AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment
VÁNOČNÍ ČTENÍ 2018.
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.

POHÁDKOHRÁTKY
Kniha pohádek, ve které si počtete, s níž si pohrajete a zažijete
kopec zábavy!
Nabízí totiž spoustu možností, jak
z pasivního předčítání vytvořit
hru, díky níž děti rozvinou svůj
postřeh, pozornost, slovní zásobu či vnímavost. Symboly umístěné na stránkách vyzývají děti k plnění rozličných úkolů spojených
s pohádkou. Mohou objevovat,
hledat v obrázcích, vyprávět, ale
i hýbat se, hrát hry či si něco vyrobit.

9,
9
1 249,-

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: 3+, 88 str., 197 × 240 mm, pevná vazba

SOUTĚŽ PRO TŘÍDY
Vytvoř se svými spolužáky ze třídy plakát (poster),
na kterém ostatním dětem představíš knížky
z aktuálního katalogu nakladatelství Fragment, jež by si
rozhodně neměly nechat ujít a měly by si je přečíst.
Výtvarné technice se meze nekladou. Vystřihuj, nalepuj,
kresli, foť… Je to na tobě.
Soutěžíme
outěžíme o 30 balíčků se sladkostmi od firmy Chupa
Chups pro tři třídy.
Výsledné kolektivní dílo nám pošlete za svoji třídu
do 5. prosince 2018 na adresu Knižní klub Fragment,
Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00
Praha 4. U plakátu uveďte název a adresu školy, za
kterou třídu soutěžíte a kontakt na učitele.
Porota složená z našich výtvarníků a ilustrátorů
vybere tři nejzdařilejší díla a účastníkům zašle
avizovanou odměnu.

NARODIL SE
JEŽÍŠEK

VÁNOCE –
HISTORIE,
ZVYKY, TRADICE

9,
19 249,-

Přečtěte si vánoční příběh pro
nejmenší, doprovázený úryvky
z nejznámějších českých koled.
Děti ocení nejen krásné obrázky,
ale i spoustu otvíracích okének,
za nimiž objeví mnohá překvapení.
Vánoční leporelo pro nejmenší
se 40 otevíracími okénky.

9, 3
9
2 2 9,

Vánoce – jeden z nejvýznamnějších
křesťanských svátků, který slaví lidé
po celém světě. Proč jsou tak oblíbené a jaká je jejich historie? Kde se
vzaly pověry a pranostiky spojené
s obdobím adventu a Vánoc? Jaké
zvyky a tradice dodržovali naši předkové? Jak ovlivnily Vánoce českou
a světovou kulturu? Jak vypadají
oslavy Vánoc ve světě? Odpovědi
najdete v této bohatě ilustrované
knize.
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Věk: 3+, 10 str., 245 × 245 mm, leporelo

FILÍPEK
Je po dešti a lesík kolem jezera,
kam chodí Filípek s tatínkem na
ryby, je krásný a voňavý. Filípka
ale rybaření nebaví. Raději si v lese hraje s kamarády skřítky, obdivuje srnky, malé divočáky nebo
ve vodě pozoruje pstruhy a bruslařky. Svět kolem jezera Filípek
miluje. Brzy půjde poprvé do
školy a nejraději by si vzal celý les
s sebou. Tatínek má ale lepší nápad…

9,
3
2 299,-

Věk: 5+, 80 str., 176 × 215 mm, pevná vazba

120 str., 210 × 275 mm, pevná vazba

JITŘENKA
Jitřenčina zahrádka je pro ni a pro její
kamarády kočičku Lízu a pejska Titiho
to nejkrásnější místo na světě. Celé
dny si zde hrají, objevují všechna zákoutí a poznávají její obyvatele: krtečka, ježka, pilné mravenečky nebo malé pavoučky.
Pokud se chcete do Jitřenčina království podívat a dozvědět se, jak to bylo
s maličkými housátky, protivnou vosou nebo zahrádkou v pokojíčku, otevřete tuto knížku plnou překrásných
ilustrací a přeneste se tam…

9, 3
2 299,

Věk: 5+, 76 str., 176 × 215 mm, pevná vazba

1

JEŽÍŠEK VYPRÁVÍ
O VÁNOČNÍCH
TRADICÍCH

9, 5
1 199,

Ježíšek vypráví dětem o českých vánočních tradicích a zvycích.
Dozvědí se například, proč se na Štědrý večer
pouštějí ořechové skořápky s malými svíčkami,
proč se odlévá olovo a jak se věští budoucnost.

KOUZELNÁ BERUŠKA
,A ČERNÝ KOCOUR:
54 89,1
1
KUBA ŘEKL
Hypnotizér Kuba byl očarován
Lišajem, který využil jeho ponížení v televizní show. Jakmile vysloví „Kuba řekl“, všichni dělají přesně to, co přikáže. Nikdo jeho moci
neunikne, a to ani známý módní
návrhář Gabriel Agreste… který
je Adrienovým otcem!

9, 5
9
1 1 9,

Již vyšlo:

JEŽÍŠEK –
VÁNOČNÍ
KOLEDY
A ŘÍKADLA
Věk: 5+, 48 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

KUBÍKŮV
KOUZELNÝ
KALENDÁŘ

4,
8
1 229,-

Kubík je malý neposeda. Těší se
do školy a trápí ho snad jen to, že
na něho rodiče nemají tolik času,
kolik by si přál. Všechno se ale
mění v okamžiku, kdy objevuje
kouzlo svého nového kalendáře.
Stačí maličkost, aby se ocitnul
v pohádkovém světě, kde žijí
skřítkové. Spolu s nimi nás provede celým rokem od ledna až do
prosince, zažijeme legraci i dobrodružství, ale hlavně… Zjistíme,
že máme kouzelný svět na dosah
ruky.
Pohádkový příběh, díky kterému
si děti snadno zapamatují roční
období i jednotlivé měsíce.

2

Věk: 5+, 80 str., 165 × 225 mm, pevná vazba

Věk: 5+, 32 str., 220 × 220 mm, pevná vazba

CO SE SKRÝVÁ
POD ZEMÍ

9, ,1
3 399

Ať kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme
lesem, je stále co pozorovat. Napadlo vás ale
někdy zastavit se a podívat se dolů? Co se skrývá pod šedou vrstvou asfaltu nebo zelenou
trávou? Vydejte se s námi na objevitelskou výpravu z povrchu Země až k jejímu žhavému jádru. Ponořte se do jejích hlubin a prozkoumejte
svět, který nevidíme. Zjistíte, že je stejně bohatý a pestrý jako ten na povrchu!
Úžasně ilustrovaná rozkládací kniha odhalí, co
všechno se skrývá pod zemí.

Věk: 5+, 24 str., 250 × 320 mm, pevná vazba

GULLIVEROVY CESTY –
PRO DĚTI

4,
18 229,-

Jmenuji se Lemuel Gulliver. Říkají o mně, že jsem
odvážný cestovatel... Zavedu tě do nevídaných
krajů. Třeba do země Liliputu, kde žijí lidé malí
jako prst, nebo do Brobdingnagu, který zase
obývají obři, či do země Moudrých koní, kteří
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.

BABIČKA –
PRO DĚTI

4, 8
1 229,

Prostou, avšak moudrou babičku Boženy
Němcové zná téměř každý. Její příběh je
převyprávěn tak, aby si jej mohli přečíst
i malí čtenáři.
Česká klasika s krásnými ilustracemi.

4,
14 179,-

4,
14 179,-

Také vyšlo:

Také vyšlo:

GULLIVEROVY CESTY –
AUDIOKNIHA PRO DĚTI

BABIČKA –
AUDIOKNIHA PRO DĚTI

Čte: Vladimír Brabec.

