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Vincent a Bóďa. Tajemství Hraničního
lesa. / Martin Šinkovský ; ilustrovala Alena
Schulzová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 90 s.
ISBN 978-80-00-04810-9
Tentokrát Bóďu a jeho kamarádku Lotku čeká
pořádné zimní dobrodružství na sněhu. Vypraví
se totiž spolu s Vincentem ke Králickému
Sněžníku, do tajemného Hraničního lesa. Právě
tam totiž zmizely sudy s vzácným borůvkovým vínem i Darek, Vincentův
známý. Souvisí jejich zmizení nějak? A je pravda, že v Hraničním lese žijí
kouzelné bytosti? Bóďa s Lotkou se o tom přesvědčí na vlastní oči…

Strašidelná knihovna: Duch za oponou /
Dori Hillestad Butlerová ; přeložil Václav Soukup.
Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 128 s.
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není
obyčejná holka – na rozdíl od ostatních lidí totiž
dokáže duchy vidět. Jejich detektivní kancelář je
proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad.
Třetí případ je zavede do Klárčiny školy, kde začal
nácvik divadelního představení. Během zkoušek se
začaly ozývat divné zvuky a někdo prý dokonce
viděl ducha. Co když je to někdo z Kazovy ztracené
rodiny? Chcete, aby děti rády četly? Nabídněte jim příběh, který je bude bavit.
Pozvěte je do Strašidelné knihovny.

Medovníček, Medulka a panenka
Rózinka / Jan Lebeda ; ilustrovala Zdeňka
Študlarová.
Praha : Brána, 2017. – 1. vyd. – 134 s.
Medovníček s Medulkou našli na kraji lesa
pohozenou hadrovou panenku. Ujali se jí
a opatrovali ji jako své děťátko. Hezky se
o panenku starali, ale také nezapomínali
pomáhat všem lesním zvířátkům, ptáčkům a včeličkám. Medulka si dokonce
založila svoji vlastní lékárnu a za pomoci kouzelné studánky se naučí vidět
i potmě a rozumět řeči zvířat, ptáků i hmyzu právě tak, jako to umí Medovníček.
Ten se skamarádí s Ondráškem z chalupy v údolí, zasvěcuje ho do tajů lesa
a všichni společně zažívají chvíle napětí i legrace.

