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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 

 

 

 

Zákon smečky: Soumrak - rozdělená smečka / 
Erin Hunterová; přeložil Matěj Čuchna. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 222 s. 

ISBN 978-80-00-04528-3 
 

První díl nové podsérie Zákon smečky: Soumrak. Stejní 

hrdinové, nová dobrodružství. Mladá fenka Bouře celý 

svůj život usilovala o řádné místo v divoké smečce. Nyní 

se konečně cítí přijata, ale napětí v tlupě znovu stoupá. 

Někteří psi nejsou spokojeni s novou hierarchií a jiní stále 

nedůvěřují Bouři a Šípovi, kteří patří k rase hlídacích psů. Nebezpečí tentokrát 

číhá uvnitř smečky… 

 

 

 

 

 

Robinson Crusoe / Daniel Defoe; přeložili Albert 

Vyskočil a Timotheus Vodička; ilustroval Adolf Born. 

Praha : XYZ, 2016. – 2. vyd. – 532 s. 

ISBN 978-80-7505-492-0 

 

V novém exkluzivním vydání nesmrtelného příběhu 

najdete dobře známý, nezkrácený text prvního dílu 

o Robinsonových cestách a jeho ztroskotání na pustém 

ostrově, ale i méně známé pokračování o „dalších 

dobrodružstvích“ tohoto námořníka. Exkluzivní vydání s ilustracemi Adolfa 

Borna 
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Harry Potter a Tajemná komnata / J. K. 

Rowlingová; přeložil Vladimír Medek; ilustroval Jim 

Kay. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 268 s. 

ISBN 978-80-00-04459-0 

 

Na stěnu mezi dvěma okny někdo načmáral stopu 

vysoká písmena, která pableskovala v záři planoucích 

pochodní. TAJEMNÁ KOMNATA JE ZNOVU 

OTEVŘENA. Když se v Zobí uličce objeví umolousaný domácí skřítek Dobby 

a naléhá, aby se Harry Potter za žádnou cenu nevracel do Bradavic, pojme Harry 

podezření, že by za tím mohl být jeho úhlavní nepřítel Draco Malfoy. Naštěstí 

alespoň nemusí trávit léto u strašlivých Dursleových – Ron Weasley ho 

vysvobodí a létajícím autem ho odveze do Doupěte. Život u Weaslových je plný 

magických rozptýlení, a tak Harry brzy pustí Dobbyho varování z hlavy. Jim 

Kay, držitel ceny Kate Greenawayové, i v druhém díle legendární kouzelnické 

série vyčaroval svět plný detailů, který potěší dlouholeté fanoušky i nové 

čtenáře. 