Čte: Taťjana Medvecká.

Věk: 7+, 48 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

VÁNOČNÍ KOLEDY
S PIÁNKEM –
JOSEF LADA

9,
1
3 399,-

Zahrajte a zazpívejte si nejkrásnější vánoční
koledy! V knížce s piánkem najdete nejoblíbenější a nejznámější koledy s jednoduchým
notovým záznamem. Všem, kdo neznají noty,
hru na piánko zjednoduší barevné označení
not i kláves. Dvě různá nastavení piana dovolují si písničku zahrát nebo si ji jen pustit
a poslouchat. Vánoční koledy jsou doplněné
nádhernými ilustracemi Josefa Lady.

Věk: 7+, 48 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

VÁNOCE
U RUMCAJSŮ
Rumcajse, Manku a jejich syna Cipíska jistě znáte z knížek nebo večerníčku. Víte však, co se stane, když studánky kolem města Jičína zamrznou,
všude je bílo a v lese Řáholci se začnou chystat na Vánoce?
Přečtěte si vyprávění o tom, jak Rumcajs vystrojil panskou štědrou večeři,
jak na jičínském zámku vařili černého
kubu nebo jak šli Rumcajs s Cipískem
pro kapra.
Nalaďte se na vánoční atmosféru
a přečtěte svým dětem pohádkové
příběhy, které ani v dnešní době neztrácejí své kouzlo.

9,
3
1 169,-
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Věk: 5+, 26 str., 240 × 294 mm, leporelo

Věk: 5+, 48 str., 167 × 230 mm, pevná vazba

3

KAMARÁDKY ZE ZÁMKU
TAJEMSTVÍ
ZTRACENÝCH ŠATŮ
Milly a Jess jsou nejlepší kamarádky. Nic na tom nemění skutečnost, že jedna je princezna a druhá zámecká služebná. Jsou si
podobné jako vejce vejci, proto si
s oblibou vyměňují své role a baví
se tím, jak ostatní napálily. Když
princeznu Milly přijedou navštívit
její nafoukané sestřenice, stane
se velká nepříjemnost: ztratí se
krásné hedvábné šaty. Odhalí kamarádky pravého zloděje dřív,
než bude obviněn nesprávný člověk?
Druhý díl napínavé série pro
malé čtenářky, které mají rády
napětí, dobrodružství, ale i krásné oblečení.

4,
4
1 179,-

9,
12 159,Již vyšlo:

KAMARÁDKY
ZE ZÁMKU
PŘÍPAD
UKRADENÉ
KORUNKY

Věk: 7+, 140 str., 129 × 193 mm, pevná vazba

TAJEMNÍ ZACHRÁNCI
PTÁK OHNIVÁK

4,
4
1 179,-

Zlý sir Fitzroy si nedá pokoj. Ještě že se najde dost
odvážlivců, kteří ochraňují magická zvířata před
jeho zlými úmysly! Talia žije v tropickém pralese
a zná ho jako své boty. Když jednoho dne najde
opuštěné mládě kouzelného ptáka ohniváka, ujme
se ho a stanou se z nich přátelé. Dívka však ví, že
pro něj v pralese není bezpečno. Dokáže ptáčeti
pomoci? Zachrání jeho domov před zničením?
Třetí díl nové série.

9,
12 159,-

MÓDNÍ
NÁVRHÁŘKA
BUĎ TRENDY!

9,
11 149,-

Baví tě vymýšlet vlastní modely,
kombinovat vzory látek a navrhovat doplňky? Tak právě pro tebe
jsme připravili tento kreativní
módní blok. Vyber si vzor látky,
přilož šablonu, obtáhni obrysy
a vystřihni. Hotové tričko, kalhoty, šaty či doplňky vystřihni a nalep na obrázek modelky. Výsledný outfit dozdob samolepkami
a vybarvi.
Představivosti se meze nekladou,
tak se do toho pusť a navrhni si
vlastní trendy kolekci!

Věk: 5+, 48 str., 167 × 297 mm, publikace vázaná spirálou

STARÉ POVĚSTI
ČESKÉ – PRO DĚTI

9, ,5
1 199

Staré pověsti české by měl znát každý
kluk či holka. O praotci Čechovi, Libuši
a Přemyslovi, Dívčí válce, O Horymírovi, Siláku Bivojovi, Blanických rytířích…
a mnoho dalších.
Příběhy jsou převyprávěny tak, aby jim
s pomocí krásných ilustrací porozuměly i malé děti.

9,
12 159,-

Již vyšlo:

TAJEMNÍ ZACHRÁNCI
BOUŘKOVÝ DRAK (1. díl)
NEBESKÝ JEDNOROŽEC (2. díl)

4

Věk: 7+, 112 str., 129 × 193 mm, pevná vazba

Věk: 6+, 48 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
ZAJÍMAVOSTI
O ČESKÉ REPUBLICE

,74 89,-

Křížovky, osmisměrky, sudoku či spojovačky a k tomu navíc spousta zajímavostí o České republice.
Nevíš, na kterém místě nejvíc fouká a který hrad
postavili templáři? Je čas se to dozvědět. Roztoč
mozkové závity a pusť se do toho! Hesla v křížovkách vycházejí z unikátního dětského křížovkářského slovníku, který zohledňuje slovní zásobu žáků
1. stupně ZŠ.

,74 89,-

,74 89,-

Již vyšlo:

VÁNOČNÍ
KUCHAŘKA
PRO KLUKY
A HOLKY

4,
8
1 229,-

Cítíš tu vůni ořechů, vanilky a skořice? Tak voní Vánoce!
Zpestři si adventní čas a čekání
na Ježíška přípravou dobrot, na
kterých si pochutnáš ty i tvoji rodiče a kamarádi! V této knížce
najdeš plno jednoduchých receptů nejen na nejoblíbenější
vánoční cukroví či jedlé dárky, ale
i na netradiční pohoštění pro čerty a anděly.
Popros maminku nebo tatínka, ať
ti pomohou, pusťte si vánoční
koledy a dejte se do pečení!

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
VTIPY
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT

149,-

Věk: 7+, 64 str., 164 × 230 mm, měkká vazba

9, 1
1 149,

Věk: 9+, 64 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
ZASNĚŽENÁ ČERVENKA
Krásné příběhy o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířata.
Tyto příběhy se skutečně staly. Už máte všechny tituly z veleúspěšné série příběhů se šťastným koncem?

9,
11 149,-

PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM KONCEM
NAŠLO SE KOŤÁTKO!

9,
11 149,-

PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM KONCEM
UZDRAVENÝ PONÍK

9,
11 149,-

PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM KONCEM
OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK

9,
11 149,-

PŘÍBĚHY SE
ŠŤASTNÝM KONCEM
NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO

5

VÁNOČNÍ
PŘEKVAPENÍ
Méďa je vzrušením bez sebe.
Utekl z domova a čeká ho dobrodružství! Jenže prvotní nadšení
brzy opadne. Když ho unaveného, hladového a promrzlého najdou Woodsovi, netuší, že tím
změní život sobě i jemu. Klára,
Ben a jejich dcerka Emily právě
prožívají těžké období. Emily je
vážně nemocná a štěně je to poslední, co by chtěli rodiče řešit.
Jenže Méďa a Emily jim hodlají
dokázat, že tenhle pes je to nejlepší, co je mohlo potkat…
Štěstí má čtyři nohy, krásné hnědé oči, veliké srdce a slyší na
jméno Méďa!

