Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za říjen 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

Kdo zabil Snížka? / Petra Soukupová ; ilustrovala
Tereza Ščerbová.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 152 s.
ISBN 978-80-7577-226-8
Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem
budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl
pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád.
Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina
jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne,
že nezemřel náhodou. Opravdu Snížka někdo zabil?
Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou
a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání
přinese nečekaná odhalení.

Ztraceni ve vlnách / Ivona Březinová ; ilustroval
Matyáš Namai.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 108 s.
ISBN 978-80-00-04773-7
Měl to být výlet, na který nikdy nezapomenou. Nikoho
ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa.
Zámořská loď, na které se plavili, začala hořet. Po
chaotické evakuaci se parta šesti dětí ocitá na člunu,
který je unáší širým oceánem pryč. Po strastiplné
plavbě se všichni zachrání na opuštěném ostrůvku
v Karibiku. Přežili, ale co bude následovat? První kniha
řady GO! Gang odvážných.

Tajemství kouzelného pírka / Vladimír
Šoltys ; ilustrace Barbora Kyšková.
Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 150 s.
ISBN 978-80-266-1067-0
Co se stane, když malá Vlaďka jednoho dne
objeví kouzelné pírko? Jaké neuvěřitelné
události se přihodí v jednom zdánlivě
obyčejném muzeu? Na velkou proměnu tam
trpělivě čekají ptačí cestovatelé z celého světa
a jejich příběhy seznámí děti nejen s ptačími
hrdiny, ale i s muzeem jako takovým, kde se
odehraje velké dětské dobrodružství s dobrým
koncem. Vždyť není muzeum jako muzeum. A v tom Vlaďčině se dějí opravdu
prapodivné věci. Pojďme se začíst a zaposlouchat do nevšedně barevného
dobrodružství.

