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Ukradená cukřenka / Ivana Peroutková ;
ilustrovala Nanako Ishida.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 92 s.
ISBN 978-80-00-04428-6
Jednoho letního prázdninového podvečera je Frantík
s rodiči na návštěvě u báječné tety Emilky. Když si
rodiče chtějí dát k zákusku kávu, zjistí se, že po
krásné starožitné cukřence se slehla zem. Frantík,
který má bujnou fantazii, se pustí do pátrání. A brzy
má i podezřelého – pana Pitrmana. K usvědčení
zloděje chlapci pomáhají kamarádi Matěj a Zdíša.
Společně sledují Pitrmanovu chalupu a vymýšlejí různé léčky. Jaké je ale
Frantíkovo zklamání, když se ukáže, že pan Pitrman není zločinec, nýbrž docela
sympatický sochař. Kam tedy rodinná památka zmizela?

Jak jsem si udělal sochu / Blanka Čapková ;
ilustrovala Eva Mastníková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 56 s.
ISBN 978-80-00-04427-9
Jednoho dne Kubova paní učitelka přijde s báječným
nápadem – celá čtvrtá třída pojede na výlet do
kamenické školy. A tam si každý vytesá svou první
sochu. To bude něco, děti zatím vyráběly jen
zvířátka či hrnky z hlíny, které se pak vypálily
v peci. Kubu okamžitě napadne, že vytesá
kamarádku Marcelu. Ale než k tomuhle dojde, čeká ho pozoruhodná cesta
autobusem, zkouška odvahy v nočním parku a spousta rošťácké zábavy při
ubytování i v dílně. Podaří se dětem vůbec něco vytesat?

Podan a Čmuchal / Zdeněk Karlík ; ilustroval
Juraj Martiška.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 128 s.
ISBN 978-80-00-04368-5
Poddan a Čmuchal nejsou opravdová strašidla.
Strašidla totiž ve skutečnosti nejsou, zatímco tihle
dva jsou skuteční až moc. Nejsou to ani skřítci.
Především proto, že žádný skřítek není tak tlustý.
Ani trpaslíci to nejsou. Jsou velcí asi jako velká
zralá hruška a vlastně tak trochu i vypadají. Nebo
jako málo nafouknutý balonek. Jenže když do
balonku píchnete špendlíkem, praskne, nebo se
vyfoukne a odletí, kdežto když píchnete
špendlíkem jednoho z těch dvou, akorát se naštve. Většina lidí je nevidí, protože
prostě nevěří vlastním očím. Vidí je malé děti a taky zvířata, protože jim nikdo
nevysvětlil, že něco takového neexistuje.

