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Kája a Oliva lámou rekordy / Annie
Barrowsová ; ilustrovala Sophie Blackallová ;
přeložila Petra Potůčková.
Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 120 s.
ISBN 978-80-204-3904-8
Oliva je šikovná holčička, ale občas se nudí. Ale
potom jí paní učitelka přinesla knihu světových
rekordů a ona se dočetla o největších,
nejmenších a nejzvláštnějších věcech na světě. Brzo propadla rekordní
horečce celá druhá třída. Kdo udělá nejvíc hvězd? Kdo si pověsí na obličej
šestnáct lžic? Je opravdu možné řvaním rozbít sklenku? Kája s Olivou mají
vlastní plán, jak vytvořit rekord, plán plný hlíny, zkamenělin, izolepy a –
jako pokaždé – spousty legrace.

Medovníček a Medulka / Jan Lebeda ;
ilustrace Zdeňka Študlarová.
Praha : Brána, 2016. – 1. vyd. – 136 s.
ISBN 978-80-7243-875-4
Nové pohádky o oblíbeném skřítku
Medovníčkovi, který opět zažívá ve svém lese
spoustu příhod s včelkami, ptáčky i zvířátky.
A nakonec se objeví i nová kamarádka, malá
Medulka, kterou začne mít Medovníček moc rád.

Nela a růžová velryba / Mária Lazárová ;
ilustrovala Andrea Tachezy ; přeložila Lucie
Šavlíková.
Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 120 s.
ISBN 978-80-204-3847-8
Malá Nela žije s rodiči v krásném domě
u moře, ale často je smutná, protože nemá
žádného kamaráda. Netuší, že blízko ní v moři
žije malá růžová velryba Lily, která má
podobný problém. Všechny velrybí děti až na
malého Tomíka se jí smějí kvůli odlišné barvě. Jednoho dne se Lily zatoulá
k pobřeží, setká se s Nelou a padnou si do oka. Jednoduše a vtipně
vyprávěný příběh o neobyčejném setkání přináší dětem i skryté poselství
o bohatství, které se ukrývá pod hladinou moře a o potřebě jej ochraňovat.

Stříbrný chlapec / Kristina Ohlssonová ;
přeložila Viola Somogyi.
Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 200 s.
ISBN 978-80-204-3202-5
V první knize Skleněné děti řešili Billie a Aladin
záhadu starého domu, v kterém strašilo. Nyní se
začíná ztrácet jídlo z restaurace Aladinových
rodičů. Navíc Aladin několikrát zahlédne
zvláštního chlapce, který se ale vždy doslova
vypaří. Aladinovi rodiče se kvůli finančním
problémům s restaurací stále častěji hádají a zvažují, že se vrátí zpět do
rodného Turecka. To Aladin nechce dopustit a tak se spolu s kamarádkou
Billie pustí do napínavého pátrání. Podaří se dětem najít ztracený poklad?
Přijdou na to, proč se ztrácí z restaurace jídlo? A kdo je onen záhadný
mizející chlapec?

