JARO 2020

Mimořádné slevy 30 – 60 %

KNÍŽKY PRO

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment JARO 2020.
Knihy, které jsou opět o 20–60 % levnější než v knihkupectví,
vám jako obvykle zašleme zdarma do školy.
Prima počteníčko přeje

MŮJ ZÁŘIVÝ ZÁPISNÍK
S tímto stylovým „zlatým“ zápisníkem
zazáříš! Najdeš v něm místo na poznámky a nápady a užiješ si skvělou
zábavu s holčičími aktivitami.
Život je báječný, užívej si ho!

9,
9
1 249,-

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.
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.

Věk: 8+, 110x151 mm, 48 str.,
str spirála

VELIKONOCE –
HISTORIE, ZVYKY,
TRADICE

9, 3
2 299,

Velikonoce – pro někoho svátky jara, pro
jiného nejvýznamnější a nejdůležitějšíí
křesťanský svátek. Jaká je historie Velikonoc? Jak je slavili naši předkové a jaké
zvyky a tradice dodržovali? Jaké pokrmy
se tradičně na Velikonoce připravovaly
a někde i dodnes připravují? Jaké pověry a
pranostiky se k těmto svátkům vážou? Jak
se tyto svátky slaví ve světě? Jak ovlivnily
českou literaturu? Odpovědi najdete v této
bohatě ilustrované knize.

LIDOVÉ PÍSNIČKY
S PIÁNKEM –
JOSEF LADA

9, 1
3 399,

Zahrajte a zazpívejte si
nejznámější lidové písničky. Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových
písniček s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami zahrát! A kdyby
vám to nešlo, piánko je přehraje za
vás.

-

9,
35 449,-

Nabízíme také:

VELKÁ KNIHA LIDOVÝCH PÍSNIČEK
A ŘÍKADEL – JOSEF LADA

B

Věk: 7+, 210 x 275 mm, 120 str., váz.

Věk: 3+, 240 x 294 mm, 26 str., lepo.

JAK ŠLY
PASTELKY ZA
SLUNÍČKEM

9,
21 269,-

Tohle se nemělo stát! Pět pastelek zůstalo přes víkend zamčených ve škole a to znamená jediné. Pěknou nudu! Kdyby se
alespoň nehádaly o to, která
z nich je nejhezčí. Pod vedením
odvážné Černé se proto vydávají
za sluníčkem, které jako jediné
dokáže jejich při rozsoudit.
Budou se během dobrodružného putování stále jen hašteřit,
nebo potáhnou
za jeden provaz?
Uvědomí si, že
mohou zůstat samy sebou a zároveň si vzájemně
pomáhat?

4,
8
1 229,-

Osamělá myška by si moc ráda našla kamarády. Vydává se tedy na cestu do lesa,
který umí být pořádně strašidelný. Potká
tam sice spoustu laskavých tvorů, jenže
někdy rychleji mluví, než myslí, takže každé zvířátko nakonec něčím urazí. Uvědomí si myška, v čem udělala chybu? Přijde na
to, že není důležité, jak
kdo vypadá, ale jaký je
uvnitř?
Pracovní list – scénář
k nácviku školního divadla –
ke stažení na www.kmc.cz

Bon ! N on níž na t e ý t
pří ě u př že ý d
lič y.
Využí
m o
je d če, l i č te é ma ř ký ško
ác ,
ško á h či y ýc ro ž í h.

Věk: 4+, 170 x 240 mm, 144 str., váz.

JÓGA PRO DĚTI
S HRAVOU
ANGLIČTINOU –
VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

JAK MYŠKA
HLEDALA
KAMARÁDY

9,
9
1 249,-

Vydejte se s námi na vesmírné dobrodružství.
Poletíme na létacím koberci i v raketě a poznáme spoustu nových světů. Seznámíme se s kamarádskými zvířátky, která nás s pomocí názorných obrázků a jednoduchých básniček
naučí cvičit jógu. A to není všechno! Básničky
jsou v češtině a v angličtině, takže si nejen
protáhneme
tělo, ale ještě
se hravou formou naučíme
anglická slovíčka. Poletíte
s námi?

Věk: 3-12 let, 205 x 292 mm, 80 str., váz.

Věk: 4+, 195 x 265 mm, 32 str., váz.

MALÝ MÝVAL
NEMYJSA

9,
9
1 249,-

„Každý správný mýval se s chutí umývá
každý každičký den!“ napomíná maminka Mývalová svého synka. Jenže malý
mýval Nemyjsa se mýt nechce. Vodě se
vyhýbá jako čert kříži a raději se schovává v bahně mezi čuníky, skáče do hromady hnoje nebo se přehrabuje v popelnici za lesem. Po pár dnech proto
zavání tak, že ho tchoři začnou považovat za jednoho z nich.
Uvědomí si malý špindíra, že něco není
v pořádku? Dá na slova své maminky
a začne se konečně mýt?

Věk: 4+, 220 x 285 mm, 32 str., váz.

1

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA – MYŠKA MÍŠA

9,

11

Myška Míša dostala důležitý úkol. Měla obstarat něco pro svoji maminku, jenže co to bylo? Tuší, že to začínalo na písmeno Z. Šlo o zimolez, květy zběhovce, nebo snad motýla zavíječe? Snad jí nový kamarád čmelák
Bzuk pomůže rozpomenout se!
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomáhat je krásné.

,149

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Nabízíme také:

ZVÍŘÁTKA
Z KOUZELNÉHO
LESA
 KRÁLÍČEK KÁŤA
 PEJSEK PUNTÍK
 PONÍK POLY
 SRNEČKA SISI

Věk: 5+, 129 x 193 mm, 120 str., váz.

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY
S AKTIVITAMI – TŘPYTIVÍ
JEDNOROŽCI

9,
9
1 249,-

Užij si zábavu s kouzelnými jednorožci! Čeká tě
spousta báječných aktivit a k tomu vyškrabávacíí
stránky ukrývající nejedno třpytivé překvapení.
Odhal je a vyrob si blýskavý jednorožčí roh, kouzelnickou hůlku, úžasný náhrdelník a spoustu
dalších okouzlujících doplňků a ozdob.

80 BLUDIŠŤ – CESTA
KOLEM SVĚTA

9,
9
1 249,-

Přidejte se ke kamarádům Maxovi, Máje
a psu Mojovi na jejich cestě kolem světa!
Povede přes rozličná bludiště a bude jen na
vás, zda přijdete na to, kudy z nich ven. Navštívíte mrazivé pustiny Arktidy i vyprahlý
australský buš. Vyšplháte na vrcholek Eiffelovy věže a ponoříte se do mořských hlubin.
Budete bojovat s piráty, sjíždět Niagarské
vodopády nebo prchat z Drákulova hradu.
Chceš jít do toho? Tak popadni tužku a vydej
se za dobrodružstvím!

9,
19 249,Nabízíme také:

80 BLUDIŠŤ –
CESTA DO
MINULOSTI

2

Věk: 4+, 215 x 280 mm, 44 str., brož.

Věk: 6+, 230 x 260 mm, 96 str., brož.

9,
11 149,-

ČTEME S OBRÁZKY –
VESELÉ BAJKY

ČTENÁŘSKÝ SYSTÉM
NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Zasmějte se spolu s ním
veselým bajkám a rozvíjejte jeho vnímání. Krásné obrázky, které nahrazují slova
v textu, udrží jeho pozornost a čtení se stane zábavou. Dítě se může aktivně
zapojit a „číst“ pomocí obrázků. Naučí se tak
sledovat text a seznámí se s velkými písmeny
abecedy. Kniha je vhodná také pro prvňáčky,
,kteří se učí číst genetickou metodou.
199

9,
5
1

ČTEME S RADOSTÍ –
DOBRODRUŽSTVÍ
S KOUZELNÝMI ZVÍŘATY

Se zvířaty se dá zažít spousta dobrodružství. A co teprve když jsou kouzelná!
Přečtěte si pět vzrušujících a vtipných příběhů a přeneste se s pomocí kouzelného pera do říše fénixů, setkejte se s mluvícím jednorožcem nebo drakem, který nemohl najít cestu domů.
Knížka je určena malým čtenářům, kteří již dokážou
samostatně číst. Jednoduchý příběh je přizpůsobený
bený
,229
danému stupni čtenářských dovedností a doplněný krásnými ilustracemi.

4,
8
1

Pracovní listy
volně ke stažení
na www.kmc.cz

Věk: 4+, 205 x 288 mm, 56 str., váz.

Věk: 7+, 170 x 220 mm, 72 str., váz.

