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Nejkrásnější dětské knihy

SOUTĚŽ

Knihozem

V tomto katalogu najdete mezi jinými také knížky označené tímto logem:

.
Co označení Knihozem znamená? Knížky, které mají toto logo, prošly důsledným výběrem
a splňují nároky na nadstandardní zpracování po stránce obsahu, grafiky i technického
provedení. Zkrátka, když si vyberete knížku z Knihozemě, máte jistotu, že kupujete
kvalitní čtení.

Vyhraje 5 z vás

SOUTĚŽ S KNIHOZEMÍ
O HRU PÁRTY ALIAS JUNIOR
Co je tvým úkolem?
Tento úkol zvládnou jen
Ten
hodně šikovní pátrači.
ho
Na obrázcích 1–7 jsou
ilustrace z knih z Knihoilus
země (všechny najdeš
zem
v to
tomto katalogu s logem
Knihozem). Tvým úkolem je přiřadit k číslům obrázků
3

název knihy, jméno autora a jméno ilustrátora. Splněný
úkol nám pak zašli do 3. 6. 2019 na e-mailovou adresu soutezkmc@albatrosmedia.cz. Nezapomeň
nám napsat do e-mailu také své jméno, třídu a adresu
školy. Z jedné e-mailové adresy zařazujeme do soutěže
jen jeden soutěžní příspěvek.
Soutěžní ilustrace ve větším rozlišení najdeš také
na stránkách www.kmc.cz.
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Kdo vyhraje?
Hru Párty Alias Junior získá pět z Vás.
Budou to ti, jejichž správné odpovědi
nám e-mailem dorazí jako 100., 150.,
200., 250. a 300. v pořadí.
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Tip Albatrosu
Jeff
Kinney

Deník báječného kamaráda

Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už
dobře znáte. Teď nadešel čas, abyste nahlédli
do jeho osobního deníčku a přečetli si něco
přímo od něj. V Deníku báječného kamaráda
píše Rowley Jefferson o svých vlastních
zkušenostech a souhlasil také s rolí Gregova
životopisce. (Koneckonců Greg bude jednoho
dne bohatý a slavný a všichni budou chtít znát
jeho příběh.) Rowleymu to zatím moc nejde, ale
nabízí zhola nový pohled na svět malého
poseroutky.

y malého
Úplně nový pohled na Deník
!
yho
ne
Kin
fa
Jef
poseroutky od

184 Kč
cena KMČ

Deník malého
poseroutky 12 Výprava
rava za tep
teplem
plem

Deník malého
poseroutky 13 Radosti
osti zimyy

běžná cena: 229 Kč
224 stran, 148 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Od autora vyšlo také:
Deník malého
poseroutky - BOX 1-10

184 Kč

184 Kč

1199 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

b
běžná
cena: 229 Kč
str 145 × 205 mm
224 stran,
pevná vazba, pro děti od 10 let

b
běžná
cena: 229 Kč
str 145 × 205 mm
224 stran,
pevná vazba, pro děti od 10 let

běžná cena: 1 599 Kč
bě
st
22240
240 stran,
145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let
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Pro nejmenší

Červená karkulka a Perníková chaloupka
Rozkládací minileporelo pro nejmenší
vypráví v obrázcích přehledně dvě
ě
pohádky. Červenou karkulku
a Perníkovou chaloupku. Děti
74 Kč
budou brzy pohádky samy
cena KMČ
vyprávět a jednoduchý text si
snadno zapamatují.

Lenka
Vybíralová
běžná cena: 89 Kč
18 stran, 100 × 100 mm
leporelo, pro děti od 2 let

Šel dědeček na kopeček (lidová říkadla)
Bramborová kaše‚ to je strava naše‚ v pondělí
je polívčička‚ v úterý je hrách a čočka‚
ve středu je zelí a to je kyselý.
Lidová říkadla, veselá a snadno
74 Kč
zapamatovatelná, budou děti
cena KMČ
umět brzy zpaměti. Rozkládací
minileporelo pro nejmenší.

Lenka
Vybíralová
běžná cena: 89 Kč
18 stran, 100 × 100 mm
leporelo, pro děti od 3 let

Chaloupka na vršku (audiokniha pro děti)
Šárka
Vraťte se do doby, která na vás dýchne svou mírností,
Váchová
hlubokým spojením s přírodou a duchovním odkazem
předchozích generací! Vyprávění
o dětech z malé podhorské
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
vesničky působí v dnešní době
audio CD, pro děti od 5 let
cena KMČ
trochu jako z pohádky.

Další příběhy
z večerníčku!

Autíčko a zvířátka

Vojtěch
Kubašta

Série prostorových knih s pohyblivými mechanismy představuje další
stupeň hravého čtení pro děti i jejich rodiče. Kouzelné ilustrace
světoznámého výtvarníka
Vojtěcha Kubašty tak ožívají
běžná cena: 249 Kč
dětem přímo před očima. Vydejte
e 199 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
cena KMČ
leporelo, pro děti od 3 let
se se zvířátky a autíčkem za
dalším z jejich dobrodružství.
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Pro nejmenší
Joe
Todd-Stanton

Myšák jménem Julian

Myšák Julian má rád své soukromí a ostatních zvířátek se spíše
straní. Není divu, když se ho každou chvíli snaží někdo sníst.
Jednoho dne si ho všimne mlsná liška a vrhne se na něj. Julian je
ovšem rychlejší, zmizí ve svém doupěti a liška se zasekne hlavou
hned u vchodu do jeho nory. Ocitají se doslova tváří v tvář. Jak si
myšák poradí s nečekanou
ou návštěvou?

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
40 stran, 230 × 270 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Maciej
Szymanowicz

Skřítci

Skřítci nám občas pomáhají, občas nás trochu škádlí. Odkud ale
pocházejí, kde žijí a jak je můžeme najít? Jejich život je pro nás
stále opředen tajemstvím. Ale s tím je teď konec! Poznejte, jak se
skřítci pohybují, čím se živí, kde nás nejraději zlobí, jaké jsou jejich
koníčky, záliby nebo sporty, ve kterých jsou nejlepší… a mnohem,
mnohem víc!
m

cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
30 stran, 230 × 310 mm
knížkové
k
leporelo, pro děti od 4 let

Naučte se poznávat luční kvítí
s Krtkovým herbářem! Pampeliška,
sedmikráska, pomněnka… Na levé
straně najdete obrázek a základní
informace o dané rostlině,
pravou stranu si pak můžete
na pr
skutečnou rostlinku
skute
nalepit. Budete tak mít
nalep
159 Kč
krásnou památku
krásn
cena KMČ
přírody!
na objevování
obj

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 160 × 200 mm
knížkové
k
leporelo, pro děti od 4 let

239 Kč

Krtkův herbář
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První a druhé čtení
Astrid
Lindgrenová

Já chci taky do školy

Marie
Tichá

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně,
které věnovala Astrid Lindgrenová prvním čtenářům,
jsou veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých
věcech. Jsou lindgrenovsky prostá s velkým
kouzlem – přesně tak, jak to mají rádi autorčini
čtenáři.

144 Kč
cena KMČ

Jak se Vojta ztratil

běžná cena: 179 Kč
36 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Petra
Braunová

Olga
Ptáčková

Prožijte s Vojtou napínavé chvilky ve velkoměstě!
Právě tam se totiž malý Vojta ztratí svému strýčkovi
Martinovi, který ho vzal na výstavu fotograﬁí. Do
galerie se Vojtovi nechce, a tak na strýčka čeká
v parku. Po chvilce mu to ale nedá a jde se po parku
trochu porozhlédnout. Jde dál a dál, až najednou zjistí,
že neví, kde je. Co si jen počne ve velkém městě?
Neztratí se docela?

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
64 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

První a druhé čtení

Josífkův pekelný týden

Daniela
Krolupperová

Markéta
Vydrová

Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co naopak
nemá. Ale Josífka nebaví stále jen uklízet, psát úkoly,
učit se, mýt se a nezapomenout na další protivné věci.
A tak když má za úkol napsat vyprávění o své rodině,
náležitě si na všechny zákazy a příkazy postěžuje.
Netuší ovšem, co tím způsobí! Hned druhý den prožije
prapodivné pondělí a úterý není o nic lepší.
p Josífkovi
nastal pekelný
týden!

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
76 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Martina
Drijverová

Příšerné zlobilky

Markéta
Vydrová

Byly jednou holčičky, které moc a moc zlobily. A to se
jim vážně nevyplatilo! Všechny se proměnily
v opravdová strašidla a příšerky. Z jedné se stala
bludička, z druhé mátoha, další se převtělily
v jeskyňku, ohnivou kočku, lesní
ženku či ohnivou
kočku.

154 Kč
cena KMČ

běžná cena: 189 Kč
92 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
Také jako audiokniha:
Čte: Simona Babčáková

cena KMČ

běžná
ěž á cena: 199 Kč
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Pohádky
Rudolf
Čechura

Příhody maxipsa Fíka

Jiří
Šalamoun

Holčička Ája dostala od rodičů malinké roztomilé štěňátko. To rostlo
a rostlo, až se z něho vyklubal obří maxipes Fík. V sedmi pohádkových
příbězích se nejdřív dozvíte něco o zmoudření Fíka, dál
bude sbírat vavříny na závodišti, půjde do školy, a dokonce
si sedne za volant auta, stane se mistrem ve skoku pro
něco a nakonec se vydá do světa širého.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Jak se chtěl stát obr trpaslíkem
Radek
Vlasta
Obr Buclík není jen tak obyčejný obr.
Veselý
Baránková
Příliš nevyrostl, a možná i proto se
rozhodl opustit ostatní obry a vydat se za dobrodružstvím.
Uchvátily ho totiž legendy o trpaslících, které zaslechl od lidí. A aniž
by věděl, co nebo kdo je to trpaslík, vše kolem nich mu přijde
neuvěřitelné
né a lákavé. A tak
ta se rozhodl – stane se jedním z nich!

