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Vážení čtenáři,
držíte v rukou katalog s vánoční nabídkou dětských knih z nakladatelství Egmont.
Katalog obsahuje knižní novinky z roku 2018 i starší tituly a ceny v něm jsou
zvýhodněné o 20 % a více oproti cenám v knihkupectvích. Na stranách 12 a 14 najdete
speciální cenovou nabídku knih se slevou 40-60 %.
Cenová nabídka z tohoto katalogu platí pouze v případě, že si knížky objednáte
prostřednictvím Vaší základní nebo mateřské školy, kde děti katalog obdržely.
Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Báječná a bláznivá životní cesta
hlavní představitelky seriálu Soy Luna!
Jen ten, kdo si přečte tyhle
stránky, zjistí, jaká je
v soukromí, jaký je její styl,
její nejlepší i nejhorší vlastnosti
a o čem sní.
165 x 230 mm, brož.,
148 str., od 8 let

Jak lze objednat knížky z tohoto katalogu?
Na straně 13 najdete objednávkový list. Vyplňte jej a zaškrtněte knížky, o které máte
zájem. Vytržený nebo okopírovaný objednávkový list odevzdejte pedagogovi, který
na Vaší škole zajišťuje spolupráci se školním klubem Egmont. Objednané knížky pak
budou doručeny do Vaší školy, kde Vám je předá příslušný pedagog.
Objednávky z tohoto katalogu prosím nezasílejte přímo do Egmontu,
ani do společnosti Albatros Media.

269 Kč
SLIZ S VODNÍMI
PERLAMI ORBEEZ

Zkombinuj dva nejúžasnější měkké
a zároveň pružné materiály a vyrob
můj oblíbený vynález: Sliz s vodními si
perlami.

UDĚLEJ TO TAKHL
E!
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½ lžičky hydrogelových
kuliček Orbeez nebo
jiných
vodních perel*

•

1 šálek a 60 ml vody

•

100 ml čirého lepidla

•

½ lžičky jedlé sody

v tubě

•

Namoč ½ lžičky
hydrogelových kuliček
do šálku vody asi na
30 minut.

SLIZ S VODNÍMI
2 EEZ
PERLAMI ORB

CO BUDEŠ POTŘEB
OVAT
•

malou, nebo středně

míchátko (lžíci, silikono
vou stěrku,
nebo dřívko)

Zkombinuj dva nejúžasnější měkké si
a zároveň pružné materiály a vyrob
můj oblíbený vynález: Sliz s vodními
perlami.

Do misky nalij
100 ml čirého lepidla.

4-5 lžiček roztoku
na kontaktní
čočky

•

2

•

24

½ lžičky hydrogelových
jiných
kuliček Orbeez nebo
vodních perel*

•

1 šálek a 60 ml vody

•

100 ml čirého lepidla

•

½ lžičky jedlé sody

v tubě

na kontaktní
• 4-5 lžiček roztoku
čočky
velkou misku
• malou, nebo středně
vou stěrku,
silikono
• míchátko (lžíci,
nebo dřívko)

HOTOVO? NALEP

A HURÁ NA

SEM ZA
DALŠÍ STRÁNKU VĚTVÍKA ŽALUD.
!

TEĎ SI MŮŽU
VŠECHNY
ŽALUDY SCHOV
AT DO
ZÁSOBY VE
SVÉM BUNKR
U.

HOTOVO? NALEP

SEM ZA VĚTVÍKA
ŽALUD.
A HURÁ NA
DALŠÍ STRÁNKU
!

VĚTVÍK BĚHEM
SVÉ MISE
NASBÍRAL?
SPOČÍTEJ
JE A ČÍSLO
NAPIŠ.

22

15.12.2017

2

249 Kč

KOLIK ŽALU
DŮ

02_IN.indd

199 Kč

159 Kč

Staňte se módními expertkami
se svými oblíbenými poníky
a nechejte se inspirovat kouzlem
přátelství! Buďte kreativní
a užijte si spoustu zábavy
se samolepkami, šablonami
a barevnými vzory, které najdete
uvnitř téhle trendy knihy!
200 x 250 mm, krouž.,
56 str., od 5 let

KDYŽ SE VŠIC
HNI KAMARÁDI

VRÁTÍ DO TROLLÍ
KOVA, ROZHO
USPOŘÁDAT
DNOU SE
NA
OSLAVUJ SPOLEČ VĚTVÍKOVU POČEST
VEČÍRE
NĚ S NIMI
TÍM, ŽE DOKON K!
A VYBARVÍŠ
ČÍŠ
OBRÁZEK.

CÍL

TOYTROLL

25

MY LITTLE PONY –
KNIHA MÓDY

START

0314_XNOV

Do misky nalij
100 ml čirého lepidla.

z polymeru, které
hydrogelové kuličky
* Jedná se o malé
v želé. Seženeš je
vodu a proměnit se
etech nebo
dokážou nasáknout
i potřebami, hobbymark
v obchodech s výtvarným
na internetu.

