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 Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 
J.A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 
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Darcy Burdocková / Laura Dockrillová ; přeložil Filip 
Krajník.  
Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 291 s.  
ISBN 978-80-257-1263-4 
 
Desetiletá hrdinka této knížky, s velkou představivostí 
objevuje svět kolem sebe a v každodenním životě hledá 
dobrodružství. Darcy je neobyčejná holčička, jakých po 
světě mnoho nechodí: miluje chobotnice a pavouky, zato 
nenávidí mořské racky. Nesnáší nakupování oblečení. 

Školu pravidelně navštěvuje, i když je to občas nuda. Má ochočenou ovečku, 
mladší sestru a malého brášku, kterého s chutí převléká za holku. A je 
rozhodnutá, že se nikdy do nikoho nezamiluje... Za hlavní inspiraci pro svou 
literární tvorbu považuje autorka Laura Dockrillová Roalda Dahla. 
 

 
Bez kalhot ani ránu…pokud nejste nudista / 
Mark Lowery ; přeložil Jiří Popel.   
Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 289 s.  
ISBN 978-80-257-1230-6 
 
Kniha je volným pokračováním humoristické knihy 
„Jenom ponožky nestačí“. Na hlavního hrdinu Michaela 
Swarbricka se konečně usmálo štěstí. Má rande s dívkou 
svých snů, jenže věčnému smolaři prostě na lepší časy 
svítat nemůže. Za kratičký okamžik štěstí musí Michael 
zaplatit vysokou cenu: a) je zatčen a uvězněn, b) proti 

jeho vůli je z něj lokální celebrita a c) stane se internetovou senzací, protože si 
o něm všichni myslí, že je nudista! Ale to on, proboha, není. Kniha se dostala do 
užší nominace na Cenu Roalda Dahla za nejvtipnější knihu roku. 



 
 
Dveře do prázdnoty / Victoria Schwabová ; 
přeložila Magdalena Stárková.   
Praha : CooBoo, 2014. – 1. vyd. – 326 s.  
ISBN 978-80-7447-659-4 
 
Šestnáctiletá Mackenzie Bishopová, krátce Mac, vede 
dvojí život. Není pouze studentkou, ale také Správkyní 
v Archivu, v tajuplném místě, kam odcházejí spát 
Historie zemřelých lidí. Mac nastoupí na střední školu 
a snaží se dostat svůj život do normálních kolejí, ale 

nějak se jí to nedaří. Proč se v jejím okolí ztrácejí beze stopy lidé, se kterými se 
setkala? Mac se to pokusí rozluštit, ale riskuje u toho své správcovství, 
vymazání vzpomínek, a dokonce i svůj život. Druhý díl napínavé fantasy pro 
náctileté. 


