-808089-779-6.
V krajine zvanej Goredd žijú po štyri desaťročia ľudia a draci v mieri. Po
tajomnej smrti ľudského princa je však prímerie ohrozené. Podarí sa Serafíne,
ktorá pred svetom skrýva svoje životné tajomstvo, odhaliť skutočného vraha?
9. HOLECYOVÁ, Marja
Mariotovi dediči: Predurčenie. – 1.diel. – Bratislava: Fragment, 2010. – 352
s. – ISBN 978-80- 8089-367-5.
Fantasy séria od mladej slovenskej autorky prináša strhujúce rozprávanie
o mágii a čarodejných svetoch na Slovensku. Druhá a tretia časť série
(Blúdenie, Odhalenie a Prekliatie) ťa opäť vtiahne do víru vzrušujúcich
udalostí v čarodejnom svete.

10. KONKOL, Štefan
Pohrobok. – Bratislava: Ikar, 2008. – 263 s. – ISBN 978-80-551-1695-2.
Rišo je vynikajúci žiak, ktorého v škole šikanujú. Doma si na ňom brutálny
otčim lieči svoje komplexy. Niet divu, že chlapec by chcel žiť v paralelnom
svete. Keď sa však doň dostane, ocitne sa uprostred zápasu medzi dobrom
a zlom. Podarí sa mu využiť svoje vedomosti človeka 20. storočia a poraziť
armádu Temného pána Šajdána?
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11. Le GUINOVÁ, Ursula K.
Čarodej Zememorí. - Bratislava: Slovart, 2004. – 170 s. – ISBN 80-7145-8937.
Úchvatná tetralógia sa začína Čarodejom Zememoria, pokračuje Hrobkami
Atuánu, Najvzdialenejším pobrežím a končí knihou Tehanu.
Čarodej Zememorí Ged je najväčším čarodejom celej krajiny, no kedysi to bol
nedočkavý, namyslený mladík, túžiaci po moci a poznaní. Zo svojho rodného
ostrova Gont odišiel do čarodejníckej školy na Roke, kde z pýchy vypustil na
svet tieň, ktorý spôsobil smrť arcimága. Ged musí podstúpiť skúšku, zvládnuť
slová moci, skrotiť mocného draka, vstúpiť na prah smrti, aby znovu nastolil
rovnováhu, ktorú vo svojej nevedomosti porušil.

12. LEWIS, Clive Staples
Kroniky Narnie: Čarodejníkov synovec. – 1.diel. – Bratislava: Slovart, 2005.
– 204 s. ISBN 80-7145-280-7.
Kroniky Narnie si získali srdcia miliónov detí na celom svete. Narnia je nielen
svetom plným čarodejníkov, víl, škriatkov, hovoriacich zvierat, dobra a zla, ale
predovšetkým svetom tisícov napínavých a dobrodružných príbehov.
Ďalšie knihy Kroník Narnie: Lev, šatník a čarodejnica, Kôň a jeho chlapec,
Princ Kaspián, Dobrodružstvá lode Ranný pútnik, Strieborna stolička,
Posledný boj.
13. MOLITOR, Muška – MOLITOR, Igor
Dievčatko z Krajiny Drakov : Kniha prvá Mezzarthys – Bratislava: Ikar,
2005. – 371 s. ISBN 80-551-0991-5.
Príbeh sa odohráva na dvoch kontinentoch, ktoré v pradávnej minulosti tvorili
jeden celok. Pred tisíckami rokov Zamykač času pevninu oddelil na dva
kontinenty. V jednej z nich, Mezzarthys, sa uchovali prastaré čarodejné
schopnosti, okrem ľudí je osídlená duchmi a nadprirodzenými bytosťami, čas tu
plynie pomalšie. Druhý kontinent, Krajina Drakov, je naša súčasná civilizácia.
Najlepšiemu čarodejníkovi sa podarilo otvoriť časopriestorové tunely do
Krajiny Drakov, a vtedy tam utiekla čarodejnica Attanai. Založila si tu rodinu,
z ktorej jej zostala vnučka. Attanai ju pošle do Mezzarthys k svojim sestrám,
mocným čarodejniciam. Zlá čarodejnica Hissatam chce využiť jej vnučku na
získanie moci. Dievča si v novej krajine musí zvykať na nové príbuzné, odlišnú
civilizáciu a orientovať sa v silách dobra a zla. Aby ju Hissatam nevypátrala,
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musí sa maskovať, nikto nesmie poznať jej meno, preto je pre všetkých iba
Dievčatko.
Ak sa Ti príbeh zapáči, prečítaj si pokračovania: Dievčatko z Krajiny Drakov
2 – Tajomstvo Legelynu a Dievčatko z Krajiny Drakov 3 – Chrám duchov.
14. MOORE, Ulysses
Brána času. – Bratislava: Slovart, 2011. – 205 s. – ISBN 978-80-556-0127-4.
Jason, Julia a Rick milujú dobrodružstvo. Vila na útese, plná záhadných komnát
zamknutých na kľúč, je to správne miesto. Objavia dvere ukryté za skriňou,
ktoré sa nedajú otvoriť. Na dverách sú štyri zámky, ale žiadny z kľúčov v dome
sa do nich nehodí. Čo je za týmito dverami?
Napínavé príbehy detí môžeš sledovať v pokračovaniach: Obchod so
zabudnutými mapami a Dom zrkadiel.

