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

VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2022

Kniha pro neohrožené 
dobrodruhy
Pro neohrožené kluky a holky, kteří se neradi 
nudí! Plň úkoly, vyráběj pomůcky, sbírej body 
a získej diplom. 

Dinosaurium
Velkoformátová nádherně ilustrovaná kni-
ha plná informací o dinosaurech.

Příběhy z trávy 
Svět vypadá úplně jinak, když jste velcí jako 
mravenec. Připravte se na pořádné dobro-
družství!

Bajky barda Beedleho – ilu-
strované vydání
Ilustrované vydání pohádek, které jsou ne-
zbytným doplňkem série o Harrym Potterovi.

Lidské tělo – prostorová 
encyklopedie
Úchvatné trojrozměrné modely zaručují 
dokonalý požitek z výpravy za poznáním, 
jak funguje lidské tělo. 

Agent v kapse – Tajná mise
Kde začít, když jsi v koncích? Vydej se na 
tajnou misi s naším AGENTEM! Veselá knížka 
podle stejnojmenného televizního cyklu!

Jakub a dvě stě dědečků
Potrhlé a legrační pohádky Miloše Macourka. 
Jak to bylo s chlapcem, který si zasadil dě-
dečka a na keři mu jich pak vyrostlo dvě stě?

Egyptologie
Velkoformátový výpravný deník o staro-
věkém Egyptě, který pátrá po hrobce 
boha Usira.

Moderní encyklopedie pro 
děti – Věda
Vše o technice od nanotechnologií a velkého 
třesku až po energii a elektrony!

Moje velká tlustá zombí 
ryba – Rybosaurus útočí
Frenký, velká tlustá zombí ryba, dostane 
pořádnou lekci z rybí prehistorie! Jestli se 
chceš válet smíchy, pusť se do čtení!

Příhody z notového sešitu
Začtěte se do sedmnácti příběhů, kde ožívají 
hudební nástroje a slavní skladatelé. S nimi 
se naučíte o hudbě všelico a ještě se budete 
smát.

Od 9 let
165 × 205 mm,
pevná, 136 str.

249 Kč

129 Kč

Harry Potter:  
Cesta dějinami čar a kouzel
Úchvatný průvodce bradavickými školními 
osnovami i dějinami kouzel.

Od 9 let
250 × 250 mm,
měkká, 144 str.

399 Kč

239 Kč

Od 8 let
272 × 370 mm,
pevná, 112 str.

499 Kč

299 Kč

Od 8 let
210 × 210 mm,

pevná, 96 str.
249 Kč

129 Kč

Od 8 let
250 × 290 mm,
pevná, 160 str.

499 Kč

299 Kč

Od 9 let
240 × 320 mm,

pevná, 16 str.
499 Kč

269 Kč

Od 7 let
166 × 239 mm,
pevná, 144 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let
140 × 205 mm,

pevná, 96 str.
229 Kč

114 Kč

Od 9 let
260 × 308 mm,

pevná, 28 str.
599 Kč

189 Kč

Od 8 let
225 × 280 mm,
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 9 let
129 × 193 mm,
pevná, 216 str.

189 Kč

99 Kč

Od 6 let
249 × 194 mm,
pevná, 120 str.

249 Kč

129 Kč



Pohádky po telefonu
Byl jednou jeden pan Bianchi. Trávil hodně 
času na cestách, ale každý večer volal své 
dcerce a po telefonu jí vyprávěl jednu 
pohádku.

Skákal pes přes oves a dal-
ších 11 písniček o zvířátkách
Barevné noty s čísly nahrazují v této knížce 
tradiční notový záznam. Písničku si děti mo-
hou také přehrát, když přepnou přepínač na 
Demo.

Nerozluční kamarádi
Knížka pro genetickou metodu čtení. Začí-
nající čtenáři se dozvědí o nerozlučné trojici 
věrných přátel: pejskovi, huse a slepici.

Krtkovy Velikonoce
Leporelo s pestrými velikonočními kraslice-
mi pomáhá rozvíjet pozornost a také před-
stavivost těch nejmenších dětí i jejich star-
ších sourozenců. 

L, R, Ř je brnkačka
Knížka je určena dětem, které se potýkají 
s výslovností hlásek L, R, Ř. Autorka připra-
vila přehledný soubor logopedických cvičení 
s řadou vlastních půvabných obrázků. Cviče-
ní rozvíjejí větné vyjadřování, mluvní poho-
tovost, fonematický sluch a slovní zásobu. 
Atraktivní přílohou publikace je 64 pracov-
ních listů pro práci dětí.

Pohádky před spaním na tři, 
pět a osm minut
Máte na čtení tři, pět, nebo osm minut? 
Vyberte si jeden z různě dlouhých příběhů, 
ve kterých vystupují děti, zvířátka, 
kouzelníci, piráti či princezny, a přečtěte ho 
až do konce! 

Zlatá kniha českých pohádek
Exkluzivní, bohatě ilustrovaná kniha plná 
příběhů a fantazie obsahuje krátké i delší 
pohádky, básničky, hádanky i říkadla.

Pokladnice pohádek
O dvanácti měsíčkách, Princezna na hráš-
ku, Pták Ohnivák, Kocour v botách, Ošklivé 
kačátko, Tři prasátka, Otesánek, Obušku, 
z pytle ven, Žabka carevna a další oblíbené 
pohádky. 

Nejkrásnější pohádky
Obři, čerti, čarodějnice a víly kralují výboru 
báchorek z pokladů našich a světových vy-
pravěčů.

Čteme sami – Ovečka Nina 
a jiné pohádky
Pohádky doplněné krásnými ilustracemi 
jsou přizpůsobeny čtenářským schopnostem 
začínajících čtenářů. Jednoduchý text a větší 
velikost písma jim usnadní první samostat-
né pokusy o čtení.

Pracovní sešit pro chytré 
děti
Téměř 220 stran úkolů a činností pro děti od 
tří do sedmi let se základy Montessori peda-
gogiky. 

Od 9 let
198 × 185 mm,
pevná, 144 str.

249 Kč

129 Kč

Od 4 let
210 × 297 mm,
měkká, 160 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let
195 × 255 mm,
pevná, 304 str.

499 Kč

249 Kč

Od 3 let
240 × 208 mm,

lepor., 26 str.
399 Kč

199 Kč

Od 3 let
165 × 232 mm,
pevná, 144 str.

249 Kč

129 Kč

Od 6 let
170 × 220 mm,

pevná, 64 str.
199 Kč

99 Kč

Od 5 let
195 × 255 mm,

pevná, 40 str.
229 Kč

114 Kč

Od 4 let
220 × 280 mm,
pevná, 328 str.

590 Kč

289 Kč

Od 2 let
100 × 100 mm,

lepor., 12 str.
79 Kč

49 Kč

Od 5 let
170 × 243 mm,

pevná, 80 str.
249 Kč

129 Kč

2

Od 4 let
210 × 270 mm,
měkká, 224 str.

299 Kč

149 Kč

Hasiči jedou
Jak se hasí požár? Jak cvičí hasiči? Co se 
nachází v hasičských autech? Kniha z edice 
Už vím proč? s otevíracími okénky.

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

229 Kč

119 Kč



Auta Pohádky z krabičky
V této krabici najdete sadu pěti skvělých 
knih, v nichž si můžete připomenout jejich 
příběhy.

Superstar SpongeBob 
Opustí SpongeBob své přátele ze Zátiší Bikin 
a stane se oceánskou celebritou? Nebo je 
snad ve vzduchu cítit něco prohnilého?

SpongeBob režisérem
Zátiším Bikin se rozléhá „Kamera, klapka, 
jedeme!”, protože SpongeBob v kalhotách tu 
právě natáčí svůj první film. Kdo se stane 
jeho hlavní hvězdou?

Elena z Avaloru – Bezva 
kniha o Eleně
Vezměte si pastelky a přidejte se ke korunní 
princezně Eleně z Avaloru! V této knize na-
jdete poutavé příběhy, plné omalovánek 
a samolepek.

Kačeří příběhy – Kniha vtipů
Spousta legrace z kačeřího světa. Rampovy 
vtipy miluje Kulík, Dulík, Bubík a Kačka.

