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Sledujte knižní novinky, soutěže a akce našich  
nakladatelství na Facebooku!
www.facebook.com/albatrosnakladatelstvi www.kmc.cz

DŮLEŽITÁ INFORMACE – JAK OBJEDNÁVAT Z TOHOTO KATALOGU?
Pokud jste si vybrali knížky z tohoto katalogu, můžete si je objednat dvěma způsoby:
• 1.  Vyplňte objednávku na s. 45–46 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti 
spolupráci s Klubem mladých čtenářů. U tohoto pedagoga pak děti objednané knížky zaplatí a vyzvednou. V tomto případě nakoupíte knihy za 
zvýhodněné ceny uvedené v katalogu a nebudete platit žádné poštovné. 
• 2.  Druhá možnost je objednat knihy napřímo přes e-shop www.albatrosmedia.cz, kde knihy budete platit předem (online) při objednání 
a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu KMCVANOCE20 získáte na všechny knížky slevu 20 % a navíc 
poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč. Výsledné ceny se slevou, které se mohou mírně lišit od katalogových cen, uvidíte v košíku po zadá-
ní slevového kódu. Kód má platnost od 1. 11. do 1. 12. 2020.

VYHRAJTE NOVOU KNIHU 
J.K. ROWLINGOVÉ 

Kdo vyhraje?
Výhru získá pět z Vás, jejichž správné odpovědi nám přijdou jako 50., 100., 150., 200. a 250. v pořadí (chronologicky). 

Soutěžní otázky:
1. O jakém domácím zvířátku je nová kniha Ilky Pacovské z edice Druhé čtení?

2. Jak se jmenuje nová knížka o malém detektivovi Frantíkovi Lebedovi?

3. Napiš název knihy z tohoto katalogu, kterou ilustroval Jiří Kalousek.

4. Jak se jmenuje nová knížka od autorky Destrukčního deníku?

5. Napiš názvy alespoň tří knížek z edice Cooboo Classics.

Vyhraje pět z Vás!

Co je Vaším úkolem?
Odpovězte správně na naše soutěžní otázky a odpovědi nám pošlete 
do 1. 12. 2020 e-mailem na adresu kmc.soutez@albatrosmedia.cz. 
Nezapomeňte napsat také své jméno, třídu a adresu školy. Z jedné  
e-mailové adresy zařadíme do soutěže jen jeden příspěvek. Pokud 
přijde z jedné e-mailové adresy více příspěvků, budou ze soutěže 
vyloučeny. Vítězům zašleme cenu poštou. Jejich jména zveřejníme na 
www.kmc.cz do 15. 12. 2020.



Tip Albatrosu

Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají si 
ho pořádně užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své, 
když se zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky 
a začne pořádný slejvák, který Heffleyovým na náladě moc 
nepřidá. Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit, nebo 
budou mít vody za 
chvíli až po krk?

V jedinečném šestnáctiměsíčním 
nástěnném kalendáři 
s klasickými kresbami Jeffa Kinneyho na 
fotografickém pozadí se setkáte se všemi 
svými oblíbenými postavami. Navíc obsahuje 
padesát samolepek s malým poseroutkou, 
takže zapamatovat si narozeniny, návštěvy 
u lékaře i kroužky bude snadné.

Deník malého poseroutky 15Deník malého poseroutky 15

Kalendář malého poseroutky 2021

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Dobrodružství báječných 
kamarádů

běžná cena: 1599 Kč

1199 Kč
cena KMČ

Deník malého poseroutky 
BOX 1-10

běžná cena: 229 Kč

184 Kč
cena KMČ

Deník báječného 
kamaráda

Již vyšlo: 

Jeff 
Kinney

Jeff 
Kinney

běžná cena: 249 Kč
224 stran, 149 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
24 stran, 300 × 300 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč 
cena KMČ
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Pro nejmenší

Nejkrásnější písničky pro děti

Brousek pro tvůj jazýček

Co se děje pod zemí

Populární knížka říkanek určená rodičům a dětem. Říkanky 
jsou vhodné zvláště pro menší děti, které si potřebují jazýček 
obrousit a rozcvičit na průpravných hláskách, aby se 
postupně naučily správně vyslovovat i ostatní, těžší hlásky. 
Jsou zde říkánky na všechna písmenka 
abecedy.

Známé české písničky ožívají na stránkách této kouzelné barevné 
knížky. Díky roztomilým ilustracím se malé děti seznámí s příběhy 
hlavních postav nejoblíbenějších písniček. Po stisknutí tlačítka si 
mohou poslechnout nazpívané příběhy, které možná už dříve 
slyšely od svých maminek a babiček.

Králík, krtek, jezevec – ti všichni bydlí pod zemí. Někteří z nich 
jenom v zimě a další po celý rok. Zvířátka to zkrátka mají 
podobně jako lidé, každému z nich vyhovuje něco jiného. Pojď 
se za nimi podívat do podzemí a staň se na malou chvíli jedním 
z nich! V leporelu je spousta podzemních nor a chodeb, které si 
můžeš prohlížet i rukama.

František 
Kábele

Luděk 
Vimr

Magdalena 
Takáčová

Petra 
Bartíková

Marcel 
Králík

běžná cena: 199 Kč
12 stran, 230 × 230 mm

leporelo knížkové, pro děti od 3 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
10 stran, 155 × 160 mm
leporelo, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

Knížka se zvuky

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 235 × 164 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

139 Kč 
cena KMČ

Hravá interaktivní knížka
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Pro nejmenší

Když se v zoo zhasne

Říkanky ze školky pro kluky a holky

Všestranná příprava do školy

Milé říkanky a písničky se zábavnými aktivitami 
jsou tu proto, aby dětem mohly přinášet radost 
nejen ve školkách a v kroužcích, ale také doma 
mezi nejbližšími. Kromě společné zábavy 
říkanky podporují rozvoj pohybových a řečových dovedností dětí, 
pomáhají rozvíjet dětskou fantazii a představivost. Kniha je 
vhodná jak pro jednotlivce, tak i dětské kolektivy, kde si malí 
a velcí společně rádi zařádí 
a stráví spolu pár hezkých 
chvil! 

Když se setmí, tak je i v zoologické zahradě čas jít spát. Bez pohádek 
to ale není ono! Zvířecí rodiče a prarodiče se proto pouštějí do 
vyprávění plného legrace, dobrodružství i ponaučení. Pod vedením 
novinářky Zuzany Hodkové se o své zvířecí pohádky podělili známí 
novináři, jako jsou třeba Jindřich Šídlo, Janek Rubeš, Jaromír Bosák 
nebo Jiří Kubík.

Všestranná příprava do školy je nepostradatelným 
pomocníkem pro budoucí prvňáčky, než zasednou 
do školních lavic. Publikace obsahuje ucelený systém předškolní 
přípravy, který se skládá z pracovních listů pro děti a metodického 
návodu pro dospělé. Pracovní listy jsou zaměřeny na podporu 
vývoje schopností a dovedností pro rozvoj myšlení dítěte a také 
tvoří předpoklady 
k úspěšnému zvládnutí 
čtení, psaní a počítání.

Hana Hrdličková 
a kol.
Miroslav 
Růžek 

Zuzana 
Hodková

Jiřina 
Bednářová

Richard 
Šmarda

běžná cena: 349 Kč
208 stran, 210 × 297 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
72 stran, 160 × 230 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

199 Kč 
cena KMČ

14 nádherně ilustrovaných 

pohádek od známých 

českých osobností
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První čtení

Bubáček a klobouková víla

Myška a pohádková polívka

Vánoční tramvaj

Jak to se statečnou myškou dopadlo, 
když ji lasičák unesl k sobě domů? 
Po přečtení jejích pohádek se to 
dozvíte!

To byste neuhodli, koho Lukáš ukrývá v kapse – 
strašidýlko jménem Bubáček! Společně zažívají spoustu dobrodruž-

ství a tentokrát během prázdnin odjedou 
k dědečkovi na venkov. Bubáček se vrhne na 
průzkum půdy, kde objeví… kloboukovou vílu! 
Ta je moc smutná, ztratil se jí totiž klobouk, 
ve kterém bydlí. Vyřeší 
Lukáš záhadu, kam klo-
bouk milé víly zmizel?