15. MULL, Brandon
Fablehaven: Čaroles. – 1.diel. - Bratislava: Fortuna Libri, 2011. – 354 s. –
ISBN 978-80-89379-51-4.
Stáročia boli čarovné bytosti zhromažďované v ukrytej rezervácii nazvanej
Čaroles, aby sa zabránilo ich vyhubeniu. Je to jedna z posledných pevností
ozajstnej mágie.
Kendra a jej brat Seth nevedia, že ich starý otec je správca Čarolesa. Prastaré
zákony udržiavajú v lesoch ukrytých za vstupnou bránou rezervácie poriadok
medzi chamtivými trolmi, nezbednými satyrmi, zlomyseľnými bosorkami,
skazenými škriatkami a závistlivými vílami. Keď však Kendra a jej brat Seth
porušia pravidlá, oslobodia sa mocné sily zla a súrodenci musia čeliť najväčšej
výzve svojho života, aby zachránili svoju rodinu, Čaroles a možno aj celý svet.
Všetkým, ktorým sa prvý diel o čarovnom svete plnom magických bytostí páčil,
ponúkame ďalšie knihy zo série Fablehaven: Východ večernice, Epidémia
tieňov, Tajomstvá dračej svätyne, Kľúče od väzenia démonov.

16. NEFF, Henry H.
Tajomný gobelín: Pes z Rowanu. – 1. diel.– Bratislava: Fragment, 2009. –
404 s. – ISBN 978-80-8089-258-6.
Originálne spojenie fantasy literatúry, mytológie a vedeckej fantastiky robí
z tejto knihy nevšedný čitateľský zážitok. Trilógia o Maxovi McDanielsovi
osloví menších i väčších čitateľov, ktorí sa do nej okamžite zaľúbia, ako sa to
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stalo už miliónom ľudí po celom svete. Záhada prastarého gobelínu pokračuje
v knihe Na pokraji skazy a V moci démonov.

