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Bratrstvo. Kniha čtvrtá. Otroci ze Sokora / John 

Flanagan ; přeložil Milan Pohl.  

Praha : Egmont, 2014. – 1. vyd. – 447 s.  

ISBN 978-80-252-3187-6 

 

Čtenáře dobrodružných příběhů Johna Flanagana určitě 

potěší čtvrtá kniha série Bratrstvo. Nové dobrodružství 

začíná pověřením Hala a posádky jeho Volavky, aby 

sloužili coby námořní hlídka ve vodách spřáteleného 

Araluenu. Hal, Stig, Thorn a ostatní Volavky vyplouvají na 

moře s novou členkou posádky na palubě. Volavky 

podniknou nebezpečnou cestu do Sokora, aby zachránily skupinu zajatých 

Araluenců, ale úspěchem si nemohou být jisti. 

 

 

 
Legenda o Tunovi a Gomonovi / Milan Novák ; 

ilustroval Libor Balák.   

Tišnov : Sursum, 2014. – 1. vyd. – 237 s.  

ISBN 978-80-7323-269-6 

 

Historický hrdinský epos, jehož hlavními postavami jsou 

dva Vikingové, kteří se po dlouhém a strastiplném 

putování Evropou stávají součástí knížecího dvora 

kněžny Drahomíry. Zapojují se do českých dějin jako její 

osobní strážci a jsou svědky všech významných událostí 

té doby, včetně zavraždění svatého Václava. Autor dává prostror naší 

obrazotvornosti a vyzdvihuje opomíjené a zdánlivě vedlejší postavy. 

 

 



 

 
 
Roky pod psa / Markus Zusak ; přeložila Viola 

Somogyi.   

Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 146 s.  

ISBN 978-80-257-1188-0 

Cameron a Ruben Wolfovi se rvou dnem i nocí, spřádají 

ujeté plány, aniž by domýšleli jejich důsledky, a pro 

rodiče, sourozence i všechny holky, které obdivují, jsou 

to jen budižkničemové, co to nikdy nikam nedotáhnou. 

Jenže když se Cameron poprvé zamiluje, nic už není jako 

dřív... Příběh patnáctiletého australského kluka s širokým 

srdcem a praštěnými nápady je dojemný a zábavný zároveň a Zusak opět 

nezůstává nic dlužen své pověsti výjimečného vypravěče.  

 


