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KNÍŽKY PRO

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

Milí čtenáři, vzhledem k mimořádné situaci ve školách
můžete tentokrát objednat knížky z letního katalogu dvěma
způsoby:
standardně přes školu, kdy objednávku předáte osobně nebo
e-mailem pedagogovi, který má ve Vaší škole na starosti Knižní
klub Fragment, a poté si u něj objednané knížky zaplatíte
a vyzvednete. V tomto případě nakoupíte knihy za ceny
uvedené v katalogu a bez poštovného.
nebo napřímo přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kdy knihy
budete objednávat a platit předem přímo na e-shopu a knihy
Vám pak přijdou na Vaši domácí adresu. Nabídku knih z tohoto
katalogu najdete na e-shopu v hlavním menu v záložce „Školní
katalogy“. Ceny na e-shopu se mohou u některých titulů mírně
lišit oproti katalogovým cenám. V době od 1. do 30. května
můžete využít slevový kód LETO20, díky kterému získáte
poštovné u objednávek minimálně za 299 Kč zdarma.

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ
KOMETY JULIE
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.

9,
19 249,-

9,
19 249,-

Také vyšlo:
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AŤ ŽIJÍ
JEDNOROŽCI

9,
9
1 249,-

Miluješ jednorožce? Pak musíš mít tuto kolekci složenou z úžasného bloku a devíti druhů
samolepicích lístečků. Piš dopisy či poznámky, nechávej vzkazy rodině nebo kamarádkám na nádherných papírech zdobených obrázky těchto ušlechtilých tvorů.

Věk: 6+, 205 × 240 mm, váz., 88 str.

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY
9,
S AKTIVITAMI –
9
1 249,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.

9, 9
4
1 2 9,
Také vyšlo:

VYŠKRABÁVACÍ
OBRÁZKY
S AKTIVITAMI –
TŘPYTIVÍ
JEDNOROŽCI
Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 60 str.

Věk: 4+, 215 × 280 mm, brož. , 44 str.

KAM CHODÍ
KOSMONAUTI
NA ZÁCHOD?

9,
21 269,-

Má stonožka opravdu sto noh? Proč to nebolí, když se necháme ostříhat? A jak se
déšť dostane do oblak?
Přiznejme si, že zvědavé otázky našich
dětí nás někdy trochu zaskočí. Ať děláme,
co děláme, odpovědět neumíme. V této
pohádkové knížce odpovědi najdete a bavit se budete vy i vaše děti!

POZNEJ DIVOKÁ
ZVÍŘATA Z VLAŠTOVČÍ
PERSPEKTIVY

9,
13 169,-

Emilka je mladá vlaštovčí dáma a Maxmilián
její vyvolený. Nedávno se vzali a teď letí na
svatební cestu. Kam? Jasně že do Afriky!
Malinko se ohřát a hlavně poznat své zvířecí
kolegy. Chcete se k zamilovanému párečku
přidat? Nic vám v tom nebrání. Díky třem
rozkládacím mapám uvnitř knihy se v Africe
dokonale zorientujete a pak už jenom můžete
číst, poznávat život divokých zvířat a těšit se ze
spousty barevných
obrázků.

5,
13 269,-

SLEVA 50 %

Také vyšlo:

PROČ JSOU
BANÁNY
ZAHNUTÉ?
Věk: 4+, 197 × 240 mm, váz. , 128 str.

Věk: 4+, 190 × 250 mm, váz., 17 str.

PO STOPÁCH ČESKÝCH
FILMŮ A POHÁDEK

PROCHÁZKY PRAHOU
FILMOVOU

TAJEMSTVÍ PRAŽSKÉHO
HRADU

Zažijte atmosféru zámků, po kterých se procházely
Popelka nebo princezna Lada. Obdivujte krásu vesnických stavení ze seriálu Doktor Martin nebo noblesu a atmosféru interiérů, ve kterých se natáčel seriál První republika.

Projděte se Prahou a vydejte se do míst, která znáte
z filmového plátna nebo z televize!
Dozvíte se například, jak dnes vypadá škola z filmu
Obecná škola. Zjistíte, kde kotvil Saturninův hausbót. Poznáte uličky ze Záhady hlavolamu, zahradu
z komedie Adéla ještě nevečeřela a mnoho dalších legendárních míst.

Kolik váží obří zvon v katedrále svatého Víta? Jak se
jmenuje největší sál v Novém královském paláci? Nebo kolik klíčů potřebujete k odemčení komory s korunovačními klenoty? Kniha je doplněna o přehledný
plánek Pražského hradu, který si můžete vzít s sebou na procházku, a všechna
místa sami prozkoumat.

148 × 210 mm, brož. , 144 str.

Věk: 6+, 176 × 250 mm, váz., 50 str.

4,
8
1 229,-

148 × 210 mm, brož. , 168 str.

9,
9
1 249,-

4,
4
1 179,-

1

ČTEME S OBRÁZKY –
NEJZNÁMĚJŠÍ
PŘÍSLOVÍ

9,
15 199,-

ČTEME SPOLU –
LUCINKA A POHÁR
TRPĚLIVOSTI

4, 8
1 229,

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? Zvědavost Lucince nedá spát, a tak se rozhodne, že záhadný pohár najde a celé záhadě přijde na kloub!
Knížka pro společné čtení dětí a rodičů.
Část textu je přizpůsobena začínajícím
č tenářům. Příběh
je doplněn velkým
množstvím návodných ilustrací.

Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Seznamte ho s českými příslovími a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé 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.
Kniha je vhodná
také pro prvňáč,ky, kte ří se učí
59199,1
číst genetickou
metodou.

Také vyšlo:

ČTEME
S OBRÁZKY –
VESELÉ BAJKY
Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str.

ČTEME SAMI –
OVEČKA NINA A JINÉ POHÁDKY –
GENETICKÁ METODA
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.
Pohádky doplněné krásnými ilustracemi jsou
přizpůsobeny čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text usnadňuje první
,199
samostatné pokusy o čtení. Verze s velkými tiskacími písmeny je určena pro děti, které se učí číst
genetickou metodou.

9,
15

9,
15 199,-

Pracovní listy
k oběma titulům
volně ke stažení
na www.kmc.cz
Nabízíme také:

ČTEME SAMI –
OVEČKA NINA
A JINÉ POHÁDKY

2

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 64 str.

Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 96 str.

ZAČÍNÁME ČÍST –
POHÁDKY
Učí se vaše dítě číst? Nejznámější pohádky jsou
to pravé pro začínající čtenáře. Vhodná délka
textu, jednoduchý příběh, velká tiskací písmena a krásné ilustrace Edity Plickové jsou zárukou toho, že kniha se bude dětem líbit a bude
se jim dobře číst.

4,
4
1 179,-

O KARKULCE, O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE,
O VELIKÉ ŘEPĚ A DALŠÍ ZNÁMÉ POHÁDKY

Vel á s í pí en
j o v o ná ře vší
p o dě i, t é učí
čís en ko
me
u.

4,
14 179,-

Také vyšlo:

ZAČÍNÁME ČÍST – BAJKY
Věk: 6+, 167 × 230 mm, váz., 112 str.

KUBA & OSVALD
Mladý domácí skřítek Jakub by moc rád
obstál u zkoušky, ale aby se mu to povedlo,
musí dát do pořádku starý prázdninový domek. A to není vůbec jednoduché. Bydlí
v něm totiž svéhlavý křeček Osvald, který
po Kubovi hází borůvkami, schovává si jeho
věci v naducaných tvářích a nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby skřítka přinutil
k odchodu. Jestlipak ti dva nakonec najdou
společnou řeč?

PROČ SE ŘÍKÁ…?
BOJOVAT S VĚTRNÝMI
MLÝNY… A DALŠÍ
OBLÍBENÁ ÚSLOVÍ

9,
9
1 249,-

9,
9
1 249,-

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.
Také vyšlo:

 PROČ SE ŘÍKÁ…?
JEČÍ JAKO SIRÉNA…
A DALŠÍ ZNÁMÁ ÚSLOVÍ
 ACHILLOVA PATA…
A DALŠÍ ANTICKÁ ÚSLOVÍ
 ZAČÍT OD ADAMA…
A DALŠÍ BIBLICKÁ ÚSLOVÍ
Věk: 6+, 165 × 232 mm, váz., 128 str.

9,
15 199,-

9,
15 199,-

SLEVA 50 %
,89 179,-

Věk: 9+, 197 × 234 mm, váz., 72 str.