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
104 stran, 185 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Nejkrásnější pohádky
Obři, čerti, čarodějnice a víly kralují výboru báchorek z pokladů
našich a světových vypravěčů. Obři jsou největšími a nejsilnějšími
protivníky hrdinů, kteří se vypravili z domova za dobrodružstvím,
ale naštěstí, ač mívají i tři hlavy, neoplývají velkým rozumem. To
čerti bývají chytřejší a mazanější a vyzrát na ně může jen duše
čistá, která nepropadla peklu. Víly jsou půvabné bytosti, které rády
pomáhají lidem. Nakonecc
pomá
vždy vvítězí srdnatí
běžná cena: 499 Kč
399 Kč
důvtipní mládenci
a dův
204 stran, 195 × 255 mm
dojdou tak zasloužené cena KMČ
a dojd
pevná vazba, pro děti od 6 let
odměny a slávy.
odmě
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Pro malé čtenáře

Staré řecké báje a pověsti pro malé
děti 2
Martina
Drijverová

Dagmar
Ježková

Známé řecké pověsti jsou zkráceny a přepsány do jazyka
srozumitelného dětem raného školního věku, obdobně jako v prvním
vydání řeckých pověstí. Malí čtenáři například pochopí, proč se
cestě říká:
o namáhavé
na
byla odysea…
To by
běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Pan Podpostel

80 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Chris
Riddell

Pod postelí je tvrdá zem a panu Podpostelovi se tam
špatně spí. A tak poprosí malého Jeníka, jestli by si
mohl vlézt k němu do postýlky. Sympatická příšera
okamžitě usne, ale chrápe tak, že si Jeník musí jít pro
o
špunty do uší. A co se nestane – ze šuplíku na něj
vyskočí další dvě příšerky. Postupně se objeví tolik
vysko
nečekaných nočních
neče
návštěvníků, co by rádi
návšt
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
spali u Jeníka v posteli,
32 stran, 243 × 270 mm
cena KMČ
že si nakonec musí sám
pevná vazba, pro děti od 3 let
ustlat na zemi…
ustla

Co se děje ve škole

Štěpánka
Sekaninová

Kateřina
Hikadová

Jak vypadá všední den ve škole? Malí chemici dělají pokusy a jejich
nezbední spolužáci se v lavici šermují
pravítky. Venku na zahradě děti hrabou
listí a paní učitelka jim ukazuje, jak
sázet rostlinu do země. Obrázky, které
vyprávějí příběhy všedního dne ve škole,
vyprá
e,
podněcují v malém
podn
čtenáři představivost
čtená
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
mu rozvíjet
a pomáhají
pom
16 stran, 240 × 294 mm
cena KMČ
slovní zásobu.
slovn
leporelo, pro děti od 3 let
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Znáte z filmu a televize

Kámoši hafíci - Zábavný zápisník
Vydejte se s kámoši hafíky za senzačním dobrodružstvím a užijte
si spoustu legrace s knížkou plnou parádních štěněcích vtipů
a úkolů. Vyzbrojte se ostražitostí a důvtipem a pusťte se s Bingem
a Rollym do řešení hádanek a bezva záhad. Dozvíte se, jestli mají
pejsci otisky, a odhalíte, jaké dovednosti jsou nezbytné pro
robotického psa!
úspěšné vyšetřování, i to,
o, čím
m nakrmit ro

119 Kč
cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
96 stran, 135 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Iginio
Strafﬁ

Winx Friendship Series 1
Aisha je jako na trní. Musí odjet daleko
předaleko do dimenze Éteru. A to na celý
dlouhý rok! Už teď se jí stýská po Nabuovi
a kamarádkách. Winx za ní přijedou, aby jí
uspořádaly rozlučkový pyžamový večírek.
Náhodou po cestě poznají Sif, tajemnou
holčičku, která potřebuje
holčič
jejich pomoc. Nakonec se
139 Kč
dočkají úžasných
dočka
cena KMČ
překvapení
překv
nezapomenutelné párty..
a neza

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 140 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Enchantimals - Můj tajný deníček
Enchantimals a jejich kamarádi pro vás připravilili
tento krásný deníček, do kterého si můžete
kreslit a zapisovat všechny svoje zážitky,
ale i nejtajnější myšlenky, pocity a sny. Můžete do
něj malovat, nalepovat různé výstřižky
nebo fotogragie a každou stránku hezky vyzdobit.
it.

159 Kč
cena KMČ

10 Klub mladých čtenářů Albatros

© Mattel

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 165 × 198 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Pro malé čtenáře
Katarzyna
Bajerowiczová

Strom

Vydejte se do tajemného světa, který se skrývá v kořenech, pod kůrou
či v koruně stromu. Poznáte zvířata a rostliny, které na stromech nebo
jejich blízkosti žijí, i proč. Stránky knihy rozložte a poskládejte do
v je
velkého obrázku. Košatý strom tak během chvilky vyroste přímo před
velk
vámi
vám
á i se všemi zvířaty, která na něm žijí. Pak už jen stačí vyrazit
do přírody a objevovat!
vovat!

279 Kč
cena KMČ

A pak se to stalo!

Ester
Stará

běžná cena: 349 Kč
16 stran, 280 × 200 mm
leporelo, pro děti od 3 let

Martina
Matlovičová
atlovičová

Pozor, čtěte pečlivě! Nečesané vlásky, nevysmrkaný
nos, nečištěné zoubky, neuklizené hračky, neslušné
chování u jídla, žalování – to jsou drobnosti, o nichž
děti nechtějí ani slyšet. Ale pak se něco
neuvěřitelného stane! A tak se neposluchové musejí
honem polepšit, pokud chtějí zase být hezkými
hone
veselými dětmi! Deset
a ves
pohádek o maličkostech,
pohá
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
kterých si děti nic
z kte
56 stran, 210 × 235 mm
cena KMČ
nedělají a dospělí z nich
nedě
pevná vazba, pro děti od 6 let
šílí.

Čím budu?

Jana
Sedláčková

Katarina
Gasko

Docela všední, obyčejný den ve městě. Paní
učitelka svolává děti k obědu. Kuchař mezitím
připravuje chutnou pečínku… Cukrářka, učitelka,
kuchař – kým chceš jednou být? Poznej tato
i mnohá jiná povolání. Zjisti, co ke své práci
potřebuje detektiv, baletka, automechanik
nebo švadlena. Obrázky
podněcují v malém
podn
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
čtenáři představivost
čtená
16 stran, 240 × 294 mm
cena KMČ
mu rozvíjet
a pomáhají
pom
leporelo, pro děti od 3 let
slovní zásobu.
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Příběhy dětí
Zuzana
Csontosová
Ľuboslav
Paľo

Jakub a kouzelná koloběžka

Jakub bývá často sám. Žije jen s tatínkem, nemá
žádné sourozence, a i kamarády si hledá těžce. To všechno se
ale změní, když jednoho dne najde starou opuštěnou červenou
koloběžku. Vezme ji domů, opraví ji a světe div se! Koloběžka k němu
promluví. A nejen to! Začnou se dít úžasné věci a Jakub zažije
neuvěřitelná dobrodružství.
ví. Vždyť který kkluk se může v noci tajně
vykrást z domu, vydat se
vykrá
běžná cena: 249 Kč
Indie, Francie či Anglie
do In
e 199 Kč
96 stran, 163 × 238 mm
ráno opět s úsměvem
a rán
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let
snídat doma v kuchyni?
snída

My name is Čičák

Martina
Skala

Nový komiks, jehož hlavním hrdinou je kocour, kterýý
se se svými majiteli stěhuje do Londýna. Jak si mezii
tamními kočkami vydobýt své místo? Nejlépe tím,
že si opatří symbol nejvyššího respektu – korunu
samotné královny! Podaří se Čičákovi dostat až
do Buckinghamského paláce? A co všechno cestou
prožije? Dětští čtenáři
prožij
komiksu přirozeně
díky k
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
proniknou do základů
proni
72 stran, 210 × 295 mm
cena KMČ
angličtiny.
anglič
pevná vazba, pro děti od 9 let

Strážci Sovího vrchu

Jan
Švrček

Petr
Morkes

Pete není zrovna třídní boss, ale po školních závodech ho mezi
sebe pozvou kluci z party Skateboard Zombies. Zbavit se nálepky
outsidera je lákavá představa! Zároveň ho o pomoc poprosí nová
sousedka Alice, upoutaná na invalidní vozík. Chce vyrazit na Soví
vrch za městem a zkontrolovat hnízdo volavek. Na dobrodružnou
záchrannou výpravu se nakonec vydává pět kamarádů a před
Petem se otevírá úplně
Pete
nový svět, ve kterém
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
není třeba si na někoho
192 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
hrát.
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Příběhy dětí

Teo a Leonie: Kouzelný náhrdelník

Pascal
Conicella

Když sourozenci Teo a Leonie prozkoumávají starou půdu, najdou
neobyčejný náhrdelník, který umožňuje cestovat časem! Jejich první
cesta vede do Francie v době renesance, kde se setkají se samotným
m
Leonardem da Vinci. Pomohou mu s některými jeho vynálezy, odhalí
postavit mocnému králi Francie.
velké spiknutí a budou se muset po

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 220 × 220 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Eric Fan,
Terry Fan

Moře potkalo oblohu

Jonáš žije u moře a pokaždé, když z okna domu pohlédne na jeho hladinu, vzpomene si
na příběhy, které mu vyprávěl dědeček. Na magické příběhy o místě, kde se moře potkává
s oblohou. Medúzy a velryby se tam vznášejí, zámky a ptáci plují. Jonášův dědeček už sice
nežije,
j ale chlapec
p dostane nápad
p – na dědečkovu počest postaví loď a to místo,
o kterém mu tolik
vyprávěl, najde!

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 230 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let
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Pro holky

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Francesca Cavallo,
Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky
Elena Favalli
mimořádných žen z minulosti i současnosti.
Umělkyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další velké osobnosti,
které se nesmazatelně zapsaly do historie, inspirují malé i velké
čtenáře snít velké sny. Seznámíte se s královnou Alžbětou I., módní
návrhářkou Coco Chanel nebo s tenistkou Serenou Williams. Každý
medailonek navíc
meda
běžná cena: 369 Kč
doprovází celostránkové
dopro
299 Kč
224 stran, 185 × 250 mm
portréty od šedesáti
portr
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 6 let
výtvarnic z celého světa.
výtva

Kamarádky kouzelných zvířátek 5:

Daisy
Meadowsová

Ušmudlaná neplecha Olívie Ždibáčkové
Když se Jola a Lilka ocitnou v lese Přátelství tentokrát, zlá čarodějnice
Grizelda začaruje malou křeččí holčičku Olívii Ždibáčkovou tak, aby si
o sobě myslela, že je nepořádná příšerka – stejně jako Grizeldini noví
pomocníci! Dokážou Jola s Lilkou najít způsob, jak vrátit Olívii její
skutečné
sk
kutečné já?
kute

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Míša a její malí pacienti: Veterinářka z Lipové
kliniky

Aniela
Cholewińska-Szkoliková

Agnieszka
Filipowska

Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede
veterinární kliniku. Míša má velké tajemství – rozumí řeči zvířat, a tak
přesně ví, co malé pacienty trápí. S poskytováním první pomoci jí vždy
pomáhá její nejlepší kamarád pejsek Pupík. Tentokrát se do léčebny
doktorky Míši dostanou tři
s poraněným křidélkem,
dokto
ři pacienti: vrabeček
vrabe
veverka, která vypadla ze
vever
běžná cena: 169 Kč
svého doupěte, a zesláblýý 139 Kč
48 stran, 195 × 240 mm
ježek. Co se jim stalo?
ježek
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 5 let
Dokáže je Míša vyléčit?
Doká

14 Klub mladých čtenářů Albatros

Pro holky

Emily Vichrná a loď ztracených duší
Emily s Aaronem na jedné ze svých výprav objeví
tajnou vyhlídku, odkud zahlédnou zakletou loď, která
se objevuje vždy jen v určitý čas a pak zase mizí.
Společně zjistí, že loď i její pasažéři uvízli mezi světem
živých a mrtvých a že jedině Emily jako napůl mořská
panna a napůl suchozemec je může zachránit.
Pokud se jí to však nepodaří, nevrátí se zpátky
Poku
ona. Obstojí Emily v tak těžké zkoušce?
ani o

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
272 stran, 130 × 200 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 9 let

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
216; 200; 192 stran

Cena za jeden díl

Liz
Kesslerová

Již vyšlo:
- Emily Vichrná a rybí ocas
- Emily Vichrná a příšera
z hlubin
- Emily Vichrná a hrad
v mlze!
- Emily Vichrná a tajemství
m
mořské sirény
- Em
Emily Vichrná a země
emě
ppůlnočního slunce

Valentýnka a daleké kraje

184 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 229 Kč
264; 264 stran

Cena za jeden díl

Ivana
Peroutková
Ivona
Knechtlová

Poté, co Valentýnka s tetou vyrazí
do cestovní kanceláře vybrat si zájezd
k moři, dostane parádní nápad. Založí si vlastní
cestovku! A tak za pomoci kamarádů vyrobí katalogy
a jeden děti roznesou do několika poštovních
schránek ve městě. To bude zábava! Jenže
nečekaně se objeví někdo, kdo má o lákavou
nabídku zájezdu opravdový zájem! Co teď?

