
Nové knihy 

v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež 
(Výběr z přírůstků za listopad 2016) 

 

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 

 

 

 

Dědečkův velký útěk / David Walliams ; ilustroval 

Tony Ross ; přeložila Veronika Volhejnová. 

Praha : Argo, 2016. – 1. vyd. – 464 s. 

ISBN 978-80-257-1818-6 
 

Jackův děda je už starý a zmatený, když jde do 

obchodu, zapomene si přezout papuče… Stále ale věří, 

že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti 

Němcům v slavné bitvě o Anglii. Tak tomu před mnoha 

lety skutečně bylo. Jediný, kdo ho chápe, je právě jeho 

vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do 

podivného a nehostinného domova pro staré lidi, se Jack rozhodne, že dědečka 

zachrání. Vydají se společně na velkou dobrodružnou cestu, dokonce opravdu 

vzlétnou do oblak. Nový román Davida Walliamse je směsicí smutných 

momentů, detektivních motivů i typicky walliamsovského humoru. Řeší se 

v něm problém Alzheimerovy nemoci i vztahy v rodině. 

 

Kniha Bouří / Ruth Hatfieldová ; přeložil Zdeněk Huml. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 264 s. 

ISBN 978-80-00-04351-7 
 

Strašlivá noční bouřka po sobě zanechá pohromu a úplně 

změní Dannymu život. Ráno po probuzení totiž zjistí, že 

zmizeli jeho rodiče. Další záhadu najde na zahradě – blesk 

rozčísl obrovský javor a jedna z jeho ulomených větviček se 

stala kouzelnou. Díky ní může mluvit se zvířaty 

a rostlinami. Navíc se objeví zlý čaroděj, který chce 

větvičku pro sebe… Podaří se Dannymu zachránit rodiče a zastavit nepřítele? 
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Kočičí válečníci / Erin Hunterová ; přeložila Hana 

Petráková.  

Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 264 s.  

ISBN 978-80-00-04310-4 
 

Čtyři klany divokých koček si odedávna dělí území lesa 

podle zákonů, které stanovili kdysi dávno jejich 

předkové-válečníci. Kočkám Hromového klanu však 

nyní hrozí nebezpečí, protože bojovníci ze Stínového 

klanu jsou den ode dne silnější. Umírá jeden ušlechtilý kočičí válečník za 

druhým, a za stále záhadnějších okolností... 

 

 

 

Magnus Chase a bohové Ásgardu: Prastarý 

meč / Rick Riordan ; přeložila Dana Chodilová. 

Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 484 s. 

ISBN 978-80-253-2908-5 
 

První díl trilogie inspirované tajemnými Vikingy 

a severskou mytologií od autora světového bestselleru 

Percy Jackson. Magnus Chase zažil za šestnáct let 

svého života víc hrůz a nebezpečí než leckterý 

dospělý. To nejhorší ho ale teprve čeká. Schyluje se 

totiž k válce. Bohové Ásgardu a s nimi obři, trollové, 

vlci a další děsivé příšery připravují soudný den. Pokud je Magnus Chase chce 

porazit, musí projít devět světů a najít zbraň ztracenou tisíce let. 


