EDIČNÍ PLÁN
leden-červen
2020

I když to teď, na začátku února, možná tak nevypadá, brzy to
začne! Jaro a léto nás zavede na sluníčkem prohřáté lavičky, voňavé
meze, kavárenské židličky, náplavky u řek, písečné pláže… zkrátka
na všechna ta místa, která svádí k tomu uvelebit se a začít číst.
Abyste věděli, co jsme pro vás na první polovinu roku 2020
nachystali, připravili jsme tento ediční plán. Věříme, že si v něm
vyberete a vybranou papírovou krásku (či krásky) na některá výše
zmiňovaná místa vezmete😊.
Užijte si listování a ať se vám naše nabídka líbí!

Vaše redakce nakladatelství Fragment

TOP TITULY
Začátek nové série

KRVAVÝ LÍSTEK
Crystal Smithová

Princezna Aurélie vidí duše zemřelých a praktikuje krvavou magii.
I když nosí na hlavě korunu, za obojí by mohla skončit na hranici
jako čarodějnice. Proto v přestrojení za služku uteče do sousedního
království.
Pocit štěstí z nově navázaných přátelství, lásky k tajemnému cizinci
a ze svobodně provozované magie však netrvá dlouho. Minulost je
jí v patách, stejně jako duše pradávné královny, která jí odhalí
pravdu o plánovaném spiknutí, jemuž jen ona může zabránit.
Pomůže království, kde by ji bez okolků odsoudili k smrti, nebo dá
přednost svobodě, kterou teprve nedávno získala?

Romantická zápletka, nebezpečná magie a příběh plný zvratů.
Skvostný retelling pohádky bratří Grimmů Princezna Husopaska.

Nejočekávanější fantasy debut
roku 2019!

Vychází v lednu 2020
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TOP TITULY
Začátek nové série

KRÁSKY

Dhonielle Claytonová
V honosném světě Orléans je krása nade vše. Lidé se zde rodí šedí
a pouze Krásky mohou díky svému talentu měnit jejich zevnějšek
i povahu. Po jejich doteku touží každý, ale jen ti, kteří zaplatí, si
mohou jejich služby dovolit.
Camellie je Kráska, ale to jí nestačí. Chce být nejlepší Kráskou v zemi. Tou, kterou si vybere samotná královna, aby sloužila její rodině
a žila spolu s ní na královském dvoře.
Pozlacené zdi paláce však skrývají tajemství. Camellie a její sestry
brzy zjistí, že jejich schopnosti lze zneužít pro velmi temné a zvrácené účely.
Nechá se Camellie přesvědčit, aby porušila tabu, riskovala život
a použila svoji moc způsobem, o jehož existenci neměla potuchy?
Pomůže umírající princezně, a navždy tím změní svět?

"Krásky jsou naprosto fascinující. Barvitý
svět plný propracovaných detailů i postav,
je okouzlující i děsivý zároveň. Knihu jsem
přečet la jedním dechem a okamžitě se
zamilovala do všeho, co nabízí: chytrou
a talentovanou hrdinku, tajemnou romanci
a pravé přátelství.”
– Marie Rutkoski, autorka bestsellerové trilogie
Kletba vítězů
Vychází v březnu 2020

Young Adult
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TOP TITULY
Začátek nové série

LUNASTEROVÉ
Skok nad hvězdami
Natalja Ščerba

Vítejte ve světě Lunasterů. Podobá se tomu našemu, v mnoha
ohledech je ale velmi odlišný. Mimo obyčejných beztvářných
ho obývají okřídlení Lunojasní, jejichž síla je spojená s
Měsícem, a Asterové – hvězdní skokani, kteří umí vyhledávat
zvláštní znaky a najít podle nich cesty do jiných světů. Mezi
Lunojasnými a Astery panuje dlouholetá rivalita, ale jejich
osudy jsou zároveň vzájemně provázané…
Do chvíle, než se ve městečku objevila zvláštní dívka
Celestina, zabíjel Tim čas potyčkami se svým největším
soupeřem Alexem a běháním po střechách, odkud pozoroval
vzdálené hvězdy. V její přítomnosti však najednou hvězdy
začaly být na dosah a Měsíc se ukázal v novém, tajemném
světle. Setkání mladé Astry Celestiny, Lunojase Alexe
a zdánlivě obyčejného Tima bylo náhodné, zato osudové.
Co spojuje jejich původně tak vzdálené životy?

První díl fantasy série
od autorky ČASODĚJŮ,
která vás vynese do nebe
Již vyšlo:
Vychází v březnu 2020

Pro čtenáře od 12 let
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TOP TITULY
Začátek nové série

ZVÍŘECÍ DETEKTIVKA
Ve vlčím doupěti
Anna Starobiněcová

Chtěl, aby v Dalekém lese už konečně někdo spáchal skutečný
zvířecí zločin, nějaké opravdové zvěrstvo … Všechny ty drobné
nesmělé přestupky, ze kterých se skládal jeho každodenní
život – těch už měl až po krk! Krádež cedrové šišky, neuklizený
trus na pasece, vyškubnuté pero z ocasu – koho to zajímá?
Tyhle delikty zcela postrádaly fantazii, smělost, krutost i
zákeřnost…
Ale teď se to stalo! Vražda! Truchlící vdova, hamižní advokáti,
svědkové, podezřelí… Přesně jak to má být v opravdové zvířecí
detektivce. Zkušený detektiv Jezevec Starší a jeho pravá ruka,
mrštný a horkokrevný Jezevecour, už jsou pachateli na stopě…

Poutavý dobrodružný příběh pro děti
od mezinárodně uznávané autorky
Anna Starobiněcová stihla vystřídat celou řadu povolání, než přišla na to, že ji ze
všeho nejvíc baví vymýšlet příběhy, které čtenáře chytnou a už nepustí. Dnes jsou
její knihy překládány do mnoha jazyků, získávají literární ceny a točí se podle nich
filmy. Pro dospělé píše strhující hrůzostrašné pohádky, kterými si už stačila
vysloužit přízvisko „ruský Stephen King“. Pohádky, které píše pro děti, nejsou
hrůzostrašné, ale jsou stejně strhující..
Vychází v březnu 2020

Pro čtenáře od 8 let
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TOP TITULY
Stand-alone

ČTYŘI MRTVÉ KRÁLOVNY
Astrid Scholteová

Čtyři mrtvé královny. Tři dny na dopadení vraha. Dvě
milostné aféry. Jeden šokující zvrat.
Šestnáctiletá Keralie vypadá jako neviňátko, ve skutečnosti je ale
jednou z nejschopnějších zlodějek a lhářek v Quadaře. Varin je
jejím dokonalým protikladem – poctivým a bezúhonným
občanem, pro něhož má pravda cenu zlata. Kdyby Keralie tušila,
že krádeží na objednávku zaplete sebe i jeho do spiknutí, které
skončí smrtí královen všech čtyř regionů Quadary, tu práci by
nepřijala.
Teď už je ale pozdě. Pokud chtějí ulehčit svému svědomí, musí
přijít na to, kdo za rafinovanými vraždami stojí. Zemí se šíří
panika a vrah je pořád jeden krok před nimi. A jde i po nich...

