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Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich  
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi www.kmc.cz

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. 45–46 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog,  
který má na starosti spolupráci s Klubem mladých čtenářů. 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 (online) při objednání 
a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu KMCLETO21 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 zadá-
ní slevového kódu. Kód má platnost od 10. 5. do 10. 6. 2021.

SOUTĚŽ
3 z Vás vyhrají hru 

MOJE PRVNÍ ČESKO od společnosti ALBI

Co je Vaším úkolem?
Odpovězte na našich 5 soutěžních otázek a správné odpovědi nám pošlete do 31. května 2021 na e-mailovou 
adresu kmc.soutez@albatrosmedia.cz. Z jedné e-mailové adresy bude do soutěže zařazena jen jedna zpráva. Pokud 
nám pošlete z jedné e-mailové adresy odpovědi vícekrát, nebudou do soutěže zařazeny. 

Kdo vyhraje?
Vyhrají 3 z Vás, kteří nám pošlou správné odpovědi na naše otázky. Budou to ti, jejichž e-mailová zpráva nám dorazí 
jako 30., 60. a 90. v pořadí. 

Soutěžní otázky:

1.  Ze které knihy pochází ilustrace na obálce tohoto katalogu?  
(jako nápovědu si přečti jméno ilustrátora přímo na obálce)

2.  Která knížka z tohoto katalogu získala v roce 2020  
literární cenu Zlatá stuha? Napiš její název i autora. 

3.  Jak se jmenuje nejnovější díl série Gang odvážných  
od spisovatelky Ivony Březinové?

4.  Napiš název napínavé knížky z prostředí baletek. (z tohoto katalogu)

5.  Jak se jmenuje autor sérií o malém poseroutkovi  
a jeho báječném kamarádovi?



Pro dospěléTip Albatrosu

Popadněte baterku, schovejte se 
pod peřinu a vydejte se do strašidel-
ného světa, který vznikl v bujné fantazii Rowleyho Jef-
fersona! V těchto legračně děsivých pří-
bězích potkáte zombíky, upíry, 
duchy a spoustu další příšer. 
Rowleyho strašidelné historky 
vás možná rozesmějí, ale buď-
te ve střehu – možná 
nakonec budete chtít 
usínat s rozsvícenou lam-
pičkou!

Strašidelné historky báječného kamaráda

běžná cena: 249 Kč
224 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Deník báječného kamaráda

Deník malého poseroutky 13:
Radosti zimy

Deník malého poseroutky 14:
Na spadnutí

Deník malého poseroutky 15:
Samá voda

Dobrodružství báječných kamarádů

Vyšlo také:

Jeff 
Kinney
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Leporela

František 
Hrubín

Helena 
Zmatlíková

Jarmila 
Marešová

Noemi 
Zárubová

Gabriel 
Filcík

Julie 
Bezděková

Magdalena 
Takáčová

Hrajeme si celý den

To je náš hrad!

Kdo tu bydlí?

Na farmě

Leporelo plné hraček... Hravé a veselé verše Františka Hrubína 
napoví nejmenším a jejich rodičům, jaké hry mohou hrát, aby 

se děti zabavily.

Toto bohatě ilustrované velkoformátové leporelo budou děti milovat. Ote-
vře se jim pohádkový hrad, ve kterém si užijí spoustu zábavy. 

Mohou prozkoumat nejrůznější zákoutí, potkají děti i mnoho 
roztomilých zvířátek.

Nové vydání kultovního leporela, se kterým se děti podívají do školky, na 
pískoviště i do nemocnice. A dokonce pojedou vlakem k babičce na venkov 
a tam je teprve co k probádání! Bohatě ilustrované dvoustrany vybízejí ke 
zkoumání a objevování veselých 
detailů.

Kdopak to bučí? A kdo zase bečí? Na farmě je rušno od rána do veče-
ra. S leporelem se zvuky ze statku budou mít vaše děti spoustu zvířá-
tek na dosah ruky. Stačí jen 
zmáčknout kouzelné tlačítko 
a hlasy nejrůznějších tvorů se 
hned rozeznějí.

běžná cena: 269 Kč
16 stran, 235 × 315 mm
leporelo, pro děti od 3 let

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 235 × 315 mm
leporelo, pro děti od 3 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
10 stran, 200 × 200 mm
leporelo, pro děti od 3 let

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 129 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
leporelo, pro děti od 2 let

104 Kč
cena KMČ

Leporelo, které bavilo už 
rodiče dnešních dětí!

Knížka se zvuky
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Pro nejmenší

Velká kniha českých říkadel

Logopedie pro nejmenší

Poznáváme hodiny a čas

Logopedie není jen nácvik správné výslovnosti. Je to i podpora 
komunikačních dovedností a ty je možné začít trénovat již v raném 
věku. Pro rodiče, kteří chtějí předcházet případným 
řečovým obtížím u svých dětí, jsme připravili 
pracovní sešit plný cvičení, jež se zaměřují na 
porozumění mluvené řeči, rozvoj časoprostoro-
vé orientace či zlepšování pohyblivosti mluvidel. 
Nechybějí dechová a rytmi-
zační cvičení či úkoly na 
procvičování grafomotoriky.

Knížka s překrásnými ilustracemi Josefa Lady je výběrem těch nejzná-
mějších českých lidových říkadel a písní, které se děti učí již od svých  
prvních slov.

Kolik má minuta vteřin? Proč se střídá den a noc? Jak se čtou 
hodiny? Kdo má nejpřesnější čas? Na tyto a spoustu dalších otá-
zek odpoví tato knížka – hračka s cvičnými hodinami. Je vhodná 

především pro prvňáčky nebo zdatné předškoláky.

Irena 
Šáchová

Miroslav 
Růžek

Josef 
Lada

Angela 
Weinholdová

běžná cena: 299 Kč
16 stran, 230 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
104 stran, 207 × 287 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
56 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

154 Kč 
cena KMČ

Edice Už vím proč
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První čtení

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc

Já chci taky do školy

Bubáček

Dva drobné příběhy o sourozencích  
Petrovi a Leně, které věnovala Astrid 
Lindgrenová prvním čtenářům, jsou 
veselá a půvabná vyprávění o jednodu-
chých věcech. Jsou lindgrenovsky pros-
tá s velkým kouzlem – přesně tak, jak 
to mají rádi autorčini čtenáři.

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí kamarádi 
a jeden bez druhého neudělá krok. I jejich přátel-
ství však někdy zastíní mráček. To když je Kvak až 
příliš podnikavý a vymýšlí si výlety, které pohodl-
ného Žbluňka stojí velké přemáhání. Přesto se na 
sebe dlouho nezlobí a hned se pouštějí do dalších 
společných dobrodružství.

Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už mu maminka 
před spaním vyprávěla. Co teď? Musí vymyslet nějakou 
novou – o Bubáčkovi. Tatínek ho Luká-
šovi pak pěkně nakreslil. Když se však 
Lukáš druhý den ráno probudí, Bubáček 
je pryč! Večer, když smutný Lukáš už leží 
v posteli, se v pokojíčku něco šustne… 
Kdopak to asi je?

Astrid 
Lindgrenová

Marie 
Tichá

Arnold 
Lobel

Daniela 
Krolupperová

Lucie 
Dvořáková

běžná cena: 179 Kč
36 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

144 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
na www.kmc.cz

Pracovní listy ke stažení
na www.kmc.cz

běžná cena: 169 Kč
68 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

139 Kč 
cena KMČ

6  Klub mladých čtenářů Albatros



Druhé čtení

Daniela 
Krolupperová

Eva Sýkorová-
-PekárkováPolicejní křeček

Táta to motá

Pes ve službách zákona dnes nikoho nepřekvapí. Ale 
policejní křeček? A opravdu jeden takový existuje! 
Jmenuje se Bruno a žije v teráriu u druháka Jirky. Když 
se ukáže, že křeček mluví, Jirka zajásá, takového 
kamaráda nikdo nemá. Zvídavý křeček se naučí i číst 
a zatouží poznat svět za dveřmi domu. Jednoho dne se 
Bruno skutečně dostane ven a přihodí se něco 
neuvěřitelného. Z drobného hlodavce se stane 

postrach zlodějů v širokém okolí!

Možná že už znáte tetu Bětu, která plete svetry, čepice, 
rukavice a šály. Nejradši ze všeho však vypráví Šárce 
a Vašíkovi popletené pohádky. A co jich už bylo! Tento-
krát teta Běta nemá čas. Pohádky před spaním bude 
povídat tatínek. Ale ouha! Děti nestačí kulit oči. Vždyť 
tatínek je vypráví úplně stejně jako teta. Ten táta to 
motá!

běžná cena: 199 Kč
60 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

Ivona 
Březinová

Eva Sýkorová-
-Pekárková

Vložený 
pracovní sešit
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Pro malé školáky

Ferdův slabikář

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Příběhy slunečních skřítků

Pracovní sešit je určený všem před-
školákům, které brzy čeká nástup do 
první třídy a tam i jejich vlastní školní pero a doopravdické psaní. 
Jednoduchá koncepce stránek umožňuje dětem soustředit se na 
plnění úkolů bez zbytečného rozptylování. Obrázky uvnitř jsou vel-
mi názorné a vlídné. Knihou provázejí dva sourozenci – malý ško-
lák Kryštůfek a jeho mladší sestřička Sára. Společně s nimi může-
te prožít neobyčejné letní 
dobrodružství a pěkně se 
nad úkoly pobavit a vyřádit.

Veselá knížka seznamuje děti prostřednictvím 
Ferdy Mravence s jednotlivými písmeny abece-
dy. Každé písmenko doprovází vtipné říkadlo 
a kreslený předmět, který ho svým vzhledem 
připomíná. Pestrá knížka je doplněna humorný-
mi pohádkovými příběhy o písmenkách a psaní 
a může tak prvňáčkům 
zpříjemnit a osvěžit učení 
i psaní abecedy.

Kombinace komiksu, obrázkového čtení a zábavných úkolů pro 
všechny prvňáky! Poblíž Slunce je základna, na které bydlí sluneč-
ní skřítci. Je plná úžasných vynálezů a také superrychlých raket. 
Skřítci na nich létají na planetu Zemi, kdykoli se tam nějaké dítě 
dostane do nesnází. Dospěláci je nikdy neviděli, děti však s nimi 
zažívají ta nejveselejší dobrodružství ve sluneční soustavě. Nevěří-
te? Tak se do jejich her 
zapojte, už na vás čekají.

Lenka 
Košková

Miroslav 
Růžek

Ondřej 
Sekora

Zuzana 
Slánská

běžná cena: 189 Kč
40 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

154 Kč 
cena KMČ
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Znáte z TV

Tlapková patrola: Tlapkomalovánky

Máša a medvěd: Pohádky před usnutím

Disney - 5minutové ospalé pohádky

Máša má pro vás nové pohádky! V první hledá malá neposeda 
něco neznámého a lákavého k snědku místo staré dobré kaše. Ve 
druhé pohádce se s medvědem vypraví na dobrodružnou výpravu. 
Z nebezpečí, do kterého se dostanou, je nakonec zachrání dvě 
doutnající sopky! A ve třetí pohádce uvidíte, jak to dopadne, když 
se Máša se šroubovákem v ruce pustí do opravování rozbitých 
věcí!

