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TLAPKOVÁ PATROLA –
POHÁDKY PRO 
VŠECHNY TLAPKY
Chtěli byste zažít spoustu dobrodružství plných 
zábavy a týmové spolupráce? Stačí štěknout o po-
moc a odvážné tlapky už se ženou! Tentokrát se 
oblíbení hrdinové vy-
dají do jurského světa 
za dinosaury, pomo-
hou mimozemšťánkovi 
v nesnázích, zachrání 
školní autobus a pustí 
se do přípravy té nej-
lepší oslavy narozenin. 
Ponořte se do napína-
vých příběhů a prožijte 
báječné chvíle s Tlap-
kovou patrolou!

VELIKONOCE – 
HISTORIE, ZVYKY, 
TRADICE
Velikonoce  - pro někoho svátky jara, pro 
jiného nejvýznamnější a nejdůležitější 
křesťanský svátek. Jaká je historie Veliko-
noc? Jak je slavili naši předkové a jaké 
zvyky a tradice dodržovali? Jaké pokrmy 
se tradičně na Velikonoce připravovaly 
a někde i dodnes připravují? Jaké pověry 
a pranostiky se k těmto svátkům vážou? 
Jak se tyto svátky slaví ve světě? Jak ovliv-
nily českou literaturu? Odpovědi najdete 
v této bohatě ilustrované knize

Věk: 7+, 210 × 275 mm, váz., 120 str.

299,-239
,-
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OD POHÁDKY 
K POHÁDCE – 
TLAPKOVÁ PATROLA 2

Tlapková patrola opět zasahuje! Vydejte se s oblíbe-
nou partou statečných štěňat za dobrodružstvím. 
V této knížce si můžete přečíst, jak tlapky pomohly 
pilotce, které se porou-
chalo letadlo, jak opravily 
tříkolku nebo jak se jim 
podařilo zachránit Den 
kamarádů.

TLAPKOVÁ PATROLA –
KNÍŽKA ZÁBAVNÝCH 
ÚKOLŮ
Připoj se k Ryderovi, Chaseovi, Marshallovi, Rubbleo-
vi, Skye, Rockymu a Zumovi a bav se hravými úkoly 
v tomto sešitu! Můžeš kreslit, malovat, vystřihovat, 
hrát si a mnoho dalšího! 
Naučíš se spoustu užiteč-
ných věcí, protože naše 
heslo přece zní: Vůbec 
žádná práce neodolá naší 
tlapce!

Věk: 5+, 195 × 255 mm, váz. , 160 str. Věk: 5+, 220 × 290 mm, brož., 64 str.Věk: 5+, 163 × 234 mm, váz. , 64 str.

199,-15
9,-

299,-239
,-

149,-11
9,-
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 Spoj obrázky se správným 
slovem.

Které jablko je 
nejv tší? Správnou 
tlapku vybarvi.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?

Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, můžete si je objednat dvěma 
způsoby:

  1. Vyplňte objednávku na s. 21 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, 
kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti spolupráci 
s Knižním klubem Fragment. U tohoto pedagoga pak děti objednané 
knížky zaplatí a vyzvednou. V tomto případě nakoupíte knihy za 
zvýhodněné ceny uvedené v katalogu a nebudete platit žádné poštovné. 

  2. Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e-shop  
www.albatrosmedia.cz, kde knihy budete platit předem (on-line) při 
objednání a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu. 
Při zadání slevového kódu KKFJARO21 získáte na všechny knížky slevu 
20 % a navíc poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné 
ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogových cen, uvidíte 
v košíku po zadání slevového kódu. Kód má platnost 
od 15. 3. do 30. 4. 2021.



ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO 
LESA – ŠTĚŇÁTKO ŠTEFI
Štěňátko Štefi začalo chodit do školy a moc se 
chce naučit počítat. Jenže jak se má soustředit 
na čísla, když Kouzelný les je tak krásný a zají-
mavý? Poradí mu některý z kamarádů jak udržet 
pozornost, nebo si bude muset poradit samo?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že 
pomáhat je krásné.

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

149,-11
9,-

Nabízíme také: 

 ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
 KRÁLÍČEK KÁŤA
 JEŽEČEK JÁJA

149,-11
9,-

149,-11
9,-

Věk: 9+, 197 × 234 mm, váz. , 68 str.

ČESKÝ ROK
Víte, kdy se vynášela Morena, jak probí-
há jízda králů a čím si Škaredá středa vy-
slouži la své jméno? A tušíte, kde mají své 
kořeny české a moravské lidové zvyky a tra-
dice? Zábavnou formou, které snadno 
porozumějí malé děti, se dozvíte spoustu 
informací o původu a významu tradic. Ne-
chybějí ani návody na výrobu tradičních 
předmětů nebo říkadla.

199,-15
9,-

Věk: 5+, 115 × 160 mm, brož., 192 str.

POŽÁRNÍK SAM – 
6 OMALOVÁNKOVÝCH BLOKŮ
Šest skvělých sešitů plných omalovánek 
s požárníkem Samem a jeho kamarády 
z Pontypandy. Spousta úžasných obrázků 
čeká na to, aby je někdo vybarvil pestrý-
mi barvami!

199,-15
9,-

JIŘÍ ŽÁČEK DĚTEM
Chcete vědět, co se učí v Aprílové škole? 
Kdo se skrývá v telefonním sluchátku? Ja-
ké rošťárny vymýšlí tiskařský šotek? Proč 
je pozdě honit bycha? Pojďte s námi do 
světa veselých básniček a pohádek a do-
zvíte se ještě spoustu dalších věcí.  Výběr 
nejhezčích básniček a pohádek Jiřího Žáč-
ka s kouzelnými obrázky Vlasty Baránko-
vé. Oba dva malým čtenářům přátelsky 
vzkazují: Buďte hraví, ať jste zdraví!

Věk: 5+, 210 × 297 mm, váz., 96 str.

299,-239
,-

63

Kluci, holky – pozor! Tahle fotka
to je podobizna
tiskařského šotka.Všechna slova v okolípřevrací a komolí!V tom je prostě mistr světa.Neobstojí před nímžádná věta.

KDO SE ŽENÍ? ČENICH!PES MÁ ČTYŘI ROHY.Pro legrácky má ten rošťák vlohy!
JÍTE RÁDI VÝRY?HOLIČ STŘÍHÁ HLASY.Copak nás má všechny za mamlasy?
OBUJTE SI NOTY!V NOCI PADÁ KOSA.Potrestejte toho utřinosa!
KOŘENÍTE VEPŘEM?TRÁVA ŽERE KRÁVU.Zatkněte ho! My jsme přece v právu!
Gdo muk f aloutrijách žabrání?Vyplašuji pr něm šátrání!Kláda sedum za vinu+žere misku zločinu%Krindypindy řádný trest§

Zdraví šotek: Ptáci 4est!

62

Letí lehce jako vážky,
přenesou se přes překážky.
Letí spolu na výlet,
sláva, nazdar, šťastný let!

A co všechno vidí dole!
Města, řeky, lesy, pole,
auta, vlaky, stádo krav,
které bučí na pozdrav.

Pak se snesou na palouku,
říkají si: „Ty můj brouku!“
Když se k sobě přitulí,,
vrtí přitom vrtulí.

1



DISNEY – NEJKRÁSNĚJŠÍ 5MINUTOVÉ 
POHÁDKY
Víte, co vše se stalo za devatero horami a deva-
tero řekami? Třeba to, že chasník Mickey našel 
v lese chaloupku z perníku, princ Donald jel za 
svou princeznou přes celý svět, Červená Min-
nie nesla babičce košíček s dobrotami, a ještě 
mnohem víc! V úžasně ilustrovaných příbězích 
na vás čekají postavičky od Disneyho v nové 
roli – jako hrdinové klasických pohádek. A kaž-
dá z nich je právě tak dlouhá, že ji s dětmi za 
pět minut přečtete až do šťastného konce.

Věk: 4+, 222 × 233 mm, váz., 304 str. 

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

KOUZELNÍ PONÍCI – 
TŘPYTIVÉ ŠTĚSTÍ
Stephanie je nešťastná. Musí se rozloučit s poní-
kem, na kterém jezdila odmalička. Je už moc 
velká a on ji neunese. Když ale potká kouzelného 
poníka Oriona, trápení a smutek rázem zmizejí. 
Najednou už není sama. Má nového kamaráda, 
se kterým jistě zažije spoustu dobrodružství.

DISNEY – NEJMILEJŠÍ 
SBÍRKA POHÁDEK
Vydejte se na nezapomenutelnou cestu 
s nejmilejšími pohádkami z dílny Walta 
Disneyho. Pomozte Aladinovi najít kou-
zelnou lampu v srdci pouště, utkejte se 
v souboji s pirátským kapitánem Hákem 
nebo uprchněte se zlatovlasou princez-
nou Locikou z věže a objevte svět. Nechte 
se vtáhnout do neobyčejných dobrodruž-
ství oblíbených hrdinů a připomeňte si 
jedinečná filmová zpracování pohádko-
vých příběhů.

Také vyšlo:

  KOUZELNÍ PONÍCI –
NOVÁ KAMARÁDKA

  KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO – 
VZHŮRU DO OBLAK

399,-31
9,-

149,-75
,-

169,-13
9,-

169,-13
9,-

Věk: 4+, 197× 267 mm, váz., 192 str.

349,-279
,-

2

268

DOMEČEK 
PRO MALÉ VÍLY
Pojď si hrát s pohádkovým domečkem! 
V kuchyňce připrav výborné občerstvení, 
v ložnici si vyber ze skříně ty nejkrásnější 
šaty, pozvi kamarádky víly a čajový dý-
chánek na zahradě může začít. Rozkláda-
cí domeček s pohyblivými prvky, vyklá-
pěcím nábytkem a více než 50 dalšími 
doplňky můžeš jednoduše sbalit a vzít si 
ho všude s sebou.