Venku sněží, prvňáček Víťa se těší na Ježíška a na tatínka, který 
se vrací domů z daleké ciziny. Vánoce oslaví všichni tři spolu! Než 
večer Víťa usne, ještě vyskočí z postýlky, aby 

se podíval na konečnou stanici pod okny. 
Když tramvaj zastaví, pan řidič vystoupí, 
jde k blízkému křoví a zdá se, že s někým 
mluví. Kdo se skrývá v houští? A co se 
Víťovi přihodí v čarovném 
předvánočním čase?

Arnold 
Lobel

Daniela 
Krolupperová
Lucie 
Dvořáková

Daniela 
Krolupperová

Lucie 
Dvořáková

běžná cena: 189 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

154 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
56 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Pracovní listy ke stažení
na www.kmc.cz

Vložený pracovní sešit

Vložený pracovní sešit

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

6  Klub mladých čtenářů Albatros



Druhé čtení

Daniela 
Krolupperová

Eva Sýkorová-
-Pekárková

Ilka 
Pacovská

Markéta 
Laštuvková

Policejní křeček

Ten kluk je holka

Pes ve službách zákona dnes nikoho nepřekvapí. Ale 
policejní křeček? A opravdu jeden takový existuje! 
Jmenuje se Bruno a žije v teráriu u druháka Jirky. Když 
se ukáže, že křeček mluví, Jirka zajásá, takového 
kamaráda nikdo nemá. Zvídavý křeček se 
naučí i číst a zatouží poznat 
svět za dveřmi domu. 
Jednoho dne se Bruno 
skutečně dostane ven 
a přihodí se něco 
neuvěřitelného. Z drobného 
hlodavce se stane postrach 
zlodějů v širokém okolí!

Dvojčata Jirka a Zuzka dostala k osmým narozeninám 
báječný dárek – dva džungarské křečíky. Doma bylo 
rázem živo a veselo. 
Fousek a Lumpík běhali 
po bytě, hledali skrýše, 
cpali se dobrotami. Ale 

rozeznat je dokázaly 
jen děti. Jednoho 

dne se však z Fouska 
stala Fifi! A od té 
chvíle měli oba 
sourozenci postaráno 
o nejedno překvapení 

a spoustu malých 
dobrodružství.

běžná cena: 199 Kč
60 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
72 stran, 160 × 195 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

Vložený pracovní sešit

Vánoce 2020  7



Pohádky

Pírko

Pohádky na předpis

V knihovně je lev

Když je člověk nemocný, hned se začne bát. Neví totiž zpočátku, 
co mu je, a taky neví, kdy se uzdraví. Leží v posteli, kouká do 
stropu a je mu ouvej. Ale i v nemocnici na vás může čekat spousta 
nových kamarádů – stejně jako na hrdiny této knížky. Sedm 
pohádek (nejen) na předpis. Autorka Marka Míková už několik let 
hraje loutkové divadlo na dětských odděleních 
pražských nemocnic s organizací Loutky 

v nemocnici. Proto ví, že 
hezká pohádka nebo veselá 
písnička může mít svou 
léčivou moc.

Zlý černokněžník Šedomour ovládá malou šedivou zemi 
z nepřístupného a chladného hradu na vysokém kopci. Lidu vládne 
tvrdě a drží ho zavřený v podhradí. Žádná radost tu není. Jaké 
překvapení tak jednoho dne způsobí pestrobarevný ptáček, který do 
země zabloudí a jehož barvy ani okolní šeď nedokáže zakrýt? Biřicové 
se sice snaží barevného ptáčka zničit, ale to se nepodaří a ptáček 
uletí. Zanechá však po sobě 
peříčko, které najdou děti 
a s jeho pomocí šedivou 
zemi promění!

V knihovně paní Kábrtové je každý vítán. Pokud tedy neporušuje 
výpůjční řád, neběhá a nedělá rámus! Takže když do knihovny 
jednoho dne přijde lev, není důvod, proč by si s dětmi nemohl 
poslechnout pohádku. Zanedlouho si čtenáři už ani nedokážou 
představit, že by toho sympatického lva v knihovně neměli. 
Pomáhá olizovat obálky s upomínkami, vysazuje děti pro knížky do 
vyšších polic, a kdykoli se předčítá pohádka, 

nesmí mezi posluchači 
chybět. Jenže pak se 
najednou všechno zvrtne 
a lev poruší výpůjční řád…

Marka 
Míková

Jaromír František 
Palme

Vlasta 
Baránková

Michelle 
Knudsenová

Kevin 
Hawkes

běžná cena: 299 Kč
48 stran, 223 × 259 mm

pevná vazba, pro děti od 3 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
40 stran, 210 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
64 stran, 210 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ
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Pohádky

Jana 
Burešová

Alena 
Schulz

 kolektiv

Květinové pohádky

Dobrou noc, sladké sny

V zemi pohádek mají barevné, voňavé květinky 
úžasnou moc. Umějí vykouzlit radost, zkrášlit svět 
okolo i pomáhat. Princům a princeznám, vílám i malým 
skřítkům se zamotají do příběhů a provoní je svým 
osobitým kouzlem. Příběhy s dobrým koncem potěší 
děti i dospělé, a to nejen svým vyprávěním, všechny 
květinky totiž mohou malí čtenáři nalézt i ve svém 
lidském světě. Stačí se jen rozhlédnout!

Co tentokrát vyvedou podnikaví králíci z klobouku Bob 
a Bobek? Poradí si zlatovlasá víla Amálka s myslivcem 
Muškou? A jak se z maxipsa Fíka stane náčelník? 
V nádherně ilustrované sbírce pohádek najdete ty 
nejbáječnější příběhy, které si zamilovaly děti několika 
generací. Pusťte se do čtení se svými ratolestmi 

a užijte si společně nespočet 
dobrodružství, co před spaním 
zklidní i ty největší neposedy!

běžná cena: 399 Kč
192 stran, 195 × 255 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

319 Kč
cena KMČ

Bylinkové 
pohádky

Dobrý večer, 
dobrou noc

běžná cena: 399 Kč

319 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
80 stran, 170 × 243 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

199 Kč
cena KMČ
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Poznáváme svět

Příběhy hudebních nástrojů

Můj atlas Evropy

Jak se dělá umění

Jak byste popsali nebo nakreslili místo v Evropě, které jste 
navštívili nebo si přejete navštívit? Takové zadání dala redakce 
Albatrosu dětem z celé České republiky. Vydejte se na cestu 
prstem po mapě a poznejte všechny krásy a kouty Evropy 
dětskýma očima.

Cvrček Dalibor by se rád stal muzikantem. Jenže na 
jaký nástroj začít? Na housle, na kytaru, nebo na 
trumpetu? Že by na všechno? Když má šest končetin, 
proč ne. Každopádně Dalibor a jeho věrný druh slavík 
Kája putují světem a poznávají všechny možné 
hudební nástroje. Ty klasické, ale i ty, které nepatří 
mezi nejběžnější. Pokud i vás jenom trochu zajímá 

hudba, přidejte se k Daliborovi a ke 
Kájovi a poznejte s nimi příběhy 
hudebních nástrojů.

Jistě jste mnohokrát navštívili divadelní představení nebo hudební 
koncert. A určitě mezi námi není nikdo, kdo by se někdy nedíval na 
televizi nebo nebyl na výstavě. Všechny tyto věci patří do našeho 
života tak samozřejmě, že se už málokdo zamýšlí nad tím, jak 
vlastně vznikají. Kolik lidí a jakých profesí se musí 
dát dohromady, aby vzniklo jediné 
divadelní představení? Co vše se musí 

udělat, aby vzniklo 
výtvarné dílo?

Ondřej 
Hník

Luděk 
Bárta

Štěpánka 
Sekaninová
Jakub 

Cenkl

kolektiv

běžná cena: 349 Kč
48 stran, 230 × 260 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
68 stran, 215 × 280 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
248 stran, 235 × 235 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

319 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů

Pojď ven! Příroda kolem nás

Velcí cestovatelé

Skvělý společník na toulky přírodou i na zkrácení dlouhých chvil za 
deštivých dnů. Obsahuje originální sbírku úkolů a her, s jejichž 
pomocí prozkoumáš přírodu v každém čase, ať už jsi venku, anebo 
doma. Probuď svou zvídavost a protrénuj si pozornost 

i přemýšlení. Pozoruj, zkoumej, hledej a přemýšlej. 
Od jara do zimy s tužkou v ruce 
a s úsměvem.

Je pes nejlepší přítel člověka? Chovají se sloni jako 
v porcelánu? Jsou kočky vychytralé? Lidé o zvířatech říkají 
nejrůznější věci, ale my vám představíme jen skutečné příběhy těch 
nejodvážnějších hvězd zvířecí říše. Zvířecí hrdinové všech tvarů 
a velikostí prošli náročnými zkouškami a prokázali neuvěřitelnou 

odvahu, obětavost a vynalézavost při záchraně lidských životů. 