Již vyšlo:

Valentýnka
a narozeniny
159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
120 stran, 145 × 205 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
120 stran
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Dobrodružství

Poušť, všude poušť

Ivona
Březinová

Matyáš
Namai

Šestice dětí se pod dohledem několika dospělých vydává na
dobrodružnou cestu do tuniské pouště. Sahara se jim zpočátku
ukazuje ve své exotické kráse, ale plánovaný dvoudenní výlet
terénními auty do nitra pustiny se brzy mění v boj o život. Uchrání
se Gang odvážných před sálajícími slunečními paprsky? Bude
schopen nalézt v poušti vodu? Nesmete všechny nebezpečná
písečná bouře?
píseč
běžná cena: 229 Kč
neukrývá se v písku
A neu
184 Kč
120 stran, 145 × 220 mm
nohama
pod jejich
j
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let
nějaká další hrozba?
nějak

Ukradený poklad

Pavel
Valach

Tomáš
Chlud

Julie se nemůže dočkat, až se s tátou začtou do nové
knížky o pirátech. Když se pak v jejím pokojíčku
objeví pirátská truhla se vzácným pokladem,
která ale hned druhý den zmizí, vydá se
společně s kapitánem pirátů na záchrannou
výpravu. Pátrání je zavede až do honosného
sídla chamtivého,
nevypočitatelného
nevyp
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
souseda Krysáka.
souse
168 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
Podaří se jim poklad
Podař
pevná vazba, pro děti od 7 let
získat zpět?

Hotel Winterhouse

Ben
Guterson

Chloe
Bristol

Osiřelá Alžběta žije s tetou a strýcem, kteří ji jednoho
dne pošlou do hotelu Winterhouse. Brzy po příjezdu
ezdu
Alžběta zjistí, že je hotel zahalen tajemstvím
i kouzly. V obrovské knihovně objeví magickou
knihu a postupně si uvědomuje, že je s hotelem
nějak
j spojená. Rozlušti hádanky, anagramy
složité rébusy a pomoz
i slož
prolomit hotelové
jí prol
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
prokletí a vyřešit
prokle
384 stran, 150 × 217 mm
cena KMČ
tajuplnou záhadu.
tajupl
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Dětská klasika
Eduard
Štorch

Minehava

Zdeněk
Burian

Třetí svazek ediční řady z Letopisů Eduarda Štorcha líčí osudy dívky
Minehavy, nebo také Šťastné chvíle, jak ji nazvali v rodě Sokolů. Než
se k nim však dívka z osady Medvědů dostala, prožila se Silným
bobrem plno útrap, a aby dosáhla svobody, musela se vzbouřit proti
nadvládě mužů. Sokolí oko a Havranpírko, dva věrné kamarády,
známe již z knížky Osada Havranů. V tomt
tomto románu je sledujeme při
hledání nového domova
hledá
běžná cena: 269 Kč
pro ssvůj rod. A právě při
219 Kč
216 stran, 163 × 238 mm
se jejich osudyy cena KMČ
této cestě
c
pevná vazba, pro děti od 9 let
prolnou s osudem krásné
proln
é
Minehavy.
Mine

Myši patří do nebe

Iva
Procházková

Markéta
Prachatická

Dobrodružství myšky Šupito začíná dramaticky. Myška utíká
cestou necestou před lišákem, který ji pronásleduje, a zřítí se
z příkrého srázu do propasti. Když se Šupito probudí, uvidí před
sebou malou rozpláclou myšku. Ta myška se nehýbá a – vždyť je to
ona! A kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, která se s ní vesele
pouští do řeči, přece loni umrzla v lese! Co se to jen děje? Čtenáře
čeká nejedno
překvapení, protože –
překv
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
myši patří do nebe, ale
104 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
jenom na skok!
pevná vazba, pro děti od 7 let

Boříkovy ohníčkové lapálie

Jaroslav
Foglar

Vladimír
Renčín

Kniha, u které se stoprocentně zasmějete! Parta odvážných
a podnikavých kluků v čele s Boříkem si ví rady se stěhováním piána,
rozbitým budíkem, hledají hodiny s kukačkou a dokonce se proletí
s roz
balonem. Bořík, Mirek, Čenda a Aleš zažívají jedno legrační
balo
dobrodružství za druhým, hlavně když si budují klubovnu a volí svého
dobr
vedoucího. Knihu doprovázejí ilustrace klasika českého kresleného
vedo
vtipu Vladimíra Renčína.
V této
tét původní podobě
běžná cena: 229 Kč
vvycházely příběhy poprvé 184 Kč
vych
192 stran, 240 × 160 mm
cena KMČ
v časopise Ohníček
pevná vazba, pro děti od 8 let
v letech 1968 až 1970.
Léto 2019
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Příběhy

Viktor a záhadná teta Bobina

Pavlína Jurková,
Jarmila Vlčková

HORŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE! Přesně tak se cítí devítiletý
Viktor. Kvůli sérii průšvihů dostane trojku z chování,
rodiče zuří a kamarádi s ním nechtějí nic mít. A aby toho
nebylo málo, jeho „převýchovy“ se na celé léto ujme
podivná stárnoucí teta žijící v malém zapadlém
městečku Hrabákově. Viktorem cloumá zlost
a beznaděj. Takové prázdniny si opravdu nepředstavoval!
Ale to, co ho čeká ve starém tajemném domě svérázné
tety, překoná všechny jeho hrůzné představy…

Metodický list zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Eddy
Simon

Pelé: Král fotbalu

Vincent
Brascaglia

Edson Arantes do Nascimento, známý jako Pelé,
pochází z chudé rodiny z brazilského Sao Paula.
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 k vítězství ve světovém poháru.
Pelé ale není jen sportovcem: je ambasadorem
nadace UNICEF a je žijícím symbolem sportu, který lidi
sbližuje bez ohledu na rasu a národnost.

219 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 269 Kč
144 stran, 160 × 245 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Dobrodružství
Antoine
de Saint-Exupéry

Malý princ

Eliška
Podzimková

Když opuštěný letec potká v africké poušti malého
prince, netuší, co všechno mu setkání přinese.
Zatímco se pokouší opravit havarovaný stroj, povídají
si o všeličem. O tajemství podivuhodné pouti malého
prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém
štěstí i o odpovědnosti za ty, které máme rádi.
A vůbec nezáleží na tom, odkud pocházíme…
Nesmrtelný příběh, který svým půvabem okouzlil již
mnohé generace, se vrací v naprosto originálním
zpracování.

479 Kč
cena KMČ

běžná cena: 599 Kč
112 stran, 280 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vilma běží o život

Naďa
Pažoutová

Tomski &
Polanski

Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí
uprostřed neprostupné džungle. Dostane se až
do vesnice, kde ji domorodci přijmou za svou. Vilma
poznává jejich způsob života, tolik odlišný od toho,
co zná, a najde si i nové kamarády. Život v džungli ji
fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů. Opustit
deštný prales navíc možná budou muset i její noví
přátelé, vesnici totiž hrozí, že bude srovnána se zemí.
Ale Vilma je odhodlaná nenechat to jen
j tak!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
128 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Poznáváme svět

1 000 anglických slovíček

Anglictina.com

Aleš
Čuma

Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení
a procvičování anglických slovíček. Na veselých
obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete
názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se
cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu aj. Každý
tematický celek je pak doplněn jednoduchými
uchými frázemi
ze života. Na konci se nachází souhrnnýý
česko-anglický slovník se všemi slovy
z knížky.

1 000 chorvatských slovíček
1 000 italských slovíček
1 000 německých slovíček

139 Kč
cena KMČ

Vyšlo také:é:
139 Kč

běžná cena: 169 Kč
136 stran, 110 × 180 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
136 stran

Cena za jeden díl

Pestré ilustrace s mnoha
detaily z naší přírody.

Motýli
M

Pomocí těchto knížkových leporel poznají děti
základní fakta o životě motýlů, ptáků, rostlin a žab
i jejich fascinujícím vývoji.

Ptáci

184 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
18 stran, 194 × 230 mm
leporelo, pro děti od 3 let

běžná cena: 229 Kč
s
18 stran,
194 × 230 mm
leporelo, pro děti od 3 let

Rostliny
R

Žáby

184 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
18 stran, 194 × 230 mm
leporelo, pro děti od 3 let
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běžná cena: 229 Kč
s
18 stran,
194 × 230 mm
leporelo, pro děti od 3 let

Poznáváme svět

Atlas vyhubených živočichů
Radek
Pavel Dvorský,
I když naše planeta překypuje
Malý
Jiří Grbavčič
životem, všechna zvířata už v přírodě
bohužel nespatříme. Právě některá z nich však můžete poznat
alespoň díky tomuto výpravnému atlasu, který mapuje příběhy
vyhynulých druhů a hledá příčiny jejich smutného konce. Podnikněte
vzrušující cestu za těmito zvířecími tvory a přeneste se díky
celostránkovým
celos
běžná cena: 399 Kč
ilustracím do jejich
ilust
319 Kč
88 stran, 230 × 330 mm
neuvěřitelného světa!
neuv
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let

Atlas měsíčních dobrodružství

Pavel
Gabzdyl
Tomáš
Tůma

Podívejte se na noční oblohu. Co vidíte? Velikou
kulatou pobledlou hlavu Měsíce. Úplňkově září do všech stran.
Neváhejte a nastupte na velkou kosmickou výpravu, na jejímž
konci tajemství Měsíce odhalíte. Na šesti mapách projdete Měsíc
křížem krážem a v šesti kapitolách se seznámíte s prvními
astronauty, prvními měsíčními cestovateli, prvními raketoplány
astron
i těmi nejmodernějšími
vesmírnými vozítky.
vesm

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
42 stran, 230 × 260 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Divoká zvířata
Prozkoumejte s námi způsob života šesti afrických
a asijských druhů zvířat, která obývají jedny
z posledních divočin naší planety. S pomocí naučných
textů, úchvatných fotograﬁí a detailních ilustrací se
dozvíte mnoho informací o jejich vývoji, rozšíření či
způsobu života. Dozvíte se i o tom, které druhy jsou
a jak jim
v ohrožení
ohro
můžeme pomoci přežít.
může

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
112 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Léto 2019

21

70 let Albatrosu

Knížky, které četli vaši
Hádej, hádej, hadači

Josef
Strouhal

Jiří
Kalousek

Knížka z legendární edice OKO obsahuje 202 vybraných hádanek, kreslených a jiných úloh
a úkolů z matematiky, které zábavným způsobem bystří
tří vtip a úsudek.
úsudek Je uspořádána
do tří částí podle obtížnosti
běžná cena: 199 Kč
příkladů a pro kontrolu uvádí
příkl
159 Kč 192 stran,
140 × 100 mm
závěrem jejich řešení a výsledky.. cena KMČ
závě
pevná
pe vazba, pro děti od 8 let
matematika může být zábava!
I mat