Věk: 4+, 246 × 248 mm, leporelo

299,-14
9,-
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SLEVA 50 %  

SLEVA 50 %  



ČTEME S RADOSTÍ –
PRÁZDNINY V PALMÁRII
Elišku čeká její první cesta letadlem. Spolu s rodi-
či se těší na teplo a krásnou pláž, nikdo z nich však 
ani v nejmenším netuší, že země, do které míří, je 
kouzelná! V Palmárii si Eliška rychle najde nové 
kamarády – opičku Palmínu a opičáka Bandyho. 
Společně vykouzlí v tropech sníh, z mořské hladi-
ny udělají kluziště a postaví sněhuláky z písku. 
Jednoduchý příběh je přizpů-
sobený danému stupni čtenář-
ských dovedností a doplněný 

krásnými ilus-
tracemi.

ČTEME SAMI – JAK SI VELKÁ MALÁ 
HOLČIČKA UPEKLA KOUZELNÝ DEN
Jestli jste ještě nikdy nepekli kouzelný den, je 
čas to vyzkoušet. Velká malá holčička Táňa 
vám s radostí poradí, jak na to. Určitě se do 
toho nepouštějte sami, s kamarády to bude 
větší legrace. Pak už jen stačí smíchat několik 
tajných ingrediencí a čekat, co se stane. 
Příběh doplněný krásnými ilustracemi je při-
způsoben čtenářským schopnostem začínají-
cích čtenářů. Jednoduchý text a větší velikost 

písma jim usnadní první sa-
mostatné pokusy o čtení.

ČTEME S OBRÁZKY –
ČARODĚJNICE LEXA 
A SPLAŠENÁ HŮLKA
Čarodějnice Lexa vaří svoji oblíbenou dýňovou po-
lévku. Dnes se jí ale vůbec nic nedaří. Nejdřív jí do 
polévky spadnou začarované houby a potom se 
splaší i její kouzelná hůlka. 
Ani u kouzelníka Vika není 
všechno tak, jak má být. 
Jak tyto zmatky dopad-
nou?
Zapojte svého předškolá-
ka a nechte ho „číst“ po-
mocí obrázků. Naučí se 
sledovat text a seznámí se 
s velkými písmeny abe-
cedy. 
Kniha je vhodná také pro 
prvňáčky, kteří se učí číst 
genetickou metodou.

Věk: 7+, 170 × 220 mm, váz., 72 str.Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 48 str.

I
229,-18
4,-

199,-15
9,-
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ČTEME S OBRÁZKY – 
ŇUFÍKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Na každé štěně čeká den, kdy opustí maminku a pře-
stěhuje se do nové rodiny. Ňufíkovi se stalo to samé. 
Honzíka, svého dvounohého kamaráda, si však rychle 
oblíbil a poznal i spoustu 
nových kamarádů čtyřno-
hých. Chcete vědět, jaká 
dobrodružství zažili?
Zapojte svého předškolá-
ka a nechte ho „číst“ po-
mocí obrázků. Naučí se 
sle dovat text a seznámí se 
s velkými písmeny abe -
cedy. 
Kniha je vhodná také pro 
prvňáčky, kteří se učí číst 
genetickou metodou.

ČTEME SPOLU –
JAK SE VODNÍČEK 
STAL HASIČEM
Chytání dušiček do hrníčků vodníka Lojzíka moc 
neláká. On chce lidem pomáhat, a ne je topit! Po 
dlouhém hledání ho napadne, jak proměnit svou 
lásku k vodě a ke koním v něco užitečného. Co tak-
hle stát se hasičem!
Knížka pro společné čtení 
dětí a rodičů. Část textu je 
přizpůsobena začínajícím 
čtenářům. 

Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str. Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 56 str.Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str.

199,-15
9,-229,-18

4,-
229,-18
4,-

199,-15
9,-

229,-18
4,-

Také vyšlo:

ČTEME SAMI – 
GENETICKÁ METODA – 
JAK SI VELKÁ MALÁ 
HOLČIČKA UPEKLA 
KOUZELNÝ DEN

Také vyšlo:

ČTEME S RADOSTÍ – 
DOBRODRUŽSTVÍ 
S KOUZELNÝMI ZVÍŘATY

Pracovní 
listy 

zdarma 
ke stažení na 
www.kmc.cz



Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 104 str. Věk: 6+, 210 × 297 mm, brož., 64 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ 
ZOO – SNAŽIVÝ 
MEDVÍDEK 
Emina maminka bude mít narozeniny. Celá 
Záchranná zoo strýčka Horáce je proto na no-
hou a chystá oslavu. Pečlivé přípravy narušuje 
nově příchozí lední medvídek, který neustále 
skáče do řeči medvědici Belle a prosazuje 
vlastní nápady. Ema ví, že za jeho nevycvá-
laným chováním je jen touha vymyslet co 

nejhezčí vystoupení. Dokáže 
to ale Belle vysvětlit?

EXPERIMENTY 
NA 15 MINUT
Poznávej svět okolo sebe pomocí experi-
mentů!
Každý pokus začíná otázkou a je jen na 
tobě najít správnou odpověď. Ale neboj, 
vždy je přiložen přehledný návod, takže 
úspěch máš zaručený. Nechybí okénko se 
shrnutím toho, co díky pokusu můžeš 
zjistit, a také zajímavosti z praxe – napří-
klad seznam povolání, jež řeší typově 
stejné problémy.
Začni jednodušší-
mi pokusy a postu-
puj k těm složitěj-
ším. Uvědomíš si 
tak souvislosti, kte-
ré by tě předtím 
nenapadly.

199,-15
9,-

169,-13
9,-

Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
ROZPUSTILÁ PANDA

159,-12
9,-

Věk: 8+, 152 × 228 mm, brož.,  56 str.Věk: 6+, 216 × 285 mm, váz., 72 str.4

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 
KNÍŽKA NA CELÝ 
ROK
V království Arendelle najdete sníh i zába-
vu po celý rok! Pusťte se s Annou, Elsou 
a jejich kamarády do luštění rébusů i háda-
nek, užijte si příběhy plné dobrodružství 
a vyrobte si stylové drobnosti s tematikou 
Ledového království. A nuda nebude mít 
šanci!

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II – 
FILMOVÝ PŘÍBĚH JAKO 
KOMIKS
Elsu volá tajemný hlas a lidé z Arendelle jsou 
v nebezpečí. Elsa, odhodlaná zachránit své 
království a najít odpovědi na otázky, které ji 
trápí, vyráží s Annou, Kristoffem, Olafem 
a Svenem na nebezpečnou pouť na sever. 
Cestou přes Kouzelný les Elsa s Annou hleda-
jí pravdu a odhalí tajemství z dávné minulosti 
i původ Elsiny ledové magie. V cool vazbě!

O 
149,-11

9,-
249,-19
9,-

20

O

Odpovědi na straně 69

Sváteční	zábava
Elsa udělala pro lidi z Arendelle ledové 

kluziště. Dokážeš najít detaily na  

velkém obrázku?

21

Olaf je připravený na dobrodružství. Pořád se ale točí na ledu  a teď se mu motá hlava a je ztracený. Proveď ho kluzkým bludištěm ke Kristoffovi a Svenovi, aby mohli společně vyrazit za zábavou.

START

Odpovědi na straně 69

Dobrodružství	čeká

CÍL

Samozřejmě.  
Ledovce jsou  
řeky z ledu.  
AtohalLan  

je zamrzlý!

Slyším tě.  
A jedu za  
tebou.

Mezitím na 
březích 

Temného moře…

Elsa se pokouší 
překonat dorážející 
vlny, ale každý pokus 

selhává…

Elsa mu přehodí 
přes hlavu 

ledovou uzdu, ale 
kůň vzdoruje.

Zmrazí tedy dravé  
vlny a vytvoří  
ledovou cestu.

Ale zřítí se  
s ní do moře  

a spatří 
vodního koně 

NokKa.

Elsa se vynoří nad 
hladinu a NokK ji 
vleče po vlnách.

Elsa se nevzdává 
a vodního koně  

nakonec zkrotí…

A cválá  
na něm  

přes moře.

4140



LEGO® CITY 
UHASTE OHEŇ!
V LEGO® City vypukl požár! Hasičský sbor je však na-
štěstí vždy připraven i na neočekávané události. Pře-
čti si o této neohrožené 
partě v komiksu a v roz-
hovoru s velitelkou ha-
sičské čety. Také budeš 
hledat rozdíly, řešit 
rébusy a procházet blu-
dišti v LEGO City. Se-
stav si minifi gurku ve-
litelky hasičů a jejího 
no  vého hasičského ro-
bota a pak k nejbližšímu 
nouzovému východu, 
než Freya 
stihne do-
pít své hor-
ké kakao!

199,-15
9,-

NEOBYČEJNÁ 
ZVÍŘATA – 
MISTŘI ÚNIKU
Poznejte experty na neviditelnost!
V přírodě je spousta zvířat, která nespo-
léhají jen na sílu a vytrvalost, ale použí-
vají mnohem rafinovanější metody. Do-
kážou splynout s prostředím, nepřítele 
přechytračit jen díky maskování a z ne-
bezpečných situací uniknout tak, aniž by 
si jich někdo všiml. Poznejte barvu mě-
nící chameleony, kamenné ryby a další 
vychytralé zvířecí kouzelníky. Své zna-
losti si pak ověřte 
v zábavném kvízu na 
konci knihy!

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
MYŠÁKOVA KURÁŽ 
Lottie má za sebou mnohá dobrodružství, 
proto roste její sebevědomí i magické síly. 
Když ji na školním výletě začne opět otra-
vovat spolužačka Zara, rozhodne se zasta-
vit její šikanu jednou pro vždy. Bez věrné 
jezevčice Sofinky si však najednou není 
jistá, zda to zvládne. Naštěstí jí přijde na 
pomoc růžový myšák Fred, který má odva-
hy za dva!

Věk: 9+,  129 × 193 mm, váz., 96 str.

199,-15
9,-

Věk: 6+, 195 × 242 mm, váz., 32 str.

