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40 – 60 %

Informace, jak objednat z tohoto katalogu, najdete na poslední straně.

VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2021

Ať žijí duchové – zpívání 
s piánkem
Podle této knížky si můžete zahrát 
a zazpívat písničky z filmu Ať žijí duchové.

Nebezpečná zvířata
Knížka s otevíracími okénky odkrývá řadu 
zajímavostí o žralocích, medvědech, 
jedovatých hadech, pavoucích a dalších 
fascinujících živočiších. 

Obrazy z Nového zákona
Kniha s Ilustracemi Renáty Fučíkové 
vznikla proto, aby dnešní děti mohly 
lépe pochopit původní poselství Nového 
zákona.

Zdeněk Svěrák – Tři bratři
Knižní zpracování úspěšné filmové 
pohádky Zdeňka a Jana Svěrákových.

LEGO® NINJAGO Kniha 
Spinjitzu
Tato kniha obsahuje moudrost starobylého 
učení Spinjitzu. Jejím autorem je sám 
Mistr Wu, který učil všechny bojovníky 
Ninjago. 

Národní pohádky pro malé 
děti 
Knížka nabízí zkrácené a zjednodušené 
verze českých a moravských pohádek pro 
děti raného školního věku. 

Brisingr
Třetí díl úspěšné série (Eragon, Eldest) 
Christophera Paoliniho. 

LEGO® NINJAGO® Krabička  
plná knih
V této krabičce se ukrývají tři knížky plné 
aktivit, hádanek, kreslení, příběhů a komik-
sů, včetně minifigurky Rumělkového 
válečníka.

Hotel U Zvířátek – Vzhůru 
na výstavu!
Nejnovějším hostem Magdy a Karlíka 
je Štístko – malý vodicí kůň, který 
pomáhá svému nevidomému pánovi.

Nejvyšší hora, nejmenší 
hvězda
Spousta zajímavých informací a překvapi-
vých srovnání v krásně ilustrované knize. 

Obrázkové čtení – Karel IV.
Z komiksu se dozvíš, jak se z malého 
chlapce stal mocný král a císař Karel IV. 
a díky rodokmenu a galerii portrétů 
poznáš ostatní členy jeho rozvětvené 
královské rodiny.

Kouzelnický svět J. K. Rowlin-
gové: Filmová magie
Tato kniha je plná zajímavých informací 
a autentických fotografií z natáčení všech 
filmů z kouzelnického světa.

Od 4 let
240 × 294 mm,

pevná, 26 str.
399 Kč

199 Kč

Od 4 let
230 × 270 mm,
kroužk, 16 str.

269 Kč

129 Kč

Od 9 let
210 × 235 mm,
pevná, 112 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let
216 × 276 mm,
pevná, 112 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let
184 × 237 mm,

pevná, 96 str.
369 Kč

179 Kč

Od 5 let
170 × 243 mm,

pevná, 64 str.
249 Kč

124 Kč

Od 10 let
152 × 228 mm,
pevná, 656 str.

499 Kč

199 Kč

Od 7 let
180 × 225 mm,

měká, 32 str.
299 Kč

149 Kč

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 88 str.
149 Kč

79 Kč

Od 6 let
270 × 340 mm,

pevná, 80 str.
399 Kč

199 Kč

Od 7 let
216 × 276 mm,

pevná, 48 str.
199 Kč

99 Kč

Od 6 let
225 × 263 mm,

pevná, 96 str.
499 Kč

249 Kč
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LEGO® Batman Chaos 
v Gotham City!
Přečti si komiks, vyřeš hádanky a pomoz 
Temnému rytíři zachránit Gotham City, 
aby neupadlo do super-padoušského 
chaosu! Obsahuje exkluzivní minifigurku 
Batmana v kiltu!

LEGO® NEXO KNIGHTS™ 
Rytířský kodex
Vše, co jsi vždy chtěl vědět o světě rytířů 
LEGO® NEXO KNIGHTS™ (ale neměl ses 
koho zeptat)! Dočteš se o povinnostech 
a právech rytíře, o vyučování na Rytířské 
akademii a o skvělých nových vychytáv-
kách digitální doby.

LEGO® CITY Honička  
ve vysoké rychlosti
Tato knížka ti kromě napínavého příběhu 
nabízí také jedinečné rozkládací 3D kulisy 
a minifigurky padoucha i zloděje.

LEGO® EMOTICON  
Kniha samolepek
Tahle skvělá knížka aktivit je plná 
znovupoužitelných samolepek, které ti 
umožní zachytit tvé super nápady. 
Dokonči skládanky, rozlouskni hádanky 
a dotvoř stránky pomocí jedinečných 
samolepek. 

LEGO® NINJAGO Garmaged-
don v městečku Ninjago
Připrav se na řešení důležitých úkolů, 
přečti si komiks a staň se díky této knize 
ochráncem městečka Ninjago. Obsahuje 
minifigurku LEGO.

LEGO® Harry Potter Kniha 
plakátů
Vytvoř si svou vlastní bradavickou 
obrazovou galerii, polep si stěny obrázky 
svých oblíbených postav ze světa 
kouzelníků nebo se staň součástí těch 
nejlegendárnějších scén v jedné jediné 
knize.

LEGO® NINJAGO® Oblíbení 
protivníci
Prověř své nindžovské schopnosti v boji 
proti kostlivcům, rumělkovým 
válečníkům a kamenným bojovníkům, 
přečti si o nindžovské misi v přestrojení 
a pobav se u Darethova komiksu. 
Obsahuje minifigurku Kaie.

LEGO® ELVES Síla temné 
magie
Přečti si napínavý příběh, postav svou 
ministavebnici s havranem a vydej se 
vstříc dobrodružství plnému hádanek, 
hlavolamů, Goblinů a spousty kouzelných 
tajemství.

LEGO® Disney Princezny™ 
Seznam se s princeznami
Stránky této knihy překypují příběhy, 
úkoly, dobrodružstvím a spoustou 
princeznovské magie! Obsahuje 
ministavebnici zdarma.

LEGO® City Souboj s plameny
Přidejte se k partě hasičů a pomozte jim 
uhasit požár tím, že vyřešíte hádanky, 
přečtete si výpravný příběh, a dokonce 
chytnete komiksového padoucha. Pak si 
sestavte vlastní minifigurku hasiče!

LEGO® NEXO KNIGHTS™ 
Monstroxova kniha
Zjisti, jak to bylo s Monstroxovou 
proměnou, jaké má nové kumpány, co se 
stalo s jeho starými přáteli, a odhal 
některá tajemství, která měla zůstat 
navždy skryta.

LEGO® Disney Princezna™ 
Samolepková knížka s aktivitami
Je čas připravit si samolepky a vyrazit 
vstříc kouzelnému dobrodružství 
s postavičkami ze světa LEGO® Disney 
Princezny™. Hravá samolepková knížka 
plná aktivit!

Od 6 let
205 × 290 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
205 × 290 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let
205 × 288 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
140 × 200 mm,
pevná, 176 str.

369 Kč

179 Kč

Od 7 let
240 × 330 mm,
měkká, 32 str.

249 Kč

119 Kč

Od 5 let
205 × 288 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let
245 × 295 mm,

pevná, 8 str.
369 Kč

179 Kč

Od 5 let
205 × 288 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
184 × 237 mm,

pevná, 96 str.
369 Kč

179 Kč

Od 7 let
205 × 288 mm,
měkká, 64 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
205 × 290 mm,
měkká, 32t str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
205 × 288 mm,
měkká, 16t str.

119 Kč

79 Kč

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO
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SpongeBob: Kam se poděl 
Gary?
U všech vilejšů! Další bláznivý 
SpongeBobův příběh je tu!

Pyžamasky: Moje první 
knihovnička
Statečné Pyžamasky vyráží do akce! 
Sovička, Kočičák a Gekko bojují se 
zločinem a chrání město před padouchy, 
kdykoli je potřeba. Zjisti, jaké to je být 
superhrdinou!

Od pohádky k pohádce:  
Pyžamasky
Seznamte se se Sovičkou, Kočičákem 
a Gekkem, statečnými malými 
superhrdiny, kteří ve dne chodí do školy 
jako všechny ostatní děti a v noci 
s pomocí důvtipu a superschopností 
bojují se zločinem.

Šmoulové: 120 vtípků  
a jiná překvapení
Šmoulí knížka obsahuje 120 komiksových 
stripů, v nichž šmoulové zažívají samé 
veselé příhody.

