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Nok a Knedlíček : básně o baštění /
Bogdan Trojak ; ilustrovala Lenka Křikavová.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 96 s.
ISBN 978-80-7491-847-6
Jídlo je jistě velmi příjemná věc. Všichni rodiče
ale vědí, jak je někdy těžké přesvědčit dítě, aby
něco pojedlo. Děti se občas v něčem nimrají,
něco plivají pod stůl. Spisovatele a básníka
Bogdana Trojaka napadlo, že když napíše vtipné
básničky o jídle, budou třeba některé děti lépe
jíst. Zároveň je to příběh tlustého pána, který se přejídal, knížka tím oslovuje
také děti, které rády sladké a nezdravé věci.

Tappi a podivuhodné místo / Marcin
Mortka ; ilustrovala Marta Kurczewska ;
přeložil Michael Alexa.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 56 s.
ISBN 978-80-7491-810-0
V dalším díle barevných příběhů z Tappiho
světa slaví medvěd Břicháč narozeniny, bobr
Rachotek pozve sobíka na Ostrov elfů a
veverka Čiperka pomůže s kouzelným
obláčkem. Tím ale zábava nekončí. Když mezi
sebou obyvatelé Šeptajícího lesa přivítají nové
kamarády, vypraví se všichni společně navštívit podivuhodné místo. Místo plné
příběhů.

Tik, Ťak, Ťuk : pohádky o třech
tučňácích / Michal Černík ; ilustrovala
Vlasta Baránková.
Praha : Knižní klub, 2016. – 1. vyd. – 128 s.
ISBN 978-80-242-5474-6
Tik, Ťak a Ťuk žijí v dřevěném domečku na
pustém ostrově a každý den ráno
s rybářskými pruty chodí na ryby. Jejich
dobrodružství jsou velmi tichá, objevují při
nich svůj nejbližší svět, který tvoří pustý
ostrov, moře, věčný sníh, ryby a občas
mořští ptáci, jiní tučňáci a tuleň. Všechno se
tu děje tak trochu samo o sobě, s laskavostí a humorem. Velkou zásluhu na dění
má Ťuk, který si rád vymýšlí, vypráví, mudruje a někdy má pošetilé i ztřeštěné
nápady.

Agus a příšerky : už je tady pan Flat! / Jaume
Copons ; ilustrace Liliana Fortunyová ; přeložila Olga
Čtvrtníčková.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 136 s.
ISBN 978-80-7491-605-2
První díl bláznivě ztřeštěné série plné příšerek. Hlavní
hrdina Agus Pianola byl ještě nedávno celkem
normální kluk: chodil do školy, ztrácel slohovky, hltal
pizzy… Ale pak poznal pana Flata a všechno se
změnilo. Nevíte, kdo je pan Flat? Je to příšerka a od té doby, co se zabydlel
v Agusově pokoji, je svět nejen zábavnější, ale i lepší. Rozhodně lepší, i když
samý průšvih.

Pejsek Dar : případ ztraceného
papouška / Ilona Fišerová ; ilustroval
Josef Pospíchal.
Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 54 s.
ISBN 978-80-253-2978-8
Pejskovi Darovi se splnil sen – stal se
hlídačem v zoo. Chtěl se stát raději psím
detektivem, brzy ale zjistil, že i v zoo se děje
plno záhadných věcí, které je třeba vyřešit.
Všechna zvířátka se radují z nové obyvatelky
– krásné samičky papouška kakadu. Pejsek
Dar, opičák Jožin a klokan Ferda chystají pro
novou kamarádku uvítací hostinu, když vtom se strhne poprask. Klec je prázdná
a papoušek je pryč. Vypadá to, že pejsek a jeho kamarádi mají nový případ.

Míček Flíček / Jan Malík ; ilustroval
Ondřej Sekora.
Praha : Knižní klub, 2016. – 4. vyd. – 72 s.
ISBN 978-80-242-5446-3
Dědeček a babičkou žili hezký život, ale bylo
jim stále nějak smutno, cosi jim scházelo. Až
jednou, přímo z nebe – vlastně oknem jim
přiletěl do pokojíku míček. Byl to hezký,
hlaďounký, kulaťoučký, baculatý a vůbec ne
ledajaký míček, a tak ho pojmenovali míček
Flíček. Míček se ale zalíbil i draku Mrakovi,
který ho unesl. Dědeček s babičkou ho hledají
dlouho, předlouho, ale nakonec svého Flíčka
za pomoci strašáka Pašáka, psíčka Pantoflíčka, ptáčka Jarabáčka přece jen
najdou.