169,-13
9-

5

LEGO® ELVES POMSTA 
ELFÍ ČARODEJNICE
Emily Jonesová a její přátelé se vydali do Raganina 
Temného hradu, aby zachránili dračí královnu. Postav 
ministavebnici s malou 
myškou a pak se připrav 
na velké dobrodružství. 
Vyleť až k nebesům, 
pomoz Elfům a drakům 
porazit zlou elfí čaro-
dějnici a po cestě vyřeš 
hlavolamy. Čarovná ces-
ta tě dovede k poznání, 
jak důležité je přátelství. 
Přišel čas spojit síly!

LEGO® NINJAGO 
PŘIPRAVENI NA HRU?
Po celém městě se ztrácejí hráči – a s nimi zmizel 
i Jay! Sestav minifigurku Jaye a pomoz mu zorien-
tovat se ve virtuálním světě hry Prime Empire. Přečti 
si o tajné základně Me-
chanika a této záhad-
né arkádové hře. Pak 
zapoj své hráčské do-
vednosti a pomoz nin-
džům vyřešit hádanky, 
nakresli s nimi obrázky 
a najdi cestu spletitý-
mi bludišti, kde budou 
hledat svého přítele. 
Hra s mistry Spinjitzu 
začíná!

Věk: 5+, 205 × 288 mm, brož., 32 str. Věk: 7+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

199,-15
9,-

Věk: 5+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

199,-15
9,-

149,-11
9,-

Také vyšlo:

 MAGICKÁ ZVÍŘATA – 
KRÁLÍKOVO TAJEMSTVÍ 



HURÁ DO MUZEA
Co je to muzeum? Co tam můžete vidět? Kdo 
zde pracuje? Jak vznikají sbírky?
Nejen to se dozvíte, když se s námi vydáte na 
poznávací výlet do výstavních síní, depozitářů 
či skanzenů. Zjistíte, kdy muzea začala vznikat 
a proč jsou tak důležitá. Cesta povede napříč 
staletími i vědními obory. Seznámíte se s nej-
významnějšími sběrateli a dozvíte se, jaké 
muzejní poklady můžete ve sbírkách najít. 

Bonus! Mapa význam-
ných muzeí v České re-
publice a Evropě.

MARKÉTKA A KOUZELNÁ 
ZVÍŘÁTKA – ZLATÁ 
RYBKA
Pro Markétku je den ode dne těžší žít se 
zlou macechou a nevlastními sourozenci, 
kteří se k ní nechovají moc pěkně. Když 
během rybaření vytáhne z vody kouzelnou 
rybu, která jí nabídne, že jí splní jakékoli 
přání, s Markétkou se zatočí svět. Pokud 
pustí rybu na svobodu, bude si moct přiča-

rovat úplně novou rodi-
nu! Může ale mluvící rybě 
věřit?

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str. Věk: 5+, 200 × 260 mm, váz., 80 str.

169,-13
9,-

289,-234,-

Také vyšlo:

MARKÉTKA A KOUZELNÁ ZVÍŘÁTKA –
LÉTAJÍCÍ KONÍK

169,-13
9,-

Také vyšlo:

HURÁ DO GALERIE

249,-19
9,-

Věk: 6+, 205 × 285 mm, váz., 96 str.Věk: 7+, 220 × 270 mm, brož., 72 str.6

MÓDNÍ 
OMALOVÁNKY
Žádný módní diktát, trendy určuješ ty!
Roztomilé dívky a noblesní dámy, ležér-
ní outfity a elegantní róby, fešácké 
módní doplňky a detailně propracova-
né, vkusné klobouky… Ano, vítej ve 
světě módních omalovánek, kde nejen-
že můžeš projevit svou kreativitu, ale 
také si procvičit svůj vkus a cit pro mó-
du! Stačí vzít do rukou různobarevné 
pastelky a oživit barvami stránky této 
knihy.

KRÁSKA A ZVÍŘE – 
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
PŘÍBĚH
Nejkrásnější příběh podle velkofilmu 
s Emmou Watson v hlavní roli! 
Krásná a chytrá dívka jménem Belle se ří-
zením osudu stane zajatkyní hrozivě od-
pudivého netvora. Záhy zjistí, že na tajupl-
ném, zakletém hradě není nic, jak na první 
pohled vypadá. Netrvá však dlouho a za-
jiskří nové kouzlo, kterému Belle zcela 
propadá.

299,-239
,-

169,-13
9,-

74 75

Křišťálové lustry mihotavě osvětlovaly 
taneční parket. Z přítmí sálu zazněla hudba. 
Netvor vzal Belle něžně do náruče a ladně  
se s ní pustil do tance.  

Když světla zeslábla, vyšli spolu na velkou 
terasu. Belle se zadívala na hvězdnou oblohu. 

„Netančil jsem celé roky,“ promluvil 
netvor po chvíli, „skoro jsem zapomněl, jak 
krásné to je.“ Podíval se na Belle. Jeho pohled 
byl vřelý. Pak znovu promluvil. „Je nejspíš 
bláhové doufat, že by stvůra, jako jsem já, 
mohla někdy získat vaši náklonnost…“

Belle po krátkém zamyšlení odpověděla 
otázkou. „Může být někdo šťastný, když není 
svobodný?“ Netvora její hluboká slova zasáhla. 
Pak Belle řekla: „Mě naučil tančit tatínek.“

 Netvor vycítil, že se Belle moc stýská. 
Chtěl ji potěšit, a tak ji odvedl do západního 
křídla zámku a zvedl malé zrcadlo. Zrcadlo 
dovedlo ukázat každému, kdo do něj pohlédl, 
jeho přání. Belle řekla: „Chtěla bych vidět 
tatínka.“



PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO 
HÁJKU – SRNEČEK 
A DRAK
Pokaždé když sourozenci Tom a Molly na-
vštíví svoji babičku, zažijí něco mimořádné-
ho. Aby také ne, vždyť bydlí jen kousek od 
magického místa, kde se pořád něco děje. 
Tentokrát děti narazí na opuštěného a ztra-
ceného srnečka. Zvládnou s pomocí dráč-
ka, kouzelného lektvaru a jednoho velmi 
speciálního přání srnečka 

zachránit?

NAKRESLI SI 365 JEDNOROŽCŮ 
A JEJICH KAMARÁDŮ
Vítej v kouzelném světe duhových 
barev a roztodivných tvarů, kde se 
pomocí jednoduchých návodů krok 
za krokem snadno naučíš kreslit ne-
jen roztomilé jednorožce, ale i šibal-
ské pandy, legrační mořské koníky, 
elegantní labutě, miloučká koťátka 
a mnoho dalších podivuhodných 
stvoření! Tady mohou mít všechna 
zvířata křídla, roh na čele, duhovou 
kožešinu, nebo dokonce nosit prin-
ceznovskou korunku…

JAK SOUHVĚZDÍ 
DOSTALA SVÁ JMÉNA –
PRO DĚTI

Krása noční oblohy fascinovala lidstvo od nepamě-
ti. Mocné bohy, statečné hrdiny a bájná zvířata, 
o kterých si lidé mezi sebou vyprávěli, proto pře-
nesli i na nebe a pojme-
novali po nich hvězdy 
a souhvězdí.
Seznamte se i vy s pra-
starými příběhy lásky 
a nenávisti, hrdinství 
i zbabělosti a přečtěte 
si, jak souhvězdí dosta-
la svá jména. Báje a po-
věsti jsou převyprávěny 
tak, aby jim porozuměly 
i malé děti.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str. 7

Věk: 7+, 130 × 200 mm, váz., 96 str.

169,-13
9,-

Věk: 7+, 240 × 140 mm, brož., 368 str.

369,-299,-

ZATOČ A HRAJ! – 
DESKOVÉ HRY
Jedna knížka, pět deskových her a kostky, které 
nikdy nespadnou ze stolu!
Zahrajte si pět napínavých deskových her a užijte si 
skvělou zábavu. Hrát můžete doma, u vody nebo 
třeba na cestách. Budete se řítit závodní dráhou, 
putovat na medvě-
dí piknik, létat ves-
mírem, proplétat se 
mezi hady nebo hrát 
Člověče, nezlob se 
s dinosaury. Hry jsou 
pro 2 až 4 hráče.

Věk: 5+, 212 × 238 mm, leporelo 10 str.

229,-11
5,-

6

Sedící jednorožec

1
2

3
4

5
6

7
8

349,-279
,-

HVĚZDNÁ OBLOHA
 Již před tisíciletími vzhlíželi lidé k nebi a jednotlivé 
hvězdy spojovali do obrazů, které pojmenovali po 
bozích, zvířatech i předmětech.  V této knize najdete 
všech osmaosmdesát mezinárodně uznaných sou-
hvězdí. Přečtete si vzrušující příběhy a mýty, které 
se ke každé skupině hvězd vážou, a naučíte se je na 
noční obloze hledat. 

Věk: 7+, 229 × 203 mm, váz., 212 str.

499,-39
9,-

SLEVA 50 %  

169,-13
9,-

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO HÁJKU –
LIŠTIČKA A VÍLA 9

Nebeský jednorožec
1

5

2

6

3

7

4

8

Ty e k k  
se d  
ne tá e í



ČESKÉ LIDOVÉ POHÁDKY II: 
KOUZELNÉ POHÁDKY 1
Pohádky s kouzelnými náměty – to jsou ty pra-
vé a nejoblíbenější pohádky, jak je známe. Ve 
druhém díle Českých lidových pohádek vystu-
pují nadpřirození protivníci, proti nimž musí 
hrdinové bojovat. Potkáme tu mnohahlavé 
draky, divuplné mluvící psy, zakleté a vysvo-
bozené princezny i další čarovné postavy. 
Kouzelné pohádky nejen pobaví, ale jejich 
snový a magický svět také pozitivně rozvíjí 
čtenářskou fantazii.