ZÁPISNÍK MALÉHO
ZÁLESÁKA

ZÁPISNÍK PRO HOLKY – ZÁPISNÍK PRO MALÉ
KOČKY A MANDALY
SKAUTY

Doktor, Modrák, Finťa a Polárka – čtyři kamarádi,
kteří spolu pravidelně vyrážejí na výpravy do lesa.
Jsou to zkušení zálesáci, kteří mají rádi přírodu
a umějí se v ní bezpečně pohybovat. Jestli chceš,
naučí to i tebe.
Dozvíš se, jak správně
sbalit batoh, jak vytvořit a vyluštit šifru nebo
,139
jak poznávat stopy zvířat. Naučíš se ošetřit
odřeninu nebo postavit stan…
Přečti si jejich rady, zápisník přibal do batohu
a vydej se za dobrodružstvím!

Praktický zápisník by měla mít po ruce každá správná holka. V tom našem najdeš spoustu místa na
svoje zápisky, nápady a tajnosti, ale i krásné obrázky
koček a mandal, které si můžeš vybarvit.

,74 89,-

,99

Zapisnik pro holky_kocky a mandaly_KB.indd 21

Zapisnik pro holky_kocky a mandaly_KB.indd 27

Věk: 6+, 105 × 148 mm, brož., 112 str.

18.7.2017 11:47:03

Seznam se s kamarády ze skautského oddílu Stopaři. Během roku se setkávají na schůzkách, jezdí na
výpravy do přírody a v létě na tábor. Nyní ti prozradí,
jak to ve skautském oddíle chodí, co se tam můžeš
naučit a zažít.
Veverka ti poví o přírodě, Puchejř ukáže, jak
ošetřovat zranění, a Žá,rovka ti poradí, jak si
149
vyrobit bublifuk. Turbánek zas dodá recepty na dobroty uvařené
na ohni. Přidej se k nim,
dobrodružství začíná.

9,
1
1

18.7.2017 11:47:03

Věk: 6+, 120 × 140 mm, váz., 96 str.

Věk: 8+, 117 × 167 mm, brož., 136 str.

3

NEOBYČEJNÁ ZVÍŘATA –
MISTŘI ÚNIKU
Poznejte experty na neviditelnost!
V přírodě je spousta zvířat, která nespoléhají
jen na sílu a vytrvalost, ale používají mnohem rafinovanější metody. Dokážou splynout s prostředím, nepřítele přechytračit jen
díky maskování a z nebezpečných situací
uniknout tak, aniž by si jich někdo všiml.
Poznejte zbarvení měnící chameleony, kamenné ryby a další vychytralé zvířecí kouzelníky. Své znalosti si pak
ověřte v zábavném kvízu
na konci knihy!
9,

9,
3
1 169,-

GOLF PRO DĚTI
Vzhůru na golf!
Knížka přibližuje golfovou metodiku dětským hráčům golfu. Začátečníky pomůže
zbavit stra chu z neznáma a pokročilejším
hráčům přiblíží, co jim ještě chybí k dosažení optimálního švihu. Publikace je doplněna praktickými obrázky a maskot ježeček všem zájemcům o golf ukazuje, jak
na to!

9,
15 199,-

13 169,-

Také vyšlo:

NEOBYČEJNÁ ZVÍŘATA –
MISTŘI LOVU
Věk: 6+, 195 × 242 mm, váz. , 32 str.

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

TAJEMNÍ ZACHRÁNCI –
NEBESKÝ JEDNOROŽEC
Stala se hrozná věc! Zlý sir Fitzroy ukradl ze stáda malého jednorožce jménem Jetýlek. Sofie a její kamarádka Mája ani na chvilku
neváhají. V převleku a pod rouškou noci mu okamžitě vyrážejí na
pomoc.
Podaří se jim Jetýlka najít a vySLEVA 50 %
svobodit ze zajetí? Dokáže nezkušené mládě použít své nad9, ,- 9
přirozené schopnosti a přispět
2
,
9
7 15
1 159,
tak ke své záchraně?

Již vyšlo:

TAJEMNÍ ZACHRÁNCI –
 BOUŘKOVÝ DRAK
 ŠARLATOVÁ LIŠKA
 PTÁK OHNIVÁK

4

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

9,
2
1 159,-

4, 4
1 179,

LILLY – PRÁZDNINY
NA KONI
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…

SLEVA 50 %

ISADORA JEDE
NA PRÁZDNINY

4,
8
1 229,-

Isadora Měsíčková je naprosto výjimečná
holčička. Jak by taky ne, když tatínek je upír
a maminka víla. Isadora podědila od obou
něco. Miluje noc, netopýry a černou barvu,
ale taky přírodu, svoji kouzelnou hůlku a růžovou.
Když spolu se svými rodiči vyrazí k moři, je
předem jasné, že její prázdniny budou poněkud jiné. Seznamování s mořskými vílami
i opékání buřtů budou v Isadořině podání
naprosto originální, tak jako ona sama!

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 120 str.

,89 169,-

Věk: 7+, 129 × 185 mm, brož., 120 str.

ALEA – DÍVKA MOŘE
VOLÁNÍ Z HLUBIN

9,
9
1 249,-

Nikdy se nepřibližuj k vodě! To byla poslední slova její matky předtím, než zmizela. Aleu však voda a tajemství
kolem ní natolik přitahují, že vyrazí s kamarády na plavbu po moři. Při jedné bouři ale spadne přes palubu a už
nikdy nebude nic jako dřív…

První díl
bestsellerového
příběhu o velkém
dobrodružství
a výjimečném
přátelství.

9,
23 299,-

9,
23 299,-

9,
23 299,-

Také vyšlo:

 BAREVNÉ VODY (2. díl)
 TAJEMSTVÍ OCEÁNŮ (3. díl)
 SÍLA PŘÍLIVU (4. díl)
Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 288 str.

5

JAK SOUHVĚZDÍ
DOSTALA SVÁ
JMÉNA – PRO DĚTI

5,
11 229,-

SLEVA 50 %

Krása noční oblohy fascinovala lidstvo od
nepaměti. Mocné bohy, statečné hrdiny
a bájná zvířata, o kterých si lidé mezi sebou
vyprávěli, proto přenesli i na nebe a pojmenovali po nich hvězdy a souhvězdí.
Seznamte se i vy s prastarými příběhy lásky
a nenávisti, hrdinství i zbabělosti a přečtěte
si, jak souhvězdí dostala
svá jména. Báje a pověsti
,jsou převyprávěny tak,
79 99,aby jim porozuměly i malé děti.

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

9,
15 199,-

9,
12 159,-

Také vyšlo:

Také vyšlo:

NOČNÍ OBLOHA
OD JARA DO ZIMY

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
(AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

BABIČKA –
PRO DĚTI
Prostou, avšak moudrou babičku Boženy
Němcové zná téměř každý. Její příběh je
převyprávěn tak, aby si jej mohli přečíst
i malí čtenáři.

4,
8
1 229,-

Věk: 6+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

SAMOLEPKY
SE SMAJLÍKY
Užij si skvělou zábavu se smajlíky! Vyber
ty správné a dej ostatním najevo, jak se
právě cítíš. V knize najdeš více než 1 000
samolepek a 24 přáníček a pohlednic,
které můžeš dozdobit. Buď cool a pošli je
kamarádům poštou!

4,
8
1 229,-

4, 4
1 179,

Také vyšlo:

BABIČKA (AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

6

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 64 str.

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO
LESA – PONÍK POLY
9,
11 149,-

Poly je velice stydlivý poník. Kdykoli na ni
někdo promluví, znejistí natolik, že ze sebe
nedostane ani slovo. Nemá proto žádné
kamarády a je z toho smutná. Jednoho dne
narazí na kočičku, která uvízla na stromě.
Poly ji zachrání a pomůže jí dolů. Kočička ji
na oplátku pozve na piknik s dalšími zvířátPřijme Poly lákavé pozvání? Mohla by tam
přece poznat nové kamarády…
Laskavé příběhy pro nejmenší čtenáře
o tom, že pomáhat je krásné.

kyy.
ky.
k
y.

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO
LESA – MYŠKA MÍŠA

9,
11 149,-

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!
Laskavý příběh pro nejmenší
čtenáře o tom, že pomáhat je
krásné.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,Také vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
 JEŽEČEK JÁJA
 VEVERKA VIKI
 KOČIČKA KIKI
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

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. Roztoč mozkové závity a pusť se do toho! Hesla v křížovkách
vycházejí z unikátního dětského křížovkářského
slovníku, který byl vytvořen ve spolupráci s pedagogy českých základních škol a zohledňuje
slovní zásobu žáků 1. stupně ZŠ.