ČTEME SAMI –
OVEČKA NINA A JINÉ POHÁDKY –
GENETICKÁ METODA

ČTEME SPOLU –
LUCINKA A POHÁR
TRPĚLIVOSTI

Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka Nina nestačila divit, když farmář ostříhal její mamince všechnu vlnu, nebo poznáte zvědavého lišáka Maxe,
který strkal čenich tam, kam neměl.
,Pohádky doplněné krásnými ilustracemi jsou
199
přizpůsobeny čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text usnadňuje prvníí
samostatné pokusy o čtení. Verze s velkými tiskacími písmeny je určena
pro děti, které se učí číst ge,59 9,netickou metodou.

Když malá Lucinka zazlobí, rodiče jí často říkají, že
pohár jejich trpělivosti už brzy přeteče. Kde ale
takový pohár schovávají? Jak asi vypadá? Čím je
naplněný? A opravdu hrozí, že brzy přeteče?
Zvědavost Lucince nedá spát, a tak se rozhodne,
že záhadný pohár najde a celé záhadě přijde na
kloub! Knížka pro společné čtení dětí a rodičů.
Část textu je přizpůsobena začínajícím čtenářům. Příběh je doplněný
velkým množstvím
návodných ilustrací.

9,
5
1

1

19

Pracovní listy
volně ke stažení
na www.kmc.cz

4,
8
1 229,-

Nabízíme také:

ČTEME SAMI –
OVEČKA NINA
A JINÉ POHÁDKY
Věk: 6+, 170 x 220 mm, 64 str., váz.

Věk: 6+, 170 x 220 mm, 96 str., váz.

3

NEOBYČEJNÁ ZVÍŘATA –
MISTŘI LOVU

9,
13 169,-

Seznamte se mrštnými a nebezpečnými
predátory! Když nastane čas obstarat si
něco k snědku, jsou to ti nejlepší z nejlepších. Mistři lovu totiž dokážou stopovat,
vyhledat a ulovit kořist těmi nejúžasnějšími způsoby. Poznejte tiše našlapující lvy,
extra rychlé žraloky a další lstivé a vynalézavé lovce. Své znalosti si pak ověřte v zábavném kvízu na konci knihy!

ZACHRAŇME
PLANETU

9, 9
1 249,

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

Naš p et
vo á SO !
Věk: 6+, 195 x 242 mm, 32 str., váz.

MARKÉTKA A KOUZELNÁ
ZVÍŘÁTKA – ZLATÁ
RYBKA

9,
3
1 169,-

Věk: 7+, 215 x 275 mm, 72 str., váz.

EXPERIMENTY
NA 15 MINUT

9, ,5
1 199

Poznávej svět okolo sebe pomocí experimentů!
Každý pokus začíná otázkou a je jen na tobě
najít správnou odpověď. Ale neboj, vždy je
přiložen přehledný návod, takže úspěch máš
zaručený. Nechybí okénko se shrnutím toho, co
díky pokusu můžeš zjistit, a také zajímavosti
z praxe – například seznam povolání, jež řeší
typově stejné problémy.
Začni jednoduššími
pokusy a postupuj
k těm složitějším.
Uvědomíš si tak souvislosti, které by tě
předtím nenapadly.

Pro Markétku je den ode dne těžší žít se zlou macechou a nevlastními sourozenci, kteří se k ní nechovají moc pěkně. Když během rybaření vytáhne
z vody kouzelnou rybu, která jí nabídne, že jí splníí
jakékoli přání, s Markétkou se zatočí svět. Pokud
pustí rybu na svobodu, bude si moct přičarovat
úplně novou rodinu! Může ale mluvící rybě věřit?

9,
13 169,-

Nabízíme také:

MARKÉTKA
A KOUZELNÁ
ZVÍŘÁTKA –
LÉTAJÍCÍ KONÍK

4

Věk: 7+, 129 x 193 mm, 120 str., váz.

Věda áž k
Věk: 6+, 210 x 297 mm, 64 str., brož.

JÁ UŽ SE NEBOJÍM
Malý Honzík je veselý kluk. Přes den je
samý úsměv a šprým, večer ho ale dobrá
nálada opouští. Honzík se totiž bojí tmy,
stínů a strašidel, která jistojistě číhajíí
úplně všude. Když mu babička navrhne,
aby spolu potmě prozkoumali celý dům,
vůbec se mu nechce. Nakonec ale nelituje. Přijde totiž na to, že se není čeho bát!

9,
15 199,-

JÓGÁTKY
Jóga je starý filozofický systém pocházející
z Indie. Prastará moudrost a odkaz cizích kultur
jsou aktuální i v dnešní uspěchané době. Jógátky – pohádky na motivy eticko-morálního
základu jógy – jsou určeny hloubavým rodičům
a jejich dětem, kteří se chtějí na chvilku zastavit
a zklidnit.
Každá pohádka je doplněna návodem na provedení jógových ásan, které zahrnují metody
koncentrace, relaxace, protažení těla, zklidnění
mysli či dětskou meditaci.

9,
19 249,-

4,
8
1 229,-

9,
15 199,Nabízíme také:

 JÓGÁTKY –
CESTA NA HORU SRDCE
 JÓGÁTKY
(AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

Věk: 6+, 145 x 190 mm, 48 str., váz.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
BÁJEČNÁ ZVÍŘATA

,79 99,-

Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a
k tomu navíc spousta překvapivých informací
o zvířatech. Víš, který plaz má nejprudší jed?
Tušíš, co dělá žába, když polyká svou kořist?
Pokud ne, je čas se to dozvědět. Roztoč mozkové závity a pusť se do toho!
Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského křížovkářského slovníku, který byl vytvořen ve spolupráci s pedagogy českých základních škol a zohledňuje slovní zásobu žáků
1. stupně ZŠ.

,74 89,-

Věk: 5+, 170 x 240 mm, 80 str., váz.

SPIRIT VOLNOST
NADEVŠE – PRU:
MŮJ DENÍK

9, 1
1 149,

Milý nový deníčku, už skoro čtyři týdny jsme
s Lucky a Abigail na cirkusovém turné s El Circo
Dos Grillos. Strašně to uteklo. Zažívám tu to
nejlepší dobrodružství v životě. Když jsme
s Abigail přišly za Lucky a zjistily, že utekla s cirkusem, nenapadlo mě, že uteču taky.

9,
11 149,-

,74 89,Nabízíme také:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
ZAJÍMAVOSTI
O ČESKÉ REPUBLICE
LUŠTĚNÍ PRO DĚTI –
VTIPY
Věk: 8+, 164 x 230 mm, 72 str., brož.

Nabízíme také:

SPIRIT VOLNOST
NADEVŠE – LUCKY:
MŮJ DENÍK
Věk: 8+, 140 x 205 mm, 160 str., váz.

5

NOVÉ PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM KONCEM –
STAROSTLIVÁ
VEVERKA

KOUZELNÉ ČTENÍ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

9,
5
1 199,-

Sestry Anna s Elsou vyrostly odloučené jedna
od druhé. Elsiny mocné kouzelné schopnosti
způsobí, že v dospělosti se vzdálenost mezi
nimi ještě zvětší. Anna se s tím ovšem nehodlá
smířit. V doprovodu roztomilého sněhuláka
Olafa vyrazí na nebezpečnou výpravu, na jejímž konci by se měly osudy obou sester opět
spojit.

Příběh z české přírody, který se skutečně stal!
Ondra a Nela najdou u silnice poraněnou veverku. Ihned poznají, že potřebuje pomoc, tak ji
opatrně odnesou do chaty, odkud Ondrův dědeček zavolá na záchrannou stanici. Tím ale celé
dobrodružství nekončí. Druhý den najdou na
stejném místě dvě podchlazená veverčata. Jsou
to mláďata nalezené veverky? Zachrání i je?

H
kdy
„
An
po
o

ul po moci.
žil po lásce. Prahn
objevil
Jenže Hans netou
ů do hor. I on
em věrných voják ledového obra
Vyrazil s oddíl
napadli
do
palác. Vojáci
vého kouzla
Elsin ledový
proudy mrazi
Elsa vysílala
a rozzlobená

že zašla
všech stran.
si uvědomila,
al dlouho. Elsa
z vojáků
Souboj netrv
u ublížit. Jeden
k zemi.
Nechtěla nikom
příliš daleko.
který Elsu srazil
mohutný lustr,
zl ji zpátky do
sestřelil šípem
al a zajal ji. Odve kobce. Zdrcená
mní
Hans na nic neček
ji uvěznil v podze
kde
elle,
Arend
se
nila.
ffovy pomoci
Kristo
Elsa se nebrá
Bez
ztrácela sílu.
Anna rychle
vrátit nedokáže.
do hradu sama

Věk: 8+, 129 x 193 mm, 128 str., váz.

