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DŮLEŽITÁ INFORMACE
JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?

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

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

   2. Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e–shop 
www.albatrosmedia.cz, kde knihy zaplatíte předem (online) při objednání 
a knihy pak přijdou na vámi uvedenou adresu. 
Při zadání slevového kódu KKFVANOCE22 získáte na všechny knížky 
slevu 20 % z původních cen (slevy se nesčítají) a navíc poštovné zdarma 
při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou 
mírně lišit od katalogových cen, uvidíte v košíku po zadání slevového kódu. 
Kód má platnost od 1. 11. do 30. 11. 2022. Knihy expedujeme do 
vyprodání zásob.

MŮJ MAGICKÝ ROK 
KREATIVNÍ ZÁPISNÍK
Originální kreativní zápisník 
inspirovaný slovanskou mytologií

Inspirujte se citáty z knih českých autorek, které 
podlehly kouzlu slovanské mytologie a stvořily 
fantasy příběhy, jež oslovily mnohé čtenáře 
a  čtenářky young adult žánru. Dejte průchod 
fantazii a zapisujte si podněty a myšlenky, které 
vás po jejich přečtení napadnou.
Nechte se zlákat k aktivitám a zamyšlením spo-
jeným se svátky, obdobími, tradicemi a slovan-
skou tematikou. Vyčarujte si svůj vlastní magic-
ký rok. Jedinečný, osobitý, svůj!

Věk: 13+, 130 x 200 mm, váz., 368 str.

369,–299,–

KÁJA A BAMBULÁČEK 
BAMBULKOVÁ ZÁBAVA
LOLLIPOPZ

Ahoj! My jsme Kája a Bambuláček. Kamarádská culíka-
tá holka a malý zlobivý kluk s modrou bambulí. Neroz-
lučná dvojka, která společ-
ně s  dětmi ve svých 
videích na YouTube kanále 
Kája a Bambuláček prožívá 
spoustu bláznivých dob-
rodružství. Hrajeme si, 
tancujeme, zpíváme a  se 
svojí vlastní hudební šou 
koncertujeme po celé 
České republice. Tento-
krát jsme si pro vás ale 
připravili něco, co tu ještě 
nebylo. Knížku plnou úko-
lů, příběhů, omalovánek, 
doplňovaček a her.

Věk: 4+, 160 x 230 mm, váz., 80 str.

O KERÝSKOVI POHÁDKY 
O DUBOVÉM PANÁČKOVI
PETRA HÁTLOVÁ

V Kerském lese stojí hájovna a v té bydlí se smečkou 
psů a srnkou Amálkou pan hajný. Jednoho dne přine-
se Amálka domů malé-
ho dubového panáčka. 
Jmenuje se Kerýsek 
a  umí čarovat. Brzy se 
skamarádí nejen s oby-
vateli hájovny, ale i sou-
sedy a  lesními zvířátky 
z okolí.
V  lese se však pořád 
něco děje a Kerýsek dí-
ky svým kouzlům vyřeší 
kdejakou nepravost. 
Chcete vědět, komu 
pomohl? Tak se pusťte 
do čtení!

VČELKA MEDUŠKA 
POHÁDKY Z VČELÍHO ÚLU
ZDEŇKA ŠIBOROVÁ

Meduška je včelka průzkumnice. Od jara do podzimu 
poletuje po rozkvetlé louce a hledá pro ostatní včely 
květy s tím nejlepším 
pylem. I když má prá-
ce nad hlavu, vždyc-
ky si najde čas na 
zvídavé otázky malé 
včelí larvičky a vyprá-
ví jí o tom, jak to cho-
dí v úlu a kdo má co 
na starosti.
Přečtěte si i vy její vy-
právění. Dozvíte se 
spoustu věcí nejen 
o včelkách, ale i čme-
lácích, beruškách 
nebo vosách.

Věk: 4+, 210 x 276 mm, váz., 88 str. Věk: 4+, 210 x 297 mm, váz., 96 str.

269,–21
9,–

299,–239,–
299,–239,–



Z. SVĚRÁK A J. UHLÍŘ 
DĚTEM
Obsáhlý výběr z tvorby oblíbených auto-
rů!
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka 
a  Jaroslava Uhlíře? Sami autoři pro vás 
vybrali to nejlepší ze své tvorby – pohád-
ky, operky i písničky, které vám, jak říká 
Zdeněk Svěrák, „vlezou do ucha“. Máte je 
tu nejen s  texty, notami a  akordy, ale 
i s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové. 
Tak ať se vám hezky listuje, zpívá, hraje 
i poslouchá.

Věk: 7+, 210 x 297 mm, váz., 352 str 1

VÁNOČNÍ KOLEDY 
S PIÁNKEM JOSEF LADA
Zahrajte a zazpívejte si nejkrásnější vánoč-
ní koledy! V knížce s piánkem najdete nej-
oblíbenější a nejznámější koledy s jedno-
duchým notovým záznamem. Všem, kdo 
neznají noty, hru na piánko zjednoduší ba-
revné označení not i kláves. Dvě různá na-
stavení piana do-
volují si písničku 
zahrát nebo si ji 
jen pustit a po-
slouchat. Vánoční 
koledy jsou dopl-
něné nádhernými 
ilustracemi Josefa 
Lady.

Věk: 4+, 240 x 294 mm, leporelo, 26 str.

399,–31
9,–

Věk: 5+, 190 x 275 mm, leporelo, 10 str.

KRÁSNÉ ČESKÉ 
VÁNOCE 
JOSEF LADA
Nejznámější české koledy ilustrované od 
Josefa Lady.
Zazpívejte si společně s námi nejznámější 
české koledy, jako jsou: Půjdem spolu do 
Betléma, Nesem vám noviny, Štědrej ve-
čer nastal a další.

249,–19
9,–

499,–399,–

DISNEY ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ
Vstupte do kouzelného světa pohádek 
a zpříjemněte si čekání na Vánoce s ob-
líbenými animovanými hrdiny od Dis-
neyho! Těší se na vás Aristokočky, 
Úžasňákovi, Medvídek Pú, myšák Mic-
key, malá mořská víla Ariel a spousta 
dalších postaviček. Přečtěte si s dětmi 
o jejich neuvěřitelných dobrodruž-
stvích a užijte si společné chvíle při če-
kání na Ježíška.

Věk: 4+, 350 x 540 mm, váz., 612 str.

749,–59
9,–

Také vyšlo:

KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT

129,–10
4,–



Věk: 5+, 190 x 275 mm, leporelo, 10 str.Věk: 7+, 265 x 365 mm, rozkládací box s 24 okénky

MŮJ ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ
KLARA HAWKINS

Vstup do kouzelného světa pohád-
kového městečka a při čekání na 
Ježíška den po dni otevírej okénka 
s roztomilými i užitečnými dárečky 
a drobnůstkami!

799,–639,–

Věk: 4+, 215 x 280 mm, brož., 44 str.

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY 
S AKTIVITAMI TŘPYTIVÍ 
JEDNOROŽCI
Užij si zábavu s kouzelnými jednorožci!
Čeká tě spousta báječných aktivit a k tomu vy-
škrabávací stránky ukrývající nejedno třpytivé 
překvapení. Odhal je a vyrob si blýskavý jedno-
rožčí roh, kouzelnickou hůlku, úžasný náhrdelník 
a spoustu dalších okouzlujících doplňků a ozdob.

PŘÍBĚHY VÁNOČNÍCH 
SKŘÍTKŮ
INGRID UEBEOVÁ

Po roce je tu opět advent a vánoční skřítci mají 
napilno. Čeká je dvacet čtyři dnů plných radosti 
i napětí. Musí připravit všechny dárky ze sezna-
mu dětských přání, který jim byl právě doručen. 
A že je pořádně dlouhý!
Budou péct, vařit, pilovat a vyřezávat, a dojde 
dokonce i na šití a pletení. Podaří se jim všechno 
stihnout do Štědrého dne?
24 kouzelných příběhů a básniček pro advent-
ní čas.

MALVÍNČINY VÁNOCE
KRISTÍNA MIŠOVIČOVÁ

Lištička Malvínka prožívá svou první zimu. Na 
krajinu se snášejí sněhové vločky a všude je tolik 
nepoznaného! Když se Malvínka jednoho dne 
zatoulá k domku na kraji lesa, nestačí se divit. Co 
to ti lidé pečou za voňavé koláčky? Proč mají 
v domě malý stromeček? A co jsou ty Vánoce 
vlastně zač? Díky zvířátkům z lesa i novým kama-
rádům Jiříkovi a Johance se nakonec všechno 
dozví. A jak oslaví své první Vánoce ona?

2

Věk: 4+, 210 x 280 mm, váz., 88 str.Věk: 5+, 210 x 270 mm, váz., 64 str.

249,–19
9,–

249,–19
9,–

299,–239,–



O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ RÁČKOVALA
MAGDALÉNA TURNOVSKÁ, 
TEXTY PÍSNÍ ZDENĚK RYTÍŘ

Princezna Karolína II. je krásná, ale pyšná. V rodinné 
kronice se dočetla, že urozený člověk se pozná pod-
le toho, že ráčkuje. Od té doby se výrazným R chlubí 
nejen ona, ale i její okolí.
Zahradník Kryštof má princeznu rád, a tak se ji roz-
hodne napravit. To se však nelíbí chamtivému rádci, 
který nejenže okrádá královnu, ale ještě by se nejra-
ději sám posadil na trůn.
Podaří se Kryštofovi rádce usvědčit a princeznu na-
pravit?