Naprosto dokonalá fantasy
detektivka!
Pusťte si oficiální book trailer
ZDE

Vychází v dubnu 2020

Young Adult
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TOP TITULY
Stand-alone

JEDEN ROK BEZ TEBE
Nina de Pass

San Francisco. Nový rok. Tragická nehoda po silvestrovské party.
Cara přežije. Její nejlepší kamarádka, G, ne.
O devět měsíců později Caru stále stravuje vina a zármutek,
bojuje sama se sebou. Matka ji proto pošle na internátní školu
ve Švýcarsku, kde nikdo nezná ji, ani její minulost. A tak to má
i zůstat. Noví spolužáci Ren a Hector to ale vidí jinak. Jsou
rozhodnuti rozbít zdi, které kolem sebe Cara tak pečlivě
vystavěla, a vrátit ji zpět do života. A Cara možná i chce, aby se
jim to povedlo… zvláště Hectorovi, který ji zřejmě chápe jako
nikdo jiný. Čím blíž se však k němu dostává, tím víc se jí vzdaluje
G a vzpomínky na ni.
Dokáže Cara jít dál a vyrovnat se konečně s tím, co onu osudnou
noc udělala? A zaslouží si vůbec druhou šanci?

Před svědomím
neutečeš!

Vychází v dubnu 2020

Young Adult
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TOP TITULY
Stand-alone

NEVĚŘTE HUNTEROVI
Karolína Bendová

Moje matka měnila partnery jako ponožky, ale protože mne do
toho většinou nijak nezatahovala, bylo mi to fuk. Pak si ale našla
pana Huntera a obě dvě jsme se k němu přestěhovaly.
V okamžiku, kdy jsem poznala jeho rodinu, jsem začala přemýšlet
nad významem slova "správný". Čtyři nevlastní bratři a jejich malá
sestřička naprosto změnili můj klidný svět. Zabydlely se v něm
zmatek, zlost a lži.
Jak jen mohu přežít mezi kluky? A jak moc se u Hunterových
změním? Budeme dál žít své životy, nebo už nic nebude tak jako
dřív?

Zakázané vztahy,
rodinné tajemství
a nebezpečná láska
v jednom z nejčtenějších
příběhů na Wattpadu

Vychází v lednu 2020

Young Adult
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TOP TITULY
Stand-alone

NEBE ZE ZLATA
Laura Woodová

Tajemná krása dlouho opuštěného panského sídla sedmnáctiletou Lou vždycky lákala. Natolik, že se začala vkrádat do sadu,
který ho obklopoval, a nakonec i do domu, kam si tajně chodila
číst. Její návštěvy ukončil až návrat majitelů. Dříve tiché místo
ožilo a proměnilo se v dějiště nikdy nekončících večírků
a plesů.
Lou se s majiteli brzy spřátelila a život společenské smetánky
si začala užívat plnými doušky. Vzdala se svých vlastních ambicí
a propadla lehkomyslnosti. Brzy však zjistila, že rodina
Cardewových má tajemství a že pod třpytivým pozlátkem se
ukrývá prázdno a temnota...

Skvěle napsaný romantický
příběh, který vám připomene
atmosféru románu
Velký Gatsby
v celé jeho dekadenci a kráse
Vychází v lednu 2020

New Adult
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TOP TITULY
Stand-alone

TŘPYTIVÁ HODINA
Iona Greyová

Selina Lennoxová patří ke zlaté mládeži. Její život je nekonečný
večírek plný alkoholu a skandálů, který má jediný cíl: vyhnout se
nudnému životu, který jí naplánovali rodiče.
Lawrence Weston je chudý malíř, který jedné noci nečekaně
vstoupí do Selinina života, a ačkoliv si uvědomuje, že dívka jejího
postavení nikdy nemůže být jeho, nedokáže ji opustit. Láska,
kterou prožívají, je opravdová. Selina sní o šťastném životě po
jeho boku, pak ale dojde k tragédii, která ji donutí učinit
rozhodnutí, které je bezpečné, místo toho, které je správné…
Román o vášni, zármutku, ztrátě a tajemstvích, zasazený do
období bouřlivých změn mezi dvěma světovými válkami.

Novinka od autorky
bestselleru
Dopisy, které nikdo
nečetl

Vychází v lednu 2020
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TOP TITULY
Stand-alone

RYTMUS, JÁ & MALYCHIN
Mariana Zapata

Šestadvacetiletá Gaby Barreto má mnoho tváří. Je čestná,
sarkastická, kamarádská i protivná – záleží na tom, koho se
zeptáte. Rozhodně ale není hloupá.
Když jí brácha nabídne, aby jela s jeho kapelou na turné a
prodávala jim merch, moc dlouho se nerozhoduje. Je zrovna bez
práce, má za sebou dost nechutný rozchod, takže by byla hloupá,
kdyby tuhle šanci zazdila. A to ona přece není! Dvě kapely, tři
kontinenty, jedna koncertní šňůra. Devadesát dní ve společnosti
tří milovaných magorů a osmi úplně cizích lidí. To přece dá!
Kdyby jen Saša Malychin, zpěvák z té druhé kapely, neměl tak
skvělé tetování… výjimečnou osobnost… nádherné tělo… a nebyl
tak neskutečně vtipný…

Novinka
od autorky
bestselleru
KULTI

Vychází v dubnu 2020

New Adult
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TOP TITULY
Stand-alone

NAMAZANÝM DOLŮ
Nikola Valová

Valentýnin život je jak béčkový film. Bydlí v suterénním bytě,
říká si herečka, ale o pořádnou roli zatím nezavadila. Krásný
princ, který by v upnutém triku spočinul u jejích dveří a řekl,
miluji tě, nějak nezvoní. Extázi v poslední době prožívá jen v
okamžiku, kdy se zakusuje do své oblíbené snickersky.
Když se v jejím životě objeví dva muži naráz – kamarád z
dětství a charismatický herec z holandského souboru, který
hostuje u nich v divadle – cítí v kostech, že se blíží "dramatický
zvrat". Bude ale směrem k lepšímu, nebo k horšímu?

Svižný humoristický román,
ve kterém se pozná
leckterá z nás.
Budete se smát nahlas!

Vychází v březnu 2020
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TOP TITULY
Vítězka 3. ročníku literární soutěže Hvězda inkoustu

FUTURUM
Petra Podolová

Praha, rok 2120. Městem zní strašidelné historky o tom, jak
temné postavy s rudýma očima sbírají z ulic a hrobů těla
mrtvých a odnášejí je kamsi do podzemí. Damiáš těm
povídačkám nikdy nevěřil. Když se ale objeví jeho Dany, která
před rokem zmizela neznámo kam, začne měnit názor. Je jiná,
mluví o tom, že ji unesli a udělali z ní něco nelidského. Dam
udělá všechno proto, aby jí lidskost vrátil. Klidně se postaví i
zrůdám pekelným...

Vize postapokalyptické Prahy
od vítězky literární soutěže
HVĚZDA INKOUSTU

Vítězné tituly
předchozích ročníků:
Vychází v květnu 2020

Young Adult
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TOP TITULY

Edice světové fantasy PENDRAGON
Slovo PENDRAGON pochází z velštiny a překládá se jako velitel nebo dračí hlava. Znalci Artušovské legendy je znají jako přídomek Artušova otce,
krále Uthera. Pro nás představuje pomyslné spojení se světem mýtů, pověstí a hrdinských příběhů, a proto jsme si je vybrali jako název pro novou
ediční řadu světové fantasy.
V edici PENDRAGON chceme čtenářům přinášet nejzvučnější jména a díla tohoto žánru. Autory nové i klasiky, jejichž kvalitu prověřil čas. Díla
oceňovaná kritikou i čtenáři. Pevně věříme, že se knihy s mečem na hřbetě stanou zárukou kvality a že žánr fantasy představí v celé jeho pestrosti,
rozmanitosti a kráse.

