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ŠKOLNÍ ZÁPISNÍK –
VTIPY
Tenhle zápisník musíš mít! Mimo hromady
vtipů v něm najdeš týdenní diář se smajlíky nebo zábavné kvízy. Jistě oceníš i přehled násobilky, vyjmenovaná slova a další
šikovné „taháky“.

–
4, –
0
1 129,

–
9,
11 149,–

Už je to tady, první školní den! Zase tě čeká
deset měsíců vstávání, úkolů, testů a učení.
Ale neboj, škola nejsou jen povinnosti, ale
taky kamarádi i zábava. A jestli jsi jako já, určitě tenhle diář využiješ, aby sis zaznamenala
všechny super vzpomínky. Najdeš v něm taky
moje fotky, příběhy i kvízy. Tak vyber ten
nejvíc cool outfit, naostři pastelky, zabal si
svačinu a hurá do školy. Tenhle rok bude stát
za to – a provázet tě celou dobu budu já, Lea!

–
9,
9
1 249,–

Věk: 8+, 130 x 200 mm, váz., 136 str.

POHÁDKOVÉ
VYPRÁVĚNKY PRO
CELOU RODINU

–
9, –
9
1 249,

O perníkové chaloupce, Hrnečku, vař!,
Krejčík králem, Jak dědeček měnil, až
vyměnil, O neposlušných kozlatech,
O nepravém a pravém čertu, Jak se stal
Matěj Cvrček doktorem, O Palečkovi. Pohádky, kraťoučké i delší, veselé i vážné,
pro nejmenší děti, pro malé i pro větší
čtenáře, ale i pro náročnější zájemce
o nesmrtelný žánr pohádky. Vychutnejte
si jedinečné chvíle při společné četbě
pohádek! Děti mohou předčítat rodičům, rodiče a starší sourozenci menším
dětem, text knihy je tomu přizpůsoben.

Také vyšlo:

VTIPY PRO DĚTI
O ZVÍŘATECH
Věk: 8+, 120 x 140 mm, váz., 160 str.

Věk: 5+, 200 x 200 mm, váz., 64 str.

PEPPA PIG –
POHÁDKY
DO POSTÝLKY

–
9,
9
1 249,–

V nové knížce plné pohádek si přečtete,
jak Peppa s kamarády hledala pirátský
poklad nebo se ve školce učila počítat,
o tom, jak s rodinou sbírali ostružiny, nakupovali u pana Lišáka, cestovali po
rozkopané silnici, stavěli studnu přání,
sbírali čerstvá vajíčka a vyráběli kompost.
Knížka s krásnými obrázky se skvěle hodí
k předčítání přes usnutím!

Barevná příšerka se právě probudila. Cítí se
zmatená a neví proč. Její pocity jsou zpřeházené a ona by je potřebovala roztřídit a vrátit
tam, kam patří. Ještě že její kamarádka ví, jak
na to. Každý pocit označí barvou a společně
se zamyslí nad tím, co je dělá šťastnými,
smutnými, naštvanými, vystrašenými nebo
klidnými.
Veselá knížka pro nejmenší, která pomáhá
dětem poznat a pochopit vlastní emoce.

–
9,
21 269,–

Emoce nejsou černé, nebo bílé.
Jsou pestrobarevné!

Věk: 4+, 203 x 203 mm, váz., 112 str.

ZATOČ A HRAJ! –
DESKOVÉ HRY

BAREVNÁ PŘÍŠERKA

–
9,
7
2 349,–

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 medvědí piknik, létat vesmírem, proplétat se mezi hady nebo hrát
Člověče, nezlob se s dinosaury.
Hry jsou pro 2 až 4 hráče.

Věk: 3+, 250 x 250 mm, váz., 48 str.

Z. SVĚRÁK A J. UHLÍŘ –
ZPÍVÁNÍ
S PIÁNKEM

–
9, –
1
3 399,

Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Přinášíme vám
12 jejich nejoblíbenějších písniček
s notami a piánkem, na kterém si je
můžete sami zahrát! A kdyby vám to
nešlo, piánko je přehraje za vás.

Kostky, které nikdy
nespadnou ze stolu.

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

Věk: 4+, 240 x 294 mm, 26 str.

1

ČTEME S OBRÁZKY –
ŇUFÍKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ

ČTEME SAMI – POHÁDKY
Z KOUZELNÉHO
PALOUKU

MEDVÍDEK PÚ –
ZAČÍNÁME ČÍST –
DÝŇOVÉ PŘEKVAPENÍ

Na každé štěně čeká den, kdy
,–
opustí maminku a přestěhuje
229
se do nové rodiny. Ňufíkovi
se stalo to samé. Honzíka,
svého dvounohého kamaráda, si však rychle oblíbil
a poznal i spoustu nových
kamarádů čtyřnohých. Chcete vědět, jaká
dobrodružství
,–
zažili?
9
15 199,– Kniha je vhodná pro prvňáčky, kteří se učí číst
genetickou metodou.

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
199
čtení.
Pohádky doplněné krásnými ilustracemi jsou přizpůsobeny čtenářským
schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text a větší velikost
písma jim usnadní první
samos tatné
pokusy
o čtení.

Znáte už písmenka, pokoušíte se číst? Pak je tu pro
vás nová knížka o Medvídkovi Pú. Přečtěte si, jak Pú
zasadil dýňové semínko,
pozorně ho sledoval…
a při tom jedl med. Co se
ze semínka vyklube?
,–
159
Uzraje dýně do Halloweena?
Knížka je psaná srozumitelným jazykem, používá
větší písmenka a rozsahem potěší začínající čtenáře. Ty pokročilejší pobaví milým příběhem
a krásnými ilustracemi.

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 56 str.

Věk: 6+, 162 x 235 mm, váz., 32 str.

–
4,
18

Také vyšlo:
ČTEME S OBRÁZKY –
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

–
9,
15

Věk: 4+, 205 x 288 mm, váz., 56 str.

365 POHÁDEK
DO POSTÝLKY
Přečtěte si každý den jednu zábavnou
pohádku na motivy filmů společnosti Disney!
Navštivte s námi znovu známé světy princezen, korálových rybek, závodních aut,
příšerek, hraček, kamarádů z Kačerova
a mnoha a mnoha dalších!

2

–
9, –
1
3 399,

Věk: 3+, 170 x 238 mm, váz., 376 str.

–
9,
2
1

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY
S AKTIVITAMI –
TŘPYTIVÉ MOŘSKÉ
PANNY

–
9, –
9
1 249,

Ponoř se pod mořskou hladinu v doprovodu
úžasných mořských panen!
Čeká tě spousta zábavných aktivit a k tomu vyškrabávací stránky ukrývající nejedno třpytivé
překvapení. Odhal je a vyrob si blýskavou čelenku, elegantní kabelku, podmořskou lagunu
a spoustu dalších okouzlujících doplňků
a ozdob.

Věk: 4+, 215 x 280 mm, brož., 44 str.

PRAČLOVÍČCI –
HURÁ NA MAMUTA!
Dost s bobulemi! Malí pračlovíčci už mají
všech těch lesních plodů plné zuby a dali by
si mamutí steak, pěkně křupavý a šťavnatý!
A tak se každý den vydávají na dobrodružný
lov. Jenže dobromyslný mamut s velkým
zadkem se nehodlá stát pečínkou a dokáže
naše malé pračlovíčky pěkně potrápit. Ti se
ale nehodlají vzdát, přestože to každý večer
doma od rodičů pěkně slíznou a musí za
trest spát před jeskyní. Ale pod širým nebem
plným hvězd se tak krásně spřádají plány, jak
ulovit mamuta!

–
4,
18 229,–

Věk: 5+, 145 x 205 mm, váz., 88 str.

NAKRESLI SI ZVÍŘÁTKA
KRŮČEK PO KRŮČKU
Skvělá kniha pro všechny malé malíře. Stačí
se řídit jednoduchým návodem a můžeš si
krásně nakreslit téměř 60 zvířátek z džungle,
moře, řeky nebo ze safari, od kolibříka až po
tygra. V knížce také najdeš spoustu volného
místa na vlastní malování a mnoho veselých
obrázků k dokreslení!

–
4, ,–
8
1 229

DRAČÍ NEZBEDOVÉ
TROPÍ NEPLECHU
Ava a Jack jsou nadšeni. Jejich rodina byla vybrána v projektu Draci do rodin a teď mají doma dva nové kamarády. Dračí nezbedové brzy
vtáhnou sourozence do nekonečného víru neplech, chrlení ohňů a bláznivých dobrodružství. Protože výchova je však mnohem náročnější, než očekávali, chtějí to rodiče vzdát. Je
ještě naděje, že změní názor?