Kačeří příběhy – Příručka 
Mladých svišťů
Přidejte se k Dulíkovi, Kulíkovi a Bubíkovi 
a naučte se spolu s nimi orientovat v noční 
obloze, postavit stan nebo udělat z nudného 
dne doma zážitek pro všechny kamarády.

Tomáš a jeho přátelé – Kníž-
ka na celý rok
Várka příběhů, zábavných her a úkolů ze 
světa mašinek. Seznamte se se Sidneym, 
Caitlin nebo Glennem, přečtěte si jejich 
dobrodružství a pusťe se do řešení kvízů.

Tomáš a jeho přátelé – Kra-
bice plná zábavy
Sodorské mašinky jsou tu se třemi skvělými 
příběhy plnými zábavy i poučení a navíc 
knihou omalovánek!  Knížky mají malý for-
mát a vejdou se do praktického kufříku.

Máša a medvěd – Napiš 
a smaž
Procvič si kreslení a bav se se svými oblíbe-
nými postavičkami! Hraj si s Mášou a jejími 
zvířecími kamarády, vyřeš úkoly, pak můžeš 
stránku vymazat a znovu si užívat skvělou 
zábavu!

Máša a medvěd Kufřík plný 
příběhů
Nezbeda Máša a její kamarád medvěd za 
vámi přicházejí s dalšími pěti příběhy, které 
zažili ve svém lese.

Enchantimals – Hrátky se 
zvířátky
Hrajte si se svými oblíbenými hrdinkami, 
luštěte jejich hádanky, vybarvujte obrázky 
a vyrobte si masky, které najdete na zálož-
kách obálky! 

Enchantimals – Můj tajný 
deníček
Do tohoto deníčku si můžete kreslit a zapi-
sovat všechny svoje zážitky, pocity a sny. 
Můžete do něj malovat, nalepovat výstřižky 
nebo fotogragie a každou stránku vyzdobit. 

Od 4 let
165 × 200 mm,
měkká, 24 str.

299 Kč

149 Kč

Od 8 let
119 × 200 mm,
měkká, 120 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let
205 × 278 mm,
měkká, 16 str.

129 Kč

69 Kč

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 64 str.
169 Kč

99 Kč

Od 8 let
125 × 188 mm,
pevná, 312 str.

299 Kč

149 Kč

Od 5 let
5 malých  

leporel v kufříku
499 Kč

249 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,

pevná, 64 str.
189 Kč

99 Kč

Od 4 let
216 × 285 mm,

pevná, 72 str.
269 Kč

139 Kč

Od 4 let
210 × 280 mm,
měkká, 48 str.

179 Kč

89 Kč

Od 4 let
240 × 330 mm,
měkká, 48 str.

149 Kč

79 Kč

Od 6 let
103 × 143 mm,

pevná, 32 str.
499 Kč

249 Kč

Od 4 let
165 × 198 mm,

pevná, 96 str.
199 Kč

99 Kč

3



2 KNIHY ZA 1 CENU2 KNIHY ZA 1 CENU

Jednorožci a mořské panny
Sešit obsahuje 3 šablony, vyškrabávací tuž-
ku, 10 třpytivých a 5 duhových vyškrabáva-
cích obrázků, návod, jak na to, a stránky na 
vlastní tvoření.

Svět jednorožců
Úžasná hrací knížka s posuvnými okénky, 
točicími koly, chlopněmi a obrázky. 

Zábavné učení s MOŘSKÝMI 
PANNAMI
Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky 
pro každodenní zábavné učení a procvičová-
ní čtenářských, početních, motorických i vi-
zuálních dovedností. Psaní, Opaky, Sčítání 
a Rozdíly.

Zábavné učení s JEDNOROŽCI
Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky 
pro každodenní zábavné učení a procvičová-
ní čtenářských, početních, motorických i vi-
zuálních dovedností. Psaní, Opaky, Sčítání 
a Rozdíly.

Legendární tvorové – Jedno-
rožci
Kniha zkoumá zajímavosti ze světa jedno-
rožců – třeba proč byly jejich rohy ve středo-
věku tak vzácné, proč se vyskytují v moderní 
kultuře a proč po nich lidé dodnes nepřestá-
vají pátrat.

Legendární tvorové – Draci
Přečtěte si, co všechno lidé vědí o dracích! 
Dovíte se o různých pozorováních a důka-
zech jejich výskytu včetně dávných pověstí 
o dracích terorizujících celá města a stateč-
ných lidech, kteří s nimi bojovali.

Čarovní jednorožci – Ukrade-
né mraky
Čarovná země jednorožců je v ohrožení. Je 
čas vyrazit na pomoc! Zlý poník Stín ukradl 
všechny mraky a někam je schoval. Vypátrají 
Zoe s Astrou, kde je ukrývá, a zabrání tak 
katastrofě?

Tajemní zachránci – Šarlato-
vá liška
Čtvrtý díl série, ve které mají hlavní roli kou-
zelná zvířata, odvaha a přátelství!

Strážkyně krystalů: Slzy 
mořských panen
Dobrodružné příběhy plné fantazie, tajemství a čarovných světů, kde lidé mohou komuni-
kovat s jednorožci, tygry, draky i jinými tvory.

Strážkyně krystalů: Nezbed-
né víly

Princezny a zvířátka: Perla 
přání
Klarabela a Lulu nejsou obyčejné princezny – jsou to Princezny Záchranářky, které pomáhají 
zvířátkům.

Princezny a zvířátka: Měsíční 
tajemství

Od 6 let
180 × 215 mm,
kroužk., 50 str.

299 Kč

149 Kč

Od 8 let
178 × 228 mm,
pevná, 128 str.

229 Kč

119 Kč

Od 4 let
255 × 240 mm,

lepor., 12 str.
199 Kč

99 Kč

Od 8 let
178 × 228 mm,
pevná, 128 str.

229 Kč

119 Kč

Od 6 let
150 × 195 mm,
měkká, 72 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let
129 × 193 mm,
pevná, 112 str.

169 Kč

89 Kč

Od 6 let
150 × 195 mm,
měkká, 72 str.

269 Kč

139 Kč

Od 7 let
129 × 193 mm,
pevná, 104 str.

159 Kč

79 Kč

4

Od 5 let
145 × 205 mm

pevná, 136 + 144 str.
129 + 149 Kč

129 Kč

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 80 str.
169 + 169 Kč

159 Kč



2 KNIHY ZA 1 CENU

Kamarádky ze zámku: 
Tajemství ztracených šatů
Milly a Jess jsou nejlepší kamarádky. Jedna 
je princezna a druhá zámecká služebná 
a s oblibou si vyměňují své role. 

Winston: Agent tichošlápek
Superkocour pronásleduje zločince! Zažijte 
dobrodružství s nejchytřejším kocourem ve 
vesmíru.

Hrdina
Policejní pes Hrdina si ani ve výslužbě neu-
žívá poklidného důchodu. Jednoho dne Hr-
dina s Benem objeví v lese vystrašené a zra-
něné štěně, díky kterému zažijí napínavé 
dobrodružství. 

Hrdina: Hurikán
Když na městečko Gulfport udeří nebezpeč-
ný hurikán a Jakub se svým štěnětem Skau-
tem se ztratí, zdá se, že labrador Hrdina, 
bývalý policejní pes, je tím jediným, kdo je 
dokáže vystopovat.

Ranč Stříbrný poník: Bublina Ranč Stříbrný poník: Hvězda Klára a hříbátko
Jeden z dílů úspěšní koňské série. 

Nemocnice pro zvířátka: 
Zraněný lišák
Když kamarádi Amélie a Sam jednoho dne 
objeví zraněného lišáka, ještě netuší, že za-
nedlouho budou muset zachraňovat celou 
liščí rodinu. Podaří se jim najít vhodné mís-
to, kde by mohla tahle roztomilá zrzavá zví-
řátka žít bezpečně a beze strachu?

Nemocnice pro zvířátka: 
Králíček v nebezpečí
Na Amélii a Sama čeká dobrodružství! S krá-
ličí holčičkou jejich kamarádky Izzy není 
něco v pořádku. Dokážou Sam s Amélií přijít 
na to, co se s ní děje? 

Ať žijí štěňata: Rita pomáhá
Katka a její nejlepší kamarádka Mája jsou 
úplně zblázněné do psů! Své vlastní mít 
nemohou, ale o jedno opravdové štěně zla-
tého retrívra se mohou starat. 