KRONIKY DEŠTNÉ DIVOČINY – Dračí město
Robin Hobb

Lidé i draci konečně doputovali k bájnému městu Kelsingra. Z paluby živé lodi Tarman, vedené
svérázným kapitánem Leftrinem, objevují svět strašidelných ulic lemovaných obrovskými budovami
z černého kamene a míjejí sochy, které vypadají jako živé. Proč slyší podivný šepot a mají pocit, že je
někdo pozoruje?
Čas běží a chalcedští vrazi jsou drakům i strážcům v patách. Kdo bude slavit vítězství?

Závěrečný díl série

Kroniky Deštné
divočiny

vyjde
v listopadu 2020

Vychází v květnu 2020

Již vyšlo:
Fantasy
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TOP TITULY

Edice světové fantasy PENDRAGON
Slovo PENDRAGON pochází z velštiny a překládá se jako velitel nebo dračí hlava. Znalci Artušovské legendy je znají jako přídomek Artušova otce,
krále Uthera. Pro nás představuje pomyslné spojení se světem mýtů, pověstí a hrdinských příběhů, a proto jsme si je vybrali jako název pro novou
ediční řadu světové fantasy.
V edici PENDRAGON chceme čtenářům přinášet nejzvučnější jména a díla tohoto žánru. Autory nové i klasiky, jejichž kvalitu prověřil čas. Díla
oceňovaná kritikou i čtenáři. Pevně věříme, že se knihy s mečem na hřbetě stanou zárukou kvality a že žánr fantasy představí v celé jeho pestrosti,
rozmanitosti a kráse.

KRÁLOVSTVÍ LOTOSU – Rudá křídla
Elizabeth Bearová

Gage a Smrťák splnili své poslání a úspěšně doručili vládkyni jednoho z Lotosových království zprávu od
čarodějky z Messalinu. Ukázalo se, že obsahuje neobvyklou hádanku, která by měla pomoci v nadcházející
válce, ale nikdo ji nedokáže rozluštit. Zatímco Smrťák zůstává u mladé královny Mrithuri a připravuje se na
válku, Gage se vydává do nehostinné pouště. Pouze tam, v zemi draků, kde člověk nemá šanci přežít, může
najít řešení hádanky…

V edici Pendragon také vyšlo:

Vychází v dubnu 2020
Fantasy
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TOP TITULY
Pokračování série

STAROSTI Z RADOSTI
Alena Blanářová

Ze života na mateřské už Anežce začíná jít hlava kolem, a tak
nutně potřebuje změnu. Bude kýženým rozptýlením práce s
malými špunty v mateřské školce nebo návrat k její dětské lásce
– ke koním? Jisté je, že jedno i druhé jí přinese perné i veselé
chvilky a taky důležité poznání. Uvědomí si, že i když má někdy
pocit, že na ni všechno padá, má po ruce hned několik berliček,
které ji vždycky podrží –milující rodinu, šílené příbuzné,
nezkrotná psiska, moravský vzduch nebo třeba lásku k Miku
Tysonovi.
Těžkosti a trapasy k životu patří a koření ho stejně dobře jako
humor, štěstí a láska. Stačí jen uhlídat ten správný poměr a
zůstat optimistou!

Anežčina
bláznivá jízda životem
pokračuje!
Volné pokračování
humoristického románu

Již vyšlo:
Vychází v květnu 2020

Pro dospělé
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TOP TITULY
Pokračování série

MĚSTO ZRADY
Martina Čekalová

Vždy ukaž svou duši. Drž se pravidel. Neopouštěj bezpečí Soulcity.
Do dneška by mě nenapadlo o těchto zásadách pochybovat, natož
je porušit. Město už ale není tak bezpečné jako kdysi.
Po nedávném útoku se zpřísnila bezpečnostní opatření a obyvatelé
začínají být neklidní. Proslýchá se, že skupina uprchlíků plánuje na
město zaútočit, a tím dost možná vyzradit naši existenci. Vždy
jsem si myslela, že za hranicemi čeká jen svoboda, ale možná se
pletu. Přišel čas zjistit, jak to je. Jmenuji se Raven
a chystám se utéct z utajeného města.

Pokračování
výjimečného young
adult debutu
MĚSTO DUŠÍ,
který získal prestižní
cenu HumbookStart
2019

Vychází v květnu 2020
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Již vyšlo:
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TOP TITULY
Pokračování série

DVĚ TEMNÉ VLÁDKYNĚ
Kendare Blake

Královna Katharina konečně získala korunu, královstvím se však
nesou nespokojené hlasy a jejich volání každým dnem sílí.
Mirabella a Arsinoe se ukrývají na pevnině a každou noc prožívají
svou vlastní noční můru. Zjevuje se jim přízrak proslulé Modré
královny, jenž svým kostnatým prstem ukazuje k moři a dává
jasný pokyn: vraťte se na Fennbrin.
Chystá se povstání, s nímž má Modrá královna možná víc
společného, než by kdokoli hádal… nebo čekal.

Tři sestry už své
karty vynesly.
Další královna
však svou
partii teprve
rozehraje!

Vychází v květnu 2020
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Již vyšlo:
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TOP TITULY
Pokračování série

EVERLESS – Panství zášti a lásky
Sara Hollandová

Jules Emberovou vychovávali v přesvědčení, že Alchymista je zlý
a Čarodějka dobrá. Jules je převtělený Alchymista, a možná právě
proto ji teď obviňují z vraždy královny i její dětské lásky, Roana.
Jules ví, kdo má obě úmrtí na svědomí. Není jí to ale nic platné,
když na její hlavu vypsali odměnu a ona musela z Everless uprchnout. Jdou po ní všichni, včetně pravé vražedkyně a jejího úhlavního
nepřítele, Čarodějky Caro.
Jules už prožila jedenáct životů, ale na rozdíl od Čarodějky, která
ovládá své schopnosti dokonale, nemá ke vzpomínkám a zkušenostem, které během nich získala, přístup. Pokud Jules nechce navždy
ztratit svůj domov, musí Caro porazit. Získá zpět svoji minulost
a s ní i ztracenou čest?

Čas je zbraň.
Jen ona ví, jak
ji použít!

Již vyšlo:

Závěrečný díl
duologie

Vychází v dubnu 2020

Young Adult

18

TOP TITULY
Pokračování série

APOLLÓNŮV PÁD
Hrobka nemrtvých
Rick Riordan

Být Apollónem není hračka, obzvlášť když vás vykážou z Olympu,
a ještě vás uvězní v těle smrtelníka Lestera Papadopoulose. Řecký
bůh na cestě za znovuzískáním někdejších schopností se tentokrát
vydává do Tábora Jupiter v Sanfranciském zálivu. Všehoschopní
římští imperátoři míří tamtéž, aby zaútočili na římské polobohy
novými ničivými zbraněmi. A co hůř, na pomoc si vedou mocného
spojence – ani živého, ani mrtvého, ale o to nebezpečnějšího.

4. díl série ze světa Percyho Jacksona
Již vyšlo:

Vychází v březnu 2020

Pro čtenáře od 11 let
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TOP TITULY
Pokračování série

KRONIKY KAVALONU
Kletba oceánu
Kim Foresterová

Doba je zlá a útokem na Svobodné město se porušil léta trvající mír
mezi národy Kavalonu. Pevnostní ostrov už také není bezpečný,
protože jej napadla děsivá stvoření podobná kelpiím. A v hlavním
městě kentaurů Lysandrův otec střeží své hrozivé tajemství.
Vypadá to, že od podivných útoků z poslední doby vedou stopy do
skryté laboratoře pod vyhaslou sopkou. Kniha kouzel, kterou
kentauři před sto lety přísahali zničit, se znovu objevila a padla do
nesprávných rukou. Strašliví minotauři – tvorové, jež všechny národy
považovali za dávno vyhynulé, s ní provádějí kruté experimenty,
a nezastaví se před ničím.
Již vyšlo:

Nová válka je na
spadnutí.
Dokáží naši hrdinové
Kavalon zachránit?