–
9,
9
1 249,–

Věk: 5+, 128 x 198 mm, váz., 196 str.

MAX A VIKI VE SVĚTĚ ZÁHAD
Max a jeho sestřenice Viki chodí po světě s otevřenýma očima a napjatýma ušima. Všechno je
zajímá a zvědavost jim nedá spát. Záhady vidí
všude kolem sebe a neváhají je rozlousknout.
Kdo rozbil ptačí budku? Jak vypadá andělíček
strážníček? Kdo noc co noc běhá po půdě, když
to není zloděj? Zajímá vás to taky? Tak se dejte
do čtení!

–
9, –
1
2 269,

Záhady jsou všude kolem nás,
stačí jen pořádně otevřít oči.

–
4,
18 229,–
Také vyšlo:

NAKRESLI SI
JEDNOROŽCE
KRŮČEK PO KRŮČKU
Věk: 5+, 230 x 260 mm, brož., 96 str.

Věk: 7+, 160 x 230 mm, váz., 104 str.

3

ŠTÍSTKO
A POUPĚNKA
UČÍ SPRÁVNĚ
VYSLOVOVAT

HRY DO LESA
A DO PŘÍRODY

–
9, –
3
2 299,

Hledáte způsob, jak v dětech pěstovat
lásku k přírodě, nebo si jen chcete zpestřit výlet zábavnou hrou? Sáhněte 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.

Může být procvičování výslovnosti zábava?
Štístko a Poupěnka vám dokážou, že ano.
Spolu s nimi si předškoláci i mladší školáci
přečtou pohádku o dracích, naplánují výlet, popovídají si o vaření a zažijí ještě
mnohem víc. V jednotlivých kapitolách si
posvítí na problematické hlásky a vyzkoušejí si jejich výslovnost ve slovech i větách.
Od lehčích úkolů plynule přejdou k náročnějším – a přitom je s oblíbenou dvojicí čeká spousta legrace!

Věk: 5+, 165 x 235 mm, brož., 128 str.

Věk: 4+, 210 x 297 mm, váz., 88 str.

OD POHÁDKY
K POHÁDCE –
TLAPKOVÁ PATROLA 3
Všechny tlapky, do centrály! Přidejte se k oblíbeným
hrdinům z Tlapkové patroly a vypravte se s nimi na
další zásah. V této knížce si můžete přečíst, jak statečná štěňata zachránila
snowboardový závod
a podala pomocnou
,–
149
tlapku dráčkovi, který se
ztratil, nebo co zažila,
když se účastnila dobročinného
spor tovního
utkání v Adventure Bay.
Užijte si spoustu zábavy
a vypravte se po boku
Tlapkové patroly za dalším báječným dobrodružstvím!

–
9,
11

4

Věk: 4+, 160 x 230 mm, váz., 72 str.

–
9,
15 199,–

TLAPKOVÁ PATROLA –
PRO ŠIKOVNÉ TLAPKY

TLAPKOVÁ PATROLA –
5MINUTOVÉ POHÁDKY

Připravit, pozor… TVOŘÍME! Oblíbení záchranáři
z Adventure Bay si pro tebe připravili zábavné umělecké dobrodružství. Chceš si s Rubblem vyrobit
kytaru? Navrhnout Tlapkové patrole nový odznak?
Vyrazit s Chasem a jeho
policejním vozidlem na
zásah? Nebo si s Marshallem zahrát legrační
,–
199
sněžnou hru? To vše
a ještě mnohem víc najdeš uvnitř této knihy. Šikovné tlapky, do akce!

Vydejte se s neohroženými štěňaty z Tlapkové patroly za parádním dobrodružstvím a užijte si spoustu
legrace. Oblíbení hrdinové podají pomocnou tlapku každému, kdo potřebuje, a jsou vždy připraveni
zachránit situaci. Tentokrát je čeká rýžování zlata, příprava přistávací
plochy pro pilotku po,–
269
rouchaného letadla nebo
závod horkovzdušných
balonů.

–
9,
15

–
9,
21

26 skvělých
návodů
na tvoření
Věk: 5+, 210 x 270 mm, brož., 48 str.

Věk: 6+, 205 x 285 mm, váz., 160 str.

KOMISAŘ VRŤAPKA:
SEBRANÉ SPISY 1
Jednička mezi detektivy, psí komisař
Vrťapka, je postrachem všech padouchů a lapků. Vyřešil řadu těch nejzapeklitějších detektivních případů a jeho sláva ho přivedla až na stránky
Mateřídoušky! V knize čtenáři najdou
přes třicet jeho případů, ale odhalit
pachatele musí sami na základě daných indicií. Navíc se mohou procvičovat v úsudku a kombinačních dovednostech ve Vrťapkově detektivní škole,
řešit řadu nových úkolů, rébusů a hádanek. Jen tak z nich budou machři
mezi detektivy.

–
9, –
3
2 299,

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
MAZANÁ ŠELTIE
Noah a jeho rodina se právě přistěhovali
a najít si kamarády v novém prostředí není
právě lehké. Když mu maminka navrhne,
aby začal chodit s jejich šeltií na cvičák,
rozhodne se to vyzkoušet. Prvotní nadšení
však vystřídá zklamání. Ačkoli je jasné, že to
Risky pálí, vždycky mazaně objeví způsob,
jak dělat jen to, co chce. Najde si Noah nové přátele, i když s neposlušnou Risky po
boku vypadá tak trochu jako podivín?

–
9,
3
1 169,–

–
9,
11 149,–
Vyšlo také:

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI –
NEPOSLUŠNÝ PUDLÍK
ŠPINDÍRA
Věk: 6+, 215 x 295 mm, váz., 112 str.

80 BLUDIŠŤ –
CESTA DO MINULOSTI
Vydej se s Maxem, Májou a psem Mojem na cestu
v čase!
V muzeu totiž objevili opravdový stroj času a ten je
zanesl hluboko do minulosti. Jestli se přidáš, prohlédnete si společně dinosaury,
střetnete se s římskými gladiátory nebo se seznámíte s velikány naší historie.
,–
249
Chceš jít do toho? Tak popadni
tužku a vydej se za dobrodružstvím, které se zapíše do dějin!

–
9,
9
1

–
9, –
9
4
1 2 9,
Vyšlo také:

80 BLUDIŠŤ –
CESTA KOLEM SVĚTA
Věk: 6+, 230 x 260 mm, brož., 96 str.

Věk: 9+, 130 x 197 mm, brož., 144 str.

S ČEŠTINOU ZA
DOBRODRUŽSTVÍM –
TAJEMNÝ ZÁMEK
Prozkoumejte tajemný zámek! Cestu vám budou
otevírat správné odpovědi, ale nevadí, když se spletete. Dozvíte se, v čem byla chyba, a příště ji už neuděláte.
Procvičíte si pravopisné
jevy, které by měl zvlád,–
nout každý páťák, opáč169
ko 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.

–
9,
3
1

Věk: 10+, 160x230 mm, brož., 56 str.

GOLF PRO DĚTI
Vzhůru na golf!
Knížka přibližuje golfovou metodiku dětským hráčům golfu. Začátečníky pomůže zbavit strachu z neznáma 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!

–
9,
5
1 199,–

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

5

ZVÍŘECÍ POMOCNÍCI
Jsou s námi od nepaměti věků, některá jsou
nám blíž, z některých máme velký respekt.
Přesto nám pomáhají. Kdo? Psi, kočky, holubi, sloni, rychlonozí gepardi, dokonce
i zdánlivě úplně obyčejné husy. Že je pes
a kůň důležitým pomocníkem člověka,
o tom asi nepochybujete, ale pochybujete
v případě hus, gepardů či delfínů? Pak otevřete knížku, kterou právě držíte v rukou,
pokochejte se krásnými obrázky a přečtěte
si příběhy o tom, jak se z divokých zvířat
stali neocenitelní přátelé nás lidí.

–
9,
5
1 199,–

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
KRÁLÍČEK KÁŤA

–
9,
13 169,–

–
9,
15 199,–

Tajemné bytosti jsou součástí našeho života,
co svět světem stojí. Setkáváme se s nimi
v mýtech, pohádkách, filmech či knihách.
Rozvíjejí naši představivost, fascinují nás i děsí.
V této knize najdeme na jednom místě 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, přečtěte si vzrušující příběhy a poznejte je blíž!