ANI RYBA,
ANI RAK

9,
9
1 249,-

Okořeňte si studium cizích jazyků
humorem: Určitě znáte slovní spojení
„hodit flintu do žita“ či „držet palce“.
Možná ale nevíte, že jde o ustálená
slovní spojení – idiomy. Autor knihy
dohledal k českým idiomům nejbližší
ekvivalenty v oficiálních jazycích Evropské unie a sestavil tuto humorně–
naučnou knížku, která pobaví a zároveň umožní proniknout lépe do
studia cizích jazyků.

Věk: 9+, 256 str., 125 × 195 mm, pevná vazba

Věk: 10+, 112 str., 148 × 210 mm, měkká vazba

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
JEŽEČEK JÁJA
Ježčí holčička Jája se nemůže dočkat. Blíží se
totiž její nejoblíbenější událost roku – Vánoční
slavnost. Jak poletuje po lese, potkává samá
uspěchaná zvířátka. Nestíhají přípravy na oslavu a mají z toho těžkou hlavu. Napadne Jáju, jak
zvířátkům ulehčit, aby se mohla začít těšit tak
jako ona?
Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že
pomáhat je krásné.

9,
11 149,-

Již vyšlo:

ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA
KOČIČKA KIKI
PONÍK POLY

6

9,
13 169,-

Věk: 5+, 112 str., 129 × 193 mm, pevná vazba

9, 1
1 149,

9,
11 149,-

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA
DUCH PŘICHÁZÍ V PĚT
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka
zas není obyčejná holka – dokáže totiž
vidět duchy. Jejich detektivní kancelář je
proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad!
Čtvrtý případ je zavede do strašidelného domu, kde se přesně v pět hodin
odehrávají divné věci: rozsvěcuje se lampa, dveře se samy otevírají, na televizi
běhají vlnité čáry a vychází z ní záhadný
hlas. Vypadá to, že tohle má na svědomí
duch. Nebo snad celá rodina duchů?

9,
11 149,-

9, 1
1 149,

9,
11 149,-

9,
11 149,-

Již vyšlo:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA
ZTRACENÝ DUCH (1. díl)
NA PŮDĚ JE DUCH (2. díl)
DUCH ZA OPONOU (3. díl)
Věk: 7+, 128 str., 130 × 193 mm, pevná vazba

9,
9
1 249,-

POSLEDNÍ DĚTI NA ZEMI
A KRÁL NOČNÍCH MŮR
Jackovi kamarádi učinili objev, který se ale
jemu příliš nezamlouvá. Možná, že nejsou
poslední děti na Zemi! Pokud je to pravda,
co když ho parťáci pustí k vodě a přidají se
k jiným lidem?
Jack má jedinou naději: musí ostatní přesvědčit, že život je super tak, jak je, a nic
lepšího je jinde nečeká. Jak to ale dokázat,
když je jim v patách nestvůrný král nočních
můr a spolu s ním prastaré zlo, které si
nedá pokoj, dokud nepozře celou Zemi?!
Zombíci mají posilu – děsivého krále nočních můr! 3. díl New York Times bestselleru plný akce a fakt hustýho humoru!

9,
19 249,-

9,
19 249,-

Již vyšlo:

POSLEDNÍ DĚTI NA ZEMI (1. díl)
POSLEDNÍ DĚTI NA ZEMI
A PRŮVOD ZOMBIÍ (2. díl)
Věk: 8+, 272 str., 129 × 198 mm, pevná vazba

7

PROČ SE ŘÍKÁ… ?
JEČÍ JAKO SIRÉNA…
A DALŠÍ ZNÁMÁ ÚSLOVÍ

9,
5
1 199,-

Možná vás už někdo počastoval slovy: „Neječ jako
Siréna.“ Odkud se ale toto přirovnání vzalo? Srozumitelnou odpověď najdete v této knize.
Vybrali jsme známá úsloví, ve kterých jsou používána jména postav, která časem zobecněla, a stala
se běžně používaným výrazem pro činnost či vlastnost, kterou se hrdinové z antických bájí či bible
proslavili.
Seznamte se s nimi, a až uslyšíte někoho říkat „byla
to sysifovská práce“, budete vědět, co tím myslí…

4,
14 179,-

9,
15 199,-

Již vyšlo:

PROČ SE ŘÍKÁ…?
ACHILLOVA PATA…
A DALŠÍ ANTICKÁ ÚSLOVÍ
ZAČÍT OD ADAMA…
A DALŠÍ BIBLICKÁ ÚSLOVÍ
Věk: 9+, 64 str., 197 × 234 mm, pevná vazba

KLUB TYGRŮ
PO STOPÁCH YETTIHO

4,
4
1 179,-

Luk s Biggi doprovázejí Patrika, kamaráda z Klubu Tygrů, na hory, kde se má zúčastnit juniorských závodů v jízdě na snowboardu. Zatímco
on pilně trénuje, užívají si zbylí Tygři zimních radovánek. Na okraji sjezdovky náhodně objeví
podivné stopy ve sněhu, které mohou pocházet
jedině od yettiho.
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

Biggi, Luk a Patrik jsou strachy bez
sebe! Na monitoru školního počítače se objevuje podivná tvář,
která hrozí vymazáním dat, a dokonce jeho zničením. Požaduje
výkupné, jinak svůj plán uskuteční. Když je napaden počítač v klubovně Klubu Tygrů a další přístroje v okolí, začne být všem jasné, že
tu řádí počítačoví piráti. Podaří se
našim kamarádům zastavit nebezpečnou hrozbu?

4,
14 179,-

Již vyšlo:

KLUB TYGRŮ
PŮLNOČNÍ
SETKÁNÍ

8

KLUB TYGRŮ
POČÍTAČOVÍ PIRÁTI

Věk: 9+, 128 str., 120 × 180 mm, pevná vazba

Vez m i l ujpsue
a za po
d o p á t rá n í!

4,
4
1 179,-

4,
14 179,-

Již vyšlo:

KLUB TYGRŮ
SAFARI
V OHROŽENÍ

Věk: 9+, 120 str., 120 × 180 mm, pevná vazba

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ
NA VLNÁCH FANTAZIE

9,
7
2 349,-

Maskovaný muž spojil síly s největšími padouchy a zajal všechny královské rodiny Země příběhů. Hodlá je
zničit a stát se jediným vládcem. Alex a Conner vědí, že proti takové přesile nemají šanci. Pak si ale uvědomí, že mocnou zbraní může být jejich vlastní fantazie. A tak se vydávají do světa Connerových příběhů
a začnou shromažďovat armádu pirátů, kyborgů, mumií a superhrdinů. Blíží se rozhodující bitva, ale i něco
mnohem horšího…

9,
23 299,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

9,
27 349,-

Již vyšlo:

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ
KOUZELNÉ
PŘÁNÍ (1. díl)
NÁVRAT
KOUZELNICE (2. díl)
VAROVÁNÍ
BRATŘÍ GRIMMŮ (3. díl)
ZA HRANICE
KRÁLOVSTVÍ (4. díl)
Věk: 9+, 424 str., 145 × 210 mm, pevná vazba

MŮJ TAJNÝ
DENÍK NA ZIP

9,
9
1 249,-

Zapisuješ si ráda své zážitky, plány, přání
a sny? Chceš poznat sama sebe a královsky se u toho bavit?
Tak odpovídej na otázky, vyplňuj testíky
a vytvoř si deník, který udrží všechna tvoje tajemství!
A pokud nechceš, aby tvé zápisky někdo
četl, prostě si deník zazipuj!
Tenhle cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít!

