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Projekt pes (smečka) / Lucie Hlavínková ;
ilustrovala Sylva Franková.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 74 s.
ISBN 978-80-00-04782-9
Jenda konečně dostal vytouženého psího kamaráda.
Na vlastní kůži se přesvědčí, že mít psa není jenom
zábava, ale taky venčení, výcvik, povely… Důležité
je nebýt na všechno sám. Jako Mirek, Jendův
spolužák ze školy, kterému se neustále posmívají
starší kluci. Protože smečka je základ, to ví přece
každý.

Podivousek, lapač písní / Mira Bartók ; přeložila
Anna Křivánková.
Praha : Pikola, 2017. – 1. vyd. – 368 s.
ISBN 978-80-7549-539-6
Dojemný, napínavý příběh o plachém Wonderlingovi,
polochlapci, pololišákovi, učaruje každému, koho
láká svět velkých hrdinů a fantazie. Wonderling žije
v chladném sirotčinci pod vedením kruté ředitelky.
Všichni si ho pamatují podle toho, že má jen jedno
ucho. Wonderling se v drsném prostředí sirotčince
snaží nebýt nikomu na očích a nadávat o sobě příliš
vědět. Jednoho dne mu ale osud do cesty připlete malé ptáče Trinket, které je
obětí zlosti ostatních. Trinket se stane Wonderlingovi nerozlučnou kamarádkou.
Vypráví mu o světě za zdmi sirotčince, který Wonderling nikdy nespatřil, až se
jednou rozhodnou společně utéct. Kniha je určena dětem od 9 let.

Vincent a Bóďa. Tajemství Hraničního
lesa. / Martin Šinkovský ; ilustrovala Alena
Schulzová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 90 s.
ISBN 978-80-00-04810-9
Tentokrát Bóďu a jeho kamarádku Lotku čeká
pořádné zimní dobrodružství na sněhu. Vypraví se
totiž spolu s Vincentem ke Králickému Sněžníku, do
tajemného Hraničního lesa. Právě tam totiž zmizely
sudy s vzácným borůvkovým vínem i Darek,
Vincentův známý. Souvisí jejich zmizení nějak? A je pravda, že v Hraničním
lese žijí kouzelné bytosti? Bóďa s Lotkou se o tom přesvědčí na vlastní oči…

