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Vyhrajte lístky do kina
pro sebe a kamaráda!

Výhra: 5 vítězů získá dvě volné vstupenky do kina CineStar
Kdo vyhraje?
Vítězem se stanou ti, jejichž správné odpovědi nám
přijdou e-mailem jako 100., 200., 300., 400 a 500.
v pořadí.
Co je Vaším úkolem?
Odpovězte na našich 10 otázek a odpovědi pošlete
e-mailem do 31. března 2019 na adresu soutezkmc@albatrosmedia.cz. Ke správným odpovědím nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, třídu
a adresu školy. Z jedné e-mailové adresy zařadíme
do soutěže jen jednu odpověď (neposílejte nám odpovědi vícekrát).
10 soutěžních otázek
(odpovědi najdeš v tomto katalogu):
1. Jak se jmenuje knížka z tohoto katalogu, jejímž
hlavním hrdinou je Mlok Scamander? Napiš název
knihy a jméno její autorky.

2. Napiš jména všech členů klubu Rychlých šípů.
3. Ze které knížky z tohoto katalogu si můžeš pustit
i zvuk? Napiš její název.
4. Napište název knihy z tohoto katalogu, kterou ilustroval Miloš Nesvadba.
5. Napiš názvy dvou knih z tohoto katalogu, které ilustroval Adolf Born.
6. Napiš název knížky z tohoto katalogu, ve které se
dozvíš, proč se zhroutila Římská říše.
7. Ve které knížce z tohoto katalogu se hlavní hrdinové
jmenují Jonatán a Karel? Napište název knihy a jméno autora.
8. Děj jedné napínavé knížky z tohoto katalogu se
odehrává na Šumavě. Napiš název této knihy.
9. Napiš názvy tří knížek z tohoto katalogu od spisovatelky Martiny Drijverové.
10. Ve které knížce z tohoto katalogu se dozvíte o tom,
jak nebezpečné je tornádo? Napište název knihy.

O vítězích soutěže budeme informovat na stránkách www.kmc.cz do 10. dubna 2019. Výhru zašleme vítězům poštou na adresu školy.

Vydává: Albatros Media a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel.: 261 397 282, Vychází: 5x ročně;
Distribuce: Albatros Media a. s., Tisk: Europrint, a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5, Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR E 19424,
Obálka: Illustrations © Mirek Vostrý
Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi

Objednávání z tohoto katalogu je možné pouze prostřednictvím školy a důvěrníků Klubu mladých čtenářů Albatros.
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Tip Albatrosu
Jaroslav
Foglar

Záhada hlavolamu

Jiří
Grus

V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub
Rychlých šípů – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,
Červenáček a Rychlonožka – u toho nesmí chybět!
Když chlapci poznají příběh zámečnického učně Jana
Tleskače, podniknou nebezpečnou výpravu na
nepřátelské území, kde je ukryt plán létajícího kola.
Ten á být schovaný v kovovém hlavolamu ježek v kleci.
Rychlé šípy to však nebudou mít jednoduché. Stínadlům
totiž vládce drsná parta Vontů…

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
256 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od let

299 Kč
cena KMČ

Čte: David Matásek

běžná
ěžná cena: 369 Kč

Záhada hlavolamu (audiokniha pro děti)

Vyšlo také:
Chata v Jezerní kotlině
t n + (audiokniha
audd n ha pro
ppr děti)

Hoši od Bobří řřekyy + (audiokniha
audd n ha pro
ppr děti)

239 Kč

279 Kč

cena KMČ

cena KMČ

309 Kč

běžná
ěžná cena: 349 Kč

cena KMČ

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

běžná
ěžná cena: 299 Kč

279 Kč
cena KMČ

bběžná cena: 349 Kč
str 170 × 221 mm
216 stran,
měkká vazba, pro děti od 9 let
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Leporela
Ondřej
Müller

Hrajeme si - nezlobíme

Libor
Páv

Další z řady oblíbených hledacích leporel, ve kterém mohou děti
samy nebo s dospělými na každé
ilustrované
é straně hledat členy
č
rodiny i jejich domácí mazlíčky.
běžná cena: 99 Kč
Volně navazuje na leporela
79 Kč
12 stran, 240 × 160 mm
Jedeme, jedeme a Nakupujeme! cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let

Eduard
Petiška

Kam se schoval nůž

Helena
Zmatlíková

Půvabné leporelo Eduarda Petišky a Heleny Zmatlíkové vychází znovu po dlouhých 35 letech.
Martínek se s tatínkem a pejskem vydává do lesa na houby. Ale ouha, tatínek ztratil nůž!
Kdepak asi leží? Pod smrkem, pod
jedlí nebo pod břízou? Děti se
běžná cena: 99 Kč
79 Kč
nejen pobaví, ale také se spolu
12 stran, 240 × 160 mm
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
s hlavním hrdinou učí poznávat
druhy stromů.

Na stavbě

Edice Už vím proč
s otevíracími okénky

Kerstin
M. Schuldová

V této malé knížce pro nejmenší najdete informace, jak se staví dům
nebo jak se staví silnice. Báječná kniha pro děti a pomocník pro
mnohé rodiče, kteří musí
neustále hledat odpovědi
běžná cena: 229 Kč
184 Kč
na zvědavá dětská proč.
16 stran, 166 × 189 mm
cena KMČ

Nakládat, od jíždíme!

kroužková
kr
vazba, pro děti od 2 let

Susanne
Gernhäuser

Wolfgang
Metzger

Obrázková knížka pro malé milovníky nákladních aut, přívěsů, bagrů
a dalších velkých strojů. Díky odklápěcím okénkům děti mohou náklady
samy zvedat, vyzkouší si vyklápění
ní
popelnic a vysypávání hlíny na
běžná cena: 299 Kč
239 Kč 30 stran,
korbu. Všechno, co kdy chtěly
215 × 240 mm
cena KMČ
leporelo, pro děti od 2 let
vědět o zvedání nákladů, najdou
v této interaktivní knížce.

4 Klub mladých čtenářů Albatros

S otevíracími okénky
a posunovacími prvky

Pro nejmenší

V každém lese je myš, která hraje
Gina Ruck-Pauquètová

na housle

Filip
Pošivač

Pohádky a povídky o dětech, zvířatech, malých strašidlech
i velkých vynálezcích, které vám připomenou, jakou sílu
má fantazie a co všechno dokáže lidská laskavost.

234 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč
156 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vojtěch
Kubašta

Pozor, jede vláček!

Nastupovat! Malý strojvůdce zazvonil na zvonek. Držte si klobouky, na železniční trať
právě vjíždí vláček s pohádkovými bytostmi. Hned za lokomotivou sedí pejsek s kočičkou.
A za nimi v modrém vagónku salutuje vojáček. Slavný mořeplavec
nastoupil do vlaku na poslední chvíli. Kampak asi jede? Přečtěte si
další, tentokrát poněkud netradiční trojrozměrnou knihu slavného
dalš
výtvarníka Vojtěcha Kubašty, jehož práci dodnes obdivuje celý
výtv
svět. V češtině vychází
svět
vůbec poprvé!
vůbe

199 Kč
cena KMČ

Mraveniště

běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pevná vazba, pro děti od 3 let

Jitka
Petřeková

Tomáš
Tůma

Ne každý měl příležitost nahlédnout do mraveniště. Nyní je to možné.
Tato kniha obsahuje prostorový model mraveniště, díky kterému se
čtenáři seznámí s každou jeho částí. Zjistíte, jak mravenci žijí, čím se
živí a co celý den při svém shonu za potravou dělají. Mravenec je ve
srovnání s člověkem jenom nepatrným tvorečkem, přesto má
vzhledem ke své velikosti obrovskou sílu, díky které dokáže vystavět
vzhled
stavby.
i dvoumetrové
dvou
Existuje mnoho druhů
Existu
běžná cena: 269 Kč
219 Kč
mravenců, o těch
mrave
40 stran
cena KMČ
nejzajímavějších si
nejzaj
pro děti od 6 let
přečtete v této knize.
přečte
Jaro 2019
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První čtení

Bubáček

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

Daniela
Krolupperová

Lucie
Dvořáková

Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už
mu maminka před spaním vyprávěla. Co teď? Musí
vymyslet nějakou novou – o Bubáčkovi. Tatínek ho
Lukášovi pak pěkně nakreslí. Jakmile se však Lukáš
druhý den ráno probudí, Bubáček je pryč! Večer, když
smutný Lukáš už leží v posteli, se v pokojíčku něco
šustne… Kdopak
p to asi jje?

139 Kč
cena KMČ

Kvak a Žbluňk se bojí rádi

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

Arnold
Lobel

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk bydlí
každý ve svém domečku se zahrádkou, ale rádi se
navštěvují nebo chodí na procházky a na výlety. Když
je venku zima a nevlídno, sedí pěkně v teple u krbu,
pijí čaj a vyprávějí si strašidelné historky. A krásně
se oba bojí. Celé dny jsou spolu a je jim tak moc
dobře. Proč? Protože jsou nerozluční kamarádi.

129 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 159 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Druhé čtení

Tajemství staré pumpy

Eliška
Fojtová

Anna
Mastníková

Markétce se splní sen. Dostane nový domov.
v.
Doposud žila v dětském domově a teď má
konečně rodiče, staršího bratra i babičku.
Co chtít víc? Ale pak se něco změní. Způsobíí
to stará pumpa a skřítek, kterého bezděky
Markétka přivolá. Ten jí vyplní přání být
Mar
úplně jiná, než je –
úpln
běžná cena: 189 Kč
hodnější, krásnější,
hodn
154 Kč
72 stran, 160 × 195 mm
šikovnější… Jak jen tohle
šikov
e cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let
dopadne?
dopa

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz
Martina
Drijverová

Sísa Kyselá

Adolf
Born

Jenda Placka má velké trápení. Jeho spolužačka Sylva Kyselá je
odmalička lepší než on – výborně se učí, vzorně se chová,, a vůbec.
Jediné, co na ni platí, je oslovení Síso! Když
i to je málo, začne Jeník vymýšlet různé
strašlivé pomsty… Stačí však jedna malá
šedivá myška a Jenda zažije ohromující
překvapení! Dobrodružství
překv
ví
Kyselé pobaví
Sísy K
běžná cena: 169 Kč
všechny začínající čtenáře.
všech
e. 139 Kč
64 stran, 160 × 195 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 7 let

Daniela
Krolupperová

Sedmilhář Josífek

Markéta
Vydrová

Prvňáček Josífek je malý neposlucha, rád si vymýšlí a často i lže.
A ne a ne se to odnaučit. Rodiče s ním
m mají
velké trápení, a tak se rozhodnou,
že s lhaním udělají rázný konec.
O jarních prázdninách Josífek prožije
pekelný týden. A co si rodiče
svého sedmilháře
na sv
vymysleli? Přečtěte si
vymy
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
už sami!
sa
72 stran, 160 × 195 mm
cena KMČ

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

pevná vazba, pro děti od 7 let

Jaro 2019

7

Pro malé čtenáře

Ladovy veselé učebnice (3) - Brouci a hmyz
Ladislav
Josef
V novém vydání Brouků a hmyzu Ladislava
Stehlík
Lada
Stehlíka a Josefa Lady se děti mohou
dočíst, že náš největší brouk je roháč, proč mravenci chovají
mšice, že vážky se vyskytovaly na Zemi dlouho před člověkem
nebo jak vysoko se umí vymrštit kovařík. Nechybí tradičně krátké
básničky.
čky.