Věk: 8+, 46 str., 165 × 220 mm, měkká vazba

NAŠÍ REPUBLICE
JE 100 LET

4, 8
1 229,

Tento rok slavíme 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+, 108 str., 167 × 220 mm, pevná vazba

9

STÍNY DŽUNGLE
MAU A POUTNÍCI NOCI

,9
23 299,-

Zvířata v Kaldeře se odjakživa dělila na noční a denní. Noční tvorové se obávali zvířat lovících přes den a naopak. Když mladá panteřice Mau zjistí, že má neuvěřitelnou schopnost a jako zvíře noci dokáže být vzhůru
přes den, změní jí to život. Protože je jiná, smečka ji vyžene. Brzy ale najde kamarády, se kterými ji spojuje
stejné nadání. Jejich setkání není náhodné. V pralese se začala probouzet zlá Mravenčí královna a je třeba ji
zastavit…

v í řec í
Na p odo b n é z s te už
íj
d o b rodružs t v o č e k a l i!
d louh

Věk: 10+, 328 str., 135 × 205 mm, pevná vazba

MOJE VELKÁ TLUSTÁ ZOMBÍ RYBA
RYBOSAURUS ÚTOČÍ
Na hradě Frenký ještě nikdy nebyl. Výlet s Tomem na akci Středověký den se proto jeví jako zajímavé zpestření. Jenže pak se objeví tajemný rytíř a začne jít do tuhého. Dokáže mu Frenký v turnaji vzdorovat a zastavit ho?
Ve druhém příběhu objeví paleontologové pod hřištěm školy zkamenělou prarybu. Vědkyně, která nález
zkoumá, je ale nějaká divná. Neskrývá náhodou děsivé tajemství?
Frenký, velká tlustá zombí ryba, dostane pořádnou lekci z rybí prehistorie! Jestli se chceš válet smíchy, pusť
se do čtení!

4,
15 189,-

4,
15 189,-

4,
15 189,-

Již vyšlo:

MOJE VELKÁ TLUSTÁ
ZOMBÍ RYBA
ŽIJ A NECH PLAVAT
U KONCE S DECHEM
FRENKÝ ZUŘÍ

10

Věk: 9+, 216 str., 129 × 193 mm, pevná vazba

,4
15 189,-

POLLY ZUBATÁ –
ZKOUŠKA
SEDMISPÁČŮ

9,
19 249,-

PŘÍŠERY
BEZ DOZORU

9,
9
1 249,-

Freddie je třídní outsider. Sport
mu moc nejde, zato ale rád maluje. Spolužáky, kteří se mu posmívají, si kreslí do sešitu jako děsivé
příšery a dává jim co proto aspoň
na papíře. Pak jeho jediný kamarád Manny naskenuje a vytiskne
Freddieho obrázky na 3D tiskárně a začnou se dít věci. Příšery
obživnou a stanou se z nich skutečná monstra!
Všichni spolužáci budou muset
spojit své síly a začít táhnout za
jeden provaz. Nebo bude s touhle školou konec!

Polly byla úplně normální holka
až do toho rána, kdy se probudila
s novým obřím špičákem v puse.
S ním totiž získala mocnou nadpřirozenou schopnost! S kouzelnou mocí však přichází i velká
zodpovědnost. Proto bude muset předstoupit před radu Sedmispáčů a složit zkoušku. S přípravou jí má pomoci tetička
Winnie. Proto se k ní Polly na čas
přestěhuje a s podporou mluvícího netopýra Bystroočka se pustí
do přípravy…
Stačí jeden kouzelný zub a o dobrodružství je postaráno!

Věk: 8+, 192 str., 145 × 205 mm, pevná vazba

Věk: 10+, 200 str., 138 × 205 mm, pevná vazba

Scratch Wars hrdinové čekají jen na tebe! Setři svou kartu a osvoboď bojovníka ze světa
Overcorneru, vyzbroj ho a pusť se do nelítostných bitev. Českou karetní sběratelskou
hru Scratch Wars si oblíbili již desetitisíce hráčů. Hra pro nebojácné kluky a holky vyniká
promyšlenou mechanikou a super poutavými ilustracemi jednotlivých hrdinů.
Vyber si jednu z herních sad a pusť se do toho!

Stáhni
si app ku

SCRATCH WARS ZEPPLANDIA
DÁRKOVÉ BALENÍ
9,39

SCRATCH WARS
MEGABOOSTER

Vynálezci z ostrova Zepplandia v tomto dárkovém balení spojili síly s hrůzostrašnými hrdiny
Vampirie. Užít si tak můžeš rovnou dvě nejnovější edice sběratelské karetní hry Scratch Wars.
Ostrovy nabízejí různé herní styly a kombinace,
které tvé soupeře dozajista překvapí!
V tomto balení dostaneš dva Starter packy.
V každém narazíš na 2 hrdiny a 6 zbraní. Navrch
ještě přibude vzácná foilová karta a tvoje sbírka
se tak rozroste o 17 nových karet! Vyzkoušej,
kombinuj a vyhrávej!

Na Overcorneru se schyluje k další bitvě! Když
hrdinové z různých ostrovů spojí své síly, dokážou porazit i toho nejděsivějšího nepřítele.
Proto tentokrát přicházejí v tomto nadupaném
booster balení, kde nalezneš 3 boostery z rozdílných edic a jednu speciální foilovou kartu
hrdiny. Tato jedinečná výbava je určená pro
každého zkušeného válečníka. Tak vzhůru do
bitev!

Součástí: 1× Starter Vampiria, 1× Starter Zepplandia, 1× vzácná foilová karta, 1× pravidla

499,-

aná
Li m i toevd i c e

9,
27 349,-

Součástí: 1× foilová karta hrdiny, 1× Booster
Canbalandia, 1× Booster Vampiria, 1× Booster
Zepplandia

11

LETOPISY PODZEMĚ
GREGOR A MĚSTO
POD MĚSTEM

KLUB ZÁHAD
NOC OŽIVLÝCH MUMIÍ

9,
3
2 299,-

Do města přijela putovní výstava o starém Egyptě.
Den před zahájením se Jupiter, Vicky a Nick vplíží
dovnitř a učiní děsivý objev: jedna z mumií obživla! Když se začnou otevírat víka dalších sarkofágů,
je všem jasné, že se děje něco velmi neobvyklého.
Přijdou kamarádi na to, kdo za vším stojí?
Klub záhad začíná pátrat – a ty budeš při tom!
Reedice oblíbené série s novou obálkou.

Když se Gregor spolu se svojí
sestrou zřítí do temné Podzemě,
netuší, že jeho pád není obyčejná
náhoda. Podle proroctví má sehrát velkou roli v událostech, ke
kterým se v Podzemi schyluje.
Gregor se střetu mezi podzemními tvory nechce účastnit. Pak mu
ale dojde, že je to možná jediný
způsob, jak vyřešit největší záhadu svého života – zmizení otce.
Proto se nakonec pustí do nebezpečného dobrodružství, které
změní život jemu i celé Podzemi.
1. díl dobrodružstvím nabité
série od autorky bestselleru
Hunger Games!

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Již vyšlo:

KLUB ZÁHAD
DÉMON TICHA
LOĎ DUCHŮ

Věk: 10+, 248 str., 145 × 210 mm, pevná vazba

Věk: 10+, 128 str., 123 × 180 mm, pevná vazba

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?

9,
19 249,-

9,
23 299,-

Již vyšlo:

ALEA – DÍVKA MOŘE
VOLÁNÍ Z HLUBIN (1. díl)
BAREVNÉ VODY (2. díl)
TAJEMSTVÍ OCEÁNŮ (3. díl)

12

9,
15 199,-

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

9,
23 299,-

JAK SOUHVĚZDÍ
DOSTALA
SVÁ JMÉNA –
PRO DĚTI

4,
8
1 229,-

SOUBOJ
ČARODĚJŮ
Dvanáctiletá Leny sní o dni, kdy
navštíví sídlo svého dědečka, nejvyššího mága. Nyní ten den konečně nadešel. Arcimág se rozhodl seknout s kouzlením a předat
svoji moc tomu, kdo bude nejlepší. Všechna jeho vnoučata se proto sjíždějí, aby se utkala v souboji
čarodějů. Vítěz zdědí dědečkův
titul, zámek i jeho veškerou magickou sílu.
I když Leny tvrdě trénovala, rodina vyšle do souboje někoho jiného. Jenže ona chce vyhrát a udělá pro to COKOLIV!
Není důležité vyhrát, ale zůčastnit se… Tak s tím na Leny nechoďte!

