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a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Duhový cirkus / Petra Neomillnerová ; ilustrovala
Olga Franzová ; hudbu k písničkám složil Štěpán Uhlíř.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 65 s.
ISBN 978-80-00-03894-0
Pojďte společně s Miou nahlédnout do Duhového
cirkusu a zazpívat si veselé písničky! Malá Mia je
holčička z cirkusácké rodiny – patří k Duhovému
cirkusu. Skáče salta, jezdí na poníkovi a dokáže
rozveselit každé dítě i dospělého. Mia má spoustu
kamarádů a s Péťou odvážně zachrání pudlíka Prince. Ráda si zpívá veselé
písničky, které si můžete zazpívat společně s ní; v knize jsou hned tři, s texty
a notami Štěpána Uhlíře. Petra Neomillnerová v knížce pro malé čtenáře
potvrdila svůj vypravěčský talent.

První velký případ / Dana Rusková ; ilustroval
Luděk Bárta.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 84 s.
ISBN 978-80-00-03893-3
Vítězný rukopis literární soutěže nakladatelství Albatros
z roku 2014 o nejlepší detektivní příběh. Seznamte se
s Leopoldem alias Poldou, amatérským detektivem, a
jeho pátracím týmem: sestřenicí Borkou Laborkou
a bratrancem Lupem! Zatímco tato neohrožená trojice
řeší záhadu rozbitých ptačích krmítek, stane se mnohem
závažnější zločin: krádež vzácného diamantového náhrdelníku. Souvisí spolu
tyto dva případy nějak? A podaří se je detektivní partě vyřešit?

Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa / Marcin
Mortka ; ilustrovala Marta Kurczewska ; přeložila
Barbora Gregorová.
Brno : Host, 2015. – 1. vyd. – 188 s.
ISBN 978-80-7491-418-8
Seznamte se s Vikingem Tappim, který má srdce stejně
tak velké jako panděro. Bydlí v kouzelném Šeptajícím
lese a je to dobrák od kosti. S Tappim je snadné se spřátelit, však také má
mnoho kamarádů: sobíka Chichotku, havrana Kecala, lovce Hasteho či kováře
Sigurda. Kouzelný les je obydlen skřítky, elfy a dubem Starodějem. Ale když
zlý jarl Surkol uvrhne kováře Sigurda do vězení, tak se začnou dít věci…