Věk: 6+, 230 x 280 mm, váz., 56 str.

Králíček Káťa poletuje po Kouzelném lese
a otevírá kvítky, aby byly co nejkrásnější.
Uvnitř jednoho modrého zvonku na ni čeká
překvapení – beruška Bára! Ukrývá se tam
před okolním světem a je smutná. Má totiž na
krovkách jiný počet teček než ostatní berušky.
Přesvědčí Káťa berušku, že není důležité, jak
vypadá, ale jaká je uvnitř a co dokáže?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom,
že pomáhat je krásné.

LEGENDÁRNÍ
BYTOSTI Z PŘÍBĚHŮ
A BÁJÍ

–
9,
3
1 169,–

–
9,
11 149,–

Věk: 10+, 240 x 264 mm, váz., 64 str.

ÚŽASNÁ ZVÍŘATA
A JEJICH
SUPERSCHOPNOSTI

–
9,
5
1 199,–

Říše zvířat je plná tvorů, kteří disponují superschopnostmi, nad nimiž jen nevěřícně kroutíme hlavou. Pokud chcete o zvířecích supermanech zjistit to nejzajímavější, sáhněte po této
úžasné obrazové encyklopedii. Zjistíte, proč se
někteří ptáci stěhují na zimu do teplých krajin.
Dozvíte se, co umožňuje delfínům používat ultrazvuk nebo proč světlušky ve tmě září. Schopnosti zvířat jsou srozumitelně popsány a vysvětleny, takže vše snadno pochopíte.

Také vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
 PONÍK POLY
 MYŠKA MÍŠA

6

Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

Věk: 10+, 213 x 275 mm, váz., 56 str.

MŮJ TAJNÝ DENÍK
NA ZIP
Zapisuješ si ráda své zážitky, plány, přání a sny?
Chceš poznat sama sebe a královsky se u toho bavit?
Tak odpovídej na otázky, vyplňuj testíky a vytvoř si
deník, který udrží všechna tvoje tajemství!
A pokud nechceš, aby tvé
zápisky někdo četl, prostě si deník zazipuj!

–
9,
9
1 249,–

DELFÍNEK V NESNÁZÍCH BYDLÍ U NÁS STRAŠIDLO
Frantina miluje zvířata a udělá cokoli, aby je zachránila!
Lekce plavání nabere nečekané obrátky, když se
Frantina zničehonic ocitne na tropickém ostrově
v Indickém oceánu! Potká tam delfíní mládě v nesnázích a pochopí, že
mu musí pomoct. Jenže se bojí hluboké vody
,–
a kdoví, jaká další zvířa249
ta tam dole žijí! Dokáže
překonat strach a zachránit svého nového
kamaráda?

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, a když se snažil
,–
pomáhat v domácnosti,
269
udělal víc škody než
užitku. Zato se ale naučil číst a psát na počítači. Dokonce se ukázalo, že má básnické střevo. Vy nevíte, co to je?
Tak se pusťte do čtení!

Věk: 6+, 130 x 200 mm, váz., 152 str.

Věk: 7+, 145 x 205 mm, váz., 96 str.

–
9,
9
1

Věk: 8+, 165 x 220 mm, váz., 46 str.

DENÍK TAJEMNÉ
EXPEDICE
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
tajemství. 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.

–
9,
9
1 249,–

–
9,
1
2

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 přičarovat úplně novou rodinu! Může ale
mluvící rybě věřit?

–
9, –
3
1 169,

si

–
9,
13 169,–
Také vyšlo:

MARKÉTKA
A KOUZELNÁ
ZVÍŘÁTKA –
LÉTAJÍCÍ KONÍK
Věk: 8+, 145 x 205 mm, váz., 64 str.

Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

7

VYCVIČ SI MAZLÍČKA!
KLIKRTRÉNINK PRO
KRÁLÍKY A MORČATA

–
9,
9
1 249,–

Chcete svého mazlíčka naučit běhat slalom,
dát pac, vychovat k čistotnosti, zbavit strachu
ze stříhání drápků? S klikrem se vám to podaří
i u králíků, morčat, krys a spol.! Díky klikru
rozvinete schopnosti svých mazlíčků hravou
formou a poznáte:
• jak vůbec klikrtrénink funguje,
• jak své chlupáčky naučíte veselé a užitečné
kousky,
• jak trénink všechny neuvěřitelně baví,
• které cviky jsou vhodné pro která zvířata
• a jak můžete jednoduše „odkliknout“ různé
strachy a stres.

KOUZELNÝ KRÁLÍČEK –
STRÁŽCE KLÍČE
Diana má starosti. Čeká ji nástup do nové
školy, ve které nikoho nezná, a obává se, zda
si bude umět najít kamarády. Pak ale potká
kouzelného králíčka Šípa, který její zasmušilý
pohled na svět změní. Dianě je najednou
jasné, že tenhle rok vůbec nebude osamělá.
Jednoho kamaráda právě našla a další jistě
brzy přibudou!

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

Vyšlo také:

KOUZELNÝ KRÁLÍČEK –
PRÁZDNINOVÝ SEN
Věk: 6+, 170 x 235 mm, brož., 96 str.

ZACHRAŇME PLANETU
Obyčejné smetí, zbytky jídel, tovární zplodiny
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 nápadů,
jak přispět k tomu, aby se naše planeta stala
lepším a čistějším místem pro život.

8

Věk: 6+, 170 x 235 mm, brož., 96 str.

STAŇ SE DETEKTIVEM
–
9,
9
1 249,–

Věk: 7+, 215 x 275 mm, váz., 72 str.

Vydej se po stopách pachatelů v devíti nevyřešených případech!
Tajemná porucha parníku, vyměněný obraz,
pokažené cirkusové číslo nebo krádež v laboratoři… to jsou jen některé z mnoha zapeklitých záhad, které čekají na odvážného detektiva. Přečti si svědectví, obhlédni místa činu
a porovnej důkazy. Po splnění sedmdesáti zábavných úkolů jistě zjistíš, jak to všechno bylo.
A kdyby ne, nic se neděje: na konci knihy najdeš řešení.

–
9, –
3
2 299,

Věk: 10+, 270 x 370 mm, váz., 48 str.

HVĚZDY
FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ –
LEWANDOWSKI

–
9, –
5
1 199,

Věk: 7+, 130 x 200 mm, brož.,128 str.

Od Prométhea přes trojskou válku až k Odysseovi!
Báje ze starověkého Řecka jsou plné odvážných hrdinů, mocných bohů a hrozných netvorů. Odehrává se v nich řada bojů i slavných dobrodružství.
Celkem 26 pověstí a bájí je citlivě převyprávěno tak, aby jim porozuměly i malé děti.

–
9,
31 399,–

Profesor Tim Flannery už dokázal mnohé: objevoval nové živočichy, vykopával kosti dinosaurů nebo se potápěl v řekách plných krokodýlů. Zároveň zná odpovědi na tyto otázky:
Opravdu existují zombie medúzy? Která zvířata jedí hovínka? A proč to vlastně dělají?! Mohou ti upíři vysát krev? Který hmyz pije slzy?
Tato cesta do hlubin zvířecí říše je nabitá překvapivými informacemi a vtipnými ilustracemi. Během ní se budete smát nahlas… i šklebit
odporem!

Robert Lewandowski patří mezi nejlepší útočníky své generace. Z polské třetí ligy se probojoval až do jedné z nejslavnějších fotbalových
soutěží světa – německé Bundesligy. Jeho
cesta na vrchol ale nebyla snadná. Přečti si jeho životní příběh a nech se jím inspirovat. Třeba se dostaneš také tak daleko jako on!

STARÉ ŘECKÉ BÁJE
A POVĚSTI – PRO DĚTI

OBJEVUJ SVĚT
ZVÍŘAT – PODIVNÍ,
DIVOCÍ, ÚŽASNÍ!

Věk: 8+, 190 x 254 mm, váz., 256 str.

MŮJ KNIŽNÍ DENÍK
–
9, –
9
1 249,

Každá kniha je malé dobrodružství. Abyste si vzpomínky na ně dlouho uchovali, vytvořili jsme pro vás
Můj knižní deník. Nabízí dostatek prostoru na zápisky o přečtených knihách i místo na zaznamenání
myšlenek či postřehů, které vám během čtení vytanuly na mysli. Mimo to si můžete vytvářet knižní seznamy, zapisovat citáty nebo vyzkoušet některý
z DIY knihomolských nápadů.

