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Jenom ponožky nestačí / Mark Lowery ; přeložil Jiří 
Popel. – Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 221 s.  
ISBN 978-80-257-1084-5 
Komický příběh o dospívání pro všechny, kdo přežili 
pubertu. Život Michaela Swarbricka je v troskách. Jeho 
kamarád ho zatáhl do skandálu s dívčí šatnou, starší bratr 
chodí s holkou jeho snů a když se jednou Michael vrátí 
dřív domů, zjistí, že z jeho rodičů se stali vyznavači 
nudismu a máma kvůli tomu dokonce strávila noc v base! 
A víte, co je výsledek tohohle řetězce nešťastných 

příhod? Podle učitelů má Michael problémy a tak mu naordinují pravidelná 
sezení se školní poradkyní a „psychoušem“. To se prostě nedá přežít.  
 
 

 
Pod vejcem : tajemství mistra Rafaela / Laura 
Marx Fitzgeraldová ; přeložila Klára Žemličková.   
Praha : Fortuna Libri, 2014. – 1. vyd. – 253 s.  
ISBN 978-80-7321-736-5 
Když třináctiletá Theodora Tenpennyová vyleje na obraz 
svého zesnulého dědečka lahvičku s lihem, pod vrchním 
nátěrem objeví druhý obraz, který připomíná dílo 
renesančního malíře Rafaela. V první chvíli je nadšená, 
nemá to totiž doma vůbec lehké. Musí se postarat 
o nemocnou maminku, uzavřenou ve svém vlastním 
světě, a také o dvě stě let starý rodinný dům – a na to 

všechno má jen čtyři sta šedesát tři dolary, které jí zůstaly po dědečkovi. Vzápětí 
se jí však zmocní obavy. Co když dědeček, který pracoval jako hlídač 
v Metropolitním muzeu, obraz ukradl? Pokud chce Theodora záhadu rozluštit, 
musí se přestat spoléhat jen sama na sebe. S pomocí nových a velmi 



neobvyklých přátel procestuje celý Manhattan a odhalí dědečkovo neuvěřitelné 
tajemství. Pod vejcem je napínavá četba od začátku do konce.  
 
 

 
 
Pán vzduchu / Ondřej Neff ; ilustroval Milan 
Fibiger. – Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 275 s.  
ISBN 978-80-00-03131-6 

Pán vzduchu je první knihou plánované trilogie 
Tajemství pěti světadílů. Titul „pán vzduchu“ sám 
sobě přisoudil nejbohatší muž světa Virgil Adrian, 
ale stane se z něho i pán světa? Na kobylku se mu 
snaží dostat anglický tajný agent Maukler a nejlepší 
detektiv Scotland Yardu inspektor Fix a oba jsou 
ochotni ho pronásledovat po pěti kontinentech světa, 
tak jak to známe z románů Julese Verna. Knížka plná 

dobrodružství je určena čtenářům od 9 let. 