Připravte se na jízdu s Tlapkovou patrolou! Seznamte se s týmem 
a jejich kamarády v Adventure Bay. Vezměte pastelky a vybarvěte 
každou stránku!

Vydejte se s dětmi před spaním za nezapomenutelným dobrodruž-
stvím s oblíbenými hrdiny z animovaných filmů od 
Disneyho a Pixaru! Šlápněte na plyn a zazá-
voďte si s Burákem a Bleskem, prožijte 
s Mauglím vzrušující den v džungli nebo se 
vypravte do kouzelného království Arendelle, 
kde si s Annou a Elsou užijete večer rodinných 
her. Čeká na vás dvanáct 
nádherných pohádek, které 
se skvěle hodí k předčítání 
před usnutím.

běžná cena: 399 Kč
208 stran, 197 × 267 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 119 Kč
64 stran, 215 × 270 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

99 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
72 stran, 200 × 223 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro malé čtenáře

5minutové Star Wars příběhy

  Čteme sami - genetická metoda: 
Pohádky kocoura Šikuly

Čteme sami: Pohádky z Kouzelného palouku

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho 
kamarády. Krátké pohádky s krásnými ilustracemi jsou 
přizpůsobeny začínajícím čtenářům, kteří se učí číst 
genetickou metodou. Celý text knihy je vytištěn velkými 
písmeny a jednoduché věty usnadňují první samostatné 
pokusy o čtení.

Před dávnými časy, v předaleké galaxii.... Vyrazte hyperprostorem 
vstříc napínavým příběhům Star Wars! Seznamte se s rytíři 
Jedi Obi-Wanem Kenobim a Anakinem Skywalke-
rem, mistrem Yodou, Lukem Skywalkerem, prin-
ceznou Leiou, Hanem Solem a Chewbaccou, kteří 
statečně bojují proti obávaným Sithům i jejich spo-
jencům a tajným zbraním. Každý z příběhů přečtete 
za pět minut a přitom stačíte 
prožít velké galaktické dobro-
družství!

V lipové aleji, za malými dvířky, je 
ukrytý Kouzelný palouk. Na něm 
stojí lípa a v ní bydlí víly Hojilka, Spinkalka, Pořádnička, Učilka  
a Mlsalka. Zajímá tě, jak vyřešily záhadu slané kaše nebo jak si 
poradily s nezvanou návštěvou? Tak se honem pusť do čtení. Jed-
noduchý text a větší velikost písma jim usnadní první samostatné 
pokusy o čtení.

Jitka 
Saniová

Jaroslava 
Fišerová

Lenka 
Hoštičková

Daniela 
Skalová

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 170 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
176 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 170 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
na www.kmc.cz

Pracovní listy ke stažení
na www.kmc.cz
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Pohádky

O jezevci, který pořád zpíval

Čáp Čenda

Dobrý večer, dobrou noc

Je tu jaro a čáp Čenda se vrátil na hnízdo u Kuňkavého rybníka. 
Čápice Cecilka se těší na čapí miminka, Čenda by však jenom 
lenošil a chytal lelky. Kdo ale opraví hnízdo a nachytá potravu? 
V rybníku se na miminka připravují i žabky Lena a Apolena. Každá 
si chce pro svá vajíčka vybrat to nejbezpečnější místo. Jak to nako-
nec dopadne? Budou spolu Cecilka s Čendou vychovávat čápata? 
Nehrozí malým žabičkám 
v blízkosti čapího hnízda 
nebezpečí?

Byl jednou jeden jezevec a ten moc rád zpíval. Každý 
den si už od rána procvičoval hlasivky a lesem se 
nesla jeho nekonečná hlasová cvičení. Zvířátka bydlící v okolí už toho 
měla dost, a tak vymyslela, jak jezevce utišit. Jenže i ten nejlepší plán 
může mít trhliny a často platí, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní 
padá... Bonus! Na konci knížky najdete celý text příběhu přeložený do 
angličtiny.

Večerní televizní animovaná pohádka se stala nedílnou součástí 
českých domácností. Obsáhlý výbor toho nejlepšího, co se za 
dlouhých padesát let dětem nejvíce líbilo, 
nabízí příběhy těch nejoblíbenějších posta-
viček, jako jsou Křemílek a Vochomůrka, 
Bob a Bobek, Víla Amálka a spousta dal-
ších.

Zdeňka 
Šiborová

Petra 
Tatíčková

Mav 
Hrovatová

Kristina 
Krhinová

běžná cena: 399 Kč
200 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
32 stran, 195 × 265 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
72 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Víla Jasmínka a skřítek Vendelín

Pohádkové vyprávěnky pro celou rodinu

Pohádky o domovních znameních

O perníkové chaloupce, Hrnečku, vař!, Krejčík králem, Jak dědeček 
měnil, až vyměnil, O neposlušných kozlatech, O nepravém a pra-
vém čertu, Jak se stal Matěj Cvrček doktorem, O Palečkovi. Pohád-
ky kraťoučké i delší, veselé i vážné, pro malé čtenáře i starší čte-
náře. Malí čtenáři mohou předčítat rodičům, text  knihy včetně 

typografie je tomu přizpůsoben.

Když víla Jasmínka přistane na 
padáčku z odkvetlé pampelišky 
u Železné studánky, netuší, že tam na ni čeká 
velké dobrodružství. Potká moudré a laskavé 
lesní skřítky, kteří znají odpovědi na její zvída-
vé otázky. Co dělat, aby les zůstal čistý a zví-
řátkům se tam dobře žilo? Jak 
chránit přírodu? Které bylinky 
mají léčivou moc?

Víte, co jsou domovní znamení? Správně, ty hezké 
obrázky nebo sošky nad vchody domů. Ale jak se tam 
ocitly? Proč je někde postava, zvíře nebo rostlina, jinde věc a ta-
mhle třeba planeta? O vzniku znamení v jedné staré ulici ve sta-
rém městě vyprávějí tyhle pohádky. A že jsou to příběhy vskutku 

neobyčejné!

Jiří 
Teper

Andrea 
Tachezy

Zuzana 
Csontosová

Katarína 
Ilkovičová

běžná cena: 299 Kč
72 stran, 185 × 224 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
64 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 200 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro malé čtenáře

Zprávy tajnou řečí

Kdo to tudy prošel?

Botička

Co byste si počali, kdybyste se ztratili v lese? Jednomu malému 
srnečkovi se to přihodilo. Nešťastný a zmatený se vydává hledat 
svou maminku a nechává se vést řádkou stop obtisknutých v lesní 
půdě. Ale nechala je za sebou opravdu máma srnka, nebo tudy šel 
někdo jiný? Na své výpravě se srneček dozví spoustu nových infor-
mací o stopách nejrůznějších zvířátek. Vydej se spolu s ním na 
cestu a nech se překva-
pit, jaké stopy a šlápoty 
ve zvířecí říši existují.

„Je z říše tajemství, ze země, kde se sní 
s otevřenýma očima. Otevřené oči všech-
no vidí, co se děje ve dne, co skrývá noc, 
všechna přání, všechny touhy, všechny 
sny.“ Těmito slovy uvádí svou sbírku 
veršů pro děti český básník Michal Wernisch 
s tajuplným pseudonymem Ewald Murrer, který proslul kupříkladu 

poetickou knížkou Zápisník pana Pinkeho a sbírka-
mi veršů pro dospělé Nouzové zastavení času či 
Noční četba, za niž získal cenu Magnesia litera.

Oblíbená ilustrátorka Aneta Žabková a její první autorská knížka! 
Spousta obrázků potěší hlavně začínající čtenáře!Trochu napínavý, 
trochu dojemný a opravdu hodně veselý – takový je příběh dvou 
jabloňových skřítků, jedné holčičky a její ztracené botičky. 

Radka 
Píro

Carmen 
Saldaña

Ewald 
Murrer

Helena 
Wernischová

Aneta 
Žabková

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 160× 195 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
96 stran, 180 × 160 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
14 stran, 210 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

159 Kč 
cena KMČ

POEZIE
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Dobrodružství

Bydlí u nás strašidlo

Cesta do země snergů

Deník tajemné expedice

Pip a Flora jsou v pěkném průšvihu. Na útěku ze sirotčince se ná-
hodou dostali na magické místo, odkud však neznají cestu zpět. 
V Kouzelné zemi snergů se konají skvělé hostiny, žijí tady skořicoví 
medvědi a domy zde stavějí do korun stromů. Narazit ale můžete 
i na pořádné padouchy. Jejich nový kamarád, snerg Gorbo, jim 
pomůže s hledáním cesty domů. Pokud si děti vzpomenou, kde to 
vlastně je, a Gorbo na to, 
kudy se tam jde, možná se 
jim to i podaří…

Bráchové Jakub, Tomáš a Adámek mají zvláštního kamaráda. Našli ho 
v lese, a i když je to strašidlo, ani trochu se ho nebojí. 
Ťulíka život o samotě netěšil, a tak rodiče 
svolili a nastěhoval se k nim. Zpočátku snědl 
všechno, co mu přišlo pod ruku, když se snažil 
pomáhat v domácnosti, udělal víc škody než 
užitku. Zato se ale naučil číst 
a psát na počítači. Dokonce 
se ukázalo, že má básnické 
střevo.

Z výzkumné expedice do neznámých krajin se 
vrátila jen hrstka jejích členů. Jeden z nich po 
letech předal své vzácné zápisky vnukovi, který se v dospělosti 
rozhodl vydat po stopách svého dědečka a odhalit dávná tajem-
ství. Podivná krajina, nevídaní tvorové a zvláštní dobrodružství. 
Vydejte se spolu s ním po stopách tajemné expedice do neznáma. 
Zapojte fantazii a pokuste 
se s pomocí neúplných 
zápisků v deníku odhalit 
celý příběh.