,79 99,-

,79 99,-

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

DĚTSKÝ ILUSTROVANÝ
ATLAS – ČESKÁ
REPUBLIKA
Vydej se na poznávací cestu po České republice s kocourkem Fragmentíkem! Na
barevných ilustracích tě zábavnou formou
seznámí se zeměpisem a naučí orientovat
se v mapě. Poznáš jednotlivé kraje České
republiky, dozvíš se, jaká máme u nás pohoří, řeky, chráněná území, zemědělství
i naše nerostné bohatství,
a mnohem mnohem více.

5,
12 249,-

,79 99,-

SLEVA 50 %

5,
2
1 249,-

SLEVA 50 %

Nabízíme také:

 LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – KŘÍŽEM
KRÁŽEM PO EVROPĚ
 LUŠTĚNÍ PRO DĚTI – VTIPY
A HÁDANKY
Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 72 str.

Také vyšlo:

DĚTSKÝ
ILUSTROVANÝ
ATLAS SVĚTA
Věk: 7+, 240 × 305 mm, váz., 64 str.

7

EXPERIMENTY
NA 15 MINUT

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM
KONCEM – PORANĚNÝ
,9
SOKOL
15 199,-

9, ,5
1 199

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.

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. Pomohou odborníci ze záchranné stanice?
,9
Je ještě naděje, že se sokol
15 199,uzdraví a bude znovu létat?

m
Věda zážitke

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
STAROSTLIVÁ VEVERKA

Věk: 6+, 210 × 297 mm, brož., 64 str.

Věk: 8+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
UZDRAVENÝ PONÍK

9, 1
1 149,

Příběh se šťastným koncem, který se skutečně stal!
Mia moc ráda pomáhá mamince v záchranné stanici, kde pracuje
jako ošetřovatelka zvířat. Když tam jednoho dne přivezou hubenou a vystrašenou Polly, je holčičce jasné, že tenhle poník bude
potřebovat spoustu péče a pozornosti. Bude však vlídný přístup
a dostatek jídla stačit k tomu, aby Polly začala lidem důvěřovat?
Mia s maminkou udělají všechno pro to, aby se to podařilo…

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –





8

OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK
NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO
ZASNĚŽENÁ ČERVENKA
NAŠLO SE KOŤÁTKO!
Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 136 str.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

JAK SE STAVĚLY
DIVY SVĚTA
Každý byl jedinečný, jeho krásu a velkolepost opěvovali největší básníci a spisovatelé své doby, všichni toužili spatřit na
vlastní oči… divy světa.
Vždyť každý z nich sestává z tolika maličkostí, drobných úkonů, každodenní lopoty
a především vytrvalého úsilí ať už s pomocí
strojů, nebo bez nich.

9,
21 269,-

MOJE PRVNÍ
ENCYKLOPEDIE –
LIDSKÉ TĚLO

9,
3
2 299,-

Pro všechny děti, které chtějí vědět, jak
funguje lidské tělo!
S tímto bohatě ilustrovaným atlasem poznají všechny důležité orgány a jejich
funkce, dokonalým mozkem počínaje
a lechtivými chodidly konče. Dozvědí se
spoustu zajímavostí, které si díky obrázkům snadno zapamatují.
V knize je navíc vložený velký plakát s přehledem jednotlivých soustav.
,-

9
23 299,-

Také vyšlo:

MOJE PRVNÍ
ENCYKLOPEDIE –
ATLAS SVĚTA
Věk: 9+, 240 × 320 mm, váz., 56 str.

ZPĚVNÍK –
Z. SVĚRÁK
A J. UHLÍŘ

9,
5
1 199,-

Zahrajte si největší hity Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře!
Zpěvník největších hitovek, jako jsou
Dělání, Severní vítr, Ani k stáru a řada
dalších hitů, je určen úplně všem bez
rozdílu věku a pohlaví. Zpěvník obsahuje noty a akordy, tak ať se vám hezky zpívá i hraje.

9,
15 199,-

Věk: 5+, 260 × 260 mm, váz., 48 str.

JÓGA NA KAŽDÝ DEN
Zkuste začít den s nejznámější jogínskou sestavou – Pozdravem slunci. Tento soubor cviků
dodává tělu energii, proto se doporučuje cvičit
zejména ráno.
Pokud vám po ránu nezbývá čas, zkuste večerní
zklidňující sestavu Pozdrav měsíci. Procvičíte
celé tělo, protáhnete unavené svaly a klouby
a zklidníte mysl.
Skládačku ocení ti, kteří ovládají techniku jednotlivých cviků, ale při samostatném cvičení si
potřebují připomenout jejich pořadí a správné
dýchání.

,79 99,-

4,
18 229,-

Také vyšlo:
Také vyšlo:

ZPĚVNÍK –
J. SUCHÝ
A J. ŠLITR

JÓGA
PRO TEBE
147 × 205 mm, váz., 124 str.

Věk: 8+, 830 × 240 mm, skládačka, 10 str.

9

KLUB TYGRŮ –
HROZIVÉ PAŘÁTY
V přímořském 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?

4,
14 179,-

4,
4
1 179,-

S LUPOU
PÁTRÁNÍ

Biggi, Luk a Patrik z Klubu Tygrů vyrážejí na safari do afrického národního parku. V rozpálené
savaně na ně čekají žirafy a sloni, na které se
těšili, ale nejen to. Lidi a zvířata v okolí již delší
dobu děsí podivné bytosti, které se v parku
objevují. Jsou to snad pytláci? Věděl o tom něco víc zakladatel parku, který tragicky zahynul?
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

4,
14 179,-

Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ –
PIRÁTSKÝ POKLAD

KLUB TYGRŮ –
POČÍTAČOVÍ PIRÁTI

KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT
Fantastická sbírka zvířat čeká, abyste jim
vdechli život a vytvořili tak nádherné, barevné a působivé obrazy, kterými můžete
udělat radost sami sobě nebo druhým! Od
majestátních divokých šelem až po „plyšáky“ zvířecí říše přes ptáky, obyvatelé lesů či savan, tropické ryby, to vše a mnohé
další na vás čeká v této knize. Postupujte
podle čísel nebo se nechte unášet jen svou
vlastní fantazií. Vytvořte impozantní portréty zvířat!

9,
3
1 169,-

Věk: 6+, 220 × 280 mm, brož., 64 str.

4,
4
1 179,-

S LUPOU
PÁTRÁNÍ

Také vyšlo:

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 144 str.

10

KLUB TYGRŮ –
SAFARI V OHROŽENÍ

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 136 str.

ZÁZRAKY LIDSKÉHO
TĚLA
Jak je možné, že vidíš barvy? Proč prospíš
třetinu života? Jak rychle putuje informace
z konečků prstů do mozku? Tato kniha ti odpoví! A dozvíš se i odpovědi na spoustu dalších otázek o lidském těle.
Zjisti, jak ti smyslové orgány pomáhají poznávat okolní svět, komunikovat a odhalit nebezpečí. Jaká tajemství skrývá lidský mozek, jak
záhadný je svět emocí a genů. Poznej orgány,
které tě drží naživu, zpracovávají jídlo a bojují proti infekcím.

9, 3
2 299,

Věk: 10+, 240 × 325 mm, váz., 80 str.

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

9,
3
2 299,-

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

9, 9
1 249,

Naše planeta
volá SOS!
Věk: 8+, 270 × 370 mm, váz., 48 str.

INZERCE

N O V IN K A !

NOVINKA!

Věk: 7+, 215 × 275 mm, váz., 72 str.

MAX – KOČIČÍ DETEKTIV:
9,
PODEZŘELÁ PĚVKYNĚ
Ě
9
1 249,Když se rozmazlený kocour Max ocitne
vlastní vinou na ulici, nechá se najmout do
městského divadla na chytání myší. Tam se
všichni připravují na příjezd světoznámé
pěvkyně. Když ale dorazí, chová se velmi
podivně. Z její šatny se ozývá nádherný
zpěv, na zkouškách však zpívat odmítá.
Maxovi to nejde pod vousky a tak se pouští do pátrání, které ho
zavede pod rychlé no9,
hy baletek, na střechy
9
1 249,domů, ale především
na stopu dobře promyšleného zločinu…

Také vyšlo:

VŠECHNY NAŠE ČASOPISY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT
NA WWW.EGMONT-CASOPISY.CZ A PŘEDPLATIT SI JE NA WWW.SEND.CZ

MAX – KOČIČÍ DETEKTIV:
ZÁHADNÝ PORTRÉT
Věk: 9+, 128 × 195 mm, brož., 208 str.

