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Bratrstvo růže / Renata Štulcová ; ilustrovala  Klára 

Meyerová. 

Praha : JaS, 2016. – 1. vyd. – 280 s. 

ISBN 978-80-87654-18-7 
 

Příběh o Bratrstvu růže, příběh vyprávěný staletími, se 

stal pověstí a pověst legendou. A z legendy se za věky 

stane pohádka. Však ti, kteří ji žili či vyprávěli, ukuli 

k ní klíče: český král a římský císař Karel IV. a jeho syn 

král Václav IV., svatovítský kanovník Kosmas, básníci 

Chrétien de Troyes a Wolfram von Eschenbach, 

architekti Matyáš z Arrasu a Petr Parléř z Gmündu, Mistr Theodorik, Alois 

Jirásek a bezejmenní pěvci a básníci. Ti všichni své klíče k legendě rozeseli 

široko daleko i hluboko. Celá staletí lidé na klíče hleděli a legenda se měnila 

v pohádku, protože chyběly právě ony klíče hluboko uložené. A potom přišli 

lidé, kteří klíče z hlubin zpět na světlo vynesli. 

 

Poselství jednorožců: Snížkova dobrodružství 
/ Michaela Burdová. 

Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 164 s. 

ISBN 978-80-253-2970-2 

 

Snížek je kočkoroh. Spokojeně si žije u Veragina, 

u kterého má zajištěn neomezený přísun jídla a spánku. 

Se vším je ale konec, když se nechá vlákat do pasti. 

Když Veragin zjistí, že Snížek zmizel, vydává se ho 

hledat. Během cesty pozoruje, že všude mizí 

kočkorohové, a povídá se, že si na nich pochutnávají 

trpaslíci. Jenže trpaslíci nikdy neopustili své Měsíční hory. Tak proč právě teď 

a proč zrovna kočkorozi? 
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Kdysi / Morris Gleitzman ; přeložila Barbora Punge 

Puchalská. 

Praha : Argo, 2016. – 1. vyd. – 164 s. 

ISBN 978-80-257-1885-8 

 

Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň jednou 

v životě. Tři roky a osm měsíců žije devítiletý Felix 

v odlehlém katolickém sirotčinci v horách, ačkoli není 

katolického vyznání. Jeho rodiče nejsou mrtví. Přivedli 

ho k matce Mince, představené jeptišek, aby se měl 

dobře. A určitě si pro něj brzy přijdou, jak Felix věří, 

jen co vyřeší potíže, které mají se svým 

knihkupectvím. Protože židovští knihkupci to mají v Polsku roku 1942 těžké. 

Jak moc, to Felix pochopí, až když se v sirotčinci objeví muži s podivnými 

páskami na rukávech a začnou vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. 

 

 

 

Bajky z divokých vajec / Terry Jones ; ilustroval 

Michael Foreman ; přeložil Petr Matoušek.  

Praha : Knižní klub, 2016. – 1. vyd. – 120 s.  

ISBN 978-80-242-5326-8 
 

Tento soubor příběhů Terryho Jonese následuje po 

oblíbených Pohádkách k neuvěření a autor v nich 

vychází z principu humorných bajek ze zvířecí říše, 

které jsou směšnější a méně mravoličné než klasické 

bajky a jejich hrdinové se dostávají do potrhlých 

situací. Blecha vede věhlasný britský supermarket, 

liška zase slepičí artisty. Mýval nostalgicky 

vzpomíná na válečné boje u RAF a krokodýl chodí s bolavým chrupem 

k dentistovi na Harrow Street...  