Jak se dostali na oblohu Perseus,
Andromeda nebo Kassiopeia?
Krása noční oblohy fascinovala
lidstvo od nepaměti. Mocné bohy, statečné hrdiny a bájná zvířata, o kterých si lidé mezi sebou
vyprávěli, proto přenesli i na nebe a pojmenovali po nich hvězdy
a souhvězdí.
Seznamte se i vy s prastarými příběhy lásky a nenávisti, hrdinství
i zbabělosti a přečtěte si, jak souhvězdí dostala svá jména. Báje
a pověsti jsou převyprávěny tak,
aby jim porozuměly i malé děti.

Věk: 7+, 56 str., 216 × 276 mm, pevná vazba

VÁNOČNÍ
OMALOVÁNKY
PRO DOSPĚLÉ

9, 1
1 149,

Zkuste se na chvíli zastavit, vzít do dlaní šálek horké čokolády, grogu, nebo svařeného
vína a navoďte si vánoční atmosféru s relaxačními omalovánkami s motivy vánoc a zimy. Vypněte a vpíjejte atmosféru. Vnímejte
všechna vánoční světýlka, vůně a chutě.
Dopřejte si chvilku pro sebe.
Uvidíte, že vám pak i nepříjemné povinnosti
půjdou lépe od ruky.

9,
21 269,-

Věk: 11+, 240 str., 140 × 205 mm, pevná vazba

APOLLÓNŮV PÁD
ZRÁDNÝ LABYRINT
Kdysi mocný bůh Apollón, nyní smrtelník
Lester Papadopoulos, pokračuje v napravování vlastních chyb. S pomocí přátel se mu podařilo přežít už dvě martyria.
Teď ale musí s Meg vstoupit do zrádného
labyrintu a najít třetího imperátora, který
je přímo zosobněním šílenství, bolesti
a výstřednosti. Vyhnaného olympského
boha čeká ten nejbídnější, nejtrapnější
a nejstrašnější týden za jeho více než
čtyři tisíce let dlouhý život!
Apollónovo strastiplné putování pokračuje!
Zažijte další dobrodružství ve světě
Percyho Jacksona.

9, 1
3 399,

9,
31 399,-

9,
31 399,-

Již vyšlo:

APOLLÓNŮV PÁD
UTAJENÉ ORÁKULUM (1. díl)
TEMNÉ PROROCTVÍ (2. díl)
80 str., 260 × 260 mm, měkká vazba

Věk: 11+, 408 str., 145 × 210 mm, pevná vazba

13

PŘEŽILI JSME! –
LAVINA

ČAJ S KAPKOU JEDU
9,
5
1 199,-

Dvojčata Ashley a Ryan si spolu
se svými rodiči užívají skvělou lyžovačku, když je náhle překvapí
silné burácení. Zem se otřásá
a z kopce se začne valit lavina.
Oba sourozenci jsou během
chvilky uvězněni pod masou ledového sněhu. Dokážou ovládnout paniku, použít své znalosti
a dostat se ven? Kniha obsahuje
rady a tipy, jak postupovat v podobné situaci a zachránit si život!

Dívčí detektivní klub řeší druhý
případ. Detektivka pro mladé dámy ve stylu Agathy Christie!
Daisy Wellsová a Hazel Wongová
tráví prázdniny u Daisyiny rodiny
a těší se na narozeninovou oslavu, kterou pro svoji dceru přichystala její okouzlující matka.
Brzy ale vyjde najevo, že se tenhle čajový dýchánek nekoná tak
úplně kvůli ní. A Daisy zuří.
Pak jeden z hostů smrtelně onemocní. Vše nasvědčuje tomu, že
byl otráven!
V domě najednou není bezpečno. Každý skrývá nějaké tajemství, někdo i dvě. Detektivní klub
W + W proto opět začíná pátrat.

9,
3
2 299,-

9,
3
2 299,-

Již vyšlo:

ZLOČIN
SLEČNÁM
NESLUŠÍ
Věk: 9+, 120 str., 130 × 193 mm, pevná vazba

Věk: 10+, 352 str., 130 × 200 mm, pevná vazba

SPIRIT ANIMALS: SOUMRAK STRÁŽCŮ
KAMENNÉ SRDCE

9,
9
1 249,-

Zelenopláštníci Conor, Abeke, Mej–lin a Rolan s pomocí svých zvířat zastavili děsivé monstrum a podařilo se
jim ochránit svět. Přesto čelí obvinění z pochybení a jsou postaveni před soud rady vůdců. Když je jeden
z členů rady zavražděn, padne podezření na Zelenopláštníky. Ze zachránců Erdasu se v mžiku stávají uprchlíci. Proč se z nich někdo snaží udělat zrádce?
Otázek je mnoho, jasné je ale jen jedno. Válka jen tak neskončí…

9,
19 249,-

9,
19 249,-

9,
19 249,-

Již vyšlo:

SPIRIT ANIMALS:
SOUMRAK STRÁŽCŮ
NESMRTELNÍ
OCHRÁNCI (1. díl)
ROZVRÁCENÁ
ZEMĚ (2. díl)
VELKÝ NÁVRAT (3. díl)
HOŘÍCÍ PŘÍLIV (4. díl)
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Věk: 11+, 192 str., 140 × 205 mm, pevná vazba

9,
19 249,-

DCERA ČARODĚJKY

,9
19 249,-

Jedenáctiletá Dina zdědila po své matce mocný dar. Umí se podívat člověku přímo do duše a vyvolat
v něm pocity studu za jeho činy. Nemá proto žádné kamarády a ostatní děti ze vsi se jí vyhýbají. Takový
samotářský život má však brzy skončit.
Její matka byla neprávem uvězněna a jen Dina může dokázat její nevinu. Odhalí skutečného vraha a zachrání matce život? Nebo ji semele mocenský boj a zájmy lidí, kteří mají veškeré zlo na svědomí?

Sl a v n á
s e v e rs k á
fa n ta sy
p ře l ože n á
ů
d o 25 jaz yk
Věk: 11+, 224 str., 140 × 205 mm, pevná vazba

4,
6
2 329,-

OHNIVÁ KŘÍDLA
SKRYTÉ KRÁLOVSTVÍ
Zářenu vždycky rozčilovalo, když slyšela říkat: „Je líný jako dešťolet.“ Ona je také dešťoletka a líná rozhodně
není! Když spolu s ostatními dráčaty doletí nad deštný les, s údivem zjistí, že koruny stromů jsou plné poklidných dešťoletů. Celý den pospávají, a proto si ani nevšimli, že někdo unáší členy jejich kmene. Zářena a ostatní dráčata jsou rozhodnuti ztracené dešťolety najít. A to i za cenu toho, že zavlečou mírumilovné království
do války.
Kdo unáší mírumilovné dešťolety a proč?
Třetí díl dračí ságy, která dobyla svět.
4,
9,

23 299,-

26 329,-

Již vyšlo:

OHNIVÁ KŘÍDLA
DRAČÍ VĚŠTBA (1. díl)
DĚDIČKA TRŮNU (2. díl)
Věk: 11+, 304 str., 140 × 205 mm, pevná vazba

15

PHINEAS A FERB
KNIHA VTIPŮ

9,
11 149,-

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,
14 179,-

Želvička Bev a fenka Roxie plánují něco
výjimečného – chtějí potají uspořádat
narozeninovou oslavu pro svou kočičí
kamarádku Jade! V Tlapkoměstě s nimi
zažijete opravdové dobrodružství a nepotřebujete k tomu nic než tenhle skvělý příběh a originální figurku Bev!