11

MATEMATIKA V MALÍČKU
PRO 2. TŘÍDU
9,

ČESKÝ JAZYK V MALÍČKU
PRO 2. TŘÍDU
9,

Procvičení matematiky zábavnou formou. Nabídněte dětem cvičení a aktivity, které je budou bavit!
Látka 2. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybějí početní úlohy či doplňovačky. Cvičebnice je navržena tak, aby děti
pracovaly samostatně. Samozřejmostí je klíč
správných řešení. Obsah knihy koresponduje
s učivem Rámcového vzdělávacího programu
pro 2. třídu ZŠ.

Potřebují si vaše děti procvičit učivo z českého
jazyka? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu
a nenudilo je? Nabídněte jim cvičení a aktivity,
které je budou bavit!
Látka 2. třídy je zpracována do tvořivých a hravých úkolů, nechybějí křížovky či doplňovačky.
Cvičebnice je navržena tak, aby děti pracovaly
samostatně. Samozřejmostí je klíč správných řešení. Obsah knihy koresponduje s učivem Rámcového vzdělávacího programu pro 2. třídu ZŠ.

9

,99 119,-

,99 119,-

119,

,99 119,-

9

,99 119,-

Také vyšlo:

 PRO 3. TŘÍDU
 PRO 4. TŘÍDU
 PRO 5. TŘÍDU

 PRO 3. TŘÍDU
 PRO 4. TŘÍDU
 PRO 5. TŘÍDU

9, 1
1 149,

Potřebujete si procvičit shodu přísudku
s podmětem? Využijte tuto zábavnou cvičebnici plnou aktivit, křížovek a doplňovaček. Můžete pracovat samostatně podle
svého tempa. Nechybí ani shrnující opakování a klíč správných řešení.

9,
11 149,-

12

,99 119,-

Také vyšlo:

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 88 str.

PROCVIČUJ –
SHODA PŘÍSUDKU
S PODMĚTEM

,99 119,-

119,

9,
11 149,-

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

OTESTUJ SI ZNALOSTI –
PRVOUKA
PRO 2. TŘÍDU

9, 3
1 169,

Chcete zjistit, co vašim dětem jde a kde je
třeba trošku přidat?
Testové úlohy z učiva o světě kolem nás jsou
připraveny tak, aby pokryly všechna témata,
o kterých se ve 2. třídě děti učí. Vyhodnocení
testů najdete v klíči na konci knihy. Díky testům si děti zopakují učivo a dozvědí se i něco
nového.

9,
13 169,-

9,
13 169,-

9,
13 169,-

Také vyšlo:

Také vyšlo:

 PROCVIČUJ – PRAVOPIS
PODSTATNÝCH JMEN
 PROCVIČUJ – SLOVNÍ DRUHY

 PRVOUKA PRO 3. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU
 VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

Věk: 8+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 80 str.

UČTE SE S PŘÍBĚHY –
ANGLIČTINA NA 5 MINUT
T
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!

4, 8
1 229,

9, 3
2 299,

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

4,
5
1 189,-

4,
15 189,-

Také vyšlo:
Také vyšlo:

UČTE SE S KOMIKSEM –
ANGLIČTINA
Věk: 10+, 125 × 190 mm, brož., 128 str.

LOGOPEDICKÉ
PÍSNIČKY
(AUDIO CD)
Věk: 4+, 210 × 297 mm, brož., 56 str.

ČESKÝ JAZYK OD ŠESTKY
DO DEVÍTKY – CVIČEBNICE
4,
0
PRO 6. TŘÍDU
1 129,-

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
9, A LOGIKA PRO BYSTRÉ
1
1 149,
DĚTI

Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 6. 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 šestého ročníku. Cvičebnice vychází z konceptu knižní řady Od šestky do
devítky – Český jazyk stručně a přehledně.

Podpořte matematické nadání svých dětí!
Publikace je zaměřena na rozvoj matematicko-logické stránky intelektu. Bude skvělá pro děti,
které hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Obsahuje pestrou směs různých
typů zadání – zebry, algebrogramy, slovní úlohy, číselné řady, logiku děje, šifry, prostorovou
i plošnou představivost.
Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8 let. Dají se využít
jako zpestření
školní výuky nebo k domácímu
procvičování.

4,
4,
10 129,- 10 129,-

4,
10 129,-

Také vyšlo:

 CVIČEBNICE PRO 7. TŘÍDU
 CVIČEBNICE PRO 8. TŘÍDU
 CVIČEBNICE PRO 9. TŘÍDU
Věk: 11+, 165 × 235 mm, brož., 96 str.

Věk: 7+, 163 × 235 mm, brož., 96 str.

13

KARINA GARCIA –
VYŠŠÍ LEVEL DIY SLIZ
Popusť uzdu své fantazii s 15 úplně novými recepty na sliz od úspěšné a slavné YouTuberky Kariny
Garcii! Nauč se vyrobit sliz měnící barvu, super –
lesklý sliz, sliz s vůní čokoládových karamel a další – recepty jsou jednoduché a stačí sledovat
podrobné instrukce. Tato kniha také obsahuje
Karininy osobní tipy na to, jak odstranit sliz z oblečení, jak ho uchovávat čerstvý a co dělat, když
se úplně nepovede. Staň se mistrem umění slizu,
který je lesklejší, třpytivější a úžasnější!
4

9,
15 199,-

MŮJ SELFIE DENÍČEK

9, ,5
1 199

9,
21 269,-

Vytvoř si zářivý deníček a navždy uchovej své vzpomínky. Zaplň stránky svými
nápady, zapisuj si zážitky a přání, nalepuj selfíčka a fotky na speciální stránky,
které ti umožní přiloženou vyškrabovací tužkou vykouzlit třpytivé rámečky
úžasných tvarů a barev.

6

mít
Jakmile začneš
jednolitou hmotu,
ovávat
začni ji proprac
rukama.

Pamatuj, tenhle
.
trochu lepivější

5

sliz má být

6
Přidej kousky brček
a 1 lžíci polystyreno
vých
kuliček a zapracuj
je do
slizu. Parádně to
křupe!

i
Opatrně nůžkam na
brček
nastříhej 15
dlouhé
malé kousky
ů.
zhruba 5 milimetr

22

Také vyšlo:
Když necháš sliz
odležet přes noc
ve vzduchotěsné
nádobě, bude
průhledný a ještě
křupavější.

KARINA GARCIA –
VYROB SI SLIZ

23

Věk: 10+, 178 × 190 mm, brož., 80 str.

MATEMATICKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
VÍ

9,
3
2 299,-

Kniha obsahuje čtyři fantastické příběhy plné akčních úkolů, díky kterým si prověříte
své matematické schopnosti. Na každé
stránce najdete zadání, které musíte vyřešit.
Jen tak pomůžete hrdinům prolomit tajné
kódy, najít skrytá vodítka, vyluštit tajemné
vzkazy, či dokonce zahnat meziplanetární
krizi.
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Věk: 8+, 143 × 210 mm, kroužk., 48 str.

PELÉ: KRÁL FOTBALU
Edson Arantes do Nascimento, známý jako
Pelé, pochází z chudé brazilské rodiny. Na
pořízení opravdového míče neměl peníze,
i tak ale dominoval všem dorosteneckým ligám a svůj první kontrakt podepsal v patnácti
letech. Už o dva roky později dovedl Brazílii
ke slavnému vítězství na mistrovství světa. Pelé
ale není jen nejlepším fotbalistou světa: je
ambasadorem nadace UNICEF a je žijícím
symbolem sportu, který lidi sbližuje bez ohledu na rasu a národnost.
ŽÁDNÝ STRACH, VŠAK
MY UŽ SE O HOŠÍČKA
NĚJAK POSTARÁME!

VŠECHNO BUDE
V POHODĚ!

1,65 METRU
A JEN 55 KILO!

DOUFÁM…

TO JSEM SI PŘESNĚ
MYSLEL, JSI JEŠTĚ MOC
DROBNÝ NA TO, ABYS MOHL
HRÁT S DOSPĚLÝMI HRÁČI.

9, ,1
2 269

A CO MÁM
DĚLAT?

MĚLI BYCHOM JÍT.
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9,
21 269,-

JEZ, PROBOHA, MUSÍŠ
TROCHU PŘIBRAT!

POJĎ, PŘEDSTAVÍM
TĚ KLUKŮM!

ABYS ZESÍLIL,
MĚL BYS DĚLAT
KARATE.

CHLAPCI, TOHLE JE MALÝ EDSON,
JE TO NÁŠ NOVÁČEK NA ZKUŠENOU,
PĚKNĚ HO TU PŘIVÍTEJTE!

A KDE?

DOBRÝ
DEN!

