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Nesmrtelný méďa / Kristýna Taubelová.
Praha : Meander, 2014. – 1. vyd. – 68 s.
ISBN 978-80-87596-42-5
Autorská kniha spisovatelky a scénáristky Kristýny
Taubelové je vhodná pro společné čtení s dětmi.
Půvabná knížka atypického formátu vypráví příběh
starého plyšového medvídka. Dnes odložený na
tmavé půdě vzpomíná plyšový medvídek na dobu,
kdy byl milovaným společníkem dětských her.
Poetické ilustrace navozují obraz idylického času
dětství. Hluboký a něžný příběh je jako stvořený ke
společnému prohlížení a předčítání rodičů,
prarodičů a dětí.

Pavlík sám na světě / Jens Sigsgaard ;
ilustroval Vladimír Fuka ; přeložil Robert
Novotný.
Praha : Albatros, 2014. – 45 s.
ISBN 978-80-00-03657-1
Pavlík se probudí a zjistí, že je doma sám. A nejen
doma, je sám na celém světě. Zpočátku je moc
rád, že je sám a může si dělat, co se mu zachce.
Dokonce i tramvají může jet sám. Jenže ta radost
Pavlíkovi nevydrží dlouho, brzy zjistí, že zůstat úplně sám není až tak úžasné.
Knížka tištěná velkými písmeny vyšla v edici První čtení.

Princezna z třešňového království /
Markéta Zinnerová ; ilustrovala Marina
Richterová.
Praha : Albatros, 2014. – 4. uprav. vyd. – 30 s.
ISBN 978-80-00-03668-7
Příběh malé Pavlínky a pudlíka Šmudlíka
zaujme svou křehkostí a půvabem. Každá
princezna musí mít nějaké království, jinak to
není žádná princezna. Jen aby to Pavlínčino
stihli najít ještě před setměním. Poetický příběh
o tom, že všechno na světě má svůj konec,
dotvářejí jemné ilustrace Mariny Richterové. Knížka pro nejmladší čtenáře
„Princezna z třešňového království“ určitě patří do zlatého fondu dětské
literatury.

Velká knižní záhada / Pavel Čech.
Havlíčkův Brod : Petrkov, 2014. – 1. vyd. – 78 s.
ISBN 978-80-87595-35-0
Určitě i vy máte rádi knížky s obrázky. Ale asi
ani netušíte, že se postavy z ilustrací mohou
přemisťovat a někdy se i ztrácejí. O této záhadě
vypráví nová kniha brněnského výtvarníka Pavla
Čecha. Hlavními hrdiny jsou kocour Alfréd a
myšák Kvído, kteří postupně proběhnou mnoha
známými dětskými knížkami a inspirují vás
k další četbě.

