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Po stopách ztraceného syna / Petr Hugo Šlik ;
ilustroval Petr Morkes.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 150 s.
ISBN 978-80-00-05007-2
Vojta, Jindra a Tereza mají pro strach uděláno.
Společně odhalili tajemství jeskyně pokladů i staré
cihelny, jejich přátelství ale poslední dobou není jako
dřív. Vojta si našel nového kamaráda a zdá se, že se líbí
i Tereze. Nešťastný Jindra si nerozumí ani s rodiči,
a tak uteče z domova. Za úkryt si zvolí starou hájovnu v Modrém háji, která je
už napůl rozpadlá. Není divu, že se jeden z kamenů ve zdi hýbe. Když ho Jindra
vytáhne, objeví sto let staré dopisy.

Polča / Guus Kuijer; ilustroval Jiří Franta ; přeložila
Magda de Bruin Hüblová.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 356 s.
ISBN 978-80-00-04299-2
Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra
a kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin otec se
toulá ulicemi a místo něj je tu najednou matčin nový
přítel. A dokonce se chtějí vzít. Je těžké zůstat šťastná,
když se tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává.
Pomáhají jí v tom víkendy na statku u babičky a dědy, kam si Polča jezdí
odpočinout. Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce patří do kánonu moderní
nizozemské literatury pro děti a mládež.

Lovci mamutů / Eduard Štorch ; ilustroval Zdeněk
Burian.
Praha : Albatros, 2018. – 30. vyd. – 292 s.
ISBN 978-80-00-05006-5
Eduard Štorch začal svou vizi pravěkého světa
literárně zpracovávat před více než sto lety. Postupně
ji rozvíjel, obohacoval, tvrdohlavě a odvážně ji bránil
před kritiky a pochybovači. V roce 1937 ji vydal
v podobě, v jaké knihu Lovci mamutů známe dodnes.
Ve spolupráci s malířem Zdeňkem Burianem pak po
léta hledal výtvarnou tvář dobrodružného příběhu z pradávných dob naší země.
Nenápadně a takřka potají vznikala kniha, která se stala novodobou klasikou
české literatury.