159 Kč
cena KMČ

Ladovy veselé učebnice
ice (4)) y y, obojživelníci
j
Ryby,
a plazi

Lado
LLadovy
do y veselé
eselé
uučebnice
ebni e (1) - Sav
Savci

159 Kč

159 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
40 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Ladovy veselé
učebnice (2) - PPtáci

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Vojtěch
Kubašta

Popelka

Žila jedna krásná dívka, která měla jen tatínka, marnivé nevlastní sestry a zlou macechu.
Ale že měla dobré srdce a pro každé zvířátko něco k snědku, kouzelná víla se jí odměnila.
Z děvčete s tvářemi umouněnými od popela se stala po tři
večery princezna. Přečtěte si klasickou pohádku o Popelce,
tentokrát v prostorovém provedení slavného českého
výtvarníka Vojtěcha Kubašty, s jehož knihami vyrůstaly celé
generace dětí.

199 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 249 Kč
12 stran, 253 × 193 mm
pro děti od 3 let

Pro předškoláky
Bohdana
Pávková

Škola řeči

Richard
Šmarda

Škola řeči nabízí dětem od 4 do 7 let zábavné procvičení
výslovnosti problematických hlásek. V bohatě ilustrované publikaci
najdete motivaci k vyvození hlásek nápodobou, výběr slov
s obrázky k vyvození a procvičení hlásky a také povídky, ve kterých
je zvýšená frekvence sledované hlásky. Hlásky jsou seřazeny od
jednoduchých k obtížnějším
a artikulačního.
ším z hlediska vývojového
v
dětského
Pro obohacení
o
běžná cena: 199 Kč
slovníku jsou zařazeny
slovn
159 Kč
88 stran, 210 × 297 mm
jazykové hříčky.
jazyk
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 3 let

Zábavná grafomotorika, úkoly a rébusy pro
předškoláky

Šárka Neoralová-Pokorná,
Martin Vlach

Zábavná grafomotorika, úkoly a rébusy pro předškoláky dětem
zpestří a usnadní přípravu na důležitý životní krok
do neprobádaného školního světa. Knížka potěší také rodiče
a učitele, protože při práci s ní se děti poučí a zabaví, aniž by bylo
třeba pečlivého dozoru
třeb
dospělých.
a nápovědy
ná

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od 5 let

Záludné otázky všetečky Máji

Pavla Hanáčková,
Tereza Makovská
Inna
Chernyak

Proč je nebe modré? Proč žížaly vylézají ven,
když prší? Kolik je v lidském těle kostí? Proč
se mléčné dráze říká mléčná? A proč…? Děti mají spoustu
zvídavých otázek. Stačí otevřít tuhle knížku a kamarád Honza jim
je pomůže zodpovědět. Občas bude třeba nakouknout pod
okénko, za něco zatáhnout nebo něčím otočit. Tak hurá za
oké
poznáním! A proč? Proč ne!
po

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
16 stran, 230 × 280 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Vyšlo také:
Záludné otázkyy
chytrolínaa Honzyy

239 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč
16 stran
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Pohádky
Božena
Šimková

100 nejznámějších pohádek
pro unavené rodiče

Jsou pro vás pohádky, které čtete svým dětem, příliš dlouhé? Usínáte
u nich sami, dřív než drak osvobodí princeznu? Nebo chtějí děti vědět,
jak to dopadlo se Smolíčkem, a vy máte ještě spoustu jiné práce? Do
jsme vybrali
této knížky
k
nejkrásnější české
ty nej
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
pohádky a zkrátili jsme
pohá
240 stran, 160 × 230 mm
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 3 let
je tak,
tak abyste je dočetli
až do konce.

POhádkové POslouchánky POprvé
Božena
Němcová

(audiokniha pro děti)
O perníkové chaloupce, Hrnečku, vař!, Krejčík králem, Jak dědeček
měnil, až vyměnil, O neposlušných kozlatech, O nepravém
a pravém čertu, Jak se stal Matěj Cvrček doktorem, O Palečkovi…
pohádky, kraťoučké i delší, veselé i vážné, pro ty nejmenší
posluchače i pro náročné
poslu
é
zájemce o nesmrtelný
zájem
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
pohádky.
žánr p
cena KMČ

audio, pro děti od 4 let

Pohádky z pařezové chaloupky
Václav
Zdeněk
Kdo by neznal Křemílka a Vochomůrku, dva mužíčky z pařezové
Čtvrtek
Smetana
chaloupky na pasece. Jeden je spíš hubený, druhý spíš tlustý,
ale oba se vzájemně báječně doplňují. Radostně spolu hospodaří
a přitom stihnou spoustu zábavných a užitečných věcí. Co všechno
se jim přihodilo, si jistě rádi přečtete sami, přestože některé jejich
příhody už znáte z televizních večerníčků. Křemílek a Vochomůrka
vás srdečně
zvou do své
s
chaloupky,
račte tedy
chalo
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
vstoupit!
vstou
136 stran, 235 × 235 mm,
cena KMČ
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pevná vazba, pro děti od 5 let

Zábava
Martina
Drijverová

Moje první zahrádka

Daniela
Horáčková

Víte, jak vypěstovat řeřichu? Jak
správně pečovat o dýni? Nebo jestli
vám může doma vyrůst avokádo?
Zahradníci Adámek a Evička
prozradí dětem všechny své
prověřené tipy, zajímavosti
i postupy, se kterými se při
zahradničení mohou setkat. Poradí,
jaké nástroje používat při sázení
bylinek nebo jaké ovoce a zeleninu
u
si hravě vypěstovat v domácích
podmínkách. Malí i velcí zahradníci
podmínkác
ci
tak zjistí, že vlastní zahrádka
nejen k snědku, ale i pro
může být n
o
radost!

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
72 stran, 175 × 220 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Kouzelná folie JEDNOROŽCI
Knížka s obálkou obsahuje 20 listů barevných fólií
a 10 samolepicích obrázkových karet. Pomocí
postupného přikládání barevných fólií si obrázkové
karty můžeš vyzdobit dle své fantasie, a pak z nich
vyrobit například krásné přání k narozeninám,
originální obal na tajný deníček či ozdobnou cedulku
na dveře svého pokojíčku. Ke každému obrázku totiž
najdeš v knize spoustu skvělých
vělých nápadů.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
16 stran, 230 × 147 mm
měkká vazba, pro děti od 4 let
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Zábavné čtení

Veverka a Myška v Praze

Jarmila
Marešová

Kamarádky Veverka a Myška vás zvou na komiksový poznávací
výlet. Vydaly se za babičkou do Prahy a krásy města objevují
s cestovní kanceláří pana Havrana. Obletí s ním nejvýznamnější
památky, a protože Havran umí krásně vyprávět, stane se
z poznávání dějin úžasné dobrodružství a velká legrace.
Cestovatelky na vlastní kožíšky poznají, jak lidé kdysi žili (navštíví
třeba alchymistickou
běžná cena: 249 Kč
dílnu), a poslechnou si
dílnu
199 Kč
72 stran, 190 × 260 mm
pražské
i tajuplné
taju
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 7 let
legendy.
legen

Praštěný trpaslík

Lucie
Hlavinková

Tereza
Doláková

Sourozenci Martin a Štěpánka tráví prázdniny na vesnici u babičky.
Jednou při procházce lesem objeví v domečku, který tam postavili,
živého trpaslíka! Problém je, že domeček se na trpaslíka zřítil a on
je od té doby trochu… no, praštěný. Zapomněl, kde se tam vzal
i jak se jmenuje. Co mu ale rozhodně nechybí, je sebevědomí. Což
Martinovi a Štěpánce, kteří se mu rozhodnou poskytnout dočasné
přístřeší u babičky,
příst
způsobí řadu potíží…
způs
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
Podaří se jim zjistit,
Poda
80 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
kde má
m trpaslík ve
pevná vazba, pro děti od 7 let
skutečnosti domov?
skute

Jana: Povodeň

Michaela
Fišarová

Markéta
Laštuvková

Jana chodí do 4. B, stejně jako Kája a Claudie, o kterých vyprávěl
předchozí díl. Neprožívá zrovna šťastné období – ukázalo se, že bude
muset nosit brýle, za které se stydí, a taky ji paní učitelka Maruška
přesadila k Pavlovi, kterého nemá ráda. Ani počasí za moc nestojí,
pořád prší a hladina potoka poblíž domu, kde Jana bydlí s maminkou
a tetou, stoupá. Natáliina oslava narozenin vypadá zprvu jako něco,
co by Janu mohlo
rozveselit. Ale všechno
rozve
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
dopadne úplně jinak
dopad
136 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ
a Jana té noci svede boj
pevná vazba, pro děti od 8 let
o vlastní
vlas život.
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Pro holky

Kouzelný jednorožec: Sny se vyplní

Linda
Chapmanová

Jen co Laura zašeptá kouzelná slova, její poník Soumrak se promění
v jednorožce. Laura to však nesmí nikomu říct, jinak by se Soumrak
dostal do velkého nebezpečí. Když se Laura dozví, že poník její
kamarádky Mel nemůže skákat, protože má strach, chce jim
pomoci. Použijí Soumrakovo kouzlo, aby si Stín začal věřit a svůj
strach překonal. Jednou v noci zastihne Mel
M se Stínem silná bouře
octnou se v nebezpečí.
a oct
běžná cena: 199 Kč
Bude Stín natolik
159 Kč
80 stran, 145 × 205 mm
odvážný, aby je oba
odvá
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
zachránil?
zach

Marliese
Aroldová

Sheila, dcera delfínů: Návrat do Atlantidy

Talana, magická říše delfínů je v ohrožení! Jediní, kdo ji ještě mohou
zachránit před totální zkázou, jsou Sheila s Mariem, kteří se vydají do
pradávné minulosti vzkvétající Atlantidy. Tam vládne tyranský panovník
Zaidon, jež tehdy talanským delfínům surově odcizil záhadný předmět,
bez něhož jejich svět již nemůže v budoucnosti dále existovat.
Podaří se oběma statečným dětem odhalit Zaidonovo
Podař
tajemství dříve, než bájná Atlantida zanikne?
tajem

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
376 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč

Již vyšlo:
Sheila, dcera delfínů:
Tajemství Atlantidy

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 269 Kč
320 stran

Terka a její jednorožec prostě válí!
Co může být ještě větší senzace než
Dana
Simpsonová
jednorožec na bruslích? Přátelství Terky
a Marigold Nozdry Božské! Terka jako obvykle válčí s namyšlenou
spolužačkou Dorotou, ale tentokrát jde o víc. Jde o hlavní roli ve
školním představení! A pozor! Marigold Nozdra Božská má tajnou
lásku! To už pak nějaký trapas s dloubáním se v nose
lásku
nezní tak dramaticky…

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Již vyšlo:

Terka a její jednorožec 239 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč
224 stran
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Pro holky
Lene
Kaaberbolová

Divočarka: Poselství poštolky

Jan Patrik
Krásný

Pokračování úspěšné magické fantasy série, v níž přátelství hraje
hlavní roli. Nenápadná dvanáctiletá dívka Klára Asková nečekaně
zjistí, že je divočarka s nadpřirozenými schopnostmi a posláním
porazit zlovolnou opeřenou bytost, která si říká Chiméra.