Nejen vlaštovky se každý rok vydávají na dlouhou nebezpečnou 
cestu, aby přežily. Ptáci, savci, ryby, ale i hmyz po celé planetě 
překonávají na cestě za potravou či teplem a bezpečím neuvěřitel-
né vzdálenosti, moře, hory i všelijaká nebezpečí. Vydejte se na 
cestu spolu s nimi a začtěte se v této nádherně ilustrované oceňo-

vané knize do dechberoucích příběhů dvaceti odváž-
ných zvířecích cestovatelů!

Andrea Pinnington 
Caz Buckingham

Mike 
Unwin

Mike 
Unwin

běžná cena: 329 Kč
56 stran, 238 × 305 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

264 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
96 stran, 185 × 250 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 222 × 290 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ
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Vánoce

Malý princ slaví Vánoce

Vánoční příběhy: Stopa

Kniha navazuje na poetiku textu i ilustrací známého díla Antoina 
de Saint-Exupéryho a hledáním odpovědí na zdánlivě jednoduché 
otázky Malého prince se snaží připomenout filozofický podtext díla. 
Malý princ teskní po svém příteli pilotovi, proto se ho po mnoha 
letech vypraví hledat na Zemi. Přichází sem v předvánočním čase 
a při pátrání po pilotovi ho čeká několik různorodých setkání 
s lidmi, zvířaty, dokonce 
s Ježíškem. Zamýšlí se nad 
smyslem Vánoc a zjistí 
zajímavé věci o víře, lidech 
a vztazích mezi nimi.

Amelia prozkoumává veliký starý dům, kde její rodina 
tráví Vánoce, když v podkroví najde ukrytý deník. Psal 
si ho chlapec, který se snažil pečovat o opuštěné 
vlče. Než si to Amelia stačí uvědomit, je přenesena  
do mrazivého světa ze stránek deníku. Noah si přeje 
mít někoho, kdo by mu pomohl postarat se o bezpečí 
ztraceného vlčete. Pak se jednoho dne záhadně  

objeví Amelia.  
Dokážou společně 
najít v ledové divoči- 
ně vlčkovu matku?

Martin 
Baltscheit

Holly 
Webbová

běžná cena: 249 Kč
176 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
96 stran, 170 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Vánoční příběhy:
Snížek

běžná  
cena:  

249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Již vyšlo: 

Malý princ - Malá obrazová kniha
Exkluzivní vydání jedné z nejvýznamnějších 
knih 20. století s prostorovými ilustracemi.

Antoine de 
Saint-Exupéry

běžná cena 599 Kč
60 stran, 175 × 250 mm 

pevná vazba, pro děti od 6 let

479 Kč 
cena KMČ
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Vánoce

Milada 
Rezková

Tereza 
Kopecká
Tomáš 
Kopecký

Adventní knížka pro Ježíška

Adventní zápisník pro děti

Interaktivní hry ve zpracování předních výtvarníků, 
které si menší i větší děti již několik let hrají na 
webu českotelevizního Déčka, si nyní vyzkoušejí 
i v knize. Jak? Vždyť do knih se čmárat nemá! Po-
mocí kouzelné fólie a fixu! Adventní knížka děti 
provede čtyřmi adventními týdny, tedy železnou, 
bronzovou, stříbrnou a zlatou nedělí, které předsta-
vují čtyři svíčky na adventním věnci. 
Slovo advent všichni znají, 
hlavně z čokoládových ka-
lendářů, ale jaká tajemství 
a dobrodružství skrývá?

Jsem tvořivý adventní zápisník a pomůžu 
ti přečkat předlouhé čekání na Vánoce! 
Můžeš do mě psát, kreslit i malovat, jak 
budeš chtít! Vytvoříme spolu spoustu 
krásných vánočních dárečků, připravíme si 

tradiční i úplně nové 
laskominy, vyluštíme 
rafinované křížovky, 
popovídáme si o českých 
vánočních tradicích, přečteme si legrační 
komiksy a především si užijeme spoustu 

zábavy… Pojď si číst, tvořit, hrát si, smát se a vymýšlet 
veselé vánoční legrácky… zkrátka si se mnou užij 
báječný adventní čas! Uvnitř najdeš i dopis  
pro Ježíška!

běžná cena: 499 Kč
104 stran, 300 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

399 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
152 stran, 167 × 225 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

239 Kč
cena KMČ
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Pro milovníky jednorožců

Andrea 
Brázdová

Jo 
Moon

CUTE - jednorožci

Nakresli si jednorožce krůček po krůčku

Víš, kde se skrývá říše jednorožců? 
Rozprostírá se kolem překrásného 
zámku na planetě CUTE. Je 
nádherně barevná a třpytivá 
a jednorožcům se tam vede skvěle. 
Můžeš ji prozkoumat 
a pomocí pastelek 
a cute samolepek, 
které najdeš  
uvnitř knížky, dozdobit 
podle svých 
představ.

Skvělá kniha po všechny malé malíře! Umíš 
nakreslit kruh, čtverec a trojúhelník? Pak se 
pomocí jednoduchého návodu naučíš snadno vytvořit 
téměř 40 překrásných jednorožců, nadpřirozených 
bytostí, roztomilých zvířátek, nádherných 
zámků či kouzelných dopravních 
prostředků. V knížce také najdeš 
spoustu volného místa na vlastní 
malování a mnoho veselých obrázků 
k dokreslení!

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 230 × 260 mm

měkká vazba, pro děti od 5 let

184 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
76 stran, 210 × 240 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

CUTE samolepky uvnitř
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Zábavné učení

Zábavné učení s KOUZELNÝMI ZVÍŘÁTKY

Deskové hry: Procvičujeme matematiku 
1. a 2. třídy ZŠ

Čtyři překrásně ilustrované stíratelné knížky pro 
každodenní zábavné učení a procvičování čtenářských, 
početních, motorických i vizuálních dovedností.

Pojďme si společně s dětmi zahrát a jen tak mimocho-
dem procvičit počítání. Stačí na to chvilka volného času 
třeba zrovna před pohádkou. První herní plán je zaměře-
ný na počítání do deseti, takže jej využijí mnozí prvňáčci 
již v prvním pololetí. Následuje herní plán s počítáním do 
dvaceti, dále s počítáním do sta a jako poslední je zařa-
zen plán s násobilkou do pěti.

běžná cena: 229 Kč
10 stran, 270 × 380 mm
leporelo, pro děti od 6 let

184 Kč
cena KMČ

Zábavné učení 
s JEDNOROŽCI

Zábavné učení 
s MOŘSKÝMI PANNAMI

běžná cena:  
269 Kč

219 Kč
cena KMČ

běžná cena:  
299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Andrea 
Brázdová

Atila 
Vörös

Deskové hry: Procvičujeme 
• vy jmenovaná slova
• násobilku
• angličtinu

běžná cena: 
269 Kč

219 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 

249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Se stíratelným 
fixem běžná cena: 269 Kč

72 stran, 150 × 195 mm
měkká vazba, pro děti od 6 let

219 Kč
cena KMČ

běžná 
cena: 
79 Kč

64 Kč
cena KMČ
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Příběhy

Ahoj hrdino

Břicháček v úzkých

Olinka a kouzelná truhla

Břicháček je morče jako každé jiné. 
Nejradši chroupe mrkev nebo pospává ve 
svém doupátku. Případně si čte články 
o svém oblíbeném fotbalovém klubu 
FK Jiskry v novinách, co leží na dně jeho 
klece. To se však brzy změní… Čeká ho totiž 
stěhování do nového bytu! A tak Břicháček 
poprvé zažije dobrodružství. 
A se svým vypaseným 
bříškem se dostane do 
úzkých!

Každý z nás někdy pocítil úzkost. Ale víte, jak vzniká?  
A proč se objevuje i tehdy, když k ní vlast-
ně vůbec není důvod? Může za to neohro-
žený bojovník, kterého máme všichni 
v sobě – amygdala. Australská psycholož-
ka Karen Youngová srozumitelně a laskavě 
ukazuje dětem i jejich rodičům,  
kde se jejich úzkosti berou 
a jak s nimi pracovat. 

