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Příšerné zlobilky / Martina Drijverová ; ilustrovala
Markéta Vydrová.
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 88 s.
ISBN 978-80-00-03649-6
Originální, někdy trochu strašidelné příběhy holčiček,
které moc a moc zlobily. A to se jim opravdu
nevyplatilo, všechny se proměnily ve strašidla
a příšerky. Z jedné se stala bludička, z druhé mátoha,
další se převtělily v jeskyňku, ohnivou kočku, lesní
žínku či ohnivou kočku. Jak to s nimi nakonec dopadlo si děti mohou přečíst
v knížce, která vychází v edici Druhé čtení.

Jak jsem byl malej / Stanislav Juhaňák ;
ilustrovala Markéta Vydrová.
Praha : Triton, 2014. – 1. vyd. – 117 s.
ISBN 978-80-7387-802-3
Pamatujete si, jaké to bylo, když jste byli malí?
Dokud jste malí, děje se spousta důležitých věcí, ale
nejlepší jsou ty legrační. Musíte třeba: hlídat zvířátka
a sourozence aby vám nesežrali sladkosti nebo
neutekli, kontrolovat novinky v lednici, pilkou naříznout vařečku, krmit
mravence cukrem (jen cizí, ne domácí), zkoušet, kam až nejdál doběhnete na
jedno nadechnutí, vymýšlet si pohádky a podobně.

Prázdniny blbce číslo 13 / Miloš Kratochvíl ;
ilustrovala Lenka Jasanská.
Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 149 s.
ISBN 978-80-204-3365-7
Autor známých Pachatelů dobrých skutků vypráví ve své
nové knížce příběh Tadeáše, docela prima kluka, kterému
učení prostě neleze do hlavy. Znáte ten pocit, kdy nesete
domů vysvědčení a víte, že pochvalu za něj nedostanete?
Tak přesně tohle zažívá Tadeáš každý rok. Naštěstí na
prázdninách u babičky a dědy na něj nečekají jenom
naštvaní rodiče, ale taky zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky úplně
jedno, a dva noví kamarádi. A k tomu objímání stromů, sádrování zdravé nohy,
soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták a spousta dalších vtipných zážitků.