BYL JEDNOU JEDEN 
ŽIVOT – MOZEK
Komiksové zpracování kultovního animované-
ho seriálu!
Vydejte se spolu s Maestrem a jeho přáteli do 
hlubin lidského těla. Sledujte, jak bojují s viry 
a bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé 
a šlapalo jako hodinky. Objevte, jak funguje 
nejdokonalejší počítač na světě – lidský mozek. 
Seznámíte se s neurony – mozkovými buňkami, 
které mají funkci poslů a rychlostí blesku doru-

čují pokyny z mozku do celé-
ho těla.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM – 
OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK
Malá Sára najde u cesty krabici. Když ji otevře, najde v ní roztomi-
lého králíčka. Chlupáček najde domov v záchranné stanici, ale je 
posmutnělý. Bude potřeba najít mu kamaráda! V útulku plném 
zvířátek by to měla být hračka. Podaří se Sáře to, co si usmyslela? 
Zorganizovat ve škole peněžní sbírku na podporu útulku a pře-
svědčit rodiče, aby si Muffiho vzali domů? 
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachra-
ňovat zvířátka.

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 144 str.8

Věk: 10+, 210 × 290 mm, váz., 48 str.

Také vyšlo:

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – SRDCE

249,-19
9,-

249,-19
9,-

149,-11
9,-

149,-11
9,-

149,-11
9,-

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM – 

  ZACHRÁNĚNÁ SOVIČKA
  ZATOULANÉ ŠTĚŇÁTKO
  VYPLAŠENÝ JEZEVEC
  ZTRACENÝ JEŽEČEK

149,-11
9,-

149,-11
9,-

Věk: 15+, 165 × 240 mm, váz., 560 str.

399,-31
9,-



SESTAV SI DRAKA
Vstup do kouzelného světa draků!
Sestav si působivý 3D model draka, natáhni 
motorek a dívej se, jak ožívá! Bohatě ilustro-
vaný průvodce tě seznámí se vším, co musíš 
o těchto legendárních zvířatech vědět. Na-
jdeš v něm mýty a pověsti ze všech koutů 
světa. Informace o anatomii dračího těla či 
povídání o typech draků, jejich chování 
a magických schopnostech.

40 cm vysoký model složíš 
snadno, bez nůžek a lepi-
dla.

JEDEN PRO MĚ, 
JEDEN PRO TEBE
Poznej sebe a své kamarádky! 
V jednom cool obalu se skrývají dva třpy-
tivé zápisníky. Každý má jiný design, ob-
sah je ale stejný – plný testíků, úkolů, vý-
zev a otázek na tělo. Jeden je pro tebe, 
druhý dej kamarádce nebo kamarádkám. 
Vše poctivě vyplňte a odhalte, v čem jste 
stejné a v čem každá naprosto jedinečná. 

Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 72 str.

249,-19
  9,

-

Také vyšlo:

SESTAV SI LIDSKÉ TĚLO

499,-249,-

Věk: 7+, 192 × 362 mm, 32 str.

499,-249
,-

Věk: 8+, 129 × 193 mm, váz., 120 str. 

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM – 

 VYSTRAŠENÝ ZAJÍČEK
 STATEČNÝ ČÁP
 PORANĚNÝ SOKOL

199,-15
9,-

199,-15
9,-

199,-15
9,-

9

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
HLADOVÝ VYDRÝSEK
Třeťáci z pardubické základní školy vyrazili na školu v přírodě. Každý den tu 
zažívají malá dobrodružství, nikdo z nich by však nečekal, že sehrají důležitou 
roli při záchraně života. Na jednom z výletů najdou u řeky hladové a zesláblé 
vydří mládě. Kam se poděla jeho máma? Proč ho nechala samotné?
Děti i učitelé by se o zvířátko rádi postarali, jaký je však správný postup? Je čas 
zavolat na pomoc ochránce přírody!

Kniha vznikla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

199,-15
9,-

SLEVA 50 %  

SLEVA 50 %  



LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
VTIPY A SRANDIČKY
Zažeň dlouhou chvíli luštěním!
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky 
a k tomu mix vtipů o škole, cestování, dokto-
rech, bláznech, blondýnkách a také o Pepíčko-
vi či Hurvínkovi. Roztoč mozkové závity a pusť 
se do toho!
Křížovky zohledňují slovní zásobu žáků 
1. stupně ZŠ.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

BABIČKA – PRO DĚTI

Prostou, avšak moudrou babičku Boženy 
Němcové zná téměř každý. Její příběh je 
převyprávěn tak, aby si jej mohli přečíst 
i malí čtenáři.

Také vyšlo:

BABIČKA (AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

179,-89,-

229,-11
5,-

Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 72 str.

99,-79
,-

ZLATÉ JABLKO: 
NEOFICIÁLNÍ 
MEGAKOMIKS ZE SVĚTA 
MINECRAFTU
Phoenix vždycky toužila poznat svět za neprostup-
nými hradbami vesnice. Jednoho dne sebere odva-
hu porušit všechna známá 
pravidla a vydá se na výpra-
vu do lesa. Jenže výlet se 
úplně nepovede a jejího 
brášku pokouše zombie. 
Phoenix se tak vydává hle-
dat lék, který by mu mohl 
pomoci. Podaří se jí najít 
zlaté jablko, než bude poz-
dě? Co se stane, až náčelník 
vesnice zjistí, že se potají 
vykradla ven a způsobila tak 
spoustu problémů?

Věk: 7+, 152 × 228 mm, brož., 192 str.

299,-239
,-

SLEVA 50 %  

10

Nabízíme také: 

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
 KŘÍŽEM KRÁŽEM PO EVROPĚ
 BÁJEČNÁ ZVÍŘATA

99,-79,-
99,-79,-

MINECRAFT – CHYŤ 
CREEPERA A DALŠÍ 
MOBY
Vydej se na pomoc pěti průzkumníkům, kteří loví 
nepolapitelné moby. Lov se ovšem příliš nedaří, 
a tak zoufale potřebují, aby 
jim někdo pomohl splnit je-
jich úkol!

Věk: 8+, 245 × 300 mm, váz., 40 str.

299,-239
,-

MINECRAFT PRŮVODCE 
SVĚTEM LEKTVARŮ 
A ČAROVÁNÍ
Oficiální Průvodce světem lektvarů a čarování vás 
naučí, jak očarovat svoje vybavení užitečnými kouzly 
a jak si připravit rozličné 
lektvary, které vás ochrá-
ní před různými druhy 
poškození. Díky osvěd-
čeným radám, informa-
cím a tipům od zkuše-
ných expertů z Mojangu 
jde o nepostradatelnou 
příručku pro dobrodru-
hy, kteří chtějí umět ča-
rovat.

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 80 str.

249,-14
9,-

SLEVA 40 %  

SLEVA 50 %  

Vy áví: Taťj  Me v á



PROČ SE ŘÍKÁ…? 
BOJOVAT S VĚTRNÝMI 
MLÝNY… A DALŠÍ 
OBLÍBENÁ ÚSLOVÍ
Určitě čas od času zaslechnete někoho říci „ne-
vstoupíš dvakrát do téže řeky“ nebo „byl to husar-
ský kousek“. Možná přesně nevíte, co tato úsloví 
znamenají a odkud se vzala. Srozumitelnou odpo-
věď najdete v této knize. Vybrali jsme dvacet jed-
na běžně užívaných úsloví, která mají svůj původ 
v českých, ale i světových dějinách. 

Seznamte se s nimi, a až zaslechnete někoho říkat 
„máš u mě vroubek“, budete už vždycky vědět, co 
tím myslí...

Věk: 7+, 240 × 305 mm, váz., 64 str.

DĚTSKÝ ILUSTROVANÝ 
ATLAS SVĚTA
Vydej se na poznávací cestu kolem světa!
Kterému státu se přezdívá „Země bílého slona“?
Jakou řečí se mluví v Latinské Americe?
Který světadíl je nejmenší?
Bohatě ilustrovaný atlas tě postupně provede 
po všech kontinentech. Poznáš jejich krajinu, 
podnebí nebo průmysl a zjistíš, kteří živoči-
chové v dané oblasti žijí a co se tam pěstuje. 
S tímto atlasem se ve světě ani v zeměpise 
neztratíš!

249,-19
9,-

Věk: 9+, 197 × 234 mm, váz., 72 str.

Také vyšlo:

PROČ SE ŘÍKÁ…? 
  ZAČÍT OD ADAMA… 

A DALŠÍ BIBLICKÁ ÚSLOVÍ
  JEČÍ JAKO SIRÉNA… 

A DALŠÍ ZNÁMÁ ÚSLOVÍ

249,-19
9,-

199,-15
9,-

KLUB TYGRŮ –
HROZIVÉ PAŘÁTY
V italském prázdninovém ráji se dějí podivné věci 
a Klub Tygrů se rozhodne celé záležitosti přijít na 
kloub. Co se skrývá na mořském dně? Řádí tam 
snad nebezpečná příšera?  Z moře se vynoří obrov-
ská slizká ruka a svými 
hrozivými pařáty se po-
kusí Luka, Biggi a Patrika 
stáhnout pod hladinu. 
Kdo za tímto zákeřným 
útokem stojí?

KLUB TYGRŮ –
PRASTARÁ 
HLADOMORNA
Klub Tygrů je v úzkých. Společenství Bílých rytířů je 
chce přinutit, aby našli prastarou hladomornu, ve 
které má být držen v zajetí jeden z jeho členů. Pokud 
to Tygři odmítnou, vydě-
rači unesou Biggiinu tetu! 
Luk, Biggi a Patrik se te-
dy pouštějí do horečného 
hle dání, při němž jim jde 
nejednou doslova o život...

KLUB TYGRŮ –
MUMIE ZA VOLANTEM
Kamarádi z Klubu Tygrů nevěří vlastním očím. 
Opravdu auto, které se řítí ulicí, řídí mumie? Vždyť 
se snaží přejet nějakého muže! Lukovi s Patrikem to 
nedá a pustí se do pátrání. Stopy je zavedou do 
hrůzostrašného skladiš-
tě. Vypadá to, že z něj 
živí nevyjdou. Podaří se 
Biggi sebrat veškerou 
odvahu a kluky včas za-
chránit?

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 144 str. Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.

179,-14
4,-

199,-15
9,-

179,-14
4,-

Pát e  s ko no  
lu !

Pát e  s ko no  
lu !