Vychází v květnu 2020

Pro čtenáře od 11 let
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TOP TITULY
Pokračování série

ALEA – DÍVKA MOŘE
Poselství deště
Tanya Stewnerová

Alea zná konečně pravdu – její matka Nelani žije. Doufá, že by od
ní mohla získat důležité informace o mořských lidech, ale také
o Anthee – Aleině dvojčeti. Posádka Alfa cru tedy dělá všechno
proto, aby se s ní setkala co nejdříve. Plavbu jim stále komplikuje
doktor Orion, ale i nejistota. Na čí straně je doopravdy princ
Vodních panen Cassaras a jaká další tajemství ještě skrývá?

Jaká tajemství skrývá princ
Vodních panen Cassaras?

5. díl velkolepého příběhu
Již vyšlo:

Vychází v červnu 2020

Pro čtenářky od 10 let
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TOP TITULY
Pokračování série

LAPKA – Poklad tří králů (3. díl)
Janne Kukkonen

Neohrožená loupežnice Lili už prošla tajuplné hrady, prozkoumala
ponurá sklepení i hrobky ukrývající drahocenné poklady. Poradila
si zatím se vším, ale Klan ohně jí nelítostně šlape na paty. A
začíná jít do tuhého. Jak se zachová tváří v tvář dávno pohřbeným
silám, které nikdy neměly za cíl nic jiného než zničit lidské
pokolení?

Poradí si loupežnice Lili s prastarými
silami zla?
Závěr dobrodružného fantasy komiksu!

Již vyšlo:
Vychází v únoru 2020

Pro čtenáře od 10 let
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TOP TITULY
Pro nejmenší

JAK MYŠKA HLEDALA KAMARÁDY
Nina Mav Hrovatová
Ilustrovala Kristina Krhinová

Osamělá myška by si moc ráda našla kamarády. Vydává se tedy
na cestu do lesa, který umí být pořádně strašidelný. Potká tam
sice spoustu laskavých tvorů, jenže někdy rychleji mluví, než
myslí, takže každé zvířátko nakonec něčím urazí. Uvědomí si
myška, v čem udělala chybu? Přijde na to, že není důležité, jak
kdo vypadá, ale jaký je uvnitř?

Něžný příběh o hledání
kamarádů
v krásně ilustrované knížce
pro malé děti

Vychází v lednu 2020

Pro děti od 4 let
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TOP TITULY
Pro nejmenší

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ
KOMETY JULIE
Hana Lehečková
Ilustroval Ondřej Dolejší

Na noční obloze, až úplně vzadu, v tom nejzazším
rohu vesmíru je docela malé, ale jasné světýlko. Vidíte
ho? To je kometa Julie. Už tisíce let putuje napříč
galaxiemi a zažívá věci možné i nemožné. Potkává
bytosti skutečné i neskutečné a zakouší příběhy
doslova nadpozemské. Vydejte se společně s ní do
útrob Černé díry, na návštěvu planety Hliňanů nebo jí
pomozte porazit nebezpečnou kometu Můrii z paralelního vesmíru.

Novinka od
tvůrců
oblíbeného
Podpostelí!
Již vyšlo:

Vychází v dubnu 2020

Pro děti od 4 let
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TOP TITULY
Pro nejmenší

KUBA & OSVALD
Dully & Dax

Domácí skřítek Kuba má nelehký úkol. Aby složil zkoušku, musí
dát do pořádku starý prázdninový domek a vytvořit z něj
útulné místo, kde by chtěl bydlet každý. Jenže to se snadněji
řekne, než udělá. V domě totiž bydlí svéhlavý křeček Osvald,
který po Kubovi hází borůvkami, schovává mu věci ve svých
naducaných tvářích a nevynechá jedinou příležitost, aby skřítka
z domu vystrnadil. Najdou ti dva nakonec společnou řeč?

Nezvaný host
versus
svéhlavý nájemník.
Jak tohle dopadne?

Vychází v dubnu 2020

Pro děti od 6 let
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TOP TITULY
Pro knihomoly

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

Nenajdete lepší dárek pro
ty, kdo milují knihy, než je
tento deník. Tak ho
někomu věnujte,
nebo obdarujte sami sebe!

Vychází v únoru 2020

Pro čtenáře od 12 let
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NOVÉ SÉRIE
LILLY
Prázdniny na koni

AGENTURA PENDERGAST
Kníže temnot

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

Na úpatí sochy Svobody je ukryto sídlo jedné
velmi tajné organizace. Její agenti mají zásadní
úkol: mezi davy přistěhovalců, kteří připlouvají
do New Yorku, odhalit upíry a vlkodlaky a zamezit tomu, aby konali své špinavé skutky.
Jenže bouchač Joe a kartářka Delia už to
nezvládají a potřebují posilu. Bude zlodějíček
Finn Donovan pro agenturu pana Pendergasta
přínosem? Přece jen šlohnout peněženku je
snazší, než bojovat s nestvůrami. Nebo ne?

Jitka Komendová

Christophe Lambert

Vychází v květnu 2020

Vychází v dubnu 2020
Pro holky od 8 let

Pro kluky i holky od 9 let

MÁGOVÉ Z AGARVENY – Prokletá pevnost
Markéta Prášková

Pohár trpělivosti královny Deily přetekl. Krutí a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál víc ohrožují své okolí a nastal čas je
zarazit. Do svých služeb proto povolá věrného čaroděje Kendrika, zloděje, rváče a karbaníka Dreka, a léčitelku Nomi. Věří, že
právě oni zvládnout zastavit temnotu, která se z pevnosti šíří. Podaří se této nesourodé trojici osvobodit čarodějku Siran?
Vymyslí taktiku, která povede k vítězství, nebo zažijí, jak chutná porážka?

Klasická fantasy plná magie, hrdinských skutků
i zákeřných úskoků
Vychází v únoru 2020
Pro čtenáře od 13 let
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NOVÉ SÉRIE
STRÁŽKYNĚ BRÁNY – Dědictví
E. E. Holmesová

"Brána je otevřená..."
Tato záhadná slova probudí studentku univerzity Jess Ballardovou z děsivého snu do ještě děsivější reality.
Život s věčně opilou matkou nikdy nebyl peříčko. Stále se stěhovaly z místa na místo a ani teď, po její záhadné smrti, se to
nezměnilo k lepšímu. Zůstala sama, vykořeněná a odkázaná na příbuzné, které nikdy předtím neviděla. Navíc ve škole potkává
divné lidi: jsou totiž mrtví.
S pomocí své neurotické spolubydlící a lovce duchů, profesora Pierce, začne odkrývat příčinu jevů, které ji děsí. Čím víc se
dozvídá, tím nebezpečnější temnota ji obklopuje. Prastará tajemství se začínají drát na povrch a Jess jen těžko přijímá děsivou
pravdu: že její setkání s mrtvými jsou jen začátek…

Vychází v únoru 2020

Milujete duchařské historky, nadpřirozeno a záhady?
Pak budete nadšeni!
Young Adult

Obálky prvního vydání

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 začne stávat skutečností.
Osudové setkání s rudým drakem Ašrakem změní malé
princezně život. Musí opustit svůj domov a odjet k
elfům do kouzelného lesa, kde se má naučit ovládat
a hlavně skrývat magii, která jí koluje v žilách. Nejde
však o žádnou prestižní školu pro mladé dámy...!

