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Tappi a podivuhodné místo / Marcin Mortka 

; ilustrovala Marta Kurczewska ; přeložil Michael 

Alexa. 

Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 56 s. 

ISBN 978-80-7491-810-0 

 

V dalším díle barevných příběhů z Tappiho světa 

slaví medvěd Břicháč narozeniny, bobr Rachotek 

pozve sobíka na Ostrov elfů a veverka Čiperka 

pomůže s kouzelným obláčkem. Tím ale zábava 

nekončí. Když mezi sebou obyvatelé Šeptajícího 

lesa přivítají nové kamarády, vypraví se všichni 

společně navštívit podivuhodné místo. Místo plné příběhů. 

 

 

 

Jak skřítkové a děti chránili les / Radomír 

Socha ; ilustrovala Andrea Popprová. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 168 s. 

ISBN 978-80-00-04497-2 

 

Povídání o tom, jak skřítek Ohnivec a houbalka 

Čaromila vyzráli nad rošťáky a darebáky, kteří řádili 

v lese a ničili, co jim do cesty přišlo. V lese, o který 

se starají skřítkové, se všem donedávna dobře žilo. 

Lidé tam rádi chodili na procházky i na houby. Ale 

potom si tichý les vyhlídli nezvaní hosté, a ničili, co 

se dalo. Nešťastní obyvatelé si nevěděli rady. A tak je 

lesní knížepán poslal za skřítkem Ohnivcem a houbalkou Čaromilou, ti už s těmi 

rošťáky pěkně zatočili. 
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Agus a příšerky : už je tady pan Flat! / Jaume 

Copons ; ilustrace Liliana Fortunyová ; přeložila Olga 

Čtvrtníčková. 

Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 136 s. 

ISBN 978-80-7491-605-2 

 

První díl bláznivě ztřeštěné série plné příšerek. Hlavní 

hrdina Agus Pianola byl ještě nedávno celkem 

normální kluk: chodil do školy, ztrácel slohovky, hltal 

pizzy… Ale pak poznal pana Flata a všechno se 

změnilo. Nevíte, kdo je pan Flat? Je to příšerka a od té doby, co se zabydlel v 

Agusově pokoji, je svět nejen zábavnější, ale i lepší. Rozhodně lepší, i když 

samý průšvih. 

 

 

 

 

 

 

Legenda o Sally Jones / Jakob Wegelius ;; 

přeložila Helena Stiessová. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 107 s. 

ISBN 978-80-00-04498-9 

 

Vydejte se s gorilou Sally na cestu kolem světa. 

Čeká vás dobrodružství v dalekých, exotických 

městech, v horečně rozpálených džunglích i na 

vlnách rozbouřených oceánů. Příběh o touze, 

naději a kruté zradě, ze kterého dýchají staré časy, 

doprovází ilustrace připomínající nezaměnitelný styl Adolfa Borna. Kniha potěší 

malé i velké milovníky dálek. 