Angry Birds ve filmu –  
Aktivity se samolepkami
Tato kniha je napěchovaná hravými 
aktivitami, bludišti, hádankami, 
omalovánkami a spolu se zábavnými 
fakty o potrhlých obyvatelích ptačího 
ostrova ti zaručí spoustu zábavy.

Šmoulí olympiáda
Modří skřítkové pořádají šmoulympijské 
hry! Každý se činí, seč může. Kdo chce 
zvítězit, musí tvrdě trénovat. Ale nikdo 
nechce mít v týmu šmoulu Nemehla. 
Nevadí! Taťka Šmoula to zařídí!

Šmoulí polévka
Další napínavé dobrodružství ze světa 
modrých Šmoulů. 

Peppa Pig: Učení s Peppou  
1 2 3
Osvojte si první pojmy ve veselých 
knížkách s Peppou! 1, 2, 3! V téhle hravě 
spočítáte známé věci kolem.

Peppa Pig: Moje první 
knihovnička
Přečtěte si příběhy prasátka Peppy 
o domácích mazlíčcích – rybce Zlatce, 
papouškovi Polly, Želvákovi, pakobylce 
a ještěrce. Čtyři malé knížky v praktické 
krabici vytvoří základ vaší první 
knihovničky!

Peppa Pig: Obrázkové 
hádání
Obrázky k prohlížení a hledání, veselé 
hádanky a úkoly s Peppou. S pomocí této 
knihy si vaše dítě rozšíří slovní zásobu, 
procvičí si soustředění, zdokonalí 
komunikaci a posílí schopnost 
koncentrace.

Peppa: Bav se s Pepinou – 
Hrajeme si s Peppou
S Peppou, jeho rodinou a kamarády si 
můžete společně číst, luštit, hádat 
a malovat a přitom se dozvědět o nových 
příhodách téhle milé prasečí holčičky.

Peppa Pig: Veselé hrátky 
s Peppou – Hádanky, hry,  
tři nové příběhy
Hádanky, hry a tři nové příběhy.

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 64 str.
199 Kč

99 Kč

Od 6 let
210 × 297 mm,
měkká, 24 str.

149 Kč

69 Kč

Od 3 let
295 × 295mm,
leporelo, 40 str.

299 Kč

149 Kč

Od 3 let
295 × 295 mm,
leporelo, 40 str.

329 Kč

159 Kč

Od 4 let
120 × 180 mm,

pevná, 64 str.
79 Kč

69 Kč

Od 3 let
255 × 360 mm,
leporelo, 8 str.

269 Kč

139 Kč

Od 5 let
163× 234 mm,
pevná, 72 str.

149 Kč

79 Kč

Od 4 let
120 × 180 mm,

pevná, 64 str.
79 Kč

69 Kč

Od 3 let
216 × 285 mm,

pevná, 64 str.
249 Kč

129 Kč

Od 5 let
230 × 210 mm,

pevná, 68 str.
189 Kč

89 Kč

Od 3 let
170 × 170 mm,
leporelo, 16 str.

149 Kč

79 Kč

Od 3 let
216 × 285 mm,
pevná, 56t str.

249 Kč

129 Kč
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Rostliny
Toto knížkové leporelo s pestrými 
ilustracemi nabízí základní fakta o životě 
rostlin a rozvíjí lásku k přírodě.

Žáby
Žáby jsou úžasná stvoření a fascinují i ty 
nejmenší děti. Odkud se ale tyto 
hopsandy berou? To se dozvíte 
z knížkového leporela.

Motýli
Motýli fascinují i ty nejmenší děti. Odkud 
se ale tito barevní třepotálci berou? Jejich 
cesta od vajíčka, přes housenku a kuklu 
až k dospělosti je nesmírně fascinující 
a děti rozhodně zaujme.

Ptáci
Knížkové leporelo s krásnými ilustracemi 
a mnoha detaily z rozmanitého 
a pestrobarevného světa ptáků.

Jojo, velká dobrodružství 
malého pejska
Krásně ilustrované příhody štěněte, které 
si získá srdce všech dětí.

Buřtík a Špejlička:  
Cesta do Žatce
Veselý příběh neobyčejných kamarádů, 
pana Buřtíka a pana Špejličky, napsal 
Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiče, aby se společně zasmáli. 

Kde je ten pravý balon?
Vydejte se s medvídkem hledat ten 
správný balon v obrázkové knížce pro děti 
a rodiče.

Jak to chodí v cirkusu
Vydejte se s dětmi do cirkusu a povídejte 
si společně o tom, co všechno se na 
obrázcích děje. Uvidíte, že pokaždé 
objevíte něco nového. Každá situace 
může mít různá vysvětlení a pokračování. 

Kdo bydlí ve starém dubu?
Dvoustrany obrázkového komiksu jsou 
prostřídány malovaným čtením. Kniha je 
vhodná pro začínající čtenáře. Texty jsou 
psané hůlkovým písmem, s kterým se ve 
škole seznamují hned v prvních měsících 
první třídy.

Kouzelnými vrátky pojďme 
za zvířátky – Do lesa
V této knížce najdete jednoduché, snadno 
zapamatovatelné básničky a spoustu 
barevných ilustrací s informacemi ze 
života zvířátek. Ke každé říkance je navíc 
přiřazen celostránkový obrázek s úkolem. 

Zvířata a jejich mláďata
Velká obrazová kniha. Dozvíte se, co 
všechno se musí naučit sloní mládě, jak 
se dostane malý klokan do vaku své 
matky nebo která mláďata hned po 
narození umějí běhat.

Na stavbě
V této knížce pro nejmenší najdete 
informace, jak se staví dům nebo silnice. 
Co vše se může na stavbě stát, které 
stroje pomáhají, co dělá stavební dělník 
a jaké nářadí na stavbě řemeslníci 
potřebují. 

Od 3 let
197 × 230 mm,
leporelo, 18 str.

229 Kč

109 Kč

Od 4 let
167 × 225 mm,
pevná, 104 str.

189 Kč

99 Kč

Od 4 let
195 × 255 mm,

pevná, 40 str.
189 Kč

89 Kč

Od 3 let
197 × 230 mm,
leporelo, 18 str.

229 Kč

109 Kč

Od 3 let
240 × 160 mm,

pevná, 44 str.
169 Kč

89 Kč

Od 3 let
145 × 205 mm,

pevná, 48 str.
169 Kč

79 Kč

Od 3 let
197 × 230 mm,
leporelo, 18 str.

229 Kč

109 Kč

Od 3 let
235 × 210 mm,

pevná, 32 str.
199 Kč

99 Kč

Od 5 let
230× 270 mm,
kroužk., 16 str.

269 Kč

129 Kč

Od 3 let
197 × 230 mm,
leporelo, 18 str.

229 Kč

109 Kč

Od 3 let
240 × 316 mm,

pevná, 16 str.
199 Kč

99 Kč

Od 2 let
166 × 189 mm,
kroužk., 16 str.

229 Kč

119 Kč
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Proč má Eda spoustu času 
a dospělí ne?
Eda chodí do první třídy a má pořád 
spoustu volného času. Stíhá dělat 
všechno, na co má chuť. Jeho maminka 
naopak vůbec čas nemá. Eda zjišťuje, 
proč dospělí čas nemají a děti ano.

Objevuj s námi! VRUUM 
A VŽUUM! 
Knížka s praktickým uchem a otvíracími 
okénky pomáhá dítěti rozvíjet 
vyjadřování, motorické dovednosti 
i schopnost učit se nové věci.

Pohádkový biograf:  
Perníková chaloupka
Klasická pohádka o Perníkové chaloupce 
v netradičním provedení s panoramatic-
kým otočným biografem plným 
pohádkových překvapení. 

Jak se Káťa naučila  
zavazovat tkaničku
Leporelo ve tvaru dětské botičky naučí 
děti přístupnou a hravou formou 
zavazovat tkaničky. 

Zoubková víla
S vílou Zuběnkou se děti naučí správně 
čistit zoubky. V knížce najdou děti 
krásnou kapsičku, do které si můžou 
vypadlé první zoubky schovávat. Do 
deníčku si zakreslí, který zoubek jim 
vypadl a který naopak narostl.

Pohádkové dárky  
Josefa Lady
K pohádkovým ilustracím Josefa Lady 
napsal Michal Černík verše i pohádky. 
Nahlédněte a přečtěte si knihu, která 
vznikla s láskou a úctou k Ladovi. 

