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Johan už není sám / Henrik Hovland ;
ilustrovala Torill Kove ; přeložila Jarka
Vrbová.
Praha : Albatros, 2017 – 1. vyd. – 46 s.
ISBN 978-80-00-04611-2
Johan Jensen bydlí sám, nikdo ho nebudí,
nesedí s ním v obývacím pokoji, ani s ním
nevečeří. Na zvonku u dveří je napsané jen
jeho jméno. Johan se každé odpoledne vydá
na procházku a jednou zahlédne hezkou
krokodýlí slečnu zalévat zahradu. Od té
chvíle chodí okolo i několikrát denně a Frídu pozoruje. A když Johan zjistí,
že Frída navštěvuje hodiny tanga, pustí se i on do tance. Že by Johan
konečně našel kamarádku?

Ať jsou velcí zase malí! / Barbora
Vasejtlová ; ilustrovala Alena Schulzová.
Praha : Albatros, 2017 – 1. vyd. – 108 s.
ISBN 978-80-00-04679-2

Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali
dětmi? Na Kubu s Luckou nemají rodiče
vůbec čas. Ale to se rázem změní, když děti
dostanou od skřítka Alfonse kouzelný
zvoneček. Stačí zazvonit a říct zaklínadlo, a
zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát
jako děti… Což uprostřed velkého nákupu, na dětském hřišti či na prohlídce
hradu způsobí řadu vtipných a absurdních situací...

U nás doma v ZOO: slůně bez maminky /
Tatjana Gesslerová ; ilustroval Jörg Hartmann ;
přeložila Zuzana Neubauerová.
Brno : CPress, 2017 – 1. vyd. – 144 s.
ISBN 978-80-264-1484-1
Lea miluje zvířata a tak když její mamka získá místo
ředitelky v zoologické zahradě, splní se jí ten
nejkrásnější sen. A navíc jsou prázdniny. Co se to
jen se slonicí Molly děje. Po porodu svého prvního
mláděte je jindy milá a hodná slonice nevypočitatelná a o slůňě se nestará. Lea,
která péči převezme, si je ale jistá, že k tomu má Molly nějaký vážný důvod.
Umane si, že tu sloní záhadu s kamarádkou Mílou vyřeší stůj co stůj. Vždyť ten
obří mrňousek nutně potřebuje svou mámu.

Čoko a Keks : hlava plná neplech /
Suza Kolbová ; přeložila Jana Kudělková ;
ilustrovala Nina Dullecková.
Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 132 s.
ISBN 978-80-204-4313-7

Nový domov se shetlandským poníkům
Čokovi a Keksovi vůbec nelíbí. Ale šéfová
dostala místo daleko od toho starého, a tak
se všichni, dvounožci i čtyřnožci, musí stěhovat. Jenomže na novém statku
se dějí divné věci: nocí se nesou záhadné zvuky, do tmy svítí tajemná
světýlka, po dvoře se vznáší postava v bílém hávu. A ve vsi se povídá, že na
statku straší. Čoko tomu pochopitelně musí přijít na kloub.

Klasické české pohádky /
převyprávěla Eva Mrázková ; ilustroval
Atila Vörös.
Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 100 s.
ISBN 978-80-266-1110-3
Klasické české pohádky jsou drahocenným
pokladem, který je od pradávna předáván
dalším pokolením. Maminčino nebo
tatínkovo čtení dětem v postýlce, vlídné
vyprávění našich prarodičů, to jsou
chvilky, na které se nezapomíná. Takové
vzpomínky si uchováváme hluboko ve svém srdci a snažíme se podobné chvilky
nabídnout i našim dětem. Pohádky převyprávěné současným jazykem
doprovázejí celostránkové ilustrace.

