LÉTO 2019

KNÍŽKY PRO

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment LÉTO 2019.
Knihy, které jsou opět o 20 a více % levnější než v knihkupectví,
vám jako obvykle zašleme zdarma do školy.
Prima počteníčko přeje
váš Knižní klub Fragment

RADY PRO NÁKUP KNIH Z KKF
Katalog si pozorně přečtěte a prohlédněte. Při výběru knížek se
poraďte s rodiči, ve škole i s kamarády.

SCHLEICH:
PAMÁTNÍČEK
SPOLKU HORSE CLUB

9,
19 249,-

Vepiš do této kouzelné knížky svá nejtajnější tajemství a popros své kamarádky, aby
učinily to stejné. Budete je pak mít všechny
pěkně pohromadě. Pak si přečti o holkách
ze spolku Horse Club a zjisti o nich vše potřebné. Staneš se tak jejich kamarádkou!

9,
15 199,-

Na objednávce pečlivě zaškrtněte vybrané tituly, čitelně vyplňte
objednávku, dejte ji podepsat rodičům. Ve škole ji odevzdejte
paní učitelce nebo panu učiteli, kteří vám dali katalog.
Objednávku neposílejte do Fragmentu.

Vydává: Albatros Media, a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141,
kkf@albatrosmedia.cz, tel.: +420 261 397 202, vychází 4x 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 22489.

ZÁZRAČNÁ PŘÍRODA –
LESY A PRALESY

9,
3
2 299,-

Také jste si vždycky přáli knihu,
ve které budou obrázky jako živé
a budou se doopravdy hýbat?
S touto interaktivní encyklopedií
je to možné. Potřebujete jen
smartphone nebo tablet a internetové připojení. Prozkoumejte
deštné pralesy, opadavé i jehličnaté lesy a objevujte další místa
na zeměkouli. Podívejte se do
amazonského pralesa nebo navštivte americké prérie. Vydejte
se s námi na úžasnou cestu za
poznáním zázračné přírody!

Věk: 11+, 213 × 275 mm, váz., 64 str.

Již vyšlo:

SCHLEICH:
TAJEMSTVÍ
SPOLKU
HORSE CLUB
Věk: 6+, 190 x 190 mm, váz., 96 str.

DÝCHEJ JAKO
MEDVÍDEK

9, 1
2 269,

Listujte spolu s dětmi touto knihou a vyzkoušejte jednoduchá
cvičení na podporu dýchání, která přinášejí klid a mír, ale i potřebnou energii. Naučí vás soustředit svou mysl a procvičit tělo.
Zkuste se protáhnout jako kotě
nebo oddychovat jako spící medvídek. Staňte se na chvíli stromem a sledujte, jak váš dech prostupuje celým tělem. Cvičit se dá
kdekoli: v autě, v obchodě, při
psaní úkolů či ve škole. Správné
dýchání dokáže zázraky. Vyzkoušejte to!

Věk: 4+, 190 × 232 mm, váz., 96 str.

OHNIVÝ
KAMÍNEK

4,
8
1 229,-

Veselé vyprávění pro děti v duchu klasických českých čertovských pohádek:
Mladého čerta Matyáše obyčejný
život v pekle nudí. Mnohem víc ho
zajímá pekelná knihovna a dění
nahoře mezi lidmi. Když jednoho
dne omylem vypustí na svět Hloupost, Lhostejnost a Strach, nezbyde mu nic jiného než peklo opustit a napravit, co způsobil. Svou
nepozorností totiž pěkně zavařil
kováři Kubovi a jeho milé, kuchtičce Marjánce.
Budou stát síly pekelné při něm,
nebo bude muset přijmout pomocnou ruku tajemného muže
v hnědé kápi?

9,
21 269,-

Vodník Mokřálek se rozhodl opustit domov a vydal se do světa. Po
dlouhém putování ho pramínek
zavedl na břeh zanedbaného rybníka, u kterého samou únavou
usnul. Po probuzení uviděl na nedalekém paloučku tančit překrásnou vílu Pomněnku a po uši se zamiloval. Tohle je to správné místo,
kde se usadím, pomyslel si.
Najde Mokřálek v malém rybníčku
svoje štěstí? Bude ho Pomněnka
chtít? A mohou vlastně žít víly pod
vodou?

Věk: 4+, 205 × 240 mm, váz., 80 str.

KOUZELNÝ KRÁLÍČEK –
STRÁŽCE KLÍČE

VODNÍK
MOKŘÁLEK
A ZLATÁ ŠUPINKA

9,
11 149,-

Diana má starosti. Čeká ji nástup
do nové školy, ve které nikoho nezná, a obává se, zda si bude umět
najít kamarády. Pak ale potká kouzelného králíčka Šípa, který její
zasmušilý pohled na svět změní.
Dianě je najednou jasné, že tenhle
rok vůbec nebude osamělá. Jednoho kamaráda právě našla a další
jistě brzy přibudou!

Příb ěh z n ov é sé ri e
o ko uzel ných
zv ířá tkác h, která um í
vyko uzli t dětem
ús m ěv n a rtec h.
Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

Věk: 4+, 210 × 276 mm, váz., 112 str.

280 ZVÍŘECÍCH
OMALOVÁNEK

9,
3
2 299,-

Omalovánky nejoblíbenějších zvířat
teď v jednom boxu! Na své si jistě
přijdou jak milovníci roztomilých koťátek či okatých soviček, tak obdivovatelé ušlechtilých koní či čtyřnohých
přátel člověka. Jakmile začnete s vybarvováním svého chlupatého či opeřeného oblíbence, dostaví se spousta
nádherných tvůrčích chvil. Odměnou
pro vás budou jedinečná zvířata, která určitě nikde nepotkáte. Připravte si pastelky či fixy a pusťte se
do vybarvování překrásných tvorů tak, jak je vidíte jen vy!

Věk: 7+, 224 × 224 mm, brož., 280 stran
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VELKÁ ENCYKLOPEDIE
S 3D OBRÁZKY –
SUPER STROJE

9,
3
2 299,-

Neuvěřitelné super stroje – nastupte a užijte
si velkou jízdu! Poznáte rychlá auta a sporťáky, námořní lodě a hlubinné ponorky, létající
monstra a giganty s raketovým pohonem.

9,
27 349,-

Také vyšlo:

NOČNÍ OBLOHA
OD JARA DO ZIMY

,79 99,-

Pojďte se toulat po hvězdách!
Není nic krásnějšího než zvednout oči k noční obloze a prohlížet si hvězdy. Ne každý však ví,
že v průběhu roku se souhvězdí
a planety, které jsou na nebi vidět, mění. Díky poloze Česka na
zeměkouli můžeme totiž pozorovat hned čtyři různé oblohy:
jarní, letní, podzimní a zimní.
Pokud se chcete naučit v souhvězdích orientovat, vezměte
do ruky našeho obrazového
průvodce a pojďte se toulat po
hvězdách. S ním se na nebi neztratíte!

VELKÁ
ENCYKLOPEDIE
S 3D OBRÁZKY –
RYTÍŘI
Věk: 11+, 240 × 325 mm, váz., 64 str.

ALBUM PRVŇÁČKA –
9,
MŮJ PRVNÍ ROK
5
1 199,VE ŠKOLNÍ LAVICI
Poskládejte se svým prvňáčkem jedinečnou mozaiku vzpomínek na první
rok ve školní lavici!
Jaký byl první školní den, jak se jmenovali spolužáci a učitelé, jak dopadlo
první vysvědčení, jaké to bylo na školním výletě.
… a mnoho dalších zážitků.
Nalepujte fotografie, kreslete, zapisujte a vytvořte originální vzpomínkové album,
které si s radostí prohlédne
celá rodina.

2

Věk: 6+, 242 × 260 mm, váz., 48 str.

Věk: 6+, 830 × 240 mm, 10 str.