Na co se veverky těšily 
a další pohádky o zvířátkách
Pohádky v této knížce jsou vtipné, 
napínavé, poučné, napsané krásným 
jazykem a dlouhé tak akorát. V doprovo-
du veselých ilustrací Báry Buchalové se 
stanou ozdobou dětské knihovničky.

Ladův Veselý přírodopis
Vtipné verše o zvířátkách žijících u nás 
i v exotických krajích. Čtení o psí a ptačí 
kapele, lesním plese, polní krádeži 
a dalších zvířecích příhodách.

Proč nekveteš?
Jaké tajemství objeví medvídek 
o záhadné květině? Bohatě ilustrovaná 
kniha od oceňované ilustrátorky dětských 
knih.

Jak Nepořádníček naučil  
děti uklízet
Obrázková knížka plná překvapení, která 
pomůže dětem pochopit, že úklid není 
nic, čemu se musí vyhýbat. 

Pohádky Boženy Němcové
Krásná knížka největší české pohádkářky 
Boženy Němcové přináší devatenáct 
známých i méně známých vyprávění. 

Princezna – Povídání  
o princeznách
Příběhy o Disney princeznách a jejich 
zvířecích kamarádech – delfínovi, koni, 
ale i o drakovi. 

Od 6 let
165 × 232 mm,
pevná,112 str.

229 Kč

109 Kč

Od 3 let
250 × 189 mm,

pevná, 24 str.
249 Kč

119 Kč

Od 4 let
163 × 238 mm,

pevná, 32 str.
199 Kč

99 Kč

Od 2 let
200 × 216 mm,
leporelo, 12 str.

249 Kč

119 Kč

Od 5 let
195 × 255 mm,

pevná, 96 str.
249 Kč

109 Kč

Od 4 let
215 × 280 mm,

pevná, 32 str.
229 Kč

119 Kč

Od 2 let
240 × 250 mm,
leporelo, 12 str.

349 Kč

179 Kč

Od 4 let
205 × 290 mm,

pevná, 72 str.
229 Kč

109 Kč

Od 6 let
163 × 238 mm,
pevná, 200 str.

299 Kč

139 Kč

Od 3 let

leporelo.
199 Kč

99 Kč

Od 4 let
195 × 255 mm,

pevná, 48 str.
169 Kč

79 Kč

Od 3 let
240 × 228 mm,
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč
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Vilma běží o život  
(audiokniha pro děti)
Vítězný rukopis literární soutěže 
Albatrosu na téma „Když nemůžeš, 
přidej“ ve formě audioknihy.

Deník malého poseroutky 2 
(audiokniha pro děti)
Léto skončilo a Greg je vlastně docela 
rád. A ani se ho neptejte, co dělal 
o prázdninách, protože o tom fakt netouží 
mluvit… Více se dozvíte z poslechu 
audioknihy.

Deník malého poseroutky 3 
(audiokniha pro děti)
Třetí díl Deníku malého poseroutky do 
vašich uší v podání báječného Václava 
Kopty!

Deník malého poseroutky 4 
(audiokniha pro děti)
Nakrmte uši malým poseroutkou! Ve 
čtvrtém díle si Greg užívá po svém letní 
prázdniny. Změní všechno nový přírůstek 
do Heffleyovic rodiny?

Příšerné zlobilky  
(audiokniha pro děti)
Poslechněte si příběhy holčiček, které 
moc a moc zlobily. A to se jim vážně 
nevyplatilo! Všechny se proměnily 
v opravdová strašidla a příšerky. 

Justýnka a asistenční 
jednorožec  
(audiokniha pro děti)
Justýnka je docela obyčejná holčička, 
které ale dočista chybí fantazie. Naštěstí 
se jí dostane pomoci od asistenčního 
jednorožce Huberta, který ji naučí věci 
kolem sebe vidět úplně jinak.

České, moravské a slezské 
hrady ve faktech, mýtech 
a legendách.
Vydejte se poznat jedeapadesát hradů, 
zámků a tvrzí České republiky opřede-
ných mýty a pověstmi. Publikaci doplňují 
fotografie dokumentující současnost.

Dům pro myšku Elišku
Projdi s myškou Eliškou nejslavnější 
stavby světa – Stonehenge, Parthenon, 
egyptské pyramidy, Tádž Mahal, klášter 
Šaolin, japonský Kinkakudži, tajemné 
město Machu Piccu, římské Koloseum... 

Od 9 let

audiokniha
249 Kč

124 Kč

Od 11 let

audiokniha
199 Kč

99 Kč

Od 11 let

audiokniha
199 Kč

99 Kč

Od 5 let

audiokniha
199 Kč

99 Kč

Od 12 let
160 × 240 mm,
pevná, 424 str.

399 Kč

189 Kč

Od 11 let

audiokniha
199 Kč

99 Kč

Od 9 let

audiokniha
269 Kč

139 Kč

Od 7 let
167 × 225 mm,
pevná, 104 str.

249 Kč

109 Kč

Ducháčkovic rodina aneb 
Strašidla mezi námi  
(audiokniha pro děti)
Seznamte se s Ducháčkovými! Oblíbenou 
knihu Sandry Vebrové čte Václav Vydra.

HUNGER GAMES – komplet 
(audiokniha)
Nechte se strhnout příběhem lásky 
a touhy po přežití ve světě plném útlaku 
a nesvobody!

Od 9 let

audiokniha
199 Kč

99 Kč

Od 14 let

audiokniha
349 Kč

179 Kč

Deník malého poseroutky 5 
(audiokniha pro děti)
Pátý díl Deníků malého poseroutky 
v audioknize, kterou skvěle namluvil 
Václav Kopta.

Deník malého poseroutky 6 
(audiokniha pro děti)
Doplňte si audiotéku Deníků malého 
poseroutky také o šestý díl série.

Od 11 let

audiokniha
229 Kč

119 Kč

Od 11 let

audiokniha
229 Kč

119 Kč
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Poznej své smysly
Kniha plná zajímavých informací, 
zábavných experimentů a luštění pro 
děti. Dozvíte se mnoho nového jednak 
o zraku, hmatu, čichu, sluchu a chuti lidí, 
ale také o živočišné říši.

O čem si šeptají souhvězdí?
Odkud se vzaly názvy souhvězdí? Proč se 
u nás střídají roční období? A proč 
vlastně dochází k zatmění Měsíce? 
Vydejte se na cestu ke hvězdám 
a zaznamenejte vlastní pozorování!

101 výtvarných projektů 
s AMOSem
Kreativní recyklace nejlepších nápadů 
z oblíbeného českého výtvarného 
časopisu Amos!

Včera a dnes – Jak se dříve 
bydlelo
Z krásně ilustrované knihy s otevíracími 
okénky se dozvíte, jak vypadal první 
telefon, s čím si hrála babička, když byla 
malá, a co si lidé oblékali před sto lety.

Moje první encyklopedie: 
Lidské tělo
S tímto bohatě ilustrovaným atlasem  
poznají všechny důležité orgány a jejich 
funkce, dokonalým mozkem počínaje 
a lechtivými chodidly konče. Obsahuje 
 velký plakát s přehledem soustav.

Pohádkové nápady pro malé 
kutily a kuchtíky
Naučte se připravit sami malé pohoštění 
(např. toustíky, jednohubky nebo kaši ke 
svačince), či plno užitečných věcí 
a dárečků! Postup uvidíte na fotografiích 
a nemusíte ještě ani umět číst.

NAŠE ZVÍŘATA – velký 
rozkládací plakát,  
80 samolepek

DIVOKÁ ZVÍŘATA – velký 
rozkládací plakát,  
80 samolepek

Proč má kos žlutý nos
Zajímavosti z ptačí říše a krásné pohádky 
o ptáčcích zpěváčcích. Na vloženém 
audio CD pohádky vypráví a občas 
i zazpívá herec Arnošt Goldflam.

Jaké svátky slaví děti celého 
světa
Přemýšlel jsi někdy o tom, jak se lidé 
veselí v jiných zemích? Vydej se s námi na 
cestu a poznáš, jak vypadají slavnosti ze 
všech koutů světa!

Kam chodí kosmonauti na 
záchod?
Má stonožka opravdu sto nohou? Proč to 
nebolí, když se necháme ostříhat? A jak 
se déšť dostane do oblak? V této knížce 
najdete odpovědi.

