
UŽ JE TADY

PAN

FLAT!
První díl bláznivě ztřeštěné série o partičce 
příšerek a o klukovi, kterému noví kamarádi 
převrátili život naruby

Zábavná knížka plná obrázků a komiksových 
bublin pro ty, kterým se do čtení zatím moc nechtělo

Doporučujeme pro čtenáře od 8 let

AGUS A PŘÍŠERKY

hostbrno.cz



Ahoj! Já jsem Agus. Ještě nedávno jsem byl celkem 
normální kluk. Ale pak jsem poznal pana Flata a všechno 

se změnilo. Život s příšerkami je parádní jízda!

Pan Flat, těší mě. Jsem knižní příšerka. 
Každý den potřebuju číst. Prostě potřebuju. 

Když nečtu, dochází mi šťáva, chápeš? 

Já jsem Brex, příšerka odpadků. Dokážu ve smetí najít úžasné věci, 
to bys koukal. A z toho, co posbírám, umím vyrobit i něco úplně nového.

Šéfkuchař Rolka, k tvým službám. Jsem příšerka 
z kuchyně a starám se o to, aby mí přátelé měli vždy 
něco dobrého k snědku. Vařím s opravdovou láskou!

A já jsem příšerka všech děr. 
Jmenuju se Ďoura. Protáhnu se každou dírou, 
ať si je malá, jak chce. A když nenajdu ani 

skulinku, nějakou si prostě udělám. 

Paletka, příšerka malířská. Jsem umělkyně. Kreslím, 
maluju, modeluju, píšu. Když se mi něco nelíbí, kreslím tak 

dlouho, dokud to kresbou nezměním.
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Do, re, mi, fa… Já jsem Oktávek. Příšerka hudby. Hraju 
na všechny existující hudební nástroje. A z čehokoli umím 

vytvořit nástroj nový. Nesnesu, když se někdo nudí.

Poklona, Nulík jméno mé. Příšerka ničeho. Nedělám nic, ale hodně 
přemýšlím. A když přemýšlím, dokážu být hodiny potichu. Pak mívám 

dobré nápady, které se vždycky hodí. 

Zdravím tě, jsem doktorka Veterinová, příšerka zvířátek. 
Snadno se skamarádím se všemi zvířaty, dokonce i s těmi 
divokými. Umím se o ně postarat a vyléčit jejich bolístky. 

A já jsem Dredík, příšerka vlasová 
a fantastickej kadeřník. Žádnej obr sice nejsem, 
ale mám jednu speciální schopnost. Dokážu se 
rozmnožit, takže je mě najednou všude plno.

Ne, já nejsem robot! Jmenuju se Emmo a jsem příšerka 
všeho kovovýho. Taky umím jeden bezva trik, dokážu nechat 

lidi zapomenout, že kdy nějakou příšerku viděli.

PŘIDEJ SE K NÁM,
BUDE TO JÍZDA!
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Já jsem Liliana Fortunyová, ilustrátorka série Agus 
a příšerky. Pracuju jako ilustrátorka a animátorka. 
Volný čas trávím na svém balkoně v Barceloně, jím 

artyčoky a japonské jídlo a dívám se na filmy. 

Já jsem Jaume Copons, autor série Agus a příšerky. Kromě 
knih píšu písničky, scénáře a televizní seriály pro děti. Rád se 

procházím, nakukuju do výloh obuvnictví, poslouchám jednu 
písničku pořád dokola a rozečítám několik knih najednou. 
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