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Poťouši a Zloděják / Miloš Kratochvíl ;
ilustrovala Markéta Vydrová.
Praha : Triton, 2013. – 1. vyd. – 133 s.
ISBN 978-80-7387-688-3
Jestli si pamatujete knížku Modrý Poťouch, tak
víte, že profesor Jindáček objevil v Potměchách
pomocí kouzelné baterky a speciálních brýlí
rozkmotřidla. Jsou to bytosti, které se usazují lidem za krkem a popichováním a
našeptáváním je nutí chovat se tak, jak by se normální lidé nikdy nechovali.
Když profesor Jindáček zmizel, ujímá se boje s rozkmotřidly nový hrdina.
Dozvíte se také, jak to bylo se Zlodějským kamenem a mnoho dalších
napínavých příhod.

Všichni sloni v orchestru / Miloš
Macourek ; ilustroval Adolf Born.
Praha : Albatros, 2013. – 1. vyd. – 106 s.
ISBN 978-80-00-03272-6
Výbor z prozaických i básnických textů Miloše
Macourka pro děti i dospělé. Autor s takřka
bezbřehou fantazií a osobitým smyslem pro
humor se zde po letech znovu setkává se
„svým“ ilustrátorem Adolfem Bornem, který Miloši Macourkovi rozumí jako
nikdo jiný. Texty jsou uvedeny v podobě, v jaké vyšly v původních knížkách.

Amélie a barevný svět / Petra Neomillnerová ;
ilustroval Lubomír kupčík.
Praha : Albatros, 2013. – 1. vyd. – 95 s.
ISBN 978-80-00-03266-5
Pokračování příběhu z knížky Amélie a tma. Teď už
ale tajemný dům v pražské Tróji, kde se před 123
lety zastavil čas, není zapomenutý ani temný. Amélie
s maminkou tam teď žijí společně s Markétou a její
mámou, které jim pomáhají objevovat náš barevný
svět. Markéta prožívá první lásku se Samem a přitom
se snaží s Amélií odhalit tajemství zvláštního kluka Jakuba, kterého potkali na
Starém Městě… Podaří se jim vyřešit neshody plynoucí z toho, že jedna je
člověk a druhá duch?