Věk: 5+, 160 x 230 mm, váz., 80 str.

289,–234,
–

ADVENTNÍ 
POHÁDKY
DANA DOLEŽALOVÁ

Prožijte se svými dětmi kouzelný předvánoč-
ní čas a  zpříjemněte si čekání na Ježíška 
společným čtením. Dvacet čtyři pohádek vás 
přenese do světa čar a  kouzel, ve kterém 
potkáte bohaté prince i  odvážné chasníky, 
pyšné princezny i  chudé dívky. Nebudou 
chybět čerti, vodníci ani andělé, kteří doká-
žou splnit i  ta nejtajnější přání. Třeba jedno 
splní i vám…

O MODRÉM PTÁČKOVI
NIKA ŠTĚPÁNKOVÁ

O ptačím království, které se rozprostírá kolem 
prastarého dubu, ví jen lesníkův synek Jakou-
bek, zvonečková víla Cílinka a kouzelný ptáček 
Zvoneček. Ti tři jsou nerozluční přátelé a v ptačí 
říši znají každého.
Ptáčci, stejně jako lidé, mají své radosti i staros-
ti. Někteří potřebují pomoc, jiní zase srazit 
hřebínek. Proto mají naši kamarádi pořád co na 
práci. Zavítejte spolu s  nimi ke kouzelnému 
dubu a přečtěte si jejich veselé i napínavé pří-
běhy.

Věk: 5+, 160 x 230 mm, váz., 128 str.

349,–279,–

3

VÁNOCE HISTORIE, 
ZVYKY, TRADICE
JITKA PASTÝŘÍKOVÁ

Vánoce  – jeden z  nejvýznamnějších křesťanských 
svátků, který slaví lidé po celém světě. Proč jsou tak 
oblíbené a jaká je jejich historie? Kde se vzaly pově-
ry a pranostiky spojené s obdobím adventu a Vá-
noc? Jaké zvyky a tradice dodržovali naši předko-
vé? Jak ovlivnily Vánoce českou a světovou kulturu? 
Jak vypadají oslavy Vánoc ve světě? Odpovědi na-
jdete v této bohatě ilustrované knize.

Věk: 4+, 210 x 275 mm, váz., 120 str.Věk: 4+, 205 x 240 mm, váz., 104 str.

349,–279,–

Součástí betlém 
k vystřižení

Knižní zpracování 
oblíbené televizní 
pohádky včetně 
písňových textů

299,–239,–



ČTEME S OBRÁZKY 
VESELÉ POHÁDKY 
Z LESA I ZAHRÁDKY
MARCELA KOTOVÁ

V lese i na zahrádce se pořád něco děje. V lesní 
školce mají napilno s neposednými mláďaty, včely 
trénují na závody, žížaly nacvičují taneček na ples 
a cvrček ladí svoje housličky. Každý den je zkrátka 
plný zážitků a zvířátka se o ně ráda podělí.
Zapojte svého předškoláka a nechte ho „číst“ po-

mocí obrázků. Naučí se sledovat 
text a seznámí se s velkými pís-
meny abecedy. Kniha je vhodná 
také pro prvňáčky, kteří se učí 
číst genetickou metodou.

ČTEME SAMI – GENETICKÁ METODA 
POHÁDKOVÝ KALENDÁŘ
JANA BUREŠOVÁ

Víte, jak se jmenují měsíce v roce a jak jdou za sebou? 
Dokážete je přiřadit k jaru, létu, podzimu a zimě? Pokud 
ne, díky našemu pohádkovému kalendáři se to snadno 
naučíte. Co měsíc, to jedna pohádka. Pohádky doplně-
né krásnými ilustracemi jsou přizpůsobeny začínajícím 
čtenářům, kteří se učí číst genetickou metodou. Text 
knihy je vytištěn velkými písmeny a jednoduché věty 
usnadňují první samostatné pokusy o čtení.

249,–19
9,–

ČTEME S RADOSTÍ 
VÁNOČNÍ KOUZLO
IVETA POLÁČKOVÁ

Markétčina babička Věrka bude muset le-
tošní Štědrý den trávit v nemocnici a Mar-
kétka má proto velkou starost. Jak Ježíšek 
babičku najde? Chodí tam vůbec? A nebude 
jí smutno?
Ještě že má Markétka plyšového soba Bar-
toloměje. Ten totiž dokáže probudit k životu 
sněžné soby, a tak je veliká šance, že ji spolu 
s bratranci za babičkou zavezou…
Jednoduchý příběh je přizpůsobený dané-
mu stupni čtenářských 
dovedností a doplněný 
krásnými ilustracemi.

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 56 str. Věk: 7+, 170 x 220 mm, váz., 64 str.4

Věk: 4+, 205 x 288 mm, váz., 56 str.

249,–19
9,–

229,–18
4,

–

ZAČÍNÁME ČÍST 
POHÁDKY
MARIE TETOUROVÁ

Učí se vaše dítě číst? Nejznámější pohádky jsou 
to pravé pro začínající čtenáře. Vhodná délka 
textu, jednoduchý příběh, velká tiskací písme-
na a  krásné ilustrace Edity Plickové jsou záru-
kou toho, že kniha se bude dětem líbit a bude 
se jim dobře číst.
O  Karkulce, O  perníkové chaloupce, O  veliké 

řepě a další známé pohádky.
Velká tiskací písmena jsou 
vhodná především pro děti, 
které se učí číst genetickou 
metodou.

Věk: 6+, 171 x 235 mm, váz., 112 str.

269,–21
9,–

Také vyšlo:

ČTEME S OBRÁZKY ČARODĚJNICE 
LEXA A SPLAŠENÁ HŮLKA

Také vyšlo:

ČTEME SAMI 
POHÁDKOVÝ KALENDÁŘ

229,–18
4,–

Také vyšlo:

ZAČÍNÁME ČÍST BAJKY

269,–21
9,–

229,–18
4,–



NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK
JENNIFER COULMANNOVÁ

Medvěd většinou tráví Vá-
noce sladkým zimním 
spánkem, ale tentokrát se 
rozhodl zůstat vzhůru. Na 
Štědrý den si totiž chce 
s myšákem vyměnit dár-
ky! Ale ouha, jeho velké 
tlapy si s krásně zabale-
ným dárkem od malého 
kamaráda neumějí pora-
dit. Nebude se na něj my-
šák zlobit? Jak tohle je-
nom dopadne? Naštěstí 
medvědovi ostatní zvířát-
ka poradí, co udělat, 
a všichni tak prožijí ty nej-
úžasnější společné Vánoce.

VÁNOČNÍ POHÁDKA
DANIELA KROLUPPEROVÁ

Laskavý vánoční příběh 
na motivy klasických 
českých pohádek. S po-
řádnou zimou, spous-
tou sněhu, vesničkou 
pod horami, hustými 
lesy i pekelnou branou 
ve skalách. A nebyli by 
to čerti, aby nekuli ne-
kalé pikle.

Věk: 5+, 165 x 210 mm, váz., 88 str.

SNĚHULÁCI 
Z MRKVONOS
IVONA BŘEZINOVÁ

Mrkvonosy jsou vesnice jako každá druhá. 
Mají tam náves, poštu, kino, kostel a školu. Ži-
vot v ospalé vesničce většinou poklidně ply-
ne – vždyť tu bydlí jenom asi osmdesát obyva-
tel. Tohle číslo ale platí jen pro teplejší část 
roku. Jakmile totiž napadne sníh, počet oby-
vatel v Mrkvonosích prudce stoupne. Ptáte 
se, jak je to možné? S příchodem sněhu se to-
tiž do vesnice nastěhují sněhuláci. A to se pak 
přihrne celá lavina legrace.

299,–239,–

5

Milý veršovaný příběh 
o pravém kouzlu Vánoc

Pracovní listy ke 
stažení zdarma 
na www.kmc.cz

Pracovní listy ke 
stažení zdarma 
na www.kmc.cz

ZIMNÍ TULIPÁN
DANIELA KROLUPPEROVÁ

Je období adventu a vypadá to, že Váno-
ce budou zase na blátě. Klárka je kvůli 
tomu smutná, pak ale uvidí, jak z nebe 
padá malinká bytůstka. Je to sněhová 
víla Bela, která Klárce vysvětlí, že se po-
kazil stroj na výrobu sněhu. Sněhovou 
mašinku totiž pohání kvetoucí bílý tuli-
pán. Ten letos ale nevykvetl. A tak začíná 
nefalšované zimní dobrodružství, bě-
hem nějž se Klárka se sněhovou vílou vy-
dávají do tajemného ledového zámku, 
aby zachránily bílé Vánoce.

Věk: 6+, 210 x 210 mm, váz., 72 str.

