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Každý má svou lajnu / Petra Dvořáková ; ilustroval
Karel Osoha.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 144 s.
ISBN 978-80-7577-030-1
Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen
život na malém městě, společná škola a přátelství, ale
především florbal. Trénují několikrát týdně a doufají ve
vítězství v krajském poháru. Sportovní úspěch však
zdaleka není jejich jedinou starostí. Doma to houstne,
rodiče se hádají a Richardova parta volí stále drsnější
praktiky. Zahrajte si s nimi florbal a zažijete mnohem víc než jedno florbalové
vítězství.

Pax můj liščí přítel / Sara Pennypackerová ; překlad
Eva Kadlecová ; ilustrace Jon Klassen.
Brno : CPress, 2017. – 1. vyd. – 296 s.
ISBN 978-80-264-1583-1
Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče,
z nich byli nerozluční přátelé. Jednoho dne se však stane
nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí do armády
a přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V dědečkově
domě, pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že
není tam, kde má být – s Paxem. A tak se, poháněný
láskou, věrností a žalem, vydává navzdory blížící se válce na dalekou cestu, aby
se se svým přítelem opět shledal. Ani Paxovi, který neochvějně čeká na svého
chlapce, se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství a překvapivá odhalení…

Pax (7) Dech smrti / Äsa Larssonová, Ingela
Korsellová ; ilustrace Henrik Jonsson ; překlad Marie
Voslářová.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 200 s.
ISBN 978-80-7577-058-5
Stále víc a víc obyvatel Mariefredu trápí nemoc
s podivnými příznaky. Dorazil snad do města obávaný
Moroděj? Choroba se nevyhne ani rodině Alrika
s Viggem a krkavčí bratry tak čeká závod s časem.
Rychle musí najít způsob, jak se záhadným
onemocněním bojovat, než bude pozdě. Iris mezitím vymyslela, jak zjistit, kdo
je černá čarodějnice. Jenže její plán je životu nebezpečný.