Již vyšlo: Divočarka:
Zkouška ohněm
ěm

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
184 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
168 stran

Orli
Zuravicky

Šťastná až navěky: Poblázněná

Lucy stojí před další výzvou. Musí vstoupit do zájmového klubu.
Lépe řečeno, rozhodla se jeden založit. Spolu s kamarádkou Cecily
byly za života nadějné baletky, tak proč si nezatančit i na Onom
světě? Jenže kapitánka zdejších roztleskávaček je odhodlaná
překročit každou myslitelnou hranici, aby ostatní odradila
vstupu do tanečního kroužku. Koho by napadlo,
od vs
založit nový klub bude tak svízelné?
že za

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Již vyšlo: Šťastná 199 Kč
až navěky: Dušičky

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 249 Kč
184 stran

Delaf

Pupíky 8

Dubucová

Další pokračování jednoho z nejprodávanějších francouzských
komiksů posledních let o příhodách tří kamarádek. Karin žije život
celebrity. Už je to dávno, co byla jen za obětního beránka. Změna
je život – a ten s sebou přináší spoustu těžkostí. Jenny a Viky si
taky zažívají svoje. Táta Viky a Jennyina máma se rozhodli k sobě
nastěhovat. Bývalé kamarádky spolu teď musí sdílet pokoj.

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
52 stran, 210 × 295 mm
měkká vazba, pro děti od 12 let

Pro holky
Lucy Maud
Montgomeryová

Anna z Avonlea

Ivona
Knechtlová

Příběh Anny ze Zeleného domu pokračuje! Ve druhé
knize naše milá rusovláska přijme místo učitelky
v avonleaské škole. Také se rozhodne založit
v Avonlea okrašlovací spolek. Anna dospěla, není
už tolik ztřeštěná, ale nějaký ten průšvih si ji čas
od času přesto najde.

229 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč
272 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

239 Kč
cena KMČ

Již vyšlo:

běžná
ěžná cena: 299 Kč
288 stran

Anna
ze Zeleného domu
Zdeňka
Bezděková

Říkali mi Leni

Iku
Dekune

Křehké a působivé vyprávění malé Leni Freiwald z městečka
Herrnstadt v Německu získalo po svém prvním vydání popularitu
mezi našimi čtenáři a uznání i v zahraničí. Knížka vyšla mimo
jiné také v Německu, USA, Velké Británii i Japonsku a patří
do pokladnice české literatury pro děti.Nové vydání vycházi
s ilustracemi japonské ilustrátorky Iku Dekune, které jsou stejně
křehké a současně silné
křehk
jako LLenin příběh.

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
152 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Napínavé čtení
Lincoln
Peirce

Max a mezirytíři

Max chce být rytířem! Jen škoda, že splnění tohoto snu je stejně
pravděpodobné jako nalezení přátelského draka. Ale když je strýc
Budrick unesen krutým králem, Max musí jednat… a rychle!
Společně se skupinou statečných kamarádů se Max vydává
na dobrodružnou výpravu: zachránit strýce Budrika a vrátit trůn
pravoplatnému králi!
p

199 Kč
cena KMČ

Frankenstein

běžná cena: 249 Kč
296 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Giada
Francia

Agnese
Baruzzi

Viktor Frankenstein již od útlého věku miloval přírodu a vědu.
Během svých studií se rozhodl, že odhalí tajemství stvoření. Jeho
snaha dát život neživé hmotě se ale změnila v noční můru. Stvořil
monstrum, které mu změnilo celý život.
mons
Již vyšlo:

Drákula

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
32 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

bběžná
ěžná cena: 249 Kč
32 stran

Já, Caesar, a banda z Kapitolu

Frank
Schwieger

Proč je Romulus vždycky tak neuvěřitelně vzteklý? Jak dojde
k tomu, že pár kejhajících hus zachrání Kapitol? Jak to, že se
nechá Kleopatra dobrovolně zabalit do zaprášeného koberce?
A proč musí dva nejlepší přátelé nastoupit proti sobě
v gladiátorském zápase? Konečně se z té NEJPRVNĚJŠÍ RUKY
dozvíš, co všechno se tehdy ve starověkém Římě událo.

239 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 299 Kč
208 stran, 157 × 222 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Napínavé čtení

Zmizení Edwina Lindy

David Jan
Žák

Jindra
Čapek

Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných
okolností zmizel ve skalách jeho otec a málem přišel o maminku,
začínají i na Edwina dorážet temné síly. Brzo si uvědomí, že se jim
musí postavit čelem a bojovat, stejně jako hrdinové jeho milovaných
fantasy knížek. Spolu s kamarády se rozhodne ochránit tajemství,
které mu zanechal otec: mapu Šumavy a záhadný zápisník, který by
nepovolaných rukou
v nep
běžná cena: 249 Kč
proměnil šumavské
prom
199 Kč
168 stran, 145 × 205 mm
hvozdy v kamennou
hvozd
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let
poušť.
pouš

Správná pětka v pasti

Enid
Blytonová

Bohumil
Fencl

Bezstarostné lyžování a sánkování ve Walesu se změní v napínavé
sledování podezřelého domu‚o němž kolují nejrůznější pověsti.
Pětka začne pátrat na vlastní pěst, ale tentokrát jde opravdu
o život…

Pětka opět zasahuje,
tentokrát na sněhu!

159 Kč
cena KMČ

České dějiny očima psa

běžná cena: 199 Kč
164 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Martina
Drijverová

Petr
Urban

Máte rádi dějepis? Pak sáhněte po této knížce. Pes žil totiž s lidmi
odjakživa, doprovázel rytíře i sedláky, procházel dějinami.
Se zaujetím sledoval českou historii od praotce Čecha přes
Přemyslovce, Lucemburky až k Janu Husovi. Někdy do dění
zasahoval, někdy ho pouze trefně komentoval. Vtipný a originální
průvodce naší historií vám osvěží to, co už znáte, a prozradí,
co vám
vá zatím zůstalo
utajeno. S psím
utaje
běžná cena: 189 Kč
154 Kč
kamarádem je to přece
kama
124 stran, 140 × 200 mm
cena KMČ
jen větší
vě zábava!
pevná vazba, pro děti od 9 let
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Napínavé čtení
František
Novotný

Strýček námořník

Zdeněk
Burian

Anglický námořník a spisovatel Frederick Marryat vydal svůj román
Masterman Ready v roce 1841. Příběh se ihned zařadil
k nejčtenějším robinsonádám 19. století. Byl oblíbený po celé
Evropě, v českých zemích především pod názvem Kormidelník
Vlnovský. Slavného dobrodružství se chopil spisovatel František
Novotný a se znalostmi zkušeného námořníka
jej nově převyprávěl.
Novo
námo
Kniha obsahuje knižně
Knih
běžná cena: 399 Kč
dosud nevydané
dosu
319 Kč
304 stran, 163 × 238 mm
ilustrace Zdeňka
ilustr
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 9 let
Buriana!
Buria

Lauren
Tarshisová

Zuřící živel

Scott
Dawson

Na město Joplin se žene ničivá síla… Jedenáctiletý Dexter si
vždycky přál uvidět na vlastní oči tornádo. Když se mu tedy
naskytne nevídaná příležitost vyrazit na lov bouřek s doktorem
Normanem Gagem, nemůže odmítnout. Dex samozřejmě ví,
jak nebezpečná mohou tornáda být, tohle však nemíří na Joplin
a bude jistě úžasné mít nějaký vzrušující zážitek. Směr tornáda se
změní, a Dexe tak
ale zm
čeká životní zkouška
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
statečnosti…
stateč
144 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

119 Kč

Pod palbou

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba,, ppro děti od 7 let

119 Kč
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Vlna se blíží

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba,, ppro děti od 7 let

139 Kč

cena KMČ

běžná cena: 149 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

měkká vazba, pro děti od 7 let

cena KMČ

Přes palubu

běžná cena: 169 Kč
112 stran, 145 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let

Lidožrout

Zábava
David
Lewman
Barry
Goldberg

SpongeBob - Kam se poděl Gary?

SpongeBob je tak zabraný do souboje v odpalování,
na nějž ho vyzvala Špinavá Bublina, že už týden nenakrmil svého
domácího šneka Garyho. Gary tedy usoudil, že je čas sbalit se
a vyrazit vstříc novému domovu. Zatímco jej rozmazluje laskavá
stařenka, SpongeBob vylepuje po celém městě plakáty a snaží se
tak Garyho najít. Gary brzyy pojme podezře
podezření, že babičce jde o víc
než o jeho štěstí. Dokáže
běžná cena: 199 Kč
včas
ho SpongeBob
Sp
159 Kč
64 stran, 145 × 205 mm
zachránit?
zach
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 6 let

SpongeBob mezi medúzami

Terry
Collins

Clint
Bond

SpongeBob je unavený a otrávený z rutinní práce u Křupavého
kraba a touží po změně. Rozhodne se odhodit obracečku a odchází
mezi medúzy. Bude však jeho nový a svobodný život stát za to?
Přidej se k němu na podmořské pouti!

139 Kč
cena KMČ

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

Jim
Davis

Garfield a školní duch

Mike
Fentz

Garﬁeld tomu nemůže uvěřit! Nejprve mu Jon vezme televizi, a pak
ho dokonce chce s Odiem vzít k veterinářce! To už je skutečně
na Garﬁelda moc. S Odiem se rozhodnou utéct z domova a zkusit
štěstí někde jinde. Ale nikdo ze sousedů jim přístřeší poskytnout
nechce, a tak skončí v opuštěné polorozpadlé budově staré školy.
Sice se povídá, že tam straší, ale tomu by přece nikdo rozumný
nevěřil, že ne? Odkud se
nevěř
berou ty podivné
ale be
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
zvuky na chodbě?
80 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 7 let
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Astrid Lindgrenová
Astrid
Lindgrenová

Bratři Lví srdce

František
Skála ml.

Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství,
které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci
Jonatán a Karel zvaný Suchárek. Až ho dočtete, pochopíte, že oba
jsou skutečně hodni jména bratři Lví srdce.