Nabízíme také:

6

,149

9,
11 149,-

Ob í ené
s 3D e

,9
15 199,-

Příběh z české přírody, který se skutečně stal! Bára cestou z tréninku zaslechne, jak se parta výrostků domlouvá, že prožene netopýry zimující ve
štolách za městem. To se nesmí stát! Společně s kamarády jim naštěstí
tenhle plán úspěšně překazí. Ale potom cestou lesem uslyší takový divný
zvuk. Když přijdou blíž, najdou zraněné liščí mládě zamotané do rezavého
drátu. Sami liščeti pomoci nemohou, je čas přivolat zvířecí záchranáře!

1

s
p
Hans už na ni
čekal. Anna se
E když mu
vyprávěla, co způsob třásla vysílením,
ila Elsina moc.
„Zachránit mě
může jenom pravá
Anna svoje vypráv
láska,“ zakončila
ění. Naklonila
se k Hansovi, aby
políbila, jenže…
ho
ten se
„Ach, Anno,“ prohlá odtáhl.
sil jízlivě, „kdyb
o někom, kdo tě
ych jen věděl
miluje!“
Potom přiznal,
že svou lásku jen
předstíral. Chtěl
se stát arendellským
králem a Anna
pomoct. Teď už
mu v tom měla
to bude snadné.
Stačí, když se zbaví
Elsy a království
bude jeho!
Hans zlomyslně
uhasil plápolající
a nechal mrzno
oheň v krbu
ucí Annu svému
osudu.

Věk: 5+, 155 x 220 mm, 28 str., váz.

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
ZVĚDAVÁ LIŠTIČKA

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
 ZACHRÁNĚNÁ SOVIČKA
 ZAPOMENUTÉ JEHŇÁTKO
 ZTRACENÝ JEŽEČEK
 VYPLAŠENÝ JEZEVEC
, ZATOULANÉ ŠTĚŇÁTKO
19

9,
13 169,-

9,
11 149,-

Věk: 8+, 129 x 193 mm, 128 str., váz.

9,
11 149,-

9,
11 149,-

ád

t !

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA – TAJNÝ POKOJ (5. DÍL)
Chcete, aby vaše děti četly? Nabídněte jim příběh, který je bude bavit. Kaz není obyčejný
kluk, je to duch. Klárka zas není obyčejná holka – na rozdíl od ostatních lidí totiž dokáže
vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je proto jako stvořená pro řešení zapeklitých
záhad! Kaz se konečně naučil to, co běžně zvládá každý duch – procházet zdí. Může tak
vyrazit na průzkum Beckettovy tajné místnosti v zadní části knihovny. To, co tam najde,
je záhada všech záhad. Vyřeší Kaz a Klárka jejich pátý případ úspěšně?

Nabízíme také:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA
 ZTRACENÝ DUCH
(1. DÍL)
 NA PŮDĚ JE DUCH
(2. DÍL)
 DUCH ZA OPONOU
(3. DÍL)
 DUCH PŘICHÁZÍ
V PĚT (4. DÍL)

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
11 149,-

9,
3
1 169,-

9,
11 149,-

Věk: 7+, 130 x 193 mm, 128 str., váz.

PANOVNÍCI ČESKÝCH
ZEMÍ – PRO DĚTI

4,
8
1 229,-

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky naší země, o kterých se učí ve
škole. Dozvíte se například:
• jakou přezdívku měl v Čechách Zikmund,
• že Rudolf II. miloval tajemství astrologie, alchymie
a magie, také s kým se nesnášel a kdo ho chtěl
zbavit vlády,
• v kolika letech nastoupil na trůn Jan Lucemburský,
• že Marie Terezie byla jedinou ženou, která panovala Českému království,
a mnoho dalších zajímavostí.

GULLIVEROVY CESTY –
PRO DĚTI

9,
5
1 229,-

Jmenuji se Lemuel Gulliver. Říkají o mně, že jsem
odvážný cestovatel... Zavedu tě do nevídaných
krajů. Třeba do země Liliputu, kde žijí lidé malíí
jako prst, nebo do Brobdingnagu, který zase
obývají obři, či do země Moudrých koní, kteříí
svými vlastnostmi v mnohém převyšují obyčejné
lidi. Tak vzhůru na Gulliverovy cesty!
Slavné dílo světové klasiky je převyprávěno tak,
aby mu s pomocí krásných ilustrací porozuměly
děti.

Sle
Věk: 7+, 216 x 276 mm, 56 str., váz.

Věk: 7+, 216 x 276 mm, 48 str., váz.

30 %
7

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO – ŽÁRLIVÝ LEVHART

,9
13 169,-

Díky Emě a její mamince se všechna nová zvířata v Záchranné ZOO strýčka Horáce vždycky rychle zabydlí.
Ema totiž rozumí jejich řeči a dokáže zjistit, co jim chybí. Nejnovějším přírůstkem je sněžná levhartice Lila a
její synek Ali. Lila čeká mladé a Ali už brzy přestane být jedináčkem. Jemu se to ale vůbec nelíbí. Dokáže mu
Ema vysvětlit, že mít sourozence je prima?

9,
12 159,-

9,
12 159,-

9,
12 159,-

9,
12 159,-

9,
12 159,-

Nabízíme také:
N

E
EMA
A JEJÍ KOUZELNÁ
ZOO
Z
 OSAMĚLÉ LVÍČE
 POPLETENÝ TUČŇÁ
 ROZPUSTILÁ PANDA
 ROZTOMILÁ LAMA
 VYSTRAŠENÝ TULEŇ

Věk: 7+, 129 x 193 mm, 112 str., váz.

KLUB TYGRŮ –
ĎÁBELSKÝ PARNÍK

4,
4
1 179,-

Biggy, Luk a Patrik nemohou uvěřit vlastním očím.
Po řece Mississippi pluje kolesový parník, který
zmizel už před sto lety. Vrátil se se svou lodí duchů
také obávaný kapitán Horn, anebo má v tajemné
hře prsty někdo jiný? Klub Tygrů se to pokusíí
zjistit!

4,
14 179,-

Vez
se

pu za
át á í!

KLUB TYGRŮ –
ČERNÍ BOJOVNÍCI

44
1 179,-

Noční útoky maskovaných černých bojovníků šíříí
po městě strach a paniku. Noc nindžů se stává
zlým snem i pro Klub Tygrů. Zatímco Luk zůstane
zavřený v nákupním centru, stává se Biggi svědkem únosu a Patrik dokonce zajatcem! Policie je
bezradná a tápe. Nemůže se v pátrání pohnout
z místa. Klub Tygrů se ale nevzdává. Podaří se jim
nalézt důkazy a vnést do případů tajemných nindžů jasno? Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky!

414 179,-

Nabízíme také:
Nabízíme také:

KLUB TYGRŮ –
NETVOR Z HLUBIN

8

Věk: 9+, 120 x 180 mm, 144 str., váz.

KLUB TYGRŮ –
ZÁHADNÝ DUCH

Věk: 9+, 120 x 180 mm, 128 str., váz.

HANKO,
ZACHRAŇ ŠTĚNĚ!

9,
15 199,-

Hance je třináct a psy si raději vždycky
držela od těla. Jenže pokud chce zapůsobit na Patrika, který chodí pomáhat
do psího útulku, bude muset svůj
strach překonat. A tak sebere veškerou odvahu a přihlásí se také jako
dobrovolnice. Od kotců se drží raději
dál a zpočátku jí tato taktika celkem
prochází. Jednou ale zůstane v útulku
úplně sama a bude muset zachránit
nejen malé štěně, ale i zraněného zuřivého vlčáka…

9,
15 199,-

Tajemné bytosti jsou součástí našeho života, co svět světem stojí. Setkáváme se s nimi v mýtech, pohádkách, filmech či knihách. Rozvíjejí naši představivost, fascinujíí
nás i děsí. V této knize na jednom místě
najdeme více než padesát legendárních
bytostí z různých dob a kultur. Pospolu se
tak objeví Harry Potter, Minotaurus, Baba
Jaga, mořské panny nebo Drákula. Prohlédněte si úžasné ilustrace, přečtěte si
vzrušující příběhy a poznejte je blíž!

Věk: 10+, 129 x 193 mm, 160 str., váz.

