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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 
a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 
 

 
Annie a berlepsové / Vendula Borůvková ; ilustroval 
Jindřich Janíček.  
Brno : Host, 2014. – 1. vyd. – 200 s.  
ISBN 978-80-7491-238-2 

Třináctiletá Annie jede na prázdniny za svou maminkou, 
která je pracovně v Singapuru. Annie se na mámu, s níž po 
rozchodu rodičů zůstala sama, moc těší. Společně putují do 
malajského vnitrozemí, kde se k nim přidá jakýsi Karel, 
český lékař, který tam údajně také přijel za prací. Je to však 

vetřelec! Když máma v džungli ztratí talisman, který Annie dostala od táty, 
dívka se vydá na svéráznou záchrannou výpravu. Potká při ní tajemné berlepsy 
s nimiž zažije neuvěřitelná dobrodružství. To ji zavede až do míst, o kterých 
vždy snila a která navštívil její otec, než od nich odešel.  

 
Klíč / Sara B. Elfgrenová, Mats Strandberg ; přeložila 
Jana Chmura Svatošová.   
Praha : Fortuna libri, 2014. – 1. vyd. – 799 s.  
ISBN 978-80-7321-875-1 

Klíč je posledním dílem švédské fantasy trilogie Kruh. 
Uběhl sotva měsíc od tragédie v tělocvičně Engelsforského 
gymnázia, ale Vyvoleným není dopřáno vydechnout. Brzy 
se jejich svět opět obrátí vzhůru nohama. Otázky budou 
zodpovězeny, tajemství odhalena, loajalita vystavena 
zkouškám. Čas se krátí a Vyvolené si mohou být jisté 

pouze jedním – všechno bude jinak. Kruh byl v roce 2011 nominován na 
Augustovu cenu jako kniha roku pro děti a mládež. 
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Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; převyprávěl 
František Novotný ; ilustroval Zdeněk Burian.   
Praha : Albatros, 2014. – 3. vyd. – 204 s.  
ISBN 978-80-00-03641-0 
 
Některé knihy jsou stálicemi, které čtou celé generace 
dětí i dospělých. Robinson Crusoe mezi ně rozhodně 
patří. Dlouho byl považován za knihu pro děti příliš 
těžkou a nesrozumitelnou. Od jeho vzniku byly 
napsány mnohé verze pro mládež, nyní vychází 
převyprávěný spisovatelem Františkem Novotným s 

malebnými ilustracemi Zdeňka Buriana. Kniha přibližuje čtenářům ničím 
nepřikrášlenou postavu Robinsona – Robina, inspirovanou původním hrdinou s 
jeho dobrými i špatnými vlastnostmi. Hrdina po dlouhé době pochopí, že 
nedobrovolný pobyt na opuštěném ostrově není jen krutým osudem, ale zároveň 
jedinečnou příležitostí, jak se zbavit omezeného myšlení a poznat význam 
svobody. Vychází v edici Zlatý tucet – nejoblíbeněší knihy v historii Albatrosu. 
 