VE SPORTOVNÍM
KLUBU, KAŽDÝ
ČTVRTEK.

DOBRÝ
DEN!

LUIS ALFONSO,
ŘEČENÝ LULA, TO BUDE
TVŮJ TRENÉR!

BUDEŠ SPÁT TADY, SE
SLAVNÝMI HRÁČI…

JEJ!

SSŠŠ!

TAK TOHLE JE TO
NAŠE ZÁZRAČNÉ
DĚŤÁTKO!

VÍTEJ V KLUBU,
HOCHU!

HUPS!
AU!

S
V

Z
J

TO BYLO SLZIČEK,
KDYŽ JSI MUSEL OD
MAMINKY, VIĎ?

PO9eè9e8e=ç1?k-CY6Af?<C
C?eO,7,O Dv2-<O¯-<3<1CZ <ì

OSOBNĚ,
CHLAPEČKU!

DEJ MU
POKOJ,

UMĚT PADAT
JE VE FOTBALE
DŮLEŽITÉ!

MÁŠ SE JEŠTĚ HODNĚ
CO UČIT, BROUČKU!
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VASCO!
VASCO VASCONCELOS?
STŘELEC STA GÓLŮ?
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Také vyšlo:
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Věk: 8+, 180 × 248 mm, brož., 128 str.

33 FOTBALOVÝCH NEJ
Věk: 8+, 160 × 245 mm, brož., 144 str.

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY –
4,
VŽDYCKY JE NADĚJE
8
1 229,Poppy má velikou starost. Divoký poník Neb,
kterého zachránila před zlým osudem, má poraněnou nohu. Dívka by za jeho uzdravení dala cokoli 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?

404 NEJKRÁSNĚJŠÍCH
OMALOVÁNEK BOX
Začalo to 101 mandalami pro krásný den, magickými kruhy, které vás strhnou k vybarvování. A protože jste neměli dost a vaše pastelky
byly stále ořezané, rozhodli jsme se vám přinést pořádný balík těch nejlepších a nejkrásnějších omalovánek. V tomto boxu tedy najdete slavné mandaly, obrázky zvířat, motivy ze
světa přírody a ty nejkrásnější pařížské bulváry k vybarvení! Nechybí ani spousta Eiffelovek, samozřejmě :) Přejeme hodně trpělivosti,
čeká na vás rovných 404 omalovánek!

SLEVA 50 %

4,
8
1 369,-

4,
18 229,-

Také vyšlo:

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY –
NEZKROTNÝ PONÍK
Věk: 11+, 129 × 193 mm, váz., 176 str.

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA –
TAJNÝ POKOJ
Chcete, aby vaše děti četly? Nabídněte jim příběh, který je bude bavit.
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas není
obyčejná holka – na rozdíl od ostatních lidí totiž
dokáže vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je
proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad!
Kaz se konečně naučil to, co běžně zvládá každý
duch – procházet zdí. Může tak vyrazit na průzkum
Beckettovy tajné místnosti v zadní části knihovny.
To, co tam najde, je záhada všech záhad. Vyřeší Kaz
a Klárka svůj pátý
případ úspěšně?
,,-

9
11 149,-

9,
3
1 169,-

Věk: 11+, 210 × 297 mm, brož., 448 str.

LEGENDÁRNÍ BYTOSTI
9,
Z PŘÍBĚHŮ A BÁJÍ
5
1 199,V této knize 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!

9
11 149,-

Nabízíme také:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA
 NA PŮDĚ JE DUCH
 DUCH PŘICHÁZÍ
V PĚT
Věk: 7+, 130 × 193 mm, váz., 128 str.

Věk: 10+, 240 × 264 mm, váz., 64 str.

15

MINECRAFŤÁKŮV SVĚT:
202 SKVĚLÝCH TIPŮ
A TRIKŮ
202 užitečných tipů, triků, vychytávek a rad, které nenajdete v žádné jiné příručce.

,99 199,-

SLEVA 50 %

11
13

MINECRAFT –
MOBESTIÁŘ

Od youtubera Pedra se dozvíš všechno, co potřebuješ k ovládnutí světa Minecraftu. Včetně rozhovoru s Pedrem o Minecraftu a spousty vtipných a zajímavých příběhů z jeho
hraní i natáčení.

Mobestiář je životním dílem odborníka na moby.
Tento přírodovědec shromáždil spoustu důležitých
informací o životě, místě výskytu a charakteristických znacích všech známých mobů – od pokorné
slepice až po hrozivého draka z EnSLEVA 50 %
du. Kniha je dopl,něna podrobnými
299
ilustracemi, abyste byli dokonale
připraveni na to,
co vás čeká!

9,
3
2 299,-

CHRÁMY, KOBKY, MONUMENTY
A DALŠÍ STAVBY

Zemědělská půda
se promění zpět
v hlínu, pokud na ni
opakovaně skočíte,
umístíte na ni jiný
blok nebo ji necháte
delší dobu vysychat.

Podzol a podhoubí (mycelium)
nelze vyrobit, mĩžete je však
získat v biomech mega tajga
a houbový ostrov lopatou
s oÎarováním nÜžný dotyk.
Na obou rostou houby
i za sluneÎního svitu.

Vesnice jsou asi nejrozlehlejší, nejčastější a nejužitečnější stavby, které ve svém světě můžete potkat. Kromě nich ale existuje ještě celé řada náhodně generovaných staveb, které
obsahují spoustu dalších zajímavých předmětů a možností. Ale skýtají také mnohá nebezpečí, protože v nich často kromě pokladů najdete spoustu mobů, porodničky (spawner),
a dokonce i pasti a další nástrahy. Jsou to ale často jediná místa, kde můžete narazit na předměty jako sedla, zbroj pro koně nebo hudební disky, které si nemůžete normálně vyrobit.

12

Obrázek 8.7 – Dokonce i pouštní studna je unikátní generovaná stavba, jen nemá
žádné praktické využití a nic v ní nenajdete

Stavby, na které při průzkumu narazíte asi nejčastěji, jsou pouštní chrámy. Většinou jsou
v plošších pouštních biomech i docela dobře vidět. Poznáte je jednoduše: vypadají jako
malá pyramida se dvěma strážními věžemi. Občas se stane, že je pouštní chrám skoro úplně zasypaný pískem, a tak je vidět mnohem hůře. Vždycky ho ale bezpečně poznáte podle
obarvené oranžové vlny, kterou najdete na věžích a která většinou vykukuje na povrch.
Hlavním lákadlem pouštního chrámu jsou čtyři truhly s pokladem, které se nacházejí v podzemí. Když se prokopete dovnitř, najdete tam kromě pár mobů také zvláštní podlahu z modré vlny. Přímo pod ní se nachází místnost s pokladem. Hlavně ale nekopejte přímo pod sebe,

150
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Věk: 8+, 145 × 205 mm, brož., 96 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
LEDOVÝ HRAD

Věk: 9+, 167 × 225 mm, brož., 224 str.

9, 1
1 149,

Ostrov Blp čelí nebezpečí v podobě záludného návštěvníka, který se vydává za obchodníka s kožichy. Před Škyťákem, Astrid
a jejich přáteli stojí nelehký úkol… Ponořte
se v parádním komiksu do dalších dobrodružství dračích jezdců z Blpu!

16

9,
14

Chrámy v pouštích a džunglích

I přes velkou podobnost
se podzol a podhoubí
liší – podhoubí se šíří na
další bloky hlíny, podzol
nikoliv.

6

K2317_blok.indd 6

OVLÁDNI SVĚT
MINECRAFTU

Věk: 8+, 152 × 228 mm, brož., 64 str.

Věk: 8+, 220 × 220 mm, váz., 104 str.

MŮJ TVOŘIVÝ DENÍK
Ve dvou je vždycky větší zábava! Proto
v tomto deníku najdeš spoustu nápadů na
to, co spolu se svojí (nejlepší) kámoškou
podnikat, vymýšlet, vyrábět, tvořit nebo
třeba upéct. Nechybějí stránky s testíky
a místo pro dokreslování obrázků, zapisování nápadů či tvorbu návrhů.
Na konci notesu je prostor pro medailonky tvých kamarádek. Nalep si tam jejich
fotky, zapiš kontakty nebo zaznamenej, co
mají rády a co je charakterizuje.

9,
3
1 169,-

Věk: 8+, 136 × 190 mm, brož., 176 str.