Veronica 
Cossantelli

Jana 
Burešová

Dagmar 
Chládková

Kryštof 
Kratochvíl

Katarina 
Kratochvílová

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
248 stran, 153 × 190 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
96 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč 
cena KMČ

Příběh, který inspiroval 
k napsání Hobita!
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Dobrodružství

Robin 
Stevensová

Nina 
Tara

Alea - dívka moře: Řeka zapomnění

Špinavá školní hra
Návrat do lavic má pro Daisy a Hazel trpkou pachuť. Nová školní 
předsedkyně Elizabeth Hurstová spolu se svou smečkou věr-
ných prefektek šikanují mladší ročníky a nad školou se začíná 
vznášet mrak strachu a sváru. Pak ale Elizabeth během ohňo-
stroje přijde o život. Vypadá to jako nehoda, co když je ale všech-
no jinak? Mohl ji někdo nenávidět natolik, že by spáchal zločin? 
Detektivní duo Wellso-
vá a Wongová začíná 
znovu pátrat.

běžná cena: 299 Kč
376 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč
cena KMČ

Všichni členové posádky Alfa cru přišli 
o své vzpomínky – nepamatují si ani, 
kolik jich bylo původně a zda někdo nechybí. Jestli chtějí zjistit, co se 
s nimi stalo, musí se co nejrychleji zase zorientovat. Proč po nich 
jdou? A kdo je ten podivný muž v černém kabátě, který je sleduje ze 
břehu? Alea to ani v tak složité situaci nevzdává. Vždyť by to nebyla 
ona, kdyby i přes různá proti-
venství neudělala vše pro to, 
aby své přátele zachránila.

Tanya 
Stewnerová

Claudia 
Carls

běžná cena: 449 Kč
672 stran, 145 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

359 Kč 
cena KMČ

běžná 
cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč 239 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Alea - dívka moře: 
Volání z hlubin
Barevné vody
Tajemství oceánů
Síla přílivu
Poselství deště

Zločin slečnám nesluší
Čaj s kapkou jedu
Záhada zamčeného kupé

Již vyšlo:

Již vyšlo:

Cena za jeden díl

běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ běžná cena: 

299 Kč

149 Kč
cena KMČ běžná cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ
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Dobrodružství

Klub Tygrů: Fantom z fotbalového hřiště

Ve spárech šelmy

Příběh čarodějnictví

Jedenáctiletá Melody jezdí do parku se svou rodinou každé léto 
a vždycky tu dokázala zapomenout na všechny své starosti. Ale 
letos je to jiné. Po mámině smrti je každý okamžik v parku jen 
srdcervoucí připomínkou minulosti. Pak se Mel setká tváří v tvář 
s majestátním medvědem grizzlym. A najednou jde jen o jedinou 
věc – přežít. Mel se má stát aktérkou jedné z nejtragičtějších se-
zon v dějinách amerických 
národních parků – hrůzy- 
plného léta, které navždy  
změní přístup k soužití lidí  
a grizzlyů v divočině.

Před fotbalovým tréninkem najde Patrik 
v kůlně u hřiště podivný křiklavě zelený 
míč. Poté se začnou dít divné věci. Z reproduktorů zazní výhrůžný hlas 
a pak se na hřišti zjeví fantom, který začne Patrika ohrožovat. Sebere 
míč a mizí s ním pryč. Co to má znamenat?  
Biggi, Luk a Patrik se pouštějí  
do jeho pronásledování.

Brystal a její přátelé zachránili svět před zlou Sněhovou královnou 
a zajistili celosvětové přijetí magické komunity. Jenže oslavy netrvají 
dlouho. Na akademii dorazí nová čarodějka s temnými úmysly, Brys-
talina kamarádka Lucy se zaplete do spiknutí a královstvím se za-
čne šířit rozhořčení proti legalizaci magie. A navíc sílí nebezpečný 
klan známý jako Bratrstvo spravedlivých, který má jediný cíl: vyhla-
dit veškerý magický život... počínaje Brystal.

Lauren 
Tarshisová

Scott 
Dawson

Thomas 
Brezina

Caroline 
Kintzelová

Chris 
Colfer

běžná cena: 369 Kč
272 stran, 145 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
136 stran, 120 × 180 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
136 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 179 Kč

144 Kč
cena KMČ

Klub Tygrů: 
Tajemná přilba

Vyšlo také:

běžná cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Příběh magieJiž vyšlo:
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Dobrodružství

Jaroslav 
Foglar

Jiří 
Grus

Netvor třese zemí

Tajemství Velkého Vonta
Po neklidné éře bezvládí ve Stínadlech zvítězilo vontské hnutí Žlutý 
květ. Velkým Vontem se stal Vláďa Dratuš, ale v poslední době s ním 
cosi není v pořádku – chová se čím dál nervózněji, a navíc se ulicemi 
šíří zvěsti, že přišel o ježka v kleci. Kdo je tajemný Cizinec, který Vlá-
ďu v poslední době navštívil, a co mu chtěl? Rychlé šípy musí záhadě 
přijít na kloub dřív, než Stí-
nadla opět zachvátí vlna 
násilí a nejistoty…

běžná cena: 399 Kč
288 stran, 170 × 221 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč
cena KMČ

Šestice Gangu odvážných spolu se čtyřmi dospělými přiletí za 
přáteli do Tokia. Hodlají strávit poklidný den v tradiční japonské 
zahradě poblíž světoznámého chrámu, na jedné z nejvyšších věží 
světa i v muzeu japonských strašidel a démonů. Vtom se země 
zničehonic začne otřásat… a všechny plány se během několika 
sekund změní ve strasti-
plné čekání na záchranu. 
Přijde pomoc včas?

Ivona 
Březinová

Matyáš 
Namai

běžná 
cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ běžná cena: 

399 Kč

319 Kč
cena KMČ běžná cena: 

349 Kč

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ běžná cena: 

389 Kč

309 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
389 Kč

314 Kč
cena KMČ běžná cena: 

299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 
229 Kč

184 Kč
cena KMČ

Ztraceni ve vlnách
Nevinná lavina
Ve spárech džungle
Poušť, všude poušť

Záhada hlavolamu
Stínadla se bouří
Tajemná Řásnovka
Hoši od Bobří řeky
Chata v Jezerní kotlině
Dobrodružství v Zemi nikoho
Boj o první místo

Již vyšlo:

Již vyšlo:

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 145 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ
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Linda 
Chapmanová

Angie 
Thompsonová

Doktor Proktor a konec světa. Možná...

Hvězdný prach: Temná magie

Dvojice kamarádů, zrzatý kluk 
Bulík a dobrosrdečná Líza, se 
se svým kumpánem, podivínským vynálezcem doktorem 
Proktorem, opět pouštějí do nových dobrodružství. Tento-
krát nejde o nic menšího než o konec světa. Jenže na 
takovou maličkost už sami nestačí, a tak spojí síly s učiteli, 
starými známými nebo třeba se sedminohým peruánským 
pavoukem. Tým Pěti přemožitelných čelí výzvě zachránit 
svět před vládou ponož-
kových zlodějů a nene-
chat ze sebe přitom 
nadělat vafle.

Lucka a její nejlepší kamarádka Allegra jedou 
na prázdniny navštívit hvězdné přátele ve Wale-
su. Kolem se dějí podivné věci – mění se počasí, někdo chytá 
zvířata do pastí a v prastaré kamenné síni přes noc hoří ohně. 
Lucku čeká další dobrodružství a s ním i poznání, že z otravných 
lidí se mohou stát spojenci a ti přátelští mohou být naopak ne-
bezpečnější, než by se 
člověk nadál...

běžná cena: 349 Kč
328 stran, 145 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč
cena KMČ

Doktor Proktor a prdicí prášek
Doktor Proktor a vana času

Hvězdný prach: 
Kouzlo měsíční záře
Jen uvěřit
Magie v korunách
Svůdná moc

Již vyšlo:

Již vyšlo:

běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
349 Kč

279 Kč
cena KMČ

Jo 
Nesbø

Petr 
Dybvig

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Dobrodružství
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Správná pětka a zloději

Detektiv na stopě zločinu

Emi a Tajný klub superholek

Pojďte číst příběhy, které vás budou bavit! Komiks 
a knížka v jednom! Detektiv Vypátral bude muset 
vyřešit krádež slavného obrazu a únos domácího mazlíčka jedné 
bohaté paničky. V rukávu na to má nejeden trik moderní kriminalis-
tiky – forenzní techniky v podobě analýz DNA, zkoumání krevních 
skvrn, rozborů písma nebo otisků prstů, stop bot a chodidel a sta-
rou dobrou logickou 
dedukci. Některé rozbory 
si budete moci i vyzkou-
šet díky návodům na 
domácí pokusy!

Pětka se znovu setkává s Kutilem a jeho opičkou Nezbedou. Tento-
krát netráví prázdniny na Kutilově majáku, ale stanují na louce u Kuti-
lova domu, kde chlapcův otec, profesor Hayling, pracuje v nedostup-
né věži na přísně tajném novém vynálezu. Jednoho dne však část 
profesorových výpočtů zmizí. Někdo je ukradl! Ale jak? Že by v tom 
měli prsty akrobaté z nedalekého kočovného cirkusu?

Emi je dívenka jako ty! A má bláznivé kamarády: 
Anežku, která nemá ráda princezny, hudebně  
nadanou Kristu, Fandu-rozumbradu, okouzlujícího Lukáše a mno-
ho dalších. Jednoho dne se kamarádky rozhodnou založit tajný 
klub. Jeho heslo zní: Už žádná nuda! Zjisti, jak se Tajný klub super-
holek dostane na stopu profesora Kahánka, a dozvíš se, co všech-
no z toho vznikne. A až se 
seznámíš s Emi a jejími 
kamarády, možná také 
založíš vlastní tajný klub.

Amaicha 
Depino

Fabián 
Mezquita

Enid 
Blytonová

Bohumil 
Fencl

běžná cena: 229 Kč
176 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
136 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

Dobrodružství

Poslední dobrodružství 
Správné pětky

Agnieszka 
Mielech

Magdalena 
Babińská
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Zábavné čtení

Deník mopse: Vzhůru do nebes

Mops mořskou vílou

Osudoví kamarádi: Záludné přání

Rodina Peggy se rozhodne strávit letní týden u moře. Těší se na tu 
nejlepší dovolenou, na které kdy byli. Chloe z celého srdce doufá, 
že zahlédne mořskou vílu, ale na pláži po ní není ani vidu ani sle-
chu. Mopsík nechce, aby Chloe byla zklamaná,  
a tak se pouští do další akce. Rozhodne se stát  
mořskou vílou...

Baron z Bublin alias „Bubi“ je nejroztomilejší mops na světě! Miluje 
módu, arašídové máslo a svoji paničku Bellu. Zato celým svým mop-
sím srdcem nesnáší veverku Oříška, koupele a déšť. Když se Bella 
přihlásí do soutěže pro vynálezce, Bubi jí pomůže vytvořit nejlepší 
projekt všech dob. Jenže kvůli úskočné veverce mops nedopatřením 
celý projekt zničí. Jestli chce, aby jeho panička byla zase šťastná, 
musí se postavit Oříškovi – 
i dešti – jednou provždy.

Věříš na kouzla a čáry? Ivetka a její kamarádky ano! Dobrodružný 
svět magie se před nimi otevře poté, co se setkají s kouzelnými 
zvířátky. Když se dívkám z gymnastického týmu začne záhadně 
lepit smůla na paty, Osudoví kamarádi vycítí, že za tím vším stojí 
temné síly. Jsou však jejich kouzelné schopnosti  
dostatečně silné, aby se jim po- 
dařilo nad černou magií zvítězit?