Šestiletá Olinka jede na prázdniny k dědečkovi do Vehlovic. Že by 
se ale těšila? Ani nápad! Děda je pěkný mrzout a nejraději by 

jen chodil na ryby, díval se na televizi a jedl 
párky. Jednoho dne Olinka na půdě objeví 

tajemnou truhlu, díky které se dostane do 
napínavých příběhů těch nejkrásnějších 
knížek.

Ali 
Pyeová

Karen 
Young

Norvile 
Dovidonyte

Petr Hugo 
Šlik

Petra Josefína 
Stibitzová

běžná cena: 239 Kč
40 stran, 185 × 227 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

194 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
192 stran, 130 × 180 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 163 × 238 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ
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Příběhy

Ivona 
Březinová

Alena 
Schulz

Ivana 
Peroutková

Nanako 
Ishida

Fína a Zef: Příběh surikat

Ukradené housle

V africké poušti Kalahari žije malá surikata Fína a její 
velká rodina. Fína se rozhodně nenudí, protože 
s kamarádem Zefem vyvádějí jednu vylomeninu za 
druhou. Občas ale musí dávat pozor – život v poušti 
může být pěkně nebezpečný. Jednoho dne se poblíž 
surikatí nory objeví podivná skořápka, z níž vylezou dva 
neznámí tvorové. Nemají ocas, chodí po dvou a jejich 
tělo je pokryté barevnou svlékací srstí. Vyklubou se 
z nich přátelé, nebo nepřátelé?

Znáte malého detektiva? Jmenuje se Frantík Lebeda 
a má už tři úspěšně vyřešené případy. Pravda, nebyl na 
ně sám, pomohli mu nejlepší kamarádi Matěj a Zdíša, 
nechyběl ani vlčáček Kazan. Tak jako v pátrání po 
drahých houslích. Ty se totiž ztratily v základní 
umělecké škole, kde učí i Frantíkova tetička hru na 
klavír. Milou tetičku Emilku ve strašlivém podezření 
přece nemůže malý detektiv nechat. A on už má velké 

tušení, takže, kamarádi, jdeme na to!

běžná cena: 269 Kč
88 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

219 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
40 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč
cena KMČ

Ukradený prsten

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 
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Dobrodružství

Ostrov kormoránů

Barbora a Zlatý robot

Správná pětka a tajemství Šeptajícího ostrova

Barbora a její kamarádi se narodili na vzdálené 
planetě Botera. Proč ale všichni v jejich osadě 
žijí tak nuzně, když je na druhé straně Mechlesu 
osada se všemi vymoženostmi pro pohodlný život? Něco se změní 
té noci, kdy v zálivu vyroste nový ostrov a na něm se objeví 
záhadný Zlatý robot. Kdo to je a proč přišel? Barbora a její přátelé 
postupně odhalují jedno tajemství za druhým, až přijdou na stopu 
opravdu velkého zločinu. 
Dokážou mu zabránit?

Robin má rád dobrodružné příběhy, obdivuje jejich hrdiny a touží být 
tak statečný jako oni. Jako piloti RAF nebo jako táta, který je na misi 
v zahraničí. Kluci ze třídy se totiž Robinovi na školním výletě posmívali, 
že je bábovka. Hlavně spolužák Sam. Právě když se Robinovi dostane 
do rukou tátův starý deník, na městečko se přižene povodeň. Na 
strachy najednou není čas a Robin vyráží zachránit přátele v chatové 
osadě. Je mezi nimi 
i Samova babička.

Pětka dostane za úkol pohlídat 
svérázného Wilfrida, který to zázračně 
umí se zvířaty, zato s lidmi moc ne. Z jeho chaty u moře je 
nádherný výhled na záliv a také na tajemný Šeptající ostrov, 
u jehož břehů už záhadně zmizelo mnoho lidí. Děti se zařeknou, že 
tentokrát si chtějí od dobrodružství odpočinout a jen si užít 
prázdniny, to si je ale najde samo. Podaří se jim odhalit tajemství 
nebezpečného Šeptajícího 
ostrova? Tentokrát to 
opravdu nebude legrace.

Ondřej 
Neff

Karel 
Jerie

Jan 
Švrček

Petr 
Korunka

Enid 
Blytonová

Bohumil 
Fencl

běžná cena: 229 Kč
144 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
272 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

Příběh o hledání 
odvahy

Originální  
dětská sci-fi
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Dobrodružství

Hvězdný prach: Magie v korunách

První kniha vikinga Vika

Záhada hotelu Winterhouse

Vike, syn neohroženého náčelníka Halvara z Flaku, je sice docela 
malý a často má nahnáno, ale je chytřejší než všichni chrabří 
válečníci dohromady. Díky tomu dokáže otce i jeho spolubojovníky 
vytáhnout z každé bryndy, do které se dostanou.
Knížka švédského spisovatele Runera Jonssona obveseluje už 
několikátou generaci čtenářů. Nyní opět s kouzelnými původními 
ilustracemi Ewerta Karlssona!

Lucka už nějakou dobu ví, že je duchem hvězdného prachu. Duchové 
umějí létat a chrání přírodu před lidskou neplechou. Nyní nastal čas 
začít procvičovat svou vyšší magickou moc. Je to velká zábava, ale 
Lucka a její kamarádky mají starosti. V lese se totiž objevili mladí 
výrostci, kteří ohrožují párek vzácných dravých ptáku. A navíc mezi 
čtveřicí nastane první vážný spor. Dokážou ho dívky vyřešit 
a zachránit vajíčka včelojedů lesních? Další díl série o přátelství, 
rodině a zvířatech, ve které 
jsou kouzla na denním 
pořádku.

Alžbětu čeká nejlepší jaro v životě – přestěhovala 
se do hotelu Winterhouse za svým dědečkem a vše 
se zdá dokonalé. Podaří se Alžbětě a Freddymu naposledy porazit 
Gracellu a ochránit hotel jednou provždy?

Runer 
Jonsson

Ewert 
Karlsson

Linda 
Chapmanová

Ben 
Guterson
Chloe 
Bristol

běžná cena: 369 Kč
384 stran, 150 × 217 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

299 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
208 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

Závěrěrečný díl 
napínavé trilogie

Viking Vike se  
vrací do dětských 
knihovniček.
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Poznáváme svět

Velká kniha automobilů

Traktory

Otazníky detektiva Štiky

Chcete nahlédnout do kabiny i pod kapotu nejrůznějších typů 
traktorů? Tak nastartujte svoji zvědavost a pojďte zjistit, z jakých 
součástek se skládají a co všechno dokážou. Co se dá za takový 
traktor připojit a jak všestranným pomocníkem umí být? Čeká 
na vás spousta zajímavostí a detailních 
ilustrací, které vám představí tato 

úžasná vozidla 
a jejich široké 
využití na poli 
i v lese!

Dozvíte se vše od počátků automobilismu až po nejnovější 
novinky techniky. Který vůz je nejrychlejší? A který 
nejmenší? A proč jezdíme na benzín i naftu? 
Jsou elektromobily řešením pro budoucnost? 
Nejen na tyto otázky odpovídá publikace 
popularizátora vědy Radka Chajdy. Čeká vás 
řada šílených vynálezů k pobavení, ale i kvízové 
otázky a úkoly, které 
prohloubí vaše znalosti.

Pro pamětníky i současné děti! Komiks s hádankou o veselém 
obtloustlém detektivovi, který řeší zapeklité případy, vytvářel 
ilustrátor Jiří Kalousek patnáct let pro časopis Ohníček.

Lucie Hášová 
Truhelková

Martin 
Sodomka

Radek 
Chajda

Jiří 
Lapáček

Jiří 
Kalousek

běžná cena: 399 Kč
232 stran, 170 × 240 mm

pevná vazba, pro děti od 11 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
48 stran, 220 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
120 stran, 240 × 160 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ
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Poznáváme svět

Velký příběh Velké pardubické

Rekordmánie

Everest: Pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho
a Tenzinga Norgaye

Nejmenší, nejtěžší, nejdelší, nejhlasitější, nejchladnější, 
nejrychlejší… Tento jedinečný atlas vám představí nejbláznivější 
a nejneuvěřitelnější rekordy na světě. Sport, architektura, 
astronomie, technologie, zvířata, lidské tělo – to vše nás neustále 
překvapuje. V této knize si jednotlivé rekordy můžete najít na mapě 
a poté se ponořit do poutavých informací, které vás ohromí. Tak 
tedy vzhůru až k samotným 
hranicím nemožného!