Psí záchranářky: Štěně pro 
štěstí
Psí klub, který Kim se svými kamarádkami 
Taylor a Sašou založily, funguje na jedničku. 
Horší to je s Kiminým prospěchem. I přes 
veškerou snahu se jí nedaří. Jak z toho ven?

Od 7 let
129 × 193 mm,
pevná, 140 str.

179 Kč

89 Kč

Od 6 let
145 × 205 mm,

pevná, 96 str.
169 + 169 Kč

169 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 104 str.

249 Kč

129 Kč

Od 9 let
130 × 200 mm,
pevná, 260 str.

229 Kč

119 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 112 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
pevná, 224 str.

249 Kč

129 Kč

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

189 Kč

99 Kč

Od 5 let
145 × 205 mm,

pevná, 96 str.
169 Kč

89 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
pevná, 224 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let
129 × 193 mm,
pevná, 200 str.

199 Kč

99 Kč

5

Poutavý příběh Terezky a Míši, které rády jezdí na ponících. Dobře zvolená náročnost textu 
povzbudí děti k tomu, aby chtěly číst samy a častěji.

Koně
Velkolepě ilustrovaná kronika koní – od 
pravěku až po současnost. Prozkoumejte 
zajímavosti chovu koní a připomeňte si nej-
slavnější koně z historie i z bájí. 

Od 8 let
245 × 305 mm,

pevná, 48 str.
269 Kč

139 Kč



Zápisníček – Zvířátka
Sladký zápisníček pro všechny milovnice 
a milovníky zvířátek. S obrázky roztomilých 
chlupáčů a spoustou místa na poznámky či 
obrázky.

Od 6 let
120 × 140 mm,

pevná, 96 str.
99 Kč

49 Kč

3 KNÍŽKY ZA 1 CENU

Postav si svou lokomotivu
Vše o historii vlaků, od koněspřežky až po 
vlaky, které využívají magnetickou levitaci. 
Z dílků, které najdeš v boxu na konci knihy, 
si postav detailní model parní lokomotivy 
Jupiter. 

Tohle není věda
Věda ještě nikdy nebyla tak zábavná! 
Nakresli si vlastní optické klamy nebo mi-
niaturní film, zjisti, co máš v těle za kosti, 
a podívej se zblízka, jak vypadá pavouk. 

Kniha plná experimentů
Ověř si své teoretické znalosti pomocí 
jednoduchých experimentů! Tato kniha 
ti s tím pomůže a ukáže ti, že i věda 
může být zábavná a hravá! 

Hrajeme si na farmě 3D 
model
Přečti si ilustrovaný příběh a odkrývej klopy, 
pod kterými najdeš spoustu překvapení. 
Z barevných kartonových dílků si pak postav 
farmu (21 × 20 × 27 cm).

Aktivity s nálepkami: 
Krásní koníci

Aktivity s nálepkami: 
Roztomilí králíčci

Aktivity s nálepkami: 
Rozpustilí pejsci

Cool hry pro dva
Tahle skvělá knížka plná zábavy se 
perfektně hodí pro dva nejlepší kamarády. 
Uvnitř najdeš 112 stránek úžasných her. 

Rubik‘s – Hlavolamy pro děti
Zábava s Rubikovou kostkou a dalšími hla-
volamy! Otestuj svůj důvtip na této knížce 
plné záludných hádanek!

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

Atlas Evropy pro děti
Celá Evropa jako na dlani v šesti velkých 
rozkládacích mapách, které stojí za 
objevování.

Od 4 let
250 × 300 mm,

pevná, 10 str.
499 Kč

239 Kč

Od 8 let
210 × 297 mm,
měkká, 112 str.

249 Kč

109 Kč

Od 6 let
245 × 345 mm,

pevná, 16 str.
499 Kč

239 Kč

Od 7 let
162 × 235 mm,
měkká, 96 str.

229 Kč

119 Kč

Od 9 let
216 × 279 mm,
měkká, 96 str.

229 Kč

119 Kč

Od 5 let
210 × 280 mm,
měkká, 26 str.

99 + 99 + 99 Kč

149 Kč

Od 5 let
290 × 290 mm,

pevná, 96 str.
399 Kč

199 Kč

Od 10 let
170 × 240 mm,
pevná, 156 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6 let
230 × 260 mm,

pevná, 48 str.
299 Kč

149 Kč

6

Tři sešity plné veselých fotek, aktivit a snímatelných samolepek. Budeš vybarvovat, doplňovat, pátrat, hádat, ale hlavně nalepovat!



Příběhy o Karlu IV.
Osudy nejvýznamnějšího českého panovní-
ka vyprávěné nejmladším čtenářům. Proč se 
říkalo Karlovi Otec vlasti? Skutečně nesměly 
ženy na Karlštejn? A jak to bylo s vajíčky na 
Karlově mostě? To vše se dozvíte v této bo-
hatě ilustrované knížce.

Marie Terezie a její Habsbur-
kové
Poznejte českou panovnici v netradičním 
komiksovém zpracování.

Příběhy na dobrou noc pro 
malé rebelky 2
Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy 
stovky mimořádných žen z minulosti i sou-
časnosti. Inspirujte se ženami, které se ne-
bály dělat věci po svém.

Ženy, které se nebály změnit 
svět
101 medailonků vědkyň, političek, aktivis-
tek, sportovkyň, umělkyň, průzkumnic... 
Poznejte životy těchto průkopnic. Dozvíte se, 
v čem byly výjimečné, jaké překážky musely 
překonávat a co je na jejich cestě inspirovalo.

Pověsti o hradech
V této knize se dočtete, jaké se dochovaly 
pověsti o českých a moravských hradech: 
Karlštejn, Žebrák, Točník, Křivoklát, Rabštejn, 
Orlík, Zvíkov, Loket, Střekov, Bezděz, Trosky, 
Kokořín...

Obrázkové čtení – Staré 
pověsti české
Česká historie v obrázcích, s nadsázkou 
a humorem! O praotci Čechovi, Libuše a Pře-
mysl, Dívčí válka, O Horymírovi, Silák Bivoj, 
Blaničtí rytíři a mnoho dalších.

Staré řecké báje a pověsti 
pro malé děti
Zkrácené verze nejznámějších řeckých 
pověstí přepsaných do jazyka srozumitel-
ného dětem raného školního věku. Při-
bližte dětem, kdo byli: Daidalos a Ikaros, 
Prométheus, Sisyfos, Hérakles, Tantalos, 
Théseus... 

České pověsti pro malé děti 2
Autorka Martina Drijverová vybrala půvabné 
české pověsti a převyprávěla je jazykem 
srozumitelným nejmenším čtenářům. Kniha 
pomůže v dětech vzbudit zájem o slavnou 
minulost našeho národa.

Tajemství rudolfínské Prahy
Jak vypadala Praha před více než 400 lety, 
v době vlády Rudolfa II.? Navštivte s námi 
tajuplná místa rudolfínské Prahy a dozvíte 
se to!

Velké příběhy starého 
Orientu
Kniha seznamuje s osobnostmi a příběhy, 
které patří do pokladnice světového písem-
nictví a kultury, jako jsou dvořan Sinuhet, 
král Gilgameš, královna ze Sáby, silák  
Samson, princ Ráma a spousta dalších. 

Zábavný vesmír
Víte, kolik tud odpadu zanechal člověk na 
Měsící? To i další ohromující fakta se dozvíte 
v této zábavné encyklopedii.

FUJTAJBL! 101 odporných 
faktů
Víte, že za život z vás opadá tolik šupinek 
kůže, že z nich můžete sestavit svého dvoj-
níka? Přečtěte si o podobnýc nechuťárách 
a blýskněte se třeba v hodinách přírodopisu 
nebo dějepisu. 

Od 5 let
170 × 243 mm,

pevná, 64 str.
249 Kč

129 Kč

Od 8 let
170 × 243 mm,

pevná, 80 str.
249 Kč

129 Kč

Od 10 let
210 × 295 mm,

pevná, 72 str.
229 Kč

119 Kč

Od 15 let
210 × 297 mm,
pevná, 160 str.

399 Kč

199 Kč

Od 7 let
216 × 276 mm,

pevná, 48 str.
199 Kč

99 Kč

Od 11 let
167 × 225 mm,
pevná, 312 str.

369 Kč

169 Kč

Od 5 let
170 × 243 mm,

pevná, 64 str.
249 Kč

129 Kč

Od 7 let
129 × 198 mm,
měkká, 112 str.

