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Jojo: velká dobrodružství malého pejska /
Bengt Birck ; ilustroval Jan Birck ; přeložila Ivana
Führmann Vízdalová.
Brno : CPress, 2016. – 1. vyd. – 104 s.
ISBN 978-80-264-1160-4
Sotva se štěně Jojo vykutálí ze svého košíčku, už
ťape rovnou do prvního dobrodružství. Na statku
sedláka Balinta na něj čeká spousta překvapení. Brzy
si Jojo na dvoře najde přátele: s čuníkem Flíčkem se
válí v bahně, seznámí se s veselým krtkem Juliánem
a pomůže moudrému ovčáckému psu Baratovi chytit
uprchlou ovci. Při toulkách po okolí statku narazí i na lecjaké překážky. Hlavně
kohout Kokrháč a lstivá kočka Micka nevynechají jedinou příležitost, aby pejska
pozlobili. Krásně ilustrované příhody štěněte si získají srdce všech dětí.

Pět dětí a skřítek / Edith Nesbitová ; ilustrovala
Magdalena Bořkovcová ; přeložila Zuzana Ceplová.
Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 247 s.
ISBN 978-80-00-04415-6
Antea, Jana, Robert a Cyril se vůbec nehněvali, že se
jejich rodina přestěhovala ze začouzeného Londýna
na venkov. Bílý dům se jim líbil, a navíc si kousek od
něj mohli hrát ve starém pískovém lomu. Dokonce
jim nevadilo ani to, že s sebou všude musí brát
brášku Mrně. Představte si, co děti při jedné z výprav
v pískovně našly. Z díry na ně vykouklo cosi něco
hnědého a huňatého a tlustého. Srst se tomu ježila
jako kočce, když se chystá k boji. Aby ne, když ho děti probudily z tisíciletého
spánku... Nestárnoucí příběh Edith Nesbitové vychází jako druhý svazek edice
Knihovna pro děti 21. století.

Marcel a Felix / napsala a nakreslila
Olga Tesařová.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 40 s.
ISBN 978-80-00-04401-9
Na jedné z věží velkolepé katedrály
bydlí tři podivuhodné sochy. Čertík
Felix, okřídlený lvíček Fabián a
Barnabáš, skřítek s věčným úsměvem. Marcel, který jezdí s rodiči o prázdninách
po pamětihodnostech, se jednoho dne dostane i do města s katedrálou. Stojí před
ní a s údivem hledí na všechna ta nevšední stvoření, na čertíka dokonce zlehka
zakývá. A vtom vidí, jak rohatá bytůstka slézá z věže dolů!