KOUZELNICKÁ PARTA –
PŘÍBĚH DRUHÝ

LEGENDÁRNÍ BYTOSTI
Z PŘÍBĚHŮ A BÁJÍ

9,
7
2 349,-

Na těžké chvíle strávené v sirotčinci by Leila nejraději zapomněla. I když – k něčemu nakonec
dobré byly. Přetavila svoji nevýhodu ve výhodu a
stala se mistryní úniků. Před záhadou spojenou
s příjezdem známé okultistky však jen tak neunikne. Dokáže Kouzelnická parta zabránit útokům šílených opic a vyhnat duchy z hotelů, ve
kterých straší? Naši přátelé udělají pro záchranu
města vše, co je v jejich silách. Jen aby nezapomněli ochránit i sami sebe!

Věk: 10+, 240 x 264 mm, 64 str., váz.

MŮJ TAJNÝ DENÍK
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, prostě ho zamkneš a tvoje poznámky nikdo
neuvidí!

4,
8
1 229,-

č m
á
z
e
S

9,
23 299,-

Nabízíme také:

KOUZELNICKÁ
PARTA

Věk: 9+, 145 x 210 mm, 288 str., brož.

Věk: 6+, 165 x 215 mm, 128 str., váz.

9

HRAVÝ PRŮVODCE
PRAHOU

9,
7
2 349,-

Hravý průvodce Prahou – to je 19 výletů, které
vás zavedou na Pražský hrad, Kampu, Hradčany,
Petřín, Vyšehrad nebo do židovského a Starého
Města. Nechybějí pověsti, legendy, hravé úkoly
a kvízové otázky. Knížku využijí nejen rodiče, ale
i učitelé nebo vychovatelé.

JEDEN PRO MĚ, JEDEN
PRO TEBE

9,
9
1 249,-

Poznej sebe a své kamarádky! V jednom cool
obalu se skrývají dva třpytivé zápisníky. Každý
má jiný design, obsah je ale stejný – plný testíků,
úkolů, výzev a otázek na tělo. Jeden je pro tebe,
druhý dej kamarádce nebo kamarádkám. Vše
poctivě vyplňte a odhalte, v čem jste stejné a
v čem každá naprosto jedinečná.

Pro
če, č
te
iv h
el
Věk: 6+, 167 x 239 mm, 288 str., brož.

Věk: 8+, 160 x 210 mm, 72 str., brož.

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI – MAZANÁ ŠELTIE
Noah a jeho rodina se právě přistěhovali a najít si kamarády v novém prostředí není právě lehké. Když mu
maminka navrhne, aby začal chodit s jejich šeltií na cvičák, rozhodne se to vyzkoušet. Prvotní nadšení však
vystřídá zklamání. Ačkoliv je jasné, že to Risky pálí, vždycky mazaně objeví způsob, jak dělat jen to, co chce.
Najde si Noah nové přátele, i když s neposlušnou Risky po boku vypadá tak trochu jako podivín?
Nabízíme také:

PSÍ PRŮŠVIHÁŘI
 NEJHLASITĚJŠÍ BÍGL
Z ULICE
 NEPOSLUŠNÝ PUDLÍK
ŠPINDÍRA
 RETRÍVR VĚČNĚ
NA ÚTĚKU

10

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Věk: 9+, 130 x 197 mm, 144 str., brož.

9,
11 149,-

9,
3
1 169,-

ZVÍŘECÍ DETEKTIVKA –
VE VLČÍM DOUPĚTI

9,
9
1 249,-

Chtěl, aby v Dalekém lese už konečně někdo
spáchal skutečný zvířecí zločin. Všech těch
drobných přestupků měl až po krk. Koho zajímá krádež cedrové šišky, neuklizený trus na
pasece nebo vyškubnuté pero z ocasu? A teď
ď
se to stalo! Vražda! Truchlící vdova, hamižníí
advokáti, svědkové, podezřelí… Přesně jak to
má být v opravdové zvířecí detektivce. Detektiv Jezevec Starší a jeho pravá ruka, horkokrevný Jezevecour, už jsou pachateli na stopě.

,4
21 537,-

Balíček tří obrázkových encyklopedií, kde najdeš spoustu informací o zvířatech,
která žijí v divočině, v lese i doma. Dozvíš se podrobnosti o jejich způsobu života, o potravě, péči o mláďata, ale také překvapivá a méně známá fakta a zajímavosti. Pokud si chceš ověřit, že si všechno pamatuješ, vyplň kvíz na konci každé
knihy a zjisti, jestli jsi opravdový znalec říše zvířat.

SE
60 %
Po t ý
pří ě
od
uz á

ob r ž ý
p o ět
ná o ně
né u k

Věk: 8+, 145 x 210 mm, 120 str., váz.

Kovová krabička edice Biolandia & Techlandia
s kartou Esterminátorky navíc (obsahuje 9 karet
namísto 8). Zlatá karta Esterminátorky vznikla na
počest výjimečné závodnice Ester Ledecké.
Všechny karty mají novou vylepšenou stírací vrstvu a je zábavné je stírat. Karty uplatníš i v aktuální
verzi aplikace Scratch Wars, kde jsou nově ligy,
vylepšené modely postav a možnost hrát s kamarádem proti sobě online.
Součástí: 2+1 hrdinové + 6 zbraní + žlutá tyčka +
žluté stírátko + knížečka pravidel v CZ a SK

3k i y
za 1
Věk: 5+, 210 x 297 mm, 40 + 40 + 40 str., váz.

SCRATCH WARS –
STARTER BIO/TECH
S ESTERMINÁTORKOU

Nabízíme také:

POZNÁVÁME...
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
ZVÍŘATA V DIVOČINĚ
ZVÍŘATA V LESE

9,
5
1 199,-

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
PRŮVODCE PRO
PROFÍKY

9,
9
1 249,-

Staňte se elitou světa Fortnitu! Zkušení hráči
znají spoustu triků a my pro vás máme tipy, jak
jejich znalosti využít. Budujte, bojujte a buďte
ve Fortnitu nejlepší!

9,
19 249,-

9,
49 599,Nabízíme také:

SCRATCH WARS –
DÁRKOVÉ
BALENÍ
SPINBAY

FORTNITE –
100% NEOFICIÁLNÍ
ZÁKLADNÍ
PRŮVODCE
Věk: 8+, 168 × 258 mm, 60 str., váz.

Věk: 8+, 148x210 mm, 64 str., váz.

11

MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU 3 –
VZHŮRU DO HLUBIN!

MINECRAFT PRŮVODCE
SVĚTEM MINIHER

9,
5
1 199,-

V Minecraftu si s dalšími hráči užijete spoustu zábavy v
minihrách, kterých můžete vytvořit, kolik chcete. Jedinou hranicí je vaše představivost.
Tento oficiální Průvodce světem miniher obsahuje nejoblíbenější minihry.
,249
Spolu s doplňujícími
informacemi a tipy
od expertů z Mojangu jde o nejlepší příručku k vytváření a
hraní miniher v Minecraftu!

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, mají tajemství.
Jejich podivná učitelka přírodovědy vynalezla brýle pro virtuální realitu,
které je mohou přenést do hry. Tentokrát se odvážní spolužáci vydali
pod hladinu. A nemohou se zbavit pocitu, že je někdo sleduje...

9,
15 199,-

9,
9
1

9,
15 199,-

Nabízíme také:

MINECRAFT KRONIKY
WOODSWORDU
1 – VÍTEJTE VE HŘE!
2 – NETOPÝŘÍ NOC

Věk: 8+, 148 x 210 mm, 144 str., váz.

TLAPKOVÁ PATROLA –
5MINUTOVÉ POHÁDKY
Vydejte se s neohroženými štěňaty z Tlapkové patroly za parádním dobrodružstvím a užijte si spoustu
legrace. Oblíbení hrdinové podají pomocnou tlapku každému, kdo potřebuje, a jsou vždy připraveni
zachránit situaci. Tentokrát je čeká rýžování
zlata, příprava přistá,vací plochy pro pilotku
269
porouchaného letadla
nebo závod horkovzdušných balonů.

9,
1
2

Věk: 8+, 148 x 210 mm, 80 str., váz.

TLAPKOVÁ PATROLA –
6 OMALOVÁNKOVÝCH
BLOKŮ

TLAPKOVÁ PATROLA
MEGAOMALOVÁNKY –
TLAPKY, DO CENTRÁLY!

Žádná práce neodolá naší tlapce! Se šesti bločky
s oblíbenými štěňaty v hlavní roli vás čeká skvělá
omalovánková zábava doma i na cestách. Svůj oblíbený blok si můžete snadno přibalit do batůžku
a vzít s sebou, kam budete chtít.

Všechny tlapky, do centrály! Vybarvujte si obrázky a
luštěte hádanky se svými oblíbenými kamarády
z Tlapkové patroly! Pomozte Chasovi, Marshallovi a
ostatním tlapkám vyřešit úkoly a vyrazit
na další zásah!

