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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 

 

 

Dům doktora Fišera / Petra Braunová ; ilustrovala 

Petra Lemonnier. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 150 s. 

ISBN 978-80-00-04686-0 

 

Podivín doktor Fišer do svého domu obehnaného 

plotem s ostnatým drátem nikoho nepouští. Když se 

Petrův otec zmíní, že pro doktora pracuje, probudí 

v synovi zvědavost. V domě na kopci prý bydlí nějaký 

kluk. Nikdo ho ale nezná, do školy nechodí, nehraje 

florbal... Petrovi se podaří s pomocí kamarádky 

Kristýny a dokonalé lsti vniknout do domu. Co objeví, 

je šokující, a co bude následovat, ještě mnohem víc. 

 

 

Velké příběhy starého Orientu / Jiří Tomek; 

ilustrovala Miroslava Kolářová Šulcová. 

Brno : CPress, 2017. – 1. vyd. – 312 s. 

ISBN 978-80-264-1485-8 

 

Vydejte se do kolébky nejstarších civilizací 

lidstva, do podivuhodných časů starověkých 

rozlehlých říší. Kniha seznamuje s osobnostmi 

a příběhy, které patří do pokladnice světového 

písemnictví a kultury, jako jsou dvořan Sinuhet, 

král Gilgameš, královna ze Sáby, silák Samson, 

princ Ráma a spousta dalších. Ve starých 

vyprávěních najdeme moudrost a zkušenost věků 

i hodnoty opravdového lidství, které mají svou platnost i v dnešním moderním 

a rozbouřeném světě.  
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Spirit Animals: Příběhy Velkých strážců / 
Brandon Mull a další ; přeložil Zdík Dušek. 

Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 184 s. 

ISBN 978-80-253-3160-6 

 

Vlk Brigan, leopardice Uraza, panda Dží a sokolice 

Essix – čtyři Padlí. Dávno předtím, než přišli na svět 

jako spirituální zvířata, obývali divoká zákoutí světa 

jako Velcí strážci, nejmocnější tvorové v Erdasu. 

Když povstal šílený král, přidali se tito čtyři 

odvážlivci k armádě lidí a zvířat, která ho měla za 

úkol porazit. Aby se jim to podařilo, museli zaplatit cenu nejvyšší, obětovat své 

životy. V této knize najdete jejich dávno zapomenuté příběhy. 


