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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 

a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 

 

 

Poselství blíženců / Ilona Fišerová  ; ilustrovala Petra 

Hilbert. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 149 s. 

ISBN 978-80-00-04320-3 

 

Na světě existuje mnoho tajemných a záhadných knih, 

u nichž nikdo neví, kde se vzaly a proč vlastně vznikly. 

Jednou z nich je i Necronomicon. Snad i díky této 

tajuplné knize se protnou osudy dvou obyčejných 

sedmáků – Michaely a Lukáše. Při pátrání po tajemství 

podivné paní Černé a Necronomiconu nakonec pochopí, 

co je v životě opravdu důležité.  Ale na to by patrně nikdy nepřišli, kdyby se jim 

do všeho nepletli dva Míšini bratři – jednovaječná dvojčata Kuba a Adam – 

kvůli kterým se události ještě pořádně zamotají... 

 

Řvi potichu, brácho / Ivona Březinová ; ilustroval 

Tomáš Kučerovský.  

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 205 s.  

ISBN 978-80-00-04322-7 

 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná 

pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou 

barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, 

v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, 

nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. 

Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani 

milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají 

dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by nepřežily. Ivona 

Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického 

chlapce a jeho okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. 
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Výherce / Michael Byrne ; ilustroval Tomáš Kropáček 

; přeložil Martin Pokorný. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 179 s. 

ISBN 978-80-00-04241-1 

 

Strhující příběh o chlapci, kterému změnil život jeden 

výherní los. Mladý chlapec jménem Bully přišel 

o matku a od té doby se společně se svým psem Jackem 

protlouká, jak se dá. Jednoho dne však v posledním 

narozeninovém přání, které od matky dostal, nachází 

výherní los a zničehonic se před ním otevře celý svět 

nových možností. Ale nic není tak jednoduché. Stihne si výhru včas 

vyzvednout? Vše se komplikuje a objeví se najednou lidé, kteří mu jeho štěstí 

nepřejí. Kniha byla přeložena do dvanácti jazyků. 