TEREZKA
A UŠÁČEK

9,
5
1 199,-

Terka je jedináček, takže když dostane za vysvědčení malého králíčka, je
nadšená. Konečně bude mít doma
živého kamaráda. Starat se o zvířátko
ale není jen tak. Bude se muset naučit, co může jíst, vymýšlet mu zábavu, cvičit ho a postarat se o něj i ve
chvílích, kdy onemocní. Terka je ale
šikulka a všechno to zvládne. Čtěte
pozorně, třeba se vám její vyprávění
bude jednou hodit!

Věk: 6+, 140 × 205 mm, váz., 80 str.

UČEBNICE
DOBRÝCH MRAVŮ

9,
9
1 249,-

Etiketa hrou pro malé děti!
Slušnost a zdvořilost nejsou žádné čáry. Poprosit a poděkovat
přeci zvládne každý, řeknete si.
Ale platí to opravdu pro všechny?
Po přečtení této knížky tomu tak
jistě bude!
Interaktivní učebnice je totiž plná
úkolů, kvízů a hádanek, pomocí
kterých si děti osvojí vše, co potřebují znát a umět. Za plnění
úkolů budou odměněny hvězdičkami a na konci knihy mohou dokonce získat „Hvězdičkovou maturitu“.

ČAROVNÍ JEDNOROŽCI –
UKRADENÉ MRAKY

9,
13 169,-

Zoe je zpět v zemi jednorožců a spolu se svojí kamarádkou Astrou se těší na svatojánskou slavnost.
Radost jim kazí jen velké horko. Na obloze není
jediný mráček, který by poskytl stín nebo trochu
deště. Teplota stále stoupá a začíná být jasné, že
se děje něco špatného. Zlý poník Stín ukradl
všechny mraky a někam je schoval. Vypátrají Zoe
s Astrou, kde je ukrývá, a zabrání tak katastrofě?
Čarovná země jednorožců je v ohrožení. Je čas
vyrazit na pomoc!

9,
13 169,Také vyšlo:

ČAROVNÍ
JEDNOROŽCI –
KOUZELNÝ
LES
Věk: 5+, 210 × 297 mm, brož., 112 str.

STARÉ POVĚSTI
ČESKÉ – PRO DĚTI

4,
8
1 229,-

Staré pověsti české by měl znát každý
kluk či holka. Příběhy jsou převyprávěny tak, aby jim s pomocí krásných
ilustrací porozuměly i malé děti.
O praotci Čechovi, Libuše a Přemysl,
Dívčí válka, O Horymírovi, Silák Bivoj,
Blaničtí rytíři, … a mnoho dalších.

Věk: 6+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

ROBINSON CRUSOE –
PRO DĚTI

4,
8
1 229,-

Jsem Robinson Crusoe, námořník,
který ztroskotal na pustém ostrově.
Stal se ze mě osamělý trosečník čekající na záchranu. Než připluje loď,
která mě vysvobodí, povím ti o svých
dobrodružstvích a zážitcích.
Příběh o nejslavnějším trosečníkovi
je převyprávěný tak, aby mu s pomocí krásných ilustrací porozuměly děti.

4,
14 179,-

Také vyšlo:

ROBINSON CRUSOE
(AUDIOKNIHA PRO DĚTI)
Věk: 6+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.
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KNIHA PRO
NEOHROŽENÉ
DOBRODRUHY

9,
19 249,-

HRAVÝ PRŮVODCE
PRAHOU

9,
7
2 349,-

Dostat děti ven dá někdy pěknou práci. Když ale
máte chytrého pomocníka, který běžnou procházku promění v objevitelskou výpravu, máte
vyhráno! Máme pro vás 19 výletů, které vás zavedou na Pražský hrad, Kampu, Hradčany, Petřín,
Vyšehrad nebo do židovského a Starého Města.
Obsah je připraven na míru rodinám s dětmi,
takže pověsti a informace o historii či památkách
jsou zpracovány tak, aby zaujaly. Nechybí hravé
úkoly a kvízové otázky.

Dobrodružství můžeš zažít kdekoliv: doma, na zahradě, ve větvích stromů, v lese nebo na pláži
u moře.
Tak přijmi výzvu! Plň úkoly, vyráběj vychytané pomůcky, sbírej
body a získej diplom pro neohrožené dobrodruhy!

Pro rod i č
e
u č i te l e ,
d ě je p i s u
,
č
eš
t
i
n
i vyc h o va y
te l e .
Věk: 9+, 165 × 205 mm, váz., 136 str.

Věk: 6+, 167 × 239 mm, brož., 288 str.

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA –
KOČIČKA KIKI
Vítejte v čarovném lese, o který se starají roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla.
Kočičí víla Kiki má krásný úkol. Každý den poletuje po lese a zdobí
pavučiny blyštivými kapičkami rosy. Jednou potká uplakaného
myšáčka, který se ztratil. A protože jsme v Kouzelném
lese, kde si zvířátka pomáhají, otře mu slzičky a dají
se do hledání. Podaří se Kiki dovést myšáčka domů?
9,
11 149,Napínavá cesta začíná…
Laskavé příběhy pro nejmenší čtenáře o tom, že
pomáhat je krásné.
Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší
čtenáře!

Již vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
PONÍK POLY
JEŽEČEK JÁJA

4

Věk: 6+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

9, 1
1 149,

9,
11 149,-

PŘÍRODA
OD JARA DO ZIMY

9,
3
2 299,-

Věděli jste, že matka příroda, stejně jako
my lidé, velmi pečlivě hlídá čas? Kdy odlétají stěhovaví ptáci? Co se děje v zimě
v lese? A kdy se seče louka? Vydejte se
s námi na procházku a naslouchejte tikání hodin, kterými se příroda řídí. Nahlédneme pod zem, mezi stébla trávy, vyšplháme do korun stromů a nakoukneme do
ptačích hnízd. Poznáme, jak spolu zvířata
a rostliny během roku spolupracují a jakými proměnami příroda prochází.

Píšeš si deník? Máš ráda tajemství? Pak tu
máme něco přesně pro tebe! Skvostný
deník se zámkem ve tvaru srdce! Sem zapíšeš svoje zážitky, dojmy, tajnosti, pocity,
křivdy i radosti, zaznamenáš všechny důležité události i nezapomenutelné vzpomínky! A protože je to TAJNÝ deník, pros tě ho
zamkneš a tvoje poznámky nikdo neuvidí!

4,
8
1 229,-

s e z á m eč k e m

Věk: 8+, 253 × 240 mm, váz., 112 str.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
LIDSKÉ TĚLO

MŮJ TAJNÝ DENÍK

,79 99,-

Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky
a k tomu navíc spousta zajímavostí o lidském těle.
Víš, která kost je v lidském těle nejdelší? Tušíš,
jakou barvu očí mají čerstvě narozená miminka?
Pokud ne, je čas se to dozvědět. Roztoč mozkové
závity a pusť se do toho!
Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského křížovkářského slovníku, který byl vytvořen ve
spolupráci s pedagogy
českých základních škol
a zohledňuje slovní zá,,sobu žáků 1. stupně ZŠ.
79 99,74 89,-

Věk: 8+, 165 × 215 mm, váz., 128 str.

SVĚT BLUDIŠŤ
Vítej v úžasném světě bludišť, kde
nahoře je dole, vlevo je vpravo
a nic není, jak se zdá! Hledej cestu zamotanými labyrinty, vysokými věžemi chrámů, stromovými
stezkami a strašidelnými domy.
Užij si geniální optické klamy, díky kterým obrázky ožijí a řešení
úkolů se stane jedinečným zážitkem!

9,
9
1 249,-

Již vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
VTIPY ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC
NEUVĚŘITELNÝ
SVĚT
Věk: 8+, 164 × 230 mm, brož., 72 str.

Věk: 6+, 230 × 260 mm, brož., 96 str.
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TLAPKOVÁ PATROLA –
NA DEN KRÁLEM

9,
15 199,-

Štěňata z Tlapkové patroly nacvičují divadelní představení o králi Artušovi, když
vtom je na pomoc zavolá kapitán Turbot.
Zřítily se na něj kulisy, které stavěl! Ryder
a štěňata ho spěchají zachránit.
Znamená to, že je v ohrožení i divadelní
představení?