S POMOCÍ

22

Namoč ½ lžičky
hydrogelových kuliček
do šálku vody asi na
30 minut.

KAMARÁDŮ
DOVEDE VĚTVÍK
STRANU LESA, TARANTULÁKA NA DRUHO
KDE NAJDO
U JEHO RODINUU
PROJDI SPOLEČ
NĚ S TROLLY
.
LABYRINTEM!

EGM17GLO

1

velkou misku

OVAT
CO BUDEŠ POTŘEB

HLE!
TO TAKreceptů
Patnáct
bez boraxu
od známé slimerky Kariny
Garcii z tebe udělá mistra
výroby vlastního slizu!
Naučíš se, jak udělat Zlatý
sliz, Sliz, co svítí ve tmě,
Balonkový sliz a spoustu
dalších.
178 x 190 mm, brož.,
80 str., od 8 let

UDĚLEJ

25

V téhle knížce vás čeká komiksový příběh
o zachránci Větvíkovi, aktivity těsně
spjaté s dějem a k tomu i samolepky
a hlavně originální figurka Větvíka!
208 x 278 mm, brož.,
24 str., od 3 let

139 Kč

KARINA GARCIA –
VYROB SI SLIZ

* Jedná se o malé
hydrogelové kuličky
z polymeru, které
dokážou nasáknout
vodu a
v obchodech s výtvarným proměnit se v želé. Seženeš je
i potřebami, hobbymark
na internetu.
etech nebo

TROLLOVÉ – KNÍŽKA PLNÁ AKTIVIT
S FIGURKOU VĚTVÍKA

169 Kč

219 Kč

13:20

EGM17GLO

0314_XNOV

TOYTROLL

02_IN.indd
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DreamWorks Trolls © DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

13:21

199 Kč
3

DISNEY – VÁNOČNÍ SBÍRKA
POHÁDEK

VAMPIRINA –
VYBARVUJ, ČTI SI, NALEPUJ

Celá parta je zase tady! Blesk
McQueen a Burák, Woody a Buzz,
Mike a Saly a nejen oni!
Vypravte se na neuvěřitelnou
cestu do pohádkového světa
vašich oblíbených hrdinů
a zažijte s nimi veselá
i napínavá dobrodružství.
222 x 233 mm, váz., 304 str., od 4 let

Nechte se vtáhnout do neobyčejného
Vampirinina světa. Vybarvěte své oblíbené
hrdiny nebo použijte pestrobarevné
nálepky, které najdete uvnitř knihy,
a dotvořte příběh. Stačí vám k tomu jen
vaše představivost a tato kniha. Bavte se!
205 x 295 mm, brož.,
24 str., od 6 let

99 Kč

119 Kč

399 Kč

319 Kč

VAMPIRINA – PŘÍBĚHY PODLE SERIÁLU
Seznamte se nejen s Vampirininou skvělou rodinou,
ale také s drmolícími chrliči, upjatými duchy
a masožravými rostlinami. Bezva strašidelná
zábava je zaručena!
205 x 285 mm, váz.,
64 str., od 5 let

DISNEY POHÁDKOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Těšte se na Vánoce spolu s oblíbenými hrdiny
z Disney pohádek!
Každý den, který zbývá do Vánoc, si přečtěte jeden
klasický příběh z tohoto nevšedního adventního
kalendáře. Štědrý den bude s každou pohádkou blíž
a blíž!
350 x 540 mm, váz., 612 str., od 4 let

199 Kč

249 Kč

599 Kč

COCO – KNIHA MASEK

24

KNÍŽEK
DO VÁNOC

Přidej se k Miguelovi a Dantemu
a prožij s nimi to nejúžasnější
dobrodružství v Říši zesnulých!
Nasaď si masku své oblíbené
postavy a vejdi v ní přímo do
děje!
210 x 270 mm, váz.,
24 str., od 5 let

139 Kč

479 Kč

114 Kč

COCO – VYBARVUJ, ČTI SI, NALEPUJ
Přečti si příběh o Miguelovi a Dantem a potom si svoje oblíbené
hrdiny vybarvi nebo je najdi na archu samolepek a nalep je na
správné místo. Zapoj svou fantazii a dobře se u toho bav!
205 x 295 mm, brož., 24 str., od 5 let

4

© Disney Enterprises, Inc. and Pixar.
© Disney Enterprises, Inc.