Velká pardubická, jeden z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě, 
za svou víc než stotřicetiletou historii napsala mnoho poutavých 
příběhů a přitáhla řadu významných osobností. Ponořte se do bohatě 
vypravené knihy o těch největších lidech a koních, které Velká 

pardubická poznala, a u toho se s námi 
projeďte po kurzu tohoto legendárního dostihu 
a poznejte všechny jeho překážky.

Krátce před polednem 
29. května roku 1953 slunce 
jasně svítilo na nejvyšší bod naší planety – a poprvé 
v historii u toho byli i lidé. Jejich jména zněla Ed-
mund Hillary a Tenzing Norgay. Oba právě vystoupali na Mount 
Everest. Příběh dvou zcela rozdílných, avšak stejnou měrou odváž-
ných mužů je ohromujícím důkazem lidského odhodlání překoná-
vat sebe sama i rozmary 
přírody. Vydejte se s nimi na 
dobrodružnou výpravu za 
dobytím nejvyšší hory světa!

Emmanuelle 
Figueras

Alexandre 
Verhille

Tereza 
Lukešová

Kelsey 
Oseid

běžná cena: 399 Kč
64 stran, 238 × 305 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

319 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
104 stran, 210 × 270 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
48 stran, 270 × 370 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

299 Kč 
cena KMČ
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Dětská klasika

Říkali mi Leni

Děvčátko Momo a ukradený čas

Křehké a působivé vyprávění malé Leni Freiwald z městečka 
Herrnstadt v Německu získalo po svém prvním vydání popularitu 
mezi našimi čtenáři a uznání i v zahraničí. Knížka vyšla mimo jiné 
také v Německu, USA, Velké Británii i Japonsku a patří do 
pokladnice české literatury pro děti.

Nevšední příběh děvčátka Momo, 
které přemohlo zloděje času. Díky 
jeho veliké odvaze tak lidé opět nabyli ztracenou schopnost čas 
vnímat. Mimořádná kniha, plná poetiky a napětí, je psána 
strhujícím jazykem a čtenáře zaujme už od prvních řádků.

Zdeňka 
Bezděková

Iku 
Dekune

Michael 
Ende

František 
Skála ml.

běžná cena: 249 Kč
224 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

184 Kč 
cena KMČ

Biblické příběhy
Starý jako Metuzalém, silný jako Samson, moudrý jako Šalamoun – 
zcela běžně užíváme přirovnání, jež pramení z Bible. Víme ale, kdo 
Metuzalém, Samson a Šalamoun byli? Biblické postavy, příběhy 
a podobenství se prolínají do mnoha literárních, malířských, 
sochařských i hudebních děl. Když v roce 1939 nabídlo nakladatelství 
Melantrich Ivanu Olbrachtovi, aby do připravované edice pro mládež 
upravil Bibli, přijal s radostí. 
S neobyčejným mistrovstvím 
převyprávěl starozákonní děje 
o stvoření světa.

 Ivan 
Olbracht

Gustav 
Doré

běžná cena: 259 Kč
120 stran, 200 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč 
cena KMČ

Říkali mi Leni
(audiokniha pro děti) běžná cena: 229 Kč

184 Kč
cena KMČ

Také jako audiokniha:

Od autora 
Nekonečného 
příběhu
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Dětská klasika

Iva 
Procházková

Jaroslav 
Foglar

Jaromír 
Švejdík

Myši patří do nebe

Tajemná Řásnovka

Dobrodružství myšky Šupito 
začíná dramaticky. Myška utíká 
cestou necestou před lišákem, 
který ji pronásleduje, a zřítí se 
z příkrého srázu do propasti. Když 
se Šupito probudí, uvidí před sebou 
malou rozpláclou myšku. Ta myška 
se nehýbá a – vždyť je to ona! 
A kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, 
která se s ní vesele pouští do řeči, 
přece loni umrzla v lese! Co se to jen 
děje? Čtenáře čeká nejedno 
překvapení, protože – myši patří do 
nebe, ale jenom na skok!

Věčné hádky rodičů jsou pro čestného, citlivého Jindru 
Sochora k nevydržení, a tak uteče z domova. Objeví 
přitom tajemnou čtvrť Řásnovka a partu hochů. 
Společně se pustí do hledání klubovny a založí Stráž 
Řásnovky. To pravé dobrodružství začíná, když je osloví 
Tonda Menčík, vynálezce stolní hry Fan-Tan, kterou 
hraje celá Řásnovka. Pomůže Jindra a jeho klub 
Tondovi dosáhnout spravedlnosti?

běžná cena: 229 Kč
96 stran, 163 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

184 Kč
cena KMČ

Poselství ze Stínadel

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Další foglarovky

běžná cena: 349 Kč
240 stran, 170 × 221 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

279 Kč
cena KMČ
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Dobrodružství

Doktor Proktor a prdicí prášek (1)

Škola dobra a zla - Jediný skutečný král

Vire, padni

Pohádka Sofie a Agáty se blíží k dramatickému 
závěru v šestém a posledním díle této série. Kdo 
usedne na kamelotský trůn a bude vládnout Nekonečnému lesu? 
Kdo se stane jediným skutečným králem? Připravte se na konec 
všech konců, kde zazáří všechny hvězdy předchozích dílů! Prožijí si 
Sofie i Agáta svoje navěky?

Po přestěhování do uličky Dělová začne Bulík 
chodit do nové školy a hledat si kamarády. 
Spřátelí se s Lízou, milou dívkou ze sousedství, a brzy se stane 
asistentem svérázného, trochu šíleného profesora Proktora. Doposud 
zneuznaný vědátor vynalezl prdicí prášek, který není ani zdaleka tak 
neužitečný, jak se zprvu zdálo. Všichni společně začnou snovat plány, 
jak vyrobit silnější verzi prášku, 
která by posloužila celému 
lidstvu. Někdo jim ale začne 
házet klacky pod nohy…

Rodino, přichystal jsem pro nás fantastickou dovolenou, pronesl 
při nedělním obědě tatínek a tajuplně se usmál. A tak o jarních 
prázdninách v jedné chatě nastala očistná terapie. Když po 
nekonečně dlouhých dnech ze srubu mátožně vylezlo šest 
sinalých, špinavých, prochladlých, mžourajících postav, bláhově si 
všichni mysleli, že útrapám je konec. Nikdo netušil, že je čekají 
mnohem těžší zkoušky. 
Neobyčejná rodina 
v neobyčejném čase úpí, 
ovšem čtenář se baví!

Soman 
Chainani

Jo 
Nesbø

Per 
Dybvig

Ivona 
Březinová

Lukáš 
Fibrich

běžná cena: 299 Kč
144 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
216 stran, 145 × 210 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
520 stran, 130 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ
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Pro holky

Lucy Maud 
Montgomeryová

Ivona 
Knechtlová

Lene 
Kaaberbølová

Anna ze Summerside

Divočarka: Dcera krve

Anna po skončení studií na univerzitě přijme 
místo ředitelky střední školy v Summerside. 
To ji načas vzdálí od milovaného Gilberta, 
který se rozhodl vystudovat medicínu. 
Prostřednictvím Anniných dopisů Gilbertovi 
poznáme její studenty, kolegyni i všechny 
strasti a radosti, jež vedení střední školy 
obnáší. Ačkoli se z ní stala ředitelka, pořád je 
to Anna: chytrá, nezdolná a optimistická 
rusovláska s hlavou plnou snů.

„Některá zvířata jsou nebezpečná. Můžou tě i zabít!“ 
varuje maminka Kláru. Ta ovšem nepřestává věřit 
v dobré srdce každého tvora. Klára slaví třinácté 
narozeniny, které ve světě divočarů znamenají přechod 
do dospělosti. O třináctileté noci musí mladí divočaři 
pomoct zvířeti v nouzi. Na naši hrdinku čeká úkol 
hodný zkušeného divočara, nicméně Klára se mu 
postaví čelem – a stane proti zlovolné Bravitě, která po 
čtyřech stech letech unikla z jeskynního vězení.

běžná cena: 299 Kč
272 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 11 let

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
192 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

199 Kč
cena KMČ

Anna ze Zeleného domu

Divočarka: 
Zkouška ohněm
Poselství poštolky
Pomsta chiméry

Anna z Avonlea Anna z ostrova

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

běžná cena: 289 Kč

229 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vyšlo také: 

Cena za jeden díl
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Příroda

Ohrožené druhy

Co nám poví chameleon

Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů

Tato knížka nám představí víc než třicet úžasných 
obyvatel říše zvířat, kteří dokážou 
naprosto neuvěřitelné věci: ryby létající 
nad vodou, ještěry běhající po vodě 
nebo ptáky, kteří vůbec létat neumějí, 
zato s přehledem uloví chřestýše. Je 
doplněna krásnými ilustracemi, které 
hrají všemi barvami – tak 
jako náš průvodce zázračným 
světem zvířat: chameleon 
jemenský.