ENCHANTIMALS –
HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

4,
14 179,-

Vydejte se do půvabného, kouzelného světa
Enchantimals! Hrajte si se svými oblíbenými
hrdinkami, luštěte jejich hádanky, vybarvujte
obrázky a vyrobte si masky, které najdete na
záložkách obálky!

© 2019 Spin Maste
r
PAW Produc tions
Inc .

Věk: 4+, 145 × 205 mm, váz., 24+2 str.

Již vyšlo:

ALEA – DÍVKA MOŘE
VOLÁNÍ Z HLUBIN –
AUDIOKNIHA PRO DĚTI
VOLÁNÍ Z HLUBIN (1. díl)
BAREVNÉ VODY (2. díl)
TAJEMSTVÍ OCEÁNŮ

Věk: 4+, 210 × 280 mm, brož., 48 str.

ALEA – DÍVKA MOŘE
SÍLA PŘÍLIVU

9,
3
2 299,-

Posádka Alfa cru prchá před krutým doktorem Orionem. Alea zná jeho
děsivé tajemství a ví, že ji nenechá jen tak jít. Cestu jim však komplikuje nejen on, ale i únik ropy do moře. Podaří se jim společně s Rytíři
oceánů zabránit ekologické katastrofě? Setká se konečně Alea se svojí
matkou a dalšími mořskými dětmi?

(3. díl)

9, 9
1 249,

9, 3
2 299,

9,
19 249,-

6

Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 382 str.

9, 3
2 299,

MÁŠA A MEDVĚD –
SBÍRKA POHÁDEK

9,
21 269,-

Co takhle další dobrodružství Máši, medvěda, vlčí dvojky a ostatních zvířátek z lesa?
Dočtete se, co za lumpárny chystá tygr, jak
Máša objeví stroj času, s kým se naši kamarádi setkají v jezeře a která nová zvířátka
navštívila les! Nechte se unést veselými
příběhy a neuvěřitelnými zážitky svých oblíbených postav.

4,
14 179,-

Také vyšlo:

MÁŠA
A MEDVĚD –
AKTIVITY
S HRAČKOU

VLÁDKYNĚ OHNĚ
Hazelina matka je stále v rukou
démonů. Ale dívka se nehodlá
vzdát. Proto teď míří do nejstřeženějšího vězení v zemi – do londýnského Toweru. V něm mocný
Řád lovců čarodějnic drží Nicolase Murrella, člověka zodpovědného za matčin únos. Jen on může Hazel říct, kde má matku
hledat. V přestrojení za chlapce
Hazel pronikne přímo do středu
Řádu. Podaří se jí ukrýt svoji pravou identitu a také to, že ona sama je čarodějkou, která dokáže
ovládat oheň?
Pokračování napínavé fantasy
Dcera ohně.

9,
19 249,-

9,
9
1 249,-

Již vyšlo:

DCERA OHNĚ (1. díl)
Věk: 5+, 223 × 220 mm, váz., 128 str.

JAK VYCVIČIT DRAKA –
ÚPLNÝ FILMOVÝ
PRŮVODCE

9, 1
2 269,

Mladý Viking Škyťák prožívá napínavá dobrodružství s drakem Bezzubkou a díky nim se
stane i náčelníkem ostrova Blp. Nechte se
oslnit příběhem slavné filmové trilogie Jak
vycvičit draka!
Pojďte si s námi projít děj všech tří filmů
slavné série! Jak vycvičit draka!

,79 99,-

Věk: 11+, 145 × 210mm, váz., 256 str.

MÁME RÁDI
MLÁĎATA

9,
3
2 299,-

S touto knihou se díky působivým
fotografiím přenesete mezi mláďata divokých zvířat. Na jedinečných
obrázcích slůňat, lvíčat, medvíďat
a dalších zvířecích druhů z celého
světa spatříte honičky, pády, nevinné rvačky i vyjádření podpory, starostlivosti a láskyplné péče, které
pomáhají zvířecí drobotině dospět
a naučit se jednou samostatně přežít v divočině. Zjistíte, že hraní není
jen tak ledajaká zábava, že mazlit se
dovedou i lvi a že bez obětavých
a trpělivých rodičů by jen málokteré mládě přežilo.

Také vyšlo:

JAK VYCVIČIT
DRAKA –
OMALOVÁNKY
Věk: 6+, 211 × 272 mm, váz., 96 str.

Věk: 5+, 210 × 229 mm, váz., 96 str.

7

BEZVA HRY
BEZVA KŘÍŽOVKY
A ROŠŤÁRNY PRO PRO KLUKY
KLUKY A HOLKY
A HOLKY
Došly tobě a tvým kamarádům nápady na to, jaké hry si společně zahrát?
Tak sáhni po této knížce!
Když je co hrát, nikdy není nuda!

Křížovky, čtyřsměrky, doplňovačky
a spousta dalších zábavných úkolů,
které rozvíjí slovní zásobu, pravopisné dovednosti a soustředěnost.

9, 9,1
1 89,- + 7

TOMÁŠ
A JEHO PŘÁTELÉ –
AKTIVITY
S HRAČKOU

4, 4
7
1 1 9,

Čti si a hraj si s mašinkami!
Jednoho dne přistál u ostrova
Sodor trajekt s nákladem mašinek z různých koutů světa, které
se měly zúčastnit velkého železničního závodu. Na jeho start se
chce postavit i Tomáš, ale dorazí
včas?
A komu se podaří zvítězit?

k–
Balíče
y
2 knih

Věk: 7+, 164 × 230 mm, brož., 48 str. + 64 str.

STO A JEDEN
DALMATINEC

9,
9
1 249,-

Když je z domu v poklidné londýnské ulici ukradeno patnáct dalmatinských štěňat, neví si s tímto prapodivným zločinem rady ani samotný Scotland Yard. Milující dalmatinští rodiče Pongo
a Slečinka se proto musí pustit do nebezpečného
pátrání na vlastní pěst a vydat se po stopě ztracených štěňátek. Za jejich tajemným zmizením nestojí nikdo jiný než strašlivá Kruťanda z Ďáblovic,
jež prahne po neotřelém kožichu s pěknými černými skvrnami…
Podaří se dvojici dalmatinců štěňátka zachránit
a vrátit se s nimi domů?

8

Věk: 8+, 140 × 200 mm, váz., 224 str.

Věk: 4+, 210 × 297 mm, brož., 24 str.

MOTO A JÁ
Když fotografka zvířat Suzi Eszterhasová žila v safari kempu v Keni, poznala zblízka
zebry, žirafy, levharty a dokonce i plivající
kobry. Podle jejích vlastních slov však bylo
„nejúžasnější zvíře, jaké kdy potkala, malé
bezmocné kotě jménem Moto.“
Když Suzi jako dítě snila o tom, že bude bydlet ve stanu v Africe, nikdy jí nepřišlo na
mysl, že se stane kočičí mámou dvoutýdenního mláděte servala. Přesně to však skoro
rok dělala, když ji strážci rezervace poprosili, aby vychovala Mota.

9,
5
1 199,-

Věk: 6+, 210 × 265 mm, váz., 40 str.

MINECRAFT –
ZAČÍNÁME HRÁT

9,
19 249,-

Pusťte se s touto oficiální knihou do úžasného,
ale nebezpečného světa Minecraftu! Najdete
v ní spoustu tipů a návodů, jak přežít v Klasickém
světě. Hlavně žádný strach! Pozorně čtěte a nebojte se toho, že uděláte pár chyb. Než se nadějete, budou z vás experti!
Nezačínejte si s Minecraftem bez téhle knížky!

9,
9
1 249,-

Navrhněte si vlastní webovou stránku. Díky
této knize se naučíte krok za krokem navrhnout a postavit vlastní webovou stránku pomocí HTML, CSS a JavaScript! První programátorské kroky podniknete společně se
svými virtuálními kamarády z programátorského klubu CoderDojo, každý nový krok si
můžete ověřit na webových stránkách.

Ná p a d y +
k a m a rá d i +
ní =
p rogra m o vá odo jo
Na n

9,
3
2 299,-

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

Věk: 8+, 216 × 285 mm, váz., 64 str.

