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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 

 

 

 

 

Prvorozený / Tor Seidler ; přeložila Zora Freiová. 

Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 207 s. 

ISBN 978-80-7491-567-3 
 

Román klasika americké literatury pro děti je inspirován 

Voláním divočiny a Lvím králem. Děj se odehrává 

v prostředí Yellowstonského národního parku. Pohledem 

straky Maggie zobrazuje věrohodný obraz života ve vlčí 

smečce, kde je k přežití potřeba odvaha, odříkání, ale i 

štěstí.  

 

 

 

Alea – dívka moře: barevné vody / Tanya 

Stewnerová ; přeložila Lucie Simonová. 

Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 303 s. 

ISBN 978-80-253-2985-6 

 

Druhý díl fantastického příběhu - Alea už konečně ví, 

proč se celý život cítila tak jiná. Narodila se v moři, 

stejně jako její matka, jejíž záhadné zmizení ji stále 

trápí. Nevyřešených otázek je však víc. Proč je 

podmořský svět jako bez života? Žije na zemi víc lidí, 

jako je ona? Také Lennox nepřestává přemýšlet nad tím, 

zda i on pochází z moře. Společně s ostatními kamarády z Alfa cru vyráží 

k tajemnému jezeru Loch Ness. Najdou tam odpovědi, nebo je čeká zklamání? 
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Rose pod palbou / Elizabeth Weinová ; přeložila 

Alžběta Kalinová. 

Praha : CooBoo, 2016. – 1. vyd. – 327 s. 

ISBN 978-80-7544-209-3 

 

Mladá pilotka Rose je v létě 1944 chycena nacisty 

a poslána do Ravensbrücku, ženského koncentračního 

tábora. Tam se setkává s nezapomenutelnou skupinou 

žen, s Francouzkou, která před válkou psala knihy, 

s houževnatou dívkou, na níž dělali nacisti hrůzné lékařské pokusy, nebo 

Ruskou, která lítala se sovětskou stíhačkou. A v přátelství s těmito ženami hledá 

Rose naději a sílu na přežití. Volné pokračování románu Krycí jméno Verity. 


