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Kamínek / Michaela Fišarová ; ilustrovala
Markéta Vydrová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 130 s.
ISBN 978-80-00-04908-3
Co všechno může zažít jeden obyčejný kamínek?
To byste se divili, jak dlouhou cestu takový
kamínek urazí a kolik lidí přitom potká. Nová
knížka Michaely Fišarové dětem nápaditě a s
humorem ukazuje, že některé věci se pohybují
světem a my si toho často ani nevšimneme. A taky vypráví o tom, kolika věcí se
v životě bezděčně dotkneme.

Záhada maltézských hodin / Jorn Lier Horst ;
přeložila Pavla Nejedlá.
Praha : Kniha Zlín, 2017. – 1. vyd. – 157 s.
ISBN 978-80-7473-612-4
Cecílie, Leo, Une a pes Egon tentokrát pátrají po
vzácných maltézských hodinách. Spolu s
drahocennými šperky a zlatem byly ukradeny z
luxusního norského zlatnictví. Stopy možného
pachatele vedou do Škunerové zátoky. Pomůže
případ vyřešit tajuplný deník, záhadná mapa a
tajemný klíč? Malé detektivy také potrápí hodiny a čas. Co čas vlastně je? Proč
je tak neuchopitelný? A jak ho využít co nejsmysluplněji a nepromarnit ho

Hlavní hrdinové budou během svého pátrání po vzácných hodinách přemýšlet a
debatovat o tom, co to čas vlastně je, proč je tak neuchopitelný a jak ho lze
promarnit či naopak využít co nejsmysluplněji.

Šťastný Art / Denisa Prošková - Jana Trnková;
ilustrovala Denisa Prošková.
Praha : Fragment, 2017. – 1. vyd. – 103 s.
ISBN 978-80-253-3323-5
Říkají mi šťastný Art. Podle kamarádů z parku
proto, že vůbec nevím, co je to život pod psa.
Mají pravdu. Mám totiž obrovské štěstí na lidi!
Narodil jsem se v chovné psí stanici jménem
Kamilkový dům a teď bydlím u holčičky Saši.
Mám se u ní moc dobře a přál bych si, aby
pejsek, který bude bydlet u tebe, byl stejně
šťastný jako já. Přečti si mé vyprávění a dozvíš se třeba: Proč se my psi točíme
dokolečka, než si lehneme? Proč nám nestačí k jídlu kosti a zbytky od oběda?
Proč nesmíme čokoládu ani česnek? Proč se nemá při našem koupání používat
šampon pro lidi? Kdy vrčíme, kdy štěkáme, kdy vyjeme? Proč nám je někdy
smutno a kdy máme radost? Čti hezky pozorně a uvidíš, že se z tebe stane ten
nejlepší chovatel psů na světě!