Encyklopedie českých 
traktorů
Kniha popisuje lokomobily, motorové 
pluhy a kolové i pásové traktory, 
používané na našem území od konce 
19. století až do současnosti. 

Od 8 let
167 × 225 mm,
měkká, 104 str.

169 Kč

89 Kč

Od 5 let
260 × 260 mm,

pevná, 48 str.
299 Kč

149 Kč

Od 10 let
210 × 210 mm,
pevná, 152 str.

269 Kč

129 Kč

Od 7 let
210 × 210 mm,
pevná, 152 str.

269 Kč

129 Kč

Od 3 let
210 × 297 mm,

pevná, 88 str.
249 Kč

119 Kč

Od 6 let
215 × 280 mm,

pevná, 36 str.
199 Kč

99 Kč

Od 10 let
242 × 222 mm,
měkká, 176 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let
234 × 320 mm,
měkká, 12 str.
149 + 149 Kč

129 Kč

Od 4 let
197 × 240 mm,
pevná, 128 str.

269 Kč

139 Kč

Od 6 let
215 × 280 mm,

pevná, 16 str.
199 Kč

99 Kč

Od 14 let
190 × 238 mm,
pevná, 188 str.

369 Kč

189 Kč

Dva velké rozkládací plakáty za jednu cenu
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Minecraft – Kniha tajemství 
pro přežití
Tato oficiální kniha Minecraft obsahuje 
společné znalosti přeživších – under-
groundové skupiny expertů na Minecraft, 
kteří jsou tu už od dnů Alpha verze.

Já, JůTuber 1–3 BOX
Všechny informace o JůTuberech, interne-
tových videích a YouTube pohromadě! Tři 
díly úspěšné série v jednom boxu.

Minecraft Průvodce světem 
miniher hráč proti hráči
Spolu s doplňujícími informacemi a tipy 
od expertů z Mojangu jde o nejlepší 
příručku k vytváření a hraní miniher 
v Minecraftu!

Phineas a Ferb – Hvězdy 
showbyzbysu
Candy, sestra Phinease a Ferba, je 
rozhodnuta stát se hvězdou příští soutěže 
Amerika hledá Teen Superstar. Její plány 
však skončí v troskách, když na pódium 
dorazí Phineas a Ferb se svou kapelou.

SpongeBob mezi medúzami
SpongeBob je unavený a otrávený 
z rutinní práce u Křupavého kraba a touží 
po změně. Bude však jeho nový 
a svobodný život stát za to? Přidej se 
k němu na podmořské pouti!

Zápisník pro holky – zvířata Zápisník pro holky – kočky 
a mandaly 

Piráti – Ilustrovaná historie
V této bohatě ilustrované encyklopedii 
proniknete do tajů dobrodružného života 
pirátů a dozvíte se zajímavé informace 
o stavbě lodí či námořní navigaci, nebo 
o konci éry pirátů. 

Svět draků
Encyklopedie obsahující řadu zajímavostí 
o dracích a nádherné kresby, nad kterými 
se vám zatají dech. Draci jsou možná 
skutečnější, než se domníváme.

Zábavné schovávačky 
s kouzelnou baterkou
S veselými schovávačkami zažiješ plno 
zábavy a vyzkoušíš si, jaký máš postřeh. 
Při pátrání ti pomůže kouzelná baterka, 
která odhalí všechny, kteří se skrývají  
ve tmě!

Star Wars Povstalci:  
Tři, dva, jedna, lep!
Připrav se na nová dobrodružství 
společně s galaktickými Povstalci! V této 
knížce najdeš řadu úkolů, rébusů a také 
spoustu fantastických nálepek!

Asterix – XII úkolů pro 
Asterixe
Slavný komiksový příběh o Asterixovi 
a Obelixovi.

Od 8 let
230 × 275 mm,
pevná, 112 str.

149 Kč

79 Kč

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 64 str.
169 Kč

89 Kč

Od 10 let
265 × 305 mm,

pevná, 80 str.
349 Kč

169 Kč

Od 11 let
170 × 240 mm,
pevná, 432 str.

848 Kč

369 Kč

Od 6 let
120 × 140 mm,

pevná, 32 str.
89 + 89 Kč

79 Kč

Od 5 let
295 × 210 mm,

spirál., 42 str.
249 Kč

119 Kč

Od 8 let
148 × 210mm,
pevná, 80 str.

249 Kč

119 Kč

Od 7 let
205 × 290 mm,
měkká, 16 str.

149 Kč

59 Kč

Od 8 let
134 × 194 mm,
pevná, 112 str.

169 Kč

79 Kč

Od 11 let
240 × 325 mm,

pevná, 48 str.
269 Kč

129 Kč

Od 8 let
215 × 285 mm,

pevná, 80 str.
249 Kč

119 Kč

Praktické zápisníky, které by měla mít po ruce každá správná holka. V těchto dvou najdeš spoustu 
místa na svoje zápisky, nápady a tajnosti, ale i krásné obrázky zvířat, které si můžeš vybarvit.

Dva zápisníky za jednu cenu
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Skleněný trůn – omalovánky
Mnoho postav z podivuhodného světa 
Skleněného trůnu autorky Sarah J. 
Maasové ožije v těchto originálních 
omalovánkách. Tato kniha je nezbytností 
pro všechny fanoušky Skleněného trůnu!

Cesta kolem světa  
za 80 rébusů
Vyprav se na fantastickou cestu plnou 
zapeklitých rébusů a spletitých bludišť, 
v nichž se snadno ztratíte. Čeká na tebe 
osmdesát úkolů. Splníš je všechny?

Vylušti zakrátko, jak žije 
zvířátko
Pálí vám to? Rádi s tužkou v ruce řešíte 
složité rébusy, záhadné šifry a zapeklité 
křížovky? Pak je tento pracovní sešit 
určen právě pro vás.

Fantastické experimenty 
v kuchyni
Proměň svou kuchyň na laboratoř! 
Vystačíš s tím, co najdeš doma. Všechny 
pokusy jsou podrobně popsané, takže 
zjistíš, jaké fyzikální, chemické nebo 
biologické skutečnosti za nimi stojí.

Destrukční deníček
Kapesní formát oblíbených kreativních 
úkolů z klasického Destrukčního deníku. 
Ideální na cesty či pro chvíle nudy.

Chemické prvky kolem nás
Kniha seznamuje s více než čtyřiceti 
chemickými prvky, které se objevují 
v našich životech. Obsahuje barevné 
fotografie, vtipné ilustrace, mnemotech-
nické pomůcky a další.

Pax, můj liščí přítel
Nezapomenutelný příběh pro všechna 
srdce plná lásky ke zvířatům.

Nausika, dívka z Knossu
Odvaha a vzdor, čest a láska, souboj 
dobra a zla, mytologičtí bohové 
a hrdinové ve strhujícím příběhu ze staro-
věké Kréty od autorky Ivony Březinové.

Pátračka Gilda a Jezerní 
panny
Druhý příběh úspěšné detektivní řady 
o svérázné pubertální Gildě Joyceové, 
posedlé pátráním po strašidlech 
a záhadách.

Hraničářův učeň – Kniha 
šestá – Čaroděj na severu
Šestá kniha slavných příběhů o hraničáři 
Willovi a jeho přátelích.

Kouř z komína
Neobyčejný pohádkový příběh Petra 
Chudožilova, ověnčený literárními 
cenami.

Poslední cesta do PODZEMÍ
Šestý díl napínavé dobrodružné série 
Podzemí.

Od 8 let
255 × 255 mm,
měkká, 96 str.

229 Kč

109 Kč

Od 12 let
105 × 160 mm,
měkká, 144 str.

149 Kč

79 Kč

Od 10 let
130 × 200 mm,
pevná, 320 str.

239 Kč

119 Kč

Od 5 let
290 × 290 mm,

pevná, 96 str.
399 Kč

199 Kč

Od 11 let
170 × 243 mm,
měkká, 112 str.

229 Kč

109 Kč

Od 10 let
127 × 198 mm,
pevná, 3112 str.

349 Kč

179 Kč

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 72 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
měkká, 296 str.

269 Kč

129 Kč

Od 11 let
163 × 238 mm,
pevná, 320 str.

329 Kč

139 Kč

Od 10 let
190 × 190 mm,
měkká, 112 str.

249 Kč

119 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
pevná, 248 str.

269 Kč

129 Kč

Od 11 let
152 × 228 mm,
pevná, 288 str.