Věk: 8+, 80 str., 135 × 200 mm, měkká vazba

MINECRAFT
PRŮVODCE
FARMAŘENÍM

LITTLEST PET SHOP
AKTIVITY
S HRAČKOU

9,
9
1 249,-

Oficiální Průvodce farmařením vás naučí
všechno podstatné: od základů pěstování
plodin a chovu zvířat až po nakládání s nepřátelskými moby a generování užitečných
bloků. Díky osvědčeným radám, informacím
a tipům od expertů z Mojangu jde o nejlepšího průvodce, který vás ve světě Minecraftu
naučí soběstačnosti.

9,
23 299,-

Věk: 5+, 26 str., 208 × 278 mm, měkká vazba

DISNEY PIXAR
NEJKRÁSNĚJŠÍ
KOLEKCE

9, ,1
3 399

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 z filmů Auta,
Příšerky, s. r. o., Úžasňákovi a Toy
Story a zažijte s nimi veselá i napínavá dobrodružství. Tato úžasná
knížka nesmí chybět v knihovničce
žádného milovníka disneyovek.

Již vyšlo:

MINECRAFT
MOBESTIÁŘ
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Věk: 8+, 80 str., 148 × 210 mm, pevná vazba

Věk: 5+, 264 str., 200 × 275 mm, pevná vazba

KAČEŘÍ PŘÍBĚHY
KNIHA VTIPŮ

9,
15 199,-

Haló, haló!
To jsem já, Rampa!
Tenhle notes jsem si koupil,
abych měl kam zapsat pár vtípků,
které jsem posbíral na cestách.
Tušíte správně! Já nejsem jen nadaný pilot, ale taky komik!
Moje vtipy MILUJE každý, zvlášť
mí kámoši Kulík, Dulík, Bubík
a Kačka. Ale je tu jeden kačer,
kterého se mi ještě nikdy nepovedlo rozesmát, a to je můj šéf,
pan Es. Přesto jsem pevně odhodlaný, že i jeho rozesměju.
S trochou pomoci od kamarádů
se mi to určitě povede!

9,
3
2 299,-

Chtěli jste se stát zálesákem nebo Mladým svištěm? Teď se vám
může tohle přání splnit. Přidejte
se k Dulíkovi, Kulíkovi a Bubíkovi
a naučte se spolu s nimi orientovat v noční obloze, postavit stan
nebo udělat z nudného dne doma zážitek pro všechny kamarády. V neocenitelné Příručce Mladých svišťů najdete odpověď na
všechno, co si jen umíte představit – jak na ty nejneuvěřitelnější
záhady, tak na praktické každodenní záležitosti. A dobrodružství může začít!

Věk: 8+, 120 str., 119 × 200 mm, měkká vazba

ZÁPISNÍČEK –
ZVÍŘÁTKA

KAČEŘÍ PŘÍBĚHY
PŘÍRUČKA
MLADÝCH
SVIŠŤŮ

,79 99,-

Sladký zápisníček pro všechny milovnice a milovníky zvířátek. S obrázky roztomilých chlupáčů a spoustou místa na poznámky či obrázky.

Věk: 6+, 96 str., 120 × 140 mm, pevná vazba

Věk: 8+, 312 str., 125 × 188 mm, pevná vazba

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.

Věk: 6+, 128 str., 205 × 288 mm, pevná vazba
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VELKÁ KNIHA
ORIGINÁLNÍCH
NÁPADŮ

9,
3
2 299,-

GLYCERINOVÁ
MÝDLA
Pokud milujete příjemné vůně,
pestré barvy, éterické oleje, léčivé bylinky a přírodní kosmetické
produkty, je tato voňavá kniha
určena přímo pro vás. Pusťte se
s námi do snadné a zábavné tvorby mýdel z glycerinové mýdlové
hmoty. Stačí hmotu jen rozpustit,
přikápnout oleje, vmíchat barviva, přihodit bylinky nebo další
ingredience, vlít ji do formiček,
nechat ztuhnout… a pak už jen
vyklopit vlastnoručně vyrobené
originální a voňavé mýdlo, se kterým si to můžete namířit rovnou
do koupelny!

Výběr nejlepších nápadů a projektů od autorky bestsellerů Lucie Dvořákové!
Chcete se naučit vytvářet originální výrobky,
které zaujaly tisíce lidí v časopisech a na internetu? S touto knihou žádný problém. Všechny
postupy a techniky hravě zvládnete díky srozumitelným návodům ve stylu krok za krokem
a nechybí ani samozřejmě bohatá fotografická
příloha.
Tvoření pro děti, nápadité dekorace do bytu či
zahrady, věnce, renovace, nudit se určitě nebudete.

Věk: 11+, 136 STR., 210 × 270 mm, pevná vazba

OSTROV NA
KONCI VŠEHO

9, 1
2 249,

Ami žije se svojí nemocnou matkou
na ostrově, který je omýván mořem
stejně modrým jako blankytná obloha. Miluje to tu a nikdy by ji nenapadlo, že bude muset tento ráj opustit.
Příchod krutého generála Zamory
ale vše změní. Z jeho rozhodnutí je
na ostrově zřízena kolonie pro nemocné leprou a všichni zdraví lidé
musí odjet pryč. Ami je převezena do
sirotčince na jiný ostrov, ale nemyslí
na nic jiného než jak se dostat zpět…

Věk: 12+, 96 str., 197 × 241 mm, měkká vazba

ALCHYMISTOVA ŠIFRA –
TEMNÁ KLETBA

Věk: 13+, 232 str., 135 × 198 mm, měkká vazba

9,
7
2 349,-

Prastará kletba ohrožuje francouzský královský dvůr!
Ať se Christopher Rowe hne kamkoliv, provází ho
tajemství, dobrodružství – a vraždy!
Dokonce i setkání s králem Karlem skončí potyčkou. Vrahovi se však podaří uniknout a zůstane po
něm jen zlověstná zpráva: další útoky se blíží!
Christopher a jeho přátelé zjišťují, že všechny stopy
směřují k tajemnému prokletí, které bylo uvaleno
na francouzský trůn. Jejich cíl je jasný – bude to
Francie.

4,
3
2 289,-

Do brodružn á
sé ri e pl ná
m agie,
zá ha d
a ši fe r!

18

9, 9
4
1 2 9,

9,
27 349,Již vyšlo:

ALCHYMISTOVA
ŠIFRA (1. díl)
ALCHYMISTOVA
ŠIFRA – ZNAMENÍ
MORU (2. díl)
Věk: 10+, 384 str., 145 × 210 mm, pevná vazba

LEGO® CITY
HONIČKA VE
VYSOKÉ RYCHLOSTI

9,
9
2 369,-

V LEGO® City došlo k vloupání! Zloděj však
nesmí zůstat nepotrestán, a tak ho pronásleduje odvážný policista. Dopadne ho a bude
padouch po zásluze potrestán? To záleží jen na
tobě. Tato knížka ti kromě napínavého příběhu
nabízí také jedinečné rozkládací 3D kulisy,
v nichž můžeš příběh dohrát, jak se ti zlíbí. Sestav minifigurky padoucha i zloděje, které jsou
rovněž součástí této knihy, a hurá do akce!
Obsahuje dvě minifigurky LEGO a 3D hrací
kulisy

Věk: 7+, 16 str., 245 × 295 mm, pevná vazba

LEGO® NINJAGO
DÁRKOVÁ
KRABIČKA

9,
3
2 299,-

Pořádná nálož LEGA NINJAGO:
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.