KOUZELNÁ BERUŠKA
A ČERNÝ KOCOUR –
TAJNÉ ZÁPISKY

9,
21 269,-

Uchovej všechna svá tajemství v bezpečí!
Svěř své tajné sny, přání a plány stránkám tohoto úžasného deníku, nalep si do něj fotky kámošů a rodiny, popiš trapasy nebo superzážitky
z cest či ze školy, nakresli oblíbené outfity nebo
vysněné modely a nakonec všechno zapni spolehlivým zipem! Deníkem tě provede Kouzelná
Beruška a další oblíbení hrdinové z Miraculous!

Plány na léto
}E1

útru.
ového
u,
áspu!

9,
23 299,-

Plážovvý šátek

Kde budeš o prázdninách?

4,
0
1 129,-

Procvič si kreslení a bav se se svými oblíbenými postavičkami! Hraj si s Mášou a jejími
zvířecími kamarády, vyřeš úkoly, pak můžeš
stránku vymazat a znovu si užívat skvělou
zábavu!
skútru.
na svém sněžném
Máša se projíždí
tohoto ledového
ni čeká na konci
Medvěd na
najít cestu,
k němu Máše
náspu!
bludiště. Pomoz
sněhového
nezapadni do
ale pozor –

Co nesmí chybŮ
t
v tvém kufru?

EŮ TE
ũŻEƜ1 IE E½Ɯ

MÁŠA A MEDVĚD –
NAPIŠ A SMAŽ

Sportovní boty
Klobouk
Plavky
Knížka

Na os
jakou

Na oslavu
příchodu zimy
se
jakou má
úžasnou čelenku Máša převlékla za
Sněhurk
! Obkresli
ji a pak dokonči u. Podívej se,
obrázek.

22.7.16 17:03
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S kým na ně pojedeš?

17:03

Také vyšlo:

Kdybys měla strávit
prázdniny na pustém ostrově 1.
a mohla by sis s sebou vzít 2.
jen tři věci, co by to bylo?
3.

MÁŠA A MEDVĚD –
NOVÁ ZLATÁ KNIHA POHÁDEK

9:06:3
14:2
18.07.2019
Kouzelna_beru
A
30/07/19
11:26ska
59
7/26/19
tajny zapisnik
1459
B001 DC
001

Věk: 7+, 150 × 210 mm, váz., 96 str.

TLAPKOVÁ PATROLA –
NOVÉ 5MINUTOVÉ
POHÁDKY

9,
3
2 299,-

Tým statečných tlapek vyráží do akce! Oblíbení
hrdinové jsou zpátky a čekají je další napínavá
dobrodružství. Tentokrát se vydají do tajuplné
jeskyně zachránit superštěně Apolla, a dokonce se v ponorce podívají na dno oceánu. K Tlapkové patrole se připojí i zbrusu nový člen týmu:
Tracker, štěně z hlubin džungle!

9,
15 199,-

Věk: 5+, 205 × 278 mm, brož. 16 str.

DISNEY – POHÁDKY
NA DOBROU NOC
S Disneyho hrdiny vyrůstá už několikátá
generace. Milované pohádky na dobrou
noc se nyní opět vracejí, aby na cestě do
říše snů doprovodily ty nejmenší děti a jejich rodičům připomněly dětství. Pohádky
a hravé básničky doprovázené půvabnými
ilustracemi zvou do kouzelného světa Mickeyho, Minnie a jejich přátel z časů, kdy
byli malými, roztomilými batolaty.
i síťovou
míč, plyšového tygra
po pokoji a spatřil Mickeyho
Pluto dole
Donald se rozhlédl
klidně v postýlce a
Mickey s Goofym leželi
se teď v pokoji
ohrádku, ve které uvízl.
se styděl, protože když
přestal plakat. Trochu
na podlaze. Donald
že se není čeho bát.
svítilo, jasně viděl,
hlídání.
pobídla ho paní na
se táhly stíny,
„Šup do postýlky,“
něj byla tma a všude
a usmíval se. Kolem
Donald ležel v posteli

Zrcadlo
Kuku!
Kdo se na mě
směje?
Malá černá myš.
Ne ne, to jsem
přece já,
copak nevidíš?

ale on už se nebál.

Také vyšlo:

TLAPKOVÁ PATROLA –
6 OMALOVÁNKOVÝCH BLOKŮ
Věk: 6+, 205 × 285 mm, váz. 72 str.

9,
3
2 299,-

Ukolébavka
pro medvídka
Medvídku malinký,

spi,
o medu sladce
si sni,
ráno si budeme
hrát,
a teď už musíš
jít spát.

88

89

Věk: 3+, 210 × 285 mm, váz., 112 str.

17

DVOJČATA NA STOPĚ – DVOJČATA NA STOPĚ –

ZÁHADA V MUZEU TAJEMNÝ KÓD
Klidné městečko na Vysočině už dlouho
nezažilo takový poprask! Muzeum vyloupili zloději. Když se dvojčatům Kájovi a Petrovi dostanou do rukou noviny,
do kterých kdosi napsal zvláštní
šifru, začnou pát,rat na vlastní pěst.
169

,85

SLEVA 50 %

Dvojčata se ocitnou v bytě nerudného
souseda pana Štajna. Na obraze s výjevem alchymistické dílny, který mu visí v pokoji, objeví zvláštní kód. Touha
po jeho rozluštění odstartuje
další neuvěřitel,né dobrodruž169
ství…

,85

SLEVA 50 %

MONIKA
A POKLAD
TEMPLÁŘŮ

APRÍLOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Při prázdninové výpravě do staré zříceniny Wolfensteinu se Monika ztratí
v podzemních chodbách. Zachrání
ji tajemný mnich – muž, o kterém se po
okolí vypravějí podivné historky. Je to
on, kdo se po nocích potuluje hradem? Je pravda,
,že pátrá po pokla229
du templářů?

5,
1
1

Při výletu lanovkou na zámeček Větruši zažije Ema s Robinem těžko uvěřitelné dobrodružství – přenesou se do
minulosti, a to přesně do roku 1980.
Že bude veselo, je více než jasné. Je
přece apríl, nejbláznivější den
v roce.

,89 179,-

SLEVA 50 %

SLEVA 50 %

Napínavé detektivky pro čtenáře, kteří se luštěním zapeklitých úkolů
mohou do řešení případu sami zapojit!

Věk: 9+, 148 × 210 mm, váz., 96 str.

Věk: 9+, 148 × 210 mm, váz., 88 str.

Věk: 9+, 145 × 205 mm, váz., 168 str.

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 108 str.

NEŠIKOVNÉ ŠTĚNĚ MLSNÉ KOTĚ

VETERINÁRNÍ
AKADEMIE –

VETERINÁRNÍ
AKADEMIE –

Seznamte se s novými hrdiny – doktorkou Mickou a jejím asistentem myšákem Burákem! Od práce je vyruší
volání o pomoc. Malé štěně mělo nehodu a poranilo
si ocásek. Micka
a Burák naštěstí
,vědí, co s tím!
149

ŠKOLA ZAČÍNÁ

LÉK PRO PONÍKA

Na škole se učí stříhat ovce, léčit nemocná zvířata a ve volném čase jezdí
na koních. Když jednu z oveček napadne neznámá šelma,
musí dát kamarádky hlavy do,hromady…
179

Ve druhém díle se děvčata budou věnovat péči o býky, krávy a telátka. Jedna z dívek se přihlásí do soutěže v odchytávání telat. Její
poník však onemocní. Najdou
,lék, který mu za179
chrání život?

DOKTORKA MICKA –

,75

SLEVA 50 %

DOKTORKA MICKA –
Tentokrát Micka s Burákem všem zvířátkům kontrolují chrup. Znenadání jsou
ale přivoláni na soutěž v pečení dortíků,
kde se kočička Sněženka popálila o příliš horký dort.
Rychle k dalšímu
případu!

SLEVA 50 %

,75 149,-

Unikátní spojení roztomilých fotek zvířátek a ilustrací.
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Věk: 7+, 130 × 188 mm, váz., 96 str. + 96 str.

,89

SLEVA 50 %

,89

SLEVA 50 %

Tyhle holky mají jasno. Zbožňují zvířata, a proto jsou rozhodnuté
stát se zvěrolékařkami!

Věk: 11+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

Věk: 11+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

MŮJ ŽIVOT
SE ZOMBÍKY
A DÝŇOVÝMI
BOMBAMI

MŮJ ŽIVOT
S BEZMOZKY
A BOUCHAJÍCÍMI
ZÁCHODY

LETOPISY PODZEMĚ –

LETOPISY PODZEMĚ –

GREGOR
A MĚSTO
POD MĚSTEM

GREGOR
A ZLOVĚSTNÉ
PROROCTVÍ

Max nastupuje do nové školy, kam
snad chodí samí zombíci, v čele s nadutým frajírkem Edgarem. Jak si s nimi Max jenom poradí?