Bella 
Swift

Kyla 
Mayová

Linda 
Chapmanová

běžná cena: 249 Kč
176stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 219 Kč
80 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

179 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Mops 
jednorožcem

Osudoví kamarádi:
Začarované zrcátko

Již vyšlo:

Již vyšlo:
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Pro holky

Bára krotí divadlo

Holka do nepohody

Nebezpečí na špičkách

Kačka je jedenáctiletá dívka, která se na první pohled od 
ostatních neliší. Ale na ten druhý už je všechno jinak. Má totiž 
bráchu – dvojče. A to dost věcí mění. Mít věčně za zády stín, 
kterého se nemůžete zbavit? Někdy to je k zbláznění, ale jindy je 
člověk rád, že takový stín za zády má... Kačka prožívá spoustu 
dobrodružství a musí se vyrovnat s tím, že po prázdninách bude 
všechno jinak –  půjde totiž do jiné školy. Čekají ji noví spolužáci, 
spousta učení a také 
starost, jak do nového 
prostředí zapadnout.

Báře je čtrnáct a to jí stačí. Další problémy nepotřebu-
je. Po roce v Americe se těší na poklidné léto s rodi-
nou, teta Sylva a sestřenice Marcela však mají jinou 
představu. Marcela touží jet na muzikálový tábor 
a Bára pojede s ní. To je přece super, ne? Bára její 
nadšení nesdílí, na tábor ale nakonec odjede. Má 
totiž pojistku. Její soused Martin bude stanovat jen 

pár kilometrů od tábora.  
S ním nablízku by to přežít 
mohla…

Milly má potíže. Ve chvíli, kdy ji čeká nejdůležitější taneč-
ní vystoupení v jejím živote, její matka, která je prima 
balerínou, záhadně zmizí. Zničehonic je Milly pozvána, 
aby začala studovat na tajemné baletní škole. Pomalu 
přichází na to, že Labutí dům není jen školou pro balet-
ky, ale i přípravkou pro špióny. Milly zjišťuje, že ona 
i její matka jsou ve straš-
ném nebezpečí. Dokáže 
čelit nebezpečí na špič-
kách?

Radka 
Zadinová

Marcela 
Jaklová

Milena 
Durková

Helen 
Lipscombe

běžná cena: 349 Kč
232 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
264 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 11 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
168 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Bára krotí 
Ameriku

Již vyšlo:
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Zábava

Lucie Dvořáková- 
-Liberdová

Velká kniha nápadů pro děti

Vyškrabávací obrázky s aktivitami: Třpytivé 
mořské panny

Víte, že tvořit se dá ze všeho? 
Odpadový materiál, přírodni-
ny nebo levné a snadno dostupné materiály, to je zá-
klad výrobků v této knize. Děti i dospělí se mohou těšit 
na 50 báječných projektů, které jsou doprovázeny 
názornými fotografiemi, takže vše zvládnou i naprostí 
začátečníci. Krok za krokem se naučíte spoustu výtvar-
ných technik a zakrátko budete vědět, jak pracovat 
s různými druhy papíru, dřevem, pískem, látkami, 
ubrousky, korálky či drátky.

Ponoř se pod moř-
skou hladinu v do-
provodu úžasných 
mořských panen! 
Čeká tě spousta 
zábavných aktivit 
a k tomu vyškrabá-
vací stránky ukrývají-
cí nejedno třpytivé 
překvapení. Odhal je 
a vyrob si blýskavou čelenku, elegantní kabelku, pod-
mořskou lagunu a spoustu dalších okouzlujících doplň-
ků a ozdob.

běžná cena: 349 Kč
160 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
44 stran, 215 × 280 mm

měkká vazba, pro děti od 4 let

199 Kč
cena KMČ
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Lucie Dvořáková- 
-Liberdová

Zábava

Naprosto nezbytný zápisník

Deník pro kámošky

52 týdnů se zvířátky

Tenhle dokonalý deníček musíš mít!  
Najdeš v něm stránky plné kvízů a testíků 
a také spoustu místa na zaznamenání svých 
zážitků, snů a přání. Vyplň ho sama nebo se svojí kámoškou. Spo-
lečně si užijete spoustu zábavy a hodně se toho o sobě dozvíte! 
Z druhé strany deníku je skvělý diář. Díky němu na nic nezapome-
neš a nic ti neunikne. Třeš-
ničkou na dortu je dokona-
lá třpytivá obálka. Přejeď 
rukou přes flitry a obrázek 
se změní!

Skvělý zápisník pro každou situaci a pro kaž-
dou náladu. Najdeš v něm spoustu místa na 
poznámky a také pět lepicích minibločků 
s lepítky, kterými můžeš trefně komentovat 
svoje pocity. To prostě musíš mít!

Knížka přináší nápady na zábavné tvoření po celý rok. Milé povídá-
ní a roztomilé ilustrace potěší všechny děti předškolního 
a mladšího školního věku, které mají v oblibě 
zvířata a chtějí se dozvědět zajímavosti o jejich 
životě. Děti se dozvědí nejen hodně nových věcí, 
ale současně při řešení zábavných úkolů zapojí 
svoje šikovné ruce a bystré hlavičky. Často také 
využijí přílohu s obrázky na 
vybarvování, vystřihování 
a lepení.

běžná cena: 269 Kč
144 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
80 stran, 160 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 140 × 215 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

Sabina 
Konečná

Misha 
Bera
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Poznáváme svět

Hravý průvodce Prahou

Jak vidí zvířata?

Já, člověk

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvířata vnímají svět kolem nás? 
Jestli vidí stejné barvy, jako my, jestli ryby vidí 
stejně rozmazaně pod vodou jako my? Nebo 
jestli se psi rádi dívají na televizi nebo zda 
kočky vidí opravdu i potmě? Pokud jste si 
někdy kladli tuto otázku a je vám líto, že se 
zvířat nemůžete zeptat, nezoufejte, protože 
kniha, kterou právě držíte 
v ruce, obsahuje odpovědi na 
všechny tyto otázky a ještě 
více.

Hravý průvodce Prahou – to je 19 výletů, které vás zavedou na Pražský 
hrad, Kampu, Hradčany, Petřín, Vyšehrad nebo do židovského a Staré-
ho Města. Obsah je připraven na míru rodinám 
s dětmi, takže pověsti a informace o historii či 
památkách jsou zpracovány tak, aby zaujaly i je. 
Nechybějí hravé úkoly a kvízové otázky. Knížku 
využijí nejen rodiče, ale i učitelé  
dějepisu, češtiny nebo  
vychovatelé.

Co dělá člověka člověkem: Dvě ruce a dvě nohy? Chytrá hlava, 
šikovné ruce? Nebo jde hlavně o to, co ho baví 
a naplňuje? Když budete lidem naslouchat, 
sami vám rádi řeknou, co je podle nich nejdů-
ležitější. A protože to má každý trochu jinak, 
nakonec uvidíte, že charaktery a povolání lidí 
jsou stejně pestré jako svět, ve kterém žijeme. 
Tak se na něj pojďte podívat 
novýma očima – uvidíte ho 
v barvách, které jste dosud 
možná ani neznali!

Marie Adámková 
Kotasová

Tomáš 
Kopecký

Iva 
Petřinová

Vojtěch 
Šeda

Olga 
Stehlíková

Nikola 
Logosová

běžná cena: 349 Kč
104 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
288 stran, 167 × 239 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
36 stran, 180 × 250 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

Zlatá stuha 2020

Vítěz literární 
soutěže Albatrosu
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Příroda

Julius 
Klejdus

Andrea Pinnington 
Caz Buckingham

Rok v českém lese

Květiny naší přírody

Lesy mají pro existenci života na naší planetě zcela 
nezastupitelné místo. V této knize se dozvíte nejen 
o jejich vzniku a významu, ale také o rozmanitých orga-
nismech, které v těchto ekosystémech pobývají a žijí. 
Text, který je určen pro starší děti i dospělé, je doplněn 
600 unikátními fotografiemi, díky nimž nahlédnete 
v průběhu čtyř ročních období do tajuplných dějů pod 
zemí, ale i na zemi nebo 
v korunách stromů.

Originální průvodce plný nádherných 
fotografií nejběžnějších květin naší 
přírody. Doplňkově se v knize objevují 
i známé keře či zajímavé evropské 
květiny, z nichž mnohé se pěstují 
pro okrasu v našich zahradách 
a parcích. Galerie květů, plodů 
i listů či zajímavosti o umění rostlin 
přizpůsobit se podmínkám pro-
středí také nemohou chybět. 
Kniha je vhodná pro rodinné 
toulky přírodou, a tak v ní najde-
me druhy jako zvonek, 
sněženka a prvosenka, 
pampeliška a sasanka, 

pomněnka či třeba 
rozrazil.běžná cena: 269 Kč

144 stran, 138 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Amelia 
Cobb

Sophy 
Williams

Aniela Cholewińska-
-Szkoliková

Agnieszka 
Filipowska

Ema a její kouzelná ZOO: Ospalá sovička

Míša a její malí pacienti: Dovolená u řeky

Olík je nesmírně ospalá sovička. Ne-
chce totiž, aby mu v Záchranné zoo 
cokoli ušlo, a tak je vzhůru celý den i celou noc. Co když ale bude tak 
unavený, že prospí své silvestrovské vystoupení? Dokáže Ema Olíka 
přimět, aby se alespoň někdy vyspal?

Začínají prázdniny 
a Míša odjíždí se 
svým tatínkem tábořit k řece. Dny a noci strávené ve 
stanu přinášejí spoustu dobrodružství a Míša je nadše-
ná zdejší přírodou. Brzy poznává obyvatele okolní divo-
činy: malou žabičku, rodinku rákosníků a také mrštnou 
vydru. Když se zvířátka dostanou do potíží, Míša s Pupí-
kem udělají všechno pro to, aby jim pomohli.

běžná cena: 169 Kč
104 stran, 129 × 193 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 195 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

159 Kč
cena KMČ

Ema a její kouzelná zoo:
Žárlivý levhart
Osamělé lvíče
Popletený tučňák
Vystrašený tuleň
Roztomilá lama

Míša a její malí pacienti: 
Zápisník malé veterinářky
Roztomilý uprchlík

Vyšlo také:

Vyšlo také:

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ běžná cena: 

169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 159 Kč

129 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Pro milovníky zvířat

Věra Barochová 
Hudáčková

Markéta 
Laštuvková

Nové příběhy se šťastným koncem:
Opuštěný muflonek

Zuzka a ztracené kotě

Prázdniny jsou v plném proudu, ale Toník se celou dobu neod-
trhnul od knížek. Rodiče se rozhodnou, že takhle to dál nejde, 
a povolají na pomoc strýčka Matěje. Vyhlášený dobrodruh ví, 
jak zaujmout, a naplánuje pro Tondu honbu za pokladem. Kdy-
by jen tušili, že největší poklad, který najdou, bude opuštěné 
mládě muflona! Co si s ním ale počít? Ještěže Matěj ví, kam 
zavolat o pomoc.