Věk: 7+, 56 str., 180 × 225 mm, měkká vazba

LEGO® STAR WARS™
GALAKTICKÉ STŘETY

9,
15 199,-

Jste připraveni na akcí nabité dobrodružství ve
světě LEGO® Star Wars ™? Všemi oblíbený protokolární droid C-3PO vás seznámí s nejodvážnějšími rebely v celé galaxii a navrhne ti, aby ses
k nim přidal v jejich nejtroufalejších soubojích.
Sestav minifigurku C-3P0, pak se pusť do pronásledování, závodění a probojuj se skrz hádanky
a komiksy, jimiž je tato skvělá knížka LEGO Star
Wars přímo nabitá.

Věk: 6+, 32 str., 205 × 288 mm, měkká vazba

LEGO® ELVES
SÍLA TEMNÉ MAGIE

9,
5
1 199,-

Emily už se nemůže dočkat, až opět spatří
své přátele, a tak kouzelným portálem
vstoupí do světa Elvendale. Tentokrát ji ale
následuje i její mladší sestra, Sophie. Kdo
je tajemný elf, kterého potkají v lese, a co
se stane Sophii? Přečti si napínavý příběh
a zjisti to. Potom postav svou ministavebnici s havranem a vydej se vstříc dobrodružství plnému hádanek, hlavolamů, Goblinů
a spousty kouzelných tajemství.
Ministavebnice havrana zdarma.

Věk: 7+, 32 str., 205 × 290 mm, měkká vazba
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BÁRA KROTÍ
RODINU
Báře je třináct a to jí stačí. Další
problémy nepotřebuje. Jenže má
samozřejmě rodinu a ta je pěkně
praštěná. Když se k nim nečekaně
nastěhují dva nezvaní hosté, nastane totální chaos.
Nafoukaná sestřenice Marcela
a její bráška Ivoš u nich mají strávit celé letní prázdniny. Jsou rozmazlení až běda a nad vším ohrnují nos. Jestli to má Bára ve
zdraví přežít, bude muset tuhle
příšernou rodinu malinko zkrotit…

KOSMETIKA HROU
9,
15 199,-

Věk: 13+, 208 str., 145 × 205 mm, pevná vazba

OLIVER –
KOCOUR, KTERÝ
ZACHRÁNIL
VÁNOCE

9,
3
2 299,-

Kocourek Oliver jen výjimečně
opouští svůj domov v hostinci
Myslivna. Když ale hospodu zničí
požár, zůstane bez střechy nad
hlavou. Přátelskému kocourkovi
se naštěstí podaří brzy najít ve
vesnici nový domov. Pak se však
seznámí s nemocnou holčičkou
Karolinou, která nemá žádné kamarády. Oliver si vzpomene na
to, jak lidé pomohli jemu, a rozhodne se, že je nejvyšší čas na to,
aby vesnice, ve které bydlí, zažila
pravý vánoční zázrak…
Půvabný vánoční příběh, který
vás chytne za srdce.
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Věk: 9+, 296 str., 125 × 195 mm, pevná vazba

Tato voňavá kuchařka přináší návody na výrobu čistě přírodní
kosmetiky a drogerie, které jsou
v souladu s přírodou, netoxické
a ekologicky šetrné. Najdete zde
recepty na přípravky k péči o obličej, tělo i vlasy s ohledem na
roční období a typ pleti. Prostor
je věnován také dětské kosmetice
a domácí drogerii.
Odhalíte tajemství esenciálních
olejů a bylinek a zjistíte, jaké pomůcky a ingredience používat.
Díky názorným fotopostupům
vše zvládne i naprostý začátečník.
Vyrobte si svoji vlastní kosmetiku.
Stojí to za to!

9,
23 299,-

200 str., 170 × 228 mm, pevná vazba

CHARLIE –
KOTĚ, KTERÉ
ZACHRÁNILO
ŽIVOT

9, 3
2 299,

Kocourek Charlie by pro svého
člověka udělal cokoli. Jeho člověk – holčička Karolinka – se zotavuje po vážné nemoci a stále není
ve své kůži. Když se jí narodí sestřička, má pocit, že je odstrkovaná, a rozhodne se, že uteče z domova. Charlie tomu nedokáže
zabránit, tak se alespoň rozhodne, že na ni bude na její cestě do
neznáma dávat pozor.
Dokáže Charlie svoji milovanou
kamarádku ochránit? Vrátí se oba
ve zdraví domů?
Půvabný příběh o velké statečnosti malého kocourka, který vás
chytne za srdce.

Věk: 9+, 296 str., 125 × 195 mm, pevná vazba
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Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Alea – dívka moře: Barevné vody

239 Kč

Alea – dívka moře: Síla přílivu

239 Kč

Kubíkův kouzelný kalendář

184 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko

119 Kč

LEGO® CITY Honička ve vysoké rychlosti

299 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček

Alea – dívka moře: Tajemství oceánů

119 Kč

239 Kč

LEGO® ELVES Síla temné magie

159 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník

119 Kč

Alea – dívka z moře: Volání z hlubin

199 Kč

LEGO® NINJAGO: Dárková krabička

239 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka

119 Kč

Alchymistova šifra

234 Kč

LEGO® Star Wars™ Galaktické střety

159 Kč

Příšery bez dozoru

199 Kč

Alchymistova šifra – Temná kletba

279 Kč

Letopisy Podzemě – Gregor a město pod městem

239 Kč

Scratch Wars – Megabooster

279 Kč

Alchymistova šifra – Znamení moru

279 Kč

Littlest Pet Shop – Aktivity s hračkou

144 Kč

Scratch Wars Zepplandia – Dárkové balení

399 Kč

Ani ryba, ani rak

139 Kč

Luštění pro děti – neuvěřitelný svět

74 Kč

Schleich: Tajemství spolku Horse Club

159 Kč

Apollónův pád – Temné proroctví

319 Kč

Luštění pro děti – vtipy

74 Kč

Souboj čarodějů

219 Kč

Apollónův pád – Utajené Orákulum

319 Kč

Luštění pro děti – zajímavosti o České republice

74 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv

199 Kč

Apollónův pád – Zrádný labyrint

319 Kč

Minecraft Mobestiář

239 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce

199 Kč

Babička – pro děti

184 Kč

Minecraft Průvodce farmařením

199 Kč

Babička – audiokniha pro děti

144 Kč

Módní návrhářka – Buď trendy!