119 Kč

99 Kč

5

249 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2 –
PŘÍBĚH PODLE FILMU

TLAPKOVÁ PATROLA:
5MINUTOVÉ POHÁDKY

Úžasňákovi jsou zpátky, ale ani jejich
neuvěřitelné hrdinské činy jim nezaručí
obdiv a úctu veřejnosti. Superpadouch
znovu ohrožuje bezpečnost občanů.
Parrovi musí najít způsob, jak společně
zachrání město před jistou zkázou.
Podaří se Úžasňákovým uspět
i tentokrát?
205 x 285 mm, váz., 64 str., od 5 let

Vydejte se s neohroženými štěňaty
z Tlapkové patroly za parádním
dobrodružstvím a užijte si spoustu
legrace. Tentokrát je čeká rýžování
zlata i napínavý závod horkovzdušných
balónů.
205 x 285, váz. 160 str., od 6 let

269 Kč

199 Kč

AUTA – VELKÁ KNIHA POHÁDEK
Pojeďte s námi do báječného světa aut!
Zveme vás na návštěvu do Kardanové
Lhoty, nejkrásnějšího městečka
okresu Výfukov, a představíme vám i nové kamarády,
se kterými se závoďák Blesk a jeho nerozlučný
průvodce Burák seznámili při svých dobrodružstvích.
170 x 238 mm, váz., 320 str., od 5 let

MY LITTLE PONY – AKTIVITY S HRAČKOU
Rainbow Dash, jedna z nejnadějnějších kadetek týmu elitních
letců Wonderbolts, se střetává s podivným hurikánem, ze
kterého se vyklube… ona sama! Strhující vyprávění, spousta
aktivit k příběhu a originální figurka Rainbow Dash zaručuje
spoustu zábavy, která na vás čeká v akademii Wonderbolts!
205 x 295 mm, brož., 24 str., od 5 let

179 Kč

289 Kč

139 Kč

Máša moc ráda maluje. Pro vás tu má
nové překvapení – roztomilé omalovánky
s veselými obrázky a k nim opravdové
vodové barvy! Stačí tedy namočit štětec,
vybrat si obrázek a pustit se do díla!
216 x 285 mm, brož.,
24 str., od 3 let

Oblíbení animovaní hrdinové z filmů Auta, Příšerky, s. r. o.,
Úžasňákovi a Toy Story vyrážejí za dalším neuvěřitelným
dobrodružstvím!
200 x 275 mm, váz.,
264 str., od 4 let

169 Kč

319 Kč

Máme pro vás zábavnou knížku se čtivým příběhem, hravými
úkoly a navíc čtyřmi aršíky krásných samolepek. Zapojte
představivost a dotvořte příběh! Nalepujte samolepky do textu!
Pobavte se při plnění úkolů!
310 x 280 mm, leporelo, 12 str., od 3 let
6

© Disney Enterprises, Inc. and Pixar.
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Z c e st y

139 Kč
MÁŠA A MEDVĚD –
NOVÁ ZLATÁ KNIHA POHÁDEK

PEPPA PIG – OVOCNÝ DEN

249 Kč

234 Kč

MÁŠA A MEDVĚD –
KOUZELNÉ MALOVÁNÍ

DISNEY PIXAR – NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE

399 Kč

219 Kč

Právě vychází nová zlatá kniha se třinácti zbrusu
novými zábavnými příběhy o Máše a medvědovi!
Zábava s Mášou totiž nikdy nekončí!
140 x 190 mm, brož., 320 str., od 5 let

179 Kč

299 Kč
© Disney Enterprises, Inc. and Pixar.

239 Kč

© Animaccord, LTD.
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OD POHÁDKY K POHÁDCE – SOFIE PRVNÍ

OD POHÁDKY K POHÁDCE – COCO

Vydejte se s námi do kouzelné Nádhernie za
Sofií První a poznávejte, jak by se měla chovat
pravá princezna ke svým kamarádům. V této
knížce o tom najdete poutavé příběhy, které se
odehrávají na královském zámku, ve škole pro
princezny nebo na výpravě do přírody.
163 x 234 mm, váz.,
64 str., od 5 let

Vydejte se s námi do dalekého Mexika, kde žije bábi
Coco se svou rodinou a vnukem Miguelem. Ten
se chce navzdory rodinnému zákazu stát slavným
hudebníkem. V Den zesnulých se Miguelovi naskytne
příležitost odhalit staré tajemství a přispět k tomu,
aby se celá rodina dala zase dohromady.
163 x 234 mm, váz.,
64 str., od 5 let

149 Kč
LEDEN
LEDEN

16

17

POCAHONTAS

Naslouchej srdcem

MEDVÍDEK PÚ

Zimní pohádka

119 Kč

J

Zimní pohádka

J

ekla si. „Musím nasloua ti nás zachrání.“ Sna-

zkoumanou cestu, nikdy bych neslyšela, jak
ke mně mluví duchové!“

18

ným nosem. „To jsem rádo, žes přišel. Hepčík!“
18

Přečtěte si o tom, jak se hafíci účastnili
napínavého pátrání po ztraceném dárku
nebo jak se snažili rozveselit svou
sestřičku Hissy, když vstala z pelíšku
špatnou tlapkou.
163 x 234 mm, váz.,
64 str., od 5 let