Reedice 1. dílu stejnojmenné série
s novou obálkou
Vychází v únoru 2020
Young Adult
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
KOUZELNÝ KRÁLÍČEK – Prázdninový sen
Sue Bentleyová

Becky se na prázdniny moc těšila. Jenže na farmě strýčka a tetičky, ve
společnosti bratrance Leona, který pořád hraje počítačové hry, to není ono.
Pak ale potká kouzelného králíčka Šípa a začne se blýskat na lepší časy!

Druhý příběh s králíčkem Šípem ze série
o kouzelných zvířátkách, která umí
vykouzlit dětem úsměv na rtech
Vychází v dubnu 2020

Již vyšlo
Pro dívky od 5 let

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
Myška Míša
Lily Small

Myška Míša dostala důležitý úkol. Měla obstarat něco pro
svoji maminku, jenže co to bylo? Tuší, že to začínalo na
písmeno Z. Šlo o zimolez, květy zběhovce, nebo snad
motýla zavíječe? Snad jí nový kamarád čmelák Bzuk pomůže rozpomenout se!

Poník Pája

Vychází v březnu 2020

Vychází v květnu 2020

Pája se připravuje na soutěž o nejhezčího poníka. Potřebuje
si jen rozčesat hřívu, vyhřebelcovat srst, vykartáčovat ocas
a může vyrazit. Pak ji ale přátelé požádají o pomoc a ona si
najednou neví rady. Chtěla by jim vyjít vstříc, zároveň ale
potřebuje zůstat hezká a upravená. Jak to jen vyřešit?

Pro dívky od 5 let

Již vyšlo
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
NOVÉ PŘÍBĚHY
SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Starostlivá veverka

NOVÉ PŘÍBĚHY
SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Poraněný sokol

Ondra a Nela najdou u silnice poraněnou
veverku. Ihned poznají, že potřebuje pomoc,
tak ji opatrně odnesou do chaty, odkud
Ondrův dědeček zavolá na záchrannou stanici.
Tím ale celé dobrodružství nekončí. Druhý den
najdou na stejném místě dvě podchlazená
veverčata. Jsou to mláďata nalezené veverky?
Zachrání i je?

Konec školního roku se blíží a František už myslí
jenom na prázdniny. Když cestou z parku uslyší
podivnou ránu, netuší, že jedno velké
dobrodružství zažije už teď. U skleněné
protihlukové bariéry najde ležet poraněného
sokola. Co dělat? František to vidí jednoduše.
Uzdraví sokola a potom budou kamarádi. Stav
poraněného dravce se však začne zhoršovat.
Pomůžou odborníci ze záchranné stanice? Je
ještě naděje, že sokol bude znovu létat?

Michal Belšán

Zuzana Pospíšilová

Vychází v březnu 2020

Vychází v květnu 2020

Příhody z české přírody navazují na tuto oblíbenou sérii:
Již vyšlo

Krásné příběhy
o lidech s dobrým
srdcem, kteří
pomáhají zachraňovat
zvířátka
Pro kluky i holky od 8 let
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
MARKÉTKA A KOUZELNÁ ZVÍŘÁTKA – Zlatá rybka
E. D. Bakerová

Pro Markétku je den ode dne těžší žít se zlou macechou a nevlastními sourozenci, kteří
se k ní nechovají moc pěkně. Když během rybaření vytáhne z vody kouzelnou rybu, která
jí nabídne, že jí splní jakékoli přání, s Markétkou se zatočí svět. Pokud pustí rybu na
svobodu, bude si moct přičarovat úplně novou rodinu! Může ale mluvící rybě věřit?

Druhý díl příběhů o holčičce Markétce
a jejích neobvyklých zvířecích kamarádech
Již vyšlo

Vychází v lednu 2020
Pro dívky od 7 let

MAGICKÁ ZVÍŘATA – Ptačí triky
Holly Webbová

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

MAGICKÁ ZVÍŘATA – Koníkova záhada

Vychází v dubnu 2020

Vychází v červnu 2020

Lotce se stále zdá o jednorožcích. Ví, že mají nějaké potíže a nutně
potřebují její pomoc. Co má ale udělat? A stihne to vůbec? Její
maminka se totiž už brzy vrátí ze zahraničí, a i když se na ni strašně
moc těší, nedokáže si představit, že bude muset opustit strýčka
a jeho kouzelný obchod s mluvícími zvířaty. Co tomu řeknou?

Pro dívky od 9 let

Již vyšlo
31

POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
KLUB TYGRŮ – Ďábelský parník

KLUB TYGRŮ – Hrozivé pařáty

Thomas C. Brezina

Thomas C. Brezina

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

Biggy, Luk a Patrik nemůžou uvěřit vlastním
očím. Po řece Mississippi pluje kolesový
parník, který zmizel už před sto lety. Vrátil se
se svou lodí duchů také obávaný kapitán Horn,
anebo má v tajemné hře prsty někdo jiný?
Klub Tygrů se to pokusí zjistit!

Vychází v lednu 2020

Zapoj se do pátrání i ty
a zažij celé dobrodružství
z první ruky!

S KOUZELNOU
LUPOU
Vychází v dubnu 2020

Pro kluky i holky od 9 let

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI – Mazaná šeltie
Tui T. Sutherlandová

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

Vychází v březnu 2020

Již vyšlo

Čtvrtý příběh z oblíbené série o chlupatých rošťácích,
kteří sice trošku zlobí, ale jsou to ti nejvěrnější kamarádi na světě!
Pro kluky i holky od 9 let
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ – Zoo v plamenech
Katrina Charmanová

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

Vychází v lednu 2020

Dobrodružné příběhy o zvířatech, lidech,
statečnosti, věrnosti a přátelství na pozadí
dramatických historických událostí

Již vyšlo

Pro kluky i holky od 10 let

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY – Vždycky je naděje
Amanda Willsová

Poppy má velikou starost. Divoký poník Neb, kterého zachránila před zlým osudem, má
poraněnou nohu. Dívka by za jeho uzdravení dala cokoliv a nepřestává doufat, že vše dobře
dopadne. Pozornost, kterou věnuje svému čtyřnohému kamarádovi, naruší přistěhování nové
sousedky Shelly s dcerou Hope. Hope je vážně nemocná a matka na její léčbu organizuje
peněžní sbírku. Proč se ale Poppy a její kamarádce Scarlett na jejich dojemném příběhu něco
nezdá?

Vychází v dubnu 2020

Dobrodružství, rodinné vztahy a emoce
ve 2. dílu série pro milovnice
divokých koní a poníků
Pro dívky od 11 let

Již vyšlo
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
ZÁHADA ZAMČENÉHO KUPÉ
Robin Stevensová

Daisy Wellsová a Hazel Wongová cestují na prázdniny slavným Orient
Expressem. Od chvíle, kdy dívky nastoupily, je jasné, že každý cestující
v tomto luxusním vlaku něco skrývá.
Pak se z jednoho kupé ozve výkřik a bohatá dědička je nalezena mrtvá. Po
vrahovi nezůstane ani stopa – jako by se vypařil.
Daisy a Hazel budou řešit svoji první záhadu zamčeného pokoje. A zároveň
čelit několika dalším detektivům, kteří chtějí případ rozlousknout dřív než
ony.

