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Druhý stupeň ZŠ
Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
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a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Zákon smečky: Soumrak (3) - Ve stínech /
Erin Hunterová ; přeložil Matěj Čuchna.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 236 s.
ISBN 978-80-00-04813-0
Fenka Bouře je odhodlaná chránit svou smečku před
jakýmkoli nebezpečím, ale jak ji má bránit před
hrozbou, která pochází zevnitř? Jeden ze členů
rozkládá smečku zevnitř a psi se navzájem podezřívají
a nedůvěřují si. Pokud zrádce nebude brzy odhalen,
nebude už žádná smečka, kterou by Bouře mohla chránit...

Divotvůrce / Sebastien de Castell; přeložil Peter
Kadlec.
Praha : Egmont, 2017. – 1. vyd. – 405 s.
ISBN 978-80-252-4086-1
Někdy vám život rozdá karty, se kterými nejde hrát.
A jedinou cestou k přežití je naučit se triky. Kellen je
pouze několik okamžiků od svého prvního
magického souboje a čtyř zkoušek, které z něj mají
udělat divotvůrce. Jenže Kellen nezdědil žádné
magické nadání a hrozí mu naprosté zostuzení. Do
města však dorazí tajemná cizinka Ferius Parfax,
která ho přiměje vybrat si jinou cestu. Je složitá a nevyzpytatelná, ale možná je
Kellenovou jedinou nadějí. První svazek napínavé série nabité triky, pastmi
a neuvěřitelnými průpovídkami mluvícího kočkoveverčáka.

Poklad ve Zlatém údolí / Gabriel Ferry ;
ilustroval Zdeněk Burian ; adaptace Karel Černý.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 200 s.
ISBN 978-80-00-04860-4
Klasický dobrodružný román začíná na
španělském pobřeží zákeřnou vraždou a pokračuje
v prériích Mexika, kde se osudově střetávají
hrdinové i darebáci spletitého příběhu o zradě
a nenávisti, ale i o velkém přátelství a neskonalé
odvaze. Francouzský spisovatel Gabriel Ferry
napsal jedinečný indiánský příběh, který se stal
inspirací pro celé generace dalších autorů
dobrodružné literatury a významně ovlivnil například Karla Maye. Příběh
doprovázejí nedávno objevené ilustrace Zdeňka Buriana, které se v knižní
podobě objevují vůbec poprvé. Doslov Ondřeje Müllera pak v české literatuře
poprvé vykresluje portrét opomíjeného klasika francouzské dobrodružné
literatury Gabriela Ferryho.