Maxovi nejlepší kamarádi se zamilovali do chemikářky. A to je jen jedna
z řady kolosálních katastrof! Jak Max
zvládne tenhle rok?

SLEVA 50 %

SLEVA 50 %

Když se Gregor spolu se svojí sestrou
zřítí do temné Podzemě, schyluje se
ke střetu mezi podzemními tvory. Ač
se ho nechce účastnit, uvědomí si , že
je to možná jediný
způsob, jak najít zmizelého otce.

Gregor přísahá, že se do Podzemě už
nevrátí. Je však klíčovou postavou dalšího proroctví a Podzemníci ho potřebují dostat zpět. Proto unesou jeho
sestřičku Botku.
Gregor musí najít
Zhoubu – hrozi,vého bílého pot299
kana, o kterém
mluví proroctví,
a zachránit sestru
i celou Podzemi.

5,
2
1 249,-

5,
2
1 249,-

SLEVA 50 %

9,
4
1 299,-

9,
4
1

SLEVA 50 %

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 224 str.

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 240 str.

Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 248 str.

POLLY ZUBATÁ –

POLLY ZUBATÁ –

STÁJE ZLATÁ HVĚZDA –

ZKOUŠKA
SEDMISPÁČŮ

SLONÍ NADĚLENÍ

Polly byla úplně normální holka až
do toho rána, kdy se probudila s novým obřím špičákem v puse. S ním
totiž získala mocnou nadpřirozenou
schopnost! S kouzelnou mocí však
přichází i velká
zodpovědnost…

SLEVA 50 %

5,
12 249,-

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 192 str.

Zatraceně! Ten divný pocit hned po
probuzení znamená jediné: Polly se
vyklubal druhý špičák. A spolu s ním
přibyla i další kouzelná schopnost,
díky které se jí podařilo přeměnit
tátu ve slona. Co teď s tím?

SLEVA 50 %

5,
2
1 249,-

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 184 str.

Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 240 str.

PÁTRÁNÍ V SEDLE
ZÁKEŘNÁ SOUPEŘKA
ZTRACENY V BOUŘCE
ROZHODUJÍCÍ ZÁVOD
Série pro dívky, ve které hrají hlavní roli poníci,
koně, dobrodružství a přátelství.
Poppy přijela do stájí Zlatá hvězda, aby si vyčistila
SLEVA 50 %
hlavu od starostí, které má doma. Strýček ji překvapí dárkem na přivítanou – dostane
,,,,poníka. Do jezdec89 179,89 179,- 89 179,89 179,ké školy přijíždějí
také Katie a Milly.
Když se z okolních
farem začnou ztrácet koně, rozhodne
se tato nerozlučná
trojka, že přijde věci na kloub.

Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 152 str. + 176 str.
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TŘPYTIVÁ HODINA
Život Seliny Lennoxové je nekonečný večírek,
který má jediný cíl: vyhnout se nudné budoucnosti, kterou jí naplánovali bohatí rodiče. Jedné noci však vstoupí do jejího života chudý
malíř Lawrence Weston a Selina si je jistá, že
našla to, co celou dobu hledala – pravou lásku.
Když ji však postihne tragédie, musí zvolit
mezi tím, co je bezpečné, a tím, co je správné.

9, ,1
3 399

9,
31 399,-

JAN VOJÁČEK:
UMĚNÍ BÝT ZDRÁV
Proč neustále roste počet chronicky
nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu?
Jeden z nejuznávanějších představitelů
funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu probudit
schopnost samoléčby a najít ztracenou
harmonii. Umění
být zdráv může
ovládnout kdokoli – zjistěte, jak
na to!

9,
7
2 349,-

Také vyšlo:

DOPISY, KTERÉ
NIKDO NEČETL
Věk: 17+, 145 × 205 mm, váz., 368 str.

KDO ŠIJE
U PODOLSKÉ?
Salon Podolská býval v dobách své největší
slávy spojován s elegancí a luxusem. Po znárodnění v roce 1948 zde díky protekci Marty
Gottwaldové mohla bývalá majitelka zůstat
zaměstnána na podřadné pozici. Na osudech lidí spojených se salonem můžeme
sledovat dobu, kdy modely z pařížských
přehlídek vystřídaly rudé šátky a vykasané
rukávy údernic. Z ulic
mizela elegance, ale
mnohem horší bylo,
že mizela i svoboda
a mizeli doslova i lidé.

20

9,
9
1 249,-

Věk: 15+, 125 × 205 mm, váz., 200 str.

Věk: 15+, 145 × 205 mm, brož., 216 str.

TAK DALEKO,
TAK BLÍZKO
Třicátnice Tereza si píše deník ve Španělsku,
její matka Hana v Praze. Dělí je od sebe půlka
Evropy a spousta nevyřčených slov. Rozdělily
se proto, aby k sobě jednou opět našly cestu?
Ani svatba s cizincem a mateřství Tereze sen
o novém životě nesplní. Byla by šťastnější,
kdyby zůstala doma? Možná stačilo správně vnímat muže, který tvrdil, že ji bude nenávidět stejně, jako ji
miluje. Roztříštěné
vztahy se ale nedají
poskládat dohromady
jako mozaiky zdobící
Barcelonu.

9, ,1
2 269

Věk: 15+, 115 × 185 mm, váz., 248 str.

OBJEDNÁVKA
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Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

33 fotbalových nej

219 Kč

Kuba & Osvald

199 Kč

Proč se říká…? Achillova pata… a další antická úsloví

404 nejkrásnějších omalovánek BOX

184 Kč

Legendární bytosti z příběhů a bájí

159 Kč

Procházky Prahou filmovou

199 Kč

Alea – dívka moře: Barevné vody

239 Kč

LEGO® NINJAGO® Úkol pro nindže

299 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Našlo se koťátko!

119 Kč

Alea – dívka moře: Síla přílivu

239 Kč

Letopisy Podzemě – Gregor a zlověstné proroctví

149 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko

119 Kč

Alea – dívka moře: Tajemství oceánů

239 Kč

Letopisy Podzemě – Gregor a město pod městem

149 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček

119 Kč

Alea dívka moře: Volání z hlubin

199 Kč

Lilly – Prázdniny na koni

184 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník

119 Kč

Logopedické písničky (audio CD pro děti)

154 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka

119 Kč

154 Kč

Rubik‘s – Hlavolamy

115 Kč

Aprílové dobrodružství

89 Kč

159 Kč

Ať žijí jednorožci

199 Kč

Logopedie pro nejmenší

Babička – pro děti

184 Kč

Luštění pro děti – báječná zvířata

79 Kč

Rubik‘s – Jak složit kostku

159 Kč

Babička (audiokniha pro děti)

144 Kč

Luštění pro děti – Křížem krážem po Evropě

79 Kč

Samolepky se smajlíky

184 Kč

Co se děje v Podpostelí

199 Kč

Luštění pro děti – vtipy a hádanky

79 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Pátrání v sedle

Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 6. třídu

104 Kč

Máša a medvěd – Napiš a smaž

104 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Rozhodující závod

89 Kč

Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 7. třídu

104 Kč

Máša a medvěd – Nová zlatá kniha pohádek

239 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka

89 Kč

Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 8. třídu

104 Kč

Matematická dobrodružství

239 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Ztraceny v bouřce

Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 9. třídu

104 Kč

Matematika v malíčku pro 2. třídu

99 Kč

Staň se detektivem

239 Kč

Český jazyk v malíčku pro 2. třídu

99 Kč

Matematika v malíčku pro 3. třídu

99 Kč

Staré řecké báje a pověsti – pro děti

159 Kč

Český jazyk v malíčku pro 3. třídu

99 Kč

Matematika v malíčku pro 4. třídu

99 Kč

Staré řecké báje a pověsti (audiokniha pro děti)