–
9,
3
2 299,–

–
9,
12 159,–
Také vyšlo:

STARÉ ŘECKÉ BÁJE
A POVĚSTI
AUDIOKNIHA PRO DĚTI
Věk: 6+, 216 x 276 mm, váz., 56 str.

Věk: 12+, 145 x 205 mm, váz., 160 str.

9

EMMA A TROLLÍ SEN
Emma je dvanáctiletá slečna ze Stockholmu, která si „frčí“ na sociálních sítích. Maso
by za nic nevzala do pusy, zato si ráda
smlsne na malinách. Morgan je trollí kluk
z Kiruny, který propadl u závěrečných zkoušek z lidouky. K jídlu má nejraději guláš
z muchomůrek, zelené mouchy a lahodné
zaječí bobky. Myslíte si, že tihle dva prostě
nemohou mít nic společného? Omyl!
Emma i Morgan hrozně touží po kamarádství, jejich rodiče hledají v zemi poklady,
a navíc mají oba opravdu úžasné babičky!

–
9, –
9
1 249,

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
ZOO V PLAMENECH
Poštovní holub Francis je zraněn a během doručování důležitého vzkazu spojencům musí
nouzově přistát. Ocitne se v londýnské zoo,
v kleci světoznámé pandy Ming. Ta zatím ignorovala útrapy okolí spojené s válkou. S klesajícími
příděly potravin a stále častějšími německými
nálety si ale i ona uvědomí, že nemůže stát mimo.
S pomocí ošetřovatele a vynalézavé skupiny opic
pomohou Francisovi dokončit jeho misi a zachránit tak zoo, a možná i celý Londýn.

–
9,
19 249,–

–
9, ,–
9
1 249

–
9,
19 249,–
Také vyšlo:

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
 VÝPRAVA DO ANTARKTIDY
 NA TITANIKU
Věk: 7+, 254 x 210 mm, váz., 72 str.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
O PSECH, KOČKÁCH
A KONÍCH

–
9,
3
1 169,–

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 spolupráci s pedagogy českých základních škol a zohledňuje slovní zásobu žáků
1. stupně ZŠ.

,–
79 99,–

,–
79 99,–

Věk: 10+, 140 x 205 mm, váz., 208 str.

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 nejvýznamnějšími sběrateli a dozvíte se, jaké
muzejní poklady můžete ve sbírkách najít.
Bonus! Mapa významných muzeí v České republice a Evropě.

–
4,
3
2 289,–

–
9,
19 249,–

Také vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
 KŘÍŽEM KRÁŽEM PO EVROPĚ
 VTIPY A HÁDANKY

10

Věk: 8+, 164 x 230 mm, brož., 144 str.

Také vyšlo:

HURÁ DO GALERIE
Věk: 7+, 200 x 260 mm, váz., 80 str.

ČAROVÁNÍ S JEHLOU
Rádi tvoříte, chybějí vám však nápady nebo
nevíte, jak na to? Pak právě vy oceníte tuto
knihu plnou jednoduchých návodů na úžasné
dekorace, šité dárky nebo oděvní doplňky.
Výroba každého modelu je popsána krok za
krokem a doplněna množstvím názorných
obrázků. Nechybějí kapitoly, ve kterých jsou
vysvětleny základy šití, informace o šicím stroji, pomůckách či materiálech. Samozřejmostí
je střihová příloha.
Pro malé i velké švandlenky – začátečnice.

–
9, ,–
7
2 349

CESTA DO ZEMĚ
SNERGŮ
Pip a Flora jsou v pěkném průšvihu. Na útěku
ze sirotčince se náhodou 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, kudy
se tam jde, možná se jim to i podaří…

Příběh,
který inspiroval
k napsání Hobita

33 jednoduchých
návodů pro
začínající
švadlenky!
Věk: 9+, 190 x 240 mm, váz., 172 str.

Věk: 8+, 153 x 190 mm, váz., 248 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
NEPOSEDNÁ
–
9,
3
SURIKATA
1 169,–

PONÍK VĚTRNÍK 3.
KAMARÁDI
V DOBRÉM I ZLÉM

Surikatí kluk Max je pěkný neposeda. Spíš než
péče o sourozence a pomoc rodičům ho
zajímají lumpárny. Když svým zlobením ohrozí
hladký průběh honby za pokladem, kterou zoo
chystají, Emě dojde trpělivost. Dokáže mu
však vysvětlit, že když se věci vezmou za
správný konec, i pomoc ostatním může být
zábava?

Třináctiletá Bily a poník Větrník jsou nerozluční
přátelé. Bily, která nade vše miluje koně, nejradši tráví čas ve stájích nebo v sedle. Usilovně
trénuje pod dohledem slavného žokeje, pana
Tiedjena, a netuší, že ji už brzy čeká obrovské
překvapení, protože se s Větrníkem podívají na
první skutečné závody… Kamarádi nebudou
mít o dobrodružství nouzi ani tentokrát: Přispěchají včas na pomoc při jarních záplavách? Jak
přivítají čerstvě narozené hříbátko? Dokážou zazářit ve vzrušují,–
4
4 9,– cím přespolním závodě?

–
9,
12 159,–

–
9,
13 169,–

–
9,
21 269,–

1

–
4, –
8
1 229,

17

Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
 ROZTOMILÁ LAMA
 SNAŽIVÝ MEDVÍDEK
Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 112 str.

Také vyšlo:

PONÍK VĚTRNÍK 2.
NEROZLUČNÍ PŘÁTELÉ
Věk: 8+, 145 x 205 mm, váz., 104 str.

11

STÁJE VE SLUNEČNÉM
ÚDOLÍ – SÁRA
A STATEČNÝ PONÍK

–
9,
15 199,–

Když Sára zaslechne historku o klisně Rosie,
jejíž duch se prý zjevuje za úplňku, začne se
těšit, jak příběhem večer postraší kamarádky
u táboráku. Pak však začnou být poníci v ohradě neklidní, jako by se něčeho báli. Vidí snad
to, co lidé nevidí? Sára zahlédne v křoví něco
velkého, v prachu objeví podivné stopy a její
poník si otevře závoru svého boxu, což prý
dělávala i Rosie.
Je možné, že Slunečné údolí
–
obchází duch?
9,

ZÁBAVNÉ
EXPERIMENTY
Pojďte s námi objevovat!
Čekají na vás dva druhy pokusů. Jedny si nejlépe užijete venku. Budeme společně sestavovat
různá jezdítka, kuličkové dráhy a jiné pohyblivé
vynálezy. Zjistíte, jak jste šikovní, a dozvíte se
hromadu informací o tom, jak fungují pohyb
a zvuk.
Pro případ špatného počasí se přesuneme pod
střechu a pustíme se do pokusů zaměřených na
světlo a barvy. Vysvětlíme si, odkud se všechna
ta barevná krása bere a jaká je její podstata.

–
9,
21 269,–

15 199,–

Také vyšlo:

STÁJE VE SLUNEČNÉM
ÚDOLÍ – PÁJA
A VYSNĚNÝ PONÍK
Věk: 7+, 130 x 200 mm, váz., 112 str.

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
PTAČÍ TRIKY
Lotka s nadšením objeví, že starý nevrlý papoušek Horác ve strýčkově kouzelném
krámku se zvířaty je ve skutečnosti fénix!
Kouzelný ohnivý tvor, který se dokáže přeměňovat v jakéhokoli ptáka, a navíc má řadu
dalších zvláštních schopností. Horác Lotce
věnuje jedno kouzelné pero ze svého ocasu,
které jí dokáže splnit přání. Co si má ale
přát, aby takový vzácný dar nepromarnila?

–
9,
11 149,–

–
4, –
5
1 189,

–
9,
15 199,–

Věk: 8+, 195 x 255 mm, brož., 104 str.

KOUZELNÍKOVA
MAPA
Hedy a Spencer jsou opět v domě na Hrabivém
vrchu, který patří jejich dědečkovi, bývalému
kouzelníkovi. Náhodou se dozvědí o Fantastikáně, turnaji v magii, který se odehrává v tajemném
podzemí, kde vládne spolek kouzelníků Eskamotáž. Když se tam vydají, objeví podivnou živou
mapu, která se vytetuje Hedy na kůži, a zdá se, že
ji táhne dál do podzemí.
Tak začne neobyčejný hon za pokladem… Kdo
všechno má však zájem na jeho nalezení?

–
9, –
3
2 299,

–
9,
23 299,–
Také vyšlo:

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
 PSÍ KOUZLA
 MYŠÁKOVA KURÁŽ

12

Věk: 9+, 129 x 193 mm, váz., 104 str.