CODER DOJO (NANO) –
TVOŘTE KÓDY

MINECRAFT –
MOBESTIÁŘ

Věk: 8+, 220 × 220 mm, váz., 104 str.

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
PRŮVODCE

9,
9
1 249,-

Vrhněte se do světa Fortnite: Battle
Royale, akčního herního fenoménu,
který je zdarma! Ať už jste úplný začátečník nebo zkušený hráč, tento
100% neoficiální základní Fortnite
průvodce vás naučí vše, co potřebujete vědět: od herních základů a budovacích technik až po pokročilé tipy a triky.
Dovíte se spoustu důležitých informací, tipů a triků, díky nimž bude
Fortnite ještě větší zábava!

4,
18 229,-

Již vyšlo:

CODER DOJO –
TVOŘTE KÓDY:
NAVRHNĚTE
VLASTNÍ HRU

Věk: 7+, 190 × 245 mm, brož., 96 str.

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 64 str.
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LEGENDÁRNÍ TVOROVÉ –
DRACI

4,
8
1 229,-

Jsou draci opravdu jen vymyšlení?
Přečtěte si, co všechno lidé vědí o dracích! Dovíte se o různých pozorováních a důkazech jejich výskytu včetně dávných pověstí o dracích
terorizujících celá města a statečných lidech,
kteří s nimi bojovali – jako byl třeba svatý Jiří.

PHINEAS A FERB –
KNIHA VTIPŮ

9,
11 149,-

Kniha plná legrace podle oblíbeného
televizního seriálu:
Phineas, Ferb a jejich starší sestra Candy,
ptakopysk Perry (krycím jménem Agent
P), zločinecký doktor Dutošvarc a ostatní
z televizního seriálu Phineas a Ferb pro
vás připravili tuto knížku plnou praštěných vtipů a legračních hádanek.

4,
18 229,-

Již vyšlo:

LEGENDÁRNÍ
TVOROVÉ –
JEDNOROŽCI

© 2019 Disney
Enterprises, Inc .

Věk: 8+, 178 × 228 mm, váz., 128 str.

VLAK DO ZÁZRAČNÝCH
SVĚTŮ –
PROKLETÁ ZÁSILKA

9,
3
2 299,-

Když uprostřed noci zastaví
v obýváku jednoho spícího domu
kouzelný expres, jedenáctiletá
Suzy naskočí na palubu a vyrazí
za dobrodružstvím. Neobyčejný
vlak řídí trollí doručovací služba,
která dodává zásilky do všech
koutů Unie Zázračných světů. Suzy je okamžitě jmenována poštovní agentkou a svou první zásilku musí doručit nejobávanější
čarodějnici Unie, lady Soumračnici. V balíčku se navíc skrývá něco, co rozhodne o osudu Zázračných světů…

Věk: 8+, 135 × 200 mm, brož., 80 str.

MORTINA A PŘÍZRAČNÝ
KAMARÁD

9, ,5
1 199

Kdo je ten záhadný přízračný kluk, který se snaží
dostat do Vily Rozvalinky v předvečer pochmurné oslavy Předminulého Silvestra? Mortina společně s Truchlíkem, svým věrným chrtím albínem,
hledá každý užitečný detail, aby zjistila, odkud
jejich nový kamarád přelud přichází. A věřte, že
tohle zábavné pátrání jí pořádně rozbuší srdce.
Návrat holčičky strašidla se stal mezinárodním
úspěchem, který byl přeložen již do třiadvaceti
jazyků. A tentokrát nechybí pře9,
9,
kvapení: obálka
15 199,15 199,ve tmě svítí!
Již vyšlo:

MORTINA
(1. díl)

MORTINA
A PROTIVNÝ
BRATRANEC
(2. díl)
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Věk: 9+, 145 × 208 mm, váz., 368 str.

Věk: 8+, 144 × 207 mm, váz., 48 str.

KONĚ – PŘÍBĚHY
Z CELÉHO SVĚTA

9,
15 199,-

KARINA GARCIA –
VYROB SI SLIZ

9,
5
1 199,-

15 cool & easy receptů bez boraxu!
Patnáct receptů od známé slimerky Kariny
Garcii z tebe udělá mistra výroby vlastního
slizu! Podle podrobných instrukcí se konečně naučíš, jak udělat Zlatý sliz, Sliz, co
svítí ve tmě, Balonkový sliz a spoustu dalších. Kromě čtyř úplně nových receptů
obsahuje tato kniha také tipy, jak sliz skladovat, co všechno se s ním dá dělat, a navíc se dozvíš spoustu cool věcí o Karině!

Vydejte se na napínavou cestu po
stopách koňských plemen z celého světa!
Vypravte se s námi za nespoutanými mustangy do americké prérie, za shetlandskými ponyi na
vichrné skotské pobřeží nebo za
andaluskými koňmi na slunný jih
Španělska.
V této knize plné zajímavostí a fotografií se seznámíte s koňskými
plemeny z celého světa. Dočtete
se o fascinující historii jednotlivých plemen, jejich charakteristických rysech i místech, odkud
pocházejí.

Živ ot b ez sl izu!
je n u da

Věk: 8+, 210 × 297 mm, váz., 56 str.

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

SCRATCH WARS –
PRÁZDNINOVÁ AKCE
2+1 BOOSTER ZDARMA

Zdá se, jako by ta zlověstná kletba na některé karty hrdinů a zbraní působila
v tomto horku ještě silněji. Někteří hrdinové z Vampirie a z Canbalandie se nyní
stírají hůře. Proto jsme se rozhodli nabídnout ti je za velmi výhodnou cenu.
U karet, na které nebudeš mít trpělivost, setřeš jen QR kód a naskenuješ si je do
aplikace Scratch Wars na telefony.
V appce si nyní můžeš zahrát proti
živým soupeřům, umisťovat se v týdenních ligách, získávat kouzla, le9,39
vlovat hrdiny, bojovat proti bossům
i vyzývat přátele k přímým soubojům. Tato sada je skvělý základ pro
tvoji aplikaci a pořádný výběr sestav
hrdinů a zbraní.

Chceš naboostit svoje možnosti v aplikaci Scratch Wars na telefonu? Nabízíme
ti super letní akci, kdy můžeš získat tři boostery za cenu dvou. Má to ale malý
háček, některé karty z Vampirie a Canbalandie se mohou vlivem dlouhého zakletí hůře stírat. U karet, jejichž setření by
tě mohlo stát moc sil, stále platí, že stačí
setřít QR kód a můžeš je naskenovat do
appky. Tvoje armáda potřebuje posily
,199
a tví hrdinové nové zbraně, tak neváhej
a pořiď si tyto vzácné edice, které za pár
měsíců už nebude možné sehnat!

31
9,
-

SCRATCH WARS –
EXTRA VÝHODNÝ
BALÍČEK PRO APPKU

Balení obsahuje: 20 karet hrdinů a 10
karet zbraní v úložném boxu (z toho
15 z Vampirie a 15 z Canbalandie)

9,
5
1

Balení obsahuje: 2x Vampirijský + 1x Canbalandský booster zdarma (v každém
boosteru 2 hrdinové + 3 zbraně z daného
ostrova)

11

LEGO® ICONIC –
NAROZENINOVÁ
KNÍŽKA

9,
9
1 249,-

Je čas slavit! Sestav narozeninovou minifigurku
a připrav se na oslavu, která se odehraje v této
knize nabité úkoly. Najdeš v ní spoustu samolepek, hádanek, bludišť, obrázků k nakreslení
a vymalování, plakát, a dokonce i speciální narozeninový příběh. Tak popadni pastelky a pera a hurá na párty!

Věk: 7+, 205 × 288 mm, váz., 48 + 2 str.

9,
2
1 159,-

Zlý sir Fitzroy se dozvěděl, že v městském parku žije rodina kouzelných šarlatových lišek.
Chce je pochytat a odvézt pryč. Lišky se dají na
útěk, ale jedno z mláďat, které ještě úplně neovládá své nadpřirozené schopnosti, v doupěti zůstane. Dokáže ho Poppy schovat před vojáky a pomoct mu dostat se k rodině dřív, než
sir Fitzroy provede svůj ďábelský plán?