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
152 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Astrid
Lindgrenová

Pipi Dlouhá punčocha

Adolf
Born

Kniha plná fantazie, báječných nápadů a jedinečného humoru!
Svérázná devítiletá dívenka Pipi, s nevšedním chováním, jménem
i vzezřením, prožívá spoustu veselých dobrodružství se svými
přáteli. Jednou se dokonce vydá lodí za tatínkem, který je
na dalekém ostrově černošským králem…

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
276 stran, 163 × 238 mm
pevná
pe
vazba, pro děti od 6 let

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

219 Kč
cena KMČ

Také jako audiokniha:
Čte: Veronika Gajerová

My z ostrova Saltkråkan

běžná
ěž á cena: 269 Kč

Astrid
Lindgrenová

Zdenka
Krejčová

Nešikovný pan spisovatel Melker se syny Pellem, Niklasem,
Johanem a dcerou Malin se rozhodnou opustit parný Stockholm.
Léto chtějí prožít na ostrůvku Saltkrakan, obklopeni mořem,
skalisky a mořskými ptáky. Ne že by ostrov byl opuštěný, žije
na něm asi dvacítka domorodců a několik letních hostů.
obyvatelé ostrova jsou nesporně zajímaví.
A oby

264 Kč
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
280 stran, 140 × 205 mm
pe
pevná vazba, pro děti od 9 let

20 Klub mladých čtenářů Albatros

219 Kč
Také jako audiokniha:
Čte: Jana Štvrtecká

cena KMČ

běžná
ěž á cena: 269 Kč

Zábava
S.A. Caldwellová

Svět draků
Popusťte uzdu své fantazie
a ponořte se do říše ohnivého
dechu, smrtonosných drápů
a hrůzostrašných tesáků. Nad
kresbami se vám zatají dech
a budete si tajně přát, aby se
vám jednou poštěstilo
zaslechnout nad hlavou
šustění křídel. Draci jsou
možná skutečnější, než se
domníváme.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
80 stran, 265 × 305 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Mirek
Vostrý

Kreslené vtipy pro děti

Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Věděli jste, že během
smíchu se mozku dostává až 5× více
yšlo také:
kyslíku než při obvyklém dýchání
Vtipy pro děti
a dochází při něm k dokonalé
synchronizaci mozkových hemisfér?
Doporučujeme tedy číst
tuto knihu i o přestávkách
119 Kč
cena KMČ
ve škole. O hodinách vám
to pak bude víc myslet.
běžná
ěžná cena: 149 Kč

V

104 stran

Vtipy pro děti 2 Vtipy pro děti 3

139 Kč
cena KMČ

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

139 Kč

139 Kč

cena KMČ

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
104 stran

běžná
ěžná cena: 169 Kč
96 stran
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Příběhy dětí
Nicolas
Vanier

Bella a Sebastián

Barbora
Kyšková

Píše se rok 1943. Vesničku v srdci Alp terorizují německé jednotky.
Někteří obyvatelé se ale i přesto spojí a bojují… Uprostřed
nádherných, ale i děsivých hor se odehrává strhující drama
o přátelství. Podaří se Sebastiánovi ubránit a zachránit Bestii,
tajemné zvíře, před obyvateli vesnice? Zvítězí nad lidskými
předsudky?
p

229 Kč
cena KMČ

Ondra a 3 Marťánkové

běžná cena: 289 Kč
288 stran, 163 × 288 mm
pevná vazba, pro děti od 10 let

Vid
Pečjak

Miloš
Nesvadba

V Ondrově pokojíčku se jedné noci objeví malí tvorečkové z Marsu. Přestože mu nejdřív
přinesou spoustu
nepříjemností,
brzy se s ním spřátelí a pozvou ho na svou podivuhodnou
p
p
p
planetu. Zvláštní je na ní hlavně to, že její obyvatelé se k sobě
nikdy nechovají hrubě a války jsou tu přísně zakázány. Knížka je
určená malým milovníkům fantastických světů.

199 Kč
cena KMČ

Dášeňka čili život štěněte

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 150 × 150 mm
pevná vazba, pro děti od 7 let

Karel
Čapek

Klasika z dílny Karla Čapka. Život Dášeňky zapsal reportážním
stylem, ve fotograﬁích a ilustracích zaznamenal a doplnil vtipnými
komentáři i psími pohádkami. U čtení se baví už více než
osmdesát let nejen děti, ale i jejich rodiče. Vychází v edici Zlatý
tucet Albatrosu.

129 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 159 Kč
80 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Básničky

Proč ten ptáček z větve nespadne
Jan
Josef
Poetické verše, kterými slavný moravský
Skácel
Čapek
básník Jan Skácel doprovodil kresby
zvířat proslulého malíře Josefa Čapka. Osobně se tito dva autoři
sice nepotkali, ale ze setkání jejich tvorby vznikla nádherná knížka
děti.
pro d

159 Kč
cena KMČ

Máme kostru ve skříni

běžná cena: 199 Kč
48 stran, 150 × 150 mm
pevná vazba, pro děti od 5 let

Ondřej
Müller

Sylva
Francová

Strašidelná poezie nejlepších současných autorů.
„Strašidelné verše pro statečné děti“, jak zní
podtitul knížky, potěší děti i dospělé, protože každý
má své tajné „strachy“ a obavy, a každý si
připomene, čeho se bojí či čeho se bál. Petr
Borkovec, Jaroslav Hutka, Radek Malý, Ewald Murrer,
r,
Jana Štroblová a půl
tuctu dalších – ti všichni
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
překvapí originálními
překv
48 stran, 163 × 238 mm
cena KMČ
verši na téma strach
pevná vazba, pro děti od 7 let
strašení.
a stra

Jaroslav
Seifert

Maminka

Jana Kiselová-Siteková

Půvabné vzpomínky na dětský svět a na maminku, která dokázala
udělat domov krásným, oslovily nejednu generaci. Prosté
a jednoduché verše (např. Maminčina kytice, Mlýnek na kávu,
Všední den, Dědečkův pohřeb, Vijío, Krabice na čaj, Domov…)
opěvují nejen dětství, ale především dobrotu, krásu, práci i únavu
maminky a mluví ústy básníka za mnohé z nás. Tentokrát je
doprovázejí ilustrace
dopro
Jany Kiselové-Sitekové.
K

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
76 stran, 163 × 238 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Učení trochu jinak

Veselé diktáty a doplňovačky -

Eva
Mrázková

Hurá na výlet (3. třída)
Použili jsme pravopisné oříšky v příbězích spolužáků
z jedné školy. Děti jsou na další osudy dětí zvědavé,
proto pak k psaní diktátu necítí nechuť. Buď můžete
dítě nechat v první části doplnit chybějící písmena,
nebo mu text podle klíče v závěru nadiktovat. Knížka
je vhodná pro procvičování pravopisu ve škole i doma.
Cvičebnice se zaměřuje na tyto jevy: párové souhlásky
uvnitř slov – b, p – d, t – ď, ť – h, ch – v, f – z, s – ž, š,
vlastní jména a vyjmenovaná slova.

Již vyšlo:

114 Kč
cena KMČ

- Hurá do pohádky (2. třída)
- Hurá do psího světa (4. třída)
- Hurá do kuchyně (5. třída)
Cena za jeden díl

běžná cena: 139 Kč
64 stran, 167 × 225 mm
měkká
m
vazba, pro děti od 8 let

114 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 139 Kč
64 stran

Malované dějiny Evropy

Ondřej Muller,
Vít Haškovec

kolektiv

80 komiksových příběhů barvitě líčí historické
mezníky Evropy a volně navazuje na populární
Obrázky z českých dějin a pověstí. Proč se zhroutila
Římská říše? Kdy se pes stal nejlepším přítelem
člověka? Nebo jak se z Evropy stala technická
velmoc? Vydejte se na vzrušující cestu a poznejte
důležité okamžiky evropského kontinentu, které
utvářely náš dnešní svět. Malované dějiny Evropy vás
přesvědčí, že historie může být pořádná zábava!

Již vyšlo:

Pracovní listy zdarma
ke stažení na www.kmc.cz

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
200 stran, 163 × 238 mm
ppevná vazba, pro děti od 9 let
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Obrázky z československých dějin
Obrázky z českých dějin a pověstí
Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů)

184 Kč

184 Kč

219 Kč

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
168 stran

běžná cena: 269 Kč
144 stran

běžná cena: 229
2 Kč
128 stran

Učení trochu jinak

Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
a spisovatelky

Kateřina Hošková
Jaroslava Kučerová

Kniha je určena dětem i studentům pro samostatné tvoření, vhodná
je rovněž do školních hodin nebo pro volnočasové aktivity. V knize
najdete plno nápadů zaměřených na rozvoj tvůrčího psaní. Cvičení
jsou řřazena od
jednodušších po
jedno
běžná cena: 229 Kč
136 stran, 167 × 225 mm
obtížnější, často obsahujíí 184 Kč
obtížn
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 9 let
jednu i více variant.

Hrátky s vy jmenovanými slovy
Eva
Jan
Hrátky s vyjmenovanými slovy nás
Mrázková
Šenkyřík
zvou nejen k procvičení pravopisu,
ale také na malou poznávací cestu po naší zemi. Procvičíme si
vyjmenovaná slova a navštívíme Lipno, Prahu, Vysoké Mýto, Teplice
nebo třeba Špindlerův Mlýn. Tak šťastnou cestu!

139 Kč
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
96 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Vyšlo také:
Hrátky s češtinou
a literaturou
eraturou
pro 1. stupeň
upeň
p ZŠ
Š

Diktáty a testy pro 6. třídu
Procvičování učiva
z českého jazyka.
Zvládněte pravopis
na jedničku!

Vyšlo také:
Diktáty a testy pro 7. třídu
Diktáty a testy proo 8. třídu
ř u
Diktáty a testy proo 9. třídu

119 Kč
cena KMČ

104 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 129 Kč
100 stran

Vlasta
Gazdíková

běžná cena: 149 Kč
68 stran, 210 × 297 mm
měkká vazba, pro děti od XX let

119 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
72 stran

Cena za jeden díl
Jaro 2019
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Pro milovníky zvířat

Šarlota a vysněný kůň 4: První láska

Nele
Neuhausová

Na svém prvním turnaji získává Šarlota zlato! A Šimon,
do něhož je tajně zamilovaná, s ní chce chodit. Šarlota
je štěstím bez sebe! Ovšem pak se na nebi přece jen
objevují mráčky – stále častěji dochází k nejrůznějším
hádkám s její nejlepší kamarádkou Dorkou. Žárlí snad?
Na Šimona nebo na Katy, s níž se Šarlota mezitím
opravdu sblížila? Když Dorka ve stáji málem způsobí
velké neštěstí, je s jejich přátelstvím deﬁnitivní konec.
A Šarlota si najednou není vůbec jistá tím, komu
vlastně může věřit.

Šarlota a vysněný kůň:
- Nejtajnější přání
- Nebezpečí v jízdárně
- Nečekaný host
ost

184 Kč
cena KMČ

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

Již vyšlo:

159 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
160; 200; 240 stran

Cena za jeden díl

Hotel U Zvířátek - Kamarádi z manéže
Zuzana
Dvojčata Magda a Karlík se už
Neubauerová
v hotelu U Zvířátek starali
o nejrůznější domácí mazlíčky, obrovskou krajtu
Astarot a maličkou želvičku Žoﬁnku však mají na
návštěvě poprvé. Nikdo však nepochybuje o tom, že
dokážou oběma exotickým zvířátkům poskytnout
potřebnou péči a bezpečí. Jaké je však jejich
překvapení, když jednoho dne had záhadně zmizí!
Pomůže jim s hledáním nová cirkusová kamarádka
Dianka nebo snad její věrný psík Lumpík?

Hotel u Zvířátek - Kočičí tajemství
Hotel u Zvířátek - Čich na záhady
Hotel u Zvířátek Vzhůru na výstavu!
ýstavu!