Také vyšlo:

DŮM NA HRABIVÉM VRCHU
Věk: 10+, 135 x 198 mm, váz., 216 str.

ZVÍŘECÍ POMOCNÍCI –
KLÁRKA A VODICÍ
PES DAISY

SUPERHRDINOVÉ
BEZ MASKY

–
9,
19 249,–

Kdo je to superhrdina? Někdo, kdo vládne
nadpřirozenými silami? Jasně, to ale zdaleka není vše!
Při pročítání stránek této knihy zjistíš, že
historie je plná talentovaných mužů a žen,
kteří vynaložili velké úsilí, aby udělali ze
Země lepší místo pro život nás všech. Vydej se na cestu po boku SUPER, ale zároveň zcela obyčejných HRDINŮ, kteří ti pomohou najít tvé vlastní super schopnosti
a inspirují tě k tomu, jak je můžeš využít.

Klárčina rodina se rozroste o čtyřnohého kamaráda!
Stane se jím fenka Daisy, vodicí pes, který bude
pomáhat její nevidomé mamince.
Klárka se začne zajímat o to, jak výcvik asistenčních
psů probíhá, a přiučí se mnoha věcem. Když zjistí,
že existují psi, kteří pomáhají lidem s diabetem,
neváhá o tom říct spolužákovi Jindrovi, který
cukrovku má.
Podaří se Klárce a Jindrovi přesvědčit jeho
maminku, která se bojí psů, aby mu takového
pomocníka pořídila?
Laskavý příběh ze života dětí a zvířat, který
seznamuje malé čtenáře s nádherným tématem –
výcvikem a výchovou budoucích asistenčních psů.

Věk: 8+, 145 x 205 mm, váz., 160 str.

Věk: 9+, 215 x 270 mm, váz., 88 str.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
NAŠLO SE KOŤÁTKO!

–
9, –
1
1 149,

Maminka malé Lily přinese domů tři slabá koťátka, která se našla opuštěná
venku pod keřem. Kočičí miminka potřebují hlídat a pravidelně krmit. Celá
rodina, včetně fenky Meg, si malé chlupáče ihned zamiluje. Lily se snaží co
nejvíce pomáhat a o mláďátka pečovat. Podaří se koťátka zachránit, nahradit
jim maminku a najít nový domov?
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

První velký příběh
pro malé čtenáře

–
9,
15 199,–

–
9,
3
2 299,–

–
9,
15 199,–

–
9,
11 149,–

–
9,
11 149,–

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –





ZACHRÁNĚNÁ SOVIČKA
ZAPOMENUTÉ JEHŇÁTKO
VYPLAŠENÝ JEZEVEC
UZDRAVENÝ PONÍK
Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 132 str.
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MARVEL –
MÝTY A LEGENDY
Co se skrývá v minulosti nejsilnějších superbytostí ze světa Marvelu? Vraťte se v čase až
k úsvitu věků a staňte se svědky zrození rasy
Nebešťanů. Prozkoumejte panteony Thora
a Asgarďanů i jejich rivalů z Olympie. Poznejte mystické začátky Nejvyššího mága Doctora Strange. Procházejte se spolu s bohy
Wakandy a legendárními Black Panthery.
V této fantastické publikaci najdete všechny
velkolepé ságy, které píší příběh spletitého
marvelovského vesmíru.

–
9, ,–
5
3 449

PŘÍBĚH
ČARODĚJNICTVÍ
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, Brystalina kamarádka Lucy se zaplete
do spiknutí a královstvím se začne šířit rozhořčení proti legalizaci magie. A navíc sílí nebezpečný klan známý jako Bratrstvo spravedlivých,
který má jediný cíl: vyhladit veškerý magický život… počínaje Brystal.
Pokračování úspěšného titulu Příběh magie.

–
9, –
9
6
2 3 9,

–
9,
27 349,–

–
9,
31 399,–
Také vyšlo:

MARVEL –
SBÍRKA PŘÍBĚHŮ

Také vyšlo:

PŘÍBĚH MAGIE

Věk: 12+, 190 x 227 mm, váz., 216 str.

POHORŠOVNA
V jedné třídě se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi,
Ježibejby, Sudíček, který patří do čeledi
Zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. A nastává jim hotové peklo.
Ředitelka a jediná učitelka pohoršovny Zloberta Škudibertová se snaží z nich udělat
řádná strašidla. Naštěstí se jí to moc nedaří,
protože strašidelné děti jí statečně odolávají.

14

–
9,
3
2 299,–

Věk: 8+, 180 x 225 mm, váz., 120 str.

Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 272 str.

VÝPRAVA
DO PRAVĚKU
Napadlo tě někdy, jak to u nás, v srdci Evropy, vypadalo v pravěku? Jaká tu žila zvířata
a jaké tu rostly rostliny? Bylo Česko někdy
u moře? Zkus to zjistit! Náš gamebook tě
přenese o miliony let nazpátek a provede tě
jednotlivými érami. Seznámíš se se slavnými
badateli a převratnými objevy, které se zapsaly do dějin české paleontologie.
Vydej se na úžasnou výpravu za poznáním,
jak se ti povede, bude záviset jen na tvých
rozhodnutích!

–
9, –
3
2 299,

Věk: 8+, 160 x 230 mm, váz., 120 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
DRAČÍ VÝHEŇ

–
9, –
1
1 149,

Snoplivcův drak Tesák líná. Žhavé šupiny, které
z něj padají, způsobují po celém Blpu požáry. Když
nešťastný Tesák z ostrova odletí a nevrací se,
Škyťák s Bezzubkou a jejich kamarádi se za ním
vydávají na záchrannou akci. Na Tesáka má však
spadeno také Alvin Úhoř… Kdo se k Tesákovi dostane první – Škyťák s přáteli, nebo Alvin?

BYL JEDNOU JEDEN
ŽIVOT – KOSTI
Komiksové zpracování kultovního animovaného 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 je postavena nejdokonalejší stavba na světě – lidská kostra. Tato křehká a zároveň pevná konstrukce se
skládá z více než dvou set kostí. Podepírá lidské
tělo a chrání jeho nejzranitelnější části.

–
9,
19 249,–

,–
79 99,–

–
9,
9
1 249,–

–
9,
19 249,–
Vyšlo také:

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
 MOZEK
 SRDCE

Vyšlo také:

JAK VYCVIČIT DRAKA –
OMALOVÁNKY
Věk: 8+, 152 x 228 mm, váz., 64 str.

Věk: 8+, 210 x 290 mm, váz., 48 str.

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
NEZBEDNÝ MÝVAL

–
9,
5
1 199,–

Eliška a Pája tráví týden u babičky a dědečka. Pája chce spát sám v pokojíku na
půdě, ale v noci ho tam straší podivné zvuky. Aby těch záhad nebylo málo,
z kurníku se začnou ztrácet vajíčka a ze psí misky granule. Děda se rozhodne
nastražit fotopast a ta na střeše zachytí mývala. Je to vůbec možné? Od místního myslivce se dozvědí, že mývalové k nám do přírody nepatří. Ne každá záchranná stanice je však může chovat. Najdou pro chlupáče nový domov?

Také vyšlo:

–
9,
15 199,–

–
9,
15 199,–

Skutečné příběhy
z naší přírody

–
9,
15 199,–

–
9,
15 199,–

–
9,
15 199,–

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –






OPUŠTĚNÝ MUFLONEK
ZVĚDAVÁ LIŠTIČKA
STAROSTLIVÁ VEVERKA
VYSTRAŠENÝ ZAJÍČEK
PORANĚNÝ SOKOL
Věk: 8+, 129 x 193 mm, váz., 136 str.
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KOUZELNÉ KOŤÁTKO –
DVOJITÁ POHROMA
Za Kim přijela na návštěvu sestřenice Mia se
svojí perskou kočkou Bibi. Kim se na obě
těšila, o to víc je teď zklamaná. Od jejich
posledního setkání se hodně změnily a dělají všechno pro to, aby jí znepříjemnily den.
Je z toho smutná, když ale u zahradní kůlny
objeví malé koťátko, všechno se jako kouzlem změní k lepšímu.