299,–239,–

ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
ANDREA POPPROVÁ

Kniha plná receptů, návodů 
a hříček na vánoční čas. 
Ilustrátorka, kterou děti 
dobře znají z dětských časo-
pisů, vytvořila pro děti a je-
jich rodiče barevnou, nád-
herně ilustrovanou knížku, 
se kterou mohou strávit 
celé vánoční, ale i předvá-
noční období. V rámci pří-
běhu malé holčičky Lucky, 
jejích brášků a tajemné koč-
ky Tečky přibližuje autorka 
legendy a obyčeje, které se 
vážou k adventu, a nabízí recepty na tradiční pečivo, 
návody na výrobu různých ozdůbek a spoustu úkolů 
k řešení.

Bonusem 
vystřihovánky

Věk: 5+, 190 x 255 mm, váz., 136 str.

299,–239,–

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

269,–21
9,–

299,–239,–

Věk: 5+, 165 x 215 mm, váz., 64 str.



AHOJ, TAK JSEM TADY
HELENA OBADALOVÁ

Ahoj, jmenuji se Evangeline, ale říkejte mi Ívinka. 
Ráda bych vám vyprávěla o tom, jak jsme se 
s maminkou a tatínkem přestěhovali z Anglie do 
Česka.
Nejprve se mi moc stýskalo, ale moje úžasná ro-
dina a noví kamarádi mi se vším pomohli. Díky 
nim jsem si prožila své první české Vánoce. Pekli 
jsme cukroví, navštívili školní adventní vystoupe-
ní a vyprávěli si o Mikulášovi i Santovi. A také 
jsem dostala ten nejkrásnější dárek…

MODERNÍ 
ENCYKLOPEDIE PRO 
DĚTI PREDÁTOŘI
ALEX WOOLF

Připraveno na míru malým školákům, kteří se 
chtějí dozvědět víc o životě obávaných lovců 
a dravců.
Od kočkovitých šelem přes žraloky a hady až 
k pavoukům! Tato fakty nabitá encyklopedie 
obsahuje to nejdůležitější, co potřebují malí 
školáci vědět o obávaných predátorech světa. 
Dozvědí se, jaké taktiky lovu používají, jak sto-
pují svou kořist, lákají ji 
k sobě nebo jak se maskují. 
Klíčové informace jsou pře-
dávány zábavnou, přehled-
nou a srozumitelnou formou. 
Nechybějí krásné fotografie, 
díky kterým se chvíle nad kni-
hou stanou opravdovým zá-
žitkem.

INDIGOVÉ POHÁDKY 
KNIHA DRUHÁ

MARTINA MIA SVOBODOVÁ

Pohádková galerie pro vnímavé 
děti i dospělé.

Neobyčejné pohádky o vnitřní síle každého 
z nás, o životních kouzlech bez kouzlení, 
o důležitosti odhodlání. Přinášejí víru v dobro 
a pomáhají objevovat to, kým skutečně jsme. 
Potkáte v nich hrdiny z různých koutů planety, 
rostliny a zvířata, ale i víly či draka.
Každou pohádku ilustrovala jiná výtvarnice, 
kniha je tak zároveň pestrou galerií výtvarných 
technik, stylů, nálad a barev.
Tak si udělejte pohodlí a pusťte 
se do čtení a prohlížení.

Věk: 5+, 312 x 283 mm, 176 str.

TLAPKOVÁ PATROLA 
DÁRKOVÝ BOX 2
Odvážné tlapky vyrážejí do akce! Zažijte 
spoustu báječných dobrodružství se zá-
chranářskými štěňaty z Adventure Bay 
a senzačním kufříkem plným překvapení 
a dárků! Najdete v něm knížku pohádek 
Hvězdné tlapky s příhodami 
oblíbených hrdinů, hravý sešit 
s omalovánkami a úkoly Oma-
lovánková zábava, veselé kří-
dy, pestrobarevné samolepky 
a praktickou pokladničku.

Věk: 5+, 195 x 255 mm, váz., 112 str.

Věk: 8+, 225 x 280 mm, váz., 128 str. Věk: 5+, 230 x 270 mm, váz., 104 str.

399,–31
9,–

6

399,–31
9,–

Také vyšlo:

TLAPKOVÁ PATROLA SUPERTLAPKY ZASAHUJÍ

169,–13
9,–

329,–264,
–

699,–55
9,–



Věk: 6+, 208 x 288 mm, váz., 40 str.Věk: 6+, 210 x 240 mm, váz., 96 str

NASEDAT, JEDEME!
JANA JŮZLOVÁ

Auta jsou všude kolem nás a život bez nich si 
už nedokážeme představit. Ale není to tak 
dávno, kdy auta ještě vůbec neexistovala – 
a v prvních desetiletích motorismu to roz-
hodně nebyl běžný dopravní prostředek. Jak 
došlo k tomu, že dnes ho má skoro každá ro-
dina? Kdy nastal největší rozmach automobi-
lového průmyslu? V hravé publikaci plné zají-
mavostí a aktivit poznáte auta ze všech stran: 
od konstrukce až po slavné závodníky jako 
Eliška Junková.

ÚŽASNÁ SEMÍNKA
EWA PODLEŚ

Přemýšleli jste někdy o tom, jak úžasná jsou se-
mínka? Mohou být maličká jako zrnko prachu 
nebo velká jako… basketbalový míč! A jaké mají 
fantastické tvary! Některá vypadají jako hambur-
gery, jiná mají háčky nebo rohy.
V této knize plné krásných ilustrací se dozvíte za-
jímavosti o semenech ze všech koutů světa. Zjistí-
te, jaké pochoutky se vyrábějí z ořechů a dalších 
semínek, jak vypadají semena květin, stromů 
nebo jak semínka klíčí.

249,–19
9,–

349,–279,–

Věk: 6+, 210 x 270 mm, brož., 104 str.

101 AKTIVIT PROTI 
NUDĚ
Víte, co je nejlepší obrana proti nudě? No 
přece zábava!
Sešit plný pestrých aktivit děti nejen zabaví, 
ale ještě se během plnění rozmanitých a pou-
tavých úkolů mnohé naučí. Je určený hlavně 
malým školákům a školačkám, kteří se for-
mou hry mohou zdokonalit v mnoha doved-
nostech. Procvičí si skládání slov, základy 
matematiky, grafomotoriku nebo třeba logic-
ké myšlení.
Tak hurá na to!

STARÉ ŘECKÉ BÁJE 
A POVĚSTI PRO DĚTI
JANA EISLEROVÁ

Od Prométhea přes trojskou válku až k Ody-
sseovi!
Báje ze starověkého Řecka jsou plné odváž-
ných hrdinů, mocných bohů a hrozných ne-
tvorů. Odehrává se v nich řada bojů i slavných 
dobrodružství.
Celkem 26 pověstí a bájí je citlivě převyprá-
věno tak, aby jim porozuměly i malé děti.

Věk: 6+, 216 x 276 mm, váz., 56 str. 7

249,–19
9,–

329,–264,
–



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

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI 
O PSECH, KOČKÁCH 
A KONÍCH
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 čes-
kých základních škol a zohledňuje slovní 
zásobu žáků 1. stupně ZŠ.

Také vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI VTIPY A HÁDANKY

99,–79,–

PŘÍBĚHY ZE ZOO 
OPIČKA NEPOSEDA
VĚRA HUDÁČKOVÁ BAROCHOVÁ

Bětka má ráda všechna zvířata, ale v zoo si nej-
víc legrace užije s Fančou, malou orangutaní 
slečnou. Když jednoho dne rozdováděná opič-
ka vyvede další z nekonečné řady malérů a do-
stane snad po sté vyhubováno, rozhodne se 
utéct k cirkusu. Celá zoologická zahrada je rá-
zem na nohou, ale po Fanče jako by se slehla 
zem. Podaří se Bětce včas ji najít a ochránit před 
nebezpečím, které na ni za zdmi zoo číhá?

ČÁRY MÁRY ŠKYT 
LÉTAJÍCÍ PONÍK
FRIXEOVÁ KATJA

Viki potřebuje nové koště, a tak vyrazí se svo-
jí nejlepší kamarádkou Lenkou na nákupy. 
V obchodě potkají roztomilého poníka Prin-
ce a obě dívky z něj jsou unesené. Když pak 
Princ dokonce promluví a představí se jako 
dopravní prostředek pro čarodějnice, má 
Viki okamžitě jasno. Na co si pořizovat létací 
koště, mnohem lepší je přece kouzelný létají-
cí poník!

8

Věk: 6+, 130 x 200 mm, váz., 96 str. Věk: 7+, 145 x 205 mm, váz., 72 str.

249,–19
9,–

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY ZE ZOO
LACHTÁNEK NEZBEDA

249,–19
9,–

269,–21
9,–

169,–13
9,–

MEGA TRAKTORY
Vítejte v úžasném světě mega traktorů! 
Poznejte ohromující stroje od velikán-
ských kombajnů a řezaček ke sběracím 
lisům a spoustě další mechanizace! 
S pomocí krátkých textů a perfektně 
vyvedených ilustrací se o nich dozvíte 
úplně všechno, aby z vás byli praví od-
borníci. Navíc si s nimi užijete spoustu 
zábavy! Pssst – táta určitě taky!

Věk: 5+, 240 x 288 mm, váz., 32 str.

