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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 

 

 

 

Žvejkačky / Marka Míková ; ilustroval a graficky upravil Juraj 

Horváth. 

Praha : Baobab, 2015. – 1. vydání – 40 stran.  

ISBN 978-80-7515-015-8 

 

Originální knížka básní v „žvejkačkovém balení“ nejen pro děti. 

Nejsou to básně-veršovánky, spíš poťouchlá zastavení, plná 

skrytého humoru a zároveň přesných pozorování světa. V knížce 

najdete i pár exotických zvířat, několik rodinných historek, úvahy 

o světě a veršované esemesky. Marka Míková je autorkou 

bezpočtu písňových textů pro kapelu Zuby nehty a v jejích 

knížkách se verše přirozeně prolínají s prózou. 

 

 

 

Princezna bojovnice / M. A. Larson ; přeložila Alena 

Vrbová. 

Praha : Argo, 2015. – 1. vyd. – 260 stran.  

ISBN 978-80-257-1630-4 

 

Příběh začíná jako pohádka O perníkové chaloupce: 

bezejmenná dívka ztracená v temném lese spatří v dálce 

světlo. Když přijde blíž, zjistí, že je to rozsvícené okénko. 

Chaloupka ale není z perníku, i když v ní žije mocná 

čarodějnice, která tam vězní mladíka. Dívce se podaří 

chlapce osvobodit a pak společně uprchnou. Hlavní hrdinka postupně odkrývá 

pravdu o sobě, o tom, kým vlastně je a kdo byla její rodina, pozná sílu přátelství 

i nenávisti, lidský soucit i nelidskou krutost.  
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Krycí jméno Verity / Elizabeth Weinová ; přeložil 

Petr Eliáš. 

Praha : CooBoo, 2015. – 1. vyd. – 308 stran.  

ISBN 978-80-7447-902-1 

 

Strhujícím příběh o přátelství, odvaze a zradě, který se 

odehrává v okupované Francii v roce 1943. Nedaleko 

Paříže se zřítilo britské špionážní letadlo s pilotkou 

a jednou pasažérkou. Jen jedna z dívek má naději na 

přežití, ta druhá svůj boj o život prohrála dříve, než začal. 

Když Verity chytne gestapo, myslí si, že jako tajný agent chycený na 

nepřátelském území nemá sebemenší šanci. Nacisté jí ale dají na výběr: Buď jim 

odhalí svou misi, anebo ji popraví. A ona se rozhodne říct jim pravdu, ale ne 

takovou, jakou očekávají. Verity tvrdě bojuje o svůj život, prokazuje odvahu 

a zoufalou touhu dostat se domů. Budou její odhalení stačit, podaří se jí přežít? 