4, 4
1 179,

,99 119,-

Vyraz vstříc kouzelnému dobrodružství
s postavičkami ze světa LEGO® Disney Princezny™. Kdo přijde na Sněhurčin večírek
a jak doopravdy vypadá Bellina oslňující
korunka? To zjistíš v této hravé samolepkové knížce plné aktivit!

Obsahuje minifigurku LEGO

TAJEMNÍ ZACHRÁNCI –
ŠARLATOVÁ LIŠKA

LEGO® DISNEY
PRINCEZNA™ –
SAMOLEPKOVÁ
KNÍŽKA
S AKTIVITAMI

Věk: 6+, 205 × 288 mm, brož., 16 str.

LEGO® NEXO KNIGHTS –
DIGITÁLNÍ DUEL

9, 5
1 199,

Přišel čas, aby ses vydal do boje po boku hrdinů
NEXO KNIGHTS™! Navrhni si brnění a štít a postav se Monstroxovi, který nabyl novou podobu. Podaří se ti zachránit Knighton a stát se
plnohodnotným členem týmu? To zjistíš, když si
přečteš příběh a vyplníš všechny aktivity.
Obsahuje minifigurku LEGO

9,
12 159,-

Již vyšlo:

TAJEMNÍ
ZACHRÁNCI –
PTÁK OHNIVÁK
NEBESKÝ
JEDNOROŽEC

12

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 104 str.

Věk: 6+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

TÝNIN OSTROV:
KAVÁRNA NA
PLÁŽI

4,
8
1 229,-

9,
15 199,-

Příroda dokáže vykouzlit neuvěřitelné
zázraky. Umí být divoká, krásná, tajemná i nebezpečná. Nechte se fascinovat
magickými přírodními jevy a odhalte,
co ve skutečnosti stojí za sopečnými
erupcemi, jak vzniká polární záře nebo
proč někdy oceán v noci světélkuje.
Nechybí zábavné úkoly a spletitá bludiště, díky kterým si každou kapitolu
ještě víc užijete!

Týna se právě přestěhovala do nového města, kde musí chodit do
nové školy. Není z toho vůbec nadšená a nepovzbudí ji ani to, že se
ocitla na krásném tropickém ostrově. Její příchod vzbudí ve třídě
mírné pozdvižení, ale Týna se brzy
skamarádí s milovnicí přírody a zvířat Meg, hudebně nadanou Kájou
a Ceci, odbornicí na módu a pečení dortíků. Týnina máma koupila
starou loděnici a hodlá ji přestavět
na literární kavárnu. Týna se bojí, že
přijdou o všechny peníze a odvážný
projekt zkrachuje dřív, než začne.
Moře, delfíni a začátek na nové
škole na tropickém ostrově

Věk: 8+, 145 × 205 mm, brož., 200 str.

TROLLOVÉ –
KNÍŽKA PLNÁ AKTIVIT
S FIGURKOU VĚTVÍKA

FASCINUJÍCÍ
PŘÍRODNÍ JEVY

9,
3
1 169,-

Pestrobarevná knížka, která obsahuje nejen komiksový příběh o zachránci Větvíkovi, ale také
zajímavé aktivity těsně spjaté s dějem a k tomu
i samolepky a hlavně originální figurku opatrného trollího zachránce Větvíka!

Věk: 4+, 208 × 278 mm, brož., 24 str.

Věk: 7+, 250 × 250 mm, brož., 32 str.

ZÁBAVNÁ
LOGOPEDIE

4, 1
1 139,

Nácvik správné výslovnosti patří
v mnoha rodinách ke každodenní
rutině. Proto je důležité, aby procvičování všechny zúčastněné
bavilo, bylo pestré a zábavné.
Sešit, který máte před sebou,
všechna tato kritéria splňuje. Vše
je předkládáno nenásilnou formou prostřednictvím zábavných
úkolů, popisováním obrázků, rýmováním či vyprávěním.
Najdete zde artikulační cvičení,
ale i úkoly věnované řečovému
rozvoji, grafomotorice, početním
dovednostem a prostorové orientaci.

Věk: 5+, 210 × 297 mm, brož., 48 str.
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MOCNĚJŠÍ NEŽ MEČ
Možná ti to neřekli, ale stal ses hlavním hrdinou románu! Probouzíš se v Astorii, zemi
stvořené z příběhů, a jediné, co je tu doopravdy skutečné, jsi TY. Všechno, co napíšeš, nakreslíš nebo načmáráš, se tu probudí k životu, což je strašně moc důležité.
Astorie je totiž v ohrožení a ty ji musíš zachránit. Tak tužku do ruky, dobrodružství
začíná!

ŠELMY Z OLYMPU –
STRÁŽCE STÁJÍ

9, 3
9
2 2 9,

Démonovi se naskytla nebývalá šance. Jako syn boha Pana má možnost
opustit rodnou vesničku v horách
a na zkoušku pracovat ve stájích na
Olympu! V jedenácti letech opravdu
slušná kariéra. O zvířata se starat
umí – navíc rozumí jejich řeči. Tady
však na něj čekají šelmy a nestvůry
z mýtů a bájí. Těm se samozřejmě
nelíbí, že o ně pečuje člověk, i když
je to polobůh. Jak si Démon poradí
v této náročné situaci? Jak zvládne
splnit požadavky bohů?

Sp ol u a u to re m
té h le kn ih y
b u d eš ty!

Dokonalá kombinace humoru,
dobrodružství a řecké mytologie!

Věk: Věk:
10+, 9+,
248139
str.,×145
210×mm,
210 brož.,
mm, pevná
312 str.
vazba

Věk: 8+, 130 × 193 mm, váz., 152 str.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
NAŠLO SE KOŤÁTKO!

9, 1
1 149,

Maminka malé Lily přinese domů tři slabá koťátka, která se našla opuštěná venku pod keřem. Kočičí miminka potřebují hlídat a pravidelně krmit. Celá rodina, včetně fenky Meg, si malé chlupáče ihned zamiluje. Lily se snaží co
nejvíce pomáhat a o mláďátka pečovat. Podaří se koťátka zachránit, nahradit jim maminku a najít nový domov?
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Již vyšlo:

PŘÍBĚHY
SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
UZDRAVENÝ PONÍK
NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO
ZASNĚŽENÁ ČERVENKA
OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK
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4,
8
1 229,-

Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 132 str.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

VERČA
A PRASOROŽEC –
JEDNOROŽCEM MŮŽE
BÝT KAŽDÝ

9,
19 249,-

MOJE PRVNÍ
ENCYKLOPEDIE –
ATLAS SVĚTA
Pro všechny děti, které chtějí začít objevovat svět!
S tímto bohatě ilustrovaným atlasem procestují celou zeměkouli a seznámí se se
všemi světadíly. Prosřednictvím více než
dvaceti názorných map zjistí spoustu
zajímavostí, které si díky obrázkům snadno
zapamatují. Nechybí velký plakát mapy
světa, který si mohou nalepit na zeď!

V Šotkově dostává každé dítě k desátým narozeninám kouzelného tvora. Verča se těší na půvabného a jemného jednorožce, ale v den jejích
narozenin k ní kouzelnou mlhou přihopká prasorožec! Proč je svět tak nespravedlivý a nadělil
jí tohle růžové cosi? Vždyť celá škola ví, že si
přála jednorožce!
Verča však ještě netuší, že
díky jedinečnému prasorožci pozná, že vzhled není to hlavní. Mnohem důležitější je dobrosrdečnost
a opravdové přátelství.

S v el kou
a
m a p o u s v ět
t
i
u v n ř!
Věk: 5+, 260 × 260 mm, váz., 48 str.

Věk: 8+, 140 × 205 mm, váz., 200 str.