399 Kč

199 Kč



Velkej frajer Nate 8
Nate byl sice poškole víckrát než dokáže 
spočítat, ale na tohle teda připravený 
není! Vtipné čtení nejen pro kluky. 

Tim Tolar aneb Prodaný 
smích
Tim Tolar je výjimečný malý chlapec, 
který se umí smát nenapodobitelným 
zvonivým smíchem. Jednoho dne však 
svůj smích prodá tajemnému cizinci za 
schopnost vyhrát každou sázku…

Ela a Mrkvička – Poníci  
na horké stopě
Napínavé čtení pro všechny, kdo mají rádi 
poníky a dobrodružství.

Ducháčkovic rodina aneb 
Mlžani v nesnázích
Vydejte se s Ducháčkovic rodinou po 
Dávnokraji a zažijte strašidelná setkání, 
nečekané zvraty, napínavé pátrání 
i legraci. 

Čuňa, Zulu a Ferda
Vítězný rukopis literární soutěže 
nakladatelství Albatros z roku 2015 
o nejlepší humorný příběh pro děti.

Malý pražský chodec
Verše Ondřeje Hníka s krásnými 
ilustracemi Jiřího Votruby Vás provedou 
po stověžaté matce měst. 

Ztraceni v džungli
Přeneste se do světa starých Aztéků. 
Odehrává se tu příběh plný napětí od 
Thomase Breziny! Parta čtyř malých 
detektivů přežije jako zázrakem pád 
letadla do nejhlubší brazilské džungle. 

Kristián a kocour Teo
Kristián a cvičený kocour Teo – to jsou dva 
kamarádi do nepohody. Zažij s nimi jejich 
napínavé prázdninové dobrodružství.

Klub Tygrů – Přízrak černého 
obra
Biggi, Luk a Patrik zavítají tentokrát do 
exotické Dubaje, kde je zastihne písečná 
bouře a nedaleko staré pevnosti se jí zjeví 
obrovský přízrak černého obra. Zapoj se 
do pátrání i ty!

Všechna moje strašidla:  
Tajemství strašidelného 
zámku
První díl napínavé série od Thomase 
Breziny, ve které je hlavním hrdinou 
desetiletý Max.

Holčička, která nemohla snít
Skrytý obchůdek, ve kterém její rodiče 
prodávají sny stáčené do lahviček, je pro 
Sophii to nejúžasnější místo na světě, 
protože sama nikdy žádný neměla. 
Jednou objeví rodinné tajemství…

Polča
Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce, 
které patří do kánonu moderní 
nizozemské literatury pro děti a mládež.

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 224 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let
163 × 238 mm,

pevná, 72 str.
249 Kč

119 Kč

Od 9 let
120 × 180 mm,
pevná,136 str.

179 Kč

99 Kč

Od 9 let
145 × 205 mm,
pevná, 320 str.

299 Kč

149 Kč

Od 9 let
195 × 225 mm,

pevná, 96 str.
249 Kč

119 Kč

Od 9 let
145 × 205 mm,
pevná, 200 str.

279 Kč

139 Kč

Od 9 let
125 × 195 mm,
pevná, 152 str.

179 Kč

69 Kč

Od 9 let
130 × 200 mm,
pevná, 128 str.

189 Kč

99 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
pevná, 368 str.

299 Kč

149 Kč

Od 9 let
145 × 210 mm,
pevná, 176 str.

229 Kč

109 Kč

Od 9 let
145 × 205 mm,
pevná, 128 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
pevná, 360 str.

299 Kč

149 Kč
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Skřítek Křesadýlko a víla 
Rozárka
Laskavé i vtipné pohádkové vyprávění, 
v němž se malí čtenáři dozvědí spoustu 
zajímavostí o zvířatech a přírodě vůbec. 

Případy pro Detektivní 
kancelář č. 2 – Operace 
Temný muž
Severská detektivka pro malé čtenáře! 
Dokážou Tea, Oliver a jejich pes Osmo 
najít viníka a bude jim k něčemu mapa se 
zvláštními znaky, kterou při pátrání 
objeví?

FOX – Policejní nábor
Fox je pejsek, který touží pracovat 
u policie. Je statečný, chytrý a super 
rychlý, ale vypadá jako polštářový psík 
Fox všem ukáže, že i malý pes dokáže 
velké věci!

Kluk ze zoo
Vincentův táta táta pracuje v zoo a máma 
se přidala k cirkusu. V den svých osmých 
narozenin Vincent zjistí, že rozumí řeči 
zvířat a zažívá nová dobrodružství.

Příběhy se šťastným koncem: 
Nezbedné kůzlátko
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, 
kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

Tajemství starého domu
Záhada strašidelného středověkého 
hradu, honička s nebezpečnými piráty 
nebo výprava do fascinujícího světa 
dinosaurů. To vše zažijete s neohroženou 
trojicí kamarádů! 

Tajuplné království:  
Útes mořských panen
Nerozlučné kamarádky Ellie, Summer 
a Jasmína se vydávají poznat další část 
Tajuplného království. Tentokrát hrozí, že 
celý podmořský svět bude zničen.

Tajuplné království:  
Obláčkový ostrov
Ellie, Summer a Jasmína zavítají na 
nádherný Obláčkový ostrov. Královna Zášť 
ale nepolevuje ve svých zákeřných 
plánech. Podaří se dívkám zlou čarodějku 
zastavit?

Čurumbum
Poznejte s Péťou, který se přestěhoval do 
nového domu, že poznávání nových 
přátel může být velkým dobrodružstvím! 

Třináctý odstavec: Ztráty 
a nálezy
První díl dobrodružné série pro všechny 
milovníky záhad, napětí a nečekaných 
zápletek.

Křečkosaurus rex
Zvířecí koutek v šesté třídě se rozrostl 
o záhadný přírůstek. Podivný křeček 
s nečekanými superschopnostmi je 
miláčkem celé třídy. Uvidíš, že dostane 
i tebe!

Tatínek píše paměti
Další podivuhodná dobrodružství 
muminků. Muminkův tatínek se pustí  
do psaní pamětí. Přečtěte si jeho 
podivuhodná dobrodružství.

Od 6 let
163 × 238 mm,
pevná, 148 str.

249 Kč

109 Kč

Od 6 let
129 × 193 mm,
pevná, 120 str.

149 Kč

89 Kč

Od 8 let
163 × 238 mm,

pevná, 56 str.
249 Kč

119 Kč

Od 6 let
148 ×205 mm,
pevná, 104 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
170 × 243 mm,
pevná, 112 str.

269 Kč

129 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 296 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let
128 × 198 mm,

pevná, 80 str.
149 Kč

79 Kč

Od 7 let
128 × 198 mm,
měkká, 112 str.

149 Kč

79 Kč

Od 8 let
140 × 210 mm,
pevná, 264 str.

249 Kč

129 Kč

Od 6 let
129 × 198 mm,
pevná, 176 str.

189 Kč

94 Kč

Od 7 let
128 × 198 mm,
měkká, 112 str.

149 Kč

79 Kč

Od 8 let
105 × 160 mm,
pevná, 248 str.

249 Kč

129 Kč
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Čáry života
Zapomeň na svou čest. Musíš jen přežít! 
První díl knižní série od autorky 
bestsellerové Divergence.

Oko za oko
Středoškolačky Kat, Mary a Lillia se chtějí 
pomstít těm, kteří je šikanovali, vysmívali 
se jim a udělali jim ze života peklo. 
I hodné holky se umějí bránit. 

Oheň a plamen
Druhý díl série Oko za oko od Jenny 
Hanové, autorky knihy Všem klukům, 
které jsem milovala.

Prach a popel
Oko za oko, zub za zub – konec velké 
pomsty se blíží. Třetí díl oblíbené série.

Hraničářův učeň:  
Nositelé dubového listu
Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou 
konečně prchnout ze Skandie. Evanlyn  
tje však unesena temudžajskými jezdci, 
příslušníky početného národa, který 
obývá rozlehlé stepi na východ od 
Skandie.

Tady končí svět
Janie a Micah byli od základní školy 
nerozlučnou dvojicí. Jejich přátelství je 
perfektní, ale nikdo se o něm nesmí 
dozvědět. Jednoho dne se Janie ztratí 
a Micah začne o všem pochybovat.

Divergence– filmové vydání
Poznejte blízkou budoucnost, ve které 
možná budeme jednou žít! První díl  
bestsellerové dystopické trilogie 
s filmovou obálkou.