Přečtěte si každý den jednu zábavnou
pohádku na motivy filmů společnosti Disney!
Navštivte s námi znovu známé světy
princezen, korálových rybek, závodních aut,
příšerek, hraček, kamarádů z Kačerova
a mnoha a mnoha dalších!
170 x 238 mm, brož., 376 str., od 3 let

„Hepčí!“

399 Kč

19

149 Kč

319 Kč

Prozkoumejte s princeznou Bellou noční oblohu, s Locikou
zjistěte, jak uspat zodpovědného a pracovitého Maxe,
přečtěte si o tom, co předcházelo otevření Tianiny
restaurace, vyprávějte s Meridou pohádku před spaním
a mnoho, mnoho dalšího. Čeká vás čtrnáct nádherných
příběhů, které vám a vašim dětem zpříjemní společné
chvilky před usnutím.
222 x 233 mm, váz., 240 str., od 4 let

399 Kč

319 Kč
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – BOX
Praktický box obsahující čtyři
krásné knížky s oblíbenými
příběhy o Anně a Else.
213 x 290 mm, váz.,
4x48 str., od 4 let

399 Kč
8

319 Kč

119 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE –
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

PRINCEZNA – DOBROU NOC, PRINCEZNY

V této knize vás čekají dva příběhy. V prvním se blíží Vánoce,
první, které po dlouhé době stráví Anna s Elsou konečně zase
spolu. Olaf se pro ně pokusí sehnat nějaké pěkné rodinné
tradice. Ve druhém příběhu se malý sněhulák, který tak moc
miluje léto, dozví, proč je i jaro úžasné.
163 x 234 mm, váz.,
64 str., od 5 let
© Disney Enterprises, Inc. and Pixar.
© Disney Enterprises, Inc.
PJ Masks ©2016 Frog Box/Entertainment One UK Limited.
All rights reserved.

Naslouchej srdcem

17

119 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE – KÁMOŠI HAFÍCI

365 POHÁDEK DO POSTÝLKY
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149 Kč

149 Kč

119 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE – PYŽAMASKY
Seznamte se se Sovičkou, Kočičákem a Gekkem, statečnými
malými superhrdiny, kteří ve dne chodí do školy jako všechny
ostatní děti a v noci s pomocí důvtipu a superschopností
bojují se zločinem. Pyžamasky vyrážejí do akce!
163 x 234 mm, váz., 72 str., od 5 let

149 Kč

119 Kč
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GOSCINNY A UDERZO
uvádějí
ASTERIXOVA DOBRODRUŽSTVÍ

V NEPODMANITELNÉ
VESNIČCE, KDE
ŽIJE GALSKÝ VÁLEČNÍK
ASTERIX,
VLÁDNE KLID A MÍR…

ASTERIX I-IV
Souborná vydání
pro všechny fanoušky
galského bojovníka
Asterixe a jeho přítele
Obelixe.
215 x 289 mm, váz.,
285 str., od 8 let

ASTERIX
A ZLATÝ SRP

RUBIK‘S – JAK SLOŽIT KOSTKU
Rubikova kostka je nejznámější hlavolam
na světě. Tento kouzelný předmět ovládl
celou planetu a fascinuje ji už déle než
čtyřicet let. Oficiální ilustrovaná příručka
vás naučí, jak složit kostku, a to včetně
pokročilých technik, díky nimž lze
Rubikovu kostku složit během několika
sekund.

Text:

René GOSCINNY
Kresby:

Albert UDERZO
JAKÝ BYL
LOV,
ASTERIXI?

DNESKA NIC
MOC…

OBELIX, BRUSIČ A DODAVATEL
MENHIRŮ, SE RADOSTNĚ
ODDÁVÁ
PRÁCI…

BARD TRUBADIX
VYUČUJE DĚTI…
NUŽE, MLADÍKU, KDO
NAŠI PŘEDKOVÉ? BYLI

ZKRÁTKA VŠICHNI
ŽIJÍ V POKLIDU,
DOSTATKU A S KLIDNÝM,
SVĚDOMÍM.

JEŠTĚ
JEDNOHO
DIVOČÁKA,
OBELIXI?

DKÁ
Ó SLAIE…
GAL

ANO!