139 Kč
cena KMČ

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

119 Kč
cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
80; 80; 88 stran

Cena za jeden díl
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Již vyšlo:

Pro milovníky zvířat

Nejkrásnější příběhy o koních

Evelyne
Duvernyová

Máš ráda koně? Tak otevři tuto knížku s krásnými ilustracemi, popusť
uzdu své fantazii a začti se do 15 poutavých příběhů, které tě
přenesou do světa hřejivé koňské lásky, nespoutaných prérií,
honosných stájí princezen i voňavého orientu.

199 Kč
cena KMČ

Cesta domů

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 210 × 297 mm
pevná vazba, pro děti od 4 let

Bobbie
Pyronová

Magdalena Jelínková
Nováková

Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní
radost. Když je rozdělí automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny
hvězdy popadaly z nebe a nic už nemělo smysl. Dny, které je dělí, se
postupně mění v týdny a pak i měsíce, ale Betty na svého pejska
nemůže zapomenout. Tama před cestou domů neodradí ani drsná
zima amerických Modrých hor, hlad ani nebezpečí. Jak ale najde svou
dívku, která se mezitím
dívku
přestěhovala neznámo
přestě
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
kam?
336 stran, 145 × 205 mm
cena KMČ

pevná vazba, pro děti od 8 let

Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté
Aniela CholewińskaAgnieszka
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která
Szkolik
Filipowska
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. Doktorka Míša v nových příbězích opět pomáhá svým
malým pacientům; tentokrát se seznámíme se zraněnou sovičkou,
kulhavým hříbátkem
nemocným pejskem.
a nem
běžná cena: 169 Kč
Pomůže Míša zvířátkům? 139 Kč
Pomů
48 stran, 195 × 240 mm
cena KMČ
Který výjimečný host ji
pevná vazba, pro děti od 5 let
navštíví?
navšt
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Svět her

Jason
R. Rich

Fortnite Battle Royale: Příručka bojovníka
V knize Fortnite: Příručka bojovníka najdete ty nejlepší strategie a tipy
od zkušeného hráče, které v jiné knize nenajdete. Naučte se vše
od naprostých základů až po pokročilé a ověřené strategie. Využijte
všechny zbraně, nástroje, materiály a stavby k tomu, abyste vyzráli
na své nepřátele. Užijte si nejpopulárnější hru současnosti naplno díky
dovednostem nabytým v této knize a přežijte až úplně
dov
p do konce!

159 Kč
cena KMČ

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

World of Tanks:

Vyšlo také:

159 Kč

Fortnite Battle
Royale: Pokročilé
kročilé
bojové taktikyy

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 199 Kč
136 stran

Příručka velitele

Hra World of Tanks se stala světovým fenoménem a stále se těší
obrovské oblibě. S touto oﬁciální příčkou budete porážet nepřátele,
ať jste právě nasedli do svého prvního Lechttraktoru nebo se
zrovna prokousali až k tankům desáté úrovně. Najdete v ní
všechno ohledně taktiky a manévrování, tipy pro jednotlivé mapy,
referenční materiál a další triky, díky nimž budete v další
mechanizované bitvě
zase o skok silnější.

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
224 stran, 185 × 237 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Roblox - Nejlepší adventury
Příručka o nejznámějších dobrodružných hrách ze světa Robloxu
vám bude perfektním společníkem během výprav, na kterých
budete unikat z přísně střeženého vězení, odvracet jadernou
katastrofu či bojovat s nebojácnými bestiemi. Je v ní mnoho
užitečných informací, tipů, triků a rozhovorů s tvůrci her. Tuto
knížku si musí přečíst každý Robloxian!

199 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 249 Kč
96 stran, 148 × 210 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Minecraft
Books
Kid

Já, plížil

Každý to ví. Plížilové v Minecraftu explodují. Pro Mervyna to
ale znamená víc. Chce se vyrovnat svému otci, šampionovi
v každoroční soutěži ve vybuchování. Aby to neměl tak
jednoduché, musí se kromě nátlaku ze strany rodiny vypořádat
i s výsměchem svého hlavního konkurenta. V zábavném
a napínavém
deníku sledujte
p
dujte Mervynův trénink a cestu za titulem
mistra explozí, nejlepšího
mistr
o
běžná cena: 199 Kč
celém Nadzemním
v cel
159 Kč
128 stran, 145 × 205 mm
světě.
světě
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 8 let

Ovládni svět Minecraftu

Pedro
Roman Bureš

Chceš se naučit hrát Minecraft jako opravdový profík? Máš rád
youtubery a videa z počítačových her? Pak držíš v ruce tu správnou
knihu! V této příručce od youtubera Pedra se dozvíš všechno, co
potřebuješ k ovládnutí světa Minecraftu. Kromě návodů a užitečných
tipů v knize také najdeš obsáhlý rozhovor s Pedrem o Minecraftu
a spoustu vtipných a zajímavých příběhů z jeho hraní i natáčení.

Příručka známého
youtubera Pedra

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
224 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Winter
Morgan

Chyceni v Minecraftu

Simon, Michael a Lily hrají společně Minecraft, když přímo
uprostřed velkolepé bitvy uhodí do vedení blesk, který vtáhne
všechny tři přátele přímo do hry! Při hledání cesty domů musí se
potýkat nejen s útoky mobů, ale také s ostatními hráči. Když už
pomalu ztrácí naději na záchranu, ozve se jejich vesnicí ohlušující
výbuch, který zničí Simonův dům.
výbuc

119 Kč
cena KMČ

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

139 Kč

Vyšlo také:
Důl plný mobů

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 169 Kč
112 stran
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Vtipy
Baví se dva plavci po saunování:
„Když jsem otevřel dveře sauny, vyvalil se
obláček páry.“
„Co to bylo?“ diví se druhý.
„Sněhulák po saunování!“
(Tento vtip nám poslala Klára Pechlátová)
Co nejraději slyší žralok?
Muž přes palubu!
Říká velký komín malému komínu:
„Tak malý a už kouří!“
Víte, jak se veš udrží na pleši?
Vší silou.
(Tyto tři vtipy poslala Lenka Schlösingerová)
Sedí indián u vodopádu a kouká na svou ženu,
jak pere prádlo. Vtom z vodopádu spadne
kámen jeho ženě na hlavu a zabije ji. Indián to
komentuje: „To už je třetí pračka, kterou mi
zničil vodní kámen.“
(Tento vtip nám poslal Vojtěch Scheder)
„Časuj sloveso chodím!“ řekla učitelka češtiny
zkoušenému žákovi. „Chodím… chodíš…
chodí…“
„Rychleji!“ žádá netrpělivá pedagožka.
„Běžíme… běžíte… běží…!“
(Tento vtip nám poslal Roman Štěpán)
Říká ve vlaku spolujezdec spolujezdci:
„Něco vám řeknu – já jedu na černo!“
„Důvěra za důvěru,“ říká druhý, „já jsem
revizor!“
(Tento vtip nám poslal Viktor Packa)
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se:
„Berou, berou?“
„Kdepak, ani ťuk.“
„Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat.“
(Tento vtip nám poslala Anna Malínská)
Zazvoní divný chlap. „Já jdu na ten inzerát,
že dáte pejska do dobrých rukou,“ říká.
„Jdete pozdě, už tu byl jiný před vámi,“
slyší odpověď.
„Aha, a něco jiného k snědku byste neměli?“
(Tento vtip nám poslala Natálie Labudová)

Tři staří pánové bydlí v hotelu
v šedesátém patře. Když
se vrátí z procházky,
zjistí, že se rozbil
výtah a že tedy
budou muset jít
po schodech.
Řeknou si,
že od prvního
do dvacátého patra
bude jeden vyprávět
vtipy, od dvacátého do
čtyřicátého patra bude druhý
zpívat a od čtyřicátého do šedesátého patra
bude třetí pán vyprávět smutné historky.
Při zábavě ani nevnímají, jak patra ubíhají.
Když dojdou do čtyřicátého patra, třetí pán říká:
„Začnu svojí nejsmutnější historkou – klíče
od pokoje jsem zapomněl na recepci.“
(Tento vtip nám poslali
David a Martin Nalosovi)
Zloděj poučuje svého syna: „Když se někdo
bude vychloubat, co má doma drahého, nezáviď
mu, ale raději si zapamatuj, kde bydlí!“
(Tento vtip nám poslala Lucie Dužíková)
Mladý komár vyletěl poprvé do světa. Když se
vrátil, ptá se ho táta komár: „Tak jaké to bylo
synku?“ „Nádherné, táto. Všude, kam jsem
přiletěl, lidé tleskali jako diví.“
Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd
zrychluje a ptá se ježka: „Nebojíš se?“
„Nebojím,“ odpoví hrdinsky ježek.
Na druhý den si to vymění, a když se motorka
řítí 150kilometrovou rychlostí, ptá se ježek
medvěda: „Bojíš se?“
„Nebojím,“ odpovídá medvěd.
„Ale měl bys, protože já nedosáhnu na brzdy!“
(Tento vtip nám poslal Matyáš Svoboda)
Víte, proč je pomerančový džus tak chytrý?
Je koncentrovaný!
(Tento vtip nám poslala Adélka Pejcelová)
Na zemědělské brigádě: „Kdo chce jet se mnou
do vedlejší vesnice okopávat brambory?“
„Jenom tři? Ostatní tedy půjdou pěšky!“

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

THE LEGO0 MOVIE 2 : Kámoši ve vestách
R

TM

Útočníci z planety DUPLO® rozbíjejí Emmetovo město! Zdají se být
neporazitelní. Dokonce ani Batman™ je nedokáže zastavit! A teď navíc
přiletěla z jiné planety generálka Mela a zajala všechny Emmetovy
přátele! Není toho na jednoho hrdinu trochu moc? To zjistíš právě tady!
Vyřeš rébusy, přečti si komiks, pomoz Emmetovi všechny zachránit
a užij si s touto knížkou to
dobrodružství svého života!
o nejbáječnější do

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

LEGO0 Harry Potter : Zpátky do Bradavic
R

TM

Harry Potter byl přijat do Bradavické školy čar a kouzel – kouzelnické
školy, která nemá v celém čarodějnickém světě obdoby. Přidej se
k němu a jeho kamarádům, nepřátelům i učitelům, řeš zábavné úkoly
a nakonec si sestav svoji vlastní miniﬁgurku LEGO® Harry Pottera™.

