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v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za prosinec 2015)

Druhý stupeň ZŠ
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

Téměř ctihodná Liga pirátů 2 : Postrach Jižních
teritorií / Caroline Carlsonová ; přeložila Romana
Bičíková.
Brno : Host, 2015. – 1. vydání – 280 stran.
ISBN 978-80-7491-544-4
V pokračování série Téměř ctihodná liga pirátů vás čeká
ještě více pirátů, magie a dobrodružství než v prvním díle
Z Hilary Westfieldové se stala opravdová pirátka. Ale
když ani její odvaha, ani znalosti magie, a dokonce ani její
chrlič nepřesvědčí Téměř ctihodnou ligu pirátů o tom, že je
hodna svého titulu Postrach Jižních teritorií, je nucena vyplout se svou posádkou
za dobrodružstvím na Širá moře, aby uhájila svou čest a špatné jméno piráta.

Dva životy pana Perla / Timothée de Fombelle ;
přeložila Drahoslava Janderová.
Praha : Baobab, 2015. – 1. vyd. – 287 stran.
ISBN 978-80-7515-022-6
Nový román od Timothée de Fombella přináší opět
neobyčejný příběh. V Tobiášovi Lollnesovi byl
hrdinovým světem strom. Ve Vangu světové války.
Svět Joshuy Perla není jeden, jsou minimálně tři —
jeden prastarý pohádkový, druhý exulantský válečný
a třetí z let 80tých — kdy se ještě fotilo na klasické svitkové filmy...

Rozsudky soudce Óoky / Věnceslava Hrdličková ;
ilustrace Zdenka Krejčová.
Praha : Aventinum, 2015. – 1. vyd. – 159 stran.
ISBN 978-80-7442-057-3
Óoka Tadasuke byl skutečnou historickou postavou. Žil
v Japonsku na přelomu 17. a 18. století, a protože
tehdejší zákony byly příliš přísné, často je musel obejít
svou vynalézavostí. Zavrhl mučení, žádal, aby každé
obvinění bylo podloženo důkazy, a přihlížel
k polehčujícím okolnostem. Tím si získal srdce
prostých Japonců a vstoupil do jejich vyprávění. Příběhy o něm, ať už skutečné
nebo smyšlené, se vyprávějí dodnes.