249 Kč

129 Kč

Od 8 let
180 × 248 mm,
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 5 let
170 × 243 mm,

pevná, 64 str.
249 Kč

129 Kč

Od 8 let
167 × 225 mm,
pevná, 136 str.

299 Kč

149 Kč
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Od 6 let
185 × 250 mm,
pevná, 224 str.

369 Kč

189 Kč



Řada nešťastných příhod 2: 
Temné terárium
Ve druhé knize kultovní série jsou sourozenci 
Baudelairovi svěřeni do péče výstředního 
strýčka Montyho a tráví čas ve společnosti 
zajímavých plazů. Chvíle pohody však bo-
hužel nemají dlouhého trvání.

Řada nešťastných příhod 3: 
Široké okno
Ve třetí knize kultovní série cestují 
sourozenci Baudelairovi k Slzavému jezeru, 
kde se ubytují u své nové opatrovnice, tety 
Josephine. 

Řada nešťastných příhod 4: 
Ohavná pila
Ve čtvrtém příběhu kultovní série se souro-
zenci Baudelairovi dostanou do města Mize-
rova ke svému dalšímu opatrovníkovi. Ani 
zde se vška nedočkají klidu.

Fantastická zvířata: Grindel-
waldovy zločiny – původní 
scénář
Mlok Scamander opět čelí Grindelwaldovi! 
Původní scénář druhého dílu filmové série 
Fantastická zvířata.

Všechna moje strašidla – 
Strašení na jedničku
Když strašidla dostanou spalničky, je to 
opravdu mazec. Jsou totiž potom ještě 
děsivější! Druhý díl série od oblíbeného 
autora Thomase Breziny.

KLUB ZÁHAD – Noc oživlých 
mumií 
Do města přijela putovní výstava o starém 
Egyptě. Den před zahájením se začnou ote-
vírat víka sarkofágů a všem je jasné, že se 
děje něco velmi neobvyklého. Klub záhad 
začíná pátrat – a ty budeš při tom!

Hon na přístavního žraloka
Přijde čtveřice kamarádů na kloub záhadě 
lidožravého žraloka v Severním moři?  
Zastaví ho?

Percy Jackson – Zloděj 
blesku (ilustrované vydání)
Dokažte svou nevinu, když váš otec je bůh 
z Olympu a všichni vás podezřívají z krádeže 
blesku, zbraně mocného boha Dia. 

Boříkovy ohníčkové lapálie
Boříkovy lapálie ožívají v původní textové 
podobě a s ilustracemi Vladimíra Renčína 
– tak jak se před téměř 50 lety objevily  
v časopise Ohníček.

Neuvěřitelné příhody žáků 
Kopyta a Mňouka 3
Žáci Kopyto a Mňouk se vracejí ve třetím 
dílu kompletního vydání s originálními ilus-
tracemi Jiřího Wintera-Neprakty.

Malý princ – Zápisky  
a myšlenky
Zápisník pro všechny milovníky Malého 
prince. S ilustracemi i citáty z knížky.

Od 10 let
125 × 175 mm,
pevná, 224 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let
145 × 205 mm,
pevná, 196 str.

279 Kč

139 Kč

Od 8 let
240 × 160 mm,
pevná, 192 str.

229 Kč

119 Kč

Od 10 let
125 × 175 mm,
pevná, 240 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let
123 × 180 mm,
pevná, 128 str.

199 Kč

99 Kč

Od 9 let
145 × 205 mm,
pevná, 328 str.

269 Kč

139 Kč

Od 10  let
125 × 175 mm,
pevná, 224 str.

199 Kč

99 Kč

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

199 Kč

99 Kč

Od 12 let
130 × 200 mm,
pevná, 288 str.

349 Kč

219 Kč

Od 11 let
232 × 286 mm,
pevná, 240 str.

499 Kč

249 Kč

Od 7 let
145 × 200 mm,

pevná, 80 str.
249 Kč

119 Kč

8

Zápisník pro malé skauty
Poznej, jak vypadá rok ve skautském 
oddíle. Kamarádi ti prozradí, jak to ve 
skautském oddíle chodí, co tam můžeš  
zažít a naučit se.

Od 8 let
117 × 167 mm,
měkká, 136 str.

149 Kč

79 Kč



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

Kočky a psi – omalovánky
Opusťte zažité představy a tradiční barevné 
kombinace a zkuste vaše oblíbené mazlíčky 
vybarvit tak, jak to cítíte.

Kreslíme dopravní prostřed-
ky
Praktické návody, jak jednoduše krok za kro-
kem nakreslit nejrůznější dopravní prostřed-
ky pro nejmenší děti. 

Nakresli si zvířátka KRŮČEK 
PO KRŮČKU
Jednoduché návody, jak si nakreslit téměř 
60 zvířátek z džungle, moře, řeky nebo ze 
safari.

Od 4 let
270 × 279 mm,
měkká, 16 str.

89 Kč

49 Kč

Od 7 let
224 × 224 mm,
měkká, 72 str.

149 Kč

89 Kč

Od 3 let
167 × 225 mm,

pevná, 56 str.
199 Kč

99 Kč

Od 5 let
230 × 260 mm,
měkká, 96 str.

229 Kč

119 Kč

Příručka mladého zahradní-
ka
Přes 60 stran zahradnických rad, receptů, 
nápadů na různé hry a návodů! Kniha je 
určena dětem od 6 let a obsahuje i rady pro 
rodiče.

Květinový rok
Ponořte se s námi do kouzla květin a prožijte 
květinový rok! Osvědčenými „dědkovskými 
radami“ a zajímavými postřehy ze světa 
filmu i literatury doplnil spisovatel Pavel 
Taussig.

Tvořivá recyklace v zahradě
65 snadno zhotovitelných zahradních pro-
jektů z následujících oblastí – nábytek, de-
korace, stavby  a praktičtí pomocníci. 

Na houby
Houbařský průvodce, ve kterém najdete 
bohaté dějiny mykologie, téma houbařství  
jako inspiraci v české kultuře a nechybí ani 
popisy a fotografie nejzajímavějších hub.

Od 6 let
210 × 280 mm,
měkká, 64 str.

199 Kč

99 Kč

Od 12 let
205 × 205 mm,
pevná, 128 str.

269 Kč

139 Kč

Od 15 let
170 × 240 mm,
pevná, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
115 × 185 mm,
pevná, 208 str.

249 Kč

129 Kč

Přežili jsme! – Lavina
Napínavý příběh dvojčat Ashley a Ryana, 
díky kterému se dozvíš, jak postupovat 
v situaci, kdy spadne lavina a naučíš se 
zachránit si život!

Timeless – Zachránci nového 
času
Zachraňte ve 13 letech život svému geniální-
mu otci, když se po Srážce časů zrodila nová 
Země, slova minulost, současnost a budouc-
nost ztratila svůj význam a pod futuristickými 
domy táhnou stáda dinosaurů.

NARNIE – Poslední bitva
Nenechte si ujít fantasy bestseller, který 
nadchl miliony čtenářů po celém světě. Bit-
va, která navždy rozhodne o budoucnosti 
slavného království Narnie, začíná!

Šťastná až navěky: Dušičky!
Lucy se stala zbrusu novým duchem. Když 
se ukáže, že jako průvodce vyfasovala toho 
nejhezčího kluka (taky ducha), hned se 
všechno zdá snesitelnější. Uvědomuje si,  
že dostala druhou šanci – a tu si nenechá 
nikým zkazit!

Od 9 let
130 × 193 mm,
pevná, 120 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let
140 × 210 mm,
pevná, 616 str.

469 Kč

239 Kč

Od 9 let
135 × 203 mm,
měkká, 224 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 184 str.

249 Kč

129 Kč
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Samolepkovánky
Vytvořte osm nádherných obrazů zvířátek ze 
zoo ze samolepek, ty pak díky děrovaným 
okrajům můžete vytrhnout a darovat nebo si 
je vystavit!

STAR WARS: Pixelové 
samolepky
Fanoušci fenoménu Star Wars™ uvítají 
15 populárních motivů a více než 
6 000 samolepek. Nechte se unést SÍLOU 
PIXELŮ – lepte a zdobte!