Aliance – filmové vydání
Závěr bestsellerové trilogie Divergence, 
která uchvátila miliony čtenářů, odhaluje 
šokující tajemství dystopického světa! 
Vydání s filmovou obálkou!

Divoká píseň
Vítejte v temném městě Verity, kde 
najdete všechno, jen ne bezpečí… 
protože tohle místo ohrožují monstra, 
která se zrodila z násilí.

Artemis Fowl – Poslední 
strážce
Závěrečný díl fowlovské série kombinuje 
prvky pohádky a irského folklóru. Celou 
knihu provází zlomyslný smysl pro legraci 
občas dovedený na hranu černého 
humoru.

Stačí jen chtít
Sociální síť s názvem NEED nabízí svým 
uživatelům vše, co chtějí mít. Kaylee 
potřebuje získat novou ledvinu pro 
nemocného bratra. Pak si ale uvědomí, 
jak vysokou cenu bude muset zaplatit. 

Láska mezi řádky
Delilah čte ráda pohádkový příběh, 
v němž se princi zalíbí dívka, která čte 
opakovaně jeho příběh. Může jejich  
láska vydržet, když každý pochází 
z jiného světa?

Od 14 let
145 × 205 mm,
pevná, 424 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
127 × 198 mm,
měkká, 198 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
145 × 205 mm,
pevná, 336 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 272 str.

269 Kč

129 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 248 str.

269 Kč

129 Kč

Od 12 let
114 × 194 mm,
pevná, 288 str.

249 Kč

69 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 400 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
145 × 205 mm,
měkká, 344 str.

249 Kč

119 Kč

Od 15 let
135 × 203 mm,
měkká, 272 str.

249 Kč

129 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 304 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
145 × 205 mm,
měkká, 368 str.

249 Kč

119 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 320str.

299 Kč

149 Kč
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Bystrá kobyla bila kopyty  
na babykové mýtině
Cvičebnice vyjmenovaných slov pro žáky 
1. stupně ZŠ. Každá kapitola obsahuje 
vysvětlení významu vyjmenovaných slov, 
přehled odvozených slov a upozornění na 
časté chyby. Kapitolu pak uzavírají cvičení 
a klíč.

Čtení podle obrázků
Doplňkový výukový materiál v oblasti 
komunikační a slohové výchovy. 
Vyprávění podle obrázkových příběhů 
obohacuje slovní zásobu a prohlubuje 
vzájemnou komunikaci.

Písmenkový svět
Doplňkový výukový materiál k nácviku 
jednotlivých písmen s využitím genetické 
metody čtení pro žáky 1. ročníku ZŠ. 
Součástí je metodická příručka pro 
učitele.

Dysgrafie
Pestré aktivity pro děti mladšího školního 
věku, které se zatím s tužkou či perem 
příliš nekamarádí. Nenásilnou formou tak 
procvičí jemnou motoriku, kreativitu 
a představivost.

Slovní druhy s čertíkem 
Kvítkem
V knize najdete spoustu cvičení 
k určování slovních druhů. V příloze pak 
jsou kouzelné karty. Z jedné strany je 
vždy zvýrazněné slovo pro určení 
slovního druhu a z druhé strany obrázek 
se správnou odpovědí. 

Vyjmenovaná slova  
s čertíkem Kvítkem
Obsahuje řadu cvičení na vyjmenovaná 
slova a v příloze kouzelné karty, které 
mají z jedné strany úkol na doplnění i/y 
a z druhé strany odpověď.

Gramatika v obrázcích: 
Španělština
Pro všechny, které už nebaví staré 
nezáživné metody a chtějí se učit 
moderně a efektivně, je tato unikátní 
učebnice gramatiky. Snadno pochopíte 
i ty nejzáludnější gramatické jevy.

Gramatika v obrázcích: 
Němčina
Preferujete vizuální vnímání? V této 
učebnici je výklad gramatických jevů je 
postaven na vtipně a rafinovaně 
vybraných příkladech, které doplňuje 
velké množství obrázků.

Přírodopis do kapsy pro 
2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš 
mít příležitost. Na jedné straně kartičky je 
otázka, na druhé správná odpověď. 
Součástí kompletu je praktická krabička.

Zeměpis do kapsy pro  
2. stup. ZŠ (192 kartiček)
192 kartiček se základním učivem ze 
zeměpisu můžeš mít stále u sebe. Sestav 
si vlastní sadu a procvičuj témata, která 
právě probíráte ve škole. 

Český jazyk do kapsy pro  
2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš 
mít příležitost – cestou do školy, při 
čekání na kamarády nebo o přestávkách. 
Kartičky díky perforaci snadno oddělíš. 
Součástí kompletu je praktická krabička.

Panovníci českých zemí:  
kompletní přehled
Chronologický přehled všech knížat, králů 
a prezidentů od Sáma po Miloše Zemana.

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 96 str.

189 Kč

99 Kč

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 48 str.

179 Kč

89 Kč

Od 11 let
210 × 297 mm,
měkká, 16 str.

99 Kč

49 Kč

Od 6 let
205 × 292 mm,
měkká, 36 str.

99 Kč

49 Kč

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 40 str.

179 Kč

89 Kč

Od 11 let
210 × 297 mm,
měkká, 16 str.

99 Kč

49 Kč

Od 6 let
205 × 292 mm,
měkká, 64 str.

99 Kč

49 Kč

Od 12 let
162 × 229 mm,
měkká, 320 str.

349 Kč

169 Kč

Od 11 let
210 × 297 mm,
měkká, 16 str.

99 Kč

49 Kč

Od 7 let
207 × 288 mm,
měkká, 32 str.

99 Kč

49 Kč

Od 12 let
162 × 229 mm,
měkká, 320 str.

349 Kč

169 Kč

Od 9 let
830 × 220 mm,
měkká, 10 str.

79 Kč

49 Kč
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20 divů světa v 1000 tečkách
Objevujte skvosty naší planety ve formě 
spojovaček složených z 1000 teček. 
Výsledné obrazy můžete díky perforaci 
z knihy vytrhnout, zarámovat a vystavit.

20 zvířat v 1000 tečkách
Publikace 20 zvířat v 1000 tečkách vám 
přinese hodiny zábavy a odpočinku, po 
nichž vám zbude spousta krásných 
obrazů. 

Hrajeme si na farmě  
3D model
Přečti si ilustrovaný příběh a odkrývej 
klopy, pod kterými najdeš spoustu 
překvapení. Z barevných kartonových dílků 
si pak postav farmu (21 x 20 x 27 cm) 
a hraj si se všemi šesti postavami z knížky.

Domeček pro panenky  
3D model
Otáčej jednu stránku po druhé a začti se do 
kouzelného příběhu. Pak si postav dvoupatro-
vý domeček pro panenky (27 x 18 x 25 cm). 
S jednotlivými kousky vybavení si ho můžeš 
zařídit přesně podle svého vkusu!

Postav si svou lokomotivu
Ponořte se do fascinující historie vlaků, 
od koněspřežky přes vysokorychlostní 
vlak po vlaky, které využívají magnetic-
kou levitaci. Obsahuje detailní model 
parní lokomotivy Jupiter.

Postav si své letadlo
Ponořte se do historie letectví, zjistěte, 
jaké přístroje v letadlech naleznete 
a k čemu slouží, seznamte se s lidmi 
z tohoto oboru. S vloženou stavebnicí 
detailního modelu trojplošníku Fokker 
DR. 1.

Vybarvovací atlas zvířat
Seznamte se s mapami jednotlivých 
kontinentů, které si vybarvěte podle 
libosti. Víte, kde žijí kojoti? A na kterém 
ostrově najdete skoro všechny vačnatce? 

Domácí laboratoř
Napiš tajnou zprávu neviditelným 
inkoustem, potom nech vybuchnout 
sopku, vyrob šumivé bomby do koupele 
nebo se zavři v kuchyni a připrav výborná 
barevná krystalová lízátka…

Zářivé obrázky – Zvířátka na 
dvorku
Užij si báječnou zábavu s barevnými 
zvýrazňovači. Vybarvi bílá místa a uvidíš, 
jak barevné plochy na černém pozadí 
krásně vyniknou a zazáří. 

Zářivé obrázky – Zvířátka 
v lese
Pozvi do svého pokojíčku veselé barvy 
a dobrou náladu! Hotové obrázky díky 
perforaci snadno vytrhneš a můžeš je dát 
do rámečku nebo jen tak nalepit na zeď.