Zuzce je deset, má ráda balet a nemá ráda kočky. 
Ovšem až do chvíle, kdy potká na výletě na Kašperk 
opuštěné černé kotě. Je tak roztomilé! Rodiče ale o no-
vém domácím mazlíkovi nechtějí ani slyšet. Cestou 
z hradu si však Zuzka nešťastně zlomí nohu v kotníku. 
Všichni jedou honem do nemocnice a Zuzka musí na 
operaci. Maminka i s jejím batohem jede domů. Ale co 
to? Není náhodou v batohu černé kotě? Co s ním? 
Nechají si ho? 
Bude se o něj 
Zuzka starat?

běžná cena: 199 Kč
112 stran, 129 × 193 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
152 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

184 Kč
cena KMČ

Hanko, zachraň štěně!
Vyšlo také:

Nové příběhy se šťastným koncem:
Zvědavá lištička • Starostlivá veverka • Hladový vydrýsek

Vyšlo také:

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Jana 
Olivová

Zuzana 
Slánská
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Pro milovníky zvířat

Stáje ve Slunečném údolí: Pája a vysněný 
poník

Malér jménem Bella

Domov U Huňatých tlapek

Když se Bella jako malé chlupaté štěně ocitne v rodině s mnoha 
dětmi, nepřeje si nic jiného než mezi ně zapadnout. S jejími dobrý-
mi nápady, jak toho dosáhnout, však její páníčci přestanou mít 
trpělivost. A tak se ocitne v útulku. Když si ji vyberou noví majitelé, 
je odhodlaná ukázat, že je ten nejlepší pes na světě. Vánoce se 
blíží a i Bella má své psí přání. Najít rodinu, která ji bude milovat, 
i když občas udělá něja-
ký ten malér...

Pája miluje poníky a s jedním se  
už i přátelí. Když o prázdninách  
nastupuje na tábor pořádaný farmou ve Slunečném údolí, je přesvěd-
čená, že bude mít na starost právě jeho – krásného poníka, kterého 
navštěvovala v ohradě cestou ze školy. Místo vysněného Mráčka však 
dostane dobráckého poníka Henryho, vhodného pro začátečníky. Pája 
je rozhodnutá získat Mráčka 
stůj co stůj, i když ví, že vůči 
Henrymu to není fér. Jenže 
všechno bude trochu jinak…

Hamish v životě nepohladil ani psa a teď má strávit léto u tety na 
statku plném zvířat. To asi nezvládne. S prvním psí čumáčkem 
položeným na jeho koleno se však chlapcova nejistota začne roz-
plývat a Hamish si život v obklopení zvířaty začne užívat. Co mu 
radost nepřináší, jsou vrásky na čele jeho tety Heleny. Její útulek 
pro zvířata má finanční problémy, a jestli se něco nestane, bude 
ho muset zavřít. S tím je 
třeba něco udělat, a to 
hned!

Ali 
Standishová

Olivia 
Tuffinová

Megan 
Rixová

běžná cena: 229 Kč
184 stran, 129 × 193 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
120 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
168 stran, 125 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Bílý tesák

Rychlý jako vítr

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech

Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji nechal propadnout, což 
pro ni znamená jediné – místo vytouženého letního tábora s kama-
rádkou se bude celé prázdniny učit, a sice na venkově v hřebčinci 
své dosud nepoznané babičky. Ale na to, zabořit nos do knížek 
a nechat se hlídat jen o něco starším pacholkem Samem, nemá 
Majka ani pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských stájí objeví 
divokého a plachého hřebce 
Severáka – a překvapeně 
zjistí, že rozumí řeči koní! 
Jenže nezkrotného koně 
chtějí utratit...

Znáte příběh Bílého tesáka, psa, v jehož žilách koluje i vlčí krev? Zve-
me vás do příběhu, který přečtete se zatajeným dechem. Od prvních 
štěněčích krůčků až po tvrdé zápasy dospělého psího samotáře. Boj 
o život a hledání té pravé lidské smečky doprovází úzkost i slzy dojetí. 
Kniha se dostala do Zlatého tuctu Albatrosu – dvanácti nejoblíbeněj-
ších dětských knih známých osobností.

Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že 
pštros neumí couvat? Že včely nikdy nespí? 
Nebo že se tučňáci smějí, když je někdo lechtá? Tato a mnohá 
další fascinující fakta ze zvířecí říše podaná s vtipem a lehkostí 

najdete v bohatě ilustrované knížce od 
populární švédské umělkyně.

Carola 
Wimmerová

Jack 
London

Lubomír 
Kupčík

Maja 
Säfströmová

běžná cena: 299 Kč
120 stran, 150 × 190 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
176 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

154 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Volání divočiny 6: Duchové ve hvězdách

Země odvážných: Rozvrácená smečka

Šestý a poslední díl první řady 
strhující série od autorky Zákona 
smečky a Kočičích válečníků! Cesta zpět na pevninu 
z království zimy a ledu zavede Lusu, Kalliku, Ujuraka 
a Tokla na ostrov, kde jsou místní lední medvědi ve 
velkém nebezpečí. Navíc se zdá, že duchové předků 
se od medvědů odvrátili – světla na obloze pohasla 
a ne a ne se znovu objevit. Medvědí přátelé se rozhod-
nou ostrovním obyvatelům pomoct a Ujurakovi se 
konečně podaří zjistit, jaký byl celou dobu smysl a cíl 
jejich putování…

Pro zvířata na afrických pláních po celé gene-
race platil jediný zákon: smíš zabít, jen abys 
přežil. Když však dlouholetý mír naruší nečekaná zrada, musí se 
ve velkolepé bitvě o přežití spojit neobvyklá trojice mladých zví-
řat: lev, slonice a pavián. Křehká rovnováha mezi lovci, mrcho-
žrouty, predátory a kořistí se tak ocitá v tlapkách nečekaných 
hrdinů, z nichž každý může 
něco získat – nebo všech-
no ztratit.

Erin 
Hunterová

Erin 
Hunterová

běžná cena: 249 Kč
312 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
292 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

Volání divočiny: 
Putování začíná
Velké Medvědí jezero
Kouřová hora
Poslední rozlehlá divočina

Již vyšlo:

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Pro milovníky zvířat

Lauren 
Brookeová

Jan 
Andersen

Heartland: Po bouři

Dusty: Nebezpečné prázdniny

Amy od té bouřlivé noci, která jí navždy změnila život, 
Sparťana neviděla. Traumatizovaný hřebec přijíždí na 
Heartland, jenže to není tentýž kůň jako dřív. Je plný 
nenávisti a strachu z nehody, kterou si spojuje s Amy. 
Pokaždé když ji vidí, výhrůžně na ni cení zuby a staví se 
na zadní. Amy má své vlastní problémy a rány, které se 
musí zahojit, a zdá se, že je ta poslední, která by Spar-
ťanovi mohla pomoci. Ale možná je právě tou jedinou, 
která by  
to mohla  
dokázat.

Prázdniny u moře! Pavel s Dustym jsou ta nejšťastnější 
dvojka na světě, když mohou dlouhé hodiny dovádět na 
pláži a podnikat dobrodružné výpravy. Jednoho dne se však 
stanou svědky nevšední podívané – záhadný muž vyloví 
z moře balíček, který přinesl příliv. Byla to náhoda, nebo 
předem připravená akce? Co se v něm ukrývá a co o tom 
všem ví místní dívka Julie? Když s ní Pavel spojí síly, začínají 
rozmotávat klubko podezřelých machinací, do nichž je zřej-
mě zapleten i místní policista.

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
168 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Heartland: Cesta domů
Již vyšlo:

Dusty: 
Kamarádi navždy 
V nebezpečí
Vrať se domů!

Již vyšlo:

běžná cena: 
249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč

184 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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Vtipy

Víte, jaký je rozdíl mezi špendlíkem a koněm? 
Na koně si nejdříve vyskočíte a pak sednete a na 
špendlík si nejdříve sednete a pak vyskočíte.

Tento vtip nám poslali Adam a Bára Koneční

Pepík říká mamince: „Maminko, děti ve škole se mi 
smějí, protože říkají, že mám dlouhé zuby!“
Maminka odpoví: „Pepíčku, ty nemáš dlouhé zuby! 
A teď hezky zavři pusu – ať nám nepoškrábeš parkety!“

Tento vtip nám poslala Bára Konečná

Víte, jak se jmenuje Japonec, který vynalezl stan? 
No přece Nacochata!

Tento vtip nám poslali Adam a Bára Koneční

Lev říká zvířátkům v zoo: „Pojedeme na výlet!“
Žába zopakuje: „Pojedeme na výlet!“
Lev: „Přibalte si pláštěnku!“
Žába zopakuje: „Přibalte si pláštěnku!“
Lev: „A ta malá zelená potvora zůstane doma!“
Žába: „Chudák krokodýl, ten se tak těšil!“

Tento vtip nám poslala Bára Konečná

Ptá se učitel autoškoly své žákyně:
„Proč máte, slečno, vždycky otevřené dveře, když 
startujete?“
„Přece aby mohl naskočit motor.“

Tento vtip nám poslala Jitka Soubustová 

Babička říká Honzíkovi: „Vždycky když zakašleš, musíš 
si dát ruku před pusu.“
Honza se zašklebí a odpoví: „Babičko, neboj, mně zuby 
nevypadnou!“

Jde slon a mravenec džunglí a slon řekne: „Mravenče, 
já se bojím!“
A mravenec na to: „Neboj se a schovej se za mě!“

Tento vtip nám poslal Vítek Surý

„Slyšela jsem, že ten váš syn studuje na univerzitě. Co 
z něho bude, až skončí?“ ptá se známá paní Novákové.
„Obávám se, že důchodce!“

Tento vtip nám poslala Alena Formanová

Maminka se ptá Pepíčka: „Proč si bereš do školy 
kolo?“
„Protože mi paní učitelka řekla, že mi chce promluvit 
do duše!“

Tento vtip nám poslala Agáta Helleší

Jak se pozná hloupá žížala? 
Chodí na ryby.