Detektivka pro mladé dámy
ve stylu Agathy Christie

Vychází v květnu 2020

Již vyšlo

Pro dívky od 12 let

ZÁPISKY Z ROSEWOODU – Ztracená princezna
Connie Glynnová

Princezna Ellie, její dvojnice Lottie a osobní strážce Jamie se
pokoušejí uniknout Leviatánům, kteří jdou po princezně. Ve snaze
dostat se od nich co nejdál odjedou na sesterskou pobočku
Rosewoodské školy až v dalekém Japonsku. Brzy se ale ukáže, že ani
tam nejsou v bezpečí. Jedinou útěchou je zjištění, že i zde existuje
tajná skupinka studentů zvaná Banshee, která proti Leviatánům také
bojuje. Tajemství, která společně odhalí, však vše změní.

Ellie, Lottie a James prchají před nebezpečnými
Leviatány až na druhý konec světa!
Vychází v lednu 2020

Již vyšlo
Pro dívky od 13 let
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POKRAČOVÁNÍ SÉRIÍ
TEMNÉ NADÁNÍ – Zářící ruiny
Vic Jamesová

Systém nucených prací se začíná bortit. V centru veškerého dění jsou
i sourozenci Abi Hadleyová a její bratr Luke. Oba mají důvod nenávidět
vládnoucí rodinu Jardinů. Luke ale ví, že pokud chtějí dosáhnout svého,
musí se spojit s nejmocnějším členem klanu, nevypočitatelným Silyenem.
Aby ukončili dlouholetou tyranii a změnili osud celého světa, musí
riskovat a vzdát se toho, co je pro ně nejcennější. Jsou připraveni
takovou oběť podstoupit?.

Závěr dystopické trilogie z dekadentní
Anglie ovládané Mocnými
Vychází v dubnu 2020

Již vyšlo

Young Adult

HRAJU, ABYCH ŽIL – Inferno
Dimitrij Rus

Látka, z níž je utkána realita, praská ve švech.
Vesmír se mění v souladu se spontánními touhami
a přáními hráčů, a v Jiném světě se rodí Inferno.
Dimenze obývaná arcidémony a pány pekel, jejichž
úkolem bude ztrestat ty největší zločiny a zvěrstva.
Na Glebových bedrech leží nejedno břímě. Dokáže
si poradit i v situaci, kdy se pláně Inferna otřásají
pod nohama pochodujících šiků?

Vychází v dubnu 2020

4. díl jedné z nejúspěšnějších
sérií žánru LitRPG

Již vyšlo
Young Adult
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY

Podporujte přirozený rozvoj
čtenářských dovedností
svých dětí.
Díky našemu komplexnímu
čtenářskému systému
budou číst jako draci!
Pro děti od 4 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
ČTEME S OBRÁZKY – Veselé bajky
Marie Tetourová
Ilustroval Antonín Šplíchal

Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Zasmějte se
spolu s ním veselým bajkám a rozvíjejte jeho vnímání. Krásné
obrázky, které nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení
se stane zábavou.

Dítě se může aktivně zapojit
a „číst“ pomocí obrázků. Naučí se
tak sledovat text a seznámí se
s velkými písmeny abecedy.
Vychází v březnu 2020

Knihy jsou
vhodné také
pro prvňáčky,
kteří se učí
číst
genetickou
metodou.

Již vyšlo
Pro děti od 4 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
ČTEME SPOLU – Lucinka a pohár trpělivosti
Jana Hlavatá
Ilustrovala Patricie Koubská

Když malá Lucinka zazlobí, rodiče jí často říkají, že pohár jejich
trpělivosti už brzy přeteče. Kde ale takový pohár schovávají? Jak asi
vypadá? Čím je naplněný? A opravdu hrozí, že brzy přeteče?
Lucinčina zvědavost jí nedá spát, a tak se rozhodne, že záhadný
pohár najde a celé záhadě přijde na kloub!

Knížky pro společné čtení
dětí a rodičů. Část textu
je přizpůsobena
začínajícím čtenářům.

Vychází v březnu 2020

Doplněno
velkým
množstvím
návodných
ilustrací.

Již vyšlo
Pro děti od 6 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
ČTEME SAMI – Ovečka Nina a jiné pohádky
Jana Burešová
Ilustrovala Zuzana Slánská

Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka
Nina nestačila divit, když farmář ostříhal její mamince všechnu vlnu.
Poznáte zvědavého lišáka Maxe, který strkal čenich tam, kam neměl,
nebo zjistíte, že slimák a kosice mohou být velcí kamarádi.

Vyprávění s krásnými ilustracemi je
přizpůsobeno čtenářským schopnostem
začínajících čtenářů.

Vychází v březnu 2020

ČTEME SAMI – Jak si velká malá holčička
ochočila město
Marija Beršadská
Ilustrovala Alexandra Ivojlovová

Táňa je malá holčička, nejmladší z celé rodiny. Přesto musí její
maminka každé ráno vylézt na židli, aby jí mohla zaplést copánky.
Je totiž hrooozně vysoká. Teď se navíc s celou rodinou
přestěhovala do nového neznámého města. Poradíte jí, jak si má
město ochočit?

Jednoduchý
text a větší
velikost písma
usnadní první
samostatné
pokusy o čtení.
Vychází v květnu 2020

Již vyšlo
Pro děti od 6 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
ČTEME SAMI – GENETICKÁ METODA
Ovečka Nina a jiné pohádky
Jana Burešová
Ilustrovala Zuzana Slánská

Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka
Nina nestačila divit, když farmář ostříhal její mamince všechnu vlnu,
nebo poznáte zvědavého lišáka Maxe, který strkal čenich tam, kam
neměl.

Vyprávění s krásnými ilustracemi je
přizpůsobeno začínajícím čtenářům, kteří se
učí číst genetickou metodou.

Vychází v březnu 2020

ČTEME SAMI – GENETICKÁ METODA
Jak si velká malá holčička ochočila město
Marija Beršadská
Ilustrovala Alexandra Ivojlovová

Táňa je malá holčička, nejmladší z celé rodiny. Přesto musí její
maminka každé ráno vylézt na židli, aby jí mohla zaplést copánky.
Je totiž hrooozně vysoká. Teď se navíc s celou rodinou
přestěhovala do nového neznámého města. Poradíte jí, jak si má
město ochočit?

Text knihy je
vytištěn velkými
písmeny,
jednoduché věty
usnadňují první
samostatné
pokusy o čtení.
Vychází v květnu 2020

Již vyšlo
Pro děti od 6 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
ČTEME S RADOSTÍ – Dobrodružství s kouzelnými
zvířaty
Anna Ruhe
Ilustrovala Monika Parciak

Se zvířaty se dá zažít spousta dobrodružství. A co teprve, když
jsou kouzelná! Přečtěte si pět vzrušujících a vtipných příběhů a
přeneste se s pomocí kouzelného pera do říše fénixů, setkejte se s
mluvícím jednorožcem nebo drakem, který nemohl najít cestu
domů.

Knížky jsou určeny malým čtenářům,
kteří již dokáží samostatně číst.

Vychází v březnu 2020

ČTEME S RADOSTÍ – Prázdniny v Palmárii
Napsala a ilustrovala Dagmar Medzvecová

Elišku čeká její první cesta letadlem. Spolu s rodiči se těší na
teplo a krásnou pláž, nikdo z nich však ani v nejmenším netuší,
že země, do které míří, je kouzelná! V Palmárii si Eliška rychle
najde nové kamarády – opičku Palmínu a opičáka Bandyho.
Společně vykouzlí v tropech sníh, z mořské hladiny udělají
kluziště a postaví sněhuláky z písku.

