Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za září 2018)

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

Zločin slečnám nesluší / Robin Stevensová ; přeložila
Alžběta Ambrožová.
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 334 s.
ISBN 978-80-253-3656-4
Daisy Wellsová a Hazel Wongová se rozhodly založit
supertajný detektivní klub. Chybí jim však záhady, které
by mohly řešit. Pak ale Hazel najde v tělocvičně mrtvou
učitelku, a než na místo dorazí i Daisy, tělo je pryč. Dívky
jsou přesvědčené, že nešlo o nehodu, a tak se pustí do
vyšetřování vraždy. Aby celou záhadu rozlouskly, musí využít všechny své
špiónské triky.

Zamrzlá loď kapitána Flinta / Arthur Ransome;
přeložila Zora Wolfová.
Praha : Albatros, 2018. – 8. vyd. – 278 s.
ISBN 978-80-00-04972-4
Kniha je považována za klasiku dětské dobrodružné
literatury, která doopravdy nestárne. Příběh skupiny dětí,
které se sejdou v horské krajině u jezera, zažijí zde
pohádkou zimu i napínavou výpravu k „severnímu pólu“
a stanou se přáteli na život a na smrt, učaroval již několika generacím čtenářů.
Toto vydání je však výjimečné tím, že se v něm poprvé představují ilustrace
Zdeňka Buriana, které byly až dosud uložené v archivu. Ilustrace umocňují
napínavou a místy tajuplnou atmosféru zimního dobrodružství slavných
Vlaštovek a Amazonek.

Pět neděl v balonu / Jules Verne ; Ondřej Neff ;
ilustroval Zdeněk Burian.
Praha : Albatros, 2018. – 2. vyd. – 204 s.
ISBN 978-80-00-04995-3
Pět neděl v balonu je prvním románem Julese Verna
a také první verneovkou vydanou v převyprávění
Ondřeje Neffa. Líčí dobrodružství vynálezce
polořiditelného balonu doktora Fergussona, který se
spolu se svými přáteli odvážil přeletět za pět týdnů
africkou pevninu od Zanzibaru až po Senegal, takřka
k západnímu pobřeží Afriky. Úspěch románu tehdy neznámého autora byl
veliký a poznamenal Vernův osud navždy. Po celý život se věnoval
dobrodružným cestopisům, mnohdy s fantastickými prvky.