9,
15 199,-

,99 119,-

© 2017 Spin

12

Věk: 6+, 205 x 285 mm, 160 str., váz.

Věk: 4+, 115 x 160 mm, 192 str., brož.

Master. All

Rights Reserved.
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Věk: 5+, 197 x 273 mm, 64 str., brož.

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
LEDOVÝ HRAD

9,
11 149,-

DĚTSKÝ ILUSTROVANÝ
ATLAS SVĚTA

-

9,
19249,-

Vydej se na poznávací cestu kolem světa! Kterému státu se přezdívá „Země
bílého slona“? Jakou řečí se mluví v Latinské Americe? Který světadíl je nejmenší? Bohatě ilustrovaný atlas tě postupně provede po všech kontinentech.
Poznáš jejich krajinu, podnebí nebo
průmysl a zjistíš, kteří živočichové v dané oblasti žijí a co se tam pěstuje. S tímto atlasem se ve světě ani v zeměpise
neztratíš!

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

9,
11 149,-

Nabízíme také:

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU:
NEBEZPEČÍ
Z HLUBINY

zá o !
Do v r á í
Věk: 8+, 152 x 228 mm, 64 str., brož.

NAPROSTO NEZBYTNÝ
ZÁPISNÍK

9,
9
1 249,-

Skvělý zápisník pro každou situaci a pro
každou náladu. Najdeš v něm spoustu
místa na poznámky a také pět lepicích
minibločků s lepítky, kterými můžeš trefně
komentovat svoje pocity. To prostě musíš
mít!

Věk: 7+, 240 x 305 mm, 64 str., váz.

ZATOČ A HRAJ! –
DESKOVÉ HRY

9,
7
2 349,-

Zahrajte si pět napínavých deskových her a
užijte si skvělou zábavu. Hrát můžete doma,
u vody nebo třeba na cestách. Budete se
řítit závodní dráhou, putovat na medvědíí
piknik, létat vesmírem, proplétat se mezi
hady nebo hrát Člověče, nezlob se s dinosaury. Hry jsou pro 2 až 4 hráče.

ý zá i n í
B om t
t u!
ít
e
lá
ě
as
Věk: 7+, 140 x 215 mm, 128 str., brož.

Věk: 5+, 212 x 238 mm, 10 str.

13

MŮJ KNIŽNÍ DENÍK
Každá kniha je malé dobrodružství. Abyste si
vzpomínky na ně dlouho uchovali, vytvořili
jsme pro vás Můj knižní deník. Nabízí dostatek
prostoru na zápisky o přečtených knihách
i místo na zaznamenání myšlenek či postřehů,
které vám během čtení vytanuly na mysli. Mimo to si můžete vytvářet knižní seznamy, zapisovat citáty nebo vyzkoušet některý z DIY
knihomolských nápadů.

9,
23 299,-

MY LITTLE PONY –
KNÍŽKA PLNÁ
KVÍZŮ
Vyzkoušejte si, jak dobře znáte svět
My Little Pony! Kvízy a hádanky otestují vaše znalosti poníků, jejich přátel
i protivníků a spousta zajímavostíí
a faktů vám pomůže doplnit a uspořádat všechny informace. Tato knížka
nesmí chybět žádnému fanouškovi
kamarádek z Ponyville!

Věk: 12+, 145 x 205 mm, 160 str., váz.

PYŽAMASKY –
5MINUTOVÉ POHÁDKY
Pyžamasky, vzhůru ven, v noci zachráníme den!
Přidejte se ke Kočičákovi, Sovičce a Gekkovi a pomozte jim porazit lstivé padouchy! Pyžamasky
vyrážejí do noci, aby
bojovaly se zločinem a
ochránily město před
,Romeem, Nočním
349
nindžou a Měsíčnicí.
V této sbírce najdete
pohádky o malých
maskovaných hrdinech, které se skvěle hodí k předčítáníí
před usnutím.

9,
7
2

14

Věk: 5+, 197 x 267 mm, 192 str., váz.

4,
0
1 129,-

Věk: 4+, 148 x 210 mm, 64 str., brož.

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 su,perschopností bojujíí
149
se zločinem. Pyžamasky vyrážejí do akce! Přečtěte si o tom,
jak Pyžamasky vyzrály na lstivého nočního nindžu a jak si poradily s padouchem,
který obsadil muzeum, aby mohl dokončit svůj strašlivý
vynález.

9,
11

Věk: 5+, 163 x 234 mm, 72 str., váz.

PYŽAMASKY –
HÁDANKOVÁ ZÁBAVA
Vyzbrojte se pastelkami a vydejte se s Kočičákem,
Sovičkou a Gekkem do úžasného světa udatných
Pyžamasek, kde o dobrodružství nikdy není nouze.
Pomozte Kočičákovi
dostat se bludištěm
ke kočkáře, aby mohl
119,
rychle vyrazit do akce, nebo najděte, jaký stín patří proradnému
vědátorovi
Romeovi. Pusťte se
do řešení zábavných
hádanek a pomozte
Pyžamaskám porazit
lstivé zloduchy. Nastal čas být hrdinou!

,99

Věk: 3+, 210 x 280 mm, 64 str., brož.

APOLLÓNŮV PÁD –
HROBKA NEMRTVÝCH

9,
31 399,-

Být Apollónem není hračka, obzvlášť když vás
vykážou z Olympu a ještě vás uvězní v těle smrtelníka Lestera Papadopoulose. Řecký bůh na
cestě za znovuzískáním někdejších schopností
se tentokrát vydává do Tábora Jupiter v Sanfranciském zálivu. Všehoschopní římští imperátoři míří tamtéž, aby zaútočili na římské polobohy novými ničivými zbraněmi. A co hůř, na
pomoc si vedou mocného spojence – ani živého, ani mrtvého, ale o to nebezpečnějšího.

9,
31 399,-

9,
31 399,-

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ –
ZOO V PLAMENECH

9,
9
1 249,-

Poštovní holub Francis je zraněn a během doručování důležitého vzkazu spojencům musí nouzově
přistát. Ocitne se v londýnské zoo, v kleci světoznámé pandy Ming. Ta zatím ignorovala útrapy
okolí spojené s válkou. S klesajícími příděly potravin a stále častějšími německými nálety si ale i ona
uvědomí, že nemůže stát mimo. S pomocí ošetřovatele a vynalézavé skupiny opic pomohou Francisovi dokončit jeho misi a zachránit tak zoo a možná i celý Londýn.

9, 9
4
1 2 9,

9,
31 399,-

9, 9
4
1 2 9,

Nabízíme také:

APOLLÓNŮV PÁD
 UTAJENÉ ORÁKULUM
(1. DÍL)
 TEMNÉ PROROCTVÍ
(2. DÍL)
 ZRÁDNÝ LABYRINT
(3. DÍL)
Věk: 11+, 145 x 210 mm, 416 str., váz.

LUNASTEROVÉ –
SKOK NAD HVĚZDAMI
Do chvíle, než se ve městečku objevila zvláštní dívka Celestina, zabíjel
Tim čas potyčkami se svým největším
soupeřem Alexem a běháním po
střechách, odkud pozoroval vzdálené hvězdy. V její přítomnosti však najednou hvězdy začaly být na dosah a
Měsíc se ukázal v novém, tajemném
světle. Setkání mladé Astry Celestiny, Lunojase Alexe a zdánlivě obyčejného Tima bylo náhodné, zato osudové. Co spojuje jejich původně tak
vzdálené životy?

9,
9
2 369,-

1. dí an y é i
od o k Č dě ů,
k e á vá y e d e
Věk: 12+, 162 x 215 mm, 392 str., váz.

Nabízíme také:

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ
 NA TITANIKU
 VÝPRAVA DO
ANTARKTIDY

Věk: 10+, 140 x 205 mm, 208 str., váz.

MÁGOVÉ Z AGARVENY –
PROKLETÁ PEVNOST
Pohár trpělivosti královny Deily přetekl. Krutí a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál víc ohrožují své
okolí a nastal čas je zarazit. Do svých
služeb proto povolá věrného čaroděje Kenrika, zloděje, rváče a karbaníka Dreka, a léčitelku Nomi. Věří, že
právě oni zvládnou zastavit temnotu,
která se z pevnosti šíří. Podaří se této nesourodé trojici osvobodit čarodějku Siran? Vymyslí taktiku, která
povede k vítězství, nebo zažijí, jak
chutná porážka?