Pát e  s ko no  
lu !

11

SLEVA 50 %  

179,-89,-



PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
UŠTĚKANÝ JEZEVČÍK
Charlie si vždycky přál svého vlastního pejska 
a Král je přesně ten pes, jakého si vysnil: hravý 
a věrný. Jeho velká oddanost však přináší i ne-
malé komplikace. Štěká totiž na každého, kdo 
se k jeho páníčkovi přiblíží. Odhání Charlieho 
bratry, jiná zvířata i lidi. Zvládne Charlie začle-
nit svého psa mezi rodinu a kamarády, nebo je 
jeho jezevčík nenapravitelný tyran, který k ně-
mu nikoho nepustí?

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
NEPOSLUŠNÝ PUDLÍK 
ŠPINDÍRA
Róza je šťastná. Rodiče konečně kývli a ona si 
může spolu se svými bratry vybrat psa! A pro-
tože má ráda, když je všechno krásné a čisté, 
potěší ji, že nakonec zvítězí roztomilý pudlík. 
Jenže se ukáže, že její princeznička se raději 
válí v hlíně, než aby spořádaně ležela na polš-
tářku. Dokáže si Róza s touhle neposlušnou 
špindírou poradit?

Skvělá série o chlupatých roš-
ťácích, kteří sice trošku zlobí, 
ale jsou to ti nejvěrnější kama-
rádi na světě!

Věk: 6+, 230 × 260 mm, brož., 96 str.Věk: 8+, 134 × 194 mm, brož., 112 str.12

PHINEAS A FERB – 
DÉMONI RYCHLOSTI
Phineas a Ferb mají letní prázdniny a k to-
mu plné ruce práce! Nejdřív vylepší má-
mino auto a přihlásí se s ním do závodu 
Olejnatá pětistovka. Pak postaví bláznivou 
horskou dráhu s více překvapeními, než 
byste si dovedli představit – včetně hadů! 
Kdo by měl při tom všem čas na nudu?

SVĚT BLUDIŠŤ
Vítej v úžasném světě bludišť, kde na-
hoře je dole, vlevo je vpravo a nic není, 
jak se zdá! Hledej cestu zamotanými 
labyrinty, vysokými věžemi chrámů, 
stromovými stezkami a strašidelnými 
domy. Užij si geniální optické klamy, 
díky kterým obrázky ožijí a řešení úkolů 
se stane jedinečným zážitkem!

249,-19
9,-

169,-11
9,-

Věk: 9+, 130 × 197 mm, brož., 152 str. Věk: 9+, 130 × 197 mm, brož., 152 str.

Také vyšlo:

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
MAZANÁ ŠELTIE

169,-13
9,-

149,-11
9,-

169,-13
9,-

149,-11
9,-

Také vyšlo:

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI – 
NEJHLASITĚJŠÍ BÍGL V ULICI

5

Kapitola 1

Phineas Flynn a jeho nevlastní bratr Ferb Flet-

-

5

9

-

-

-

-

SLEVA 30 %  

Také vyšlo:

80 BLUDIŠŤ – 
CESTA DO MINULOSTI 

249,-19
9,-



Věk: 8+, 123 × 190 mm, váz., 104 str. Věk: 11+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

DETEKTIVOVÉ Z PŮDY –
ZÁHADA ZTRACENÝCH 
PSŮ
Další dobrodružství šesťáka Kima a jeho kama-
rádů.
Malí detektivové ve své klubovně na půdě činžáku 
už zase žhaví vysílačky. Po celém městě začali 
mizet psi a kamarádi tuší, že to není náhoda. 
Pátrání je zavede na nebezpečnou stopu a všem je 
jasné, že pokud se po ní vydají, budou pěkně 
riskovat. Pustí se do toho?

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ 
ŘEKY – DIVOKÁ BOUŘE
Pro Poppy měl být týden na koních uprostřed 
lesů životním zážitkem. Když jí přidělí ošklivého 
a tvrdohlavého poníka jménem Elegán, její 
nadšení se vytratí. Náladu jí nezlepší ani hloupá 
hádka se Scarlett, natož podezřelý muž, který se 
potlouká kolem stájí. Dřív než Poppy přijde na 
to, co tam pohledává, strhne se prudká bouře, 
která ohrožuje všechny koně. Dokáže Poppy 
odvrátit blížící se neštěstí? Podaří se jí zachrá-

nit přátelství se 
Scarlett?

229,-18
4,-

Věk: 6+, 165 × 215 mm, váz., 128 str. 

MŮJ TAJNÝ DENÍK
Píšeš si deník? Máš ráda tajemství? Pak tu 
máme něco přesně pro tebe! Skvostný deník 
se zámkem ve tvaru srdce! Sem zapíšeš svoje 
zážitky, dojmy, tajnosti, pocity, křivdy i radosti, 
zaznamenáš všechny důležité události i ne-
zapomenutelné vzpomínky! A protože je to 
TAJNÝ deník, prostě ho zamkneš a tvoje po-
známky nikdo neuvidí!

229,-18
4,-

Věk: 7+, 210 × 297 mm, váz., 352 str.

Z. SVĚRÁK A J. UHLÍŘ 
DĚTEM
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Ja-
roslava Uhlíře? Sami autoři pro vás vybrali 
to nejlepší ze své tvorby – pohádky, operky 
i písničky, které vám, jak říká Zdeněk Svěrák, 
„vlezou do ucha“. Máte je tu nejen s texty, no-
tami a akordy, ale i s kouzelnými obrázky Vlasty 
Baránkové. Tak ať se vám hezky listuje, zpívá, 
hraje i poslouchá.

499,-39
9,-

13

Také vyšlo:

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY –
  NEZKROTNÝ PONÍK
  VŽDYCKY JE NADĚJE

249,-19
9,-

229,-18
4,-

229,-18
4,-

Se zámeč kem



STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA –
DUCH PŘICHÁZÍ V PĚT
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není 
obyčejná holka – dokáže totiž vidět duchy. Jejich 
detektivní kancelář je proto jako stvořená pro 
řešení zapeklitých záhad!
Ve strašidelném domě se přesně přesně v pět 
hodin odehrávají divné věci: rozsvěcuje se lampa, 
dveře se samy otevírají, na televizi běhají vlnité 
čáry a vychází z ní záhadný hlas. Vypadá to, že 
tohle má na svědomí duch. Nebo snad celá rodina 

duchů?

Věk: 7+, 130 x 193 mm, váz., 144 str.14

Věk: 10+, 129 x 193 mm, váz., 160 str.

HANKO, ZACHRAŇ 
ŠTĚNĚ!
Hance je třináct a psy si raději vždycky 
držela od těla. Jenže pokud chce zapů-
sobit na Patrika, který chodí pomáhat 
do psího útulku, bude muset svůj strach 
překonat. A tak sebere veškerou odvahu 
a přihlásí se také jako dobrovolnice.
Od kotců se drží raději dál a zpočátku 
jí tato taktika celkem prochází. Jednou 
ale zůstane v útulku úplně sama a bude 
muset zachránit nejen malé štěně, ale 
i zraněného zuřivého vlčáka…

Věk: 10+, 160 x 210 mm, brož.,  64 str.

HOLKY, NEDĚSTE 
SE PUBERTY
Není trapný číst knížku o pubertě. Trapný je 
o pubertě nic nevědět! Všechno, co potřebu-
ješ znát – vtipně a s nadhledem. 
Vlasy by sis mohla mýt třikrát denně, na ob-
ličeji se ti dělají pupínky a rodina tě dohání 
k šílenství… 
Co se to, sakra, děje?
Upřímně – nastal čas postavit se pravdě čelem 
a řadu věcí si nechat vysvětlit. Puberta je jako 
jízda na divoké horské dráze.

199,-15
9,-

199,-15
9,-

149,-11
9,-

Věk: 10+, 240 x 264 mm, váz., 64 str.

LEGENDÁRNÍ BYTOSTI 
Z PŘÍBĚHŮ A BÁJÍ
Tajemné bytosti jsou součástí našeho života 
co svět světem stojí. Setkáváme se s nimi 
v mýtech, pohádkách, filmech či knihách. Roz-
víjejí naši představivost, fascinují nás i děsí.
V této knize na jednom místě najdeme více než 
padesát legendárních bytostí z různých dob 
a kultur. Pospolu se tak objeví Harry Potter, 
Minotaurus, Baba Jaga, mořské panny nebo 
Drákula. Prohlédněte si úžasné ilustrace, pře-
čtěte si vzrušující příběhy a poznejte je blíž!

199,-15
9,-

Také vyšlo:

LEGENDÁRNÍ 
TVOROVÉ – DRACI

229,-18
4,-

Také vyšlo:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA –
 DUCH ZA OPONOU
 TAJNÝ POKOJ 

149,-11
9,-

169,-13
9,-

Do vyprodání zásob

Také vyšlo:

KLUCI, NEDĚSTE SE PUBERTY

179,-14
4,-



ENOLA HOLMESOVÁ – PŘÍPAD 
POHŘEŠOVANÉHO MARKÝZE
Když Enola Holmesová, mladší sestra Sherloc-
ka a Mycrofta Holmesových, zjistí, že její matka 
zmizela, vydá se ji do Londýna hledat. Rozhod-
ně ale není připravená na to, co ji tam čeká. 
Zaplete se do únosu mladého markýze, prchá 
před ničemnými vrahy a snaží se vyhýbat svým 
prohnaným starším bratrům – a přitom dává 
dohromady stopy, které by jí pomohly rozluštit 
matčino záhadné zmizení. Zvládne se v tom 
zmatku Enola zorientovat a najde svoji matku?

JÓGA PRO DĚTI S HRAVOU 
ANGLIČTINOU – VESMÍRNÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Vydejte se s námi na vesmírné dobrodružství. 
Poletíme na létacím koberci i v raketě a poznáme 
spoustu nových světů. Seznámíme se s kamarád-
skými zvířátky, která nás s pomocí názorných ob-
rázků a jednoduchých básniček naučí cvičit jógu. 
A to není všechno! Básničky jsou v češtině a v ang-
ličtině, takže si nejen protáhneme tělo, ale ještě se 
hravou formou naučíme anglická slovíčka. Poletí-

te s námi?