Lední medvědy, nosorožce, gorily, vesele vyhlížející papuchalky, 
roztomilé činčily, nádherně barevné papoušky ara a mnohé jiné druhy 
zvířat možná brzy uvidíte už jen na stránkách této či jiných knih. Všem 
totiž hrozí ve volné přírodě naprosté 
vyhynutí. Ochránci zvířat po celém 
světě se však nevzdávají a bojují za 
jejich záchranu ze všech sil, jak 

dokazují i projekty 
popsané v této knize. 

Zapomeňte na dinosaury! Po Zemi 
v minulosti kráčeli ještě pozoruhodnější 
tvorové. Třeba želvy s extra dlouhými krky a opancéřované ryby 
velké jako autobus! Kdo měl pět očí, čí tlama se podobala 
záchodovému prkénku a kterému ptákovi nikdy nenarostla křídla? 
Vraťte se zpátky v čase za úžasnými zvířaty, na která je i ta 

nejbujnější představivost krátká!

Zora 
Koru

Jess 
Frenchová

James 
Gilleard

Maja 
Säfströmová

běžná cena: 299 Kč
112 stran, 150 × 190 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
64 stran, 290 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
104 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ

26  Klub mladých čtenářů Albatros



Pro milovníky zvířat

Ranč Jabloňový květ: Rebeka a Ed

Mops sobem
Rodina Peggy úplně ztratila vánoční náladu. 
Mopsík by udělal cokoli, aby své milé potěšil, 
dokonce by se stal i sobem. Ovšem když se 
ukáže, že to není tak jednoduché, Peggy 
vyčenichá opravdu odvážný plán – dostat se na 
severní pól a požádat Santa Clause o pomoc.

Charlie a jejího poníka Piráta na Jabloňovém květu všichni znají, 
protože působí jako dokonale sehraná dvojka. Vypadá to však, že 
jejich šťastné dny jsou u konce. Rodina Stevensových se totiž brzy 
rozroste o dvojčátka, a proto je nutné omezit finanční výdaje na 
minimum. Rodiče se rozhodnou, že musí Piráta urychleně prodat. 
Události nabírají rychlý spád a na ranč se v řádu několika dnů začínají 
sjíždět potenciální kupci. Kdo 
z nich si Piráta nakonec 
odvede? A jak se s tím vším 
vyrovná Charlie?

Bella 
Swift

Pippa 
Youngová

běžná cena: 219 Kč
120 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

179 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
152 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

199 Kč 
cena KMČ

Mops jednorožcem

běžná cena: 249 Kč

199 Kč
cena KMČ

Vyšlo také: 

Vánoční hvězdička
Ela miluje koně nade všechno. Hodně o nich ví, a kdyby mohla, byla by 
ve stájích od rána do večera. Jenže tohle holky z její třídy vůbec 
nechápou. Ela jim připadá nudná a obyčejná. To už se ale brzy změní. 
Stačí, aby se o Vánocích narodilo malé hříbátko s hvězdičkou na čele, 
a rázem se Ele i holkám obrátí život vzhůru nohama. Holky objeví 
kouzlo koňského světa a lépe poznají i Elu samotnou. Jezdecký oddíl 
Hvězdičky pak jejich přátelství 
jenom utvrdí.

Marta 
Knauerová

Atila 
Vörös

běžná cena: 249 Kč
208 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ
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Pro milovníky zvířat

Kočičí válečníci: Havranova cesta (1) - Zničený mír

Elena: Největší vítězství

Tulák

Kocouři Havran a Ječmen si 
užívají poklidný život na farmě. 
I když se Havranovi občas zasteskne po lese, hluboko uvnitř ví, že 
se rozhodl správně, když se vzdal života válečníka Hromového 
klanu. Ve stodole u dvounožců je mu přece tak dobře! Ovšem jen 
do chvíle, než se objeví nečekaná návštěva. První část třídílné 
komiksové série.

Co se to jen s Timem děje? Od Elenina návratu z Ameriky je jako 
vyměněný a ona už vůbec neví, na čem vlastně je. Když Elena na 
posledním turnaji v sezoně spadne z koně a těžce se zraní, není to 
Tim, kdo ji navštíví v nemocnici, nýbrž Farid. Ovšem proč by se měl 
tento krásný kluk, navíc vycházející fotbalová hvězda, zamilovat 
zrovna do ní? Když jednoho večera zmizí Timova malá sestra, 
vydává se Elena na cestu 
do nebezpečí.

Blesk žije v horách se svou vlčí rodinou. Jednoho hrozného dne ale 
na jejich domov zaútočí smečka nepřátelských vlků. Osamocený 
a hladový Blesk se musí rozhodnout – má zůstat a živořit na okraji 
svého někdejšího loviště, nebo se má pokusit najít úplně nový 
domov? Cesta, na kterou se musí vydat, je však dlouhá a plná 
nástrah.

Erin Hunterová 
Dan Jolley

James L. 
Barry

Nele 
Neuhausová

Rosanne 
Parryová

běžná cena: 299 Kč
360 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 13 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 249 Kč
160 stran, 145 × 205 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

159 Kč 
cena KMČ

Podle 
skutečného 
příběhu
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Pro milovníky zvířat

Zákon smečky: Soumrak (6) - Poslední bitva

Můj koňský deníček
Ať už máš vlastního koně, nebo o něm jen sníš, MŮJ 
KOŇSKÝ DENÍČEK ti přinese spoustu příjemných chvil 
strávených ve světě těchto nádherných zvířat. Nabídne 
ti nejen prostor pro osobní zápisky, ale také spoustu 
praktických a zajímavých informací o chovu či 
výcviku koní nebo napínavý kvíz. Blíže také 
poznáš hlavní hrdinky z knižních 
sérií o Šarlotě a Eleně.

Bouře konečně zjistila, kdo stál za 
veškerým zlem, které potkalo její 
bývalou smečku. Jakmile se však vrátila z vyhnanství, 
vběhla rovnou do připravené pasti. Nyní je zajatkyní 
v táboře Divoké smečky a dochází jí čas. Bouře má 
poslední šanci zachránit své přátele a zastavit zrádkyni 
dříve, než naplní svůj šílený plán.

běžná cena: 199 Kč
96 stran, 140 × 200 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

159 Kč
cena KMČ

Erin 
Hunterová

Nele 
Neuhausová

běžná cena: 249 Kč
256 stran, 145 × 205 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

199 Kč
cena KMČ

Zákon smečky: Soumrak
(1) Rozdělená smečka
(2) Přízraky noci
(3) Ve stínech
(4) Rudý měsíc
(5) Vyhnanství

běžná 
cena: 

199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Již vyšlo: 

Cena za 
jeden díl
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Pro dospěléVtipy

Znáte dobrý vtip, který jsme v katalogu ještě neměli?
Pošlete nám ho na adresu vtipy@albatrosmedia.cz. Ty nejlepší otiskneme v některém z příštích katalogů.  
Pokud chcete být uvedeni v katalogu jako autoři, nezapomeňte uvést v e-mailu své jméno.

Pepíček se ptá tatínka: „Tatínku, proč hoří stromeček?“
Tatínek na to: „Pepíčku, neříká se hoří, ale svítí!“
„Dobře, tatínku, a proč svítí i záclony?“

Tento vtip nám poslala Patricie Pšeničková

Honzík: „Ahoj mami, tak mě vyhodili ze školy!“
Maminka: „Proč?“
Honzík: „Pamatuješ, jak jsi mi říkala, že mám vyhodit 
svoje problémy za dveře?“
Maminka: „No ano.“
Honzík: „Tak jsem vyhodil paní učitelku za dveře.“

Tento vtip nám poslala Kristýna Stefanyková

Jde slepý a jednooký lesem k babičce. Zčistajasna si 
jednooký vypíchne oko o větev a říká: „Tak jsme došli!“ 
A slepý: „Nazdar babi!“

Tento vtip nám poslal Petr Polouček

Víte, proč policajt dává feferonku na anténu? Přece pro 
ostřejší obraz. 