9,
9
1 249,-

Čes á n y
p á ma ,
h in ýc ku ů
ů
i zá ř ýc ú ko
Věk: 13+, 135 x 203 mm, 264 str., váz.
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SLAVNÉ KLUBY –
FC BARCELONA

9,
21 269,-

SLAVNÉ KLUBY –
REAL MADRID
Fanoušci královského klubu Real Madrid jistě
uvítají skvělého průvodce bohatou historiíí
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, zajímavostíí
a vtipných historek o stadionu Camp Nou,
mnoha dávných i současných fotbalistech
a trenérech klubu, nezapomenutelných zápasech a šokujících přestupech. To vše atraktivníí
formou s mnoha krásnými fotografiemi.

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

SESTAV SI
DRAKA
Vstup do kouzelného
světa draků! Sestav si
působivý 3D model
draka, natáhni motorek
a dívej se, jak ožívá!
Bohatě ilustrovaný průvodce tě seznámí se
vším, co musíš o těchto
legendárních zvířatech
vědět. Najdeš v něm
mýty a pověsti ze všech
koutů světa, informace
o anatomii dračího těla
či povídání o typech
draků, jejich chování a
magických schopnostech. Model vysoký 40
cm složíš snadno, bez
nůžek a lepidla.
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9,
4
2 499,-

SE
50 %

Věk: 7+, 192 x 362 mm, 32 str., leporelo

9,
21 269,-

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

DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY
DO MINULOSTI –
SE
KAREL IV.
Vstupte s Bárou pomocí
kouzelného atlasu do
středověku. Dostanete se na královský
hrad a zažijete nečekaná setkání a dobrodružství.

50 %

,74149,-

Věk: 11+, 125 x 195 mm, 168 str., váz.

V TAJNÝCH SLUŽBÁCH:
PROTŘEPAT, NELÍBAT
Cammie je výjimečná dívka. Umí čtrnáct jazyků a
nepřítele sprovodí ze světa třeba jen pomocí neuvařené špagety. Je totiž studentkou Akademie
Gillian Gallagherové
pro budoucí špionky.
Je mistryní ve splývání s davem, když nechce, na misích ji ni,199
kdo nevidí. Proto ji
překvapí, že si jí na
jedné akci všimne úplně obyčejný týpek. Je
potřeba ho pořádně
proklepnout! Jenže
Cammie narazí na
problém: do Joshe se
zamiluje. Může vůbec
špionka randit s obyčejným klukem? A bude ji mít rád, i když
zjistí, kdo opravdu je?

,99

SE
50 %

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

FYZIKA A CHEMIE
DO KAPSY PRO 2. STUP. ZŠ (192 KARTIČEK)

,79 99,-

Strč školu do kapsy! Celkem 192 kartiček se základním učivem z fyziky a chemie můžeš mít
stále u sebe. První polovina kartiček je z fyziky, druhá z chemie. Na jedné straně je otázka, na
druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj témata, která právě probíráte ve
škole. Kartičky díky perforaci snadno oddělíš. Součástí kompletu je praktická krabička.
Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš mít příležitost – cestou do školy, při čekání na kamarády nebo o přestávkách.
Nabízíme také:

,49 99,-

,49 99,-

,49 99,-

,79 99,-

,79 99,-

,79 99,-

Věk: 12+, 210 x 297 mm, 16 str., brož.

UČTE SE S KOMIKSEM –
ANGLIČTINA

9,
3
2 299,-

Potřebujete své studium angličtiny něčím
oživit? Pak vám bude vyhovovat učebnice
spojená s komiksem! Zábavný příběh ze
života snadno pochopíte a díky dialogům
používaným v textu si osvojíte fráze, které
jsou skutečně užitečné. Po pár lekcích
budete schopni vést plynulou konverzaci
a nic vás nezaskočí. Součástí každé kapitoly je slovníček a graficky přehledný výklad základní gramatiky. Nechybějí ani
cvičení k prověření toho, zda jste všemu
správně porozuměli.

SE
ANGLIČTINA DO KAPSY –
9,
SLOVESA,
11 229,ČASOVÁNÍ, FRÁZE
NA KARTIČKÁCH

50 %

Osvědčená metoda učení, která funguje. Naučte se deset kartiček denně – a za měsíc jich
budete znát tři stovky! Sestavte si vlastní sadu a učte se, kdykoli budete mít příležitost –
cestou do školy, při čekání na přátele nebo
při jízdě autobusem.

9,
11 229,-

9,
11 229,Nabízíme
také:

ANGLIČTINA DO KAPSY –
SLOVNÍ ZÁSOBA PRO
POKROČILÉ
ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA
NA KARTIČKÁCH
Věk: 9+, 160 x 230 mm, 192 str., brož.

Věk: 8+, 210x297 mm, 64 str., brož.
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OTESTUJ SI ZNALOSTI –
PRVOUKA PRO
2. TŘÍDU

9,
3
1 169,-

OTESTUJ SI ZNALOSTI –
VLASTIVĚDA PRO
4. TŘÍDU
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete zjistit,
co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte
sami sebe a vše se dozvíte! Testové úlohy z učiva
vlastivědy jsou připraveny tak, aby pokryly všechna témata, o kterých se ve 4. třídě učíte. Vybírat
budete z několika možných odpovědí, z nichž
správná je jen jedna. Vyhodnocení testů najdete
v klíči na konci knihy. Díky testům si zopakujete
učivo, ale dozvíte se i něco nového.

Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy? Chcete zjistit,
co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte
sami sebe a vše se dozvíte! Testové úlohy z učiva
o světě kolem nás jsou připraveny tak, aby pokryly všechna témata, o kterých se ve 2. třídě učíte.
Vyhodnocení testů najdete v klíči na konci knihy.
Díky testům si nejen zopakujete učivo, ale dozvíte
se i něco nového.

9,
13 169,-

9,
13 169,Nabízíme také:

Nabízíme také:

OTESTUJ SI ZNALOSTI –
VLASTIVĚDA PRO
5. TŘÍDU

OTESTUJ SI ZNALOSTI –
PRVOUKA PRO
3. TŘÍDU

Věk: 7+, 163 x 235 mm, 80 str., brož.

PRACOVNÍ
ČÍTANKA PRO
1. A 2. ROČNÍK ZŠ

9, 3
1 169,

Tato nevšední čítanka, která pracuje s metodami, jež podporují samostatné a kritické myšlení žáků, je určena dětem, které již
zvládly úplné základy čtení. Texty a s nimi
související praktické úkoly přispívají k rozvoji techniky čtení a čtenářských dovedností a zároveň podněcují žáka k přemýšlení o obsahu. Rozvíjejí tak jeho osobnost
a samostatné uvažování.
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9,
13 169,-

Věk: 6+, 205 x 292 mm, 88 str., brož.

Věk: 9+, 163 x 235 mm, 96 str., brož.

VYJMENOVANÁ SLOVA
HROU – KVARTETA

9,
9
1 249,-

Zvládnout vyjmenovaná slova nemusí být
těžké. Stačí si je zapamatovat. Jenže jak na
to? My máme řešení – kvarteta! Zahrajte si
se svými dětmi tuto oblíbenou hru a máte
vyhráno. Díky veselým a trefným obrázkům
děti pochopí význam slov a snadno si je zapamatují. Problémové výrazy a jejich tvary
jim zevšední a přestanou v nich chybovat.
A to není všechno, mimo sedmi sad kvartet
uvnitř najdete i nápady a tipy, jak si s kartami užít další zábavu.

Věk: 9+, 210 x 297 mm, 56 str

PROCVIČUJ – PRAVOPIS
PODSTATNÝCH JMEN

9,
11 149,-

Potřebují si vaše děti procvičit pravopis podstatných jmen? Nabídněte jim zábavnou cvičebnici
plnou aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček.
Látka je řazena do kapitol podle jednotlivých
vzorů. Děti mohou pracovat samostatně podle
svého tempa a potřeb. Nechybí shrnující opakování a klíč správných řešení. Kniha je určena pro
domácí procvičování, využít ji však mohou i učitelé jako doplňkový a rozšiřující materiál k výuce
českého jazyka.

SLOH + DIKTÁTY + STOVKA CVIČENÍ
Z ČESKÉHO JAZYKA
OD ŠESTKY DO DEVÍTKY
Plaveš v češtině? Nedaří se ti napsat správně sloh? Sáhni po Slohu z tohoto balíčku. Získáš ucelenou představu o jednotlivých slohových útvarech a najdeš
zde pro představu ukázkové texty. Gramatiku procvičíš ve Stovkách cvičení
a Diktáty zvládneš díky poslední publikaci.