KLUB TYGRŮ –
FANTOM BENÁTEK

9,
3
2 299,-

4,
4
1 179,-

Klub Tygrů se tentokrát ocitá v italských Benátkách, městě protkaném mnoha a mnoha kanály.
Při procházce spletí tajemných uliček potkají
záhadného gondoliéra, jehož chování je k smrti
vyděsí. Zdá se však, že strach nenahání jenom
jim. Kamarádi Biggi, Luk a Patrik se nechtěně
zapletou do obzvláště nebezpečného dobrodružství. Podaří se jim i tentokrát vyváznout se
zdravou kůží a přispět k rozuzlení napínavého
příběhu? Zapoj se do
pátrání i ty a zažij celé
4,
dobrodružství z první
14 179,ruky!

KLUB TYGRŮ –
OSTROV DĚSIVÝCH
GORIL
Poklidnou výletní plavbu po moři pokazí náhlá bouřka a zažene člun s Biggi, Lukem a Patrikem na záhadný ostrov, o kterém se vypráví
strašidelné historky. Když najdou jeskyni
a v ní zamčenou mříž, vyděsí je ohlušující řev,
a před nimi se objeví přízračně bílé gorily.
Kamarádi z Klubu Tygrů uprchnou, ale záhada
jim nedá spát.
Má tajemná jesky,ně něco společ44179,1
ného s nedávnými
loupežemi, které
zatím nikdo nevyřešil?

Také vyšlo:

Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ –
OŽIVLÁ MUMIE

KLUB TYGRŮ
POBŘEŽÍ KOSTER
Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.

4,
4
1 179,-

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 128 str.
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PŘEŽILI JSME! –
PŘES PALUBU

9,
15 199,-

Výlet na moře spojený s pozorováním velryb měl
být největším dobrodružstvím Travisova života.
Pak ale došlo k nehodě. Loď se převrátila a celá
posádka skončila v ledových vlnách. Travis a Marina, dvanáctiletá dcera kapitána, ztratili všechny
z dohledu. Dokážou ovládnout paniku, udržet se
na hladině a doplavat do bezpečí?
Napínavý příběh,
díky kterému se
dozvíš, jak postu,povat, když spad59199,1
neš do ledové vody.

STÁJE ZLATÁ HVĚZDA –
ROZHODUJÍCÍ ZÁVOD

4,
4
1 179,-

Poppyin svět se hroutí. Stáje Zlatá hvězda se
dostaly do finančních potíží a hrozí, že je strýček s tetou budou muset prodat. Pokud se tak
stane, přijde Poppy o svá milovaná zvířata
i o nejlepší kamarádky Milly a Katii. Naděje ale
umírá poslední a tak Poppy napne všechny své
síly a začne trénovat na nadcházející parkurovou soutěž. Odměna pro vítěze je vysoká a na
záchranu stájí by
stačila. Dokáže ale
tento těžký úkol
4,
4
1 179,zvládnout?

Již vyšlo:

STÁJE ZLATÁ
HVĚZDA –
ZTRACENY
V BOUŘCE

Již vyšlo:

PŘEŽILI JSME! –
LAVINA
Věk: 9+, 130 × 193 mm, váz., 112 str.

Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 152 str.

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ –
SRÁŽKA SVĚTŮ

9,
7
2 349,-

Brána mezi světy je otevřena a všechny postavy ze Země příběhů – hrdinové i padouši – mohou volně vstupovat do
naší reality. Conner si myslí, že nic horšího se stát nemohlo. Ale jen do okamžiku, kdy zmizí Alex! Conner a jeho
přátelé to bez ní nebudou mít jednoduché. Musí vybojovat tu největší bitvu, na jejímž výsledku závisí vše. Osud
a bezpečí těch, které milují, ale i mnohem víc. Dokážou vyhrát a obnovit pořádek mezi lidským a pohádkovým
světem?
Velkolepé finále je tady! Závěrečný díl úspěšné série ze světa pohádek.
Již vyšlo:

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ –
KOUZELNÉ
PŘÁNÍ (1. díl)
NÁVRAT
KOUZELNICE (2. díl)
VAROVÁNÍ BRATŘÍ
GRIMMŮ (3. díl)
ZA HRANICE
KRÁLOVSTVÍ (4. díl)
NA VLNÁCH
FANTAZIE (5. díl)
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9,
23 299,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

Věk: 9+, 145 × 210 mm, váz., 280 str.

9,
27 349,-

9,
27 349,-

PRVNÍ POMOC
PRO DĚTI

,79 99,-

Ošetřit odřené koleno zvládne
každý. Ale co když se stane něco
vážnějšího? Mohou první pomoc
poskytnout děti? Rozhodně ano!
Jen musí vědět, jak na to.
Co dělat s kamarádem, který se
uhodil do hlavy a ztratil vědomí?
Jak poznat infarkt nebo mrtvici?
Je možné zastavit silné krvácení?
To a řadu dalších věcí se děti dozvědí v této ilustrované příručce.
Naučí se rozpoznat, kdy jde o život, a zjistí, jak na to správně zareagovat.

ZÁZRAKY
LIDSKÉHO TĚLA

9,
3
2 299,-

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

ro v ést
Ví š, ja k p rdc e?
m a sáž s
Věk: 9+, 830 × 240 mm, 10 str.

NAŠÍ REPUBLICE
JE 100 LET

4,
8
1 229,-

V roce 2018 jsme oslavili sto let
od založení naší republiky. Za tu
dobu ušla dlouhou cestu, na které ji provázely vzestupy i pády.
Všechny tyto události a skutky se
zapsaly do historie a vytvořily základ pro to, čím je naše země
dnes. Pojďme si proto připomenout vše důležité, co se za uplynulých sto let odehrálo. Zavzpomínejme na to, co jsme vybudovali,
ale i zničili. Připomeňme si, kde
máme kořeny, a inspirujme se tím,
co nás proslavilo ve světě.

Věk: 10+, 167 × 220 mm, váz., 108 str.

Věk: 10+, 240 × 325 mm, váz., 80 str.

SVĚT –
FAKTA A ZAJÍMAVOSTI
PRO ZVÍDAVÉ DĚTI

4,
8
1 229,-

Chytrá kniha pro malé myslitele,
kteří mají rádi velké myšlenky!
Víš, jak funguje jízdní kolo? Tušíš,
které zvíře je nejrychlejší? Dokážou létající mniši skutečně létat?
Tato knížka je stejně pestrá jako
svět kolem nás. Nech se vést a obdivuj, co všechno dokáže příroda,
zvířata, rostliny či lidé. Fantastické
stroje tě vynesou do oblak, s mořskými obry se zas potopíš pod hladinu moře. Budeš pozorovat záhadné jevy na obloze a s odvážnými
průzkumníky navštívíš zajímavé
kouty naší planety.

Věk: 8+, 218 × 249 mm, brož., 48 str.
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DETEKTIVOVÉ –
PŘÍPAD
UKRADENÝCH
DIAMANTŮ

9,
5
1 199,-

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY –
NOVÁ ČLENKA SMEČKY
Taylor, Saša a Kim přizvaly svou kamarádku Briannu, aby se k nim připojila a stala se novou členkou
psího klubu, který před časem založily. Brianna má
velkou radost, přesto se ale cítí trochu odstrčená.
Psy miluje a sladkou fenku Lily by si nejraději vzala
domů. Dokáže svou matku přesvědčit, aby jí to
dovolila? Zbaví se pocitu, že je mezi kamarádkami
„páté kolo u vozu“?

Gertie, Charlotte, Felix a Stanley milují záhady. A taky matiku, kterou k odhalování nepravostí s nadšením používají. Když se po městě začne povídat,
že bylo vykradeno klenotnictví a policie už má dokonce pachatele, něco se
jim na tom nezdá…
Připoj se k nim a pusť se do pátrání.
Zjistíš, že matika není nuda a že kriminální případy mají ke slovním úlohám
blíž, než si myslíš!

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Pá t re j a vyukžuij!
m a ti

Již vyšlo:

PSÍ ZÁCHRANÁŘKY –
BÁJEČNÝ PES
ŠTĚNĚ PRO ŠTĚSTÍ

Věk: 10+, 140 × 210 mm, váz., 136 str.

