Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za leden 2017)

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

O duši a dívce : pohádky z hor / Martin
Vopěnka ; ilustrovala Iku Dekune.
Praha : Mladá fronta, 2016. – 1. vyd. – 144 s.
ISBN 978-80-204-4219-2
Větrné hory skrývají mnohá tajemství, zvířata
zde mluví lidskou řečí a vyprávějí o svých
zážitcích a setkáních s člověkem. Jinde zase
autor na základě zvířecích příběhů nabízí podobenství o životě lidském. Příběhy
lze číst v několika rovinách: jako lyrické popisy prostředí, jako pohádky,
filozofické povídky, i jako bajky, které nenásilnou formou nabízejí trochu
poučení. Jemné snové ilustrace japonské výtvarnice Iku Dekune nádherně
dotvářejí celkovou neopakovatelnou atmosféru knihy.

Poslední tajemství : záhada jezera Loch Ness /
Richard Dübell ; ilustrovala Štěpánka Jislová ; přeložila
Vladana Hallová.
Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 192 s.
ISBN 978-80-253-2979-5
Dvojčata Franziska a Fynn jsou potomky Eugena
Vidocqa, prvního detektiva na světě. O tomto tajemství
vědí pouze jejich dva nejbližší kamarádi – Cornelius
a Lena. Jednou v noci se do jejich snů vkrade detektivův
neklidný duch a požádá dvojčata o pomoc. Mají vyřešit
poslední neobjasněná tajemství, nad jejichž odhalením si už lecjaký dobrodruh
vylámal zuby. První záhada na ně čeká ve Skotsku, u pověstmi opředeného
jezera Loch Ness…

Stránky světa / Kai Meyer ; přeložila Tereza
Pecáková.
Praha : CooBoo, 2016. – 1. vyd. – 388 s.
ISBN 978-80-7544-173-7
Furia Salamandra Faerfaxová žije ve světě knih.
Sídlo její rodiny v sobě ukrývá nekonečnou
knihovnu. Do jejích hlubin se vydává pátrat po
jednom speciálním svazku: své vlastní dušeknize.
S ním ovládne sílu a magii slov. Netuší však, jak
smrtelné nebezpečí se nad ní vznáší. Každá kniha má totiž i své tajné stránky.
Její rodinu ohrožuje mocný nepřítel. Furia se musí vydat do Libropolisu, města
ztracených knihkupectví, ovšem nebude to snadná cesta.