KDYŽ TU NÁHLE…

II
Asterix_1-4_051_094-B.indd 51

449 Kč

359 Kč

3.5.12 10:07

-B.indd 53

3.5.12 10:07

199 Kč

ASTERIX V-VIII
Druhý svazek souborného vydání komiksových
dobrodružství galského hrdiny Asterixe a jeho
mohutného přítele Obelixe. Čtenáři v něm
najdou tyto čtyři příběhy: Asterix a cesta kolem
Galie, Asterix a Kleopatra, Souboj náčelníků
a Asterix v Británii.
215 x 289 mm, váz., 285 str., od 8 let

449 Kč

© Goscinny-Uderzo

FOTBALOVÉ HVĚZDY 2019

359 Kč

Phineas a Ferb mají letní prázdniny a k tomu
plné ruce práce! Nejdřív vylepší mámino
auto a přihlásí se s ním do závodu Olejnatá
pětistovka. Pak postaví bláznivou horskou
dráhu s více překvapeními, než byste si
dovedli představit – včetně hadů! Kdo by měl
při tom všem čas na nudu?
134 x 194 mm, brož., 112 str., od 8 let

139 Kč

PHINEAS A FERB – HVĚZDY SHOWBYZNYSU
Candy, sestra Phinease a Ferba, je rozhodnuta stát se hvězdou
příští soutěže Amerika hledá Teen Superstar. Její plány však skončí
v troskách, když na pódium dorazí Phineas a Ferb se svou kapelou.
Následně se promění v noční můru i její sen stát se filmovou hvězdou,
když jsou Phineas a Ferb vybráni, aby režírovali její hereckou roli,
kterou se měla proslavit. Zvítězí vůbec někdy nad svými bratry?
134 x 194 mm, brož., 112 str., od 8 let
10

169 Kč

139 Kč

159 Kč

Portréty téměř sedmdesáti prvotřídních hráčů
a těch nejlepších trenérů jsou doplněny texty
o pěti nejprestižnejších fotbalových ligách
a obou evropských pohárech
i podrobnými statistikami sezony
2017/18 včetně MS 2018. Součástí
knihy jsou též profily nejlepších
českých a slovenských fotbalistů!
210 x 297 mm, váz.,
144 str., od 12 let

PHINEAS A FERB –
DÉMONI RYCHLOSTI

169 Kč

162 x 235 mm, brož.,
64 stran, od 7 let

53

Asterix_1-4_051_094

Ferb znovu pohléd
l na Perryho, ale Phinea
s
už nakukoval přes plot
zadního dvorku. Ohlušu
jící burácení přicház
elo z druhé strany.
Phineas
spatřil obrovskou závodn
í dráhu a na ní kličkující auta. A dostal geniáln
í nápad. „Paráda!“
vykřikl. „Ferbe, už vím,
co budeme dneska
dělat.“
„Jé, potřebuju novou
profilovku na blog.“
Phineasova starší sestra
Candy se zamračila
na
obrázek na svém telefon
u. „Nedošlo mi, že
tahle je už týden stará.“
Namířila si fotoapa
rát na
obličej a vyfotila nový
snímek. Vypadal navlas
stejně jako ten předch
ozí.
„To je lepší!“ zvolala
vesele a prošla kolem
garáže.
7

299 Kč

239 Kč

HVĚZDY NHL 2019
Nenechte si ujít vyprávění
od předních českých
novinářů věnujících se NHL,
nejprestižnější hokejové lize na
světě! Portréty 70 hvězd NHL,
10 elitních trenérů, informace
o všech českých a slovenských
hokejistech v sezoně 2017/18
i kompletní statistiky a tabulky
této sezony NHL!
210 x 297 mm, váz., 144 str., od 12 let

349 Kč

279 Kč
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MÁŠA A MEDVĚD KUFŘÍK
PLNÝ PŘÍBĚHŮ
Nezbeda Máša a její kamarád medvěd
za vámi přicházejí s dalšími pěti
příběhy, které zažili ve svém lese.
330 x 190 x 55 mm, 5x32 str.,
od 5 let

SLEVA

40-60 %

499 Kč

JEN DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB!

299 Kč

DOKTORKA PLYŠÁKOVÁ –
KNÍŽKA DO RUKY – VYSUNUJ A ODKLÁPĚJ OKÉNKA!
Propána! Doktorka Plyšáková nemůže najít svůj lékařský kufřík!
Kampak se asi ztratil? Otevřete stránky této knížky a pomozte
s hledáním. Nad touto knížkou se spoustou vysouvacích
a odklápěcích okének se určitě pobavíte.
200 x 225 mm, lep., 9 str., od 3 let
399 Kč

199 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – OBRAZOVÝ PRŮVODCE
Poznejte arendellské království, ledové hory, tajemné trolly
i hosty královské korunovace! To vše v krásně ilustrovaném
Obrazovém slovníku k oblíbenému filmu Ledové království!
195 x 255 mm, váz., 64 str., od 7 let
269 Kč

129 Kč

HODNÝ DINOSAURUS – OBRAZOVÝ PRŮVODCE
Vydejte se s dinosaurem Arlem a jeho lidským kamarádem Špuntem
na dobrodružnou cestu. Společně překonejte strach a naučte se, jak
přežít v divočině a zanechat stopu pro další generace.
195 x 255 mm, váz., 64 str., od 5 let
269 Kč

