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Jmenuji se Ester: jsem gamblerka / Ivona
Březinová ; ilustrovala Nora Calvo Martin.
Praha : Albatros, 2017. – 3. vyd. – 146 s.
ISBN 978-80-00-04845-1
Ester je z početné rodiny, kde se sice všichni mají rádi, ale
nikdo se o nikoho příliš nestará. Dívka doma pociťuje
nedostatek soukromí, a upne se k myšlence mít vlastní
peníze. Čím dál víc využívá kamarádského pohostinství
rodinného přítele, majitele baru a herny, a od první
nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti na hracích automatech. Hráčskou
vášeň už nejde zastavit – gamblerská past se zavírá.

Zachrání doktor Proktor Vánoce? /
Jo Nesb; ilustroval Petr Dybvig ; přeložila Kateřina
Krištůvková.
Zlín : Kniha Zlín, 2017. – 1. vyd. – 237 s.
ISBN 978-80-7473-613-1
Víte, co potřebujete ke zničení Vánoc? Stačí k tomu
jeden chamtivý obchodník, který k nim skoupí
veškerá práva. A teď je nikdo nesmí slavit. Tedy
pokud nejdřív neutratí slušnou sumičku v jeho
obchodech. Líza, Bulík a doktor Proktor to tak
nenechají. Před tím, než ale Vánoce zachrání, se musí
vypořádat i s vánočním skřítkem, který nadělování dárků dávno pověsil na
hřebík. Do Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní a čas letí jako splašený…

Charlie: kotě, které zachránilo život / Sheila
Nortonová ; přeložila Eva Brožová.
Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 288 s.
ISBN 978-80-253-3425-6
Kocourek Charlie by pro své člověka udělal cokoli.
Jeho člověk – holčička Karolinka – se zotavuje po
vážné nemoci a stále není ve své kůži. Když se jí
narodí sestřička, má pocit, že je odstrkovaná,
a rozhodne se, že uteče z domova. Charlie tomu
nedokáže zabránit, tak se alespoň rozhodne, že na ni
bude na její cestě do neznáma dávat pozor. Dokáže Charlie svoji milovanou
kamarádku ochránit a vrátí se oba ve zdraví domů? Půvabný příběh o přátelství
a velké statečnosti malého kocourka.

Koruna tří: zrození Toronie / J. D. Rinehart ;
ilustrace Filip Štorch ; přeložila Romana Bičíková.
Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – 327 s.
ISBN 978-80-7577-434-7
Závěrečný díl dobrodružné fantasy trilogie o síle
osudu a touze po moci. Hra o trůny pro mladší
čtenáře. Dávné proroctví říká, že až na obloze vyjdou
tři hvězdy, na trůn usednou trojčata a v Toronii
zavládne mír. Hvězdy se objevily a vyvolenými
trojčaty jsou Galf, Tarlana a Elodie. Teď se však zdá,
že se jim cesta k trůnu uzavřela. Ve světě kouzel a lstí může mít záměna lži za
pravdu katastrofální následky. Toronie navíc čelí útoku nečekaného nepřítele,
který ovládá mocnou magii, proti níž se dá jen stěží bojovat… Kdo se postaví na
stranu spravedlnosti v závěrečné bitvě o tři království, ke které se schyluje a kdo
nakonec usedne na toronijský trůn…