–
9, –
5
9
1 1 9,

ERAGON –
MĚKKÁ VAZBA
Jeden chlapec, jeden drak, svět dobrodružství…
Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož se vyklube
dračí mládě – Safira. Spolu se vydají na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným králem,
jehož zlo nezná mezí. Dokáže Eragon naplnit
své předurčení a převzít břímě legendárních
Dračích jezdců? Osud království možná leží
v jeho rukou…

–
9,
19 249,–

TRVALE ZLEVNĚNO

–
9,
11 149,–

–
9,
15 199,–

–
9,
15 199,–

–
9,
15 199,–
Vyšlo také:

 ELDEST
 BRISINGR
 INHERITANCE
– MĚKKÁ VAZBA

Také vyšlo:

KOUZELNÉ KOŤÁTKO –
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

GRIŠA – SVĚTLO
A STÍNY
Z Aliny Starkové se stala světlonoška. Jenže
cena, kterou za to platí, je vysoká. Temnyj je víc
než kdy předtím odhodlaný využít jejích
schopností k získání trůnu. Alina se snaží jeho
nástrahám vzdorovat, přesto se do nich zaplétá a vzdaluje se od lásky, v níž až doteď
hledala své útočiště. Alina cítí, že jestli chce
Ravku zachránit, bude si muset vybrat. Ponechá si svoji výjimečnou moc a zachrání zemi,
nebo se jí vzdá a zvolí lásku?

–
9,
27 349,–

–
9,
27 349,–
Vyšlo také:

Věk: 10+, 135 x 203 mm, brož., 488 str.

–
9, –
3
2 299,

Znáte
z Netflixu

GRIŠA
 BOUŘE A VZDOR (BROŽ.)
 ZKÁZA A NADĚJE (BROŽ.)
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Věk: 13+, 145 x 205 mm, brož., 312 str.

BÁRA KROTÍ DIVADLO
Báře je čtrnáct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje. Po roce v Americe se těší na poklidné
léto s rodinou, 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…

–
9,
19 249,–

–
9,
9
1 249,–

–
9,
19 249,–

Vyšlo také:

 BÁRA KROTÍ AMERIKU
 BÁRA KROTÍ RODINU
Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 264 str.

KLUB TYGRŮ – MAJÁK
NA ÚTESECH DUCHŮ
Během dobrodružného nocování v domku na
pobřeží zpozoruje Patrik v hlubinách pod útesem přízračné světlo. Povídá se, že je to varování duchů utonulých námořníků před hrozícím neštěstím. Kamarádi z Klubu Tygrů mají
o celé záležitosti pochybnosti, a tak se pustí
do pátrání. Stopy je zavedou od majáku na
útesech až do staré opuštěné továrny. Zvládnou Biggi, Luk a Patrik čelit hrůzné skutečnosti, která postupně vychází najevo?

–
9,
5
1 199,–

–
9,
15 199,–

KLUB TYGRŮ –
PIRÁTSKÝ POKLAD
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při
vyklízení domu zemřelého podivína Artura
Paparizziho, aby si vydělali nějaké peníze
na nový počítač. Celý dům působí
strašidelným dojmem. Do ruky se jim
dostává tajuplný pirátský deník, na jehož
zažloutlých stránkách se má skrývat odkaz
vedoucí k nalezení pokladu. Toho se ovšem
chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé
a členové Klubu Tygrů se
ocitají v nebezpečí. Podaří se
jim poklad najít dříve než
–
ostatním?
9,

15

Pátrání
s kouzelnou
lupou

Vyšlo také:

KLUB TYGRŮ –
DĚSIVÁ HELIKOPTÉRA

KLUB TYGRŮ –
UTAJENÁ LABORATOŘ

NEJLEPŠÍ
NEJLEPŠÍ ČASOPISY
ČASOPISY PRO
PRO DĚTI
DĚTI

4. díl

ALEA – DÍVKA MOŘE
 POSELSTVÍ DEŠTĚ
 SÍLA PŘÍLIVU

Věk: 10+, 145 x 210 mm, váz., 672 str.

®
Mattel
Mattel
2021
2021

–
9, –
3
2 299,
Vyšlo také:

5. díl

I N Z E R C E
I N Z E R C E

–
9,
5
3 449,–

®

–
9, –
7
2 349,

Věk: 10+,
9+, 120
148x x180
210mm,
mm,váz.,
váz.,152
64 str.

LEGO,
LEGO,
thethe
LEGO
LEGO
logo,
logo,
thethe
Minifi
Minifi
gure
gure
andand
thethe
Brick
Brick
andand
Knob
Knob
confi
confi
gurations
gurations
areare
trademarks
trademarks
of the
of the
LEGO
LEGO
Group.
Group.
©2021
©2021
TheThe
LEGO
LEGO
Group.
Group.
Manufactured
Manufactured
by by
Egmont
Egmont
A/S,A/S,
Stroedamvej
Stroedamvej
46, 46,
2100
2100
Copenhagen,
Copenhagen,
Denmark,
Denmark,
under
under
license
license
from
from
thethe
LEGO
LEGO
Group.
Group.

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 protivenství neudělala vše pro
to, aby své přátele zachránila. 6. díl

Kouzelná
lupa
Vyšlo také:

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 144 str.

ALEA – DÍVKA MOŘE:
ŘEKA ZAPOMNĚNÍ

,–
199

–
9,
15 199,–

VŠECHNY
VŠECHNY NAŠE
NAŠE ČASOPISY
ČASOPISY SI
SI MŮŽETE
MŮŽETE PROHLÉDNOUT
PROHLÉDNOUT
WWW.EGMONT-CASOPISY.CZ
NA
NA WWW.EGMONT-CASOPISY.CZ AA PŘEDPLATIT
PŘEDPLATIT SI
SI JE
JE
WWW.SEND.CZ
NA
NA WWW.SEND.CZ
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PRVNÍ TŘÍDA
V MALÍČKU
Potřebují si vaše děti před nástupem do druhé třídy procvičit to, co se naučily v té první?
Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim aktivity, které je
budou bavit!
Sešit obsahuje hravé úkoly, krátké texty
k procvičování čtení, matematiky i prvouky.

–
9,
13 169,–

ŠKOLNÍ TABULKY
PRO 1.–3. TŘÍDU ZŠ
To nejdůležitější z učiva přehledně, bez dlouhého
hledání v učebnicích! Soubor tabulek obsahuje
výběr z češtiny, matematiky a prvouky. Tabulky
jsou určeny pro žáky 1.–3. tříd základní školy.

,–
99119,–

,–
99119,–

Věk: 6+, 163 x 235 mm, brož., 72 str.

TVOŘIVÁ LOGOPEDIE
A ROZVOJ ŘEČI
Mezi důležitá kritéria posuzovaná u zápisu do školy
patří správná výslovnost a slovní zásoba. Zábavné
aktivity na jejich zlepšení najdete v tomto sešitě.
Aktivní i pasivní složka slovní zásoby je procvičována prostřednictvím vyprávění, přiřazování či
spojovaček.
Zároveň
jsou posilovány další dů,–
169
ležité dovednosti: zrakové a sluchové vnímání,
slovní sluchová paměť,
sluchové rozpoznávání
hlásek, orientace v čase
a prostoru nebo sociální
a početní dovednosti.

–
9,
3
1
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Věk: 5+, 210 x 297 mm, brož., 64 str.

,–
99119,–

,–
99119,–

Také vyšlo:

ŠKOLNÍ TABULKY –
 PRO 4.–5. TŘÍDU ZŠ
 PRO 6.–9. TŘÍDU ZŠ
(HUMANITNÍ PŘEDMĚTY)
 PRO 6.–9. TŘÍDU ZŠ
(PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY)

Věk: 6+, 198 x 292 mm, 12 str.

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY POHÁDKOVÁ LOGOPEDIE –
BOUDO, BUDKO,
(AUDIO CD PRO DĚTI)
KDO V TOBĚ PŘEBÝVÁ?
Procvičování správné výslovnosti pomocí písniček?
To je ono! Z povinnosti cvičit logopedii se stane zábava, kterou si užijí děti i dospělí.
Nahrávka ve formátu MP3 obsahuje výběr 27 písní
ze stejnojmenné knížky
a bude vhodným pomocníkem pro klinické logopedy, učitele ve školách
,–
189
i školkách a hlavně pro
rodiče a děti.
Texty na melodie známých lidových písniček
napsaly klinické logopedky Jana Havlíčková
a Ilona Eichlerová, nazpíval herec Petr Stach.

–
4,
5
1

Věk: 5+, 25 minut

Soubor logopedických cvičení na rozvoj řeči připravený ve spolupráci s klinickou logopedkou pracuje
s textem klasické pohádky, kterou děti dobře znají.
Součástí sešitu jsou pracovní listy a postavičky,
které lze vystřihnout a za,–
hrát si s nimi divadlo.
129
Práce s pohádkou a pracovními listy podporuje
koncentraci pozornosti.
Pomáhá rozvíjet řečové
dovednosti, slovní zásobu, jazykový cit, časoprostorovou orientaci,
zrakové a sluchové vnímání.