Tento vtip nám poslal Tobiáš Winkler

Pepíček potká paní Novotnou a říká jí: „Paní Novotná, 
vy jste jako z pohádky.“
Paní Novotná se polichoceně ptá: „Opravdu? A z jaké?“
Pepíček jí odpoví: „Z té o ježibabě!“

Tento vtip nám poslala Lenka Kolářová

Babička říká vnučce: „Když kašleš, dávej si ruku před 
pusu.“
A vnučka jí odpoví: „Neboj, babi, mně zuby 
nevypadnou.“

Tento vtip nám poslal Lukáš Soubusta

Na cvičišti velí svobodník vojákům:
„K zemi! Vztyk! K zemi! Vztyk…!“
Náhle spatří jednoho vojína, který necvičí.
„Vy neslyšíte moje povely?“
„Slyším, ale čekám, až se rozhodnete.“

Tento vtip nám poslal Lukáš Soubusta

Ládík píše z tábora: „Milí rodiče, mám se tu moc dobře, 
počasí nám přeje. Budete se divit, jak jsem vyrostl. 
Dokonce i náš vedoucí říká, že mě má už po krk.“

Tento vtip nám poslal Lukáš Soubusta 

Ptá se paní učitelka:
„Petříku, opakoval sis přes prázdniny matematiku?“
„Samozřejmě: sedm, osm, devět, deset, spodek, 
svršek, král, eso.“

Tento vtip nám poslal Lukáš Soubusta 

Ptá se paní Horáková sousedky: „Proč jste koupili 
Pepíčkovi klavír?“
„Protože housle vyhazoval z okna.“

Tento vtip nám poslal Lukáš Soubusta

Nula říká osmičce: „To je zase ta nová móda s páskem.“
Tento vtip nám poslala Klára Němečková

Přijde policista do obchodu a ptá se: „Co to je za 
váleček?“
„To je termoska.“
„Termoska? A k čemu je dobrá?“
„No teplý v ní zůstane teplý a studený studený.“
„To je dobrý, to si koupím.“
Přenese si to do práce a kolega se ptá, co je to za 
váleček.
„No termoska.“
„A k čemu je to dobrý?“
„Studený v ní zůstane studený a teplý zůstane teplý.“
„To je dobrý. Co v tom máš?“
„Půl litru kávy a dva nanuky.“

Tento vtip nám poslal Ondřej Kovalčuk

Přijde kostra do kavárny a objedná si: „Kávu a hadr!“
Tento vtip nám poslal Jan Kolman

Blázen cosi dělá s provázkem a druhý se ho ptá: „Co 
děláš?“ 
„Nemůžu najít konec.“
„Tak ten nenajdeš, já ti ho ustřihl.“

Tento vtip nám poslala Adélka Skochová

Během návštěvy v blázinci se ptá ministr ředitele, 
podle čeho rozhodují o tom, zda tu pacienta zavřou 
nebo ne.
Ředitel vysvětluje: „My nejdříve napustíme vanu vodou, 
dáme kandidátovi lžíci, hrnek a kýbl a poprosíme ho, 
aby vanu vyprázdnil.“
Ministr odpoví: „Aha, takže normální člověk vezme kýbl, 
aby to šlo rychleji, že?“
Ředitel zakroutí hlavou: „Kdepak, normální člověk 
vytáhne špunt! Takže chcete pokoj v přízemí, nebo 
v patře?“

Tento vtip nám poslala Adélka 
Skochová

Dva rybáři sedí na břehu, když náhle 
jeden z nich vytáhne udici z vody 
a začne s ní točit nad hlavou. 
Druhý se na něj udiveně kouká 
a vrtí hlavou: „Prosím tě, co 
blázníš?“
„No co. Ryby neberou, tak 
zkouším vrabce.“

Tento vtip nám poslal 
Lukáš Soubusta
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Zábava

běžná cena:
199 Kč

159 Kč
cena KMČ

Keri 
SmithováDestrukční knížka

My jsme Lollipopz

Keri Smithová pomohla milionům lidí osvobodit jejich 
kreativitu a nalézt vlastní hlas pomocí interaktivních 
knížek a teď chce to samé umožnit (nejen) mladším 
čtenářům. Další ze série jejích destrukčních knížek vás 
motivuje k tomu, abyste se na čtení podívali novýma 
očima a oslavili nedokonalost v její plné kráse. Začněte 
číst všemi pěti smysly a proměňte knihu po svém! 

A nebojte, bude se vám k tomu hodit 
i nějaká ta drobná destrukce.

Jsme Lollipopz, a teprve když nás poznáš, dostane tvůj 
život tu správnou barvu! Jsme čtyři veselé a bláznivé 
holky, a ať už točíme videa na YouTube, nebo zpíváme 
na koncertě, máme jasný cíl: předat svou energii našim 
úžasným fanouškům. Teď máš jedinečnou příležitost, 
aby ses o nás dozvěděla první i poslední: Co máme 
rády a co ne? Jak vypadalo naše dětství? Jací se nám 
líbí kluci? Lollymánie plná těch 
nejbláznivějších zajímavostí 
startuje právě teď!

Destrukční deník
Vyšlo také: 

běžná cena: 199 Kč
64 stran, 190 × 238 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
112 stran, 167 × 225 mm

pevná vazba, pro děti od 5 let

219 Kč
cena KMČ
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Sport

Cristiano Ronaldo

Supersporty

E-sporty - 100% neoficiální průvodce

Staňte se svědky závodu o nadvládu na poli supersportovních 
vozů. Dozvíte se vše o vychytávkách automobilů, jejichž 
vývojové rozpočty (a nezřídka i vzhled) se přibližují vesmírným 
lodím. Přečtěte si o designérech a inženýrech, 
kteří stojí za těmito skvostnými stroji, a seznamte 
se s názory těch, kdo měli čest je řídit. A to jsme 
ještě nezmínili snové fotky samotných 

supersportů, včetně detailů jejich 
motorů, interiérů a designových 
prvků.

Vydejte se za krásným fotbalovým dobrodružstvím. Hrdina našeho 
příběhu se jmenuje Cristiano Ronaldo a možná jste ho už viděli 
v televizi, je totiž zářivou fotbalovou hvězdou. Ale znáte jeho skutečný 
životní příběh? Cristiano, rodák z ostrova Madeira, vyrůstal v chudé 
rodině. Jako dítě neměl ani pořádný míč, kopal si jen s hadrovým 
balonem. Díky talentu a píli se však neustále zlepšoval a po čase 
o něj projevily zájem velké 
kluby. A tím započala jeho 
cesta, která vedla z malého 
ostrova až do Realu Madrid.

Základní průvodce světem e-sportu vám odhalí všechny špičkové 
turnaje, týmy a tituly, ať už jde o League of Legends, 
Overwatch, Fortnite, nebo FIFA. A aby toho 
nebylo málo, dozvíte se mimo jiné 
spoustu faktů o e-sportech, a to 
včetně statistik.

John 
Lamm

Zalán 
Bodnár

Gyula 
Németh

běžná cena: 249 Kč
64 stran, 148 × 210 mm

pevná vazba, pro děti od 8 let

199 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 190 × 220 mm

pevná vazba, pro děti od 7 let

139 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 790 Kč
240 stran, 276 × 216 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

629 Kč 
cena KMČ
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LEGO

LEGOR Harry Potter™ V magických uličkách0

LEGOR Harry Potter™ Potter vs. Malfoy0

LEGOR Harry Potter™ Kouzelný bradavický 
zápisník

0

Hraj si s rozkládacími kulisami Bradavic a Příčné 
ulice a sestav minifigurky Harryho a jeho věčného 
rivala Draca Malfoye! Kromě nich v tomto 
úžasném boxu plném zábavy najdeš dvě 
knížky plné aktivit a zajímavých úkolů.

Přidej se k Harrymu, Ronovi a Hermioně a prožij s nimi hromadu výji-
mečných dobrodružství v této akční, aktivitami nabité knížce ze světa 
LEGO® Harry Potter™. Sestav minifigurku Siriuse 
Blacka a pomoz mu uniknout před mozkomory. Pak 
vylušti zábavné hádanky, při nichž objevíš spoustu 
záhadných tvorů, tajných průchodů,  
Patronů i neuvěřitelných a moc-
ných kouzel!