229,–18
4,

–



KOČIČKA HAMLEY 
A ZTRACENÁ DÝNĚ
SANDRA J. PAUL

Kočička Hamley je roztomilé koťátko, které ro-
zumí řeči lidí. Se svou maminkou a sestřičkami 
žije v útulném domově a zažívá ta nejdivočejší 
dobrodružství.
Přichází výjimečný večer – Halloween. Jedi-
ná noc v roce, kdy si dýně a zvířata rozumějí. 
Hamley potká osamělou a smutnou dýni, 
která ztratila kamaráda, a rozhodne se, že jí 
pomůže. Bude mít ale dost času, když kouz-
lo s půlnocí vyprchá?

Věk: 8+, 130 x 200 mm, váz., 256 str.

NEJSEVEROVATĚJŠÍ 
SEVER
DAN BAR-EL

Vypravíte-li se někdy na sever, daleko pře-
daleko, až do té úplně nejseverovatější 
části Severu, zamiřte podél břehů Nejledo-
vatějšího oceánu k pláži, která se svažuje 
pod tím nejpříhodnějším úhlem na krátké-
ho šlofíka. Právě tam potkáte ledního med-
věda Dušana a jeho kamarády.

Věk: 7+, 145 x 205 mm, váz., 96 str. 9

249,–19
9,–

Věk: 8+, 160 x 230 mm, váz., 80 str.Věk: 7+, 130 x 200 mm, brož., 136 str.

HVĚZDY FOTBALOVÉHO 
HŘIŠTĚ KANE
HARRY CONINX

Harry Edward Kane je považován za jednoho z nejlep-
ších fotbalových útočníků s neuvěřitelným počtem 
vstřelených branek. V současné době hraje za klub 
Tottenham Hotspur a je kapitánem anglické reprezen-
tace. V roce 2021 se stal potřetí v kariéře nejlepším 
střelcem anglické Premier League. Je respektován 
pro svoji profesionalitu a schopnost střílet góly.
Přečti si jeho životní příběh a nech se jím inspirovat. 
Třeba se dostaneš také tak daleko jako on!

KOUZELNÝ KLÍČ 
KONEC DUCHŮ NA 
HLODAVČÍM ZÁMKU
RICHARD BERGMAN

Na podzimní prázdniny u strýčka na Hladav-
čím zámku se Lukáš s Adélkou velmi těšili. 
Hned po příjezdu je strýček, který je zde 
kastelánem, vezme na prohlídku. Během ní 
se děti dozvědí, že pod zámkem se údajně 
nachází vstup do jiné dimenze a na cho-
dbách mohou potkat ducha rytíře Jásoty, 
Démonity či jiné nadpřirozené bytosti.
Že by se jim oprav-
du hodil Lapač du-
chů – podivný před-
mět, který jim půjčil 
záhadný dědeček 
ve vlaku, když se 
dozvěděl, kam mají 
namířeno?

249,–19
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

HVĚZDY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
LEWANDOWSKI

369,–299,–



Věk: 8+, 152 x 228 mm, brož., 64 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY 
JEZDCI Z BLPU: 
PODSVĚTÍ
Hrdinové ze světa Jak vycvičit draka se na vás 
těší v novém komiksu!
Škyťák s partou přátel objeví uprostřed lesa 
obrovskou jeskyni a pochopitelně se ji roz-
hodnou prozkoumat! Jaké nebezpečí na ně 
hluboko pod zemí číhá?

Věk: 7+, 160 x 230 mm, váz., 64 str.

KOUZELNÁ BERUŠKA 
A ČERNÝ KOCOUR 
KOMIKSOVÉ 
PŘÍBĚHY 1: 
KOUZLO ZÁZRAKU
Marinette je roztržitá a nejistá dívka, ale když se 
promění v  Kouzelnou Berušku, stává se super- 
hrdinkou schopnou zachránit svět od úkladů 
zlomyslného Lišaje. Netuší však, že její spolužák 
Adrien, do nějž je beznadějně zamilovaná, je ve 
skutečnosti Černý Kocour – její věrný spojenec 
v boji proti zlu.
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Věk: 8+, 216 x 285 mm, váz., 64 str.Věk: 8+, 210 x 290 mm, váz., 48 str.

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT 
MOZEK
JEAN-CHARLES GAUDIN

Komiksové zpracování kultovního animovaného 
seriálu! Vydejte se spolu s Maestrem a jeho přáte-
li do hlubin lidského těla. Sledujte, jak bojují s viry 
a bakteriemi a starají se o to, aby zůstalo zdravé 
a šlapalo jako hodinky. Objevte, jak funguje nej- 
dokonalejší počítač na světě – lidský mozek.  
Seznámíte se s neurony – mozkovými buňkami, 
které mají funkci poslů a rychlostí blesku doruču-
jí pokyny z mozku do celého těla.

MINECRAFT 
ZAČÍNÁME HRÁT
Pusťte se s touto oficiální knihou do úžasné-
ho, ale nebezpečného světa Minecraftu! 
Najdete v ní spoustu tipů a návodů, jak pře-
žít v Klasickém světě. Hlavně žádný strach! 
Pozorně čtěte a nebojte se toho, že uděláte 
pár chyb. Než se nadějete, budou z vás ex-
perti!

299,–239,–

299,–239,–

299,–239,–

299,–239,–

Také vyšlo:

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
 KOSTI
 SVALY
 SRCE

229,–18
4,

–

299,–239,–

169,–13
9,–

Nezačínejte si 
s Minecraftem 

bez téhle knížky!



PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM 
ZASNĚŽENÁ ČERVENKA
MARY KELLY

Evan s Hanou najdou ve sněhu promrzlou červenku. Chytila se do pasti 
a nemůže se hýbat. Hned zavolají na pomoc zvířecí záchranáře. Podaří se 
jim ptáčka vyprostit včas? Stále totiž velmi hustě chumelí a sněhu přibývá…
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zví-
řátka.

Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 128 str.

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
 ZATOULANÉ ŠTĚŇÁTKO
 OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK
 UZDRAVENÝ PONÍK
 NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO

199,–15
9,–

199,–15
9,–

STRÁNKY & SPOL. 
TILY A KNIŽNÍ TULÁCI
ANNA JAMESOVÁ

Od okamžiku, kdy její maminka zmizela, žije je-
denáctiletá Tily Stránková se svými prarodiči 
v bytečku nad rodinným knihkupectvím Strán-
ky & spol. Když se jednoho dne v obchodě ob-
jeví Anna ze Zeleného domu a napříště i samot-
ná Alenka z říše divů, Tily si uvědomí, že se za-
čalo dít něco výjimečného. Zjištění, že existuje 
knižní magie, díky níž se může toulat v příbě-
zích, jí vnukne odvážný nápad – vydat se po 
stopách ztracené maminky.
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Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 112 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ 
ZOO ŠŤASTNÝ HROŠÍK
AMELIA COBB

Nejnovějším přírůstkem v Záchranné zoo strýčka 
Horáce je opuštěné hroší mládě. Jenže v zahradě 
už tři hrochy mají a obávaný pan Pinč chce hrošíka 
Jindru poslat pryč. Ema se nedokáže smířit s před-
stavou, že by Jindra, který je v jejich zoo šťastný, 
přišel o svůj nový domov. Vymyslí proto hrochiální 
plán!

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO
 ROŠŤÁCKÁ ŽIRAFA
 SNAŽIVÝ MEDVÍDEK

Věk: 9+, 130 x 200 mm, váz., 368 str.

349,–279,–
199,–15

9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Úžasný příběh z kouzelného 
knihkupectví, který nadchne 

všechny knihomoly

Příběhy, které se
skutečně staly!



LEGO® HARRY POTTER™ 
SÍLA ČARODĚJEK
Čarodějky hrály v Bradavi-
cích často velmi důležité 
role: od profesorky McGo-
nagallové až po Lenku Lás-
korádovou. Každá z nich 
má jiné nadání, ale všechny 
vládnou stejnou silou čaro-
dějek. Použij svou čaroděj-
nou sílu a odhodlání a vy-
řeš zapeklité záhady a ma-
gické úkoly. Sestav si taky 
vlastní minifigurku Her- 
miony a prožij s ní mnohá 
bradavická dobrodružství!

Věk: 5+, 205 x 288 mm, brož., 32 str.Věk: 6+, 205 x 288 mm, brož., 32 str. Věk: 7+, 288 x 205 mm, brož., 32 str.

LEGO® CITY SOUBOJ 
S PLAMENY
Jste připraveni na nálož po-
řádné zábavy, která na vás 
čeká v této hasičské knížce 
LEGO® City? Přidejte se 
k partě hasičů a pomozte 
jim porazit požár tím, že vy-
řešíte hádanky, přečtete si 
výpravný příběh, a dokonce 
chytnete komiksového pa-
doucha. Sestavte si vlastní 
minifigurku hasiče a hurá 
do akce!

LEGO® NINJAGO® 
OBRÁNCI MĚSTEČKA 
NINJAGO
Je čas vydat se na další 
skvělou nindžovskou 
misi ve fascinujícím světě 
LEGO® NINJAGO®. Ná-
sleduj Lovce draků a po-
moz mu najít všechny 
rozdíly mezi vzrušujícími 
scénami. Když dokončíš 
všechny tři úrovně obtíž-
nosti, Lovci draků tě při-
jmou do řad svých od-
vážných členů!