S minifigurkou
Harryho Pottera

159 Kč
15
cena KMČ
ce

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

R
0
LEGO Ninjago: Oblíbení protivníci

S vloženou
minifigurkou

Jelikož městečko Ninjago neustále čelí novým hrozbám, je složité
zapamatovat si všechny protivníky, které Kai, Cole, Jay a Zane porazili.
Prověř své nindžovské schopnosti v boji proti kostlivcům, rumělkovým
válečníkům a kamenným bojovníkům, přečti si o nindžovské misi
v přestrojení a pobav se u Darethova komiksu. Poté sestav miniﬁ
gurku Kaie a znovu prožij velkolepé souboje nindžů. Díky nim se
poučíš z minulosti a budeš
schopen správně ovlivnit
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
budoucnost.
32 stran, 205 × 288 mm
cena KMČ

měkká vazba, pro děti od 7 let
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Poznáváme svět

Příručka mladého zahradníka
Ať už na zahradě, na balkoně
nebo na okenním parapetu, tahle
e
knížka vám ukáže krok za
krokem, jak můžeš vypěstovat
třeba lahodné čerstvé jahody,
založit záhon s oblíbenými druhy
zeleniny nebo postavit „hotel“ pro
o
roztomilé berušky. A co přesně
najdete na stránkách téhle
knížky? Přes 60 stran
zahradnických rad, receptů,
nápadů
na různé hry a návodů!
p
Kniha je určena dětem od 6 let
obsahuje i rady pro rodiče.
a obsahu

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 210 × 280 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

Kdo bydlí v dutinách stromů

Markéta
Nováková
Ekaterina
Kolesnikova

Víte, že každý starý zvrásněný dub je jako celá vesnice, možná dokonce
město? Pod jeho kůrou si cestičky prokousávají larvy brouků a rodí se v něm
zvířecí mláďátka jako v porodnici – někdy je tam tedy pěkně veselo a hlučno. Dub má
dokonce i svého doktora, který se o něj pečlivě stará, klepe a pak poslouchá, kde je co třeba
zahojit.

219 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 269 Kč
250 × 250 mm
pro děti od 6 let

Poznáváme svět

Ptáci našich lesů

Knížka se zvuky

Andrea Pinnington,
Caz Buckingham

Pozorovat volně žijící ptáky je velké, i když nelehké dobrodružství. Vyplatí se proto jít do přírody
předem připraven a obeznámen s tím, co můžeme vidět a slyšet. Je zajímavé pátrat po
vyhlášených mistrech zpěvu, i ptačích křiklounech. Často uslyšíme zvuky tak výrazné a vzájemně
odlišné, že i malé děti s drobnou p
průpravou
dokážou záhy odhalit jejich původce. Tato kniha vám
p
pomůže naučit se rozeznávat jednotlivé ptáky podle
zvuků, které vydávají, a navíc se tu ledasco
zajímavého o nich také dočtete.

279 Kč
cena KMČ

Dobrodružství vzduchoplavby

běžná cena: 349 Kč
24 stran, 223 × 208 mm
leporelo, pro děti od 4 let

Radek
Chajda
Klára
Weishäupelová

Vydejte se s námi na dobrodružnou
výpravu historií vzduchoplavby, na
níž vás bude provázet patnáctiletý Matěj přezdívaný
Monty. Pod vedením svého dědečka, nadšeného
vzduchoplavce, poznává vzduchoplavbu na vlastní kůži
a vy se můžete spolu s ním dozvědět mnoho
zajímavostí o vývoji balónů, vzducholodí a jiných
leteckých prostředků. Podnikněte s Montym cestu
po převratných objevech
bjevech
a důvtipných
konstrukcích.
A také
ké se
připravte na
otázky
Montyho ot
které
a úkoly, kte
proklepnou
u
běžná cena: 299 Kč
váš
239 Kč
144 stran, 170 × 240 mm
technický
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 10 let
talent.
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Děsivé čtení

Děsivé dějiny - Drsná doba kamenná
Co všechno víte o lidech v pravěku? To, co se dovíte
od nás, vás určitě překvapí. Dějiny totiž nikdy nebyly
děsivější… ani vtipnější!

129 Kč
cena KMČ

Děsivá věda - Protivná příroda

Terry
Deary
Martin
Brown

běžná cena: 159 Kč
128 stran, 130 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Nick
Arnold

Tony
De Saules

Vtáhneme vás přímo do nemilosrdného světa zvířat plného
nástrah a nebezpečí. Nechybějí ani obvyklé bláznivé vtipy, záludné
kvízy a zajímavosti, o kterých jste neměli ani zdání. Věda nikdy
nebyla děsivější… ani vtipnější!

139 Kč
cena KMČ

Děsivá věda - Zákeřná zeleň

běžná cena: 169 Kč
160 stran, 130 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Nick
Arnold

Tony
De Saules

Pojďte s námi prozkoumat nebezpečný svět rostlin, který je plný
nástrah! Nechybějí ani obvyklé bláznivé vtipy, záludné kvízy
a zajímavosti, o kterých jste neměli ani zdání. Věda nikdy nebyla
děsivější… ani vtipnější!

139 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 169 Kč
160 stran, 130 × 205 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

Poznáváme svět
Jenny
Broomová

Planetarium

Katie
Scottová

Vítejte v Planetariu. Tohle muzeum
má otevřeno, kdykoli se vám
zachce. Za jeho branami na vás
čeká pozoruhodná sbírka
vesmírných těles od drobných
ledových měsíců po obrovité
galaxie. Jak velký je vesmír? Jak
vznikl a jaká
tajemství ukrývá?
Račte vstoupit
a prozkoumejte
vesmír ve vvší jeho
velkoleposti.
velkolepost

399 Kč
cena KMČ

Jak se dělá galerie

běžná cena: 499 Kč
112 stran, 272 × 370 mm
pevná vazba, pro děti od let

Ondřej Chrobák,
Rostislav Koryčánek,
Martin Vaněk

David Bohm,
Jiří Franta

Bohatě ilustrovaná kniha, která zve malé čtenáře
do světa muzeí a galerií. Umělec David Böhm spolu
s Moravskou galerií v Brně otevřou dětem pohled
do historie galerií a poví jim, jak se vystavují
umělecká díla, čemu všemu galerie slouží nebo jak
vzniká výstava. Čtenáři se mimo jiné dozví, jaké
poklady schraňoval na pražském hradě císař Rudolf
II. nebo že i rozestlaná postel a žralok naložený v lihu
se dají považovat za svébytná umělecká díla. Zjistí,
jak galerie funguje a kdo všechno v ní pracuje.

279 Kč
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
70 stran, 234 × 335 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let
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Zábava
Pavla
Šmikmátorová

Pohádková kuchařka

Libor
Drobný

Nechte se inspirovat recepty na známá i zcela nová pohádková
jídla a připravte pro své rodiče, sourozence či kamarády bohatou
hostinu. Podávat se budou jak pokrmy slané, tak i sladkosti
a chybět nebudou ani nápoje. Všech 24 receptů na dobroty
tematikou je opatřeno jednoduchým fotonávodem,
s pohádkovou temat
díky kterému vše zvládne
zv
e připravit každý malý kuchtík.

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
64 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let

Zuzana
Drahovzalová

Zápisník Na výlet!

Petr
Urban

Chcete si zaznamenat zážitky z cest? Připravit si potřebné věci,
naplánovat trasu? A dozvědět se něco nového o lese, horách,
vodách, hradech, či zámcích? Pak šikovný Zápisník Na výlet! je tu
jako na zavolanou. Stane se vaším kamarádem a průvodcem po
turistických trasách i cyklostezkách, připomene zásady chování
v přírodě a ochrání vás před nebezpečím. Nevěříte? Jen si ho
přibalte hned na příští
přiba
výlet a uvidíte. Vejde se
běžná cena: 169 Kč
139 Kč
snadno do každého
snadn
80 stran, 105 × 160 mm
cena KMČ
batohu!
batoh
měkká vazba, pro děti od 6 let

Pusheen - Já, košišta

Clairie
Beltonová

Pusheen zahřála u srdce a rozesmála už miliony lidí po celém
světě svými praštěnými gifovými obrázky, na nichž se natřásá
a kroutí ocasem. Teď je připravená vystoupit z elektronických vod
na papír! V téhle knize najdete ty nejpopulárnější facebookové
obrázky a k tomu spoustu dosud neviděného materiálu.

159 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 199 Kč
192 stran, 130 × 200 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Pro šikovné ruce

Šikulové tvoří dárky
Šikulí kniha přináší tentokrát originální náměty
na dárky pro kamarády i rodiče k narozeninám,
jmeninám, Vánocům a jiným příležitostem. Proč
utrácet našetřené peníze za dárky, když pro vás
šikulové připravili báječné a osobité výrobky.
Všechny výrobky jsou vyzkoušené i v praxi.

Již vyšlo:
Šikulové
a Velikonoce

119 Kč

119 Kč
cena KMČ

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

Postav si své letadlo

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 149 Kč
96 stran

Ester
Tome

Valentina
Manuzzato

Ponořte se do fascinující historie a vědy letectví,
od vynálezu létajícího stroje Leonarda da Vinciho
po moderní dvoupatrový Airbus A380. Zjistěte, jaké
přístroje v letadlech naleznete a k čemu slouží.
Přečtěte si o letu prvního motorového letadla, který
podnikli bratři Wrightové. Seznamte se s dalšími
neobyčejnými lidmi, kteří pomohli dostat letectví
tam, kde je dnes. A nakonec si z dílků, které najdete
v boxu na konci knihy, postavte detailní model
Fokker DR. 1, slavný trojplošník Rudého barona.

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 4999 Kč
16 stran, 245 × 345 mm
pevná vazba, pro děti od 6 let
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Teen zóna
Ange

Prokletá krev

Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy
neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV.
Sedmnáctiletou Angie pronásledují jednoho dne v metru dva ozbrojení
muži a pokusí se jí zabít. Unikne jim jen o vlásek. Toho dne večer ji
nečekaně navštíví její matka vévodkyně de Noaillesová, kterou již léta
neviděla, a pozve ji na pless do Versailles, a
aby byla náležitě
nevid
představena u dvora.
předs
běžná cena: 369 Kč
Angie se tam nechce, ale 299 Kč
440 stran, 130 × 200 mm
takový večer by jí mohl
takov
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 15 let
pomoci odhalit, kdo jí
pomo
usiluje o život a proč.
usiluj

Gwendolyn
Clare

Inkoust, kov a sklo

Když se propojí konkrétní člověk, konkrétní pero a konkrétní kniha,
dokážou vytvářet zcela nové světy. Elsa z jednoho takového
pochází. Její matka ho neustále mění a po jejím únosu Elsa musí
vstoupit do reality. V alternativní viktoriánské Itálii potkává kromě
tajemné skupiny vědců a vynálezců i krásného mechanika
s tragickou minulostí. Podaří se jí vrátit svět do správných kolejí,
nebo ji dříve najde
nájemný vrah?
nájem

239 Kč
cena KMČ

Údolí ticha

běžná cena: 299 Kč
304 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Radka
Zadinová

Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen muže prát: láskyplný
domov, nejlepší kamarádku, a navíc s ní chce chodit Viktor, který
je snem všech holek. Jenže než se stihne vzpamatovat, všechno je
pryč. Musí se vyrovnat s tím, že se jí život převrátil naruby
a všechno, čemu věřila, zmizelo. Teď ji čeká život plný odpovědnosti
za malou Haničku. Když se setká s Gabrielem, začíná se zeď,
kterou kolem sebe
ktero
vystavěla, pomalu bortit.
vysta
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
Jenže Gabriel jí příliš
312 stran, 124 × 196 mm
cena KMČ
připomíná Viktora
připom
pevná vazba, pro děti od 12 let
co jí provedl…
a všechno,
všec
…