Jakub a dvě stě dědečků

Miloš
Macourek

Bohuslav
Habart

Jak to bylo s chlapcem, který si zasadil dědečka a na keři mu jich pak
vyrostlo dvě stě? A co se stalo s dívenkou, kterou cucavé bonbony
oloupily o zuby? A jestlipak víte, jak to dopadlo se stonožkou, která
vyvedla na procházku do parku boty školních dě
dětí? To všechno
a ještě spoustu dalšího se
běžná cena: 229 Kč
dočtete v pohádkách Miloše
doč
184 Kč
96 stran, 140 × 205 mm
Macourka. Jsou legrační
Mac
cena KMČ pevná
pe vazba, pro děti od 7 let
milovali je už vaši rodiče.
am

S malířem kolem Evropy

Petr
Švec

Jiří
Kalousek

Vzpomínáte si na bohatě ilustrovanou a informacemi nabitou knihu
S malířem kolem světa? Její evropská část se dočkala nového
vydání! Nesmrtelné obrázky Jiřího Kalouska provedou všechny mladé
milovníky zeměpisu Českem, Slovenskem, Německem, Itálií,
ale opomenuty nejsou ani malé státečky jako například
San Marino
na
nebo Vatikán. Autorem
běžná cena: 349 Kč
aktualizovaného textu knihy je
aktu
279 Kč 120 stran,
195 × 285 mm
novinář Petr Švec.
novin
cena KMČ pevná
pev vazba, pro děti od 10 let

Nápady pana Apríla

Jiří
Kolář

Vladimír
Fuka

Tato poetická knížka vyšla poprvé už v roce 1961. Ukrývá jak
náročnější, tak i zcela nenáročné básně a krátké prózy. Hraní si se
slovy a s – v dětské literatuře
netradičním – volným veršem
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
vrcholí na konci knížky, kde
vrcho
104 stran, 166 × 215 mm
cena KMČ pevná
pe vazba, pro děti od 9 let
čtenáři
čtená najdou originální
skládanku.
sklád
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70 let Albatrosu

(pra)rodiče, když byli malí.
Heidi, děvčátko z hor

Johanna
Spyriová
Daniela
Benešová

Heidi je sirotek, o kterého se nemá kdo starat, a tak ji pošlou k mrzutému
dědečkovi do hor. Oba k sobě ale postupem času n
najdou cestu a vytvoří
se mezi nimi silné pouto. Heidi si
běžná cena: 269 Kč
hory zamiluje, najde zde svůj
219 Kč 168 stran,
163 × 238 mm
domov. Za čas ale musí odjet
cena KMČ pe
pevná vazba, pro děti od 8 let
do města. Vrátí se ještě?

Holčička a déšť

Milena
Lukešová

Jan
Kudláček

Poetická knížka, mnohokrát oceněná a přeložená do mnoha jazyků,
doprovázená celostránkovými barevnými ilustracemi, vypráví o holčičce,
která chtěla na ulici někoho potkat a jednoho letního dne potkala
zosobněný déšť. Hraje si s ním a poznává,
oznává, jak se před
př deštěm chrání lidé
deštníky a jak se za deště chovají
běžná cena: 269 Kč
zvířata. Pochopí, že i za deště je
219 Kč 32 stran,
250 × 240 mm
venku krásně!
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
pe

Pohádky po telefonu

Gianni
Rodari

Luděk
Vimr

Byl jednou jeden pan Bianchi. Trávil hodně času na cestách, ale každý
večer volal své dcerce a po telefonu jí vyprávěl jednu pohádku. Ale jakou!
Už jste slyšeli o senzační planetě, kde děti nemusí chodit do školy,
protože všechno vědění obsahují výukové bonbóny? Povídal vám někdo
o paláci, který v jednom městě postavili
stavili dětem na rrozbíjení?
V sedmdesáti neuvěřitelných
běžná cena: 249 Kč
příhodách různých lidí, zvířátek
199 Kč 144 stran,
198 × 185 mm
i věcí se dětem splní ty nejdivočejší
ší cena KMČ pe
pevná vazba, pro děti od 9 let
sny.

Už vím proč

Helena
Škodová

Vojtěch
Kubašta

Víte, jak se dělá čokoláda a jak se vyrábí cukr? A proč se sýr jmenuje
camembert či hermelín? Z čeho jíme, pijeme a kde bydlíme? Kdo neví,
hned se dozví! A nejen to – i jak
vzniká porcelán, mýdlo, látka,
běžná cena: 299 Kč
239 Kč 144 stran,
nářadí, nábytek, kniha, ﬁlm
195 × 255 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
a spousta dalších předmětů kolem
m cena KMČ pe
nás. Poznáte výrobky a jejich
výrobní procesy v dobách dávných i nedávných
nedávných.
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Svět počítačových her

Fortnite Battle Royale: Stavěj

jako profík!

Jason
V knize Fortnite: Stavěj jako profík najdete nejlepší strategie
Rich
a tipy od zkušeného hráče. Naučte se využívat
nejoriginálnější herní mechaniku Fortnitu: stavbu zdí a dalších struktur.
Dozvíte se, jak správně postavit a rozvrhnout svou pevnost, kam ji
umístit a jaký materiál na stavbu nejlépe použít. Prostě jak pomocí
stavění
nejvíce zvýšit své šance na výhru!
s
co nejvíc

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
144 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Roblox - Ve světě Robloxu
Setkejte se s talentovanými členy komunity, prohlédněte si ty
nejlepší položky z Katalogu a nechte se pozvat na exkluzivní
prohlídku sídla společnosti Roblox. Tato knížka obsahuje i spoustu
tipů a triků od nejúspěšnějších vývojářů, kteří jsou součástí
nejpopulárnější
platformy.
jp p
j herní p

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
72 stran, 216 × 285 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Deník malého Minecrafťáka: Kotě z Podsvětí
Cube
Kocourek Billy by udělal nejlépe, kdyby poslouchal svou
Kid
mámu. Místo toho se ale ocitne v Podsvětí plném
děsivých mobů. V doprovodu veselého ďasa a hodné čarodějnice
rozvíjí své čerstvě získané nadpřirozené síly. Bude to ale stačit, aby
se p
postavil Endernovovi, který chce se svou armádou ovládnout
Nadzemní svět? Aby ho zachránil, musí
Nadz
yšlo také:
se stát vyvoleným –
tím, o němž mluví
běžná cena: 299 Kč
999 Kč
288 stran, 145 × 205 mm proroctví.
cena KMČ

V

239 Kč
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 8 let
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Deník malého
Minecrafťáka BOX 1-5

běžná
ěžná cena: 1 290 KKč

Svět počítačových her

Strašidelná výprava
Simon, Michael a Lily mají po uvěznění svého nepřítele – Pána Chaosu,
konečně možnost pořádně poznat nové přátele, které v Minecraftu
potkali. A když je jeden z nich pozve na výpravu za ztraceným
pokladem, nemohou odolat. Jenže když jejich parta opustí vesnici,
dostane Pán Chaosu jedinečnou možnost uniknout
nout zze zajetí…

Vyšlo také:

Chyceni v Minecraftu
Důl plný mobů
obů

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Únikovka - Minecraft

139 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
112 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
112 stran

Úniková hra
z prostředí Minecraftu

Stéphane
Anquetil

Dokážete zjistit, kdo se vám naboural do serveru?
Máte 45 minut na vyřešení záhad! Když se
s kamarády připojíte ke svému oblíbenému serveru,
zjistíte, že hrajete Nemilosrdnou hru. Všude se to
jen hemží
hemž moby! Vyřešte záhady a odhalte viníka,
co to má všechno na svědomí. Máte na to
45 minut, ani
navíc!
o minutu n

319 Kč

Krabička obsahuje pravidla hry,
40 herních karet a plakát.

Já, slizoun

cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
32 stran, 125 × 170 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Books Kid

Není snadné najít svou cestu, když jste jen zelená
kostka slizu. Ale Slibertius, všemi zvaný Bert, má svůj
cíl naprosto jasný: Chce se stát stylistou. A tím
nejlepším. Jenže obléct kostku, která nemá ruce ani
nohy, není vůbec jednoduché… Na své cestě za
vysněným povoláním se setká s nebezpečnými
pavouky, pustí se do
pavou
obchodování s čarodějnicí
obcho
cí
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
bude čelit svým
a bud
128 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
největším nepřátelům,
největ
měkká vazba, pro děti od 8 let
hráčům Minecraftu.
hráčů
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Pro milovníky zvířat
Dusty: Kamarádi navždy

Dusty:

V nebezpečí

184 Kč

184 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
200 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

běžná cena: 229 Kč
208 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Dusty: Vrať se domů

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Jan
Napínavé příběhy Pavla a Dustyho, který je skutečným hrdinou na čtyřech
Andersen
tlapách, jsou plné dobrodružství, velkých tajemství a nečekaných zvratů.
I obyčejný chlapec, jako je Pavel, dokáže se svým věrným psím kamarádem odhalit děsivé
záhady a postavit se na vlastní pěst třeba i zločinecké bandě.

Velké dobrodružství malého pejska
Ladislav
Malá Lara je štěňátko. Roztomilé
Csurma
a hodné. Ale i na malá a roztomilá
zvířátka čeká v životě nejedna velká zkouška. A tak
se malá Lara setká s nebezpečím i strachem. Pozná
důležitost přátelství, vytrvalosti a odvahy. Opatrně
důležito
oťukává svět kolem sebe, krůček po krůčku jej
poznává a učí se, co je v životě opravdu důležité.