–
4,
0
1

Věk: 4+, 210 x 297 mm, brož., 36 str.

PROCVIČUJ – VELKÁ A MALÁ PÍSMENA
Potřebují si vaše děti procvičit psaní velkých a malých
písmen? Nabídněte jim zábavnou cvičebnici plnou
aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček.
Látka je řazena podle oblastí, ve kterých se lze setkat
s velkými písmeny. Děti mohou pracovat samostatně
podle svého tempa a potřeb. Nechybí shrnující opakování a klíč správných řešení.
Kniha je určena pro domácí procvičování, využít ji
však mohou i učitelé jako doplňkový materiál k výuce
českého jazyka.

–
9,
11 149,–

Také vyšlo:

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

–
9,
11 149,–

–
9,
11 149,–

–
9, ,–
1
1 149

PROCVIČUJ –






S/Z, MĚ/MNĚ, Ú/Ů
VYJMENOVANÁ SLOVA
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
SLOVNÍ DRUHY
PRAVOPIS PODSTATNÝCH JMEN
Věk: 10+, 163 x 235 mm, brož., 104 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.

Také vyšlo:

OTESTUJ SI ZNALOSTI –








ČESKÝ JAZYK PRO 3. TŘÍDU
ČESKÝ JAZYK PRO 4. TŘÍDU
ČESKÝ JAZYK PRO 5. TŘÍDU
PRVOUKA PRO 2. TŘÍDU
PRVOUKA PRO 3. TŘÍDU
VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU
VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

–
9,
13 169,–

Věk: 8+, 163 x 235 mm, váz., 80 str.

–
9,
3
1 169,–

–
9,
13 169,–
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PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY NA SŠ –
PRÁCE S TEXTEM
Čekají vás přijímací
zkoušky z českého jazyka na střední školu?
Základem úspěchu je
práce s textem – umět se
v něm orientovat, chápat
souvislosti, odhalovat
různé mluvnické a gramatické jevy. Proto jsme
pro vás připravili 30 testů, díky nimž všechny
uvedené
dovednosti
procvičíte. Budete vyhledávat větné členy,
pravopisné chyby, určovat věty hlavní či vedlejší
a mnoho dalšího. Správná řešení najdete v klíči
na konci publikace.

–
4, –
5
1 189,

Věk: 14+, 160 x 230 mm, brož., 104 str.

ANGLIČTINA PRO
ČECHY – EASY ENGLISH
Tápete v angličtině a opakujete stále dokola
stejné chyby? Díky této knize už nebudete. Obtížně pochopitelné mluvnické jevy jsou zde totiž
vyloženy zcela jinak než v klasických učebnicích.
Typické chyby českých mluvčích autor vysvětluje
pomocí srovnání angličtiny s češtinou, jež doplňuje modelovými situacemi z vlastní učitelské
praxe a skutečnými příběhy ze života. Nabyté
znalosti si čtenář může ihned ověřit formou zábavných testů, vtipů a hádanek.

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA
OSMILETÁ GYMNÁZIA –
ČESKÝ JAZYK
Publikace
obsahuje
11 cvičných testů z českého jazyka a literatury.
Jsou sestaveny tak, aby
žák získal ucelenou
představu o tom, jak
jsou otázky formálně
koncipovány, a uměl se
v nich dobře orientovat. Součástí titulu je
klíč správných řešení,
pokyny pro správné vyplnění, záznamové archy a tipy na správnou
strategii při řešení testových úloh.

–
4,
3
2 289,–

Publikace obsahuje
11 cvičných testů
z matematiky. Jsou
sestaveny tak, aby žák
získal ucelenou představu o tom, jak jsou
otázky formálně koncipovány, a uměl se
v nich dobře orientovat. Součástí titulu je
klíč správných řešení,
pokyny pro správné
vyplnění, záznamové
archy a tipy na správnou strategii při řešení testových úloh.

Věk: 10+, 165 x 235 mm, brož., 192 str. + 44 str. příloha

–
9,
3
2 299,–

–
4, –
8
1 229,

–
4,
3
2 289,–

Věk: 10+, 165 x 235 mm, brož., 160 str. + 44 str. příloha

CO SE DĚJE KOLEM
NÁS?
Má vaše dítě školní cvičebnice dávno v malíčku, rádo by však vědělo ještě něco navíc?
Pak vyzkoušejte tento sešit zaměřený na
rozvoj znalostí a dovedností z oblasti prvouky, historie a zeměpisu či místopisu. Učivo
probírané na základních školách je zde navíc
doplněno o poznatky z enviromentální
a mediální výchovy. Pestrá škála úkolů a aktivit rozšiřuje všeobecný přehled, učí dohledávat informace z jiných
zdrojů a tříbí logický úsu–
9,
dek a důvtip.

–
9, –
5
1 199,

15 199,–

Vyšlo také:

UČTE SE S PŘÍBĚHY –
ANGLIČTINA NA 5 MINUT
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PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA
OSMILETÁ GYMNÁZIA –
MATEMATIKA

Věk: 12+, 160 x 230 mm, brož., 240 str.

Také vyšlo:

ČESKÁ REPUBLIKA –
VLASTIVĚDA PRO ZVÍDAVÉ DĚTI
Věk: 10+, 205 x 292 mm, brož., 80 str.

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF PODZIM
2021
Název knihy
365 pohádek do postýlky
80 bludišť – Cesta do minulosti
80 bludišť – Cesta kolem světa
Alea – dívka moře: Poselství deště
Alea – dívka moře: Řeka zapomnění
Alea – dívka moře: Síla přílivu
Among Us 100% neoficiální příručka
Angličtina pro Čechy – EASY ENGLISH
Bára krotí Ameriku
Bára krotí divadlo
Bára krotí rodinu
Barevná příšerka
Brisingr – měkká vazba
Bydlí u nás strašidlo
Byl jednou jeden život – kosti
Byl jednou jeden život – mozek
Byl jednou jeden život – srdce
Cesta do země snergů
Co se děje kolem nás?
Čarování s jehlou
Česká republika – Vlastivěda pro zvídavé děti
Čteme s obrázky – Ňufíkova dobrodružství
Čteme s obrázky – Z pohádky do pohádky
Čteme sami – Pohádky z Kouzelného palouku
Delfínek v nesnázích
Deník tajemné expedice
Dračí nezbedové tropí neplechu
Dům na Hrabivém vrchu
Eldest – měkká vazba
Ema a její kouzelná ZOO – Neposedná surikata
Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama
Ema a její kouzelná ZOO – Snaživý medvídek
Emma a trollí sen
Eragon – měkká vazba
Golf pro děti
Griša – Bouře a vzdor (brož.)
Griša – Světlo a stíny (brož.)
Griša – Zkáza a naděje (brož.)
Hry do lesa a do přírody
Hurá do galerie
Hurá do muzea
Hvězdy fotbalového hřiště – Lewandowski
Inheritance – měkká vazba

Jméno a příjmení: … Třída: …
Celkový počet objednaných titulů je… ks. Celková cena objednávky je… Kč.
Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.