38 Klub mladých čtenářů Albatros

Teen zóna

Milion světů s tebou

Claudia
Grayová

Osud multivesmíru je v rukou Marguerite Caineové. Až nyní se
dozvídá, jaké jsou skutečné plány prohnané Triad Corporation. Ona
jediná může zničení multivesmíru zabránit. V sázce jsou miliardy
lidských životů. A Triad navíc vynesl nejvyšší trumf: zlomyslnou
Marguerite z jiné dimenze, která je vždycky o krok napřed. Ve
velkém ﬁnále trilogie Ohnivák
mezi několika
velké
nivák nastane souboj
s
Margueritami. Zvítězit
Marg
běžná cena: 349 Kč
však může jen jedna.
279 Kč
cena KMČ

Dopisy ztraceným

400 stran, 145 × 205 mm
pevná vazba, pro děti od 14 let

Brigid
Kemmererová

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po celém světě. Juliet
si s ní vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti 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 a odepíše.
Netrvá to dlouho a už se
Netrv
svěřuje cizímu člověku
svěřuj
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
že mají
a je jasné,
ja
352 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
opravdu hodně
oprav
pevná vazba, pro děti od 12 let
společného…
spole

Den co den - filmové vydání

David
Levithan

Každý den se probudíte v jiném těle, každý den žijete život někoho
jiného. A tak platí jedna jediná zásada – vyhněte se tomu, aby si
někdo všiml, že na jeden den přebýváte v těle někoho jiného
a nepleťte se do jeho života. Vše je v pořádku, až do rána, kdy se
probudíte v těle Justina a zamilujete se do jeho přítelkyně
Rhiannon. Od toho okamžiku všechna pravidla, podle nichž jste
až do teď žili, přestávají
platit. Konečně se
platit
běžná cena: 249 Kč
199 Kč
objevil někdo, s kým
objev
344 stran, 130 × 200 mm
cena KMČ
chcete být den co den.
chcet
měkká vazba, pro děti od 14 let
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Výtvarné
Arpad Olbey,
Martin Sanders

Království zvířat

Fantastická sbírka zvířat čeká, abyste jim vdechli živott
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
o vše
a mnohé další na vás čeká
ká v této knize. Postupujte podle čísel
nebo se nechte unášet
běžná cena: 169 Kč
vlastní fantazií. 139 Kč
jen svou
s
64 stran, 220 × 280 mm
Vytvořte impozantní
Vytvo
cena KMČ
měkká vazba, pro děti od 6 let
portréty zvířat!
portr

Lee J.
Ames

Nakresli 50 zvířat

Praktické návody pomůžou mladým umělců naučit
učit se kres
kreslit
slit
slit
nejrůznější tvory, jako lva, žirafu, dinosaura, tučňáka, zajíce,
žraloka a mnoho dalších. Stačí vědět, jak na to, a je to snadné!
Za posledních třicet let se uznávaný způsob kreslení slavného
autora Lee J. Amese ukázal jako nejosvědčenější pro začínající
i pokročilé. Knihy v sérii Nakresli 50 prodaly více než 5 milionů
kopií a ukázaly mnohým
umělcům cestu
uměl
běžná cena: 199 Kč
159 Kč
začátků až k úrovni
od za
56 stran, 210 × 274 mm
cena KMČ
nejpokročilejších.
nejpo
pevná vazba, pro děti od 10 let

Koně a poníci - omalovánky
Kniha je přímo stvořená pro obdivovatele překrásných koní a roztomilých
ch poníků.
poníků Je
e v ní spousta
s
obrázků k vybarvování
těchto nádherných tvorů. Ať si vyberete ušlechtilého plnokrevníka,
y
nespoutaného mustanga či půvabného poníka, můžete s ním prožit
klidné chvilky odpočinku a uvolnění. Zásobte se proto různobarevnými
pastelkami, opusťte zažité představy a tradiční barevné kombinace
a zkuste tato nádherná zvířata vybarvit tak, jak to cítíte. Odměnou
vás budou unikátní
pro vá
kousky, které určitě nikde
kousk
běžná cena: 149 Kč
119 Kč
nepotkáte.
nepot
72 stran, 224 × 224 mm
cena KMČ

40 Klub mladých čtenářů Albatros

měkká vazba, pro děti od 7 let

Pro chytré hlavy
Tomislav
Senćanski

Malý vědec 1-4

Mega soubor jednoduchých
a rozmanitých experimentů pomůže
malým vědcům lépe porozumět
fyzikálním a chemickým zákonům,
s nimiž se mnohdy jen po teoretické
stránce seznamují ve výuce. K této
užitečné zábavě nejsou potřeba žádné
složité, drahé a nedostupné pomůcky,
y,
vystačíme si s obyčejnými věcmi, které
é
jsou všude kolem nás. Navíc je možné
é
si vybírat z opravdu velkého množství
pokusů, takže
tak si každý přijde na své.
Nic nebrání v cestě za záhadami
které věda nabízí!
a dobrodružstvím,
dobrodruž

319 Kč
cena KMČ

Rébusy pro děti

běžná cena: 399 Kč
256 stran, 170 × 243 mm
pevná vazba, pro děti od 8 let

Moreno Chiacchiera,
Lisa Reganová

Dvojice kamarádů, Tom a Sára, společně s malým odvážným
pejskem zažívají fantastická dobrodružství. Čeká je bláznivá
honba za pokladem, výlet mezi Inky a podivně podivná párty
ve strašidelném hotelu.
Napínavá dobrodružství,
která v sobě skrývají záhadu
na každé stránce. Zašifrované
vzkazy, tajné písmo, spletitá
bludiště, procvičování
logického uvažování
i pozornosti čekají na
každého, kdo má chuť
a odvahu přidat se! Vše
zábavně a s vtipem.

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 230 × 260 mm
měkká vazba, pro děti od 7 let
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Pro šikovné ruce

Kvítka v bytě
Můžeme si nalhávat, že pokojová
kvítka rostou jen z naší lásky.
Můžeme vám poradit, jak ve
tmavém bytě pěstovat
světlomilnou rostlinu,
a přesvědčivě vám namlouvat,
že doma můžete mít kvítka bez
péče… Žádný takový! Kvítko je živý
organismus a v květináči je plně
odkázáno pouze na nás. Pokud už
teď tušíte, že se vám o ně nebude
pečovat, raději si žádné
chtít pečov
nepořizujte. Pokud jste rozhodnuti,
nepořizujte
že se o ně sstarat budete, jen ještě
nevíte jak,
v této knize
e
běžná cena: 349 Kč
279 Kč
vás to
216 stran, 200 × 250 mm
cena KMČ
naučíme.
pevná vazba, pro děti od 12 let

Bylinkopedie
Velká kniha bylin a rostlin, které
známe z české přírody, vhodná
pro zapálené bylinkáře,
milovníky lidového léčitelství
nebo majitele zahrad.
Encyklopedie i praktická
příručka v jednom plná fotograﬁí,
užitečných rad a zdravotních
tipů, napsaná autory
stejnojmenného úspěšného
zde nejznámější
blogu. Najdete
Naj
bylinky
a nejpoužívanější
nejpouží
s návody, jjak je pěstovat, k čemu
je používat a jak si připravovat
přípravky.
léčivé příp
y

319 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 399 Kč
240 stran, 210 × 247 mm
pevná vazba

Pro rodiče
Eline
Snelová

Zachovejte klid, vaše žabka dospívá

Puberta – vzrušující, ale pro spoustu dětí i velice těžké období. Prochází
mnoha změnami a obzvlášť potřebují trpělivost a důvěru svých rodičů.
Udržet při výchově dospívajících rovnováhu mezi otevřenou myslí
(mindfulness) a vřelým srdcem přitom vůbec není snadné. Kniha Eline
Snelové vám pomůže zachovat klid. Z přiloženého CD si můžete
poslechnout dvě sady cvičení – jedna je určena rodičům
posle
jedna dospívajícím dětem.
a jedn

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
152 stran, 145 × 180 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Již vyšlo: 239 Kč

Klidně a pozorně jako žabka

cena KMČ

běžná
ěžná cena: 299 Kč
112 stran, 145 × 180 mm

Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly,
2. rozšířené vydání

Adele
Faber

Elaine
Mazlish

Světový bestseller! Kniha poskytuje návody krok za krokem ke
zlepšení a posílení vzájemných vztahů v rodině, porozumění mezi
rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace
s doporučeným průběhem dialogu. Autorky jsou dětské
psycholožky.
psych

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
268 stran, 167 × 225 mm
měkká vazba

ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele
Jenett
Alice
Místo nezáživného vědeckého
Wolfdieter
Trojanová
vysvětlování nabízí tato kniha
praktické tipy, které pokrývají celé spektrum rodinného života:
od stresových situací jako je vstávání nebo usínání, přes používání
televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení
či počítání. Žádné abstraktní reﬂexe, ale lehce a rychle
pochopitelné, praktické
poch
návody.
a konkrétní
kon

264 Kč
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
192 stran, 170 × 243 mm
měkká vazba, od 15 let
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Pro dospělé

Legendy českého záchranářství

Miroslav
Vaňura

V dramatické knížce podle oblíbeného televizního cyklu autor nahlédl
pod ruce všem záchranářským složkám, především zdravotníkům
a hasičům. Jednotlivé kapitoly jsou postavené na silných osobních
příbězích záchranářů a zachráněných. Jejich očima reviduje mediálně
známé tragické případy havárií a pohrom, které si často vyžádaly oběti
i mezi záchranáři a které znamenaly posun v práci těchto složek.
Svědectví z první ruky
Svěd
běžná cena: 299 Kč
autentické záběry
a aut
239 Kč
224 stran, 145 × 205 mm
záchranářů připomenou
záchr
cena KMČ
pevná vazba, pro děti od 15 let
havárie vlaků
obě tragické
t
ů
Studénce a další.
ve St

Železnicí kolem světa

Josef
Schrötter

Bohuslav
Fultner

Tato kniha bude vaším jedinečným průvodcem na romantické cestě
historií i budoucností světové železnice. Poznáte unikátní historické
železniční tratě z doby osidlovaní Severní i Jižní Ameriky, dojedete
až k samotným vrcholkům alpských velikánů, vlakem Ghan
překonáte vyprahlou pustinu australského vnitrozemí, až nakonec
proﬁčíte supermoderním Šinkansenem pod horou Fudži. Nechybí
samozřejmě spousta
samo
technických zajímavostí
techn
běžná cena: 299 Kč
239 Kč
ilustrace
a čarokrásné
čaro
144 stran, 210 × 285 mm
cena KMČ
Bohuslava Fultnera.
Bohus
pevná vazba, pro děti od 12 let

Eva
Francová

Polévky ze Svatojánu
Polévka je grunt, říkávaly
s oblibou naše babičky.
A měly pravdu. Můžete
jimi nahradit hlavní jídlo
a cítit se sytí, plní energie
a vitality. Polévky z této
knihy jsou chutné, plné
zeleniny, luštěnin,
zelen
obilovin i bylinek.
obilov

264 Kč
cena KMČ
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běžná cena: 329 Kč
192 stran, 170 × 240 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let

Objednávka

Objednávkový list
Objednávka z nabídky katalogu KMČ Jaro 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