Příběh s dobrým koncem
a spoustou obrázků

219 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 269 Kč
64 stran, 280 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Pro milovníky zvířat
Marie
Frey

Miluju koně

Carmen
Hochmann

Jsi-li opravdový fanoušek koní, pak je tato kniha přesně pro tebe!
Najdeš v ní všechny důležité informace týkající se koní, jejich
chovu a anatomie, potřebného vybavení, vhodné péče a ještě
mnoho dalšího. Kniha ti odpoví na spoustu otázek počínaje tvou
první jezdeckou hodinou až po případnou účast na závodech.
Tak neváhej a vstup do světa koní a poníků!
pon

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
128 stran, 215 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Carola
Wimmerová

Rychlý jako vítr

Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji nechal propadnout, což pro ni
znamená jediné – místo vytouženého letního tábora s kamarádkou se
bude celé prázdniny učit, a sice na venkově v hřebčinci své dosud
nepoznané babičky. Ale na to, zabořit nos do knížek a nechat se hlídat
jen o něco starším pacholkem Samem, nemá Majka ani pomyšlení.
V nejtemnějším koutě koňských stájí objeví divokého a plachého
hřebce Severáka –
hřebc
překvapeně zjistí,
a pře
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
řeči koní!
že rozumí
roz
160 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
Jenže nezkrotného koně
pevná vazba, pro děti od 10 let
chtějí utratit…

Ať žijí štěňata: Bišonek hledá domov

Susan
Hughesová
Leanne
Fransonová

U dveří psího salonu Veselé ocásky někdo nechal
krabici se třemi štěňaty. Teta Jana požádá Katku,
Máju a Gábinu, aby jí s malými bišonky pomohly.
Také musí štěňátkům najít nový domov. Děvčata se
o roztomilé pejsky starají s náramnou radostí, jen
Katce dělá starost bázlivý Bižu, který nevěří lidem.
Všimne si někdo, jak je
Všimn
tenhle psí kluk báječný?
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
Bude ho někdo chtít?
96 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 6 let
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Pro milovníky přírody

Příběhy z trávy
Na jedné krkonošské louce dojde k přepadení mraveniště.
Loupeživí mravenci ukradnou kukly a vážně zraní královnu
mírumilovných mravenců. Naštěstí jsou
tu dvě šikovné děti, Péťa a Terezka,
které se díky kouzelnému pylu zmenší
a rozhodnou se pomoci. Ale nebude to
vůbec
vůbe jednoduché, musí
totiž najít zázračnou vodu,, 199 Kč
která královnu vyléčí.
cena KMČ

Ptáci našich zahrad

Knížka se zvuky

Veronika
Souralová

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 210 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Andrea Pinnington,
Caz Buckingham
g

Spřátelit se s řečí ptáků, kteří nám poletují nad
hlavou nebo se ukrývají v korunách stromů, nám
m
může pomoci tento okouzlující knižní průvodce.
Rozeznat hlasy ptáků, které zaslechneme
zpoza oken či třeba na zahrádce či v parku,
nám zprvu může příjít skoro nemožné, ale
pomocí této knihy se
s pom
i děti mohou naučit
běžná cena: 369 Kč
299 Kč
vnímat jednotlivé ptačí
vníma
24 stran, 223 × 208 mm
cena KMČ
písně a volání.
leporelo, pro děti od 4 let

Svět pavouků a hmyzu
V této fascinující knize se dočteš nejzajímavější fakta ze světa
pavouků a hmyzu. Detailní ilustrace a nádherné fotograﬁe ti
prozradí jejich skrytá tajemství a umožní pohled do prostředí,
v nichž žijí, třeba do vnitřního prostoru mraveniště či úlu. Poznáš
anatomii hmyzu od děsivých tarantulí až po půvabné vážky,
seznámíš se se strategií jejich útoku a obrany, kamuﬂáží i s jejich
jídelníčkem a dozvíš se
jídeln
mnohé o jejich chování,
mnoh
běžná cena: 399 Kč
rozmnožování a životních
rozmn
h 319 Kč
160 stran, 230 × 301 mm
cena KMČ
cyklech.
cyklec
pevná vazba, pro děti od 6 let

28 Klub mladých čtenářů Albatros

Zábava

Kniha testů pro nejlepší kámošky
Helaine
Svou nejlepší
Beckerová
kámošku určitě
zbožňuješ – spolu si vždycky užijete
nejvíc zábavy! Ale jak dobře se
vlastně skutečně znáte? Víš, které
povolání by jednou chtěla dělat?
Jak se jmenuje její oblíbená
zpěvačka? Dokážeš s jistotou říct,
že opravdu pochází z planety Země?
Kniha testů pro nejlepší kámošky
nabízí nejen zábavný program
na společně
společn strávený den, ale taky
způsob, jak oslavit vaše
skvělý způs
přátelství a ještě lépe se poznat!

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 140 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Deník malého turisty
Jedinečný turistický deník,
do kterého si můžeš zaznamenat
všechna svá cestovatelská
dobrodružství, zážitky a zkušenosti.
A nejen to! Aby to nebylo jen
o psaní, najdeš v deníku i místa
na svou sbírku turistických razítek,
prázdné stránky, na které si můžeš
vlepit své fotky z cest a k nim přidatt
vtipný popisek, nebo vystřihovací
foto rekvizity. K tomu jsme přidali
informací na zajímavá
pár tipů a in
České republice a vymyslelii
místa v Čes
Zapisuj, razítkuj, kresli,
pár úkolů. Z
řeš, stříhej…

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Vtipy
Honza se ptá Tomáše: „Víš proč se rozešel učitel
fyziky s učitelkou biologie?“
Tomáš: „Ne, nevím.“
Honza: „Protože tam chybí chemie.“
Tento vtip nám poslala Barbora Bieliková
„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“
„Ale, protože jsem romantik.“
„A kvůli tomu máš krátké uši?“
„No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak
krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.“
Tento vtip nám poslala Eliška Bejdáková
Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a napálí do
cyklisty. Ptáček leží a nehýbe se. Cyklista ho
opatrně zvedne a vezme si ho domů. Koupí mu
novou klec, dá mu tam vodu a chleba. Po dvou
hodinách se ptáček probere a říká si: „Kde to jsem,
mříže, voda, chleba… Že já jsem toho chlápka
zabil.“
Tento vtip nám poslal Honzík Maňas
Jde pán po ulici a tleská.
„Pročpak pořád tleskáte?“ Ptá se ho jiný chodec.
„Plaším krokodýly.“
„Vždyť tady žádní nejsou.“
„Samozřejmě, protože tleskám.“
Tento vtip nám poslala Vikrorie Trkanová
Byli jednou tři netopýři, kteří si dali soutěž, kdo
vypije nejvíc krve.
Letí první, má celou pusu od krve a říká: „Vidíte
tam tu krávu? Tak tu jsem vypil!“
Letí druhý, má hlavu od krve a říká: „Vidíte tam
to stádo? Tak já ho celý vypil!“
Letí třetí, je celý od krve a říká: „Vidíte tam ten
sloup? Tak já neviděl!“
Tento vtip nám poslal Ondřej Zitta
Víte, proč mají babička s dědou nade dveřmi
napsáno K+M+B?
Aby nezapomněli Klíče + Mobil + Brýle.
Tento vtip nám poslala Barbora Karaffová
„Hele kámo, kde bydlíš?“
„No vedle souseda…“
„A kde bydlí soused?“
„To bys nevěřil kde – no hned vedle mě.“
Tento vtip nám poslala Sára Porciatti

Honzík se ptá: „Tati, je pravda, že mrkvička je
zdravá na oči?“
„Jistě, Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi?“
Tento vtip nám poslala Bety Hrabčáková
„Mami, kde jsi byla, když jsem se narodil?“
„V porodnici.“
„A táta?“
„V práci.“
„No to je super, takže jste nikdo nebyl doma,
když jsem k vám přišel?!“
Tento vtip nám poslala Monička Pechová
Pán jde v noci za doktorem a povídá mu: „Pane
doktore, já si myslím, že jsem můra!“
Doktor na to: „No to je možné, ale to byste měl
spíš jít na psychiatrii.“
„Já vím, jenže tady se svítilo.“
Tento vtip nám poslal Ondra Papaj
Podél břehu plují dva žraloci a potkají surfaře.
Jeden ze žraloků to komentuje: „Hele, svačinka,
a dokonce na tácku a s ubrouskem!“
Tento vtip nám poslala Bety Hrabčáková
Maruška se ptá Pepíčka: „Pepíčku, proč
za sebou táhneš provázek?“
Pepíček odpoví: „Když jsi tak chytrá, tak ho zkus
tlačit!“
Tento vtip nám poslala Bety Hrabčáková
Pepíček nese plný ruksak jablek, maminka se
ptá: „Odkud je máš?“
„Od souseda.“
„A on o tom ví?“
„Jak by ne, vždyť mě honil!“
Tento vtip nám poslala Bety Hrabčáková
Ptá se otec syna: „Co tam gumuješ, Pepíčku?“
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil
tu pětku.“
Setkají se dvě blondýnky na autobusové zastávce.
První blondýna se ptá té druhé: „Kolikátkou jedeš?“
„Dvojkou“ odpoví druhá.
„Já jedu jedničkou“ odpoví první.
Přijede dvanáctka a děvčata se zaradují:
„Skvělé, tak to můžeme jet spolu.“
Tento vtip nám poslala Kamila Balcarová

Znáte dobrý vtip, který jsme ještě v katalogu neměli?
Pošlete nám ho na adresu vtipy@albatrosmedia.cz. Ty nejlepší otiskneme v některém z příštích katalogů.
Pokud chcete být uvedeni v katalogu jako autoři, nezapomeňte uvést v e-mailu své jméno.
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LEGO

LEGO0 NINJAGO0: Krabička plná knih
R

R

V této krabičce se ukrývá superzábavná knížka aktivit s názvem
Hledej a vyřeš, knížka Kresli a navrhuj plná malovacích úkolů
a zadání, a také knížka Čti a vytvoř, v níž si můžeš napsat svůj
vlastní LEGO® NINJAGO® komiks. Čeká tě nálož vzrušujících aktivit,
hádanek, kreslení, příběhů, komiksů a mnoho dalšího, včetně
miniﬁ
níž si užiješ spoustu zábavy!
niﬁgurky Rumělkového
o válečníka, s ní

239 Kč

Obsahuje
minifigurku

cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
32 stran, 180 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

LEGO0 Harry Potter : Kniha plakátů
R

TM

Prožij prostřednictvím této exkluzivní knížky
společně s Harrym Potterem a jeho přáteli ty
nejvýraznější momenty od chvíle, kdy Harry
poprvé spatřil Bradavice, až po jeho konečný souboj
ouboj
s Voldemortem. Vytvoř si svou vlastní bradavickou
kou
obrazovou galerii, polep si stěny obrázky svých oblíbených postav
kouzelníků nebo
ze světa
sv
o
se staň
sta součástí těch
běžná cena: 249 Kč
nejlegendárnějších scén 199 Kč
nejleg
32 stran, 240 × 330 mm
cena KMČ
jedné jediné knize.
v jedn
měkká vazba, pro děti od 7 let

LEGO0MOVIE 2 : Vítejte ve světě královny Libovůle
R

TM

Už jste někdy viděli planetu plnou neuvěřitelných kostiček? A co
královnu, která se dokáže proměnit v cokoli, co si zamane?
Seznamte se s královnou Libovůlí a Sestrálním systémem! V téhle
říši není nic takové, jak se na první pohled zdá. Zjistěte o záhadné,
tvar měnící panovnici víc – vyřešte hlavolamy, přečtěte si komiks
a pomocí kostiček sestavte mnoho různých podob, kterých
královna nabývá.

S vloženou
ministavebnicí

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let
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Zábavné učení
Jana
Vejsadová

Mozkohrátky

Hra je zábava. A zábavné můžou být i hry s pamětí. V knize
„mozkohrátek“ najdete hrátky s pamětí pro celou rodinu. S malými
dětmi, předškoláky i malými školáky poznáte paměťové techniky
a strategie, které můžete využít nejen při učení, ale v každodenním
životě. Rodiče i prarodiče zde zase najdou rady, jak nezapomenout
a využívat vše, co se naučili
ili s dětmi.