129 Kč

100 POHÁDEK O ZVÍŘÁTKÁCH
Disney za vámi přichází s další velkou knížkou krátkých pohádek,
tentokráte o zvířátkách. Najdete v ní příběhy o koloušku Bambim,
lvíčkovi Simbovi a jeho kamarádce Nale, 101 dalmatinech,
kocourku Oliverovi, korálové rybce Nemovi a mnoha dalších.
200 x 250 mm, váz., 208 str., od 3 let
499 Kč

249 Kč

TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ – KRABICE PLNÁ ZÁBAVY
Sodorské mašinky jsou tu se třemi skvělými příběhy plnými
zábavy i poučení a navíc knihou omalovánek! Přečtěte si
tři příběhy o dobrodružstvích Tomáše a dalších mašinek a pak si
můžete své oblíbené hrdiny vybarvit.
103 x 143 mm, váz., 32 str., od 6 let
12

499 Kč

249 Kč

OBJEDNÁVKA Z KATALOGU EGMONT VÁNOCE 2018
Jméno a příjmení žáka: .. ........................................................

Celkový počet objednaných knih: ...........................................

..............................................................................................

Celková cena objednaných knih: ............................................

Třída: .....................................................................................

Podpis rodičů: ........................................................................

Škola:.....................................................................................
Název
100 pohádek o zvířátkách

Vaše
cena
249 Kč

My Little Pony – Kniha módy

Vaše
cena
199 Kč

365 pohádek do postýlky

319 Kč

Od pohádky k pohádce – Coco

119 Kč

Asterix I-IV

359 Kč

Od pohádky k pohádce – Kámoši hafíci

119 Kč

Asterix V-VIII

259 Kč

Od pohádky k pohádce – Ledové království

119 Kč

Auta – Velká kniha pohádek

234 Kč

Od pohádky k pohádce – Pyžamasky

119 Kč

Coco – Kniha masek

114 Kč

Od pohádky k pohádce – Sofie První

119 Kč

Coco – Vybarvuj, čti si, nalepuj

99 Kč

Disney – Vánoční sbírka pohádek

319 Kč

Disney Pixar – Nejkrásnější kolekce

319 Kč

Disney Pohádkový adventní kalendář

479 Kč

Doktorka Plyšáková - Knížka do ruky –
Vysunuj a odklápěj okénka!

199 Kč

Doktorka Plyšáková – Můj zápisník

89 Kč

Počet
ks

Název

Pelíškov – Příběhy palácových mazlíčků –
Vybarvuj, čti si, nalepuj

59 Kč

Peppa pig – Ovocný den

179 Kč

Phineas a Ferb – Démoni rychlosti

139 Kč

Phineas a Ferb – Hvězdy showbyzbysu

139 Kč

Princezna – Dobrou noc, princezny

319 Kč

Roblox – Nejlepší adventury

199 Kč

Fotbalové hvězdy 2019

239 Kč

Rubik’s – Jak složit kostku

159 Kč

Halo Mythos – Průvodce příběhem

199 Kč

Star Wars – Han Solo Oficiální průvodce

319 Kč

Hodný dinosaurus – Obrazový průvodce

129 Kč
279 Kč

Star Wars – Pašerácká loď – kniha s modelem
a hádankami

119 Kč

Hvězdy NHL 2019
Jsem Karol Sevilla

219 Kč

Star Wars – Vader komiksové album

399 Kč

Kačeří příběhy – Deník dobrodružství

119 Kč

Tlapková patrola: 5minutové pohádky

219 Kč

Karina Garcia – Vyrob si sliz

159 Kč

Tomáš a jeho přátelé – Krabice plná zábavy

249 Kč

Koně – Příběhy z celého světa

159 Kč

Trollové – Knížka plná aktivit s figurkou Větvíka

139 Kč

Ledové království – box

319 Kč

Úžasňákovi 2 – Příběh podle filmu

199 Kč

Ledové království – Obrazový průvodce

129 Kč

Vampirina – Příběhy podle seriálu

199 Kč

Ledové království Nejlepší přátelé

149 Kč

Máša a medvěd – Kouzelné malování

139 Kč

Máša a medvěd – Nová zlatá kniha pohádek

239 Kč

Máša a medvěd Kufřík plný příběhů

299 Kč

Minecraft – Kniha přežití v Netheru a Endu

159 Kč

My Little Pony – Aktivity s hračkou

139 Kč

Vampirina – Vybarvuj, čti si, nalepuj
Violetta – kniha módy – Vytvoř si svůj styl

Počet
ks

99 Kč
149 Kč

Celkový počet
a celková cena objednaných knih

Vyplněnou a podepsanou objednávku odevzdejte ve škole panu učiteli/paní učitelce.

13

VÝPRODEJ

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ
Setkejte se s Annou, Elsou, Olafem,
Kristoffem a Svenem a doplňte texty
skvělými zvuky!
198 x 225 mm, lep., 12 str., od – let

SLEVA

40-60 %

299 Kč

149 Kč

JEN DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB!