Jednoduchý
příběh
přizpůsobený
danému stupni
čtenářských
dovedností
doplňují krásné
ilustrace.
Vychází v květnu 2020

Již vyšlo
Pro děti od 7 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
UŽ UMÍM POZDRAVIT
Petr Behenský
Ilustrovala Hanka Veselá

Pozdravit umí každý, nebo ne? Díky úžasnému leporelu s krásnými obrázky
a veselými veršíky se to hravě naučí každé dítko. Tak hurá na to!

UŽ UMÍM PODĚKOVAT
Poděkovat umí každý, nebo ne? Díky úžasnému leporelu s krásnými obrázky a
veselými veršíky se to hravě naučí každé dítko. Tak hurá na to!

Leporela s veselými veršíky
a krásnými ilustracemi

Vychází v dubnu 2020
Leporela pro děti od 2 let

O NEPOSEDNÉ OPIČCE

MALÝ MÝVAL NEMYJSA

Žila byla v jednom pralese malá opička.
Celý den běhala, skákala, šplhala po
stromech, potápěla se v jezeře nebo
honila motýly. I když už večer zívala na
celé kolo, tvrdila ostatním zvířátkům, že
se jí vůbec nechce spinkat. Je to vůbec
možné?
Veselý příběh pro nejmenší doplněný
kouzelnými ilustracemi.

"Každý správný mýval se s chutí umývá
každý každičký den!" napomíná maminka
Mývalová svého synka. Jenže malý mýval
Nemyjsa se mýt nechce. Vodě se vyhýbá
jako čert kříži a raději se schovává v bahně
mezi čuníky, skáče do hromady hnoje nebo
se přehrabuje v popelnici za lesem. Po pár
dnech proto zavání tak, že ho tchoři začnou
považovat za jednoho z nich.
Uvědomí si malý špindíra, že něco není
v pořádku? Dá na slova své maminky
a začne se konečně mýt?

Napsala a ilustrovala
Magdalena Takáčová

Britta Sabbagová
Ilustroval Igor Lange

Vychází v únoru 2020

Vychází v březnu 2020
Pro děti od 2 let

Pro děti od 4 let
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POHÁDKY A PŘÍBĚHY
KOLIK PATER MÁ STROM

JAK ŠLY PASTELKY ZA
SLUNÍČKEM

Jörg Hilbert

Zuzana Onderová

Napadlo vás někdy, že strom je vlastně vysoký
dům? V každém patře někdo bydlí, a kolik
obyvatel strom má, tolik příběhů se tam
odehrává.
Poznejte spolu s veverčákem jeho sousedy
a pomozte mu najít oříšky, které si schoval tak
šikovně, že neví, kde teď jsou.
Krásný příběh o přátelství, nezištné pomoci, ale
i o tom, co vlastně veverky jedí.

Vychází v březnu 2020

Vychází v únoru 2020

Tohle se nemělo stát! Pět pastelek zůstalo
přes víkend zamčených ve škole, a to
znamená jediné. Pěknou nudu! Kdyby se
alespoň nehádaly o to, která z nich je
nejhezčí. Pod vedením odvážné Černé se
proto vydávají za sluníčkem, které jako jediné
dokáže jejich při rozsoudit.
Budou se během dobrodružného putování
stále jen hašteřit, nebo potáhnou za jeden
provaz? Uvědomí si, že mohou zůstat samy
sebou a zároveň si vzájemně pomáhat?

Pro děti od 4 let

ZVĚDAVÁ ČARODĚJKA AGÁTA

JÁ UŽ SE NEBOJÍM

Linda Pacourková
Ilustrovala Katarina Kratochvílová

Elisenda Roca
Ilustrovala Christina Losantos

Jak to může dopadnout, když se malá
čarodějka Agáta vydá prozkoumat lidský
svět? Nestačí se divit!
Co má přinést na narozeninovou oslavu,
když netopýr ani ropucha nejsou vhodným
dárkem? Na co mají popeláři košťata, když
na nich nelétají? Otázek je mnoho a ani
kouzla a čáry jí moc nepomohou. Jak tohle
dopadne!

Malý Honzík je veselý kluk. Přes den je samý
úsměv a šprým, večer ho ale dobrá nálada
opouští. Honzík se totiž bojí tmy, stínů
a strašidel, která jisto jistě číhají úplně všude.
Když mu babička navrhne, aby spolu potmě
prozkoumali celý dům, vůbec se mu nechce.
Nakonec ale nelituje. Přijde totiž na to, že se
není čeho bát!

Vychází v březnu 2020

Vychází v dubnu 2020
Pro děti od 4 let

Pro děti od 5 let
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PŘÍBĚHY PRO DÍVKY
HANKO, ZACHRAŇ ŠTĚNĚ!
Věra Hudáčková Barochová
Ilustrovala Dana Ledl

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

Příběh pro holky o překonávání sebe samé a o tom,
že strach ze zvířat se může proměnit v lásku k nim
Vychází v březnu 2020

Pro čtenářky od 10 let

ZÁBAVA A POUČENÍ
EXPERIMENTY NA 15 MINUT

ZATOČ A HRAJ! – Deskové hry

Emily Huntová

Zahrajte si pět napínavých deskových her
a užijte si skvělou zábavu. Hrát můžete
doma, u vody nebo třeba na cestách.
Budete se řítit závodní dráhou, putovat na
medvědí piknik, létat vesmírem, proplétat
se mezi hady nebo hrát Člověče, nezlob
se s dinosaury. Hry jsou pro 2 až 4 hráče!

Vychází v únoru 2020

Jedna knížka,
pět deskových her
a kostky, které nikdy
nespadnou ze stolu!
Pro děti od 5 let

Poznávej svět okolo sebe pomocí experimentů!
Každý pokus začíná otázkou a je jen na tobě
najít správnou odpověď. Ale neboj, vždy je
přiložen přehledný návod, takže úspěch máš
zaručený. Nechybí okénko se shrnutím toho,
co díky pokusu můžeš zjistit, a také zajímavosti
z praxe – například seznam povolání, jež řeší
typově stejné problémy.
Začni jednoduššími pokusy a postupuj k těm
složitějším. Uvědomíš si tak souvislosti, které
by tě předtím nenapadly.

Vychází v únoru 2020
Pro děti od 6 let
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ZÁBAVA A POUČENÍ
ZACHRAŇME PLANETU

80 BLUDIŠŤ – Cesta do
minulosti

Jess Frenchová

Andy Peters

Vydej se s Maxem, Májou a psem Mojem na cestu v čase!
V muzeu totiž objevili opravdový stroj
času a ten je zanesl hluboko do
minulosti. Jestli se přidáš, prohlédnete
si společně dinosaury, střetnete se s římskými gladiátory
nebo se seznámíte
s velikány naší historie.

Vychází v únoru 2020

Již vyšlo:

Vychází v únoru 2020

Pro děti od 6 let

Pro děti od 7 let

STAŇ SE DETEKTIVEM

ÚŽASNÁ ZVÍŘATA A JEJICH
SUPERSCHOPNOSTI

Àngels Navarro
Ilustroval Jordi Sunyer

Vychází v dubnu 2020

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

Pro děti od 8 let

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

Vychází v květnu 2020

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

Pro děti od 10 let
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ZÁBAVA A POUČENÍ
LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – Báječná zvířata
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a k tomu navíc spousta překvapivých
informací o zvířatech. Víš, který plaz má nejprudší jed? Tušíš, co dělá žába, když
polyká svou kořist? Pokud ne, je čas se to dozvědět.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – Super vtipy
Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a k tomu navíc vtipy o zvířatech, škole,
Pepíčkovi i Hruvínkovi.

