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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 

 

 

 

Cesta do budoucnosti / Leila Sales ; přeložila Petra 

Nagyová. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 278 s. 

ISBN 978-80-04816-1 

 

Bristol, Anglie 1940. Kitty a Charlotte jsou nerozlučné 

kamarádky, které sní o cestování v čase. Otec Charlotte 

se totiž jako vědec cestováním v čase zabývá, pracuje na 

tajném projektu pro britskou vládu. Kvůli tomu ho 

jednoho dne unesou němečtí špioni, stejně jako Kitty 

s Charlotte. Charlotte se ve chvíli, kdy jim jde o život, 

podaří speciální branou odcestovat do budoucnosti, a zachránit si tak život. Neví 

ovšem, kde a kdy přesně se vynoří, ani co se stalo s jejím otcem a nejlepší 

kamarádkou. 

 

 

Apollónův pád : Temné proroctví / Rick 

Riordan; překlad Dana Chodilová.  

Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 388 s. 

ISBN 978-80-253-3393-8 

 

Na začátku druhého dílu je Apollón stále v kůži Lestera 

Papadopoulose. Z jeho nadpřirozených schopností mu 

nezbyla ani jedna a tělo nemotorného teenagera, ve 

kterém se nachází, je jen pro zlost. Diovo odpuštění 

a místo na Olympu získá zpět, jen pokud najde 

starověké zdroje proroctví a osvobodí je. Naštěstí na to 

není sám – po boku má starého známého Lea Valdeze, jeho draka ohniváče a 

bývalou nymfu Kalypsó. Cesta za dalším Orákulem vede na Středozápad. 
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Trosečníci v čase 3 : Ohrožení / Margaret 

Peterson Haddix ; překlad Vojtěch Ettler.  

Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 331 s. 

ISBN 978-80-253-3389-1 

 

Jonáš a jeho sestra Katka se vydávají na další 

dobrodružný výlet v čase. Tentokrát odlétají do 

minulosti s Andreou, která pochází z doby, kdy byla 

Amerika objevována mořeplavci a přistěhovalci 

z Evropy tam zakládali nové kolonie. Jejich cestu však 

naruší nečekaná nehoda a děti se ocitnou jinde, než měly v plánu. Je to náhoda 

nebo záměr neznámého nepřítele.  