239 Kč
cena KMČ

Velká písmena expres

běžná cena: 299 Kč
176 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 3 let

Vlasta
Gazdíková

Jaroslava
Kučerová

Kniha Velká písmena expres si klade za cíl pomoci žákům 2. st. ZŠ
a studentům SŠ při přípravě na všechny obtížné zkoušky, ale
především se dobře vyznat v pravidlech rodného jazyka. Kniha je
určena také učitelům, rodičům a široké veřejnosti a podává
ucelený přehled základních pravidel psaní velkých písmen, např.:
na začátku různých větných
ý celků, zápis
p přímé řeči, vyjádření úcty,
psaní jmen
jednoslovných nebo
a jedn
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
192 stran, 167 × 225 mm
víceslovných názvů.
víces
cena KMČ

Opakování pro prvňáky
139 Kč
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 10 let

Tereza
Chaloupková

Opakování
na prázdniny

V publikaci si děti zábavnou formou procvičí základní učivo 1. třídy. Celou
knihou je bude provázet dvojice prvňáčků Terezka a Tobík, kteří zažívají
prázdninové dobrodružství a pomáhají ufíkům sesbírat ztracené části
létajícího talíře. Děti si zopakují český jazyk, matematiku i prvouku.
V knize nenajdete klasická školní cvičení, děti se
budou bavit u křížovek, doplňovaček, hádanek
dalších zábavných úloh. Součástí knihy je stolní
a dalšíc
hra, kterou s dítětem mohou hrátt
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
56 stran, 210 × 297 mm rodiče nebo kamarádi.
cena KMČ
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

Vyšlo také:

Opakování pro druháky
32 Klub mladých čtenářů Albatros

běžná
ěžná cena: 169 Kč
56 stran

Poznáváme svět

Agent v kapse - Tajná mise

Jiří
Chalupa

Lukáš
Urbánek

Pět kamarádů kromě přátelství spojuje i kouzelná
ﬁgurka Agenta. V každé kapitole čelí jedno z dětí
nebezpečí, ale naštěstí je tu Agent a nabídne různé
varianty řešení. Společně pak s dětmi vyloučí ty
nevhodné a kamarádi přijdou na to, jak se zachovat.
Další veselá knížka podle stejnojmenného televizního
cyklu! Tentokrát je tu i Agentova PÁTRAČKA,
SKRÝVAČKA, ŠIFROVAČKA a SLEDOVAČKA.

Podle úspěšného
TV cyklu
Již vyšlo:
Agent
g
v kapse

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 166 × 239 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Jak přelstít školu

219 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 269 Kč
144 stran

Irena
Tatíčková

Milan
Starý

Neobávejte se učení. Užijte si to! V několika
kapitolách najdete konkrétní rady, jak dobře
vycházet s učiteli a spolužáky (nebo spolužačkami),
jak poznat, zda vás někdo klame, zda se paní
učitelka zlobí „jen na oko“, nebo doopravdy, a další
tajuplné signály. Dozvíte se, že „učit se“ se dá
naučit, a seznámíme vás s jednoduchými, v praxi
ověřenými postupy a tipy, jak se připravovat na
vyučování,
jak pracovat s prameny – zkrátka jak
y
obstát ve šškole s úspěchem.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Co letí

Největší hity tohoto
Rubik’s - Jak složit kostku
Oﬁciální ilustrovaná příručka vás naučí, jak složit kostku, a to včetně
pokročilých technik, díky nimž lze
kostku složit během
e Rubikovu kost
několika sekund.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 162 × 235 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 7 let

Nejkrásnější účesy pro holky

Alexandra
Veres

Dlouhé, krátké, rovné, vlnité či kudrnaté? Ať už máš vlasy jakékoliv,
s touto knihou zvládneš během několika minut vytvořit účes pro každou
příležitost. Jsi ráda za elegantní dámu, nebo roztomilou školačku? Uvidíš,
jak z jednoduchých copů a drdolů vykouzlíš pomocí doplňků fantastické
účesy třeba na velkolepou oslavu nebo na zábavnou
zábavno procházku
s kamarády.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 224 × 240 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 6 let

Emoji - oficiální kniha samolepek
Zapoj svou představivost a doplň
ň stránky legračním
legrač
a barevným
způsobem. A vlož kousek z emojii
běžná cena: 229 Kč
do všeho, co uvidíš, s pomocí
184 Kč
64 stran, 210 × 285 mm
více než tisíce samolepek, které cena KMČ měkká
mě vazba, pro děti od 10 let
najdeš v této knize.

Jsem Karol Sevilla
Ahoj, jmenuju se Karol Sevilla a chci vám vyprávět svůj supernabitý
životní příběh. Chtěla bych popsat celou tuhle bláznivou cestu, díky níž
jsem se v 6 letech postavila na jeviště a už jsem nikdy nepřestala hrát.
Dozvíte se, jaké byly castingy a role, jež jsem ztvárnila, dokud do mého
života nevstoupila Luna Valente. Jen ten, kdo si přečte tyhle stránky,
zjistí, jaká jsem v soukromí, jaký je
e
můj styl, moje nejlepší i nejhorší
běžná cena: 269 Kč
vlastnosti a o čem sním.
219 Kč 148 stran,
165 × 230 mm
cena KMČ měkká
mě
vazba, pro děti od 8 let
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Co letí
Hana Vavřinová,
Mirek Vostrý

školního roku

Vtipy pro

Vtipy pro děti

děti 3

139 Kč

Vtipy pro děti 2

Kreslené vtipy
pro děti

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
s
104 stran,
145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

běžná cena: 169 Kč
s
64 stran,
145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

119 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
104 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Záhada hlavolamu

Chata v Jezerní kotlině

279 Kč

309 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
320 stran, 170 × 221 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

běžná cena: 389 Kč
240 stran, 170 × 221 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Hoši od Bobří řeky

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
216 stran, 170 × 221 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

Jmenuju se Martin

Martin
Carev

Sledujete všechny ty lidi na sociálních sítích a říkáte si, jak to dělají,
že jsou pořád na cestách? Tak já vám to prozradím a poradím vám
tipy a triky, jak procestovat celý svět! Povyprávím vám o všech svých
dobrodružstvích, od úplných cestovatelských začátků až po ty
nejsilnější zážitky. Cesty stopem,, potápění se žraloky
i africké safari.
žr
Prozradím detaily ze svých cest,
běžná cena: 329 Kč
které jsem nikdy nesdílel,
264 Kč 208 stran,
145 × 205 mm
a ukážu vám, že cestovat nebylo
o cena KMČ
pevná
pe vazba, pro děti od 12 let
nikdy jednodušší!
Léto 2019
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Kreativita
Claire
Beltonová

Pusheen - omalovánky

Košišta Pusheen se vrací v roztomilých omalovánkách jako
dělaných pro fanoušky a fanynky
Pusheen – Já, košišta. Tlusťoučká
mourovatá Pusheen, miláček
internetu, je zpět v perfektních
inte
omalovánkách pro děti i dospělé.
oma
Rozkošné košištovské
Rozk
běžná cena: 199 Kč
obrázky okouzlí všechny 159 Kč
obrá
96 stran, 216 × 216 mm
milovníky koček
milov
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 10 let
omalovánek!
i oma

Vyprávěj příběhy - Rádce mladého spisovatele
Markéta
Píšeš? Baví tě vymýšlet vlastní příběhy a toužíš po
Dočekalová
okamžiku, kdy sevřeš v rukou vlastní knížku? Stává
se ti, že něco napíšeš a cítíš, že to není tak úplně ono, ale nevíš si
s tím rady? Pak jsi na správné cestě! Tato knížka ti pomůže
k dosažení spisovatelských úspěchů. Poradí ti, jak správně příběhy
vymýšlet, aby je čtenáře bavilo číst!

110 Kč
cena KMČ

běžná cena: 143 Kč
72 stran, 177 × 224 mm
spirálová vazba, pro děti od 9 let

Destrukční deník: Tentokrát barevně

Keri
Smithová

Destrukce je hra, to už všichni víme. Ale tentokrát si ji užijeme
v barvě! Oblíbený Destrukční deník je tu znovu, v doplněném,
a hlavně barevném vydání. Některé úkoly vám budou připadat
známé, jiné trochu povědomé a spousta z nich vás překvapí.
Ničení je zábavné a pestré,
tak se do toho dejte!
p

199 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 249 Kč
224 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Pro šikovné ruce

Tangramy
Tangramy jsou starobylé skládanky
pocházející z Číny, kterými se prý
bavil i Napoleon Bonaparte a které
skládají už celé generace dětí
i dospělých. Jejich kouzlo spočívá
v jednoduchosti – z jediného čtverce
můžeme sestavit množství různých
postav, zvířat i věcí. Pobaví, zkrátí
dlouhou chvíli, a navíc rozvíjí logické
a prostorové myšlení. Zkuste si je díkyy
této knížce i vy! Kromě předloh ke
skládání a jjejich řešení zde najdete
k vystřihnutí,
i kousky havolamu
hav
takže stačí jen
j rozhýbat mozkové
závity
a pustit se
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
do toho!
96 stran, 210 × 247 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 8 let

Superkniha pro tvořivé ruce
Chcete si vyrobit lapač snů nebo veselý
organizér z jednoduchých materiálů?
Superkniha přináší návody na skvělé
výrobky, které vyšly v knižní podobě,
včetně řady nápadů, jak vyrobit
nejlepší originální vánoční dekorace
a osobité dárky k Vánocům či
narozeninám, v jednom souhrnném
vydání. Vše je vyzkoušeno v praxi
a vše se vám zaručeně podaří!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
280 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let
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Teen zóna
Emily
Boldová

Stříbrné perutě: Dědička světla

Thorn může sotva dýchat, tělo ji bolí, ze zad jí vychází záře – děje
se s ní cosi nevysvětlitelného. A brzy se to má dozvědět: Je napůl
člověk, napůl příslušnice národa Stříbrných perutí a zcela
nečekaně se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Jako polobytost totiž
měla být zabita hned po narození. Ještě větší dobrodružství však
začne ve chvíli, kdy se dostane
začn
ostane do rukou Lucienovi, synovi
mocného náčelníka
mocn
běžná cena: 349 Kč
klanu Stříbrných perutí
279 Kč
384 stran, 145 × 205 mm
Londýně.
v Lon
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 13 let

Dopisy ztraceným

Brigid
Kemmererová

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po
celém světě. Juliet si s ní vždycky psala dopisy. Dokonce
once i po její
její smrti
s
jí na hrobě nechává psaníčka. Je to jediný způsob, jak se s tím dovede
vyrovnat. Declan je ten typ kluka, na kterého nechcete narazit. Během
veřejně prospěšných prací se pokouší uprchnout démonům své
minulosti, a když si přečte dopis, který najde vedle hrobu, neodolá
odepíše. Netrvá to
a ode
dlouho a už se svěřuje
dlouh
běžná cena: 299 Kč
cizímu člověku a je jasné, 239 Kč
344 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
že mají
ma opravdu hodně
pevná vazba, pro děti od 12 let
společného…
společ

Léto, kdy jsem zkrásněla

Jenny
Hanová

Pro Belly je každoročně nejdůležitějším obdobím léto, protože
všechno pěkné a kouzelné se jí děje od června do srpna. Během
zimy pouze počítá týdny do začátku dalšího léta, kdy konečně
vypadne pryč z města a uvidí zase staré známé tváře. Zvlášť kluky.
Někteří jsou pro ni jako bratři, někteří jsou její první lásky, ale
většinou je to něco mezi tím. Tentokrát však přijde léto, kdy se
káčátka stává labuť
z káč
všechno se začne
a vše
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
měnit.
měnit
272 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
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pevná vazba, pro děti od 12 let