Sle
30 %

9,
11 49,1

3k i y

1 nu

,9
20 297,-

Nabízíme také:

PROCVIČUJ –
SLOVNÍ DRUHY

Věk: 8+, 163 x 235 mm, 96 str., brož.

ČESKÝ JAZYK
OD ŠESTKY DO DEVÍTKY –

4,
0
1 129,-

CVIČEBNICE PRO
6. TŘÍDU ZŠ
Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 6. třídu? Umíš zodpovědět v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku? Pokud ne a chceš si svoje
mezery doplnit, je pro tebe určena právě tato cvičebnice, která tě formou různých typů cvičení provede gramatickými jevy šestého ročníku. Cvičebnice vychází z konceptu knižní řady Od šestky do
devítky – Český jazyk stručně a přehledně.

4,
10 129,-

4,
10 129,-

4,
10 129,Nabízíme také:

ČESKÝ JAZYK
OD ŠESTKY DO DEVÍTKY –
CVIČEBNICE PRO
7. / 8. / 9. TŘÍDU ZŠ

Věk: 11+, 165 x 235 mm, 96 / 96 / 88 / 88 str., brož.

Věk: 10+, 144 x 205 mm, 256 str., brož.

ZÁBAVNÁ
MATEMATIKA
A LOGIKA PRO
BYSTRÉ DĚTI

9, 1
1 149,

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

Věk: 7+, 163 × 235 mm, 96 str., brož.
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BOŽENA NĚMCOVÁ –
NEJKRÁSNĚJŠÍ
POHÁDKY
V knížce se čtenáři
potkají s Bajajou,
poznají, jaké to je
v pekle, proč musela
z královského zámku
odejít princezna se
zlatou hvězdou na
čele, jak se napravila
pyšná princezna Krasomila, a mnoho dalších pohádkových
příběhů.

,99 249,-

KLASICKÉ ČESKÉ
SKLÁDAČKY A HRY

OBRÁZKOVÉ ČTENÍ –
KAREL IV.

Přemýšlíš s kamarády, co s volným odpolednem?
Vydejte se do parku nebo na hřiště a zkuste si zahrát
některou z klasických českých her – Přijela babička
z Číny, Jednorukou
babu nebo třeba
Školku s míčem, švi,hadlem či skákací gu149
mou. A pokud nemáš
právě po ruce kamarády nebo je venku
špatné počasí, vyzkoušej si prima skládačky z papíru. Slož si
ptáčka, prasátko, krabičku, čerta nebo
vodní bombu.

Život Karla IV. rozhodně nebyl nudný, ba právě naopak. Co všechno o něm ale víme? Komiksově
zpracované vyprávění nás seznámí s těmi nejzajímavějšími okamžiky panovníkova života. Zjistíme,
jak se z malého chlapce stal mocný král
a císař. Dozvíme se,
,199
proč si vybral Prahu
za své sídlo. Díky rodokmenu a galerii
por trétů poznáme
i ostatní členy jeho
rozvětvené královské
rodiny a mnoho dalšího. Historická fakta
jsou podána jako zábavné příběhy a děti
si je tak snadno zapamatují.

Věk: 5+, 210 x 290 mm, 64 str., váz.

Věk: 7+, 216 x 276 mm, 48 str., váz.

,79

Věk: 5+, 207 x 288 mm, 80 str., váz.

,99

• SUPERSLEVY 50 % • SUPERSLEVY 50 % • SUPERSLEVY 50 % •
KAREL IV. – PAMÁTNÁ
MÍSTA TEHDY A DNES
Císař a král Karel IV. (1316–1378) patří bezpochyby
k nejvýznamnějším osobnostem našich dějin. Jeho
státnické povinnosti ho zavedly na mnohá místa
i daleko za hranicemi dnešní České republiky. Zakládal hrady, kláštery či
školy, setkával se s nejvýznamnějšími osob,nostmi své doby. Histo189
rik Jiří Martínek má za
sebou práci takřka detektivní. Život Karla IV.
mapuje nejen z hlediska historických událostí, ale zavede nás na
místa, kde Karel IV. pobýval, a seznámí nás
s tím, jak vypadají dnes.

,99

20

Věk: 11+, 167 x 220 mm, 104 str., váz.

DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ
LEO & LEO – MUŽ SE
PSEM

PROČ MÁ EDA
SPOUSTU ČASU
A DOSPĚLÍ NE?

Detektivní kancelář Leo & Leo řeší svůj první případ.
A ty budeš při tom! Vše začne tím, že zmizí křeček Kruso. Pátrání vede až do
Londýna, kde se děti nachomýtnou k záhadné
loupeži slavného obrazu
,199
Muž se psem. Otazníků je
mnoho: Kdo je záhadný
Profesor? Spolčil se pachatel se samotnou anglickou královnou? A co je
to, k čertu, ta Labernáda?
Pomoz Leonii a Leonardovi vyřešit zapeklitý případ a rozlušti více než
30 hádanek. Čti a hlavně
pátrej, vyšetřuj a kombinuj, jako skutečný detektiv!

Eda chodí do první třídy a má pořád spoustu volného času. Stíhá dělat všechno, na co má chuť. Jeho
maminka naopak vůbec čas nemá. Často
dělá několik věcí najed,nou a je pak nabručená
229
a bez nálady. A Edu to
trápí. Nerozumí tomu,
jak je to možné, že dospělí čas nemají a děti
ano. Jediný dospělý
člověk, který má času
dost, je dědeček. S ním
bude Eda hledat odpovědi na otázky, co je to
čas a kde se vlastně bere. Podaří se jim problém rozlousknout?

Věk: 9+, 150 x 215 mm, 136 str., váz.

Věk: 6+, 165 x 232 mm, 112 str., váz.

,99

9,
11

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU KKF
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Jméno a příjmení: ……………….……….……………….………………………….. Třída: ………..
Celkový počet objednaných titulů je ……….. ks. Celková cena objednávky je ……….…. Kč.
Souhlasíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.

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

Tento kupón neposílejte do Fragmentu, odevzdejte jej paní učitelce / panu učiteli ve škole.
Název knihy
80 bludišť – Cesta do minulosti
80 bludišť – Cesta kolem světa
Angličtina do kapsy – slovesa, časování, fráze na kartičkách

Angličtina do kapsy – slovní zásoba pro pokročilé
Angličtina do kapsy – základní slovní zásoba na kartičkách

Apollónův pád - Hrobka nemrtvých (4. díl)
Apollónův pád – Temné proroctví (2. díl)
Apollónův pád – Utajené Orákulum (1. díl)
Apollónův pád – Zrádný labyrint (3. díl)
Božena Němcová – Nejkrásnější pohádky
Český jazyk do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 6. třídu ZŠ
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 7. třídu ZŠ
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 8. třídu ZŠ
Český jazyk od šestky do devítky – cvičebnice pro 9. třídu ZŠ

Čteme s obrázky – Veselé bajky
Čteme s radostí – Dobrodružství s kouzelnými zvířaty
Čteme sami – Čteme sami – Ovečka Nina a jiné pohádky
Čteme sami – genetická metoda – Ovečka Nina a jiné pohádky

Čteme spolu – Lucinka a pohár trpělivosti
Dějepis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Detektivní kancelář Leo & Leo – Muž se psem
Dětský ilustrovaný ATLAS SVĚTA
Dobrodružné výpravy do minulosti – Karel IV.
Ema a její kouzelná zoo – Osamělé lvíče
Ema a její kouzelná zoo – popletený tučňák
Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda
Ema a její kouzelná zoo – Roztomilá lama
Ema a její kouzelná zoo – Vystrašený tuleň
Ema a její kouzelná zoo – Žárlivý levhart
Experimenty na 15 minut
Fortnite – 100% neoficiální průvodce pro profíky
Fortnite – 100% neoficiální základní průvodce
Fyzika a chemie do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Gulliverovy cesty – pro děti
Hanko, zachraň štěně!
Hravý průvodce Prahou
Já už se nebojím
Jak myška hledala kamarády
Jak šly pastelky za sluníčkem
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Ledový hrad
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Nebezpečí z hlubiny
Jeden pro mě, jeden pro tebe
Jóga pro děti s hravou angličtinou – Vesmírné dobrodružství

Jógátky
Jógátky – Cesta na horu srdce
Jógátky (audiokniha pro děti)
Karel IV. – Památná místa tehdy a dnes
Klasické české skládačky a hry