119 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Nesmrtelní
ochránci

199 Kč

Bára krotí rodinu

159 Kč

Moje velká tlustá zombí ryba – Frenký zuří

154 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Rozvrácená země

199 Kč

Co se skrývá pod zemí

319 Kč

Moje velká tlustá zombí ryba – Rybosaurus útočí

154 Kč

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat

199 Kč

Čaj s kapkou jedu

239 Kč

Moje velká tlustá zombí ryba – U konce s dechem

154 Kč

Staré pověsti české – pro děti

159 Kč

Dcera čarodějky

199 Kč

Moje velká tlustá zombí ryba – Žij a nech plavat

154 Kč

Stíny džungle – Mau a poutníci noci

239 Kč

Disney Pixar – Nejkrásnější kolekce

319 Kč

Můj tajný deník na zip

199 Kč

Strašidelná knihovna – Duch přichází v pět

119 Kč

Filípek

239 Kč

NARNIE – komplet 1.–7.díl – box

719 Kč

Strašidelná knihovna – Duch za oponou

119 Kč

Glycerinová mýdla

199 Kč

Narodil se Ježíšek

199 Kč

Strašidelná knihovna – Na půdě je duch

119 Kč

Gulliverovy cesty – pro děti

184 Kč

Naší republice je 100 let

184 Kč

Strašidelná knihovna – Ztracený duch

119 Kč

Gulliverovy cesty – audiokniha pro děti

144 Kč

129 Kč

559 Kč

799 Kč

Tajemní zachránci – Bouřkový drak

HUNGER GAMES – komplet 1.–3.díl – box

Odkaz Dračích jezdců –
Eragon, Eldest, Brisingr, Inheritence – box

Tajemní zachránci – Nebeský jednorožec

129 Kč

Charlie – kotě, které zachránilo život

239 Kč

Ohnivá křídla – Dědička trůnu

264 Kč

Tajemní zachránci – Pták Ohnivák

144 Kč

Jak souhvězdí dostala svá jména – pro děti

184 Kč

Ohnivá křídla – Dračí věštba

239 Kč

Vánoce – historie, zvyky, tradice

239 Kč

Ježíšek – vánoční koledy a říkadla

159 Kč

Ohnivá křídla – Skryté království

264 Kč

Vánoce u Rumcajsů

139 Kč

Ježíšek vypráví o vánočních tradicích

159 Kč

Oliver – kocour, který zachránil Vánoce

239 Kč

Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada

319 Kč

Jitřenka

239 Kč

Ostrov na konci všeho

219 Kč

Vánoční kuchařka pro kluky a holky

184 Kč

Kačeří příběhy – Kniha vtipů

159 Kč

PERCY JACKSON – komplet 1.–5.díl – box

639 Kč

Vánoční omalovánky pro dospělé

119 Kč

Kačeří příběhy – Příručka Mladých svišťů

239 Kč

Phineas a Ferb – Kniha vtipů

119 Kč

Vánoční překvapení

199 Kč

Kamarádky ze zámku – Případ ukradené korunky

129 Kč

Pohádkohrátky

199 Kč

Velká kniha originálních nápadů

239 Kč

Kamarádky ze zámku – Tajemství ztracených šatů

144 Kč

Polly Zubatá – Zkouška Sedmispáčů

199 Kč

Zápisníček – Zvířátka

Klub Tygrů – Po stopách yettiho

144 Kč

Poslední děti na Zemi

199 Kč

Země příběhů – Kouzelné přání

239 Kč

Klub Tygrů – Počítačoví piráti

144 Kč

Poslední děti na Zemi a král nočních můr

199 Kč

Země příběhů – Na vlnách fantazie

279 Kč

Klub Tygrů – Půlnoční setkání

144 Kč

Poslední děti na Zemi a průvod zombií

199 Kč

Země příběhů – Návrat Kouzelnice

279 Kč

Klub Tygrů – Safari v ohrožení

144 Kč

144 Kč

Země příběhů – Varování bratří Grimmů

279 Kč

KLUB ZÁHAD – Démon ticha

159 Kč

Proč se říká…?
Začít od Adama… a další biblická úsloví

KLUB ZÁHAD – Loď duchů

159 Kč

Proč se říká… ?
Ječí jako siréna… a další známá úsloví

159 Kč

KLUB ZÁHAD – Noc oživlých mumií

159 Kč

Proč se říká…? Achillova pata… a další antická úsloví

159 Kč

Kosmetika hrou

239 Kč

Přežili jsme! – Lavina

159 Kč

Kouzelná Beruška a Černý Kocour: Kuba Řekl

154 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Našlo se koťátko!

119 Kč

79 Kč

Země příběhů – Za hranice království

279 Kč

Zločin slečnám nesluší

239 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Ježeček Jája

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Kočička Kiki

119 Kč

Zvířátka z Kouzelného lesa – Poník Poly

119 Kč

ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ
ERAGON, ELDEST,
BRISINGR,
9,
INHERITENCE –
9
7 999,BOX
Jeden chlapec… jeden drak…
svět dobrodružství!
Nechte se vtáhnout do příběhu
chudého farmářského chlapce
Eragona, který najde v Dračích
horách modrý kámen, z něhož se
vyklube dračí mládě – Safira. Spolu se vydají na nebezpečnou cestu Královstvím ovládaným panovníkem, jehož zlo nezná mezí…
Kompletní vydání bestsellerové
fantasy série, která nadchla miliony čtenářů po celém světě.

PERCY JACKSON
KOMPLET 1.–5.
DÍL – BOX
Mytologické bytosti ožívají…
Krvelačné nestvůry se bouří…
Bohové z Olympu zadávají úkoly…

9,
3
6 799,-

Jmenuji se Percy Jackson. Do teď
jsem si myslel, že jsem obyčejný
kluk, kterého čeká vyhazov ze
školy. Zjistil jsem ale, že můj otec
je bůh z Olympu…
Kompletní vydání světového fantasy bestselleru v luxusním dárkovém boxu.

Věk: 10+, 2480 str., 136 × 206 mm, měkká vazba

Věk: 11+, 1832 str., 135 × 203 mm, měkká vazba

NARNIE
KOMPLET 1.–7. DÍL – BOX

HUNGER GAMES
KOMPLET 1.–3. DÍL – BOX

Komplet všech sedmi dílů Letopisů Narnie v dárkovém boxu! Prožijte dobrodružství v zemi obrů,
trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí.
Souborné vydání světového bestselleru.

Světový fenomén Hunger Games
přináší novinku! Kompletní vydání všech tří dílů poprvé v luxusním dárkovém boxu.

9, ,1
7 899

9,
5
5 699,-

Začtěte se do poutavého vyprávění Katniss Everdeenové a nechte se strhnout příběhem lásky
a touhy po přežití ve světě plném
útlaku a nesvobody.
Exkluzivní vydání s filmovou
obálkou!

Věk: 9+, 1624 str., 117 × 174 mm, měkká vazba

Věk: 14+, 1008 str., 116 × 188 mm, měkká vazba

AHOJ HOLKY, AHOJ KLUCI!
Přinášíme vám nový katalog Knižního klubu Fragment
VÁNOČNÍ ČTENÍ 2018.
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.

POHÁDKOHRÁTKY
Kniha pohádek, ve které si počtete, s níž si pohrajete a zažijete
kopec zábavy!
Nabízí totiž spoustu možností, jak
z pasivního předčítání vytvořit
hru, díky níž děti rozvinou svůj
postřeh, pozornost, slovní zásobu či vnímavost. Symboly umístěné na stránkách vyzývají děti k plnění rozličných úkolů spojených
s pohádkou. Mohou objevovat,
hledat v obrázcích, vyprávět, ale
i hýbat se, hrát hry či si něco vyrobit.

9,
9
1 249,-

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: 3+, 88 str., 197 × 240 mm, pevná vazba

SOUTĚŽ PRO TŘÍDY
Vytvoř se svými spolužáky ze třídy plakát (poster), na
kterém ostatním dětem představíš knížky z aktuálního
katalogu nakladatelství Fragment, jež by si rozhodně
neměly nechat ujít a měly by si je přečíst.
Výtvarné technice se meze nekladou. Vystřihuj, nalepuj,
kresli, foť… Je to na tobě.
Soutěžíme o 30 balíčků se sladkostmi od firmy Chupa
Chups pro tři třídy.

Výsledné kolektivní dílo nám pošlete za svoji třídu
do 5. prosince 2018 na adresu Knižní klub Fragment,
Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4.
U plakátu uveďte název a adresu školy, za kterou třídu
soutěžíte a kontakt na učitele.
Porota složená z našich výtvarníků a ilustrátorů vybere tři
nejzdařilejší díla a účastníkům zašle avizovanou odměnu.