Teen zóna
Cecilia
Vinesse

Na cestě létem

Co může být lepšího než si poslední prázdniny před nástupem na
vysokou školu naplánovat cestu po Evropě? Z Londýna přes Paříž,
Amsterdam, Prahu, Florencii až do Barcelony – a k tomu s sebou vzít
své čtyři nejlepší kamarády! Na tuhle cestu se Aubrey těšila celý
poslední rok střední školy a s nejlepší kamarádkou Rae naplánovaly
každýý detail. A plán zněl jasně
asně – užít si to, pít co nejvíc šampaňského,
místní speciality a na
jíst m
běžná cena: 249 Kč
nemyslet. A tahle
nic ne
199 Kč
288 stran, 130 × 200 mm
cesta jim možná změní
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 12 let
život…

Fitzgerald
Scott

Něžná je noc

Dějově bohaté, čtivě a zábavně napsané dílo zalidněné pronikavě
vykreslenými postavami vyniká jako hluboká sonda do nejzazších
končin individuální lidské existence. V roztančené době divokých
večírků sledujeme mladého talentovaného psychiatra, jenž v sobě
cítí dar empatie i poslání pomáhat narušeným lidským bytostem. Ty
je třeba milovat profesní odosobněnou láskou – a mladý doktor chce
být za svou laskavost
milován. V osudovém
milov
běžná cena: 299 Kč
vztahu k mladé pacientce
vztah
e 239 Kč
408 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
jej život
živ strhává do
pevná vazba, pro děti od 12 let
neovladatelného víru.
neovla

Mary
Pearsonová

Zlodějský tanec

Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn Jase se stává novým
vládcem. Okolní království však nehodlají tolerovat jeho panování,
které se řídí vlastními pravidly. Na obzoru se objevuje mladá
královna Vendy, která je odhodlaná vše změnit. Na tajnou misi
vyšle bývalou vyhlášenou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového
vládce Jase, rozhodne se chopit příležitosti. Oba jsou společně
vrženi do vírů událostí,
vržen
které nemohou ovlivnit.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
320 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let
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Výtvarné

Psí omalovánky
Kniha potěší všechny milovníky
omalovánek, kteří mají rádi psy. Ať už
dávají přednost statnému vlčákovi, roztomilému jezevčíkovi,
hrozivému boxerovi či elegánovi dobrmanovi, každý si v ní najde
svého čtyřnohého kamaráda, který netrpělivě čeká na vybarvení.
Proto si připravte pastelky
Prot
ky či ﬁxy a pusťte
pusťt se do vybarvování pejsků
tak, jak je vidíte vy.
běžná cena: 129 Kč
můžete si být jistí, že
A mů
104 Kč
72 stran, 224 × 224 mm
právě ten váš pes bude
práv
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 7 let
jedinečný a unikátní!
jedin

Lee
J. Ames

Nakresli 50 koní

Nakresli 50 koní je jasný a nenáročný průvodce, jak krok za krokem
nakreslit nejrůznější koně. Snadno pomůže dětem i dospělým
získat a rozvinout dovednosti a perfektně zvládnout kresbu koní.
Praktické návody usnadní mladým umělcům naučit se kreslit koně
pasoucí se, vzpínající se, v klusu, cvalu i ve skoku, oře nejrůznějších
plemen, jako jsou arabští plnokrevníci, pinto,
pleme
morgan, koně převalského a mnohé další.
morga

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 210 × 274 mm
pevná
pe
vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

Již vyšlo:
Nakresli 50 zvířat

běžná
ěžná cena: 199 Kč
56 stran

Spojovačky - Zvířata ze statku v 800 tečkách
Matt
Matěj
Pojďte se tentokrát s domácími zvířaty
MacNabb
Pospíšil
setkat jinak – prostřednictvím tužky
a našich spojovaček. Na poslední stránce se navíc o každém z nich
dozvíte drobný poznatek, a to hned trojjazyčně.

119 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 149 Kč
32 stran, 239 × 332 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Umění

Van Goghova hvězdná noc
Michael
Kdo ti nejlépe představí
Bird
umělecké dílo? Muzeum?
Tam je to samé nesahej, nesmíš
a pozorně čti popisky. Když se ale
do vylíčení vzniku těch nejlepších
kousků z historie umění pustí
samotní tvůrci, modelové, obrazy,
sochy… Vyprav se na vzrušující
cestu po stopách umění! Projdi se
po pravěké jeskyni. Seznam se
sp
půvabnou královnou Nefertiti.
Nebo si třeba
třeb pohlaď hranostaje
Leonarda da Vinciho či
z obrazu Le
s Marcem
oslav narozeniny
naroz
Chagallem..

399 Kč
cena KMČ

Kate
Evansová

běžná cena: 499 Kč
336 stran, 210 × 270 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Giulio Visconti,
Bimba Landmann

Génius jménem Leonardo
Nakoukněte do ateliéru skutečného
kouzelníka s nezaměnitelnou
představivostí! Nahlédnout přímo
pod ruce Leonarda da Vinciho vám
dá jeden z jeho nejbližších
spolupracovníků, desetiletý
pomocník Giacomo. Pozorujte s nimii
ptáky, kteří se stali předobrazem
Leonardových létajících strojů,
namalujte Monu Lisu a její záhadný
úsměv nebo navštivte královský
oslňoval svým
dvůr, kde Leonardo
L
Renesanční svět plný
uměním. R
zázračných objevů se vám otevírá
v celé kráse!
kráse

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
40 stran, 220 × 310 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Pro šikovné ruce
Michaela
Suchá

Minerální kosmetika

Namíchejte si vlastní pudry, oční stíny, make-up, ale i řasenky,
tekuté linky nebo rtěnky. Řada surovin, které použijete k jejich
přípravě, má pozoruhodné vlastnosti a jejich vzájemnou kombinací
získáte neuvěřitelně pestrou škálu vlastností, které přizpůsobíte
přesně svému typu a barevnému tónu pleti. Vydejte se na cestu
barevné alchymie a s pomocí
v této knize
mocí receptů popsaných
po
objevte svět domácí
objev
běžná cena: 399 Kč
minerální kosmetiky.
mine
319 Kč
cena KMČ

192 stran, 167 × 225 mm
pevná vazba, pro děti od 15 let

Velká kniha lidových obyčejů a nápadů
Martin
Kniha vás seznámí s nejvýznamnějšími svátky
Bestajovský
a lidovými obyčeji celého roku. Zároveň v ní
najdete řadu užitečných nápadů k výrobě zvykoslovných předmětů.
Navíc vaše děti na těchto stránkách objeví starodávné kouzlo her
našich babiček i dědečků a kuchařky se zde mohou inspirovat
řadou osvědčených receptů ze staročeské tradiční kuchyně.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
256 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 15 let

101 výtvarných projektů s AMOSem RECYKLACE

Výběr 101 nejzajímavějších kreativních nápadů z oblíbeného
českého výtvarného časopisu AMOS, které spojuje aktuální téma
recyklace. Prostřednictvím této knihy zjistíte, že z recyklovaného
materiálu (papír, přírodniny, plast, kov, sklo, keramika, textil, kůže)
lze vyrobit předměty nejen užitečné, ale i zajímavé a esteticky
hodnotné.

279 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 349 Kč
224 stran, 242 × 222 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Pro rodiče

Zvládáme specifické poruchy učení
Lenka Krejčová,
Alice
Tato praktická kniha obsahuje
Zuzana Hladíková
Trojanová
konkrétní příklady i cvičení a je
zaměřena především na žáky 2. stupně ZŠ. Jednotlivé kapitoly se
věnují práci s texty od psaní souvislých textů, výpisků z učebnic
a dalších odborných článků až po učení slovíček v cizích jazycích.
Nepomíjí ani alternativní způsoby zpracova
zpracovaní informací, zapamatování
Nepo
učiva, porozumění
si uč
běžná cena: 249 Kč
čtenému a využití
čten
199 Kč
224 stran, 170 × 243 mm
moderních technologií.
mod
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 11 let
Vše názorně
n
a srozumitelně.
sro

Tvoříme hry pro děti a s dětmi

Nadia
Michotová

Návod na tvorbu a provozování 20 zábavných her, které pro své
děti (od 3 let) vytvoříte snadno sami anebo s jejich aktivní pomocí.
Při společné tvorbě můžete využít spoustu nejrůznějších materiálů
i technik a také oceníte šablony ve skutečné velikosti, které jsou
uvedeny u každého projektu. Jednoduché verze klasických
společenských her, šikovné skládanky a zajímavé úkoly zaměřené
rozvoj pozornosti,
na ro
kreativity, ale
kreat
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
motorických
i moto
96 stran, 170 × 243 mm
dovedností. cena KMČ
a početních
poč
pevná vazba, pro děti od 3 let

Bylinková první pomoc

Martin
Ježek

Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho se dnešní svět
točí. Naše tělo i hlava se tomu snaží přizpůsobit, co můžou. Ale
občas na všechno nestačí a my onemocníme. Jako nejsnazší se
nabízí sáhnout po syntetických produktech farmaceutického
průmyslu. Stále v nás však zůstaly sebezáchovné mechanismy,
které říkají, že to jde i jinak. Cestu nám ukazují lidé ovládající
umění léčit bylinami.
uměn
fungují. Jen jim
A bylinky
byli
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
musíme trochu věřit.
musím
160 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 15 let
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Pro dospělé

Vychází také jako audiokniha (najdete ji v objednávkovém listu na s. 46).

Stojednaletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět

Jonas
Jonasson

Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců
v Malmköpingu. Teď si se svým přítelem Juliem užívá života na Bali.
Tedy až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu
narozenin. Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit,
běžná cena: 399 Kč totiž odletí bez pilota a Alan s Juliem se ocitnou na
319 Kč
400 stran, 134 × 210 mm širém moři. A když je zachrání severokorejská loď,
cena KMČ pevná
pe
vazba, pro děti od 15 let pašující uran, je jasné, že několik významných politiků
bude mít znovu plné ruce práce.

První a poslední fitness kniha

Andy Pavelcová,
Andrea Mokrejšová

Nadšená sportovkyně, trenérka a autorka úspěšného blogu
Fit & Fabulous vás naučí zásady správného cvičení tak, abyste se
již nikdy nemuseli stydět do plavek a přestali se trápit dietami.
Podrobné popisy a názorné fotograﬁe jednotlivých cviků pomohou
každému, kdo se chce začít správně a efektivně hýbat. Tato kniha
bude vaší první a poslední ﬁtness knihou, protože žádnou další
nebudete v životě
už ne
potřebovat. Změňte svůj
potře
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
životní styl, vaše tělo si
životn
216 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
zaslouží.
to zas
pevná vazba, pro děti od 13 let

Státníci a zločinci XX. století

Karel
Pacner

Život v každé době ovlivňují prozíraví i méně prozíraví státníci, politikáři,
diktátoři a zločinci. Tito lidé vlastně vytvářejí dějiny. Třináctka
osobností, Lenin, Stalin, Wilson, Hitler, Churchill, Mao Ce-tung,
Chruščov, Gándhí, Kennedy, Teng Siao-pching, Jan Pavel II., Reagan
a Gorbačov, bezesporu formovala dramatické 20. století, jímž se
prolíná příběh boje mezi demokracií a diktaturou. Autor svým
pronikavým pohledem
pronik
odkrývá jejich příběhy
odkrý
běžná cena: 349 Kč
bourá historické
a zároveň
záro
é 279 Kč
456 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
mýty a poukazuje
pevná vazba, pro děti od 15 let
dějin.
na paradoxy
pa
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Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Léto 2019
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem

ks knih za

Kč.