Čmárací deníček
Kreslení na cesty pro fanoušky Destrukčního 
deníku! Pomocí klikyháků nebo koláží je 
třeba zaznamenat, kde jste byli a co jste tam 
dělali. Tak jděte do toho!

Otoč a změň: Móda
S otáčecími módními omalovánkami si mů-
žeš udělat vlastní úplně nové modely. Stačí, 
když otočíš část listu, a hned máš super 
kombinaci hlavy, těla a nohou, jaká by tě ani 
ve snu nenapadla.

Tvoření pro děti
Vydejte se s námi na cestu kolem světa 
a vyrobte si dárky a dekorace s vůní dálek!

Naprosto nezbytný zápisník
Skvělý zápisník pro každou situaci s pěti 
lepicími minibločky pro komentování svých 
pocitů. 

80 bludišť – Cesta do 
minulosti
Vydej se s Maxem, Májou a psem Mojem 
bludišti na cestu v čase!

Záhady světa
Pomoz vysvobodit člověka uvězněného 
v časové smyčce. Nasbírej spoustu magic-
kých indicií, proběhni kus světa a na vlastní 
kůži se dotkni nejtajemnějších záhad. 

Co se děje v lidském těle
Obrázkové křížovky, rébusy a osmisměrky, 
díky nimž se dozvíte o tajemstvích  
lidského těla.

Poznej své smysly
Své znalosti o zraku, hmatu, čichu, sluchu 
a chuti lidí i zvířat si ověřte v knize plné zají-
mavých informací, zábavných experimentů 
a luštění pro děti.

Děsivá věda – Protivná 
příroda
Nemilosrdný svět zvířat plný nástrah a ne-
bezpečí na vás číhá v této knize spolu s bláz-
nivými vtipy a záludnými kvízy.

Neobyčejná zvířata – Mistři 
lovu
Seznamte se s mrštnými a nebezpečnými 
predátory! Své znalosti si pak ověřte v zá-
bavném kvízu na konci knihy.

Od 6 let
228 × 228 mm,
měkká, 36 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
205 × 245 mm,
měkká, 104 str.

229 Kč

114 Kč

Od 10 let
210 × 297 mm,
měkká, 72 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
205 × 290 mm,
měkká, 16 str.

249 Kč

119 Kč

Od 7 let
140 × 215 mm,
měkká, 128 str.

249 Kč

129 Kč

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

169 Kč

89 Kč

Od 7 let
130 × 200 mm,
měkká, 160 str.

229 Kč

119 Kč

Od 6 let
230 × 260 mm,
měkká, 96 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let
130 × 205 mm,
měkká, 160 str.

169 Kč

99 Kč

Od 3 let
210 × 240 mm,
kroužk., 48 str.

249 Kč

129 Kč

Od 8 let
260 × 260 mm,

pevná, 24 str.
269 Kč

139 Kč

Od 6 let
195 × 242 mm,

pevná, 32 str.
169 Kč

89 Kč
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Apollo 13: Boj o přežití
Třetí mise astronautů míří na povrch Měsíce 
a všechno jde hladce – až do okamžiku, kdy se 
temným vesmírem rozlehne drtivá exploze. Tým 
špičkových inženýrů v řídicím středisku v Hous-
tonu pracuje na hraně svých možností, aby 
dostali trojici astronautů bezpečně zpět. Sen 
stanout na povrchu Měsíce se mění v zoufalou 
bitvu o život, kterou se zatajeným dechem sle-
duje celý svět.

Zeptej se astronauta
Britský astronaut, pilot a fotograf Tim Peake 
komentuje nadcházející zlatý věk objevování 
vesmíru, budování kolonií na Měsíci, první 
přistání na Marsu a zkoumání hlubin Slu-
neční soustavy.

Úžasný svět techniky U6 – 
Jak funguje svět
Katapultujte se znovu do Ligy výjimečných 
mozků podle oblíbené televizní soutěže plné 
pokusů a zážitků, ve které si soutěžící vy-
zkoušeli fyzikální zákony na vlastní kůži.

Sám v muzeu a výpravy 
strojem času
Zábavný komiks podle úspěšného cyklu 
České televize o nejúžasnějších exponátech 
českých muzeí -např. o legendárním letou-
nu Spitfire, Věstonické Venuši nebo o kousku 
Měsíce od samotného Neila Armstronga.

Pelé: Král fotbalu
Ze slumu na výsluní.To je ve zkratce životo-
pis Pelého. Není jen světovým fotbalistou: je 
ambasadorem nadace UNICEF a je žijícím 
symbolem sportu, který lidi sbližuje bez 
ohledu na rasu a národnost. 

Petr Čech: Mr. Perfect
Inspirující příběh jednoho z nejlepších gól-
manů světa, který se stal brankářskou jed-
ničkou slavné Chelsea a Arsenalu.

Fotbalový poklad Messi
Hluboká sonda do života fotbalové hvězdy je 
jak drama se šťastným koncem.

Jan Koller: pohádka o Honzovi
Příběh dvoumetrového hodného Honzy, 
kterému se odmalička posmívali kvůli jeho 
výšce. On ji však vírou ve vlastní schopnosti 
a poctivou dřinou proměnil ve svou hlavní 
přednost a vypracoval se v jednoho z nej-
lepších střelců české reprezentace a jednu 
z nejvýraznějších postav české fotbalové 
historie vůbec.

Barca: oficiální ilustrovaná 
historie FC Barcelona
Barçu ve světě proslavili legendární hráči, 
kouzelná fotbalová filozofie a to, že je  
més que un club – víc než klub. To vše tato 
oficiální publikace zachycuje.

99: Hokejové příběhy
Největší hokejová legenda všech dob Wayne 
Gretzky v otevřeném a osobním vyprávění 
plném jmen a příběhů.

Taryho zápisník
Originální záspisník pro nadšence parkouru. 
Kromě obvyklé plánovací části a rozvrhu 
hodin obsahuje zápisník také fotografie, 
citáty, tutoriály, parkourové omalovánky  
či kvíz.

Maxim Habanec: Život je 
skejt
Nejuznávanější skejťák v Česku vzpomíná na 
historky z dětství, své začátky i nesnadnou 
cestu za splněním svého snu. Současně pro-
zradí tipy, jak správně začít s ježděním a jak 
zvládnout i ty největší výzvy. 

Od 8 let
145 × 225 mm,
pevná, 216 str.

229 Kč

119 Kč

Od 8 let
160 × 245 mm,
měkká, 144 str.

269 Kč

139 Kč

Od 12 let
230 × 280 mm,
pevná, 192 str.

499 Kč

249 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
měkká, 288 str.

349 Kč

179 Kč

Od 9 let
126 × 198 mm,
pevná, 192 str.

249 Kč

129 Kč

Od 12 let
167 × 225 mm,
pevná, 400 str.

499 Kč

249 Kč

Od 8 let
166 × 239 mm,
pevná, 120 str.

249 Kč

139 Kč

Od ??? let
145 × 205 mm,
pevná, 264 str.

269 Kč

139 Kč

Od 9 let
130 × 190 mm,
pevná, 200 str.

299 Kč

149 Kč

Od 8 let
166 × 239 mm,
pevná, 112 str.

269 Kč

79 Kč

Od 9 let
126 × 198 mm,
pevná, 256 str.

249 Kč

129 Kč

Od 10 let
165 × 220 mm,
pevná, 192 str.

349 Kč

179 Kč
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LEGO® NINJAGO® Pronásledo-
vání
Pomoz nindžům řešit hádanky, kvízy a plnit 
úkoly a za odměnu si přečti zábavné ko-
miksy a dobrodružný příběh z doby, kdy se 
zlý lord Garmadon stal vládcem světa Ninja-
go a chrabří nindžové se museli stáhnout do 
úkrytu.

LEGO® NINJAGO®: Kniha 
tajemství
Nejenže jsou nindžové superskvělí a velmi 
chytří, ale rovněž se velmi vybraně oblékají. 
Zapoj fantazii a vymysli si převlek mistra 
Spinjitzu, vytvoř nindžovský kodex a staň se 
nejlepším filmovým režisérem v městečku 
Ninjago. 

LEGO® NINJAGO® Obránci 
městečka Ninjago
Následuj Lovce draků ze světa LEGO® 
NINJAGO® a pomoz mu najít všechny rozdíly 
mezi vzrušujícími scénami. Když dokončíš 
všechny tři úrovně obtížnosti, Lovci draků  
tě přijmou do svých řad!

LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: 
Dopravní prostředky
Hravé aktivity a začátky příběhů obsažené 
v knize inspirují malého stavitele k vymýšle-
ní nových dopravních prostředků a pomáha-
jí mu naučit se myslet mimo zaběhnuté 
koleje. Děti se tak mohou kreativně vyřádit. 

LEGO® Friends Dobrodružství 
v Heartlake
Přidej se ke skupině kamarádek a společně 
s nimi objevuj jejich úžasný svět městečka 
Heartlake. Vyřeš hádanky a sestav si úžas-
nou ministavebnici – zábava je zaručena!

LEGO® ELVES Síla temné 
magie
Emily vstoupí kouzelným portálem  do svě-
ta Elvendale i s mladší sestrou Sophií. Vydej 
se s nimi vstříc dobrodružství plnému háda-
nek, hlavolamů, Goblinů a spousty  
kouzelných tajemství.

LEGO® MOVIE 2™ Kámoši ve 
vestách
Útočníci z planety DUPLO® rozbíjejí Emme-
tovo město a všichni jeho přátelé jsou ve 
vězení! Pomoz Emmetovi všechny zachránit, 
vyřeš rébusy a přečti si komiks!

LEGO® MOVIE 2™ Zastav 
útočníky! Znič tuto knihu!
Pomoz nám zastavit DUPLO® invazi!  Ponoř 
se do velkého dobrodružství! Přečti si in-
strukce a vyplň všechny aktivity.

LEGO® Harry Potter™ 
Kouzelná knížka hledání
Přidej se k Harrymu, Ronovi a Hermioně, 
kteří postupně objevují krásy Příčné ulice, 
a sestav si vlastní minifigurku Severuse Sna-
pea. Projdi s nimi celou knihu a popasuj se 
s úkoly!

LEGO® Harry Potter Oficiální 
ročenka 2020
Oslav další rok v Bradavické škole čar a kouzel 
společně s Harrym a jeho kamarády! Připo-
meň si některá z dobrodružství slavné trojice 
a sestav si figurku Rona. Další rok přináší 
nové nástrahy, které je potřeba překonat.

LEGO®DC Super Heroes: 
Kniha superhrdinů
Každý by se chtěl stát superhrdinou a kníž-
ka, kterou máš před sebou, představuje tvoji 
příležitost ke splnění tohoto snu. Jakým 
superhrdinou se staneš, záleží jen na tobě!

LEGO® Batman Chaos 
v Gotham City!
Přečti si komiks, vyřeš hádanky a pomoz 
Temnému rytíři zachránit Gotham City, aby 
neupadlo do superpadoušského chaosu!

Od 7 let
205 × 288 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
205 × 288 mm,
měkká, 24 str.

199 Kč

99 Kč

Od 5 let
240 × 316 mm,
měkká, 32 str.

269 Kč

139 Kč

Od 7 let
140 × 190 mm,
měkká, 144 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let
205 × 290 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
216 × 285 mm,

pevná, 64 str.
299 Kč

149 Kč

Od 7 let
288 × 205 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 6 let
205 × 288 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč

Od 7 let
140 × 190 mm,
měkká, 144 str.

299 Kč

149 Kč

Od 7 let
165 × 235 mm,
měkká, 48 str.

399 Kč

199 Kč

Od 6 let
140 × 190 mm,
měkká, 144 str.

299 Kč

149 Kč

Od 6? let
205 × 290 mm,
měkká, 32 str.

199 Kč

99 Kč
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S MINIFIGURKOU LEGO

S MINIFIGURKOU LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO

S MINISTAVEBNICÍ LEGO



Kostlivci vrací úder
Na vesnici, kde žije Gorgie, útočí kostlivci.  
Zjistí Steve a jeho kamarádi odkud kostlivci 
přicházejí a kdo je opravdovým nepřítelem? 
A co se děje na tajemné farmě za vesnicí?

Dům plný mobů
Tři kamarádi se nedopatřením ocitnou přímo 
v Minecraftu. Dokáží trosečníci přežít ve 
virtuálním světě?

Výprava za diamantovým 
mečem
Steve žije svůj poklidný život na farmě. 
Všechno, co potřebuje k přežití ve světě 
Minecraftu, je postel, malý dům a jídlo. 
Jedné noci ale poklidnou idylku naruší 
útok zombií…

Tajné triky pro Minecrafťáky: 
Mistr stavitel
Naučte se od mistra Minecraftu spoustu 
nových triků, technik a postupů, díky nimž 
dokážete postavit další divy světa úplně 
sami! 

Únikovka: Vězni 
v Nadzemním světě
Když někdo v Minecraftu zanechá tajemnou 
zprávu: „Zajal jsem váš svět, který je nyní 
mým vězněm!“, musíte vyřešit všechny há-
danky a použít logiku, abyste v drsném pro-
středí Minecraftu dokázali přežít.

Fortnite Battle Royale: 
Stavěj jako profík!
Nejlepší strategie a tipy od zkušeného hráče: 
Dozvíte, jak správně postavit a rozvrhnout 
svou pevnost, kam ji umístit a jaký materiál 
na stavbu nejlépe použít.

APEX Legends: Neoficiální 
příručka pro hráče
Příručka plná barevných obrázků ze hry, 
které vám pomohou zlepšit rating, ovlád-
nout arzenál a poznat všechna zákoutí mapy 
Kings Canyon, ať už hrajete na PC, Xboxu 
nebo Playstationu.

Jak chytit Cresselii
Nejlepší trenéři Pokémonů z tábora Pikachu 
jsou zpět! Marco má před sebou ale nelehký 
úkol. Musí se postavit svému strachu z výšek 
a sjet po lanovce nad jezerem.  
Podaří se mu to?

Plants vs. Zombies: Postrach 
okolí
Zvládnou mladí dobrodruzi Patrice a Nate 
čelit nejen ďábelskému plánu Zombosse, ale 
i další skupině zombií s ještě ďábelštějšími 
úmysly? Bláznivá jízda pokračuje.

Plants vs. Zombies: Nový 
domov
Skupinka mladých rostlinek se rozhodla 
přestěhovat z garáže cvoka Dava do jeho 
obrovského rodinného sídla. Proč je ale 
Dr. Zomboss špehuje? Jaká tajemství doufá, 
že odhalí?

Plants vs. Zombies: 
Explozivní houba
Rostliny, zombie, prasopes a houba v dalším 
explozivním dobrodružství!

Star Wars – Han Solo 
Oficiální průvodce
Objevte hlavní postavy, místa a rekvizity 
v úchvatných detailech na bezpočtu foto-
grafií a prohlédněte si ikonický Millennium 
Falcon tak, jak dosud nikdy nebyl k vidění.

Od 8 let
145 × 205 mm,
měkká, 120 str.

149 Kč

79 Kč

Od 10 let
145 × 205 mm,
měkká, 240 str.

299 Kč

149 Kč

Od 8 let
152 × 228 mm,
měkká, 96 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
měkká, 112 str.

169 Kč

89 Kč

Od 9 let
167 × 225 mm,
měkká, 144 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let
152 × 228 mm,
měkká, 88 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let
152 × 228 mm,
měkká, 88 str.

199 Kč

99 Kč

Od 8 let
145 × 205 mm,
pevná, 632 str.

599 Kč

299 Kč

Od 9 let
203 × 254 mm,
měkká, 128 str.

299 Kč

149 Kč

Od 12 let
229 × 276 mm,
pevná, 128 str.

399 Kč

199 Kč

Od 9 let
167 × 225 mm,
měkká, 128 str.

199 Kč

99 Kč

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

169 Kč

49 Kč
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Hlava na čísla
Když se učení stane dobrodružstvím,  
zapomenete na dřinu a úsilí a najednou  
vás začne proces učení doopravdy bavit.  
S chutí do toho!

S násobilkou do pohádky
Procvičování násobilky s Edou z Pohádkové 
školy, během něhož děti navštíví různé po-
hádkové bytosti. Uvědomí si, že na násobilce 
není nic těžkého.

Už vím více o fyzice
Zajímáte-li se o tajemství fyzikálních jevů 
a chcete se o nich dozvědět více, je tento 
pracovní sešit určen právě pro vás. Každá 
z 5 kapitol obsahuje 6 kreslených fyzikálních 
zajímavostí, které spojuje společné téma. 
Abyste to však neměli jednoduché, k odha-
lení jednotlivých záhad je třeba správně 
rozlousknout 2 až 3 rafinované rébusy.

