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Kůzlátka / Mária Rázusová Martáková; Jaroslava Blažková ;
ilustroval Vladimír Kráľ ; přeložila
Michaela Škultéty.
Praha : Portál, 2016. – 1. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-262-1045-0
Dvě pohádky o kůzlátkách
spojené do jedné knihy. Známou
pohádku o neposlušných kůzlátkách
převyprávěla
Mária
RázusováMartáková, Jaroslava Blažková vymyslela pohádku o poslušných kůzlátkách,
která se hloupému vlkovi vysmějí, a za jejich poslušnost se jim dostane
zasloužené odměny. Obě pohádky jsou spojené do jednoho svazku, který lze číst
z obou stran. Půvab knížky podtrhují osobité ilustrace slovenského ilustrátora
Vladimíra Krále.

Palečka a jiné pohádky / Hans
Christian Andersen ; ilustrovala Jana
Kiselová-Siteková ; překlad František
Frölich a Jiřina Vrtišová.
Praha : Albatros, 2017 – 1. Vydání v tomto
výběru – 50 s.
ISBN 978-80-00-04764-5
Výběr tří delších pohádek Hanse Christiana
Andersena obsahuje: Palečku (Malenku),
Ošklivé káčátko a Princeznu na hrášku.
Pohádky vytištěné větším fontem dokreslují
překrásné ilustrace Jany Kiselové-Sitekové.

Policejní křeček a zámecký zloděj /
Daniela Krolupperová ; ilustrovala Eva
Sýkorová-Pekárková.
Praha : Albatros, 2017 – 1. vyd. – 50 s.
ISBN 978-80-00-04687-7
Policejní křeček? Ale ano, skutečně
existuje. Jmenuje se Bruno a bydlí
u druháka Jirky. Přednedávnem jeho skvělý
policejní čich odhalil skupinu zlodějů aut.
V místní zámecké galerii je právě teď
výstava nádherných šperků. Křeček tuší, že brzy bude mít práci. Jednoho dne je
to tady - cenné šperky byly ukradeny. A detektiv Bruno už jde po stopě.

Anička v zahradě / Ivana Peroutková ;
ilustrovala Eva Mastníková.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 134 s.
ISBN 978-80-00-04684-6
Letní prázdniny utíkají jako voda, a Anička
jejich začátek strávila právě na řece. Byl to
báječně dobrodružný i trochu nebezpečný
týden, vždyť sjela na kánoi Lužnici. Teď se
Anička chystá k babičce na vesnici. Chodila
tam jeden rok do školy, kamarádky ji už
čekají. Anička se na ně moc těší, i na Prašína,
s kterým byla vždycky zábava - a zase ji
překvapí. Jaký tedy bude konec prázdnin, co všechno Aničku čeká?