17. OWEN, James A.
Tu žijú draky – Bratislava: Fragment, 2008. – 328 s. – ISBN 978-80-8089190-9.
Vydajte sa na cestu do výnimočného sveta mýtov, mágie a záhad. James A.
Owen vás volá na dobrodružnú cestu. Poďte sa plaviť na Súostrovie snov –
čaká vás ozajstný čitateľský zážitok, a možno objavíte aj miesto, kde žijú draky.
Pokračovanie, Hľadanie Červeného draka, vás privedie do ďalších
vzrušujúcich dobrodružstiev.
18. PAOLINI, Christopher
Odkaz Dračích jazdcov: Eragon. 1.diel. – Bratislava: Fragment, 2005. – 511
s. – ISBN 80-89210-18-X.
Séria kníh Odkaz Dračích jazdcov (Eragon, Eldest, Brisingr, Inheritance)
nadchla už milióny čitateľov po celom svete. Rozpráva príbeh chudobného
farmárskeho chlapca, ktorý nájde v Dračích horách modrý kameň. Z neho sa
vyliahne dračie mláďa Zafira a spolu sa vydajú na nebezpečnú cestu
Kráľovstvom ovládaným kráľom, ktorého zlo nepozná hraníc. Do jeho života
vstúpia elfovia, trpaslíci, draky, ale aj krutí nepriatelia, ktorí chcú zničiť celú
krajinu. Vydajte sa za dobrodružstvom, ktoré si budete pamätať navždy.
19. PAPUGA, Ján
V krajine havranov: Strážca kameňa. – 1.diel. – Bratislava: Slovart, 2011. 400 s. ISBN 978-80-556-0272-1.
Fantasy príbeh sa začína v úplne obyčajnom meste neobyčajným snom chlapca
Daliho, ktorý sa postupne dozvedá o svojom zvláštnom pôvode a poslaní. Nie
celkom náhodou objaví vstup do neznámej krajiny, ktorej vládnu mytologické
kamene Vita ochraňujúce najvzácnejšie hodnoty života.
Vydavateľstvo Slovart chystá ďalšie pokračovania Na pomedzí (2. diel),
Vládca života a skazy (3. diel).
20. PLICHOTOVÁ, Anne – WOLFOVÁ, Cendrine
Oksa Pollocková: Vyvolená. 1. kniha – Bratislava: Mladé letá, 2011. – 347 s.
– ISBN 978-80-10-02057-7.
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Oksin život sa prevrátil naruby v deň, keď začala chodiť do novej školy
v Londýne, kam sa s rodičmi presťahovala z Paríža. Keď bola sama vo svojej
izbe, nervózna z novej školy, zbadala, že jej zrazu začal horieť stôl, jej
nevybalené škatule vybuchli... Uvedomila si, že to ROBÍ ONA! Vždy snívala,
že sa stane nindžou, a zrazu má nadprirodzené schopnosti! Bezradná a
vystrašená sa nakoniec zdôverí svojej excentrickej babičke Dragomire, a tá jej
odhalí rodinné tajomstvo. Pollockovci pochádzajú z Edefie, neviditeľnej bájnej
Zeme, z ktorej museli ujsť. Oksa je ich posledná nádej, jediná šanca na návrat...
Pozor, táto kniha je magická! Keď už Oksu spoznáte, nemôžete žiť bez nej, bez
bláznivej rodiny Pollockovcov a zvláštnych stvorení z ich sveta, a preto
zaručene siahnete po ďalších pokračovaniach: Les zablúdených (2. kniha),
Srdce dvoch svetov (3. kniha), Prekliate putá (4. kniha).
21. PRINEASOVÁ, Sarah
Konyvran: Čarodejníkov zlodej. – 1. diel. – Bratislava: Junior, 2008. – 419 s.
– ISBN 978-80- 7146-911-7.
Tajomné mesto Wellmet zomiera. Rada magistrov, ktorú tvoria čarodejníci,
pozná príčinu. V meste klesá hladina mágie. Nikto však nevie, ako tento pokles
zastaviť. S problémom si nedokáže poradiť ani veľký a obávaný čarodejník
Nikdy. Podarí sa to učňovi Konyvranovi, kedysi pouličnému zlodejovi
a vychýrenému vlamačovi?
Nasledujúce príbehy: Konyvran 2: Tiene, Konyvran 3: Draky.

22. PULLMAN, Philip
Temné hmoty. – Bratislava: Ikar 2007. – 811 s. – ISBN 978-80-551-1642-6.
Svetoznáma trilógia fantasy ságy, ktorá pozostáva z kníh Zlatý kompas,
Magický nôž a Jantárový ďalekohľad vyšla v súbornom vydaní pod názvom
Temné hmoty.

23. RAEDEKE, Christy
Mayské proroctvo: Zápas o osud ľudstva. – Bratislava: Fragment, 2012. –
332 s.- ISBN 978-80-8089-655-3.
Šestnásťročná Caity trávi prázdniny na starom hrade v Škótsku. Na stene svojej
izby objaví tajomné znaky, ktoré sa jej postupne podarí rozlúštiť. Ide o staré
mayské proroctvo. Dozvedá sa z neho, že v osude ľudstva má zohrať neľahkú
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úlohu spojenú s množstvom nebezpečných situácií. Caity sa musí rozhodnúť, či
má na to dosť odvahy a síl.
Pokračovanie Mayského proroctva vyšlo pod názvom Hadia špirála. Naplní sa
starodávne proroctvo?

24. RIORDAN, Rick
Percy Jackson: Zlodej blesku - 1. diel. - Bratislava: Fragment, 2009. – 406 s.
– ISBN 978-80-8089-320-0.
Bohovia Olympu sa búria! Majstrovský blesk – silná zbraň najvyššieho boha
Dia – bol ukradnutý. Môže to mať osudné následky pre ľudstvo. Čo s tým má
spoločné dvanásťročný chlapec Percy Jackson, v ktorého okolí odrazu začínajú
ožívať krvilačné bytosti zo starých gréckych povestí a bájí - hrozí mu
vyhodenie zo školy a kopa ďalších problémov? Fantasy séria Percy Jackson
pokračuje v knihách More oblúd, Kliatba titanov, Boj o labyrint, Vojna
bohov.
Voľné pokračovanie série Percy Jackson začína v novej mýtmi opradenej sérii
Bohovia Olympu.