Shetlandský pony
ho podle
Hello,
„skořice“ a dostala jsem
. Moje jméno znamená
jmenuji se Cinnamon
na břeh
svého zbarvení.
svých cestách dostanu
Skotska. Často se na
žije už
Žiju na ostrově na severu
plemeno tady s lidmi
jsou i další ostrovy. Naše
obloha a chladno,
moře a vím, že na obzoru
pořád je tu zatažená
chrání
tu hodně vítr a skoro
mě
Fouká
deštěm
a
nepaměti.
od
Před chladem
to ale vůbec nevadí.
a navíc často prší. Mně
zhoustne.
ještě
zimu
mi na
velký náklad. Proto prý
hustá srst a hříva, která
dokážu unést nebo utáhnout
s uhvozíky
kolejích
po
I když jsem docela malá,
tahali
v uhelných dolech. Tam
svůj
naše předky lidé používali
tehdy, když horníci slavili
jen
dostávali
se
a na povrch
vzduch a volná
lím. V dole měli i stáj
Chyběl by mi čerstvý
se mi asi moc nelíbila.
svátek. Tahle práce by
napřed
příroda kolem.
dělat, musela jsem se
mohla
to
Abych
děti.
vozit
sedla, potom
Chtěla bych brzy začít
se říká lonž, napřed bez
po
na dlouhé oprati, které
nebo
m
dokola
lonžování
chodit
naučit
pro jezdce. Před
a nakonec připravená
Později jsem
se sedlem bez třmenů
si zvykala na jezdce.
na hřbet dítě, abych
pokyn
něm mi vždycky posadili
z kroku do klusu, na
jezdcem na lonži přecházet
Byla to
se učila s mým malým
zatáčet, kam bylo potřeba.
se vydat do kroku nebo
dětským jezdcem vyrazíme
jezdce se zastavit a zase
mým
s
si
až
bavit,
víc mě bude
docela zábava. A ještě
na vyjížďku do přírody.

KONĚ –
PŘÍBĚHY Z CELÉHO SVĚTA

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. Vydejte se s námi na
vzrušující cestu za nejušlechtilejšími
lidskými společníky!
210 x 297 mm, váz., 48 str., od 8 let
é ostrovy
PŮVOD: Shetlandsk DOSPĚLÉHO
U
VÝŠKA V KOHOUTK
KONĚ: asi 100 cm,
85 cm
minishetland kolem se ve všech
ZBARVENÍ: Vyskytuje
skvrnitého,
zabarveních vyjma
jaké má appaloosa
Bohatá hříva, ohon
TYPICKÝ ZNAK:

na svou
VLASTNOSTI: Odolný,
postavu velmi silný
tvrdohlavá
POVAHA: Skromná,
pony pro děti,
VYUŽITÍ: Jezdecký
cirkusech, parcích
jako atrakce v
ch zahradách
nebo zoologický

a hustá srst

Shetlandský pony
Hello,
jmenuji se Cinnamon
. Moje jméno znamená
„skořice“ a dostala jsem
svého zbarvení.
ho podle
Žiju na ostrově na severu
Skotska. Často se na
svých cestách dostanu
moře a vím, že na obzoru
na břeh
jsou i další ostrovy. Naše
plemeno tady s lidmi
od nepaměti. Fouká
tu hodně vítr a skoro
žije už
pořád je tu zatažená
a navíc často prší. Mně
obloha a chladno,
to ale vůbec nevadí.
Před chladem a deštěm
hustá srst a hříva, která
mě chrání
mi na zimu ještě zhoustne.
I když jsem docela malá,
dokážu unést nebo utáhnout
naše předky lidé používali
velký náklad. Proto prý
v uhelných dolech. Tam
tahali po kolejích vozíky
lím. V dole měli i stáj
a na povrch se dostávali
s uhjen
tehdy, když horníci slavili
svátek. Tahle práce by
se mi asi moc nelíbila.
svůj
Chyběl by mi čerstvý
příroda kolem.
vzduch a volná
Chtěla bych brzy začít
vozit děti. Abych to mohla
dělat, musela jsem se
naučit chodit dokola
na dlouhé oprati, které
napřed
se říká lonž, napřed bez
se sedlem bez třmenů
sedla,
potom
a nakonec připravená
pro jezdce. Před lonžování
něm mi vždycky posadili
m nebo po
na hřbet dítě, abych
si zvykala na jezdce.
se učila s mým malým
Později jsem
jezdcem na lonži přecházet
z kroku do klusu, na
jezdce se zastavit a zase
pokyn
se vydat do kroku nebo
zatáčet, kam bylo potřeba.
docela zábava. A ještě
Byla to
víc mě bude bavit, až
si s mým dětským jezdcem
na vyjížďku do přírody.
vyrazíme

Perlička:

Shetlandský pony ovlivnil
například
i vznik jiných plemen,
amerického ponyho nebo
o
miniaturního argentinskéh
plemene falabella.
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STAR WARS – PAŠERÁCKÁ LOĎ –
KNIHA S MODELEM A HÁDANKAMI
Vyluštěte si hádanky ze světa Star Wars a sestavte si úžasný
model hvězdné lodě Hana Sola!
130 x 180 mm, váz., 36 str., od 12 let
249 Kč

199 Kč

DOKTORKA PLYŠÁKOVÁ – MŮJ ZÁPISNÍK
Doky vám ukáže, co skrývá v doktorském kufříku, nechá
vás nahlédnout do Velké knihy bebíček a navíc má pro
vás příběh, omalovánky a zábavné hádanky.
165 x 215 mm, váz., 64 str., od 5 let
179 Kč

59 Kč

VIOLETTA – KNIHA MÓDY – VYTVOŘ SI SVŮJ STYL
Užijte si módu s hlavními postavami s Violettou! Staňte se
opravdovou stylistkou a oblékněte postavy svého oblíbeného seriálu.
164 x 164 mm, krouž., 240 str., od 8 let
299 Kč
14

149 Kč

VLASTNOSTI: Odolný,
na svou
postavu velmi silný
POVAHA: Skromná,
tvrdohlavá
VYUŽITÍ: Jezdecký
pony pro děti,
jako atrakce v
cirkusech, parcích
nebo zoologický
ch zahradách

Perlička:

Shetlandský pony ovlivnil
i vznik jiných plemen,
například
amerického ponyho nebo
miniaturního argentinskéh
o
plemene falabella.
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KAČEŘÍ PŘÍBĚHY – DENÍK
DOBRODRUŽSTVÍ
Hrdinové Kačeřích příběhů se
vracejí ve velkém stylu: hlavolamy,
bludiště a další hry i nová
dobrodružství překypují akcí. Máte
před sebou příhody tak napínavé, až
z toho lítá peří a zobák se samým
nadšením ani nezavře.
165 x 237 mm, brož.,
64 str., od 7 let

149 Kč

89 Kč

PELÍŠKOV – PŘÍBĚHY PALÁCOVÝCH
MAZLÍČKŮ – VYBARVUJ, ČTI SI, NALEPUJ
Přečtěte si příběh o roztomilých heboučkých
a chlupatých zvířátkách! Zavítejte s nimi do paláce
v Pelíškově, vybarvěte si své oblíbené mazlíčky
a nalepte krásné samolepky!
205 x 290 mm, brož., 24 str., od 5 let
119 Kč

159 Kč

119 Kč

HALO MYTHOS – PRŮVODCE PŘÍBĚHEM
Oficiální kniha o dějinách a mýtech
počítačové hry Halo.
235 x 300 mm, váz., 208 str., od 12 let
499 Kč

199 Kč

PŮVOD: Shetlandsk
é
VÝŠKA V KOHOUTK ostrovy
U DOSPĚLÉHO
KONĚ: asi 100 cm,
minishetland kolem
85
ZBARVENÍ: Vyskytuje cm
se ve všech
zabarveních vyjma
skvrnitého,
jaké má appaloosa
TYPICKÝ ZNAK:
Bohatá hříva, ohon
a hustá srst

119 Kč

STAR WARS – VADER
KOMIKSOVÉ ALBUM
Darth Vader je věrný vykonavatel
císařovy vůle. Po nečekaném
útoku rebelů, který zasadí
osudový úder imperiální chloubě,
Hvězdě smrti, však klesne
v císařových očích a musí si
znovu vydobýt místo mezi
imperiální elitou.
170 x 260 mm, váz.,
260 str., od 12 let

499 Kč

399 Kč
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MINECRAFT – KNIHA
PŘEŽITÍ V NETHERU A ENDU
Kniha se samolepkami, která
dobrodruhům pomůže přežít
v nebezpečných dimenzích Netheru
a Endu! Oficiální kniha od tvůrců
Minecraftu vás naučí i to, jak vyzrát na
Draka z Endu. To vše s pomocí spousty
barevných samolepek!
216 x 285 mm, brož., 32+24 str.,
od 7 let

199 Kč

159 Kč
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.
148 x 210 mm, váz., 96 str., od 8 let

249 Kč

199 Kč

STAR WARS –
HAN SOLO OFICIÁLNÍ PRŮVODCE

399 Kč

319 Kč

Oficiální průvodce k filmu Solo: Star Wars Story odhaluje
svět mladého Hana Sola do nejmenších podrobností.
Představuje fascinující planety, stroje
a bytosti, s nimiž se Han Solo setkává
při svých prvních dobrodružstvích.
Objevte hlavní postavy, místa a rekvizity
v úchvatných detailech na bezpočtu
produkčních fotografií a prohlédněte
si ikonický Millennium Falcon tak, jak
dosud nikdy nebyl k vidění, na
exkluzivních nákresech Richarda
Chasemorea.
229 x 276 mm, váz., 128 str., od 12 let