199,–15
9,–

KONĚ PŘÍBĚHY 
Z CELÉHO SVĚTA
Vypravte se s námi za nespoutanými mustangy 
do americké prérie, za shetlandskými ponyi na 
vichrné skotské pobřeží nebo za andaluskými 
koňmi na slunný jih Španělska.
V této knize plné zajímavostí a fotografií se se-
známíte s koňskými plemeny z celého světa. 
Dočtete se o fascinující historii jednotlivých 
plemen, jejich charakteristických rysech i mís-
tech, odkud pocházejí.
Vydejte se s námi na vzrušující cestu za nejušlech-

tilejšími lidskými společníky!

Věk: 8+, 210 x 297 mm, váz., 56 str.

249,–19
9,–

Také vyšlo:

PSI PŘÍBĚHY 
Z CELÉHO SVĚTA

249,–19
9,–
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199,–15
9,–

199,–15
9,–

Věk: 8+, 240 x 305 mm, váz., 64 str.

Také vyšlo:

DĚTSKÝ 
ILUSTROVANÝ
ATLAS ČESKÁ 
REPUBLIKA

DITJAČIJ ILJUSTROVANIJ 
ATLAS ČECHIJA
PETRA PLÁNIČKOVÁ

Вирушайте в оглядову екскурсію по Чехії з 
котом Фрагментіком! На кольорових 
ілюстраціях діти у веселій формі знайомляться 
з географією та вчаться орієнтуватися на 
карті. Вони познайомляться з окремими 
регіонами Чехії, дізнаються про гори, річки, 
заповідні території, сільське господарство, 
мінеральні багатства і багато - багато іншого.

249,–19
9,–

299,–239,–



PROČ EXISTUJÍ SPROSTÁ SLOVA, 
KDYŽ SE NESMĚJÍ POUŽÍVAT?
ANNA POSPĚCH DURNOVÁ

Tobík a Týna jsou dva rošťáci, kteří chtějí vědět 
o všem, co se kolem nich šustne. Obzvlášť je za-
jímají dospělácké řeči… Jenže kdo má těm ta-
jemným báchorkám rozumět. Existuje tolik slov, 
která znamenají víc věcí zároveň. Výrazů, které 
znějí jako přísady do lektvarů. Taky v televizi 
toho napovídají, že se jednomu hlava zavaří. 
A jak oni ti dospělí u toho nadávají, viďte? Chce-
te vědět, co za tím vším vězí? Tak si přečtěte, jak 
se Tobík a Týna začali ptát a co jim na jejich zvě-
davé otázky rodiče odpověděli…

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ KOUZELNÉ PŘÁNÍ
CHRIS COLFER

Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek. Dvojčatům Alex a Connerovi se jejich sen 
splnil díky kouzelné knize, která je přenesla do země pohádkových příběhů. Brána do svě-
ta lidí se ale uzavřela a vypadá to, že není cesty zpět. Čekají je napínavá dobrodružství plná 
překvapení a kouzel a setkání s pohádkovými postavami. Nepůjde však jen o setkání milá 
a příjemná. Boj dobra se zlem totiž nikdy nekončí.

Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 344 str.

Také vyšlo:

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ
 NÁVRAT KOUZELNICE
 VAROVÁNÍ BRATŘÍ GRIMMŮ
 ZA HRANICE KRÁLOVSTVÍ
 NA VLNÁCH FANTAZIE
 SRÁŽKA SVĚTŮ

399,–31
9,–

349,–279,–

Věk: 9+, 160 x 230 mm, váz., 144 str.

JEZDKYNĚ SVĚTLA 
ZROZENÍ LEGENDY
HELENA DAHLGRENOVÁ

Druhý díl knižní série na motivy oblíbené počí-
tačové online hry Star Stable!
Cesty Jezdkyň světla se rozdělily, cíl však mají 
společný – najít jejich dva unesené koně. Lisa 
hledá Starshina v ústředí Temného jádra, Anne 
zachraňuje Concorda v Pandorii, Linda pátrá 
na zámečku Borový vrch a Alex se vydala ke 
Kapskému mysu. Dívky ale brzy zjišťují, že roz-

dělit se byla chyba. Jedině 
spolu jsou totiž doopravdy 
silné. Dokážou k sobě zase 
najít cestu, zachránit své 
koně a ovládnout magické 
schopnosti, kterými dispo-

Věk: 8+, 130 x 200 mm, váz., 240 str. 13

Také vyšlo:

JEZDKYNĚ SVĚTLA 
VOLÁNÍ OSUDU

369,–299,–
399,–31

9,–
349,–279,–

399,–31
9,–

269,–21
9,–

299,–239,–

249,–19
9,–

Fascinující příběhy 
ze země pohádek

1. díl

2. díl

3. díl 4. díl 5. díl 6. díl



MOJE (NE)DOKONALÉ 
PLÁNY VŠEM SE 
NEZAVDĚČÍŠ
LISA PAPADEMETRIOU

Mackenzie Millerová se rozhodla, že tento 
školní rok vezme do svých rukou. Všechno si 
perfektně naplánovala a její projekty s ná-
zvy Máma, Kámošky a Dobročinná sbírka už 
stačí jenom zorganizovat.
Jenže máma o nového přítele nestojí. Býva-
lé kamarádky jí nechtějí říct, proč s ní nemlu-
ví. A kapela? Proč slíbila zajistit živou hudbu, 
když žádné muzikanty nezná?
Představa dokonalého roku v sedmé třídě 
pomalu mizí. Nebo to přece jen nakonec 
všechno zvládne?

Věk: 10+, 130 x 200 mm, váz., 224 str.14 Věk: 6+, 145 x 205 mm, váz., 80 str.

VTIPY PRO DĚTI: 
SRANDIČKY KOČIČÍ 
PARTIČKY
ZUZANA NEUBAUEROVÁ

Pojďte se bavit a smát, chechtejte se, až 
vás bude břicho bolet. A komu to bude 
málo, může se smíchy i rozplakat nebo po-
trhat. Nejrůznější zvířecí legrácky, veselé 
hlody a frky, rozverné srandičky a skopiči-
ny, rafinované opičárny, ulítlé ptákoviny, 
rozpustilé koniny a volovinky i žertovné 
štěky a psí kusy jsou 
tu pro vás, abyste se 
měli dobře. Se smí-
chem jde všechno 
lépe!

249,–19
9,–

299,–239,–

Věk: 10+, 145 x 205 mm, váz., 160 str.Věk: 10+, 129 x 193 mm, váz., 216 str.

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY 
BÁJEČNÝ PES
DAPHNE MAPLEOVÁ

Saša, Kim a Taylor jsou nerozlučná trojice, která 
nejraději tráví volný čas ve společnosti psích ka-
marádů. Venčí mazlíčky zaneprázdněným lidem 
a pomáhají tak získat peníze na provoz psího útul-
ku. Pak ale v nedalekém psím salonu otevřou psí 
školku, která jejich nápad okopíruje a začne ven-
čení také nabízet. Přijdou holky o zákazníky, nebo 
jim zůstanou věrní, protože vědí, že jsou prostě 
nejlepší?

START-UP GANG
CARSTEN MASCHMEYER

Když se spolužáci Nelie, Carl, Jasmína a Mehmet 
ocitnou ve stejném týmu, myslí si, že nemají 
šanci. Zadání na projektový týden totiž zní 
„Zakládáme start-up“ a oni jsou tak odlišní, co se 
týká zájmů i rodinného zázemí!
Brzy se však ukáže, že právě pestrost je jejich 
výhodou. Podaří se jim vymyslet vlastní výrobek, 
který by se dal úspěšně prodávat. Pak se však 
objeví první problémy a jejich kamarádství bude 
čekat zkouška…

269,–21
9,–

249,–19
9,–

249,–19
9,–

249,–19
9,–

Také vyšlo:

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY
 ČTYŘNOHÁ DIVOŠKA
 POPRVÉ DO AKCE



SHERLOCK HOLMES 
STUDIE V ŠARLATOVÉ
ARTHUR CONAN DOYLE

První případ geniálního detektiva převyprávěný 
pro malé čtenáře.
V prázdném londýnském domě bylo v noci ob-
jeveno bezvládné tělo. Vypadá to, že patří  
E. J. Drebberovi, nikdo ale neví, co se mu stalo  
ani jak se tam dostal. Policie je bezradná, a tak je 
přivolán na pomoc nejlepší amatérský detektiv 
na světě – Sherlock Holmes.
Ten se spolu se svým novým spolubydlícím dok-
torem Watsonem ihned pouští do pátrání. Je 
možné, že by v této záhadě hrála hlavní roli tou-
ha po pomstě?

ROBLOX 100% 
NEOFICIÁLNÍ 
MEGAHITY
Nenechte si ujít to nejzajímavější ze světa 
Robloxu! Odhalte tajemství ukrytá v oblíbe-
ných hrách a společně se vydejte za úžasným 
dobrodružstvím.

Věk: 11+, 130 x 200 mm, váz., 232 str.