25. Riordan, Rick
Kronika Cartera Kana: Červená pyramída. - 1. diel. – Bratislava: Fragment,
2012. – 407 s. –ISBN 978-80-8089-585-3.
Kniha je prvá časť série Kronika Cartera Kana. Ide o dobrodružný fantasy
román založený na egyptskej mytológii, ktorý hovorí o dobrodružstvách
súrodencov Cartera a Sadii.
Carter a Sadie sa po smrti ich matky od seba vzdialia. Sadie má žiť so svojimi
starými rodičmi v Londýne a jej brat bude cestovať po svete so svojím otcom,
egyptológom, doktorom Júliusom Kaneom. V jednu noc otec privedie oboch
súrodencov kvôli „objavujúcemu experimentu“ do Britského múzea, o ktorom
dúfa, že sa v ňom napravia veci v ich rodine. Avšak vypustí egyptského boha
Seta, ktorý ho uväzní do zabudnutia a prinúti jeho deti utekať, aby si zachránili
život. Na Červenú pyramídu nadväzuje Ohnivý trón (2. časť) a Tieň hada (3.
časť).
26. ROWLINGOVÁ Joanne K.
Harry Potter a Kameň mudrcov. - 1. diel. – Bratislava: Ikar, 2000. – 318 s. –
ISBN 80-7118-971-5.

11

Harry Potter je sirota, žije u príbuzných a až do svojich jedenástich narodenín si
myslí, že je obyčajný chalan. Lenže potom začne dostávať záhadné listy,
navštívi ho sympatický obor a na jeho radu sa Harry prihlási na Rokfortskú
strednú čarodejnícku školu, naučí sa hrať metlobal a stretne sa v boji so svojím
úhlavným nepriateľom. Dôvod, prečo sa to všetko stane, je jasný: Harry Potter
je čarodejník.
Ďalšie príbehy o mladom čarodejníkovi si môžeš prečítať v knihách: Harry
Potter a Tajomná komnata, Harry Potter a väzeň z Azkabanu, Harry
Potter a Ohnivá čaša, Harry Potter a Fénixov rád, Harry Potter
a Polovičný princ, Harry Potter a Dary Smrti.

27. SCOTT, Michael
Nesmrteľný alchymista: Tajomstvo Nicholasa Flamela. 1.diel.– Bratislava:
Ikar, 2007. 325 s.- ISBN 978-80-551-1323-4.
Milovníci fantasy sa môžu tešiť na kvalitnú porciu dobrodružného
a vzrušujúceho príbehu vo svete plnom tajomstiev a mágie. Román Mág je
druhým pokračovaním šesťdielnej ságy Nesmrteľný alchymista.

28. SNOW, Alan
Nech žijú príšery!: Gate na palube! 1.diel. – Bratislava: Ikar, 2009. – 199 s. –
ISBN 978-80-551- 1936-6.
Fantasy trilógia o potkanoch a príšerách z mestečka Ratbridge. Artur žil celý
život so starým otcom pod zemou v Podsvete, hlboko pod ulicami Podkaníc.
Starý otec je teraz chorý, preto musí Artur v noci vychádzať do mesta a hľadať
jedlo. Jedného dňa Artura chytí strašný Archibald Kradoš a jeho banda. Podarí
sa mu uniknúť. Kradošova banda však uzavrie všetky cesty do Podsveta a Artur
sa nemá ako vrátiť k starému otcovi.
Ďalšie časti trilógie: Muž v železných ponožkách a Haldy syra.

29. TOLKIEN, John Ronald Reuel
Húrinove deti. - Bratislava: Slovart, 2007. –205 s.- ISBN 978-80-8085-285-6.
Prichádza legenda z dávnoveku, odohrávajúca sa tisícky rokov pred
udalosťami, ktoré sa opisujú v Pánovi Prsteňov. Vystupujú v nej elfovia,
trpaslíci, božské sily, a aj celý rad nepriateľov známych už z Pána Prsteňov.
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30. TOLKIEN, John Ronald Reuel
Pán Prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa.- 1.diel. – Bratislava: Slovart, 2001. –
453 s. – ISBN 80 - 7145-606-3.
Pán Prsteňov je fantastickou históriou Veľkej vojny o Prsteň, rozprávaním
o boji slobodných národov Stredozeme proti Tieňu a o putovaní hobita Froda,
ktorý sa vyberie zachrániť svet pred silami zla. Dramatický príbeh o čarovnom
Prsteni si získal milióny čitateľov a popredné miesto v klasickom fonde
svetovej fantastickej literatúry. Trilógia sa skladá z kníh: Spoločenstvo
Prsteňa, Dve veže, Návrat kráľa.