100 nejznámějších pohádek pro unavené
rodiče
ADHD – 100 tipů pro rodiče a učitele
Animalium – kniha plakátů
Anna z Avonlea
Anna ze Zeleného domu
Bella a Sebastián
Bradavická knihovna – BOX
Bratři Lví srdce
Bubáček
Bylinkopedie
Cesta domů
České dějiny očima psa
Dášeňka čili život štěněte
Den co den – ﬁlmové vydání
Děsivá věda – Protivná příroda
Děsivá věda – Zákeřná zeleň
Děsivé dějiny – Drsná doba kamenná
Diktáty a testy pro 6. třídu
Diktáty a testy pro 7. třídu
Diktáty a testy pro 8. třídu
Diktáty a testy pro 9. třídu
Divočarka: Poselství poštolky
Divočarka: Zkouška ohněm
Dobrodružství vzduchoplavby
Dopisy ztraceným
Drákula
Dům plný mobů
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny – původní scénář
Fortnite Battle Royale: Pokročilé bojové
taktiky
Fortnite Battle Royale: Příručka
bojovníka
Frankenstein
Garﬁeld a školní duch

Cena
KMČ (Kč)

199 Kč
264 Kč
239 Kč
229 Kč
239 Kč
229 Kč
559 Kč
159 Kč
139 Kč
319 Kč
159 Kč
154 Kč
129 Kč
199 Kč
139 Kč
139 Kč
129 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
199 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
199 Kč
139 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
139 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

Harry Potter box 1–7
Hoši od Bobří řeky
Hoši od Bobří řeky (audiokniha pro děti)
Hotel u Zvířátek – Čich na záhady
Hotel U Zvířátek – Kamarádi z manéže
Hotel u Zvířátek – Kočičí tajemství
Hotel u Zvířátek – Vzhůru na výstavu!
Hrajeme si – nezlobíme
Hrátky s češtinou a literaturou pro
1. stupeň ZŠ
Hrátky s vyjmenovanými slovy
Chata v Jezerní kotlině
Chata v Jezerní kotlině (audiokniha pro
děti)
Chyceni v Minecraftu
Inkoust, kov a sklo
Já, Caesar, a banda z Kapitolu
Já, plížil
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly,
2. rozšířené vydání
Jak se dělá galerie
Jana: Povodeň
Kam se schoval nůž
Kdo bydlí v dutinách stromů
Klidně a pozorně jako žabka
Koně a poníci – omalovánky
Kouzelná folie JEDNOROŽCI
Kouzelný jednorožec: Sny se vyplní
Království zvířat
Kreslené vtipy pro děti
Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Kvítka v bytě
Ladovy veselé učebnice (1) – Savci
Ladovy veselé učebnice (2) – Ptáci
Ladovy veselé učebnice (3) – Brouci
a hmyz

otoč

Počet
kusů

1 299 Kč
279 Kč
239 Kč
119 Kč
139 Kč
119 Kč
119 Kč
79 Kč
104 Kč
139 Kč
309 Kč
279 Kč
119 Kč
239 Kč
239 Kč
159 Kč
199 Kč
279 Kč
199 Kč
79 Kč
219 Kč
239 Kč
119 Kč
199 Kč
159 Kč
139 Kč
139 Kč
129 Kč
279 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
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Objednávka
Titul

Ladovy veselé učebnice (4) – Ryby,
obojživelníci a plazi
Legendy českého záchranářství
LEGO® Harry Potter™ Zpátky do Bradavic
LEGO® Ninjago Oblíbení protivníci
Lidožrout
Malované dějiny Evropy
Malý vědec 1–4
Máme kostru ve skříni
Maminka
Max a mezirytíři
Milion světů s tebou
Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté
Moje první zahrádka
Mraveniště
My z ostrova Saltkrakan
My z ostrova Saltkrakan (audiokniha pro
děti)
Na stavbě
Nakládat, odjíždíme
Nakresli 50 zvířat
Nejkrásnější příběhy o koních
Obrázky z československých dějin
Obrázky z českých dějin a pověstí
Obrázky z dějin zeměpisných objevů
(a výletů)
Ondra a 3 Marťánkové
Ovládni svět Minecraftu
Pipi Dlouhá punčocha
Pipi Dlouhá punčocha (audiokniha pro
děti)
Planetarium
Pod palbou
Pohádková kuchařka
POhádkové POslouchánky POprvé
(audiokniha pro děti)
Pohádky z pařezové chaloupky
Polévky ze Svatojánu
Popelka
Postav si své letadlo
Pozor, jede vláček!
Praštěný trpaslík
Proč ten ptáček z větve nespadne
Prokletá krev
Přes palubu
Příručka mladého zahradníka
Ptáci našich lesů
Pupíky 8
Pusheen – Já, košišta
Rébusy pro děti
Roblox – Nejlepší adventury
Řeky
Říkali mi Leni
Sedmilhář Josífek
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Cena
KMČ (Kč)

159 Kč
239 Kč
159 Kč
159 Kč
139 Kč
239 Kč
319 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
279 Kč
139 Kč
199 Kč
219 Kč
264 Kč
219 Kč
184 Kč
239 Kč
159 Kč
199 Kč
184 Kč
184 Kč
219 Kč
199 Kč
239 Kč
239 Kč
219 Kč
399 Kč
119 Kč
219 Kč
159 Kč
199 Kč
264 Kč
199 Kč
399 Kč
199 Kč
199 Kč
159 Kč
299 Kč
119 Kč
159 Kč
279 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
399 Kč
184 Kč
139 Kč

Počet
kusů

Titul

Cena
KMČ (Kč)

Sheila, dcera delfínů: Návrat do Atlantidy 239 Kč
Sheila, dcera delfínů: Tajemství Atlantidy 219 Kč
Sísa Kyselá
139 Kč
SpongeBob – Kam se poděl Gary?
159 Kč
SpongeBob mezi medúzami
139 Kč
Správná pětka v pasti
159 Kč
Strýček námořník
319 Kč
Svět draků
279 Kč
Šarlota a vysněný kůň 1: Nejtajnější přání 159 Kč
Šarlota a vysněný kůň 2: Nebezpečí
159 Kč
v jízdárně
Šarlota a vysněný kůň 3: Nečekaný host
159 Kč
Šarlota a vysněný kůň 4: První láska
184 Kč
Šikulové a Velikonoce
119 Kč
Šikulové tvoří dárky
119 Kč
Škola řeči
159 Kč
Šťastná až navěky: Dušičky
199 Kč
Šťastná až navěky: Poblázněná
199 Kč
Tajemství staré pumpy
154 Kč
Terka a její jednorožec
239 Kč
Terka a její jednorožec prostě válí!
239 Kč
THE LEGO® MOVIE 2™ Kámoši ve vestách 159 Kč
Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
184 Kč
a spisovatelky
Údolí ticha
199 Kč
V každém lese je myš, která hraje
234 Kč
na housle
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá
114 Kč
do kuchyně (5. třída)
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá
114 Kč
do pohádky
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá
114 Kč
do psího světa (4. třída)
Veselé diktáty a doplňovačky – Hurá
114 Kč
na výlet (3. třída)
Veverka a Myška v Praze
199 Kč
Vlna se blíží
139 Kč
Vtipy pro děti
119 Kč
Vtipy pro děti 2
139 Kč
Vtipy pro děti 3
139 Kč
World of Tanks: Příručka velitele
319 Kč
Zábavná grafomotorika, úkoly a rébusy
139 Kč
pro předškoláky
Záhada hlavolamu
279 Kč
Záhada hlavolamu (audiokniha pro děti)
299 Kč
Zachovejte klid, vaše žabka dospívá
239 Kč
Záludné otázky chytrolína Honzy
239 Kč
Záludné otázky všetečky Máji
239 Kč
Zápisník Na výlet!
139 Kč
Zmizení Edwina Lindy
199 Kč
Zuřící živel
139 Kč
Železnicí kolem světa
239 Kč
CELKEM

Počet
kusů

Poznáváme svět

Animalium

- kniha plakátů

Jenny
Broomová

Katie
Scottová

Přinášíme kolekci 28 překrásných ilustrací
vybraných z úspěšné knihy Animalium. Plakáty uvnitř
jsou fantastická pocta, kterou říši zvířat vzdává
talentovaná ilustrátorka Katie Scottová. Na druhé
straně každého plakátu najdeš u jednotlivých
živočichů popisky. Prohlédni si podrobné ilustrace
tučňáků, exotických ptáků, slonů, netopýrů, dravých
ptáků, želv, hmyzu, čolků, ryb, hadů a mnoha, mnoha
dalších.

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
56 stran, 272 × 370 mm
měkká vazba, pro děti od 8 let

Peter
Goes

Řeky

Voda je od nepaměti tajemným živlem. V podobě
životodárných řek utváří krajinu a dává vzniknout
civilizacím. Lidé ji nezbytně potřebují. Díky tokům řek
si mnohdy zkrátili své cesty, objevili jejich sílu
k pohonu strojů a výrobě energie. Graﬁcky poutavá
kniha ilustrátora Petera Goese provede čtenáře
vodstvem všech světadílů, poskytne mu stěžejní
faktograﬁcké údaje a poodhalí historii i dobrodružné
příběhyy světových
ý řek, moří a oceánů.

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
80 stran, 280 × 380 mm
pevná vazba, pro děti od 12 let
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Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny původní scénář

J.K. Rowlingová

Mlok Scamander opět čelí Grindelwaldovi! Původní
scénář druhého dílu ﬁlmové série Fantastická
zvířata. KOKUSA s pomocí Mloka Scamandera zajala
Gellerta Grindelwalda, ale mocný černokněžník opět
unikl. Chce shromáždit své stoupence, aby vytvořil
skupinu čistokrevných čarodějů, s nimiž by vládl
celému světu. Ve snaze překazit mu plány požádá
Albus Brumbál Mloka o pomoc. Ten nemá tušení,
jaké nebezpečí mu hrozí, a tak souhlasí. Bitva je na
spadnutí a hrdinové jsou v napjatém kouzelnickém
podrobeni těžké zkoušce lásky a loajality.
světě podro

279 Kč
cena KMČ

Bradavická knihovna - BOX
J.K. Rowlingová

559 Kč
cena KMČ

běžná cena: 699 Kč
432 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od 9 let

Všechny tři legendární knihy z Bra
Bradavické školní knihovny v jednom boxu!
boxu Fantastická zvířa a kde je najít, Bajky Barda Beedleho i Famfrpál v průběhu věků
se teď budo ve vaší knihovničce vyjímat
ještě lépe. Ideální dárek pro všechny
kouzelníky i mudly!
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běžná cena: 349 Kč
288 stran, 130 × 200 mm
pevná vazba, pro děti od let

Harry Potter box 1-7
J.K. Rowlingová

1299Kč
cena KMČ

běžná cena: 1 699 Kč
144 stran, 116 × 193 mm
měkká vazba, pro děti od 9 let

Kámen mudrců, Tajemná komnata, Vězeň z Azkabanu, Ohnivý pohár, Fénixův řád, Princ dvojí krve,
Relikvie smrti. Všech sedm příběhů čarodějnického učně v dárkové kolekci za výrazně zvýhodněnou cenu.

