Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za září 2015)

Druhý stupeň ZŠ
Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti
a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Kouř z komína / Petr Chudožilov ; ilustrovala
Zuzana Bočkayová Bruncková.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 288 stran.
ISBN 978-80-00-03981-7
Příběh děvčátka Lízy, papouška Čárlýho, paní
Müllerové, principála cirkusu Zanzibar a zbloudilého
lva je neobyčejný a spletitý. Je určen dětem, ale i starším
čtenářům, kteří ocení autorovu osobitou fantazii
a výjimečnou nesentimentální poetičnost textů. Knížka
vychází v původním, českém jazyce, více než deset let
poté, co byla vydána v německém překladu ve
Švýcarsku, kde získala prestižní Evropskou cenou za nejlepší německy psanou
pohádku.

Pátračka Gilda a Duchova sonáta / Jennifer
Allisonová ; přeložila Veronika Volhejnová.
Praha : Albatros, 2015. – 2. vyd. – 328 stran.
ISBN 978-80-00-03904-6
V novém detektivním příběhu pro děti se Gilda vydává
přes oceán do Anglie, přímo do Oxfordu. Její nejlepší
kamarádka Wendy tam jede na Mezinárodní soutěž
mladých klavírních virtuosů, a to si Gilda rozhodně
nemůže nechat ujít. Kromě nevlídného anglického
počasí a zvláštního přízvuku se musí potýkat i s duchem,
který, jak se zdá, pronásleduje Wendy a podstrkuje všem soutěžícím zlověstné
tarotové karty. Ale Gilda si jako obvykle se všemi překážkami dovede poradit.
Knížka je určena čtenářkám od 10 let.

Zákon smečky 3. Temnota padá. / Erin
Hunterová ; přeložila Miroslava Kopicová.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 257 s.
ISBN 978-80-00-03971-8
Třetí pokračování zvířecí ságy o statečné smečce psů,
z níž každý člen je jiné rasy, jiné povahy, přesto jsou
svázáni společným poutem přátelství. Divocí a
vodítkoví psi přežili útok nepřítele a jejich jedinou šancí
je sjednotit se. Vůdce divokých psů Alfa souhlasil, aby
se k jeho smečce připojila Bella a vodítkoví psi, ale
Štístka ze společenství vyhnal. Samotář Štístko by měl být rád, že znovu získal
svobodu, ale zrádný nový svět je pro osamoceného psa příliš nebezpečný.
Po sérii o kočičích klanech Válečníci (Warriors) a knihách o putování medvědů
Seekers je Survivors (Zákon smečky) třetí řadou dobrodružných příběhů pro
čtenáře od 9 let.