Tento vtip nám poslala Agáta Helleší

Tramvaj dojede na konečnou, otevřou se dveře, lidi 
vystoupí a řidič si rozevře noviny. Pak ale zvedne hlavu 
a zjistí, že v tramvaji ještě někdo zůstal. Hlasitě zakřičí: 
„Konečná, vystupovat!“ Dáma vzadu zavře knihu 
a vykřikne ještě hlasitěji: „Pro vás snad PANÍ Konečná, 
vy hulváte!“

„Sousede, mohl byste mi na pár dnů půjčit tu vaši 
trumpetu?“
„Chcete se na ni učit hrát?“
„Ne, chci se v klidu vyspat!“

Malý chlapec přijde do lékárny a zeptá se pana 
lékárníka: 
„Máte prášky proti bolesti?" 
„Ano, máme. Tebe něco bolí?“
„Ještě ne, ale táta si prohlíží mé vysvědčení...“

Tento vtip nám poslala Magdaléna Bilnicová

„Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?“
„Protože jedna paní ztratila tisícikorunu.“
„A ty jsi jí pomáhal hledat, viď?“
„Ne, stál jsem na bankovce a čekal, dokud neodejde!“

Tento vtip nám poslala Lucie Nováková

Ládík píše z tábora: „Milí rodiče, mám se tu moc dobře, 
počasí nám přeje. Budete se divit, jak jsem vyrostl. 
Dokonce i náš vedoucí říká, že mě má už po krk!“

Tento vtip nám poslala Jitka Soubustová

Přijde pán do restaurace a řekne: „Mám hlad jako vlk!“
Obrátí se na něj číšník a omluvně řekne: „Karkulky 
nevedeme!“

Tento vtip nám poslali Adam a Bára Koneční

Ptá se turista zemědělce, který seká louku:
„Pane, mně jede za půl hodiny vlak, můžu si zkrátit 
cestu přes vaši louku?“
„Ale jistěže můžete. A jestli potkáte cestou našeho 
býka, stihnete ještě ten vlak, co jede za deset minut.“

Znáte dobrý vtip, který jsme v katalogu ještě neměli?
Pošlete nám ho na adresu vtipy@albatrosmedia.cz. Ty nejlepší otiskneme v některém z příštích katalogů.  
Pokud chcete být uvedeni v katalogu jako autoři, nezapomeňte uvést v e-mailu své jméno.
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LEGO

LEGOR Harry Potter™ Kouzelnická výbava 
a kde ji najít

0

LEGOR Hidden Side™ Duchové z druhé strany0
Jestli si troufáš, otevři tuto knihu a seznam se s Jackem,  
J. B., Parker, Douglasem a Spencerem, kteří loví přízraky  
všech druhů i velikostí! Polap duchy tím, že vyřešíš  
hádanky, vypátrej občany posedlé běsy v hrůzo- 
strašných aktivitách a přečti si děsivé komiksy  
i příběh o dobrodružstvích, která Jack prožil.  
Pomoz udržet skrytou stranu Newbury  
opravdu skrytou!

Otevři tuto pozoruhodnou knihu ze  
světa LEGO® Harry Potter™ a najdi v ní spoustu aktivit i zajímavostí 
o výjimečných kouzelných věcech, dopravních prostředcích či bytos-
tech, které patří do Kouzelnického světa™. A navíc díky ní můžeš 
ohromit své kamarády vlast-
ní sadou kouzelnických 
LEGO předmětů.

běžná cena: 199 Kč
40 stran, 240 × 290 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

Obsahuje LEGO předměty 
pro pravé kouzelníky

Obsahuje minifigurku 
LEGO

4 knihy a minifigurka 
v dárkové plechové 
krabičce

LEGOR Harry Potter™. Dárkový box0
Připrav se na magické dobrodružství, při kterém budeš 
hledat rozdíly, najdeš zlatonku, nakreslíš svého vlastní-
ho patrona, zažiješ hodinu lektvarů a proběhneš se 
po pohyblivých schodištích. S pěti archy parád-
ních samolepek a minifigurkou si užiješ spoustu 
zábavy a připomeneš si své oblíbené scény 
ze světa LEGO® Harry Potter™.

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 180 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ
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PC hry

Plants vs. Zombies: Pěstní souboj

Fall Guys: Neoficiální příručka pro hráče

Ďábelský zlomozek Dr. Zomboss je zpět! Tento-
krát se snaží koupit krachující pekárnu v centru 
městečka, po které pokukuje i cvok Dave. Zombos ji chce 
přestavět na obří továrnu na zombie s tím nejlepším umístě-
ním, o němž by mohl kdy snít. Podaří se Davovi, mladým dob-
rodruhům Natovi a Patrice společně se spoustou rostlin pora-
zit Zombossovy zombie a získat pekárnu pro sebe? O všem 
rozhodne klání v ringu!

Staňte se odborníky na jednu z nejnávykovějších her 
na světě! S touto příručkou získáte všechny důležité 
tipy, jak vítězit v jednotlivých úrovních, postupně se dopracovat až 

do finále a na jeho konci stanout jako vítěz. Vydejte se na 
cestu za úspěchem a staňte se šampiony v této 

velkolepé zábavě!

Paul Tobin 
Tim Lattie

Stéphane 
Pilet

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 152 × 228 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

Plants vs. Zombies:
Trávogedon
Časokalypsa
Postrach okolí
Nový domov
Železná jízda
Explozivní houba
Garden Warfare

Již vyšlo:

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
169 Kč

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
169 Kč

139 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl
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PC hry

Minecraft Dungeons: Kniha přežití 
se samolepkami

Minecrafťák inženýr 2

Stateční hrdinové, kteří 
se odváží do dobrodruž-
ného světa Minecraftu, 
musí čelit Arci-illagerovi 
a temným silám, které dal 
dohromady. V mnoha kví-
zech, hádankách a dalších 
zajímavých úkolech najdou 
milovníci Minecraftu místo pro stovky parádních samo-
lepek. Díky nim se snad podaří porazit creepera, pa-
vouka, kostlivce, endermana a další nebezpečné moby.

Druhý díl populární příručky Minecrafťák inženýr pomů-
že každému hráči Minecraftu zlepšit jeho schopnost 
budovat funkční stavby. V knize najdete mimo jiné mob 
farmy na čarodějnice, ohniváky, železné golemy a cree-
pery, množírnu vesničanů nebo AFK rybí farmu. Díky 
opravdu detailním postupům, nákresům a stovkám 
obrázků se při stavění nebudou ztrácet ani méně zku-
šení hráči.

běžná cena: 229 Kč
80 stran, 216 × 285 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Minecrafťák architekt
Minecrafťák architekt 2

Již vyšlo:
běžná cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ
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Zábavné učení

Tereza 
Chaloupková

Hana 
Kneblová

Opakování pro prvňáky

S češtinou za dobrodružstvím:
Tajemný zámek

V publikaci si děti zábavnou formou procvičí základní učivo 
1. třídy. Celou knihou je bude provázet dvojice prvňáčků 
Terezka a Tobík, kteří zažívají prázdninové dobrodružství 
a pomáhají ufíkům sesbírat ztracené části létajícího talíře. 
Děti si zopakují český jazyk, matematiku i prvouku. V knize 
nenajdete klasická školní cvičení, děti se budou bavit u kří-
žovek, doplňovaček, hádanek a dalších zábavných úloh. 
Součástí knihy je stolní hra, kterou s dítětem mohou hrát 
rodiče nebo kamarádi.

Prozkoumejte tajemný zámek! Cestu  
vám budou otevírat správné odpovědi,  
ale nevadí, když se spletete. Dozvíte se,  
v čem byla chyba, a příště ji už neudě- 
láte. Procvičíte si pravopisné jevy, které  
by měl zvládnout každý páťák, opáčko  
ale neuškodí ani starším žákům. Budete  
řešit tyto záhady: zdvojené souhlásky,  
přípony -ský, -ští, skupiny pě, bě/bje,  
vě/vje, mě/mně, předpony s-, z-, vz-,  
předložky s, z a také pravopis  
podstatných a přídavných jmen.

běžná cena: 169 Kč
56 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

139 Kč
cena KMČ

Opakování pro druháky.
Opakování pro třeťáky

Vyšlo také:

běžná cena: 
169 Kč

139 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 169 Kč
56 stran, 160 × 230 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

139 Kč
cena KMČ

Libor 
Drobný
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Zábavné učení

Násobilka s čertíkem Kvítkem

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres

V knížce, která je určena žákům 1. stupně ZŠ, najdete spoustu 
různých cvičení sloužících k procvičení malé násobilky – náso-
bení i dělení. V příloze pak jsou kouzelné karty, pomocí kterých 
si děti násobilku zopakují. Děti si budou karty postupně pro-
cházet a ty, které ještě neumějí, odloží stranou a znovu se 
k nim vrátí později, třeba i vícekrát. Učení bude děti bavit a ur-
čitě brzy budou násobilku umět na jedničku s hvězdičkou!

Publikace je určena především 
žákům 2. stupně ZŠ a středo-
školským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně 
ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. 
Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých jmen, závěrečná 
kapitola se věnuje souhrnnému opakování. Žáci se dozvědí, jak 
jednotlivá jména v textu poznají, jak se skloňují, jaké mluvnické 
kategorie se u nich 
určují, pravopis domá-
cích i cizích jmen a pří-
jmení. Výklad je dopl-
něn řadou cvičení.

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 210 × 297 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 219 Kč
192 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

179 Kč
cena KMČ

Psaní párových souhlásek s čertíkem Kvítkem
Psaní S, Z, VZ s čertíkem Kvítkem
Převody jednotek s čertíkem Kvítkem

Vyšlo také:

Interpunkce expres
Slovní druhy expres
Velká písmena expres
Větné rozbory expres

Vyšlo také:

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
179 Kč

144 Kč
cena KMČ

Jaroslava 
Kučerová

Romana 
Suchá

Vlasta 
Gazdíková
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Zábava

Matěj 
Baťha

Kateřina 
Šípková

Antonín 
Šplíchal

Abeceda karetních her

Luštění pro děti: O psech, kočkách a koních

Kromě nám známého mariáše se můžete s přáteli či 
rodinou pustit do Pitty Pat populární v Belize, hry se 
strašidelným názvem Drákula, jednoduché zdvihové 
hry Mizerka pocházející z Polska, maďarské NLK či do 
hry Omi, jež patří k oblíbeným hrám na Srí Lance. Vy-
brat si můžete od těch jednodušších až po ty složitější. 
A že nemáte parťáka na hru? Nevadí! Nalistujte si kapi-
tolu Pasiáns aneb Když není s kým 
hrát a ukraťte si dlou-
hou chvíli hrou pro 
jednoho.

Křížovky, osmisměrky, 
sudoku, spojovačky 
a k tomu spousta zajímavostí a vtipů ze světa koček, 
psů a koní. Roztoč mozkové závity a pusť se do toho!
Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského 
křížovkářského slovníku, který byl vytvořen ve spolu-
práci s pedagogy českých základních škol a zohledňuje 
slovní zásobu žáků 1. stupně ZŠ.

běžná cena: 169 Kč
144 stran, 164 × 230 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

199 Kč
cena KMČ

Luštění pro děti: 
Křížem krážem po Evropě
Vtipy a srandičky

Vyšlo také:

Cena za jeden díl

běžná cena: 
99 Kč

79 Kč
cena KMČ
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Zábava

Claire 
Beltonová

Naděžda 
Kalábová

Libor 
Drobný

Bambilion životů košišty Pusheen 

Hry do lesa a do přírody

V této sbírce najdete Pusheen v jejích nej-
rozkošnějších podobách: od klasické šedé 
mourovaté, kterou znáte a milujete, až po její 
jednorožčí, dračí, mimozemská, dinosauří, 
či dokonce psí alter ega. 
Tahle košišta prostě všechny 
svoje životy rozjíždí naplno. 
Teď můžete zjistit, u čeho 
přede, a odhalit, proč ji tolik 
lidí zbožňuje. V téhle báječné 
sbírce komiksů a ilustrací 
objevíte i nikdy neviděné obráz-
ky – pro milovníky Pusheen 
naprostá povinnost!

