
Nabídka knih do Vánoční balíčků 2016 

 

Vítejte v kouzelném, zasněženém světě usměvavého Tappiho a 
rošťáckého Chichotka! V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi se 
sobíkem Chichotkem. Společně chodí na procházky, připravují se na 
zimu a navštěvují kamarády — bobra Rachotka, veverku Čiperku a 
medvěda Břicháče. Čas od času však do Šeptajícího lesa přijde 
nečekaná pohroma. To pak Tappi s Chichotkem bez váhání opustí 
svou útulnou chalupu, aby všechno napravili. Někdy se z nezvaného 
hosta vyklube nový kamarád, jindy oba přátelé skončí celí zmáčení 
— nic, co by nespravil šálek horké čokolády. První díl z nové 
série Tappi a přátelé přináší deset krátkých příběhů doplněných 
půvabnými barevnými ilustracemi. Pro děti od 5-ti let. 

 

 

Stačí, aby na poště vyměnili razítka, a začnou se dít věci.  

Každý pohled, který Martinu Martincovi přistane ve schránce, je 

najednou kouzelný, a čtenáře zanese mezi kry zmrzlého Labe, za 

kulisy filmového festivalu i do pekla, které možná není peklem.  

A kam se poděl táta Matouš? Expedice z pohlednice je kniha plná 

ztřeštěných městských dobrodružství, která vznikla původně pro 

Hajaju Českého rozhlasu. Třináct kouzelných pohlednic, třináct 

krajských měst a jeden zvědavý třeťák. To je série bláznivých 

dobrodružství od držitele Ortenovy ceny. Pro děti od 7 let. 

 

 

 

Jedinečné prostorové leporelo Rudolfa Lukeše malým dětem 

pomocí krátkých vtipných básniček představí 4 zvířátka, jak domácí, 

tak exotická. Díky prostorovým ilustracím vám zvířátka ožijí přímo 

před očima! Prostorová leporela Rudolfa Lukeše plná zvířátek 

vznikla před dlouhými desetiletími. U nás ovšem letos vychází úplně 

poprvé. Proč? Protože jejich autor kdysi roztrhal přihlášku do KSČ. 

Ale teď jsou tady. A jsou nádherná. 

V balíčku můžete mít Tygra a Psa a jejich kamarády. 

 

 

 



 

Příběh, který pomáhá budovat odvahu, obohacují překrásné 

ilustrace. Kdo aspoň jednou nesnil o tom, že postavy z oblíbené 

knihy obživnou? Přesně to se stane Filipovi jedné kouzelné 

úplňkové noci. Z jeho knížky vyskočí dráček, kterého pronásleduje 

neúprosný rytíř. Na údiv nad divotvornou mocí úplňku nemá Filip 

čas, sotva vyrazí ubohému dráčkovi na pomoc, začne se sám 

kvapem zmenšovat. Jak má teď bojovat proti zlostnému rytíři, když 

je maličký jako paleček? Filip musí rychle něco vymyslet… Tento 

půvabný příběh pomáhá dětem budovat odvahu, vyzdvihuje 

význam přátelství a přináší pochopení, že být statečný je důležitější 

než být velký. Pro děti od 4 let. 

 

Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem v domě, který rodina 

nedávno koupila. Dům je starý a bude potřebovat mnoho oprav, 

má však v sobě něco nezvykle tajemného. A skutečně, Adam v 

nenápadném úkrytu za skříní objeví zvláštní fotografii s 

věnováním, která pochází z roku 1946. Následně se rozjede 

pátrání po klukovi z fotky a dívce, do níž se tehdy zamiloval. Podaří 

se zjistit, jaké byly jejich další osudy? Pro děti od 10 let. 

 

 

 

 

10. díl bestsellerové série 
Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou si 

Greg Heffley klade, když se jeho město rozhodne dobrovolně 

odpojit od elektřiny. Moderní společnost má přece své výhody a 

Greg není stvořený pro staromódní život. Přijde na to, jak tohle 

celé zvládnout? Nebo je život jak ze staré školy pro kluka, jako je 

Greg, fakt už moc velké sousto? Pro děti od 9 let. 


