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Eliášovy příběhy na zemi, nebi a na moři /
Ruth J. Weiniger ; ilustrace Rézi J. Weiniger.
Praha : Malvern, 2016. – 1. vyd. – 126 s.
ISBN 978-80-7530-047-8
Příběhy o proroku Eliášovi, tajemném poutníkovi, si
vyprávějí lidé skoro po celém světě. Eliáš putuje
nebem i zemí, pouští i mořem. V převleku za
žebráka, poutníka či šaška pomáhá malým i velkým.
Vypráví se, že je neviditelně přítomný všude, kde je
vysloveno jeho jméno, kde na něj někdo jen pomyslí. Výběr biblických příběhů,
židovských, křesťanských a muslimských legend o proroku Eliášovi je určen pro
všechny, kdo se nebojí pohádek ukrývajících více než jeden význam.

Nick a Dusty, detektivní kancelář / Robert D.
Martin; ilustrovala Jana Komárková.
Český Těšín: Těšínská tiskárna, 2016. – 1. vyd. – 246 s.
ISBN 978-80-85252-03-3
Nick je pes a jako správný šerif dbá ve městě na
pořádek. Nebýt chamtivého kocoura Kingpina, asi by
prožil vcelku poklidný život. Když se jednoho dne
objeví tajemná tulačka Dusty s ruksakem plným plánů
podivného zařízení, je zaděláno na pořádný malér.
Společně se svými kamarády musí Nick přijít na kloub záhadě krádeže batohu.

Kouzelnický svět J.K. Rowlingové :
filmová magie / Jody Revensonová ; přeložila
Kateřina Stupková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 96 s.
ISBN 978-80-00-04423-1
Užijte si magické filmy z kouzelnického světa J. K.
Rowlingové jako nikdy předtím. Přemýšleli jste
někdy nad tím, jak dokázal Harry Potter proběhnout
zdí na nástupišti devět a tři čtvrtě, nebo jako je
možné, že herec v roli Hagrida vypadal jako
poloobr? Stejně jako profesoři v Bradavicích a bystrozoři i filmaři mají zvláštní
schopnosti. Tato kniha je plná zajímavých informací a autentických fotografií z
natáčení filmu Fantastická zvířata a kde je najít a všech osmi snímků o Harrym
Potterovi. Kromě toho obsahuje také profily všech postav od Harryho Pottera po
Mloka Scamandera.