Hledáte způsob, jak v dětech pěstovat lásku k přírodě, 
nebo si jen chcete zpestřit výlet zábavnou hrou? Sáh-
něte po naší knize! Najdete zde řadu zajímavých aktivit 
a činností, díky nimž děti získají základní poznatky 
o přírodě a naučí se, jak se k ní chovat. Úkoly rozvíjejí 
kreativitu, samostatné myšlení a působí pozitivně na 
celou dětskou osobnost. Jsou určeny pro předškoláky, 
žáky mladšího školního věku a využijí je rodiče, ale 
i učitelé či 
vychovatelé.

běžná cena: 249 Kč
192 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
128 stran, 165 × 235 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

159 Kč
cena KMČ

Bezva hry a rošťárny 
pro kluky a holky

Pusheen peče

Vyšlo také:

Vyšlo také:

běžná cena: 
89 Kč

74 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
299 Kč

239 Kč
cena KMČ
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Zábava

Ghylenn 
Descampsová

Cestovní deník

Pop-up

Každou cestu si můžete užít ještě víc, 
když si ji dobře naplánujete. V našem 
cestovním deníku je prostor hned pro 
několik dobrodružství, ať už jedete na 
Mácháč, nebo na cestu kolem světa. 
Hodit se vám bude bucket list, 
itinerář, plánovač financí a další 
stránky, které vám pomohou mít 
vše pod kontrolou. Uvnitř najdete 
také dostatek místa pro všechny své 
dojmy, fotky a kresby – a určitě ocení-
te i roztomilé samolepky, kapsu na 
dokumenty a záložky.

Také si z dětství vzpomínáte na kouzelné prostorové 
knížky, které po otevření jako by ožily? Tak přesně to je 
pop-up: důmyslný pohyblivý mechanismu, který z po-
skládaného listu papíru vyčaruje úžasný 3D objekt. 
Tato technika, která si žádá 
trpělivost a dodržení přes-
ných postupů, se opírá 
o matematické principy, 
a přesto je v ní tolik poezie. 
Nabízí širokou škálu mož-
ností tvorby výměnou za 
mimořádně jednoduché 
vybavení, kterého budete 
potřebovat – pouze 
papír, nůžky a lepidlo!

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 170 × 240 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
192 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč
cena KMČ
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Zábava

Velká indiánská kniha

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti

 Kouzelná Beruška a Černý kocour
- 1001 samolepek

V napínavém detektivním příběhu komisař 
Vrťapka rozplétá nitky zločinu v samém srdci 
zoologické zahrady. Je záhadné zmizení slona Marlona nešťastná 
náhoda, nebo zlý úmysl? A jak je do všeho zapleten tajemný zub 
moudrosti? Mějte na paměti, že komisař Vrťapka tentokrát pro 
dobro a spravedlnost nasazuje vlastní kožich. Naštěstí není 
věhlasný detektiv na stopě rafinovaného padoucha sám, v patách 

má nezvanou společnici. A je to vážně kočka! 
Příběh plný zvratů a podivných okolností pobaví 
malé i velké čtenáře.

Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky severoamerických plání? Jak 
se oblékali, zdobili, česali, čím lovili zvěř, jaké měli hudební nástroje 
a s čím si hrály indiánské děti? Jak se pomalovat jako Sioux? Z čeho si 
ušít indiánský plášť, vyrobit čelenku, správný luk a šípy, buben nebo 
dýmku míru? Publikace Lubomíra Kupčíka slouží zároveň jako encyk-
lopedie autentických způsobů oblékání severoamerických indiánů 
i jako originální příručka 
pro děti s návody na výro-
bu nejrůznějších předmě-
tů a kusů oblečení.

Skvělá knížka plná hádanek,  
omalovánek a krásných  
samolepek pro všechny fanoušky Miraculous!
Vydej se s námi do Paříže a vyřeš napínavé hádanky spolu s Kou-
zelnou Beruškou a Černým Kocourem! Své oblíbené hrdiny a jejich 
kamarády si pak vybarvi pestrými barvami a obrázky ozdob stylo-
vými samolepkami.

Petr 
Morkes

Lubomír 
Kupčík

běžná cena: 199 Kč
78 stran, 210 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
192 stran, 245 × 266 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

259 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 220 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Dračí oči: Čarodějka

Světla nad močálem

Navždy s láskou Lara Jean (filmové vydání)

Lena si vzala život naprosto dobrovolně – mezi lidmi už žít nemoh-
la. Teď je z ní navka, budoucí bludička. Aby se jí skutečně stala, 
musí kromě nových dovedností zvládnout to hlavní: nalákat do 
močálu lidskou duši. Jenže po střetnutí s nepřátelskou strigou má 
na splnění úkolů místo sedmi let jen sedm dnů. Lena u bludiček 
našla milující rodinu a udělá cokoli, aby s nimi mohla žít i nadále. 
Zvládne přivést duši člově-
ka, nebo ji čeká věčné 
zatracení?

Princeznu Elenu nezajímá tanec ani vyšívání. Chce bojovat po boku 
bratrů a prožívat velká dobrodružství. Ani se nenaděje a její sen se 
začne stávat skutečností. Osudové setkání s rudým drakem Ašrakem 
změní malé princezně život. Musí opustit svůj domov a odjet k elfům 
do kouzelného lesa, kde se má naučit ovládat a hlavně skrývat magii, 
která jí koluje v žilách. Nejde však o žádnou prestižní školu pro mladé 
dámy...

Lara Jean zažívá ten nejlepší maturitní ročník, jaký si 
dívka může přát. Je bláznivě zamilovaná do svého pří-
tele Petera, její táta se znovu žení a Margot se na léto vrátila 
domů. Lara nechce, aby se něco změnilo, ale ví, že jinak to nepů-
jde. Čeká ji velké rozhodnutí: Kam půjde na vysokou a co to bude 
znamenat pro její vztah s Peterem? Měla by poslechnout spíše své 
srdce, anebo rozum?

Lucie 
Ortega

Filip 
Štorch

Kristina 
Hlaváčková

Jenny 
Hanová

běžná cena: 249 Kč
296 stran, 130 × 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
392 stran, 145 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 14 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
324 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 14 let

239 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Možná tentokrát

Půlnoční slunce

Srdce času: Neviditelné město

Osudové setkání Edwarda Cullena a Belly Swanové obrátilo obě-
ma život vzhůru nohama. Až dosud jsme jejich dramatický vztah 
znali jen z dívčina vyprávění, ale teď nadešel čas na Edwardův 
pohled. Co vše jeho shledání s nevinnou Bellou způsobilo? Jaké 
pocity ho ovládly? A jak mohl následovat své srdce a zároveň 
svou lásku stahovat do světa plného nebezpečí? 

Svatby. Pohřby. Grilovačky. Silvestrovské večírky. Stačí říct a Sophie 
Evansová tam bude. No, musí tam být, pracuje totiž v místním květi-
nářství. Na všech jejích akcích se začne objevovat i Andrew, syn šéfku-
chaře, který se zrovna přistěhoval do města. Sophie se teď potřebuje 
soustředit na přijímačky, ale samolibý Andrew jí pořád leze do cesty. 
Musí jí tak komplikovat život? Jenže komplikovaná je i láska – a může 
rozkvést i na zcela nečeka-
ných místech…

Lena: dívka bez minulosti, ale s tisícem otázek. A pro jednou na ně 
nedokáže odpovědět ani její nejlepší kamarádka Bobbie, která 
jinak ví všechno. Co se stalo jejím rodičům? Proč se v tetině rodině 
pořád cítí jako cizinka? Dante: chlapec s různobarevnýma očima. 
Pochází z jiného světa a možná má odpovědi, které Lena hledá. 
Ale může jí je prozradit? Tajuplné hodinky s osmerem ručiček spojí 
jejich světy. Začíná tak ces-
ta časem, která pěkně po-
trápí vaši představivost.

Stephenie 
Meyerová

Kasie 
Westová

Monika 
Peetzová

běžná cena: 369 Kč
392 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 11 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
344 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 549 Kč
720 stran, 138 × 207 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč 
cena KMČ

Příběh Stmívání 
Edwardovýma očima
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Pro dospělé

Atlas bylin

Sourozenci bez rivality

Pohodové rodičovství

Jak spravedlivě vychovávat sourozence, jak zabránit je-
jich věčným sporům, ale jak současně vychovat samo-
statné a sebevědomé osobnosti? Jak s dětmi komuni-
kovat, abychom v nich nepodporovali sourozeneckou 
žárlivost a dávali jim najevo, že je máme rádi stejným 
dílem? Kniha dvou autorek, které napsaly mimo jiné také 
světový bestseller Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, 
jak naslouchat, aby nám děti 
důvěřovaly.

V knize naleznete více než 100 planě rostoucích dru-
hů, které můžete najít v naší přírodě od časného jara 
až do pozdního podzimu. Rostliny jsou v knize řazeny 
abecedně, vždy podle barvy květů. Jednoduché urču-
jící znaky a fotografie pořízené v přirozeném prostředí 
pomohou k jejich snadnému určení. Vezměte si knihu 
s sebou ven a poznávejte barevnou krásu, která nás 
obklopuje.

Vychovávat děti tak, aby z toho všichni členové rodiny vyšli 
beze šrámů na duši, je hotové umění. Milan Studnička, 
psycholog a spoluzakladatel úspěšného vzdělávacího 
portálu, se proto zaměřil na nejpalčivější otázky z praxe. 
Je rozdíl mezi výchovou kluků a holek? Jak porozumět 
sám sobě a tím pádem i dětem? A jak vycházet s prarodi-
či? Ať už máte doma miminko, batole, školáka, či puber-
ťáka – vždy můžete pracovat 
na tom, aby se celá rodina 
cítila lépe.

Adele Faber 
Elaine Mazlish

Marta Knauerová 
Jana Drnková

Milan 
Studnička

Hana 
Vavřinová

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, od 18 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
240 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, od 15 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
144 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

BESTSELER
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Vyplněný objednávkový list s podpisem rodičů odevzdejte ve škole podle pokynů paní učitelky/pana učitele. 
Více informací k objednávání najdete na s. 2.

