
VŠECHNO DOBŘE DOPADNE!

ZMáŤA
& zÁHADa

ninka reittu



VELIKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

PRO MALÉ ČTENÁŘE!



CHCETE SE NAUČIT LÍTAT 

A CHYTAT OCASEM 

SVĚTLUŠKY?

PRÁT SE S RACKEM 

O PIROHY?

SVÉZT SE NA TULENI 

NA NEJVZDÁLENĚJŠÍ 

MAJÁK NA OSTROVĚ 

VE FINSKÉM ZÁLIVU?

PAK SE 
SEZNAMTE
SE ZMÁŤOU
A ZÁHADOU,
KOCOUREM
ČERNÝM
JAKO NOC!

Žlutočerný kocourek Zmáťa je snílek, věčně ztracený 
v myšlenkách. A jednou, cestou k babičce, se ztratí doopravdy! 
Ocitne se úplně sám v nesprávném vlaku. Naštěstí stejným 
vlakem cestuje i někdo další, tajemný kocour s ještě 
tajemnějším jménem — Záhada. 

Záhada se se Zmáťou okamžitě skamarádí a slíbí mu, že 
ho doveze zpátky domů. Ale nejdřív spolu prožijí pořádné 
dobrodružství. A to už vlastně začalo! Do vlaku totiž právě 
přistoupili dva podezřelí hafani… 

Napínavý příběh plný obrázků se skvěle hodí k předčítání 
i jako první čtení pro začínající čtenáře. Jasná volba pro všechny 
milovníky koček.

Ilustrace jsou neuvěřitelně cool a rozkošně rozevláté,
přesně jako příběhy, které doprovázejí.
süddeutsche zeitung

Debut Ninky Reittu je jedním z finských objevů roku pro německý 
knižní trh. Kniha je výborná, napínavé obrázkové dobrodružství 
vhodné jak ke čtení nahlas, tak pro malé čtenáře.
marlene zöhrer

Tohle vždycky zabere: […] ilustrace Ninky Reittu jsou skutečně 
okouzlující. Srdečné, barevné a do detailů propracované.
blog kirjavinkit, mikko

UKONČETE NÁSTUP, 
VELKá KOčIČÍ JÍZDA 
PRÁVĚ ZaČÍNÁ!



ninka reittu (nar. 1982) je finská 
kreslířka a výtvarnice, věnuje se 
tvorbě komiksů a ilustrování knih 
pro děti a mládež. Žije v Severní 
Karélii, vyučuje výtvarnou výchovu, 
bydlí na staré faře a chová jednu 
kočku, několik psů a stádo ovcí. 
Jako spisovatelka debutovala 
autorskou knihou Zmáťa a Záhada: 
Všechno dobře dopadne! (2013), na niž 
navázala dalšími dvěma díly série. 
Pokračování Zmáťa a Záhada: Vzhůru 
za dobrodružstvím připravujeme 
na podzim 2017. Práva na titul 
se prodala do Francie, Dánska, 
Německa i Koreje.

Přeložila Barbora Musilová
ISBN 978-80-7491-599-4

Vychází 23. března 2017

Obálka v tiskové kvalitě a PDF kom-
pletního textu knihy pro novináře 
k dispozici na vyžádání ihned.
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