Klubová
cena
199 Kč
199 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
319 Kč
319 Kč
319 Kč
319 Kč
99 Kč
49 Kč
104 Kč
104 Kč
104 Kč
104 Kč
159 Kč
184 Kč
159 Kč
159 Kč
184 Kč
49 Kč
99 Kč
199 Kč
74 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč
139 Kč
159 Kč
199 Kč
199 Kč
79 Kč
159 Kč
159 Kč
279 Kč
159 Kč
184 Kč
219 Kč
119 Kč
119 Kč
199 Kč
199 Kč
184 Kč
199 Kč
159 Kč
99 Kč
79 Kč

Počet
kusů

Název knihy
Klub Tygrů – Černí bojovníci
Klub Tygrů – Ďábelský parník
Klub Tygrů – Netvor z hlubin
Klub Tygrů – Záhadný duch
Kouzelné čtení – Ledové království
Kouzelnická parta
Kouzelnická parta – Příběh druhý
Legendární bytosti z příběhů a bájí
LEGO® City Na výletě
LEGO® Disney Princezna™. Nejlepší domeček na stromě

LEGO® NINJAGO: Dárková krabička
Lidové písničky s piánkem – Josef Lada
Lunasterové – Skok nad hvězdami
Luštění pro děti – Báječná zvířata
Luštění pro děti – vtipy
Luštění pro děti – zajímavosti o České republice
Mágové z Agarveny – Prokletá pevnost
Malý mýval Nemyjsa
Markétka a kouzelná zvířátka – Létající koník
Markétka a kouzelná zvířátka – Zlatá rybka
Matematika do kapsy pro 1.stup. ZŠ (192 kartiček)
Matematika do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Minecraft Kroniky Woodswordu 1 – Vítejte ve hře!
Minecraft Kroniky Woodswordu 2 – Netopýří noc
Minecraft Kroniky Woodswordu 3 – Vzhůru do hlubin
Minecraft Průvodce světem miniher hráč proti hráči
Můj knižní deník
Můj tajný deník
Můj zářivý zápisník
My Little Pony – Knížka plná kvízů
Naprosto nezbytný zápisník
Neobyčejná zvířata – Mistři lovu
Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka
Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička
Obrázkové čtení – Karel IV.
Od pohádky k pohádce – Pyžamasky
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 2. třídu
Otestuj si znalosti – Prvouka pro 3. třídu
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 4. třídu
Otestuj si znalosti – Vlastivěda pro 5. třídu
Panovníci českých zemí – pro děti
Poznáváme – mazlíčci + zvířata v lese a divočině
Pracovní čítanka pro 1. a 2. ročník ZŠ
Procvičuj – Pravopis podstatných jmen
Procvičuj – Slovní druhy
Proč má Eda spoustu času a dospělí ne?
Příběhy se šťastným koncem – Vyplašený jezevec
Příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička
Příběhy se šťastným koncem – Zapomenuté jehňátko

Klubová
cena
144 Kč
144 Kč
144 Kč
144 Kč
139 Kč
239 Kč
279 Kč
159 Kč
119 Kč
119 Kč
209 Kč
319 Kč
299 Kč
79 Kč
74 Kč
74 Kč
199 Kč
199 Kč
139 Kč
139 Kč
79 Kč
79 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
199 Kč
239 Kč
184 Kč
199 Kč
104 Kč
199 Kč
139 Kč
159 Kč
159 Kč
99 Kč
119 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
139 Kč
184 Kč
214 Kč
139 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč

Počet
kusů

Název knihy
Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko
Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček
Přírodopis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Psí průšviháři – Mazaná šeltie
Psí průšviháři – Nejhlasitější bígl z ulice
Psí průšviháři – Neposlušný pudlík špindíra
Psí průšviháři – Retrívr věčně na útěku
Pyžamasky – 5minutové pohádky
Pyžamasky – Hádanková zábava
Scratch Wars – Dárkové balení Spinbay
Scratch Wars – Starter Bio/Tech s Esterminátorkou
Sestav si draka
Schleich Horse Club: Navždy kamarádky!
Schleich: Tajemství spolku Horse Club
Slavné kluby – FC Barcelona
Slavné kluby – Real Madrid
Sloh + Cvičení + Diktáty od šestky do devítky
Spirit Volnost nadevše – Lucky: Můj deník
Spirit Volnost nadevše – Pru: Můj deník
Strašidelná knihovna – Duch přichází v pět (4. díl)
Strašidelná knihovna – Duch za oponou (3. díl)
Strašidelná knihovna – Na půdě je duch (2. díl)
Strašidelná knihovna – Tajný pokoj (5. díl)
Strašidelná knihovna – Ztracený duch (1. díl)
Tlapková patrola – 5minutové pohádky
Tlapková patrola – 6 omalovánkových bloků
Tlapková patrola megaomalovánky – Tlapky, do centrály!

Učte se s komiksem – angličtina
V tajných službách: Protřepat, nelíbat
Velikonoce – historie, zvyky, tradice
Velká kniha lidových písniček a říkadel – Josef Lada
Vyjmenovaná slova hrou – Kvarteta
Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytiví jednorožci

Zábavná matematika a logika pro bystré děti
Zachraňme planetu
Zatoč a hraj! – Deskové hry
Zeměpis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)
Zvířátka z Kouzelného lesa – Králíček Káťa
Zvířátka z Kouzelného lesa – Myška Míša
Zvířátka z Kouzelného lesa – Pejsek Puntík
Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly
Zvířátka z Kouzelného lesa – Srnečka Sisi
Zvířecí detektivka – Ve vlčím doupěti
Zvířecí hrdinové – Na Titaniku
Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy
Zvířecí hrdinové – Zoo v plamenech

Klubová
cena
119 Kč
119 Kč
79 Kč
139 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
279 Kč
99 Kč
499 Kč
159 Kč
249 Kč
159 Kč
159 Kč
219 Kč
219 Kč
209 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
139 Kč
119 Kč
219 Kč
159 Kč
99 Kč
239 Kč
99 Kč
239 Kč
359 Kč
199 Kč
199 Kč
119 Kč
199 Kč
279 Kč
49 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
119 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč

Počet
kusů

LEGO® DISNEY
PRINCEZNA™.
NEJLEPŠÍ
DOMEČEK
NA STROMĚ

9,
11 149,-

LEGO® CITY
NA VÝLETĚ

9,
11 199,-

Vítej v LEGO® City! Užij si výlet v tomto fantastickém městě z kostiček, kde
tě čeká spousta překvapení – od neuvěřitelných závodů až po plavbu na
vodě. Přečti si legrační komiks, vyplň
zábavné aktivity, a hlavně nezapomeň sestavit minifigurku turisty. Jako
jeho cestovatelský parťák si totiž užiješ báječné chvilky!

Když se Locika svěří svým kamarádkám, že by potřebovala trávit nějaký
čas jen sama se sebou, rozhodnou se,
že jí nachystají překvapení a postavíí
pro ni na zahradě domeček na stromě. Přečti si o dobrodružství, které
spolu princezny prožijí, a zažij s nimi
krásný den plný přátelství.

Sle
Věk: 6+, 165 x 232 mm, 112 str., brož.

SCHLEICH: TAJEMSTVÍ
SPOLKU HORSE CLUB

9,
5
1 199,-

Seznamte se s Hannou, Lisou, Sofií a Sarou,
holkami, které nade vše milují přírodu a své
koňské přátele. Když jednoho dne objeví starou mapu, je to pro ně začátek velkého a
krásného dobrodružství. Jenomže jejich nové
plány ohrožuje bezohledný pan Michaels, který má s jejich milovaným lesem nekalé plány.
Podaří se děvčatům zastavit ho? A co skrývá
tajemné X na záhadné mapě? To zjistíš v příběhu plném napětí a nerozlučných přátelství.
Nabízíme také:
s 200 samolepkami

SCHLEICH HORSE CLUB:
NAVŽDY KAMARÁDKY!

9,
15 199,-

Věk: 5+, 205 x 288 mm, 32 str., brož.

LEGO® NINJAGO:
DÁRKOVÁ KRABIČKA

9,
0
2 299,-

Dvě knížky, 32 dílků stavebnice
LEGO a suprová dárková krabička,
v níž je to vše zabalené. A všechno
se to navíc točí kolem týmu NINJAGO! Užij si s nimi spoustu legrace,
dobrodružství a hledej na stránkách umně ukrytého droida samuraje. Vyřeš hlavolamy, pomoz odvážné partě s úkoly a záchrannými
misemi a staň se jedním z bojovníků ovládajících bájné Spinjitzu.
A z krabičky si udělej třeba schránku na všechny své tajné nindžovské
vychytávky.

30 %
Věk: 7+, 180 x 225 mm, 32+ 24 str., brož.

2000000000878

Sle
Věk: 6+, 205 x 288 mm, 128 str., váz.

40 %