31. WALSH, Pat
Crowfieldska kliatba: Čo sa stane, keď pochováte anjela? – Bratislava:
Slovart, 2012. 237 s. – ISBN 978-80-556-0301-8.
Will vie o tajomstve. Ďaleko v lese, niekde za opátstvom, v ktorom žije, je
hrob. A pod snehom leží niečo, čo by malo žiť naveky. Ale Will nie je jediný,
kto o tom vie. Niekto ďalší ho pozoruje... Vo Willovom svete ožíva stredoveká
mágia, lesní ľudia, zvláštni svätci, aj kliatby a povery dávnoveku. Chcete vedieť
čo sa stane, keď pochováte anjela? Radšej však nečítajte potme.

32. WILSON, N. D.
100 skriniek. - 1. diel. – Bratislava: Ikar, 2009. – 271 s. – ISBN 978-80-5511859-8.
Dobrodružná fantasy trilógia – 100 skriniek, Púpavový oheň, Gaštanový
kráľ. Dvanásťročný Henry York sa práve chystá do postele, keď začuje
zvláštne zvuky prichádzajúce zo steny nad ním. Henry sa nachádza v dome,
ktorý dobre nepozná , býva totiž u svojej tety, uja a troch sesterníc, a preto
hluku nevenuje pozornosť. Ale keď sa na druhý deň zobudí, vo vlasoch si nájde
kúsky omietky a v stene dve kľučky. Jedna z nich sa pomaly otáča...
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Michael ENDE

Nekonečný príbeh
Až teraz si Atrej všimol, čo mu dosiaľ uniklo. Tento hrôzostrašný tvor nemal
jedno celistvé telo, ale skladal sa z veľkého množstva malých oceľovomodrých
chrobákov, ktoré bzučali ako rozzúrené sršne a neprestajne menili podobu.
Bola to Ygramul a Atrej zrazu vedel, prečo ju nazývajú Mnohoraká..
Vyskočil z úkrytu, schytil amulet na hrudi a zo všetkých síl zvolal: “Prestaň!
V mene detskej kráľovnej! Prestaň!“
Jeho hlas však zanikol v reve a prskaní bojujúcich tvorov. Sám sotva počul
vlastné slová.
Bez rozmýšľania sa rozbehol po lepkavých povrazoch pavučiny k zápasiacim.
Sieť sa pod ním rozhojdala. Stratil rovnováhu, prepadol sa pomedzi oká, visel za
ruky nad temnou hĺbkou, prilepil sa, znovu sa oslobodil a náhlil sa ďalej.
Ygramul zrazu pocítila, že sa k nej niečo približuje. Bleskovo sa zvrtla a jej
pohľad bol desivý. Teraz to už bola len obrovská oceľovomodrá tvár s jediným
okom so zvislou zreničkou nad koreňom nosa, ktoré sa nenávistne pozeralo na
Atreja.
Bastián potichu zdesene vykríkol.
Roklinou sa rozľahla ozvena strašlivého výkriku a dlho sa nad ňou vznášala.
Ygramul obracala oko doľava a doprava, či tam okrem chlapca, ktorý stál pred ňou
zmeravený od hrôzy, nie je ešte niekto. No nikoho nevidela.
Žeby počula môj výkrik? uvažoval hlboko znepokojený Bastián. To predsa nie je
možné.
Vtom Atrej začul Ygramulin hlas. Mala veľmi vysoký, trochu zachrípnutý hlas
a vôbec sa nehodil k jej obrovskej tvári. Navyše pri reči nepohybovala ústami.
Akoby sa bzukot mohutného roja sršňov premenil na slová.
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Všetkých priaznivcov fantasy literatúry
pozývame do spomínaného novootvoreného

Fantasy kútika
na prízemí Úseku literatúry pre deti a mládež,
ktorý sme pre vás sprístupnili 21. januára 2014.

Foto 1: Fantasy kútik v Úseku literatúry pre deti a mládež
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Foto 2: Pohľad na Kapucínsku ulicu v Bratislave - vľavo Oddelenie hudobnej
a umenovednej literatúry a vpravo Úsek literatúry pre deti a mládež.
Obe pracoviská majú spoločný vchod na Kapucínskej ul. č. 1
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