Věk: 12+, 135 × 198 mm, váz., 296 str.Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 176 str.

249,-19
9,-

VĚČNÁ NOC
Před tisíci lety ovládla království věčná noc. 
Jen díky čarodějkám, které ji zahnaly pod 
zem, žili pak lidé dlouhé roky v klidu. Teď je 
ale hrozba zpět. Vrchní čarodějka Hester ji 
chce vypustit, a získat tak neomezenou moc.
Když třináctiletá Lara narazí v kanálech na 
záhadnou krabičku, netuší, že ji nález ka-
tapultuje přímo do středu nebezpečného 
dobrodružství. Zvládne čelit divoké magii, 
smrtelným nástrahám a podivnému muži, kte-
rý nevrhá stín?

329,-264,-

Věk: 4+, 205 × 292 mm, váz.,  80 str.

Nabízíme také: 

JÓGA NA KAŽDÝ DEN

Věk: 10+, 240 × 325 mm, váz., 80 str.

ZÁZRAKY LIDSKÉHO 
TĚLA
Jak je možné, že vidíš barvy? Proč pro-
spíš třetinu života? Jak rychle putuje in-
formace z konečků prstů do mozku? Tato 
kniha ti odpoví! A dozvíš se i odpovědi 
na spoustu dalších otázek o lidském těle. 
Zjisti, jak ti smyslové orgány pomáhají po-
znávat okolní svět, komunikovat a odhalit 
nebezpečí. Jaká tajemství skrývá lidský 
mozek, jak záhadný je svět emocí a ge-
nů. Poznej orgány, které tě drží naživu, 
zpracovávají jídlo a bojují proti infekcím.

15

299,-239
,-

Vydej se do svět a fantasy Znáte z Net fl ixu!

249,-19
9,-

99,-79,-



STAR WARS – VYVOLENÝ – 
SVĚTLO POHASÍNÁ
Před dávnými časy, v předaleké galaxii…
Ponořte se do osudů legendárního Dartha 
Vadera, mocného sithského učedníka cí-
saře Palpatina, a přečtěte si kanonické 
komiksové příběhy o jeho cestě k moci. 
Zjistíte, jak získal světelný meč hodný Tem-
ného pána ze Sithu, a také mnoho dalšího 
o této jedinečné postavě Star Wars uni-
verza.

Věk: 7+, 215 × 275 mm, váz., 72 str.16

ZÁZRAK JMÉNEM 
VODA
Voda je základ života. Kde se ale na Zemi 
vzala, kolik jí je a může někdy dojít? Jaké 
má vlastnosti, kde všude ji najdeme a jak 
moc je důležitá pro život? Jak vzniká pitná 
voda a jakým způsobem se dostává do 
domácností?
Srozumitelné odpovědi, další zajímavosti 
a nečekané souvislosti najdete v této krás-
ně ilustrované encyklopedii. Nechybějí 
zábavné pokusy a tipy, jak o vodu pečovat.

269,-21
9,-

ZACHRAŇME 
PLANETU
Obyčejné smetí, zbytky jídel, tovární zplodi-
ny nebo staré přístroje. To je jen zlomek 
odpadů, které každý den vyprodukujeme. 
Zjistěte, kam se zahazují, jakým způsobem 
to zatěžuje naši planetu a co můžeme udělat 
pro to, aby dopady naší činnosti na životní 
prostředí byly co nejmenší.
V této knize najdete spoustu skvělých nápa-
dů, jak přispět k tomu, aby se naše planeta 
stala lepším a čistějším místem pro život.

249,-19
9,-

Věk: 10+, 205 × 280 mm, váz., 88 str.

Věk: 12+, 170 × 260 mm, váz., 256 str.

499,-39
9,-

STAR WARS – LANDO – 
ROZTŘÍŠTĚNÉ 
IMPÉRIUM
Sáhněte po komiksové knize ze světa Star 
Wars a vypravte se se svými oblíbenými hrdi-
ny do předaleké galaxie!
Troufalý a schopný pašerák Lando Calris-
sian musí vyrovnat svůj dluh a je ochoten 
vsadit vše na jedinou kartu. Ukradne z im-
periálního doku loď nedozírné ceny, aniž by 
tušil, co se skrývá na palubě. Smělá loupež 
se tak brzy změní v boj o holé přežití…

Věk: 12+, 170 × 260 mm, váz., 208 str.

499,-39
9,-

COPAK  
JSEM  
IDIOT?

…

LANDO  
CALRISSIAN?

NE. NO TAK,  
STAROUŠI. NEUTÍKEJ. 

NE TENTOKRÁT.

KDYŽ NIC JINÉHO, 
NECHCEŠ DOPŘÁT  

KORIN TO 
ZADOSTIUČINĚNÍ.

ALE JDI.  
NEMOHLA JSI  

CELOU TUHLE LOĎ  
UKRÁST SAMA.

COŽE? JEN PROTO,  
ŽE JSEM UGNAUGHTKA?  

UJIŠŤUJU TĚ, ŽE MŮJ MOZEK  
JE DVAKRÁT VĚTŠÍ NEŽ TVŮJ,  

TY IGNORANTSKÉ  
POZOŽROUTSKÉ,  
SNUČÍ VEJCE.

HEH.

ODHOĎ 
TO, TY –



APOLLÓNŮV PÁD –
NERONOVA PEVNOST
Řecký bůh Apollón, který byl vykázán na Zemi 
jako ubohý puberťák Lester Papadopoulos, 
se konečně ocitl na konci své cesty zpět na 
Olymp. Polobožští přátelé z Tábora Jupiter 
mu právě pomohli přežít řadu strašlivých 
útoků a nyní bývalý bůh se svou polobožskou 
velitelkou Meg musí poslechnout proroctví, 
které odhalila harpyje Ella. Lesterova posled-
ní zkouška proběhne v Neronově pevnosti 

v New Yorku. Najde tam ko-
nečně svoje rozhřešení?

Věk: 6+, 143 x 210 mm, spirála,  48 str.Věk: 6+, 216 x 285 mm, váz., 64 str.

SEM NALEP

FOTOGRAFII!

#SELFIE

RAYA A DRAK –
PŘÍBĚH PODLE FILMU

Kdysi dávno v bájné Kumandře svorně 
žili lidé a draci. Jenže spokojené souži-
tí narušili Drúni, hrozivá monstra, která 
nemilosrdně měnila vše živé v kámen. 
Draci se tehdy obětovali, aby lidstvo 
zachránili. Teď, o 500 let později, se 
strašlivé příšery vrátily, aby opět ško-
dily. Postavit se jim dokáže jen jediná 
bojovnice – Raya. Nejdřív však musí 
na jít posledního žijícího draka. S ním 
dokáže Drúny porazit jednou provždy. 
Rayu čeká dlouhá a dobrodružná ces-
ta, během níž zjistí, že k vítězství nad 
nebezpečnými protivníky nestačí jen 
dračí síla, ale potřeba jsou i přátelé 
a vzájemná důvěra.

MŮJ SELFIE DENÍČEK
Vytvoř si zářivý deníček a navždy ucho-
vej své vzpomínky. Zaplň stránky svými 
nápady, zapisuj si zážitky a přání, nalepuj 
selfíčka a fotky na speciální stránky, které 
ti umožní přiloženou vyškrabovací tužkou 
vykouzlit třpytivé rámečky úžasných tvarů 
a barev.

269,-21
9,-

249,-19
9,-

Věk: 11+, 145 x 210 mm, váz., 392 str.

399,-31
9,-

Také vyšlo:

APOLLÓNŮV PÁD – ZRÁDNÝ LABYRINT

399,-31
9,-

JMÉNO:
 
...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

 
...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

................................................................... 
   .................................................................................. 

.............................................................................
 ................................................

..................................................................................................

Pos ní í  be s ro é éri

FA S  – CE – R UŽS Í
Nej ější fi  ze d í Wa  s !

NEJLEPŠÍ ČASOPISY PRO DĚTI

VŠECHNY NAŠE ČASOPISY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT 
NA WWW.EGMONT-CASOPISY.CZ A PŘEDPLATIT SI JE 

NA WWW.SEND.CZ
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ZÁBAVNÉ RÉBUSY 
A HLAVOLAMY 
PRO BYSTRÉ DĚTI
Pálí to vašim dětem, ale příklady z učebnice 
matematiky je nebaví? Nabídněte jim tuto 
publikaci! Ocení ji ti, kteří hledají mezi infor-
macemi souvislosti, logiku a smysl. Najdete 
zde zebry, algebrogramy, slovní úlohy, číselné 
řady či šifry. Nechybí cvičení na prostorovou 
a plošnou představivost nebo logiku děje. 

Úlohy jsou vhodné pro ško-
láky od 11 let. Dají se využít 
jako zpestření školní výuky 
nebo k domácímu procvi-
čování.

PROCVIČUJ –
VELKÁ A MALÁ PÍSMENA
Potřebujete si procvičit psaní velkých a malých 
písmen? Využijte tuto zábavnou cvičebnici plnou 
aktivit, křížovek a doplňovaček. 
Látka je řazena podle oblastí, ve kterých se lze 
setkat s velkými písmeny. Nechybí shrnující opa-
kování a klíč správných řešení.

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

OTESTUJ SI ZNALOSTI –
PRVOUKA 
PRO 2. TŘÍDU
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete 
zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? 
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou 
připraveny tak, aby pokryly všechna témata, 
o kterých se ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení 
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte 
se i něco nového.

169,-13
9,-

169,-13
9,-

169,-13
9,-

169,-13
9,-

Také vyšlo:

  PRVOUKA PRO 3. TŘÍDU
  VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU
  VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 88 str.

OTESTUJ SI ZNALOSTI – 
ČESKÝ JAZYK 
PRO 2. TŘÍDU
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete 
zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? 
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
Testové úlohy z učiva českého jazyka jsou 
připraveny tak, aby pokryly všechna témata, 
o kterých se ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení 
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte 
se i něco nového.