Vychází v březnu 2020

Roztoč mozkové závity
a pusť se do toho!

Vychází v květnu 2020

Již vyšlo

Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského křížovkářského slovníku,
který byl vytvořen ve spolupráci s pedagogy českých základních škol
a zohledňuje slovní zásobu žáků 1. stupně ZŠ
Pro děti od 8 let
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ZÁBAVA A POUČENÍ
PROČ SE ŘÍKÁ …? Bojovat s větrnými mlýny a další oblíbená úsloví
Petr Kostka
Ilustroval Josef Pospíchal

Určitě, čas od času, zaslechnete někoho říci:
„nevstoupíš dvakrát do téže řeky" nebo „byl
to husarský kousek". Možná přesně nevíte,
co tato přirovnání znamenají a odkud se
vzala. Srozumitelnou odpověď najdete v této
knize. Vybrali jsme dvacet jedna běžně
užívaných úsloví, která mají svůj původ
v českých, ale i světových dějinách.
Seznamte se s nimi a až zaslechnete někoho
říkat, „máš u mě vroubek", budete už vždycky
vědět, co tím myslí...

Vychází v květnu 2020

Již vyšlo
Pro děti od 9 let

LEGENDÁRNÍ BYTOSTI
Z PŘÍBĚHŮ A BÁJÍ

Vychází v březnu 2020

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

Pro děti od 10 let

VELIKONOCE – historie,
zvyky, tradice
Pavlína Pitrová
Ilustrovala Zdeňka Krejčová

Jaká je historie Velikonoc? Jak je slavili naši
předkové a jaké tradice dodržovali? Jaké
pokrmy se tradičně připravovaly a někde i dodnes připravují? Jaké pověry
a pranostiky se k těmto
svátkům váží? A jak je slaví
ve světě? Odpovědi najdete
v této knize.

Již vyšlo:

Vychází v březnu 2020
Pro malé i velké
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HOLČIČINY
VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY S AKTIVITAMI – Třpytiví jednorožci
Užij si zábavu s kouzelnými jednorožci!
Čeká tě spousta báječných aktivit a k tomu vyškrabávací stránky ukrývající nejedno třpytivé
překvapení. Odhal je a vyrob si blýskavý jednorožčí roh, kouzelnickou hůlku, úžasný
náhrdelník a spoustu dalších okouzlujících doplňků a ozdob.

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

Vychází v únoru 2020

Vychází v březnu 2020
Pro holky od 4 let

MŮJ ZÁŘIVÝ ZÁPISNÍK

NAPROSTO NEZBYTNÝ
ZÁPISNÍK

S tímto stylovým zápisníkem zazáříš!
Najdeš v něm místo na poznámky
a nápady a užiješ si skvělou zábavu
s holčičími aktivitami.
Život je báječný, užívej si ho!

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

Bombastický zápisník
a skvělá lepítka k tomu!
Vychází v únoru 2020

Vychází v únoru 2020
Pro holky od 7 let

Pro holky od 8 let
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DOPLŇKOVÉ UČEBNICE
PRACOVNÍ ČÍTANKA
PRO 1. A 2. ROČNÍK ZŠ
Dita Nastoupilová

Tato nevšední čítanka, která pracuje s metodami,
jež podporují samostatné a kritické myšlení žáků,
je určena dětem, které již zvládly úplné základy
čtení. Texty a s nimi související praktické úkoly
přispívají k rozvoji techniky čtení a čtenářských
dovedností a zároveň podněcují žáka k přemýšlení o obsahu. Rozvíjejí tak jeho osobnost a samostatné uvažování.

Vychází v lednu 2020

Pracovní čítanka pro rozvoj
kritického myšlení

Od stejné
autorky také vyšlo:

Pro 1. stupeň ZŠ

PROCVIČUJ – Slovní druhy
PROCVIČUJ – Pravopis podstatných jmen
Lucie Víchová

PROCVIČUJ – Shoda přísudku s podmětem
Lucie Filsaková

Vychází v březnu 2020

Vychází v dubnu 2020

Potřebují si vaše děti procvičit gramatiku, ve které se nejčastěji chybuje?
Nabídněte jim zábavnou cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek
a doplňovaček.
Látka je přehledně řazena do jednotlivých kapitol. Děti mohou pracovat
samostatně podle svého tempa a potřeb. Nechybí shrnující opakování
a klíč správných řešení.
Kniha je určena pro domácí procvičování, využít ji však mohou i učitelé
jako doplňkový a rozšiřující materiál k výuce českého jazyka.

Pro 1. stupeň ZŠ
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DOPLŇKOVÉ UČEBNICE
Ahoj holky a kluci! Chcete zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat?
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
OTESTUJ SI ZNALOSTI
Prvouka pro 2. třídu

OTESTUJ SI ZNALOSTI
Prvouka pro 3. třídu

Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 2. třídě učíte. Vyhodnocení
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 3. třídě učíte. Vyhodnocení
testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

Lucie Víchová

Lucie Víchová

Vychází v únoru 2020

Vychází v únoru 2020

OTESTUJ SI ZNALOSTI
Vlastivěda pro 4. třídu

OTESTUJ SI ZNALOSTI
Vlastivěda pro 5. třídu

Testové úlohy z učiva vlastivědy jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 4. třídě učíte. Vybírat budete
z několika možných odpovědí, z nichž
správná je jen jedna. Vyhodnocení testů
najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

Testové úlohy z učiva vlastivědy jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se v 5. třídě učíte. Vybírat budete
z několika možných odpovědí, z nichž
správná je jen jedna. Vyhodnocení testů
najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

Radek Machatý

Vychází v březnu 2020

Radek Machatý

Vychází v březnu 2020
Pro 1. stupeň ZŠ
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DOPLŇKOVÉ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY DO DEVÍTKY – Cvičebnice pro 8. třídu
ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY DO DEVÍTKY – Cvičebnice pro 9. třídu
Alena Papoušková

Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 8. či 9.
třídu? Umíš zodpovědět v hodinách jakoukoli
záludnou pravopisnou otázku?
Pokud ne a chceš si svoje mezery doplnit, je pro tebe
určena právě tato cvičebnice, která tě formou
různých typů cvičení provede gramatickými jevy
osmého či devátého ročníku.
Cvičebnice vychází z konceptu knižní řady Od šestky
do devítky – Český jazyk stručně a přehledně.

Vychází v březnu 2020

Již vyšlo:

Pro 2. stupeň ZŠ

JAZYKOVÉ UČEBNICE
UČTE SE S PŘÍBĚHY– Angličtina na 5 minut
Máte 5 minut? Tak je využijte!
Máme pro vás 20 krátkých a vtipných příběhů, díky kterým
poznáte Anglii, její obyvatele i místní zvyky.
Za každým příběhem najdete přehlednou myšlenkovou mapu se
slovíčky, takže pokud jste si nebyli jisti jejich významem nebo
jste je neznali, od teď si je jednou provždy zapamatujete.
Tak se do toho pusťte, snadněji už to nejde!

Pohodový způsob,
jak se opravdu něco naučit!
Již vyšlo:

Vychází v březnu 2020
Pro začátečníky a samouky
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KNIHY OBJEDNÁVEJTE NA NAŠEM E-SHOPU
www.albatrosmedia.cz

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA: 800 555 513
(Po-Pá 8:00-16:00)
SLEDUJTE NÁS!
www.fragment.cz
FB: www.facebook.com/nakladatelstvi.fragment
Instagram: nakladatelstvi_fragment