STAR WARS™ –
DARTH MAUL –
SYN DATHOMIRU

9,
9
3 499,-

Darth Maul, nadaný učedník sithského lorda Sidiouse, odhodlaně kráčí po cestě
temné strany Síly. Je tajnou zbraní svého
mistra, jenž splétá složitou síť intrik s cílem
oslabit řád Jedi a vyčkává na příležitost
zasadit rozhodující úder. Maulovi však
dochází trpělivost, a tak se vydá po
stopách zajaté padawanky, aby konečně
změřil síly s nenáviděným nepřítelem…
V osudu Dartha Maula je však kromě střetnutí s Jedii vepsáno i nevyhnutelné zúčtování s mistrem a je jen otázkou času, kdy
k němu dojde…
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9, 5
9
1 1 9,

Věk: 12+, 170 × 260 mm, váz., 200 str.

Věk: 10+, 129 × 193 mm, váz., 200 str.

KROTITELÉ ZÁHAD –
POMSTA PRASTARÉ
MUMIE

9,
9
1 249,-

Temnými uličkami města se plíží děsivý
zloděj. Kůže z něj odpadává v cárech a line
se za ním nepříjemný zápach. Je to tři tisíce
let stará mumie, která touží po špercích
a po pomstě!
Vypořádat se s ní mohou jen Billy Flint
a Charly Steelová – členové přísně tajné
policejní jednotky, která odhaluje záhady,
na něž je běžný rozum krátký. Dokážou
zjistit, kdo prastarého netvora oživil, a zastaví ho dřív, než bude pozdě?

no, zá ke řn í
Ta jem st ví, na dp řiroze
brodružn é
zá po rá ci i hu m or v do
ec hn y
detektiv ní sé rii pro vš
m ilo vn ík y na pětí!
Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 208 str.

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
NA TITANIKU

9,
19 249,-

Přečtěte si dobrodružný příběh o zvířatech, lidech, statečnosti, věrnosti
a přátelství na pozadní dramatických
historických událostí.
Když voříšek Mutt zjistí, že má jeho
milovaná Alice odplout do Ameriky
bez něj, je rozhodnutý následovat ji
za oceán za každou cenu. A tak s pomocí krysáka Leona pronikne na obrovskou loď jménem Titanik. Černé
pasažéry však odhalí kapitánova kočka Clara. Ta Muttovi slíbí, že pokud se
postará o tři koťata, která někdo odložil do záchranného člunu, neprozradí ho. Pak však údajně nepotopitelná loď narazí na ledovec. Závod
s časem začíná…

BÁRA KROTÍ AMERIKU
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje. Pak se ale objeví teta Sylva s nečekanou
nabídkou. Rozhodla se, že letošní školní rok
stráví s Marcelou ve Spojených státech a že Bára
pojede s nimi. Zajímavý nápad, ale jak to tam
samy zvládnou? Bára se nedá, přestože to nebude mít se svou znalostí angličtiny ve škole jednoduché. Podaří se jí nakonec zkrotit i hrdou Ameriku a získat respekt spolužaček?

9,
15 199,-

9,
9
1 249,-

a
Sym p a ťa č k !
Bá ra je z p ět

Již vyšlo:

BÁRA KROTÍ RODINU
Věk: 10+, 140 × 205 mm, váz., 200 str.

SPIRIT ANIMALS:
SOUMRAK
STRÁŽCŮ –
KROTITEL BOUŘÍ

9,
9
1 249,-

Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan – kdysi
hrdinové Erdasu, jsou nyní psanci
pronásledovaní krutými žoldáky, Přísežníky. V naději, že naleznou odpovědi na své otázky prchají do pouštního města Niloje. Objeví zde tajnou
knihovnu, plnou starých knih a svitků, ve kterých je uchovávána prastará
moudrost Erdasu. Tu pomáhají střežit
jejich staří známí: Takoda, Xanthé
a opičák Kov. Nebudou teď díky přítomnosti Zelenopláštníků vystaveni
zbytečnému nebezpečí? Naleznou
Zelenopláštníci v prastaré knihovně
to, co hledají?
7. díl oblíbené fantasy série Spirit
Animals: Soumrak strážců.

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 184 str.

Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 272 str.

MŮJ PRÁZDNINOVÝ
DENÍK

9,
3
1 169,-

Tenhle prázdninový deník je naprosto dokonalý!
Najdeš v něm všechno, co od správného deníku
očekáváš. Prostor na zápisky, kreslení, vlepování
obrázků a fotek a hlavně – spoustu vychytaných
tipů na léto, díky kterým zažiješ ty nejlepší
prázdniny svého života. Jsou tu i skvělé nápady
na tvoření, focení, výrobu domácí zmrzliny
a chytré rady, jak si přivydělat peníze…

9,
13 169,-

Již vyšlo:

MŮJ TVOŘIVÝ DENÍK
Věk: 8+, 136 × 190 mm, brož., 176 str.
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POZNÁVEJ SVĚT –
EVROPA

9,
9
1 249,-

Přehledná a srozumitelně napsaná encyklopedie plná názorných obrázků a fotek!
Získáš přehled o všech evropských státech,
zavedeme tě k významným kulturním památkám, na tajemná místa a k podivuhodným přírodním útvarům. Poznáš překvapivé
národní zvyky, symboly nebo tradiční
způsoby oblékání.
Přesvědč se, že Evropa je rozmanitý a barevný kontinent, který stojí za to prozkoumat. Tak se do toho pusť!

v l é tě
e
et
d
Je a n i čí?
r
d o za h
Věk: 10+, 240 × 265 mm, váz., 64 str.

MAGNUS CHASE
A BOHOVÉ ÁSGARDU –
PŘÍBĚHY Z DEVÍTI
9,
9
1 249,SVĚTŮ
V devíti říších stále není klid. A protože
Magnus Chase odjel navštívit sestřenici Annabeth, nezbývá, než aby svou
kůži nesli na trh jeho staří známí – odvážná Samirah a její snoubenec Amir,
trpaslík Blitzen a elf Hearthstone, drzá
Mallory Keenová, lamželezo Nedorost
Gunderson, bojovný Týdžej Jefferson
a proměnlivá/ý Alex Fierro. Povede se
jim pod ochrannou rukou boha Ódina
vystopovat hromovládce Thora a znovu oddálit ragnarök, den zkázy?

ALCHYMISTŮV
UČEŇ
Centrum umění a vědy, ale také
křivolaké uličky a v nich ukryté
alchymistické dílny – to je Praha
za vlády císaře Rudolfa II. Své
štěstí sem přichází hledat chudý
chlapec Gluša, skončí ale na ulici
jako žebrák. Pomocnou ruku mu
nabídne mistr Luper. Pod jeho
vedením proniká do tajů alchymie a naprosto propadá jejímu
kouzlu. Bohužel však netuší, že
se zaplétá do temné hry, ve které
se hraje o nejvyšší sázky: o lidskou duši a holý život…

9,
9
1 249,-

Věk: 13+, 135 × 203 mm, brož., 224 str.

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

,79 99,-

Bo nu so vý dí l k tri logii
Magnu s Ch as e
a bo ho vé Ágard u!
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Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 144 str.

Věk: 8+, 830 × 240 mm, 10 str.

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF LÉTO 2019

Jméno a příjmení: ………………….……....………………….…......…….........…..... Třída: ……........
Celkový počet objednaných titulů je ……........ ks. Celková cena objednávky je ….......…. Kč.
Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.

Datum: ………........... Podpis rodičů: ………...........