129 Kč

Český jazyk v malíčku pro 4. třídu

99 Kč

Matematika v malíčku pro 5. třídu

99 Kč

Strašidelná knihovna – Duch přichází v pět

119 Kč

Český jazyk v malíčku pro 5. třídu

99 Kč

Max – kočičí detektiv: Podezřelá pěvkyně

199 Kč

Strašidelná knihovna – Na půdě je duch

119 Kč

Čteme s obrázky – Nejznámější přísloví

159 Kč

Max – kočičí detektiv: Záhadný portrét

199 Kč

Strašidelná knihovna – Tajný pokoj

Čteme s obrázky – Veselé bajky

159 Kč

Minecraft Mobestiář

149 Kč

Tajemní zachránci – Bouřkový drak

Čteme sami – genetická metoda – Ovečka Nina a jiné pohádky

159 Kč

Minecrafťákův svět: 202 skvělých tipů a triků

Čteme sami – Ovečka Nina a jiné pohádky

159 Kč

Moje první encyklopedie – Atlas světa

Čteme spolu – Lucinka a pohár trpělivosti

184 Kč

Moje první encyklopedie – Lidské tělo

Deník pro kámošky

239 Kč

Monika a poklad templářů

Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika

125 Kč

Dětský ilustrovaný ATLAS SVĚTA

125 Kč

Disney – Pohádky na dobrou noc

99 Kč

89 Kč

89 Kč

139 Kč
79 Kč

Tajemní zachránci – Nebeský jednorožec

129 Kč

239 Kč

Tajemní zachránci – Pták Ohnivák

144 Kč

239 Kč

Tajemní zachránci – Šarlatová liška

129 Kč

115 Kč

Tajemství Pražského hradu

144 Kč

Můj selfie deníček

219 Kč

Tak daleko, tak blízko

219 Kč

Můj tvořivý deník

139 Kč

Testy pro kámošky

239 Kč

239 Kč

Můj život s bezmozky a bouchajícími záchody

125 Kč

Tlapková patrola – 6 omalovánkových bloků

159 Kč

Doktorka Micka – Mlsné kotě

75 Kč

Můj život se zombíky a dýňovými bombami

125 Kč

Tlapková patrola – Nové 5minutové pohádky

239 Kč

Doktorka Micka – Nešikovné štěně

75 Kč

Neobyčejná zvířata – Mistři lovu

139 Kč

Třpytivá hodina

319 Kč

Domácí minizahrádky

319 Kč

Neobyčejná zvířata – Mistři úniku

139 Kč

Učte se s komiksem – angličtina

239 Kč

Dopisy, které nikdo nečetl

319 Kč

Noční obloha od jara do zimy

Učte se s příběhy – Angličtina na 5 minut

184 Kč

Dvojčata na stopě – Tajemný kód

85 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol

159 Kč

79 Kč

Vesmírné putování komety Julie

199 Kč

Dvojčata na stopě – Záhada v muzeu

85 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka

159 Kč

Veterinární akademie – Lék pro poníka

Experimenty na 15 minut

159 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu

139 Kč

Veterinární akademie – Škola začíná

Golf pro děti

159 Kč

Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu

139 Kč

Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytivé mořské panny

Isadora jede na prázdniny

89 Kč
89 Kč
199 Kč

89 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu

139 Kč

Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytiví jednorožci

199 Kč

219 Kč

Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu

139 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti

119 Kč

Jak souhvězdí dostala svá jména – pro děti

115 Kč

Ovládni svět Minecraftu

239 Kč

Začínáme číst – Bajky

144 Kč

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Ledový hrad

119 Kč

Pelé: Král fotbalu

219 Kč

Začínáme číst – Pohádky

144 Kč

Jan Vojáček: Umění být zdráv

279 Kč

Po stopách českých filmů a pohádek

184 Kč

Zachraňme planetu

199 Kč

Polly Zubatá – Sloní nadělení

125 Kč

Zápisník malého zálesáka

99 Kč
74 Kč

Jak se stavěly divy světa

Jóga na každý den

79 Kč

Jóga pro tebe

184 Kč

Polly Zubatá – Zkouška Sedmispáčů

125 Kč

Zápisník pro holky – kočky a mandaly

Kam chodí kosmonauti na záchod?

219 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Nezkrotný poník

184 Kč

Zápisník pro malé skauty

Karina Garcia – Vyrob si sliz

159 Kč

Poníci od stříbrné řeky – Vždycky je naděje

184 Kč

Zázraky lidského těla

239 Kč

Karina Garcia – Vyšší level DIY Sliz

159 Kč

Poznej divoká zvířata z vlaštovčí perspektivy

139 Kč

Zpěvník – J. Suchý a J. Šlitr

159 Kč

Kdo šije u Podolské?

199 Kč

Procvičuj – Pravopis podstatných jmen

119 Kč

Zpěvník – Z. Svěrák a J. Uhlíř

159 Kč

Klub Tygrů – Hrozivé pařáty

144 Kč

Procvičuj – Shoda přísudku s podmětem

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Ježeček Jája

119 Kč

Klub Tygrů – Pirátský poklad

144 Kč

Procvičuj – Slovní druhy

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Kočička Kiki

119 Kč

Klub Tygrů – Počítačoví piráti

144 Kč

Proč jsou banány zahnuté?

135 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Myška Míša

119 Kč

Klub Tygrů – Safari v ohrožení

144 Kč

Proč se říká…? Začít od Adama… a další biblická úsloví

89 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly

119 Kč

Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Tajné zápisky

219 Kč

Proč se říká… ? Bojovat s větrnými mlýny… a další oblíbená úsloví

199 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Veverka Viki

119 Kč

Království zvířat

139 Kč

Proč se říká… ? Ječí jako Siréna… a další známá úsloví

159 Kč

119 Kč

DENÍK PRO
KÁMOŠKY
Tenhle dokonalý deníček musíš mít! Najdeš
v něm stránky plné kvízů a testíků a také
spoustu místa na zaznamenání svých zážitků, snů a přání. Vyplň ho sama nebo se svojí kámoškou. Společně si užijete spoustu zábavy a hodně se toho o sobě dozvíte!
Z druhé strany deníku je skvělý diář. Díky
němu na nic nezapomeneš a nic ti neunikne. Třešničkou na dortu je dokonalá třpytivá obálka. Přejeď rukou přes flitry a obrázek
se změní!

9,
3
2 299,-

9,
23 299,-

LEGO® NINJAGO:
ÚKOL PRO NINDŽE

9,
9
2 369,-

Městečko Ninjago je plné překvapení, která čekají na udatné nindže i jejich protivníky. Jaké
dobrodružství prožijí příště? To je jen na tobě!
Tato kniha ti sice nabídne začátek příběhu, jeho
konec však vymyslíš ty. A bude to parádní jízda –
můžeš si ho totiž sehrát na rozkládací podložce
nebo v 3D kulisách, které v knize najdeš společně se dvěma minifigurkami. V pokojíčku ti tak
vyroste třírozměrný svět Ninjago a ty se budeš
moci ponořit do příběhů udatných nindžů hlouběji než kdy předtím.

součástí
2 minifigurky,
hrací plánek
a 3D kulisy

Také vyšlo:

TESTY PRO
KÁMOŠKY
Věk: 8+, 160 × 210 mm, váz., 80 str.

DOMÁCÍ
MINIZAHRÁDKY
Taky vám chcípne každá kytka, kterou si domů
přinesete, protože zalévání má prioritu číslo
324? Ale touha po zeleni vás stále neopouští?
Domácí minizahrádky jsou přesně to, co potřebujete.
Vytvořte si svou vlastní nádobku s rostlinkou.
Můžete ji i pojmenovat (třeba Janička) a brát
ji jako domácího mazlíčka. Knížka vám předvede 33 terárií s kaktusy, sukulenty, tropickými rostlinami, mechy
a vzdušnými rostlinkami a poradí, jak si je
doma vytvořit.

9, 1
3 399,

h
33 kreativníc nami
li
nádob s rost
167 × 225 mm, brož., 240 str.

Věk: 7+, 240 × 290 mm, váz., 14 str.

SLEVA 50 %

RUBIK’S – HLAVOLAMY

5, 1
1 229,

Rubikova kostka je nejprodávanější hračkou
všech dob. Kniha hlavolamů spojuje pestré zkušenosti s jejím skládáním a hádanky různé úrovně složitosti. Tím vám nabízí velmi originální intelektuální zábavu. Na stránkách uvnitř najdete
plno inspirativních, stimulujících a originálních
hlavolamů, na kterých si můžete dokonale procvičit mozek a prověřit mentální schopnosti!

9,
15 199,-

5

t jen vodorovně
BLUDseIŠTĚ
můžete pohybova barevně

4

V bludišti
musejí
a pole na sebe
v horní řádce.
nebo svisle
jak je ukázáno
černého pole
navazovat tak,
cestu z levého
Dokážete najít
poli?
k pravému černému

ovně

5

BARVY

Kterou z kostek
1–6 nelze sestavit
z barevného
vzoru nad nimi?
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ŘEŠENÍ NALEZNETE NA
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STRÁNCE 111
1

2

3

Již vyšlo:

RUBIK’S – JAK
SLOŽIT KOSTKU
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ŘEŠENÍ NALEZNETE NA
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STRÁNCE 111

Věk: 12+, 185 × 237 mm, brož., 144 str.
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