169,-13
9,-

169,-13
9,-

169,-13
9,-

169,-13
9,-

Také vyšlo:

  ČESKÝ JAZYK PRO 3. TŘÍDU
  ČESKÝ JAZYK PRO 4. TŘÍDU
  ČESKÝ JAZYK PRO 5. TŘÍDU

Věk: 10+, 163 × 235 mm, brož., 104 str.18

A
149,-11
9,-

Také vyšlo:

  S/Z, MĚ/MNĚ, Ú/Ů
  VYJMENOVANÁ SLOVA
  PRAVOPIS 

PODSTATNÝCH JMEN
  SHODA PŘÍSUDKU 

S PODMĚTEM

169,-13
9,-

149,-11
9,-

169,-13
9,-

149,-11
9,-

169,-13
9,-

Také vyšlo:

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA 
A LOGIKA PRO BYSTRÉ DĚTI 2

Věk: 11+, 163 × 235 mm, brož., 96 str.

169,-13
9,-
169,-13
9
169



SLEVA 48%  

Věk: 11+, 144 × 205 mm, brož., 160 str.

MATEMATIKA 
OD ŠESTKY DO DEVÍTKY
Nestíháte ve škole probíranou látku a netušíte, kde 
hledat ucelené informace? Nevíte, jak postupovat, 
abyste se dobrali správného výsledku? Konstrukce 
trojúhelníku je vaše noční můra? Pak právě pro vás 
jsme připravili ucelený přehled učiva matematiky 
pro 2. stupeň ZŠ. Díky srozumitelným výkladům si 
potřebné znalosti doplníte a žádný záludný příklad 
vás už nikdy nezaskočí.

169,-13
9,-

Věk: 10+, 210 × 297 mm, brož.,  64 str.

ANGLIČTINA DO KAPSY –
SLOVESA, ČASOVÁNÍ, 
FRÁZE NA KARTIČKÁCH
Vezměte si učebnici angličtiny do kapsy!
Naučte se 777 nepravidelných sloves a užitečných frází 
a posuňte se v angličtině na vyšší úroveň. Na jedné 
straně kartičky je výraz v angličtině, na druhé v češtině. 
Správnou výslovnost se naučíte podle přiloženého CD. 
Kartičky díky perforaci snadno oddělíte, součástí kom-
pletu je i praktická krabička.
Sestavte si vlastní sadu a učte se, kdykoli budete mít pří-

ležitost – cestou do školy, do 
zaměstnání, při čekání na přá-
tele nebo při jízdě autem.

19

Také vyšlo:

ANGLIČTINA DO KAPSY – 
 SLOVNÍ ZÁSOBA PRO POKROČILÉ
  ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 

NA KARTIČKÁCH

229,-11
9,-

229,-11
9,-

Věk: 6+, 210 × 297 mm, brož., 48 str.

GRAFOMOTORIKA 
PRO PRVŇÁKY – 
DOBRODRUŽSTVÍ 
DIVOČÁKA FANDY
Máte doma novopečeného prvňáčka, který se 
příliš nehrne do nácviku psaní? Seznamte ho 
s divočákem Fandou! Vaše dítko s ním zažije 
kupu legrace, a aniž by to tušilo, procvičí si do-
vednosti, které jsou pro správný nácvik psaní 
klíčové. Společně budou řešit zábavné úkoly, jež 

povzbuzují přirozenou zvída-
vost a motivují k tomu, aby se 
v jejich plnění pokračovalo. Na-
pínavá dějová linka pomůže dí-
těti sledovat příběh a podpoří 
jeho chuť ke čtení.

149,-11
9,-

Také vyšlo:

GRAFOMOTORIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY – 
JAK SE STAL FANDA KRÁLEM LESA

149,-11
9,-

SLOH + DIKTÁTY + STOVKA CVIČENÍ 
Z ČESKÉHO JAZYKA OD ŠESTKY 
DO DEVÍTKY
Plaveš v češtině? Nedaří se ti napsat správně sloh? Sáhni po Slohu z tohoto 
balíčku. Získáš ucelenou představu o jednotlivých slohových útvarech a na-
jdeš zde pro představu ukázkové texty. Gramatiku procvičíš ve Stovkách cviče-
ní a diktáty zvládneš díky poslední publikaci.

Věk: 10+, 144 x 205 mm, brož., 256 str.

297,-209,-
Sleva 

 30 %

3 knihy za 1 cenu
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TVOŘENÍ PRO RADOST
Přinášíme vám kreativní jednoduché nápady na celý 
rok.  K práci jsou využity převážně přírodní materiály, 
ale i jiné běžně dostupné suroviny. 

LILLY – PRÁZDNINY 
NA KONI
Devítiletá Lilly je obyčejná holka z města, která ve 
skrytu duše miluje koně. Když ji maminka pošle na 
prázdniny k příbuzným na venkov, velkou radost 
z toho nemá. Se sestřenicí Janou si nikdy nerozu-
měly a brzy po příjezdu zjišťuje, že se na tom nic 
nezměnilo. Spíš naopak. 
Lilly je nešťastná a netuší, 
jak ty dva týdny přežije. 
Pak se ale objeví David 
s vlastním koněm, na kte-
rém jí dovolí tajně jezdit, 
a všechno je hned jinak…

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 120 str.Věk: 240 × 290 mm, váz., 136 str.

Věk: 12+, 140 × 205 mm, váz., 304 str.

TITÁNI
Olymp byl zničen a Olympané nyní žijí na planetě 
Titus. Přístup na Zemi byl odepřen Olympanům 
i Titánům stejně jako lidem vstup na Titus. 
Když Titánka Astraia zaslechne své rodiče mluvit 
o tom, že na Titus pronikl člověk, nemůže tomu uvě-
řit. Poté co cestou ze 
školy se svou kamarád-
kou, okřídlenou koby-
lou Zefyr, na lidského 
chlapce Jakea skuteč-
ně narazí, uvědomí si, 
že se začalo dít něco 
zlého. Kdo sem Jakea 
ze slunné Kalifornie 
přenesl a proč?

349,-279
,-

229,-18
4,-

299,-14
9,-

GOLF PRO DĚTI 
Vzhůru na golf!
Knížka přibližuje golfovou metodiku dětským hrá-
čům golfu. Začátečníky pomůže zbavit strachu z ne-
známa a pokročilejším hráčům přiblíží, co jim ještě 
chybí k dosažení optimálního švihu. Publikace je 
doplněna praktickými obrázky a maskot ježeček 
všem zájemcům o golf 
ukazuje, jak na to!

Věk: 7+, 120 × 168 mm, brož., 160 str.

199,-15
9,-

BETHANY A NETVOR
Ebenezer Pinzer je na svých 511 let neskutečně po-
hledný muž. Na půdě svého okázalého sídla totiž 
chová netvora, jehož krmí vším možným i nemož-
ným, a on mu na oplátku zvrací kouzelné lektvary, 
které ho udržují mladým a krásným.
Netvorovy požadavky jsou 
ale čím dál nenasytnější. 
Teď si přeje nějaké rozto-
milé, pěkně šťavnaté dít-
ko. To už je trochu moc 
i na Ebenezera. Přece mu 
nepředhodí tu drzou, 
přesto okouzlující dívku – 
Bethany?

Věk: 8+, 140 × 205 mm, váz., 216 str.

269,-21
9,-
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LIDOVÉ PÍSNIČKY 
S PIÁNKEM – 
JOSEF LADA 
Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové písničky.
Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových písni-
ček s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami 
zahrát! A kdyby vám to 
nešlo, piánko je přehraje 
za vás.

Věk: 4+, 240 × 294 mm,  26 str.

399,-31
9,-

SLEVA 50%  



Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

80 bludišť – Cesta do minulosti 199 Kč

Angličtina do kapsy – slovesa, časování, fráze na kartičkách 119 Kč

Angličtina do kapsy – slovní zásoba pro pokročilé 119 Kč

Angličtina do kapsy – základní slovní zásoba na kartičkách 119 Kč

Apollónův pád – Neronova pevnost 319 Kč

Apollónův pád – Zrádný labyrint 319 Kč

Babička – pro děti 115 Kč

Babička (audiokniha pro děti) 89 Kč

Bethany a netvor 219 Kč

Billie Eilish – 100% neoficiální 199 Kč

Byl jednou jeden život – Mozek 199 Kč

Byl jednou jeden život – Srdce 199 Kč

České lidové pohádky II: Kouzelné pohádky 1 319 Kč

Český rok 159 Kč

Čteme s obrázky – Čarodějnice Lexa a splašená hůlka 184 Kč

Čteme s obrázky – Ňufíkova dobrodružství 184 Kč

Čteme s radostí – Dobrodružství s kouzelnými zvířaty 184 Kč

Čteme s radostí – Prázdniny v Palmárii 184 Kč

Čteme sami – genetická metoda – Jak si velká malá holčička 
upekla kouzelný den

159 Kč

Čteme sami – Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den 159 Kč

Čteme spolu – Jak se vodníček stal hasičem 159 Kč

Detektivové z půdy – Záhada ztracených psů 184 Kč

Dětský ilustrovaný ATLAS SVĚTA 199 Kč

Disney – Nejkrásnější 5minutové pohádky 279 Kč

Disney – Nejmilejší sbírka pohádek 319 Kč

Domeček pro malé víly 149 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda 129 Kč

Ema a její kouzelná ZOO – Snaživý medvídek 139 Kč

Enola Holmesová – Případ pohřešovaného markýze 199 Kč

Experimenty na 15 minut 159 Kč

Fortnite Kapitola 2 – 100% neoficiální průvodce 199 Kč

Golf pro děti 159 Kč

Grafomotorika pro prvňáky – Dobrodružství divočáka Fandy 119 Kč

Grafomotorika pro předškoláky – Jak se stal Fanda králem lesa 119 Kč

Hanko, zachraň štěně! 159 Kč

Holky, neděste se puberty 159 Kč

Hurá do galerie 199 Kč

Hurá do muzea 234 Kč

Hvězdná obloha 399 Kč

Jak souhvězdí dostala svá jména – pro děti 115 Kč

Jeden pro mě, jeden pro tebe 199 Kč

Jiří Žáček dětem 239 Kč

Jóga na každý den 79 Kč

Jóga pro děti s hravou angličtinou – Vesmírné dobrodružství 199 Kč

Klub Tygrů – Hrozivé pařáty 144 Kč

Klub Tygrů – Mumie za volantem 144 Kč

Klub Tygrů – Prastará hladomorna 159 Kč

Kluci, neděste se puberty 144 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Kouzelné štěňátko – Vzhůru do oblak 139 Kč