Jméno a příjmení:
Třída:

Datum:

Podpis rodičů:
Jak si objednat z nabídky katalogu KMČ?
•
•
•
•

v objednávce označte vybrané tituly
vyplňte čitelně všechny kontaktní údaje
dejte podepsat rodičům
odevzdejte ve škole svému důvěrníkovi KMČ (paní učitelce /panu učiteli) dle jeho pokynů

Titul

Cena
KMČ (Kč)

1 000 anglických slovíček
139 Kč
1 000 chorvatských slovíček
139 Kč
1 000 italských slovíček
139 Kč
1 000 německých slovíček
139 Kč
101 výtvarných projektů s AMOSem
279 Kč
A pak se to stalo!
159 Kč
Agent v kapse
219 Kč
Agent v kapse – Tajná mise
239 Kč
Ať žijí štěňata: Bišonek hledá domov
159 Kč
Atlas měsíčních dobrodružství
239 Kč
Atlas vyhubených živočichů
319 Kč
Autíčko a zvířátka
199 Kč
Boříkovy ohníčkové lapálie
184 Kč
Bylinková první pomoc
199 Kč
Co se děje ve škole
159 Kč
Červená karkulka a Perníková chaloupka
74 Kč
Čím budu?
159 Kč
Deník báječného kamaráda
184 Kč
Deník malého Minecrafťáka BOX 1–5
999 Kč
Deník malého Minecrafťáka: Kotě
239 Kč
z Podsvětí
Deník malého poseroutky 12 – Výprava
184 Kč
za teplem
Deník malého poseroutky 13 – Radosti
184 Kč
zimy
Deník malého poseroutky BOX 1–10
1 199 Kč
Deník malého turisty
199 Kč
Destrukční deník: Tentokrát barevně
199 Kč
Divoká zvířata
239 Kč
Dopisy ztraceným
239 Kč
Důl plný mobů
139 Kč
Dusty: Kamarádi navždy
184 Kč
Dusty: V nebezpečí
184 Kč
Dusty: Vrať se domů!
184 Kč

Počet
kusů

Všechny vámi objednané knihy i ostatní
produkty obdržíte prostřednictvím
důvěrníka. S případnými reklamacemi se
prosím obracejte na svého důvěrníka KMČ.
Cena
KMČ (Kč)

Titul

Počet
kusů

Emily Vichrná a hrad v mlze
159 Kč
Emily Vichrná a loď ztracených duší
184 Kč
Emily Vichrná a příšera z hlubin
159 Kč
Emily Vichrná a rybí ocas
159 Kč
Emily Vichrná a tajemství mořské sirény
184 Kč
Emily Vichrná a země půlnočního slunce
184 Kč
Emoji oﬁciální kniha samolepek
184 Kč
Enchantimals – Můj tajný deníček
159 Kč
Fortnite Battle Royale: Stav jako profík!
159 Kč
Génius jménem Leonardo
199 Kč
Hádej, hádej, hadači
159 Kč
Harry Potter box 1–7
1 299 Kč
Harry Potter: Pobertův plánek
319 Kč
Heidi, děvčátko z hor
219 Kč
Holčička a déšť
219 Kč
Hoši od Bobří řeky
279 Kč
Hotel Winterhouse
279 Kč
Chaloupka na vršku (audiokniha pro děti) 239 Kč
Chata v Jezerní kotlině
309 Kč
Chyceni v Minecraftu
119 Kč
Já chci taky do školy
144 Kč
Já, slizoun
159 Kč
Jak přelstít školu
199 Kč
Jak se chtěl stát obr trpaslíkem
219 Kč
Jak se Vojta ztratil
139 Kč
Jakub a dvě stě dědečků
184 Kč
Jakub a kouzelná koloběžka
199 Kč
Jmenuju se Martin
264 Kč
Josífkův pekelný týden
159 Kč
Jsem Karol Sevilla
219 Kč
Kamarádky kouzelných zvířátek 5:
159 Kč
Ušmudlaná neplecha Olívie Ždibáčkové
Kámoši hafíci – Zábavný zápisník
119 Kč
Kniha testů pro nejlepší kámošky
139 Kč

otoč
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Objednávka
Titul

Koně
Kreslené vtipy pro děti
Krtkův herbář
LEGO® Harry Potter Kniha plakátů
LEGO® MOVIE 2™ Vítejte ve světě královny
Libovůle
LEGO® NINJAGO® Krabička plná knih
Léto, kdy jsem zkrásněla
Malý princ
Marvel Studios: Encyklopedie postav
Miluju koně
Minehava
Minerální kosmetika
Míša a její malí pacienti: Veterinářka
z Lipové kliniky
Moře potkalo oblohu
Motýli
Mozkohrátky
My name is Čičák
Myšák jménem Julian
Myši patří do nebe
Na cestě létem
Nakresli 50 koní
Nakresli 50 zvířat
Nápady pana Apríla
Nejkrásnější pohádky
Nejkrásnější účesy pro holky
Něžná je noc
Opakování pro druháky
Opakování pro prvňáky
Pan Podpostel
Pelé: Král fotbalu
Plants vs. Zombies – Časokalypsa
Plants vs. Zombies – Garden Warfare
Plants vs. Zombies – Nový domov
Plants vs. Zombies – Postrach okolí
Plants vs. Zombies – Trávogedon
Plants vs. Zombies – Železná jízda
Pohádky po telefonu
Poušť, všude poušť
První a poslední ﬁtness kniha
Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky
Příběhy z trávy
Příhody maxipsa Fíka
Příšerné zlobilky
Příšerné zlobilky (audiokniha pro děti)
Psí omalovánky
Ptáci
Ptáci našich zahrad
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Cena
KMČ (Kč)

219 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
239 Kč
479 Kč
319 Kč
239 Kč
219 Kč
319 Kč
139 Kč
239 Kč
184 Kč
239 Kč
219 Kč
219 Kč
184 Kč
199 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
399 Kč
199 Kč
239 Kč
139 Kč
139 Kč
199 Kč
219 Kč
139 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
184 Kč
239 Kč
299 Kč
199 Kč
159 Kč
154 Kč
159 Kč
104 Kč
184 Kč
299 Kč

Počet
kusů

Titul

Pusheen – omalovánky
Roblox – Ve světě Robloxu
Rostliny
Rubik’s – Jak složit kostku
Rychlý jako vítr
S malířem kolem Evropy
Skřítci
Spojovačky: Zvířátka ze statku v 800
tečkách
Staré řecké báje a pověsti pro malé
děti 2
Státníci a zločinci XX. století
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby
zachránil svět
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby
zachránil svět (audiokniha)
Strašidelná výprava
Strážci Sovího vrchu
Strom
Stříbrné perutě: Dědička světla
Superkniha pro tvořivé ruce
Svět pavouků a hmyzu
Šel dědeček na kopeček (lidová říkadla)
Tangramy
Teo a Leonie: Kouzelný náhrdelník
Tvoříme hry pro děti a s dětmi
Ukradený poklad
Únikovka – Minecraft
Už vím proč
Valentýnka a daleké kraje
Valentýnka a narozeniny
Van Goghova hvězdná noc
Velká kniha lidových obyčejů a nápadů
Velká písmena expres
Velké dobrodružství malého pejska
Viktor a záhadná teta Bobina
Vilma běží o život
Vtipy pro děti
Vtipy pro děti 2
Vtipy pro děti 3
Vyprávěj příběhy – Rádce mladého
spisovatele
Winx Friendship Series 1
Záhada hlavolamu
Zlodějský tanec
Zvládáme speciﬁcké poruchy učení
Žáby
Celkem

Cena
KMČ (Kč)

159 Kč
199 Kč
184 Kč
159 Kč
199 Kč
279 Kč
239 Kč
119 Kč
199 Kč
279 Kč
319 Kč
319 Kč
139 Kč
199 Kč
279 Kč
279 Kč
199 Kč
319 Kč
74 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
319 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
399 Kč
319 Kč
159 Kč
219 Kč
199 Kč
199 Kč
119 Kč
139 Kč
139 Kč
110 Kč
139 Kč
279 Kč
239 Kč
199 Kč
184 Kč

Počet
kusů

Obsahuje
kouzelnou hůlku

Znáte z fi lmu
Erin
Pascalová

Harry Potter: Pobertův plánek

Po celé roky žasli ﬁlmoví fanoušci Harryho Pottera
nad Pobertovým plánkem, kouzelnou mapou
Bradavic, která se poprvé objevila ve ﬁlmu Harry
Potter a vězeň z Azkabanu. Teď mohou čtenáři
poprvé na vlastní kůži okusit ﬁlmová kouzla s tímto
krásným průvodcem tajemstvími Bradavic, ve kterém
najdou také čtyři rozkládací strany obsahující kousky
slavného plánku. Až se fanoušci dosyta pokochají
textem, mohou otevřít hůlku, která je zároveň také ﬁx
s neviditelným inkoustem a světlo.

Vyšlo také:
Harry Potter
box 1-7

319 Kč
cena KMČ

1299 Kč

běžná cena: 399 Kč
72 stran, 170 × 255 mm
pevná
p
vazba, pro děti od 8 let

cena KMČ

běžná
žná cena: 1 699 Kč
K
116 × 193 mm

Marvel Studios: Encyklopedie postav
Setkejte se s hrdiny a padouchy
ﬁlmového světa studia Marvel. V této
unikátní knize najdete fascinující
fakta o vašich oblíbených postavách
ze všech strhujících ﬁlmů studia
Marvel© – od všech členů týmu
Avengers až po zlověstného
Dormammu!

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
176 stran, 183 × 233 mm
pevná vazba, pro děti od let
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Koně - Divocí a zkrocení
Koně jsou součástí lidské historie už od nepaměti.
Orali pole, tahali vozy, bojovali ve válkách, byli
a stále jsou našimi milovanými společníky. Pojďte
objevovat historii koní! Prozkoumejte zajímavosti
jejich chovu a připomeňte si nejslavnější koně
z historie i z bájí. Objevujte zajímavá fakta v této
jedinečně elegantní ilustrované publikaci.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
48 stran, 245 × 305 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Plants vs. Zombies - Železná jízda

Paul Tobin,
Ron Chan

Rostliny, zombie a nelítostné závodní klání ve
vozidlech všech velikostí, typů a tvarů! Sluncem
poháněný závoďák řízený rostlinami proti hot rodu
na rarachy se zombiemi za volantem? Závod může
začít! Nelítostná jízda rostlin (s pomocí hrdinů Nata
Patrice) proti zombiím o budoucnost městečka je
a Pat
plném proudu. Cvok Dave proti Zombossovi.
v pln
Jak ttento děsivý závod dopadne?

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
88 stran, 152 × 228 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 8 let

159 Kč
cena KMČ

Již vyšlo:
-

Plants vs. Zombies - Trávogedon
Plants vs. Zombies - Časokalypsa
Plants vs. Zombies - Postrach okolíí
Plants vs. Zombies
- Nový domov
- Plants vs. Zombies
- Garden Warfare

139 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
80 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
80 stran

Cena za jeden díl

Cena za jeden díl
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