ZIMNÍ HŘÍBĚ
BAILEYOVÁ SUSANNA

Jedenáctiletá Abbie je umístěna do pěs-
tounské rodiny, protože její máma nezvládá 
pití a nedokáže se o ni starat. Na odlehlou 
farmu přijíždí plná vzdoru a vzteku. Její 
zlost prolomí až žádost, aby se postarala 
o hříbě, které se našlo opuštěné ve sněhu 
a bez pomoci by nepřežilo. Pouto, které 
mezi nimi vznikne, otevře dívce oči. Uvědo-
mí si Abbie, že dobré místo pro život je tam, 
kde jsou na sebe lidé hodní a dokážou si 
pomáhat?

Věk: 10+, 216 x 285 mm, váz., 64 str.

Věk: 9+, 130 x 200 mm, váz., 184 str. Věk: 9+, 130 x 200 mm, váz., 184 str.

JAK UDĚLAT 
Z RODIČŮ OPRAVDOVÉ 
SUPERHVĚZDY
PETE JOHNSON

Jestli bude v naší rodině někdo slavný, měl bych to 
být já, ne?
Koneckonců, to mě plácli na úžasném vlogu Noa-
ha a Lily syrovou rybou přes obličej. A pak si zčista-
jasna odjedou natáčet do Ameriky a já z jejich 
show vypadnu!
Maddy má sice skvělý plán, jak znovu nastartovat 
moji kariéru komika, jenže je tu jeden problém… 
mí rodiče!

269,–21
9,–

15

249,–19
9,–

269,–21
9,–

249,–19
9,–



MOJE RECEPTY 
ZÁPISNÍK
Vzpomínáte na chvíle, kdy vaše maminka nebo 
babička vytáhly ze skříně voňavý, lehce ušmud-
laný sešit a začala se péct bábovka, vánoční cuk-
roví nebo nějaká jiná dobrota? Takový zápisník 
se dědí z generace na generaci a je považován 
za rodinné stříbro.
Vytvořte si i vy svůj vlastní poklad. Recepty, kte-
ré chcete zaznamenat nejen pro sebe, ale i pro 
svoji dceru, syna, vnučku nebo snachu.

MŮJ ZÁŘIVÝ 
ZÁPISNÍK
S tímto stylovým zápisní-
kem zazáříš! Najdeš 
v něm místo na poznám-
ky a nápady a užiješ si 
skvělou zábavu s holčičí-
mi aktivitami. Život je bá-
ječný, užívej si ho!

Věk: 7+, 130 x 200 mm, váz., 104 str.

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO HÁJKU 
SOVIČKA A JEDNOROŽEC
J. S. BETTS

Ve Vrbovém hájku jsou kouzla všude, pokud ovšem 
víte, kde je hledat!
Pokaždé když sourozenci Tom a Molly navštíví svoji 
babičku, zažijí něco mimořádného. Aby také ne, 
vždyť bydlí jen kousek od magického místa, kde se 
pořád něco děje. V tomto díle se seznámí s opuště-
nou sovičkou a potkají smutného jednorožce. Je ne-
jistý, nevěří sám v sebe a potřebuje podpořit. Na-
jdou děti způsob, jak novým kamarádům pomoci?

Věk: +, 165 x 240 mm, váz., 160 str.

Věk: 8+, 110 x 151 mm, spirála, 48 str.

249,–19
9,–

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO HÁJKU
 LIŠTIČKA A VÍLA
 SRNEČEK A DRAK
  VEVERKA A MOŘSKÁ 

PANNA

249,–19
9,–

16

169,–13
9,–

169,–13
9,–

199,–15
9,–

Uchovejte své nejlepší 
recepty pro příští 

generace!

199,–15
9,–

VÁNOČNÍ HRÁTKY  
PRO ŠIKULY
Balíček dvou knih plný originálních námětů na vánoční dárky pro kamarády i rodiče a také spousta 
nápadů, jak si vytvořit vlastní vánoční ozdoby a dekorace. Vánoční origami jako bonus.

6+, 145 x 205 mm, brož., 128 + 128 str.

8

96

7

Papírový 

stromek
Jak na to!

Ze zeleného papíru vystřihneme 

stromeček, poskládáme jako harmoniku a 

uprostřed uděláme nůžkami dírku, kterou 

protáhneme brčko a stromeček rozložíme. 

Ze žlutého papíru vystřihneme hvězdu 

a sešívačkou přicvakneme na špičku. 

Stromeček zapíchneme do květináče.

Co budete potřebovat:

zelený a žlutý papír (lépe pevněj-

ší), nůžky, brčko, kancelářskou 

sešívačku. 

Čas: 20–30 minut

SLEVA 40 %  

VÁNOČNÍ HRÁTKY 
PRO ŠIKULY 2

2 knížky  
za jednu cenu

+

189,-

169 + 149,- = 318,-



KLUB TYGRŮ UKRADENÝ 
VYNÁLEZ
THOMAS BREZINA

Vydej se s Biggi, Patrikem 
a Lukem na dobrodružnou 
cestu do Londýna, kde bu-
deš řešit záhadu zmizení 
robotů v rytířském brnění. 
Podaří se ti s kamarády od-
halit zločince dřív, než do-
jde k uskutečnění nekalé-
ho plánu? Zapoj se do pát-
rání i ty, vezmi do ruky 
kouzelnou lupu a zažij celé 
dobrodružství z první ruky!

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 136 str.Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 128 str. Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 128 str.

KLUB TYGRŮ 
GLADIÁTORŮV ZLATÝ 
POKLAD
THOMAS BREZINA

Během školního výletu po 
římských vykopávkách se 
stane nepochopitelná věc: 
Patrik a jeho kamarádi z Klu-
bu Tygrů se přenesou časem 
zpět do antického Říma. Udá-
losti okamžitě naberou ne-
bezpečný spád: Biggi se sta-
ne otrokyní a Luk musí bojo-
vat s gladiátorem! Když tajně 
vyslechnou plány římského 
vládce, jak získat legendární 
gladiátorův zlatý poklad, za-
čne jít opravdu do tuhého. 
Zvládnou Tygři panovníka 
zastavit a přijít na to, jak se 
vrátit do současnosti?

KLUB TYGRŮ PO 
STOPÁCH YETTIHO
THOMAS BREZINA

Luk s Biggi doprovázejí 
Patrika, kamaráda z Klubu 
Tygrů, na hory, kde se má 
zúčastnit juniorských zá-
vodů v jízdě na snowboar-
du. Zatímco on pilně tré-
nuje, užívají si zbylí Tygři 
zimních radovánek. Na 
okraji sjezdovky náhodně 
objeví podivné stopy ve 
sněhu, které mohou po-
cházet jedině od yettiho.

199,–15
9,–

17

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM 
ŠIKOVNÝ SYSLÍK
ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

Kája a Lenka mají novou spolužačku z Ukrajiny. Natálka zatím neumí moc dobře česky, zato velmi 
pěkně fotí. Holky napadne, že by ji mohly vzít do nedaleké syslí kolonie, kde by se daly pořídit 
zajímavé snímky. Během pozorování roztomilých hlodavců si všimnou mláďátka ležícího opodál. 
Vypadá to, že už nežije, když ale pohne tlapkou, děti si uvědomí, že ještě nic není ztraceno. Jak 
ale poskytnout malému syslíkovi pomoc?

Věk: 8+, 129 x 193 mm, váz., 128 str.

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
 OPUŠTĚNÝ MUFLONEK
 PROMRZLÁ VOLAVKA
 VYDĚŠENÝ KALOUS
 STAROSTLIVÁ VEVERKA

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Příběhy z české přírody, 
které se skutečně staly!

Pátrání 
s kouzelnou 

lupou

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–



KOUZELNÉ VÁNOCE
Užijte si vánoční čas od adventu až do Tří 
králů! Již podruhé spojila známá česká food-
blogerka Coolinářka síly s dalšími předními 
blogerkami a hvězdami českého Instagra-
mu, aby vytvořily knihu vánočních nápadů, 
které jsou originální, mají styl, a to pravé svá-
teční kouzlo. Najdete zde recepty, DIY návo-
dy a tipy, to vše doprovázeno atraktivními 
fotografiemi. Nechybí prostor pro plánování 
a vlastní poznámky, ke kterým se můžete ka- 
ždý rok vracet.

SIROTCI PŘÍLIVU
STRUAN MURRAY

Město je jediné místo, jaké kdy mladá vyná-
lezkyně Ellie poznala. Vždy věřila, že za hrani-
cemi jejího ostrova není nic k vidění. Pak ale 
příliv vyvrhne velrybu… a z jejího břicha vy-
leze neznámý chlapec. Občané Města tvrdí, 
že jde o Nepřítele – boha z legend, který po-
topil celý svět a nyní má v plánu zničit vše 
ostatní. Městští Inkvizitoři chtějí chlapce zlik-
vidovat, Ellie je však odhodlaná dokázat jeho 
nevinu. I za cenu toho, že odhalí své vlastní 
nebezpečné tajemství.

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY 
ZTRACENÁ SOUPEŘKA
AMANDA WILLSOVÁ

Poppy a její poník Neb se účastní své první skoko-
vé soutěže a Poppy je z toho pořádně nervózní. 
Proto si ani nevšimne, když v polovině přehlídky 
zmizí jedna ze soupeřek – nafoukaná dívka z boha-
té rodiny Georgia Canningová. Zanedlouho poté 
se ztratí i Poppyin milovaný oslík Chester a dívka si 
uvědomí, že je něco strašně špatně. Mají spolu 
obě zmizení něco společného? Dokáže Poppy roz-
luštit stopy dřív, než bude pozdě?