Tento kupón neposílejte do Fragmentu, odevzdejte jej paní učitelce/panu učiteli ve škole.
Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

280 zvířecích omalovánek

239 Kč

Luštění pro děti – vtipy ze školních lavic

Album prvňáčka – Můj první rok ve školní lavici

159 Kč

Magnus Chase a bohové Ásgardu – Příběhy z devíti…

Alea – dívka moře: Barevné vody

239 Kč

Alea – dívka moře: Síla přílivu

239 Kč

Alea – dívka moře: Tajemství oceánů

Klubová Počet
cena
kusů

Klubová Počet
cena
kusů

Schleich: Tajemství spolku Horse Club

159 Kč

199 Kč

Slavné kluby – FC Barcelona

219 Kč

Máme rádi mláďata

239 Kč

Slavné kluby – Real Madrid

219 Kč

Máša a medvěd – Aktivity s hračkou

144 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Krotitel bouří

199 Kč

239 Kč

Máša a medvěd – Sbírka pohádek

219 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Rozhodující závod

144 Kč

Alea – dívka moře: Volání z hlubin (audiokniha)

199 Kč

Minecraft – Začínáme hrát

199 Kč

Stáje Zlatá hvězda – Ztraceny v bouřce

144 Kč

Alea – dívka z moře: Volání z hlubin

199 Kč

Minecraft Mobestiář

239 Kč

Star WarsTM – Darth Maul – Syn Dathomiru

399 Kč

Alchymistův učeň

199 Kč

Mocnější než meč

239 Kč

Staré pověsti české – pro děti

184 Kč

Bára krotí Ameriku

199 Kč

Moje první encyklopedie – Atlas světa

239 Kč

Sto a jeden dalmatinec

199 Kč

Bára krotí rodinu

159 Kč

Mortina

159 Kč

Svět

184 Kč

Bezva křížovky + Hry a rošťárny pro kluky a holky

119 Kč

Mortina a protivný bratranec

159 Kč

Svět bludišť

199 Kč

Coder Dojo – Tvořte kódy: Navrhněte vlastní hru

184 Kč

Mortina a přízračný kamarád

159 Kč

Šelmy z Olympu – Strážce stájí

184 Kč

Coder Dojo (nano) – Tvořte kódy

199 Kč

Moto a já

159 Kč

Tajemní zachránci – Kouzelná liška

129 Kč

Čarovní jednorožci – Kouzelný les

139 Kč

Můj prázdninový deník

139 Kč

Tajemní zachránci – Nebeský jednorožec

129 Kč

Čarovní jednorožci – Ukradené mraky

139 Kč

Můj tajný deník

184 Kč

Tajemní zachránci – Pták Ohnivák

144 Kč

Dcera ohně

199 Kč

Můj tvořivý deník

139 Kč

Terezka a ušáček

159 Kč

Detektivové – Případ ukradených diamantů

159 Kč

Naší republice je 100 let

184 Kč

Tlapková patrola – Na den králem

159 Kč

Dýchej jako medvídek

219 Kč

Noční obloha od jara do zimy

Tomáš a jeho přátelé – Aktivity s hračkou

144 Kč

Enchantimals – Hrátky se zvířátky

144 Kč

Ohnivý kamínek

184 Kč

Trollové – Knížka plná aktivit s figurkou Větvíka

139 Kč

Fascinující přírodní jevy

159 Kč

Phineas a Ferb – Kniha vtipů

119 Kč

Týnin ostrov: Kavárna na pláži

184 Kč

Fortnite – 100% neoficiální průvodce

199 Kč

Po stopách českých filmů a pohádek

184 Kč

Učebnice dobrých mravů

199 Kč

Hravý průvodce Prahou

279 Kč

Poznávej svět – Evropa

199 Kč

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Rytíři

279 Kč

Procházky Prahou filmovou

199 Kč

Velká encyklopedie s 3D obrázky – Super stroje

239 Kč

Verča a prasorožec – Jednorožcem může být každý

199 Kč

Jak vycvičit draka – Omalovánky
Jak vycvičit draka – Úplný filmový průvodce

79 Kč

79 Kč

Název knihy

79 Kč

219 Kč

První pomoc pro děti

79 Kč

79 Kč

Přežili jsme! – Lavina

159 Kč

Vládkyně ohně

199 Kč

159 Kč

Přežili jsme! – Přes palubu

159 Kč

Vlak do zázračných světů – Prokletá zásilka

239 Kč

Klub Tygrů – Fantom Benátek

144 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Našlo se koťátko!

119 Kč

Vodník Mokřálek a zlatá šupinka

219 Kč

Klub Tygrů – Ostrov děsivých goril

144 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko

119 Kč

Zábavná logopedie

114 Kč

Klub Tygrů – Oživlá mumie

144 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček

119 Kč

Zázračná příroda – Lesy a pralesy

199 Kč

Klub Tygrů – Pobřeží koster

144 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník

119 Kč

Zázraky lidského těla

239 Kč

Kniha pro neohrožené dobrodruhy

199 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka

119 Kč

Země příběhů – Kouzelné přání

239 Kč

Koně – Příběhy z celého světa

159 Kč

Příroda od jara do zimy

239 Kč

Země příběhů – Na vlnách fantazie

279 Kč

Kouzelný králíček – Strážce klíče

119 Kč

Psí záchranářky – Báječný pes

159 Kč

Země příběhů – Návrat Kouzelnice

279 Kč

Krotitelé záhad – Pomsta prastaré mumie

199 Kč

Psí záchranářky – Nová členka smečky

159 Kč

Země příběhů – Srážka světů

279 Kč

Legendární tvorové – Draci

184 Kč

Psí záchranářky – Štěně pro štěstí

159 Kč

Země příběhů – Varování bratří Grimmů

279 Kč

Legendární tvorové – Jednorožci

184 Kč

Robinson Crusoe – pro děti

184 Kč

Země příběhů – Za hranice království

279 Kč

Jóga na každý den
Karina Garcia – Vyrob si sliz

LEGO® Disney Princezna™ Samolep. kníž. s aktivitami

Robinson Crusoe (audiokniha pro děti)

144 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Ježeček Jája

119 Kč

LEGO® ICONIC Narozeninová knížka

199 Kč

99 Kč

Samolepky se smajlíky

184 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Kočička Kiki

119 Kč

LEGO® NEXO KNIGHTS Digitální duel

159 Kč

Scratch Wars – Extra výhodný balíček pro Appku

319 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly

119 Kč

Luštění pro děti – lidské tělo

79 Kč

Scratch Wars – Prázdninová akce 2+1 booster zdarma

159 Kč

Zvířecí hrdinové – Na Titaniku

199 Kč

Luštění pro děti – neuvěřitelný svět

74 Kč

Schleich: Památníček spolku Horse Club

199 Kč

SLAVNÉ KLUBY –
FC BARCELONA

9,
21 269,-

Věk: 8+, 170 × 240 mm, brož., 176 str.

Projděte se Prahou a vydejte se do míst, která
znáte z filmového plátna nebo z televize!
Dozvíte se například, jak dnes vypadá škola
z filmu Obecná škola. Zjistíte, kde kotvil Saturninův hausbót nebo ve kterém domě bydlel
Pan Tau a jeho dvojník Alfons. Poznáte uličky
ze Záhady hlavolamu i zahradu z komedie
Adéla ještě nevečeřela. Vstoupíte zkrátka tam,
kde to důvěrně znáte, ale osobně jste tam ještě nebyli.

9,
21 269,-

Fanoušci královského klubu Real
Madrid jistě uvítají skvělého průvodce bohatou historií i současností nejslavnějšího fotbalového
klubu. Provede vás po místech,
s nimiž je klub spojený, představí
spoustu slavných hráčů, trenérů
i dalších lidí, bez nichž by Real
Madrid nebyl světoznámou značkou.

Poutavý příběh o slavném katalánském velkoklubu se spoustou informací, zajímavostí a vtipných historek
o stadionu Camp Nou, mnoha dávných i současných fotbalistech a trenérech klubu, nezapomenutelných
zápasech a šokujících přestupech. To
vše atraktivní formou s mnoha krásnými fotografiemi.

PROCHÁZKY
PRAHOU FILMOVOU

SLAVNÉ KLUBY –
REAL MADRID

9,
9
1 249,-

Věk: 8+, 170 × 240 mm, brož., 176 str.

SAMOLEPKY
SE SMAJLÍKY

4, 8
1 229,

Užijte si skvělou zábavu se smajlíky! Vyberte ty správné a dejte
ostatním najevo, jak se právě cítíte. V knize najdete více než 1000
samolepek a 24 přáníček a pohlednic, které můžete dozdobit.
Buďte cool a pošlete je kamarádům poštou.

4,
18 229,-

Již vyšlo:

PO STOPÁCH
ČESKÝCH FILMŮ
A POHÁDEK
148 × 210 mm, brož., 144 str.

Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 64 str.