Omalovánky pro holky –  
Tanečnice
Užijte si zábavu s omalovánkami 
a třpytivými samolepkami, které si 
můžete nalepit tam, kam budete chtít. 
Na své osobní věci nebo přímo do 
obrázků!

Dodělej tuhle knihu
Kniha od autorky Destrukčního deníku 
plná kreativních nápadů.

Od 10 let
254 × 356 mm,
měkká, 48 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
245 × 345 mm,

pevná,16 str.
499 Kč

239 Kč

Od 4 let
220 × 220 mm,
měkká, 36 str.

129 Kč

69 Kč

Od 10 let
254 × 356 mm,
měkká, 48 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
245 × 345 mm,

pevná,16 str.
499 Kč

239 Kč

Od 4 let
220 × 220 mm,
měkká, 36 str.

129 Kč

69 Kč

Od 4 let
250 × 300 mm,

pevná, 10 str.
499 Kč

239 Kč

Od 4 let
285 × 375 mm,

pevná, 48 str.
369 Kč

179 Kč

Od 4 let
270 × 279 mm,
měkká, 16 str.

89 Kč

49 Kč

Od 4 let
250 × 300 mm,

pevná, 10 str.
499 Kč

239 Kč

Od 8 let
216 × 276 mm,
pevná, 160 str.

399 Kč

199 Kč

Od 11 let
190 × 238 mm,
měkká, 208 str.

229 Kč

109 Kč
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15

OBJEDNÁVKA Z KATALOGU VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2021
Tento objednávkový list je určen pro rodiče dětí. Neposílejte ho prosím do Albatros Media, ale předejte ho ve škole pedagogovi, který má na starosti Školní klub Egmont,  

Klub mladých čtenářů Albatros nebo Knižní klub Fragment. Knihy z tohoto katalogu expedujeme pouze do vyprodání zásob. 

Objednávám závazně níže označené tituly, celkem  knih v celkové hodnotě  Kč 

Jméno a příjmení:  Třída: 

ZŠ:  Podpis rodičů: 