Úžasné chemické pokusy 
v kuchyni
Návody z knihy Úžasné chemické pokusy 
v kuchyni děti starší 9 let využijí k experi-
mentování s materiály, které najdou doma 
v kuchyni, a současně při tom odhalí řadu 
tajemství chemie. 

Trénink mozku 
pro 1. stupeň ZŠ
Koncept myšlenkových map upravený pro 
českého dětského čtenáře tak, aby děti mohly 
pracovat s důvěrně známými reáliemi a po-
hybovaly se v prostředí, které je jim blízké. 

Trénink mozku 
pro 2. stupeň ZŠ
Koncept myšlenkových map upravený pro 
českého dětského čtenáře tak, aby děti mohly 
pracovat s důvěrně známými reáliemi a po-
hybovaly se v prostředí, které je jim blízké. 

Vybarvovací atlas světa
Prolistujte si Vybarvovací atlas světa, vybar-
vujte podle libosti a svět už před vámi nebu-
de mít žádná tajemství.

Zlepšuji se v zeměpise
Zajímáte-li se o český i světový zeměpis 
a chcete se dozvědět více o světadílech, 
vodních plochách, horách, lesích a pouštích, 
jste tu správně.

Procvičuj – Pravopis 
podstatných jmen
Potřebují si vaše děti procvičit pravopis pod-
statných jmen? Nabídněte jim zábavnou 
cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek 
a doplňovaček. 

Procvičuj – Shoda přísudku 
s podmětem
Kniha je určena pro domácí procvičovaní 
shody přísudku s podmětem, využít ji však 
mohou i učitelé jako doplňkový materiál 
k výuce českého jazyka. Včetně shrnujícího 
opakování a klíče správných řešení.

Destrukční učebnice češtiny
Knížka obsahuje 30 kapitol nabitých 
nejdůležitějšími poznatky z mluvnice, 
nápaditými úlohami, spoustou zajímavostí 
a hlavně – destrukčními úkoly. Při jejich 
plnění dáš zabrat nejen svým mozkovým 
závitům, ale i samotné knížce. 

Učíme děti myslet a mluvit
Podívejte se, jak se dělají verše. Kniha s ří-
kankami je určena k následování, přetváření, 
parodování, ke zpěvu, k ilustrování i pře-
mýšlení.

Od 12 let
167 × 225 mm,
měkká, 320 str.

399 Kč

199 Kč

Od 6 let
270 × 190 mm,
měkká, 64 str.

149 Kč

79 Kč

Od 8 let
163 × 235 mm,
měkká, 96 str.

149 Kč

79 Kč

Od 7 let
210 × 297 mm,
měkká, 88 str.

199 Kč

99 Kč

Od 10 let
270 × 190 mm,
měkká, 44 str.

149 Kč

79 Kč

Od 10 let
163 × 235 mm,
měkká, 80 str.

149 Kč

79 Kč

Od 10 let
210 × 297 mm,
měkká, 72 str.

199 Kč

99 Kč

Od 4 let
285 × 375 mm,

pevná, 48 str.
369 Kč

189 Kč

Od 9 let
170 × 243 mm,
kroužk., 128 str.

249 Kč

129 Kč

Od 9 let
203 × 254 mm,
měkká, 128 str.

229 Kč

119 Kč

Od 10 let
210 × 297 mm,
měkká, 72 str.

199 Kč

99 Kč

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

269 Kč

129 Kč
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OBJEDNÁVKA Z KATALOGU VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ KNIH 2022
Tento objednávkový list je určen pro rodiče dětí. Neposílejte ho prosím do Albatros Media, ale předejte ho ve škole pedagogovi, který má na starosti Školní klub Egmont,  

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

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

Jméno a příjmení:  Třída: 

ZŠ:  Podpis rodičů: 