Datum: … Podpis rodičů: …

Vyplněnou objednávku odevzdejte ve škole paní učitelce / panu učiteli ve škole. Více informací k objednávání najdete v úvodu katalogu.
Klubová Počet
cena kusů
319 Kč
199 Kč
199 Kč
279 Kč
359 Kč
239 Kč
199 Kč
239 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
159 Kč
219 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
219 Kč
159 Kč
279 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
159 Kč
139 Kč
129 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
279 Kč
239 Kč
279 Kč
159 Kč
199 Kč
234 Kč
159 Kč
159 Kč

Název knihy
Jak vycvičit draka – Omalovánky
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Dračí výheň
Klub Tygrů – Děsivá helikoptéra
Klub Tygrů – Maják na útesech duchů
Klub Tygrů – Pirátský poklad
Klub Tygrů – Utajená laboratoř
Komisař Vrťapka: Sebrané spisy 1
Kouzelné koťátko – Dvojitá pohroma
Kouzelné koťátko – Letní dobrodružství
Kouzelníkova mapa
Kouzelný králíček – Prázdninový sen
Kouzelný králíček – Strážce klíče
Lea – školní diář
Legendární bytosti z příběhů a bájí
Logopedické písničky (audio CD pro děti)
Luštění pro děti – Křížem krážem po Evropě
Luštění pro děti – O psech, kočkách a koních
Luštění pro děti – Vtipy a hádanky
Magická zvířata – Myšákova kuráž
Magická zvířata – Psí kouzla
Magická zvířata – Ptačí triky
Markétka a kouzelná zvířátka – Létající koník
Markétka a kouzelná zvířátka – Zlatá rybka
Marvel – Sbírka příběhů
Marvel: Mýty a legendy
Max a Viki ve světě záhad
Medvídek Pú – Začínáme číst – Dýňové překvapení
Minecraft – Stavební chuťovky
Můj knižní deník
Můj tajný deník na zip
Nakresli si jednorožce krůček po krůčku
Nakresli si zvířátka KRŮČEK PO KRŮČKU
Neskutečně trapný život Lottie Brooksové
Nové příběhy se šťastným koncem – Nezbedný mýval
Nové příběhy se šťastným koncem – Opuštěný muflonek
Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol
Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka
Nové příběhy se šťastným koncem – Vystrašený zajíček
Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička
Objevuj svět zvířat – Podivní, divocí, úžasní!
Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola 3
Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 2. třídu
Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 3. třídu

Klubová Počet
cena kusů
79 Kč
119 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
239 Kč
159 Kč
119 Kč
239 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
159 Kč
154 Kč
79 Kč
139 Kč
79 Kč
159 Kč
119 Kč
154 Kč
139 Kč
139 Kč
319 Kč
359 Kč
219 Kč
129 Kč
219 Kč
239 Kč
199 Kč
184 Kč
184 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
319 Kč
119 Kč
139 Kč
139 Kč

Název knihy
Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 4. třídu
Otestuj si znalosti – Český jazyk pro 5. třídu
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu
Peppa Pig – Pohádky do postýlky
Pohádková logopedie – Boudo, budko, kdo v tobě
přebývá?
Pohádkové vyprávěnky pro celou rodinu
Pohoršovna
Poník Větrník 2. Nerozluční přátelé
Poník Větrník 3. Kamarádi v dobrém i zlém
Pračlovíčci – Hurá na mamuta!
Procvičuj – Pravopis podstatných jmen
Procvičuj – S/z, mě/mně, ú/ů
Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem
Procvičuj – Slovní druhy
Procvičuj – Velká a malá písmena
Procvičuj – Vyjmenovaná slova
Proroctví náhrdelníku: Neoficiální megakomiks
ze světa Minecraftu 3
První třída v malíčku
Příběh čarodějnictví
Příběh magie
Příběhy se šťastným koncem – Našlo se koťátko!
Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník
Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec
Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička
Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ – Práce s textem
Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá
gymnázia - Český jazyk
Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá
gymnázia – Matematika
Psí průšviháři – Mazaná šeltie
Psí průšviháři – Neposlušný pudlík špindíra
S češtinou za dobrodružstvím – Tajemný zámek
Stáje ve Slunečném údolí – Pája a vysněný poník
Stáje ve Slunečném údolí – Sára a statečný poník
Staň se detektivem
Staré řecké báje a pověsti – pro děti
Staré řecké báje a pověsti (audiokniha pro děti)

Klubová Počet
cena kusů
139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
104 Kč
199 Kč
239 Kč
144 Kč
184 Kč
184 Kč
119 Kč
139 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
139 Kč
159 Kč
139 Kč
299 Kč
279 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
159 Kč
159 Kč
154 Kč
234 Kč
234 Kč
139 Kč
119 Kč
139 Kč
159 Kč
159 Kč
239 Kč
199 Kč
129 Kč

Otoč

Klubová Počet
cena kusů
Superhrdinové bez masky
239 Kč
Školní TABULKY pro 4.–5. třídu ZŠ
99 Kč
Školní TABULKY pro 1.–3. třídu ZŠ
99 Kč
Školní TABULKY pro 6.–9. třídu ZŠ (humanitní předměty) 99 Kč
Školní TABULKY pro 6.–9. třídu ZŠ (přírodovědné předměty) 99 Kč
Školní zápisník – vtipy
104 Kč
Štístko a Poupěnka učí správně vyslovovat
239 Kč
Tlapková patrola – 5minutové pohádky
219 Kč
Tlapková patrola – Pro šikovné tlapky
159 Kč
Toulky po Evropě
279 Kč

Název knihy

Název knihy
Tvořivá logopedie a rozvoj řeči
Učte se s příběhy – Angličtina na 5 minut
Úžasná zvířata a jejich superschopnosti
Vtipy pro děti o zvířatech
Vycvič si mazlíčka!
Výprava do pravěku
Vyškrabávací obrázky s aktivitami –
Třpytivé mořské panny
Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem
Zábavné experimenty

NESKUTEČNĚ TRAPNÝ
ŽIVOT LOTTIE
BROOKSOVÉ

–
9,
23 299,–

Lottie Brooksové je jedenáct a tři čtvrtě a její život už
oficiálně nestojí za nic. Na druhý stupeň nastupuje bez
kamarádů, úžasných vlnitých vlasů a s hrudníkem příliš
plochým na to, aby vůbec nosila podprsenku. Možná
by se měla na všechno vykašlat a po boku svých křečků
Profesora Barnabáše Kvíkala a Kuličky III. raději upadnout do hibernace… Sledujte, jak se Lottie popere
s nástrahami dospívání – o ztřeštěné příhody, zábavu
a trapasy rozhodně nebude nouze!

319 Kč
219 Kč

Zachraňme planetu
Zatoč a hraj! – Deskové hry
Zvířátka z Kouzelného lesa – Králíček Káťa
Zvířátka z Kouzelného lesa – Myška Míša
Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly
Zvířecí hrdinové – Na Titaniku
Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy
Zvířecí hrdinové – Zoo v plamenech
Zvířecí pomocníci
Zvířecí pomocníci – Klárka a vodicí pes Daisy

AMONG US 100%
NEOFICIÁLNÍ
PŘÍRUČKA

–
9,
19 249,–

Podle populární
online hry

SLEVA 47 %
Vyšlo také:

PROROCTVÍ NÁHRDELNÍKU:
NEOFICIÁLNÍ MEGAKOMIKS
ZE SVĚTA MINECRAFTU 3
Věk: 10+, 148 x 210 mm, brož., 96 str.

TOULKY PO EVROPĚ
Současná Evropa – to je více než 50 států rozkládajících se na ploše přes 10 milionů kilometrů
čtverečních. Není se proto čemu
divit, že v hodinách zeměpisu zbývá
prostor jen na ty nejzásadnější informace. Je to škoda, jelikož každý
,–
349
z nich je unikát. Současnou podobu
států formovaly nejen přírodní podmínky, kultura či historie, ale především lidé. Objevy a skutky řady
z nich překročily hranice a nyní je
zná celý svět.
Vydejte se s námi na toulky Evropou
a setkáte se se slavnými Belgičany,
zjistíte odkud pochází kravata, proč
mají Španělé dvě příjmení nebo
kdo vymyslel program Skype.

–
9,
7
2

Věk: 10+, 210 x 260 mm, váz., 128 str.

2000000001125

–
9, ,–
1
2 269

Věk: 10+, 148 x 210 mm, váz., 64 str.

Katalog KKF PODZIM 2021

Věk: 10+, 145 x 205 mm, váz., 384 str.

Naučte se, jak v Minecraftu navrhnout a postavit 20
miniprojektů od hasičských letadel přes ponorky
až po tajné bunkry a střelnice. Najdete tu dokonce
i školu létání pro superhrdiny! Podrobné návody,
různé stavitelské tipy a triky z této knihy vám pomohou při tvorbě
,–
ministaveb, kterými nepochybně
9
zapůsobíte na své přátele v úžas15 299,–
ném světě Minecraftu!

199 Kč

Klubová Počet
cena kusů
199 Kč
279 Kč
139 Kč
119 Kč
139 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
199 Kč

Název knihy

Parazitický shapeshifter řádí jako utržený z řetězu! Je proto nutné co nejrychleji zjistit, kdo to
je. Naučte se, jak udržet své vesmírné stanice,
unikejte plněním úkolů, prozkoumávejte detailní mapy míst, kde hrozí nebezpečí, a osvojte si
tipy a triky, které pomohou dešifrovat podvodnou identitu impostora!

Poseroutka v sukních

MINECRAFT – STAVEBNÍ
CHUŤOVKY

Klubová Počet
cena kusů
139 Kč
184 Kč
159 Kč
119 Kč
199 Kč
239 Kč