101 výtvarných projektů s AMOSem 179 Kč

20 divů světa v 1000 tečkách 99 Kč

20 zvířat v 1000 tečkách 99 Kč

280 zvířecích omalovánek 149 Kč

Aliance – filmové vydání 119 Kč

Angry Birds ve filmu – Aktivity se samolepkami 69 Kč

Artemis Fowl – Poslední strážce 69 Kč

Asterix – XII úkolů pro Asterixe 119 Kč

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem 199 Kč

Brisingr 199 Kč

Buřtík a Špejlička – Cesta do Žatce 89 Kč

Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině 99 Kč

Cesta kolem světa za 80 rébusů 199 Kč

Čáry života 149 Kč

České, moravské a slezské hrady ve faktech, mýtech a legendách. 189 Kč

Český jazyk do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček) 49 Kč

Čtení podle obrázků 49 Kč

Čuňa, Zulu a Ferda 119 Kč

Čurumbum 119 Kč

Deník malého poseroutky 2 (audiokniha) 99 Kč

Deník malého poseroutky 3 (audiokniha) 99 Kč

Deník malého poseroutky 4 – audio CD 99 Kč

Deník malého poseroutky 5 (audiokniha) 119 Kč

Deník malého poseroutky 6 (audiokniha) 119 Kč

Destrukční deníček 79 Kč

Divergence – filmové vydání 119 Kč

Divoká píseň 149 Kč

Dodělej tuhle knihu 109 Kč

Domácí laboratoř 199 Kč

Domeček pro panenky 3D model 239 Kč

Ducháčkovic rodina aneb Mlžani v nesnázích 109 Kč

Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audiokniha pro děti) 99 Kč

Dům pro myšku Elišku 109 Kč

Dysgrafie 49 Kč

Ela a Mrkvička – Poníci na horké stopě 69 Kč

Encyklopedie českých traktorů 189 Kč

Fantastické experimenty v kuchyni 119 Kč

FOX – Policejní nábor 79 Kč

Gramatika v obrázcích – Němčina 169 Kč

Gramatika v obrázcích – Španělština 169 Kč

Holčička, která nemohla snít 149 Kč

Hotel U Zvířátek – Vzhůru na výstavu! 79 Kč

Hrajeme si na farmě 3D model 239 Kč

Hraničářův učeň – Kniha šestá – Čaroděj na severu 179 Kč

Hraničářův učeň – Nositelé dubového listu 149 Kč

Hravé kreslení pro holky 49 Kč

HUNGER GAMES – komplet (audiokniha) 179 Kč

Chemické prvky kolem nás 109 Kč

Já, JůTuber 1-3 BOX 369 Kč

Jak Nepořádníček naučil děti uklízet 119 Kč

Jak se Káťa naučila zavazovat tkaničku 99 Kč

Jak se tvoří mandaly 119 Kč

Jak to chodí v cirkusu 99 Kč

Jaké svátky slaví děti celého světa 99 Kč

Jojo, velká dobrodružství malého pejska 99 Kč

Justýnka a asistenční jednorožec (audiokniha pro děti) 139 Kč

Kam chodí kosmonauti na záchod? 139 Kč

Kde je ten pravý balon? 99 Kč

Kdo bydlí ve starém dubu? 89 Kč

Klub Tygrů – Přízrak černého obra 99 Kč

Kluk ze zoo 94 Kč

Korálkové šperky nejen pro náctileté 149 Kč

Kouř z komína 139 Kč

Kouzelnický svět J. K. Rowlingové: Filmová magie 249 Kč

Kouzelnými vrátky pojďme za zvířátky – Do lesa 79 Kč

Kristián a kocour Teo 99 Kč

Křečkosaurus rex 129 Kč

Ladův Veselý přírodopis 79 Kč

Lákavé svačinky z ovoce a zeleniny 59 Kč

Láska mezi řádky 149 Kč

LEGO® Batman Chaos v Gotham City! 99 Kč

LEGO® CITY Honička ve vysoké rychlosti 179 Kč

LEGO® City Souboj s plameny 99 Kč

LEGO® Disney Princezna™ Samolepková knížka s aktivitami 79 Kč

LEGO® Disney Princezny™ Seznam se s princeznami 99 Kč

LEGO® ELVES Síla temné magie 99 Kč

LEGO® EMOTICON Kniha samolepek 99 Kč

LEGO® Harry Potter Kniha plakátů 119 Kč

LEGO® NEXO KNIGHTS™ – Monstroxova kniha 179 Kč

LEGO® NEXO KNIGHTS™ Rytířský kodex 179 Kč

LEGO® NINJAGO Garmageddon v městečku Ninjago 99 Kč

LEGO® NINJAGO: Kniha Spinjitzu 179 Kč

LEGO® NINJAGO® Krabička plná knih 149 Kč

LEGO® NINJAGO® Oblíbení protivníci 99 Kč

Listopie aneb seznamové šílenství 69 Kč

Malý pražský chodec 119 Kč

Minecraft – Kniha tajemství pro přežití 79 Kč

Minecraft Průvodce světem miniher hráč proti hráči 119 Kč

Moje první encyklopedie – Lidské tělo 149 Kč

Motýli 109 Kč

Na co se veverky těšily a další pohádky o zvířátkách 109 Kč

Na stavbě 119 Kč

Národní pohádky pro malé děti 124 Kč

Nausika, dívka z Knossu 129 Kč

Nebezpečná zvířata 129 Kč

Nejvyšší hora, nejmenší hvězda 199 Kč

O čem si šeptají souhvězdí? 129 Kč

Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM! 119 Kč

Obrázkové čtení – Karel IV. 99 Kč

Obrazy z Nového zákona 149 Kč

Od pohádky k pohádce – Pyžamasky 79 Kč

Oheň a plamen 149 Kč

Oko za oko 129 Kč

Omalovánky pro holky – Tanečnice 49 Kč

Panovníci českých zemí – kompletní přehled 49 Kč

Pátračka Gilda a Jezerní panny 119 Kč

Pávi – omalovánky pro velké 79 Kč

Pax, můj liščí přítel 129 Kč

Peppa – Bav se s Pepinou – Hrajeme si s Peppou 129 Kč

Peppa Pig – Moje první knihovnička 149 Kč

Peppa Pig – Obrázkové hádání 139 Kč

Peppa Pig – Učení s Peppou 1 2 3 79 Kč

Peppa Pig – Veselé hrátky s Peppou – Hádanky, hry, tři nové příběhy 129 Kč

Phineas a Ferb – Hvězdy showbyzbysu 79 Kč

Piráti – Ilustrovaná historie 129 Kč

PÍSMENKOVÝ SVĚT 49 Kč

Pohádkové dárky Josefa Lady 109 Kč

Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky 119 Kč

Pohádkový biograf: Perníková chaloupka 179 Kč

Pohádky Boženy Němcové 139 Kč

Polča 149 Kč

Poslední cesta do PODZEMÍ 199 Kč

Postav si své letadlo 239 Kč

Postav si svou lokomotivu 239 Kč

Poznej své smysly 89 Kč

Prach a popel 149 Kč

Princezna – Povídání o princeznách 149 Kč

Proč má Eda spoustu času a dospělí ne? 109 Kč

Proč má kos žlutý nos 129 Kč

Proč nekveteš? 99 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko 89 Kč

Případy pro Detektivní kancelář č. 2 – Operace Temný muž 99 Kč

Přírodopis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček) 49 Kč

Příšerné zlobilky (audiokniha pro děti) 99 Kč

Ptáci 109 Kč

Puberta 169 Kč

Pyžamasky – Moje první knihovnička 159 Kč

Rostliny 109 Kč

Rozkládací plakáty – NAŠE ZVÍŘATA + DIVOKÁ ZVÍŘATA 129 Kč

Skleněný trůn – omalovánky 109 Kč

Skřítek Křesadýlko a víla Rozárka 109 Kč

Slovní druhy s čertíkem Kvítkem 89 Kč

SpongeBob – Kam se poděl Gary? 99 Kč

SpongeBob mezi medúzami 89 Kč

Stačí jen chtít 129 Kč

Star Wars Povstalci – Tři, dva, jedna, lep! 59 Kč

Supermáma 119 Kč

Svět draků 169 Kč

Šmoulí olympiáda 69 Kč

Šmoulí polévka 69 Kč

Šmoulové – 120 vtípků a jiná překvapení 89 Kč

Tady končí svět 129 Kč

Tajemství starého domu 129 Kč

Tajuplné království – Obláčkový ostrov 79 Kč

Tajuplné království – Útes mořských panen 79 Kč

Tatínek píše paměti 129 Kč

Tim Tolar aneb Prodaný smích 149 Kč

Tohle je pletení 149 Kč

Třináctý odstavec – Ztráty a nálezy 149 Kč

Učíme děti myslet a mluvit 129 Kč

Ušijte si sami 169 Kč

Včera a dnes – Jak se dříve bydlelo 99 Kč

Velkej frajer Nate 8 99 Kč

Vilma běží o život (audiokniha pro děti) 124 Kč

Všechna moje strašidla – Tajemství strašidelného zámku 139 Kč

Vybarvovací atlas zvířat 179 Kč

Vyjmenovaná slova s čertíkem Kvítkem 89 Kč

Vylušti zakrátko, jak žije zvířátko 99 Kč

Zábavné schovávačky s kouzelnou baterkou 119 Kč

Zápisníky pro holky – zvířata + kočky a mandaly 79 Kč

Zářivé obrázky – Zvířátka na dvorku 69 Kč

Zářivé obrázky – Zvířátka v lese 69 Kč

Zdeněk Svěrák – Tři bratři 179 Kč

Zeměpis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček) 49 Kč

Zoubková víla 119 Kč

Ztraceni v džungli 99 Kč

Zvířata a jejich mláďata 129 Kč

Žáby 109 Kč

Název Cena Počet Název Cena Počet

Celkový počet objednaných knih: Celková cena objednávky:



Listopie aneb seznamové 
šílenství
Poskládej si ty nejlepší a top seznamy 
přímo na míru! Jaké jsou tvoje nejlepší 
vlastnosti nebo nejlepší kamarádky? 
Můžeš se i zasnít a vybrat si, co z tebe 
jednou bude! 

Supermáma
V knize naleznete více než 25 výrobků, 
které lze po vytvoření i prakticky využít, 
a soubor šablon pro jednodušší tvoření. 
Srozumitelné postupy jsou doplněné 
o názorné fotografie.

Učíme děti myslet a mluvit
Bohatě ilustrované kniha s říkankami je 
určena k následování, přetváření, 
parodování, ke zpěvu, k ilustrování 
i k přemýšlení. 

Puberta
Jak dospívajícím poskytnout oporu 
a budovat vzájemný vztah? Jak dopřát 
volnost, ale zároveň nastavit mantinely? 
A jak se vyhnout konfliktům v rodinném 
životě? 

280 zvířecích omalovánek
Omalovánky nejoblíbenějších zvířat 
v jednom boxu! Koťátka, sovičky, koně 
a psi. Připravte si pastelky či fixy a pusťte 
se do vybarvování překrásných tvorů tak, 
jak je vidíte jen vy!

Hravé kreslení pro holky
Nauč se kreslit postavičky nebo roztomilá 
zvířátka, spojuj tečky a objevuj, co se za 
nimi skrývá, dobarvuj a vybarvuj podle 
své představivosti. 

Pávi – omalovánky pro velké
Dejte volnost své fantazii! Více než 
30 nádherných obrázků inspirovaných 
tradičním uměním, starožitnými výrobky 
a dávnými motivy z tapet, mozaik 
a keramiky.

Jak se tvoří mandaly
Vytvořte svoji zcela unikátní mandalu 
podle postupu v této knížce a vtiskněte jí 
tak svůj vlastní rukopis.

Lákavé svačinky z ovoce 
a zeleniny
Ovocné a zeleninové pokrmy nemusí být 
jen zdrojem látek nezbytných pro lidské 
zdraví. Může to být i ZÁBAVA! Povyšte 
obyčejnou sváču na labužnický požitek.

Ušijte si sami
V knize naleznete 18 návodů opatřených 
podrobným fotopostupem i s kompletní-
mi střihovými přílohami, takže vytvořit 
působivé modely bude hračka.

Tohle je pletení
Kniha pro začínající pletařky.  
10 podrobných návodů na 10 moderních 
a užitečných výrobků vás provede základy 
s lehkostí, vtipem a porozuměním pro 
začátečnické nezdary.

Korálkové šperky nejen pro 
náctileté
Vyrob si originální šperky podle tvých 
představ. Na stránkách této knížky najdeš 
vše, co potřebuješ vědět o práci s korálky.

Od 12 let
110 × 190 mm,
měkká, 80 str.

139 Kč

69 Kč

Od 7 let
224 × 224 mm,
měkká, 280 str.

299 Kč

149 Kč

Od 8 let
167 × 225 mm,
měkká, 128 str.

249 Kč

59 Kč

Od 7 let
210 × 270 mm,
pevná, 120 str.

249 Kč

119 Kč

Od 6 let
207 × 290 mm,
měkká, 32 str.

79 Kč

49 Kč

Od 15 let
208 × 276 mm,
měkká, 96 str.

349 Kč

169 Kč

Od 5 let
210 × 297 mm,
měkká, 104 str.

269 Kč

129 Kč

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 64 str.

149 Kč

79 Kč

Od 12 let
197 × 241 mm,
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 18 let
170 × 243 mm,
měkká, 248 str.

349 Kč

169 Kč

Od 12 let
230 × 230 mm,
měkká, 104 str.

249 Kč

119 Kč

Od 12 let
210 × 270 mm,
měkká, 104 str.

299 Kč

149 Kč

JAK OBJEDNAT KNIHY Z TOHOTO KATALOGU:
• Zaškrtněte v objednávkovém formuláři vybrané tituly a vyplňte kontaktní údaje.
• Dejte objednávku podepsat rodičům.
• Objednávku odevzdejte ve škole paní učitelce/panu učiteli, který má na starosti Klub mladých čtenářů Albatros, Knižní klub Fragment nebo Školní klub Egmont.
•  Všechny objednané knížky zasíláme hromadně do Vaší školy, kde Vám je předá paní učitelka/pan učitel, kterému jste odevzdali objednávku a kterému podle jeho pokynů zaplatíte částku 

za objednané knihy. Na něj se obracejte i s případnými reklamacemi.
• Objednávku NEPOSÍLEJTE přímo do společnosti Albatros Media.
Vydává Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4. Kontakt: tel. 261 397 272 a 261 297 202 nebo www.kmc.cz, e-mail: kmc@albatrosmedia.cz


