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Ella a kamarádi / Timo Parvela ; ilustrace Magda 

Veverková Hrnčířová ; přeložila Alžběta Štollová. 

Praha : Portál, 2018. – 1. vyd. – 131 s. 

ISBN 978-80-262-1400-7 

Veselá dobrodružství Elly a jejích přátel v podobě tří 

krátkých příběhů. Ella a její přátelé jdou do druhé 

třídy a pan učitel je na pokraji zhroucení. Po čase do 

třídy přijde záhadný nový žák, který všechny šikanuje. Děti jsou přesvědčené, že 

je to mimozemšťan, který se proti nim spiknul s panem učitelem. V posledním 

příběhu je zoufalý pan učitel proti své vůli donucený uspořádat přespání ve 

škole, při němž se mu z rukou vymkne naprosto vše, co se vymknout může. 

Nakonec všechno dobře dopadne a Ella i její kamarádi si celé bláznivé 

dobrodružství náramně užijí. 

 

 

 

 

 

 

Taje olivového háje / Daniela Krolupperová ; 

ilustrovala Eva Chupíková. 

Praha : Portál, 2018. – 1. vyd. – 115 s. 

ISBN 978-80-262-1338-3 

 

Poetický příběh z voňavého kraje Provence o vílách, 

bylinkách i lidech. Malou vílu odnese vítr mistrál z 
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hor do zahrady opuštěného domu na pobřeží Provence. Víla se o zahradu začne 

starat a na nový domov si postupně zvykne. Seznámí se i s vílou žijící ve 

vesnické kavárně, takže už není sama. Na popud místního faráře se víly 

rozhodnou udělat dobrý skutek: najít majitele brýlí, jež leží zapomenuté v altánu 

za domem. Brýle patří zvláštnímu mladíkovi jménem Benedikt, který sepisuje 

jména větrů a věří, že na světě existuje strom vyšší než sto metrů. Nakonec se za 

ním vypraví po moři až na jiný světadíl. 

 

 

 

 

 

Hoši od Bobří řeky / Foglar ; ilustrovala Ester 

Kuchynková. 

V Praze : Albatros, 2018 – 18. vyd. – 210 s.  

ISBN 978-80-00-05204-5 

 

Dobrodružný příběh chlapců, kteří založili klub Hochů 

od Bobří řeky a pod vedením Rikitana plní úkoly 

vyžadující mrštnost, obratnost, zručnost, sílu nebo 

sebeovládání. První svazek souborného díla autora v novém vydání. Příběh o 

skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím přátelství. Vedoucí Rikitan dá 

dohromady partu dvanácti chlapců a utvoří oddané bratrstvo. Každý z nich je 

jiný, ale všichni se navzájem skvěle doplňují. Rikitan pro chlapce vymýšlí 

zábavné hry, aby je vedl k čestnosti, fyzické síle i moudrosti. Společně si 

zamilovávají přírodu a podle zálesáka Roye loví bobříky. Stávají se tak věrnými 

kamarády, kteří spolu zažívají nezapomenutelná dobrodružství. 

 

 

 

 

 

 

Tajná dvojka. Případ ztraceného koně / Jiří W. 

Procházka, Klára Smolíková ; ilustrace Viktor Svoboda. 

Praha : Portál, 2018 – 1. vyd. – 149 s. 

ISBN 978-80-262-1403-8 

 

Další kniha z napínavé série o dvojici malých detektivů a 

psa Šerloka. Tajná dvojka je tentokrát okolnostmi vtažena přímo do srdce 

samotného natáčení historického filmu a zdánlivě neřešitelná záhada jim s 

každou další nehodou připadá jasnější. A když se ztratí i hlavní zvířecí hvězda 



celého filmu, kladrubský vraník Porto, je jasné, že nehody opravdu nejsou 

náhody a pokud nechtějí být svědky zastavení celého natáčení, musí zastavit 

sabotéra. Na konci každé kapitoly je úkol, který otestuje logické myšlení            

a pozornost. 

 

 


