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My z ostrova Saltkrakan / Astrid Lindgrenová ;
přeložila Jana Chmura Svatošová ; ilustrovala Zdenka
Krejčová.
Praha : Albatros, 2018. – 4. vyd. – 276 s.
ISBN 978-80-00-04992-2
Letní dobrodružství osmi dětí na jednom švédském
ostrově. Nešikovný pan spisovatel Melker se syny
Pellem, Niklasem, Johanem a dcerou Malin se
rozhodnou opustit parný Stockholm. Léto chtějí prožít
na ostrůvku Saltkrakan, obklopeni mořem, skalisky
a mořskými ptáky. Ne že by ostrov byl opuštěný, žije
na něm asi dvacítka domorodců a několik letních hostů. A obyvatelé ostrova
jsou nesporně zajímaví, ať už jsou to sestry Teddy a Freddy, věčná povídalka
Stina a všudypřítomná mudrlantka Tjorven. O zábavu a dobrodružství bude
postaráno.

Klub Tygrů : volání zlaté sovy / Thomas C.
Brezina ; přeložila Dagmar Steidlová ; ilustrovala Naomi
Fearnová.
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 130 s.
ISBN 978-80-253-3588-8
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů. Tygři jsou na
prázdninách na řeckých ostrovech. Jedné noci na Patrika
zaútočí obrovská sova se zlatým peřím. Patrik se
okamžitě snaží zburcovat své kamarády Biggi a Luka,
ale ti tvrdě spí, a sova mezitím uletí. Pátrání po tom, odkud se vzala, je zavede
až k vykopávkám, na které je uvalena strašlivá kletba. Podaří se kamarádům
z Klubu Tygrů překonat nástrahy a odhalit dávné tajemství?

České dějiny očima psa / Martina Drijverová;
ilustroval Petr Urban.
Praha : Albatros, 2018. – 3. vyd. – 120 s.
ISBN 978-80-00-05035-5
Pes žil s lidmi odjakživa, doprovázel rytíře i sedláky,
procházel dějinami. Se zaujetím sledoval českou
historii od praotce Čecha přes Přemyslovce,
Lucemburky až k Janu Husovi. Někdy do dění přímo
zasahoval, někdy ho pouze trefně komentoval.
Vtipný a originální průvodce naší historií vám osvěží
to, co už znáte a třeba jste trochu pozapomněli, a prozradí to, co vám zatím
zůstalo utajeno. S psím kamarádem je to velká zábava.