DRAČÍ OČI ČARODĚJKA
KRISTINA HLAVÁČKOVÁ

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

Věk: 11+, 129 x 193 mm, váz., 144 str.Věk: 14+, 145 x 210 mm, brož., 392 str.

299,–239,–

Věk: 11+, 130 x 200 mm, brož., 344 str.Věk: 10+, 200 x 252 mm, váz., 176 str.

499,–399,–
399,–31
9,–

249,–19
9,–

1818

349,–279,–

249,–19
9,–

249,–19
9,–

Také vyšlo:

DRAČÍ OČI ČERNÝ JEZDEC

Také vyšlo:

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY 
 DŮM NA VŘESOVIŠTI
 JÍZDÁRNA V OHROŽENÍ



LŽIČKA PLNÁ ZÁŠTI
ROBIN STEVENSOVÁ

Hazel zemřel její milovaný dědeček a Daisy je 
ráda, že může kamarádce dělat společnost a od-
jet s ní do rodinného sídla v krásném a rušném 
Hongkongu. Po příjezdu dívky zjišťují, že rodina 
Wongových se rozrostla o jednoho člena. Malý 
Teddy však není jediné překvapení, které tu na 
děvčata čeká. V rodinném kruhu dojde k tragédii 
a Hazel se z role vyšetřovatelky dostane do role 
podezřelé. Někdo se na ni totiž snaží hodit vraždu 
a únos k tomu!
Detektivní duo Wellsová a Wongová bude čelit 

nebezpečným 
gangům, záhad-
ným podezře-
lým a zlověst-
ným soukromým detektivům. Podaří se jim očis-
tit Hazelino jméno dřív, než bude pozdě?

Věk: 6+, 207 x 288 mm, brož., 48 str.

HRAVÉ POČÍTÁNÍ DO 20 
PREVENCE DYSKALKULIE
KAMILA BALHAROVÁ

Za problémy s počítáním často nestojí dys- 
kalkulie, ale nedostatečné zvládnutí matema-
tických dovedností. Trénujte je se svými dět-
mi a z matematiky se stane zábava.
V první části cvičebnice probereme předma-
tematické dovednosti – základní stavební ká-
men matematiky. Druhá část je zaměřena na 
rozvoj matematických představ a počítání do 
10. Třetí pak na počítání do 20 s přechodem 
přes desítku. Tak hurá na to!

Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 304 str.

ÚNIK Z KNIHOVNY 
PANA LEMONCELLA
CHRIS GRABENSTEIN

Kdo by neznal Luigiho Lemoncella – nejslav-
nějšího tvůrce her na světě! Dvanáctiletý 
Kyle je jeho velký fanoušek a milovník her 
všeho druhu. Když vyhraje pozvánku do 
nové supermoderní knihovny pana Lemon-
cella, je štěstím bez sebe. Spolu s jedenácti 
dalšími dětmi si užije noc plnou zábavy. Když 
však ráno chtějí odejít, dveře jsou zamčené. 
Dokáže parta dětí spolupracovat a vyluštit 
zapeklité hádanky? Kdo jako první najde 
cestu ven a vyhraje lákavou cenu?

Strhující dobrodružství o návštěvě 
supermoderní knihovny, z níž se 
vyklube úniková hra

369,–299,–

Věk: 12+, 130 x 200 mm, váz., 376 str.

349,–279,–

ZÁBAVNÁ LOGOPEDIE
IRENA ŠÁCHOVÁ

Nácvik správné výslovnosti patří v mnoha rodi-
nách ke každodenní rutině. Proto je důležité, 
aby procvičování všechny zúčastněné bavilo, 
bylo pestré a zábavné.
Sešit, který máte před sebou, všechna tato kri-
téria splňuje. Vše je předkládáno nenásilnou 
formou prostřednictvím zábavných úkolů, po-
pisováním obrázků, rýmováním či vyprávěním.
Najdete zde artikulační cvičení, ale i úkoly vě-
nované řečovému rozvoji, grafomotorice, po-
četním dovednostem a prostorové orientaci.

Věk: 4+, 210 x 297 mm, brož., 48 str.

249,–279,–

249,–279,–

Také vyšlo:

 ČAJ S KAPKOU JEDU
 ŠPINAVÁ ŠKOLNÍ HRA

169,–13
9,–

19

199,–15
9,–



Věk: 9+, 125 x 195 mm, váz., 256 str.

ODKAZ DRAČÍCH 
JEZDCŮ ERAGON, 
ELDEST, BRISINGR, 
INHERIT. (BOX)
CHRISTOPHER PAOLINI

Jeden chlapec… jeden drak… svět 
dobrodružství!
Nechte se vtáhnout do příběhu chudé-
ho farmářského chlapce Eragona, který 
najde v Dračích horách modrý kámen, 
z něhož se vyklube dračí mládě – Safira. 
Spolu se vydají na nebezpečnou cestu 
Královstvím ovládaným panovníkem, 
jehož zlo nezná mezí…
Kompletní vydání bestsellerové fantasy 
série, která nadchla miliony čtenářů po 
celém světě.

PERCY JACKSON 
KOMPLET 1.–5.DÍL – 
BOX
RICK RIORDAN

Kompletní vydání světového fantasy 
bestselleru v luxusním dárkovém 
boxu.
Mytologické bytosti ožívají… Krve-
lačné nestvůry se bouří… Bohové 
z Olympu kladou úkoly… Jmenuji se 
Percy Jackson. Do teď jsem si myslel, 
že jsem obyčejný kluk, kterého čeká 
vyhazov ze školy. Zjistil jsem ale, že 
můj otec je bůh z Olympu…

OLIVER 
KOCOUR, 
KTERÝ 
ZACHRÁNIL 
VÁNOCE
SHEILA NORTON

Kocourek Oliver jen výji-
mečně opouští svůj do-
mov v hostinci Myslivna. 
Když ale hospodu zničí 
požár, zůstane bez stře-
chy nad hlavou. Přátel-
skému kocourkovi se naštěstí podaří brzy najít ve 
vesnici nový domov.
Pak se však seznámí s nemocnou holčičkou Karoli-
nou, která nemá žádné kamarády. Oliver si vzpome-
ne na to, jak lidé pomohli jemu, a rozhodne se, že je 
nejvyšší čas na to, aby vesnice, ve které bydlí, zažila 
pravý vánoční zázrak…

HUGO 
A VÁNOCE 
POD PSA
SOPHIE PEMBROKE

Hugo je rozkošný, věčně 
hladový francouzský bul-
doček, který miluje svoji 
rodinu. Poté co začnou 
jeho páníčci říkat slova 
jako loď, zámek a Francie, 
Hugo pochopí, že se na 
Vánoce někam pojede. Ni-
kdy by ho nenapadlo, že to 
bude bez něj. Když zůsta-
ne trčet na ulici, zatímco auto s jeho lidmi mizí v dál-
ce, uvědomí si, že zůstal sám. A co je horší, bez 
všech těch dobrůtek, které k Vánocům patří!

VÁNOČNÍ 
PŘEKVAPENÍ
DAISY BELLOVÁ

Méďa je vzrušením bez 
sebe. Utekl z domova 
a čeká ho dobrodružství! 
Jenže prvotní nadšení brzy 
opadne. Když ho unavené-
ho, hladového a promrzlé-
ho najdou Woodsovi, ne-
tuší, že tím změní život 
sobě i jemu. Klára, Ben 
a jejich dcerka Emily právě 
prožívají těžké období. 
Emily je vážně nemocná a štěně je to poslední, co by 
chtěli rodiče řešit. Jenže Méďa a Emily jim hodlají do-
kázat, že tenhle pes je to nejlepší, co je mohlo po-
tkat…

Věk: 9+, 125 x 195 mm, váz., 296 str.Věk: 11+, 125 x 195 mm, váz., 272 str.20

329,–264,
–

Věk: 11+, 135 x 203 mm, brož., 1832 str.Věk: 10+, 136 x 206 mm, brož., 2480 str.

1190,–95
4,

–

999,–799,–

349,–279,–
299,–239,–

Vánoce bez rodiny 
a lahodných perníčků? 
To je snad zlý psí sen!



Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

101 aktivit proti nudě 264 Kč
Adventní pohádky 239 Kč
Ahoj, tak jsem tady 264 Kč
Byl jednou jeden život – kosti 239 Kč
Byl jednou jeden život – mozek 239 Kč
Byl jednou jeden život – srdce 239 Kč
Byl jednou jeden život – svaly 239 Kč
Čaj s kapkou jedu 279 Kč
Čáry máry škyt – Létající poník 199 Kč
Čekání na Vánoce 239 Kč
Čteme s obrázky – Čarodějnice Lexa a splašená hůlka 184 Kč
Čteme s obrázky – Veselé pohádky z lesa i zahrádky 199 Kč
Čteme s radostí – Vánoční kouzlo 184 Kč
Čteme sami – genetická metoda – Pohádkový kalendář 199 Kč
Čteme sami – Pohádkový kalendář 184 Kč
Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika 239 Kč
Disney – Adventní kalendář 599 Kč
Ditjačij iljustrovanij atlas – Čechija 199 Kč
Dračí oči – Čarodějka 239 Kč
Dračí oči – Černý jezdec 279 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Rošťácká žirafa 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo– Snaživý medvídek 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Šťastný hrošík 159 Kč
Hravé počítání do 20 – prevence dyskalkulie 159 Kč
Hugo a Vánoce pod psa 264 Kč
Hvězdy fotbalového hřiště – Kane 159 Kč
Hvězdy fotbalového hřiště – Lewandowski 159 Kč
Indigové pohádky – Kniha druhá 319 Kč
Jak udělat z rodičů opravdové superhvězdy 219 Kč
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Podsvětí 139 Kč
Jezdkyně světla – Volání osudu 239 Kč
Jezdkyně světla – Zrození legendy 219 Kč
Kája a Bambuláček – bambulková zábava 239 Kč
Když jde malý bobr spát 104 Kč
Klub Tygrů – Gladiátorův zlatý poklad 159 Kč
Klub Tygrů – Po stopách yettiho 159 Kč
Klub Tygrů – Ukradený vynález 159 Kč
Kočička Hamley a ztracená dýně 199 Kč
Koně – Příběhy z celého světa 199 Kč
Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Komiksové příběhy 1 184 Kč
Kouzelné Vánoce 399 Kč
Kouzelný klíč – Konec duchů na Hlodavčím zámku 199 Kč
Krásné české Vánoce – Josef Lada 199 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Kronika Cartera Kanea – Rudá pyramida 319 Kč
LEGO® City Souboj s plameny 159 Kč
LEGO® Harry Potter™ Síla čarodějek 159 Kč
LEGO® NINJAGO® Obránci městečka Ninjago 159 Kč
Luštění pro děti – O psech, kočkách a koních 139 Kč
Luštění pro děti – vtipy a hádanky 79 Kč
Lžička plná zášti 299 Kč
Malvínčiny Vánoce 199 Kč
Mega traktory 184 Kč
Minecraft – Začínáme hrát 239 Kč
Moderní encyklopedie pro děti – Predátoři 319 Kč
Moje (ne)dokonalé plány – Všem se nezavděčíš 239 Kč
Moje recepty – zápisník 199 Kč
Molly a kočičí kavárna 239 Kč
Můj adventní kalendář 639 Kč
Můj magický rok – Kreativní zápisník 299 Kč
Můj zářivý zápisník 199 Kč
Na stopě zločinu 3 – Dům plný špiónů 239 Kč
Nasedat, jedeme! 279 Kč
Nejkrásnější dárek 219 Kč
Nejseverovatější sever 299 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Opuštěný muflonek 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Promrzlá volavka 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Šikovný syslík 159 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem – Vyděšený kalous 159 Kč
O Kerýskovi – Pohádky o dubovém panáčkovi 219 Kč
O modrém ptáčkovi 279 Kč
O princezně, která ráčkovala 234 Kč
Odkaz Dračích jezdců – Eragon, Eldest, Brisingr, Inherit. 954 Kč
Oliver – kocour, který zachránil Vánoce 279 Kč
PERCY JACKSON – komplet 1.-5.díl – box 799 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Dům na vřesovišti 199 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Jízdárna v ohrožení 199 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Ztracená soupeřka 199 Kč
Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? 219 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko 159 Kč
Příběhy vánočních skřítků 199 Kč
Příběhy z Vrbového hájku – Lištička a víla 139 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Příběhy z Vrbového hájku – Sovička a jednorožec 159 Kč
Příběhy z Vrbového hájku – Srneček a drak 139 Kč
Příběhy z Vrbového hájku – Veverka a mořská panna 159 Kč
Příběhy ze zoo – Lachtánek nezbeda 199 Kč
Příběhy ze zoo – Opička neposeda 219 Kč
Psi – Příběhy z celého světa 199 Kč
Psí záchranářky – Báječný pes 199 Kč
Psí záchranářky – Čtyřnohá divoška 199 Kč
Psí záchranářky – Poprvé do akce 199 Kč
Roblox 100% neoficiální – Megahity 219 Kč
Sherlock Holmes – Studie v šarlatové 199 Kč
Sirotci přílivu 319 Kč
Sněhuláci z Mrkvonos 239 Kč
Staré řecké báje a pověsti – pro děti 199 Kč
Start-up gang 219 Kč
Stránky & spol. – Tily a knižní tuláci 279 Kč
Špinavá školní hra 279 Kč
Tlapková patrola – Dárkový box 2 559 Kč
Tlapková patrola – Supertlapky zasahují 139 Kč
Únik z knihovny pana Lemoncella 279 Kč
Úžasná semínka 199 Kč
Vánoční hrátky pro šikuly 1 + 2 189 Kč
Vánoce – historie, zvyky, tradice 279 Kč
Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada 319 Kč
Vánoční pohádka 239 Kč
Vánoční překvapení 239 Kč
Včelka Meduška – Pohádky z včelího úlu 239 Kč
Vtipy pro děti: Srandičky kočičí partičky 199 Kč
Vyškrabávací obrázky s aktivitami – 
Třpytiví jednorožci

239 Kč

Z. Svěrák a J. Uhlíř DĚTEM 399 Kč
Zábavná logopedie 139 Kč
Začínáme číst – Bajky 219 Kč
Začínáme číst – Pohádky 219 Kč
Zasněžené Vánoce 199 Kč
Země příběhů – Kouzelné přání 279 Kč
Země příběhů – Na vlnách fantazie 279 Kč
Země příběhů – Návrat Kouzelnice 319 Kč
Země příběhů – Srážka světů 299 Kč
Země příběhů – Varování bratří Grimmů 319 Kč
Země příběhů – Za hranice království 319 Kč
Zimní hříbě 199 Kč
Zimní tulipán 239 Kč

OBJEDNÁVKA 
Z KATALOGU 
KKF VÁNOCE 
2022

Otoč
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Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 408 str.

KRONIKA CARTERA 
KANEA RUDÁ 
PYRAMIDA
RICK RIORDAN

Carter Kane cestuje už šest let se svým ot-
cem, věhlasným egyptologem, z místa na 
místo. Vlastní sestru Sadie, která žije s pra-
rodiči v Londýně, skoro nezná. Setkávají se 
jen dvakrát do roka – tentokrát během ná-
vštěvy Britského muzea.
Jenže pozor – egyptští bohové se probou-
zejí a Kaneovy čekají Vánoce, jaké dosud 
nezažili. Sourozenci zjistí děsivou pravdu 
o své rodině a tajemné egyptské bohy po-
znají z mnohem větší blízkosti, než by je kdy 
napadlo.

399,–31
9,–

Věk: 10+, 210 x 290 mm, váz., 64 str.

NA STOPĚ ZLOČINU 
DŮM PLNÝ ŠPIÓNŮ
PAUL MARTIN

Interaktivní detektivní komiks pro chytré 
děti.

Vítejte v  místech, kde se to jenom hemží 
zločinem. Zvládnete vyřešit všechny za-
peklité případy? Staňte se detektivem 
a  pusťte se do vyšetřování! Seznámíte se 
s  výpověďmi svědků, prozkoumáte okolí 
a na základě stop odhalíte pachatele. Čeká 
na vás Sabotáž v  Santa Klausově továrně, 
Poklad na Langustě, Zá-
plava na kluzišti a mnoho 
dalších zábavných krimi-
nalistických hádanek.

Věk: 10+, 130 x 200 mm, váz., 160 str.Věk: 10+, 130 x 200 mm, váz., 272 str.

MOLLY A KOČIČÍ 
KAVÁRNA
MELISSA DALEYOVÁ

Když Mollyinu milovanou majitelku odvezou 
do pečovatelského domu, odmítne žít v no-
vém domově se smečkou zlých psů. Útěk za 
lepší budoucností ji dovede na práh staré ka-
várny, do které se právě nastěhovala nová ma-
jitelka.
Debbie si kočičku ihned zamiluje, stejně jako 
návštěvníci kavárny. Pak však přijde udání a hy-
gienická stanice začne přítomnost kočky v ka-
várně řešit. Najde Molly spolu s Debbie a její 
dcerou Sofií způsob, jak z maléru ven?

ZASNĚŽENÉ VÁNOCE
TAYLOR GARLANDOVÁ

Chloe se nemůže dočkat! S tatínkem a jeho no-
vou přítelkyní pojedou na předvánoční víkend 
do hor. Poprvé se tam setká se svou budoucí ne-
vlastní sestrou Sandy a je rozhodnuta udělat 
všechno pro to, aby z nich byly kamarádky.
Když se po příjezdu na horskou chatu do sebe 
pustí její pes a Sandyina kočka, Chloe je hned jas-
né, že to není dobrý začátek. Najdou dívky, jejich 
rodiče i domácí mazlíčci způsob, jak spolu vyjít 
a zachránit Vánoce?

249,–19
9,–

299,–239,–

299,–239,–

Vánoční rodinný příběh 
o nových začátcích, kamarádství 

a rozpustilých zvířátkách
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