Objednávka z nabídky katalogu KMČ Léto 2021
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 

otoč

52 týdnů se zvířátky 219

5minutové Star Wars příběhy 279

Abeceda karetních her 199

Alea – dívka moře: Barevné vody 239

Alea – dívka moře: Poselství deště 279

Alea – dívka moře: Řeka zapomnění 359

Alea – dívka moře: Síla přílivu 239

Alea – dívka moře: Tajemství oceánů 239

Alea – dívka moře: Volání z hlubin 279

Atlas bylin 199

Bambilion životů košišty Pusheen 199

Bára krotí Ameriku 199

Bára krotí divadlo 199

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky 74

Bílý tesák 154

Boj o první místo 239

Botička 199

Bubáček 159

Bydlí u nás strašidlo 219

Cestovní deník 239

Čaj s kapkou jedu 149

Čáp Čenda 239

Čteme sami – gen. metoda – Pohádky kocoura Šikuly 159

Čteme sami – Pohádky z Kouzelného palouku 159

Deník báječného kamaráda 184

Deník malého poseroutky 13 – Radosti zimy 184

Deník malého poseroutky 14 – Na spadnutí 184

Deník malého poseroutky 15 – Samá voda 199

Deník mopse: Vzhůru do nebes 179

Deník pro kámošky 239

Deník tajemné expedice 199

Detektiv na stopě zločinu 199

Disney – 5minutové ospalé pohádky 319

Dobrodružství báječných kamarádů 199

Dobrodružství v Zemi nikoho 314

Dobrodružství v zemi trpaslíků Snergů 219

Dobrý večer, dobrou noc 319

Doktor Proktor a konec světa. Možná... (3) 279

Doktor Proktor a prdicí prášek (1) 239

Doktor Proktor a vana času (2) 279

Domov U Huňatých tlapek 184

Dračí oči – Čarodějka 239

Dusty: Kamarádi navždy 184

Dusty: Nebezpečné prázdniny 199

Dusty: V nebezpečí 184

Dusty: Vrať se domů! 184

Ema a její kouzelná zoo – Osamělé lvíče 129

Ema a její kouzelná ZOO – Ospalá sovička 139

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák 129

Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama 129

Ema a její kouzelná zoo – Vystrašený tuleň 129

Ema a její kouzelná zoo – Žárlivý levhart 139

Emi a tajný klub superholek 184

Fall Guys: Neoficiální příručka pro hráče 159

Ferdův slabikář 159

Grafomotorická cvičení pro předškoláky 154

Hanko, zachraň štěně! 159

Heartland: Cesta domů 199

Heartland: Po bouři 199

Holka do nepohody 199

Hoši od Bobří řeky 279

Hrajeme si celý den 104

Hravý průvodce Prahou 279

Hry do lesa a do přírody 159

Hvězdný prach: Jen uvěřit 199

Hvězdný prach: Kouzlo měsíční záře 199

Hvězdný prach: Magie v korunách 199

Hvězdný prach: Svůdná moc 199

Hvězdný prach: Temná magie 199

Chata v Jezerní kotlině 309

Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech 239

Interpunkce expres 159

Já chci taky do školy 144

Já, člověk 279

Jak vidí zvířata? 199

Kdo to tudy prošel? 159

Kdo tu bydlí? 199

Klub Tygrů – Fantom z fotbalového hřiště 159

Klub Tygrů – Tajemná přilba 144

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti 199

Kouzelná Beruška a Černý kocour – 1001 samolepek 159

Kreslené vtipy pro děti 139

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc 139

Květiny naší přírody 219

LEGO® Harry Potter™ Dárkový box 239

LEGO® Harry Potter™ Kouzelnická výbava a kde ji najít 159

LEGO® Hidden Side™. Duchové z druhé strany 159

Logopedie pro nejmenší 154

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů

Objednávka



Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů

Luštění pro děti – Křížem krážem po Evropě 79

Luštění pro děti – O psech, kočkách a koních 139

Luštění pro děti – Vtipy a srandičky 79

Malér jménem Bella 199

Máša a medvěd – Pohádky před usnutím 199

Minecraft Dungeons – Kniha přežití se samolepkami 184

Minecrafťák architekt 199

Minecrafťák architekt 2 199

Minecrafťák inženýr 2 199

Míša a její malí pacienti: Dovolená u řeky 159

Míša a její malí pacienti: Roztomilý uprchlík 139

Míša a její malí pacienti: Zápisník malé veterinářky 159

Mops jednorožcem 199

Mops mořskou vílou 199

Možná tentokrát 279

Na farmě 239

Naprosto nezbytný zápisník 199

Násobilka s čertíkem Kvítkem 199

Navždy s láskou Lara Jean (filmové vydání) 199

Nebezpečí na špičkách 279

Netvor třese zemí 199

Nevinná lavina 184

Nové příběhy se šťastným koncem.– Hladový vydrýsek 159

Nové příběhy se šťastným koncem – Opuštěný muflonek 159

Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka 159

Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička 159

O jezevci, který pořád zpíval 184

Opakování pro druháky 139

Opakování pro prvňáky 139

Opakování pro třeťáky 139

Osudoví kamarádi – Začarované zrcátko 199

Osudoví kamarádi – Záludná přání 199

Plants vs. Zombies – Časokalypsa 139

Plants vs. Zombies – Explozivní houba 159

Plants vs. Zombies – Garden Warfare 159

Plants vs. Zombies – Nový domov 159

Plants vs. Zombies – Pěstní souboj 159

Plants vs. Zombies – Postrach okolí 159

Plants vs. Zombies – Trávogedon 139

Plants vs. Zombies – Železná jízda 159

Podstatná a přídavná jména, zájmena expres 179

Pohádkové vyprávěnky pro celou rodinu 199

Pohádky o domovních znameních 239

Pohodové rodičovství 279

Policejní křeček 159

Pop-up 199

Poušť, všude poušť 184

Poznáváme hodiny a čas 239

Převody jednotek s čertíkem Kvítkem 144

Příběh čarodějnictví 299

Příběh magie 279

Příběhy slunečních skřítků 154

Psaní párových souhlásek s čertíkem Kvítkem 159

Psaní S, Z, VZ s čertíkem Kvítkem 144

Půlnoční slunce 439

Pusheen peče! 239

Real Terysa 319

Rok v českém lese 239

Rychlý jako vítr 199

S češtinou za dobrodružstvím – Tajemný zámek 139

Slovní druhy expres 159

Sourozenci bez rivality 199

Správná pětka a zloději 184

Srdce času: Neviditelné město 299

Stáje ve Slunečném údolí – Pája a vysněný poník 159

Star Wars – Moře v plamenech – Pevnost Vader 479

Star Wars Mandalorian – Dítě 184

Stínadla se bouří 319

Strašidelné historky báječného kamaráda (prac) 199

Světla nad močálem 239

Špinavá školní hra 239

Tajemná Řásnovka 279

Tajemství Velkého Vonta 319

Táta to motá 159

Tlapková patrola – Tlapkomalovánky 99

To je náš hrad! 219

Ve spárech džungle 184

Ve spárech šelmy 159

Velká indiánská kniha 259

Velká kniha českých říkadel – Josef Lada 239

Velká kniha nápadů pro děti 279

Velká písmena expres 159

Větné rozbory expres 159

Víla Jasmínka a skřítek Vendelín 219

Volání divočiny (1): Putování začíná 199

Volání divočiny (2): Velké Medvědí jezero 199

Volání divočiny (3): Kouřová hora 199

Volání divočiny (4): Poslední rozlehlá divočina 199

Volání divočiny (6): Duchové ve hvězdách 219

Vtipy pro děti 119

Vtipy pro děti 2 139

Vtipy pro děti 3 139

Vtipy pro děti 4 159

Vtipy pro děti 5 159

Vyškrabávací obrázky s aktivitami: Třpytivé mořské panny 199

Záhada hlavolamu 279

Záhada zamčeného kupé 239

Země odvážných: Rozvrácená smečka 199

Zločin slečnám nesluší 239

Zprávy tajnou řečí 239

Ztraceni ve vlnách 159

Zuzka a ztracené kotě 184

Titul Cena KMČ Počet kusů

Objednání titulů ze starších katalogů KMČ:
Možnost objednání titulů ze starších katalogů trvá do vyprodání skladových zásob. Po celou dobu platí zvýhodněné  Klubové ceny uvedené v katalogu.



Star Wars

Star Wars - Mandalorian: Dítě

Star Wars: Moře v plamenech - 
Pevnost Vader

Galaxie je vzrušující místo plné nečekaných nástrah 
a nebezpečenství. Vyprav se na neuvěřitelnou cestu 
mezi hvězdami a postarej se o malého nalezence citli-
vého k Síle! Postav se všem výzvám, sbírej body a plň 
zábavné úkoly na motivy oblíbeného seriálu Star Wars: 
Mandalorian. Mandalorian i Dítě jsou připraveni vyrazit 
za dobrodružstvím! A co ty?

Vydejte se do předaleké 
galaxie s komiksovou 
knihou o osudech kultov-
ní postavy ze světa Star 
Wars! Mocný sithský lord 
Darth Vader nelítostně 
pronásleduje poslední 
přeživší Jedie, kteří by 
mohli ohrozit vládu Galak-
tického impéria. Vader dostává rozkaz, aby odhalil 
původce rebelie na vodním světě Mon Cala, a později 
se vrací na Mustafar, kde započne se stavbou velkole-

pé pevnosti a bude 
čelit své minulosti…běžná cena: 599 Kč

312 stran, 170 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

479 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
48 stran, 210 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

184 Kč
cena KMČ
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Tereza 
Kovářová

Zuzana 
Neubauerová

Real Terysa

Vtipy pro děti 5

Jsem Terysa, youtuberka a tiktoker-
ka, ale taky úplně normální holka se 
všemi radostmi a starostmi, co může-
te v patnácti mít. Chcete zjistit, jak mi 
sociální sítě obrátily život naruby, 
čemu se věnuju, když zrovna nenatá-
čím videa, a jak si plním své sny? Zvu 
vás na skvělou jízdu plnou zážitků 
a inspirace, ale taky sushi, duchů 
a slizu, během které se o mně dozví-
te naprosto všechno. Samozřejmě 
s humorem, který ke mně patří.  
Tak pěkné počteníčko!

Tato kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začtete do vtipů 
o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích, z pohádek, nebo dalších, pořád-
ně se zasmějete a budete mít dobrou náladu. Věděli jste, že během 
smíchu se mozku dostává až pětkrát více kyslíku než při obvyklém 
dýchání a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových 
hemisfér? Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve 

škole. O hodinách vám to 
pak bude víc myslet.běžná cena: 199 Kč

96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

159 Kč
cena KMČ

Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vtipy pro děti 4
Kreslené vtipy pro děti

Vyšlo také:

běžná cena: 
149 Kč

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč

139 Kč
cena KMČ

Cena za jeden díl

běžná cena: 399 Kč
296 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

319 Kč
cena KMČ
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