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Ve staré cihelně se svítí / Petr Hugo Šlik ;
ilustrace Petr Morkes.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 148 s.
ISBN 978-80-00-04602-0
Dvanáctiletí průzkumníci Vojta a Jindra získali
kamarádku Terezu, která má stejnou kuráž jako oni
dva. Společně objeví starou cihelnu, ve které přebývá
asi dvacetiletý mladík František. Děti nejprve
nechápou, co František v cihelně dělá, ale když jim
mladý muž vysvětlí, že bojuje za záchranu
architektonicky cenné cihelny, rozhodnou se mu
pomoci. S nákupním centrem a obrovským parkovištěm by totiž Klárov nikdy
nebyl jako dřív…

Střechy Paříže / Katherine Rundelová; přeložil
Zdeněk Huml.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 228 s.
ISBN 978-80-00-04599-3
S malou Sophii můžete prožít noční dobrodružství na
pařížských střechách. Když byl Sophii rok, přežila jako
jedna z mála ztroskotání zámořské lodi. Ujal se jí další
přeživší, výstřední svobodný mládenec Charles, a
vychoval ji jako svou vlastní dceru. Jeho neotřelé
výchovné metody (např. psát po zdech je dovoleno) se
ale nelíbily úřadům, a tak když je Sophii dvanáct, uprchli společně do Paříže.
Sophie je přesvědčená, že právě tam žije její matka. Podaří se Sophii matku
najít?

Časodějové : srdce času / Natalja Ščerba ;
přeložila Martina Pálušová.
Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 372 s.
ISBN 978-80-253-3122-4
Druhý díl úspěšné ruské fantasy o kouzelnících, kteří
umí čarovat s časem. Dva světy – Ostala a Eflara se
nezadržitelně přibližují k sobě. Časovou propast
mezi nimi může zvětšit jen legendární Šarlatový
kvítek a společně vyslovené přání všech klíčníků.
Vasilisa a ostatní klíčníci se proto vydávají na místo,
kde tajemná květina roste, a společně čekají, až rozkvete.

