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Proč tygr nenosí kravatu / Ondřej Hník ;
ilustrovala Katarína Gasko.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 64 s.
ISBN 978-80-00-04781-2
Přečti si básničku a nauč se anglické slovíčko.
Hra s jazykem se nemusí omezovat jen na
češtinu nebo angličtinu, smíchat dva jazyky
dohromady je totiž daleko větší legrace!
V každé české básničce je zakuklené jedno
anglické slovíčko. Nauč se ho a vyplň zábavné
úkoly, které pro tebe autor vymyslel.

Vlna se blíží: přežil jsem tsunami 2011 /
Lauren Tarshisová ; ilustroval Scott Dawson ;
přeložila Zuzana Paseková.
Brno : CPress, 2017. – 1. vyd. – 108 s.
ISBN 978-80-264-1602-9
Pro Bena byla návštěva otcova rodného města
po jeho smrti sama o sobě dost těžká. Jednoho
rána bolest přešla v hrůzu. Poklidnou vesničkou
na pobřeží oceánu otřáslo silné zemětřesení
a zničilo dům Benova strýce. Pak se zvedly
vody oceánu. Bena a jeho rodinu odnesla
a odloučila obrovská tsunami. Ben je v úzkých,
sám v cizí zemi tisíce kilometrů od domova.
Podaří se mu přežít jedno z největších neštěstí světových dějin?

Emily Vichrná a rybí ocas / Liz Kesslerová
; ilustrovala Sarah Gibbová ; překlad Jindra
Horynová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 214 s.
ISBN 978-80-00-04778-2
Dvanáctiletá Emily žije odnepaměti na lodi. Její
matka ji ale celý život úzkostlivě drží od vody co
nejdál. Přesto nakonec povolí a dovolí Emily
chodit ve škole na hodiny plavání. Přihodí se
však něco naprosto nečekaného! Jakmile
vklouzne do vody, stane se z ní mořská panna.
A brzy pozná, že zdaleka není jediná. Pod
mořskou hladinou se ukrývá úchvatný, tajemný
svět, kde mořské panny studují ve škole mnohem zajímavější předměty – třeba
vábení námořníků.