Kouzelní poníci – Nová kamarádka 75 Kč

Kouzelní poníci – Třpytivé štěstí 139 Kč

Kráska a zvíře – Nejkrásnější příběh 239 Kč

Ledové království 2 Knížka na celý rok 199 Kč

Ledové království II – filmový příběh jako komiks 119 Kč

Legendární bytosti z příběhů a bájí 159 Kč

Legendární tvorové – Draci 184 Kč

LEGO® City Uhaste oheň! 159 Kč

LEGO® ELVES Pomsta elfí čarodejnice 159 Kč

LEGO® NINJAGO Připraveni na hru? 159 Kč

Lidové písničky s piánkem – Josef Lada 319 Kč

Lilly – Prázdniny na koni 184 Kč

Luštění pro děti – Báječná zvířata 79 Kč

Luštění pro děti – Křížem krážem po Evropě 79 Kč

Luštění pro děti – Vtipy a srandičky 79 Kč

Magická zvířata – Králíkovo tajemství 119 Kč

Magická zvířata – Myšákova kuráž 159 Kč

Markétka a kouzelná zvířátka – Létající koník 139 Kč

Markétka a kouzelná zvířátka – Zlatá rybka 139 Kč

Matematika od šestky do devítky 139 Kč

Minecraft – Chyť creepera a další moby 239 Kč

Minecraft Průvodce světem lektvarů a čarování 149 Kč

Módní omalovánky 139 Kč

Můj selfie deníček 219 Kč

Můj tajný deník 184 Kč

Nakresli si 365 jednorožců a jejich kamarádů 299 Kč

Neobyčejná zvířata – Mistři úniku 139 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Hladový vydrýsek 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Statečný čáp 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Vystrašený zajíček 159 Kč

Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 2 119 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 2. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 3. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 4. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 5. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu 139 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu 139 Kč

Phineas a Ferb – Démoni rychlosti 119 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Divoká bouře 199 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Nezkrotný poník 184 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Vždycky je naděje 184 Kč

Požárník Sam – 6 omalovánkových bloků 159 Kč

Procvičuj – Pravopis podstatných jmen 119 Kč

Procvičuj – S/z, mě/mně, ú/ů 139 Kč

Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem 119 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Procvičuj – Velká a malá písmena 119 Kč

Procvičuj – Vyjmenovaná slova 139 Kč

Proč se říká...? – Začít od Adama... a další biblická úsloví 89 Kč

Proč se říká… ? Bojovat s větrnými mlýny… a další oblíbená úsloví 199 Kč

Proč se říká… ? Ječí jako Siréna… a další známá úsloví 159 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček 119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec 119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička 119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko 119 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček 119 Kč

Příběhy z Vrbového hájku – Lištička a víla 139 Kč

Příběhy z Vrbového hájku – Srneček a drak 139 Kč

Psí průšviháři –  Uštěkaný  jezevčík 139 Kč

Psí průšviháři – Mazaná šeltie 139 Kč

Psí průšviháři – Nejhlasitější bígl v ulici 119 Kč

Psí průšviháři – Neposlušný pudlík špindíra 119 Kč

Raya a drak – Příběh podle filmu 199 Kč

Sestav si draka 249 Kč

Sestav si lidské tělo 249 Kč

Sloh+Cvičení+Diktáty od šestky–devítky 209 Kč

Star Wars – Lando – Roztříštěné Impérium 399 Kč

Star Wars – Vyvolený – Světlo pohasíná 399 Kč

Strašidelná knihovna – Duch přichází v pět 119 Kč

Strašidelná knihovna – Duch za oponou 119 Kč

Strašidelná knihovna – Tajný pokoj 139 Kč

Svět bludišť 199 Kč

Testy pro kámošky 239 Kč

Titáni 279 Kč

Tlapková patrola – Knížka zábavných úkolů 159 Kč

Tlapková patrola – Pohádky pro všechny tlapky 239 Kč

Turistický zápisník 99 Kč

Tvoření pro radost 149 Kč

Věčná noc 264 Kč

Velikonoce – historie, zvyky, tradice 239 Kč

Z. Svěrák a J. Uhlíř  DĚTEM 399 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2 139 Kč

Zábavné rébusy a hlavolamy pro bystré děti 139 Kč

Zachraňme planetu 199 Kč

Zápisník malého zálesáka 99 Kč

Zatoč a hraj! – Deskové hry 279 Kč

Zázrak jménem voda 219 Kč

Zázraky lidského těla 239 Kč

Zlaté jablko: Neoficiální megakomiks ze světa Minecraftu 239 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Ježeček Jája 119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Králíček Káťa 119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Štěňátko Štefi 119 Kč

Jméno a příjmení: ………………….……....………………….…......…….........….....   Třída: ……........

Celkový počet objednaných titulů je ……........ ks.   Celková cena objednávky je ….......…. Kč.

Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.   Datum: ………...........  Podpis rodičů: ………...........

Tento kupon neposílejte do Fragmentu, odevzdejte jej paní učitelce / panu učiteli ve škole.

OBJEDNÁVKA 
Z KATALOGU 
KKF JARO 2021



Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

FORTNITE KAPITOLA 2 – 
100% NEOFICIÁLNÍ 
PRŮVODCE
Tato příručka vám pomůže orientovat se 
v novém světě a uspět i v něm. Obsahuje 
vše – od stavebních tipů přes zbraně až po 
bitevní strategie.

249,-19
9,-

Věk: 10+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.

1 0 0 %  N E O F I C I Á L N Í
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BILLIE 
V ČÍSLECH
Co stojí za jejím úspěchem?

2,36
MILIARDY

Počet shlédnutí klipu „When 
We All Fall Asleep, Where Do 

We Go?“ za rok 2019

59
MILIONŮ

Počet followerů na 
Instagramu

5
Tolik vyhrála Billie 

cen Grammy

6
MILIONŮ 

LIBER
Její odhadovaná 

hodnota28
MILIONŮ

Tolik lidí sleduje její kanál 
na YouTube.

12
Tolik jí bylo, když se 

zamilovala do své 
„první lásky“, 

Justina Biebera.

BILLIE EILISH – 
100% NEOFICIÁLNÍ
Billie Eilish není jen současný popový feno-
mén, ale hlavně hlas mladé generace. Láme 
světové rekordy, vybočuje ze zaběhnutých 
kolejí  a mění nejen hudební scénu a  módu 
od základů. Objev všechno, co o ní prostě 
musíš vědět, a zjisti, jak se vyvíjel její styl, co 
si myslí o slávě a s čím se musela v životě 
vyrovnat. Kde jinde než v ultimátním prů-
vodci světem nejznámější teenagerky na 
planetě?

TESTY PRO KÁMOŠKY
Myslíš si, že znáš svou kámošku jako své 
boty? Tento stylový zápisník prověří vaše 
přátelství. Otázky vám napoví, zda jste 
spřízněné duše, anebo stojí za to se ještě 
lépe poznat. Podělte se o svá největší ta-
jemství a utužte společné pouto. S tímto 
deníkem zazáříte!

249,-19
9,-

299,-239,-

Věk: 8+, 160 × 210 mm, váz., 80 str.

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK
S tímto zápisníkem se na výletě nikdy neztratíte!
Jít na výpravu do přírody není jako vydat se na 
procházku do parku. Kdo nechce zabloudit 
v terénu, který ještě nezná, musí vědět několik 
důležitých věcí. My jsme nelenili a sepsali je 
do tohoto zápisníku, který by měl mít každý 
začínající turista pořád po ruce!

Věk: 10+, 105 × 148 mm, brož., 88 str.

129,-99,-
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UZDRAVOVÁNÍ A ŠTÍTY

BANDÁŽE MED-KIT

MINI ŠTÍT LEKTVAR ŠTÍTU

BANDÁŽOVÁ BAZUKA

ČAS POUŽITÍ: 4 sekundy

CELKOVÝ BENEFIT: 25 bodů zdraví

ZÁSOBA: 15

ČAS POUŽITÍ: 4 sekundy

CELKOVÝ BENEFIT: 25 bodů štítu

ZÁSOBA: 6

ČAS POUŽITÍ: Tak dlouho, než trefíte kamaráda.

CELKOVÝ BENEFIT: 15 bodů zdraví na ránu. 

Nabíjí se 20 sekund a zabírá v inventáři 

dvě místa!

ČAS POUŽITÍ: 5 sekund

CELKOVÝ BENEFIT: 50 bodů štítu

ZÁSOBA: 3

ČAS POUŽITÍ: 10 sekund

CELKOVÝ BENEFIT: 100 bodů zdraví

ZÁSOBA: 3

39

RYBY

FLOPPER

MLÁDĚ

SLURPFISH

Ryby byly představeny jako rychlejší alternativa tradičních uzdravovacích předmětů, jen chvíli 
trvá, než je seženete, protože pro jejich získání musíte rybařit!

ČAS POUŽITÍ: 1 sekunda
CELKOVÝ BENEFIT: 25 bodů zdraví
ZÁSOBA: 6

ČAS POUŽITÍ: 1 sekunda
CELKOVÝ BENEFIT: 50 bodů zdraví
ZÁSOBA: 3

ČAS POUŽITÍ: 1 sekunda
CELKOVÝ BENEFIT: 50 bodů zdraví/

+ štítů
ZÁSOBA: 2

139,-99,-

Také vyšlo:

ZÁPISNÍK MALÉHO ZÁLESÁKA


