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Jonáš spěchá domů / Marka Míková ;
ilustroval Radoslav Valeš.
Praha : Argo, 2015. – 1. vydání – 48 stran.
ISBN 978-80-257-1626-7
Knížka vznikla na základě spolupráce spisovatelky
Marky Míkové a výtvarníka Radoslava Valeše.
Kniha vypráví příběh plyšového medvídka, který
byl vyroben v dalekém Sinhapůru a nyní putuje
domů k holčičce, která ho má slíbeného
k narozeninám. Medvídek cestuje lodí, autem, na
křídlech vážky i na hřbetu vlka. Cestou pomáhá
těm, kteří pomoc potřebují, a ti zase na oplátku pomáhají jemu. Nakonec šťastně
doputuje domů, přímo na narozeninovou oslavu. Radoslav Valeš formou
kolážové techniky vytvořil sérii velice originálních celostránkových barevných
ilustrací.

Kouzelný rok v Kouzelné školce / Miloš
Kratochvíl ; ilustrovala Lucie Dvořáková.
Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vydání –
168 stran.
ISBN 978-80-204-3254-4
V Kouzelné školce se neustále něco děje.
František je podnikavý skřítek a Fanynka si s ním
v ničem nezadá. Dospělí jsou vždycky ochotní
přečíst pohádku, vymyslet hru nebo jinou zábavu.
A tak je tady celý rok, od jara až do zimy, pěkně
živo a veselo. Ve více než pětadvaceti krátkých
vyprávěních se dozvíme, jak chtěl František sáňkovat na překlápěcím kopci
nebo jak sněhulák snědl všechen mráz, jak se tančí motýlí tanečky, co se stalo,
když se Fanynka chtěla vyparádit nebo když František rozbil nástěnné hodiny.

Tappi a první sníh / Marcin Mortka ;
ilustrovala Marta Kurczewska ; přeložil Michael
Alexa.
Brno : Host, 2015. – 1. vydání – 50 stran.
ISBN 978-80-7491-595-6
V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi se sobíkem
Chichotkem. Společně chodí na procházky,
připravují se na zimu a navštěvují kamarády —
bobra Rachotka, veverku Čiperku a medvěda Břicháče. Čas od času však do
Šeptajícího lesa přijde nečekaná pohroma. To pak Tappi s Chichotkem bez
váhání opustí svou útulnou chalupu, aby všechno napravili. Někdy se
z nezvaného hosta vyklube nový kamarád, jindy oba přátelé skončí celí zmáčení
— nic, co by nespravil šálek horké čokolády. První díl z nové série Tappi
a přátelé přináší deset krátkých příběhů doplněných půvabnými barevnými
ilustracemi.

Co dělá vítr, když nefouká / Alena Vostrá ;
ilustrovala Helena Zmatlíková.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání (v Albatrosu)
– 61 stran. – ISBN 978-80-00-04035-6
Vtipná knížka plná dobrodružství o malé Míše na
prázdninách. Co dělá vítr, když nefouká? Přesně to
trápí malou Míšu na prázdninách na venkově
u „prabičky“. Dozví se to? To víte, že ano! A ještě
k tomu zažije spoustu dobrodružství, naučí se jezdit na kole a málem se
i popere!

Soukromý detektiv Matyld / Jan Poláček ;
ilustroval Tomáš Kropáček.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 129 stran.
ISBN 978-80-00-04031-8
Vtipný detektivní příběh je určen již poněkud
zkušenějším čtenářům. Na zahradě se našla mrtvola
a začíná pátrání plné spletitých záludností
a záludných spletitostí, na jaké vyzraje jedině tak
protřelý kocour, jako je Matyld. Zvlášť když obětmi
zločinu jsou ptáci a podezření padne v první řadě na
kocoury. Matyld spolu s partou kočičích kamarádů,
mezi nimiž se najdou nejrůznější postavičky, zažívá jedno dobrodružství za
druhým a kromě jiného se toho spoustu naučí o lidském světě.