(Vel)Mistr E 139

80 bludišť – Cesta do minulosti 129

99: Hokejové příběhy 249

Agent v kapse – Tajná mise 149

Aktivity s nálepkami: 3 sešity za 1 cenu 149

APEX Legends: Neoficiální příručka pro hráče 149

Apollo 13: Boj o přežití 119

Ať žijí štěňata: Rita pomáhá 89

Atlas Evropy pro děti 149

Auta Pohádky z krabičky 149

Bajky barda Beedleho – ilustrované vydání 299

Barca: oficiální ilustrovaná historie FC Barcelona 249

Billie Eilish: Fankniha (100% neoficiální) 139

Boříkovy ohníčkové lapálie 119

Cesta kolem světa za 80 rébusů 199

Co se děje v lidském těle 99

Cool hry pro dva 109

Čaje a přírodní léčivé prostředky 149

Čarovní jednorožci – Ukradené mraky 89

České pověsti pro malé děti 2 129

Čmárací deníček 119

Čteme sami – Ovečka Nina a jiné pohádky 99

Děsivá věda – Protivná příroda 99

Destrukční učebnice češtiny 129

Dinosaurium 299

Důl plný mobů 89

Egyptologie 299

Elena z Avaloru – Bezva kniha o Eleně 79

Enchantimals – Hrátky se zvířátky 89

Enchantimals – Můj tajný deníček 99

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – původní scénář 219

Fortnite Battle Royale: Stavěj jako profík! 99

Fotbalový poklad Messi 139

FUJTAJBL! 101 odporných faktů  149

Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel 239

Hasiči jedou 119

Hlava na čísla 199

Hon na přístavního žraloka 99

Hrajeme si na farmě 3D model 239

Hrdina 129

Hrdina: Hurikán 129

Jak chytit Cresselii 49

Jak na ADHD a problémy s pozorností 149

Jakub a dvě stě dědečků 114

Jan Koller: pohádka o Honzovi 129

Jednorožci a mořské panny 149

Kačeří příběhy – Kniha vtipů 99

Kačeří příběhy – Příručka Mladých svišťů 149

Kamarádky ze zámku – Tajemství ztracených šatů 89

Karina Garcia – dvě knihy o slizu 189

Klára a hříbátko 99

KLUB ZÁHAD – Noc oživlých mumií 99

Kniha plná experimentů 149

Kniha pro neohrožené dobrodruhy 129

Kočky a psi – omalovánky 89

Koně 139

Kostlivci vrací úder 79

Kreslíme dopravní prostředky 99

Krtkovy Velikonoce 49

Květinový rok 139

L, R, Ř je brnkačka 149

Legendární tvorové – Draci 119

Legendární tvorové – Jednorožci 119

LEGO® Batman Chaos v Gotham City! 99

LEGO® ELVES Síla temné magie 99

LEGO® Friends Dobrodružství v Heartlake 99

LEGO® Harry Potter Oficiální ročenka 2020 149

LEGO® Harry Potter™ Kouzelná knížka hledání 139

LEGO® Iconic. Tvoř a hraj si: Dopravní prostředky 199

LEGO® MOVIE 2™ Zastav útočníky! Znič tuto knihu! 149

LEGO® NINJAGO Pronásledování 99

LEGO® Ninjago: Kniha tajemství 149

LEGO® NINJAGO® Obránci městečka Ninjago 99

LEGO®DC Super Heroes: Kniha superhrdinů 149

Lidské tělo – prostorová encyklopedie 269

Malý princ – Zápisky a myšlenky 119

Marie Terezie a její Habsburkové 199

Máša a medvěd – Napiš a smaž 69

Máša a medvěd Kufřík plný příběhů 249

Maxim Habanec: Život je skejt 179

Moderní encyklopedie pro děti – Věda 149

Moje velká tlustá zombí ryba – Rybosaurus útočí 99

Na houby 129

Nakresli si zvířátka KRŮČEK PO KRŮČKU 119

Naprosto nezbytný zápisník 129

NARNIE – Poslední bitva 99

Nejkrásnější nápady z přírodních materiálů 139

Nejkrásnější pohádky 249

Nemocnice pro zvířátka: Králíček v nebezpečí 129

Nemocnice pro zvířátka: Zraněný lišák 129

Neobyčejná zvířata – Mistři lovu 89

Nerozluční kamarádi 114

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 3. 139

Oblečky a doplňky pro psy 129

Obrázkové čtení – Staré pověsti české 99

Omalovánky pro holky – Návrhářka 49

Otoč a změň: Móda 129

Pelé: Král fotbalu 139

Percy Jackson – Zloděj blesku (ilustrované vydání) 249

Petr Čech: Mr. Perfect 129

Plants vs. Zombies – Explozivní houba 99

Plants vs. Zombies – Nový domov 99

Plants vs. Zombies – Postrach okolí 99

Pohádky po telefonu 129

Pohádky před spaním na tři, pět a osm minut 129

Pokladnice pohádek 129

Postav si svou lokomotivu 239

Pověsti o hradech 129

Poznej své smysly 89

Pracovní sešit pro chytré děti 149

Princezny a zvířátka: 2 díly za 1 cenu 129

Procvičuj – Pravopis podstatných jmen 79

Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem 79

Přežili jsme! – Lavina 99

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2 189

Příběhy o Karlu IV. 129

Příběhy z trávy 129

Příhody z notového sešitu 129

Příručka mladého zahradníka 99

Psí záchranářky – Štěně pro štěstí 99

Ranč Stříbrný poník: Bublina + Hvězda 169

Recepty ze Svatojánu BOX 599

Rubik's – Hlavolamy pro děti 119

Rychlé fit recepty 179

Řada nešťastných příhod 2 – Temné terárium 99

Řada nešťastných příhod 3 – Široké okno 99

Řada nešťastných příhod 4 – Ohavná pila 99

S násobilkou do pohádky 99

Sám v muzeu a výpravy strojem času 79

Samolepkovánky 99

Skákal pes přes oves a dalších 11 písniček o zvířátkách 199

SpongeBob režisérem 99

Star Wars – Han Solo Oficiální průvodce 199

STAR WARS: Pixelové samolepky 119

Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 129

Strážkyně krystalů: 2 díly za 1 cenu 159

Superstar SpongeBob 99

Svět jednorožců 99

Šťastná až navěky: Dušičky! 129

Tajemní zachránci – Šarlatová liška 79

Tajemství rudolfínské Prahy 119

Tajné triky pro Minecrafťáky: Mistr stavitel 99

Taryho zápisník 149

THE LEGO® MOVIE 2™ Kámoši ve vestách 99

Timeless – Zachránci nového času 239

Tohle není věda 119

Tomáš a jeho přátelé – Knížka na celý rok 139

Tomáš a jeho přátelé – Krabice plná zábavy 249

Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ 79

Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ 79

Tvoření pro děti 114

Tvořivá recyklace v zahradě 149

Učíme děti myslet a mluvit 129

Únikovka: Vězni v Nadzemním světě 149

Už vím více o fyzice 99

Úžasné chemické pokusy v kuchyni 119

Úžasný svět techniky U6 – Jak funguje svět 139

Velké příběhy starého Orientu 169

Všechna moje strašidla – Strašení na jedničku 139

Vybarvovací atlas světa 189

Výprava za diamantovým mečem 299

Výtvarné radosti 149

Winston: Agent tichošlápek 119

Zábavné učení s JEDNOROŽCI 139

Zábavné učení s MOŘSKÝMI PANNAMI 149

Zábavný vesmír 129

Záhady světa 139

Zápisníček – Zvířátka 49

Zápisník pro malé skauty 79

Zdravé a hravé svačinky – bento 129

Zeptej se astronauta 179

Zlatá kniha českých pohádek 289

Zlepšuji se v zeměpise 99

Ženy, které se nebály změnit svět 149

Název Cena Počet Název Cena Počet

Celkový počet objednaných knih: Celková cena objednávky:



Výtvarné radosti
Dejte si pauzu od uspěchaného světa a po-
nořte se do rukodělných aktivit. Tvořte, vyrá-
bějte, bavte se!

Nejkrásnější nápady 
z přírodních materiálů
Nenáročné výrobky pro každé roční období, 
se kterými vykouzlíte úsměv nejen na  
dětské tváři!

Rychlé fit recepty
Sladké i slané, snadné a zdravé – takové 
jsou recepty pro zdravější a hezčí život Blan-
ky Malchárkové, která je známá instagramo-
vá bloggerka – @rychle_fit_recepty.

Čaje a přírodní léčivé pro-
středky
Proč brát léky, když k vyřešení každodenních zdra-
votních problémů můžete použít přírodní léčivé 
prostředky, jako jsou čaje, nálevy, tinktury, masti?

Jak na ADHD a problémy 
s pozorností
Osvědčené pomůcky, tipy a rady, aby všední den 
dětí s problémy s pozorností, se zvýšeným ne-
klidem a s nedostatečnou koordinací  byl pří-
jemnější, srozumitelnější a celkově jednodušší. 

Od 15 let
170 × 243 mm,
měkká, 132 str.

299 Kč

149 Kč

Od 10 let
210 × 270 mm,
pevná, 104 str.

299 Kč

149 Kč

Od 18 let
210 × 247 mm,
pevná, 160 str.

349 Kč

179 Kč

Od 6 let
210 × 297 mm,
pevná, 104 str.

269 Kč

139 Kč

Od 15 let
150 × 210 mm,
měkká, 200 str.

299 Kč

149 Kč

Oblečky a doplňky pro psy
Zabalte své mazlíčky do oblečků vytvoře-
ných s láskou a péčí, uvidíte, že to náležitě 
ocení.

Od 12 let
195 × 225 mm,
měkká, 96 str.

249 Kč

129 Kč

Recepty ze Svatojánu BOX
Čtyři knihy receptů Evy Francové v jednom 
boxu: zkuste některou z úžasných polévek 
plných zeleniny, luštěnin, obilovin a bylinek, 
saláty nebo zákusek!

Od 18 let
170 × 240 mm,
pevná, 872 str.

1199 Kč

599 Kč

Zdravé a hravé svačinky – 
bento
Rady a inspirace k tomu, aby vaše dítě pro-
vedla světem zdravého a lahodného jídla 
roztomilá zvířátka. V přehledně řazeném 
textu najdete nejen konkrétní recepty, ale 
i obecné tipy a triky pro přípravu či průvodce 
po nákupech.

Od 14 let
190 × 203 mm,
kroužk., 144 str.

249 Kč

129 Kč

Billie Eilish: Fankniha (100% 
neoficiální)
Ve fanknize najdeš spoustu úžasných faktů 
o Billie, kvízy i zákulisní informace, které ti 
nesmějí uniknout. Dostaň se této hudební 
megastar pod kůži!

(Vel)Mistr E
Příběhy Klárky a Mistra E s humorem 
a nadsázkou děti učí, jak se zachovat při 
setkání se lží, agresivitou, žalováním nebo 
i nemocí v rodině, a seznámí je s pojmy, 
jako je odvaha, poslušnost či závislost. 

Od 10 let
178 × 229 mm,

pevná, 64 str.
269 Kč

139 Kč

Od 9 let
166 × 239 mm,
pevná, 128 str.

269 Kč

139 Kč

2 KNIHY ZA 1 CENU

Karina Garcia – Vyrob si sliz

Ve dvou knížkách najdeš spoustu receptů od známé slimerky na lesklejší, třpytivější nebo 
voňavý sliz i na sliz měnící barvu. Dozvíš se i to, jak sliz skladovat..

Karina Garcia – Vyšší level 
DIY Sliz

Od 8 let
178 × 190 mm,
měkká, 80 str.
199 + 199 Kč

189 Kč

JAK OBJEDNAT KNIHY Z TOHOTO KATALOGU:
Zaškrtněte v objednávkovém formuláři vybrané tituly a vyplňte kontaktní údaje. Dejte objednávku podepsat rodičům a odevzdejte ji ve škole paní učitelce/panu učiteli, který má na starosti Klub mladých 
čtenářů Albatros, Knižní klub Fragment nebo Školní klub Egmont. Všechny objednané knížky zasíláme hromadně do Vaší školy, kde Vám je předá paní učitelka/pan učitel, kterému jste odevzdali objednávku 
a kterému podle jeho pokynů zaplatíte částku za objednané knihy. Na něj se obracejte i s případnými reklamacemi. Objednávku NEPOSÍLEJTE přímo do společnosti Albatros Media.
Vydává Albatros Media, a. s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 – Nusle. Kontakt: tel. 602 883 498, 720 945 980 nebo www.kmc.cz, e-mail: kmc@albatrosmedia.cz

Velký výprodej - katalog

200000000205


