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 Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 
J.A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 
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Tereza : etiketa pro dívky / Ladislav Špaček ; 
ilustrovala Martina Pavlová.  
Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 171 s.  
ISBN 978-80-204-3259-9 

Tereza je obyčejná šestnáctiletá holka, která se seznámí 
na facebooku s klukem, a společně prožívají všechny 
situace, do kterých se dostávají mladí lidé jejich věku. 
Společně řeší svůj vztah, rozchody a návraty, ale také 
chování k rodičům, ke kamarádům, učí se základům 
chování v restauraci, v tramvaji, v hotelu, na cestě 

letadlem, na diskotéce. Knížka učí mladé dívky řešit životní problémy 
a vyrovnávat se s nimi. Příběh o první lásce je v podtextu stále provázen 
pravidly etikety přizpůsobenými životu a mentalitě teenagerů.  

 
Pan Krátur / Chris Priestley ; přeložil Robert 
Novotný.   
Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 341 s.  
ISBN 978-80-257-1085-2 
 
Strašidelný, napínavý, místy humorný příběh je poctou 
jednomu z nejslavnějších hororových románů světové 
literatury. Pan Krátur je tajemný příběh o neobvyklém 
přátelství patnáctiletého londýnského zlodějíčka 
a ohyzdného monstra. Autor čerpal inspiraci ze 
slavného Frankensteina Mary Shelleyové a Olivera 
Twista Charlese Dickense. Priestley napsal působivý 

román s překvapivým koncem, jehož děj je zasazen do Londýna počátku 19. 
století. Kniha je určena čtenářům od 11 let. 
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Starověké báje a pověsti / Rudolf Mertlík ; 
ilustroval Petr Sládek.  
Praha : Argo, 2014. – 4. vyd. (v Argu 1.) – 458 s.  
ISBN 978-80-257-1087-6 

Starověké báje a pověsti vycházejí znovu po více než 
dvaceti letech. Rudolf Mertlík skvostně převyprávěl 
soubor nejznámějších antických příběhů, který vznikl 
na základě děl latinských a řeckých básníků. Kniha je 

vhodná pro všechny čtenáře, kteří se chtějí čtivou a přístupnou formou seznámit 
se světem starověkých mýtů.  