Sestav si svou vlastní minifigurku ředitele Brum-
bála a pak se pusť do psaní a kreslení, díky 
němuž si ve škole čar a kouzel užiješ super zá-
bavu. Co asi objevíš s Hermionou v knihovně? 
Vyděsí tě pavouci stejně jako Rona? Stane se 
Harry Potter tvým nejlepším kamarádem? Své 
odpovědi a svá kouzelná tajemství si můžeš 
držet pěkně v tajnosti pod 
zámkem. běžná cena: 299 Kč

144 stran, 140 × 190 mm
měkká vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč
32 stran, 205 × 288 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

159 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
40 stran, 240 × 290 mm

pevná vazba, pro děti od 6 let

299 Kč 
cena KMČ

S minifigurkou 
LEGO

Obsahuje 3D kulisy 
Bradavic a Příčné ulice 
+ 2 minifigurky

S minifigurkou 
LEGO
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PC hry

Plants vs. Zombies - 2× BOX

Únikovka - Minecraft

Omalovánky pro Minecrafťáky

Dokážete zjistit, kdo se vám naboural do serveru? Máte 45 minut 
na vyřešení záhad! Když se s kamarády připojíte ke svému 
oblíbenému serveru, zjistíte, že hrajete Nemilosrdnou hru. Všude 
se to jen hemží moby! Vyřešte záhady a odhalte viníka, který to má 
všechno na svědomí. Máte na to 45 minut, ani o minutu navíc!
Obsahuje:
• Pravidla hry
• 40 herních karet
• Plakát
• Zvukový záznam 45 minut

Nate, Patrice, cvok Dave a rostliny opakovaně čelí Zom-
bossovi v čele armády zombií. Podaří se jim ochránit 
městečko před náporem mozkuchtivých nepřátel? Naši 
hrdinové se ale vždy mohou spolehnout na podporu 
rostlin, díky kterým 
žádný ze Zombosso-
vých plánů nemá 
šanci na úspěch.

Hraješ Minecraft hodiny na mobilu nebo počítači a vůbec se od 
něho nemůžeš odtrhnout? Ve svém oblíbeném skinu buduješ 
úžasné stavby z bloků, bojuješ s nebezpečnými moby, ochočuješ si 
divoká zvířátka a kraftíš, z čeho se dá. Rodiče už z tebe šílí a hraní 
ti nakonec zakázali? Co teď s tím? Máme pro tebe nouzové řešení! 
Vezmi do ruky na chvilku místo mobilu pastelku a nenápadně se 
vrať zpět do kostičkovaného 
světa alespoň 
prostřednictvím našich 
omalovánek.

Stéphane 
Anquetil

Pavla Filip 
Navrátilová

Paul 
Tobin

běžná cena: 229 Kč
128 stran, 210 x 297 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 499 Kč
pro děti od 8 let

399Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
32 stran, 125 × 170 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

319 Kč 
cena KMČ

Cena za jeden box

Napínavá hra ze 
světa Minecraftu

34  Klub mladých čtenářů Albatros



PC hry

Deník malého Minecrafťáka: komiks 2

Deník malého Minecrafťáka

Komplet 1 Komplet 2 

Ucelené vydání dobrodružného deníku malého vesničana Minuse na cestě za kariérou 
bojovníka ve světě Minecraftu! Všechny svoje zážitky Minus barvitě líčí ve svých denících. 
Od prvních dnů ve škole přes nové spojence až po velký střet s nepřátelskými moby. 
Připravte se na divokou jízdu plnou akce, překvapení, nečekaných zvratů a samozřejmě 
Minecraftu.

Minus a Chropt hledají Mobožrouta, blíží se ale noc, a tak 
se musí uchýlit k Chroptovi domů. Strávit noc 

v jeskyni, kde je to jedna zombie vedle druhé, 
přece nemůže být problém.

Cube 
Kid

Cube 
Kid

běžná cena: 790 Kč
816 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

629 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 169 Kč
48 stran, 210 x 297 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

139 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 790 Kč
784 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 8 let

629 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Motýlí omalovánky

Retrohraní

Dračí omalovánky

Autorka posbírala více než dvě stovky návodů na hry, které mnozí 
jako malí hráli, ale málokdo je předal dalším generacím. Třeba 
skákání gumy, přebírání provázku nebo tleskačky. 
V knize najdete také povídání s dětskou 
psycholožkou a logopedkou o významu her a hraní 
pro vývoj dítěte. Retrohraní je zkrátka pokladnice 
her Husákových dětí. 

Nespočet elegantních motýlů najdete v knize, která přímo vybízí 
k tomu, abyste si vzali do rukou různobarevné pastelky či fixy a vdechli 
život do černobílých stránek. Opusťte zažité představy a tradiční 
barevné kombinace a vybarvujte motýly tak, jak to cítíte.

Majestátní draci, bytosti legend a bájí. Stejně jako 
se o nich vyprávějí rozmanité příběhy, liší se i jejich 
podoba. Jsou hroziví a mocní, ale můžeme spatřit 
i draky maličké, roztomilé a přítulné. Chrlí oheň, 
jsou postrachem měst a hradů či se stávají ochránci a přáteli 

lidí. Skrze barvy a svou fantazii jim vdechněte život, váš 
dračí svět ožije.

běžná cena: 169 Kč
64 stran, 224 x 224 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

139 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
208 stran, 205 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

279 Kč 
cena KMČ

Alice 
Kavková

Lukáš 
Fibrich

běžná cena: 199 Kč
72 stran, 224 x 224 mm

měkká vazba, pro děti od 7 let

159 Kč 
cena KMČ
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Zábava

Lee J. 
AmesNakresli 50 koček

Nakresli si vlastní komiks

Nakresli 50 koček je jasný a nenáročný 
průvodce, jak krok za krokem nakreslit 
nejrůznější kočky. Snadno pomůže 
dětem i dospělým získat a rozvinout 
dovednosti a perfektně zvládnout 
kresbu těchto krásných šelem. Prak-
tické návody usnadní mladým uměl-
cům naučit se kreslit kočky nejrůz-
nějších plemen, jako jsou kočky 
angorské, siamské, perské, rex, ale 
i kočky divoké jako tygr nebo lev.

Máte rádi komiksy a rádi kreslíte? Pak je pro vás 
tato kniha plná zábavy i ponaučení jako stvořená! 
Naučte se podle ní hravou formou základy tvorby 
komiksu, jeho zákonitosti, používané prvky a jevy. 
Na 240 stranách autoři vysvětlí základní postupy, 
naučíte se vytvořit své akční hrdiny, kresbou 
vyjadřovat emoce, nálady, napětí, zvuky, pohyb, 
účesy…

běžná cena: 199 Kč
56 stran, 210 x 274 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

159 Kč
cena KMČ

Robert Trojanowski 
Piotr Kasiński

Nakresli 50 zvířat
Nakresli 50 koní
Nakresli 50 psů

Vyšlo také: 

Cena za jeden dílběžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč
240 stran, 167 x 225 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

239 Kč 
cena KMČ
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CooBoo classics

Obraz Doriana Graye

Kdo by neznal Vánoční koledu o mrzoutském starém mládenci 
Hrabounovi, kterému teprve smrt jeho obchodního partnera 
Prachouna a následná návštěva tří duší otevřou oči, a on zjistí, 
co je opravdu důležité. Ovšem Vánoční koleda zdaleka není 
jediný vánoční příběh, který Charles Dickens napsal. V tomto 
souboru si můžete přečíst ty nejzajímavější z nich.

Jediná rozsáhlejší próza Oscara Wilda předvádí na fantastickém 
příběhu aristokrata, jemuž kouzelná moc propůjčila věčnou krásu 
a mládí, rozpor mezi morálkou a estetickým prožitkem – zatímco 
Dorian Gray zůstává stále dvacetiletý, jeho dokonalá podoba na 
plátně stárne a oškliví podle toho, kolik dívčích srdcí zlomil a kolik 
nadějných mladíků přivedl do zkázy.

Oscar 
Wilde

Romain 
Rolland

Francis Scott 
Fitzgerald

Charlotte 
Brontëová

běžná cena: 299 Kč
264 stran, 130 x 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ

Petr a Lucie Něžná je noc Jane Eyrová
V edici CooBoo classics již vyšlo: 

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 299 Kč

239 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč

319 Kč
cena KMČ

Vánoční příběhy Charles 
Dickens

běžná cena: 299 Kč
504 stran, 130 x 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

239 Kč 
cena KMČ
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Zábava

Carrie Kirsten: 3 principy

Pusheen peče!

V této knize se vám ukážu z jiné stránky, kterou jste dosud neměli 
možnost poznat. Dozvíte se, co jsem na internetu nikdy nesdílela. 
Prozradím vám, s čím jsem posledních pár let mimo obrazovku 
bojovala. A jak jsem se dostala z psychického dna, na které jsem kvůli 
sociálním sítím spadla. Na základě svých zkušeností jsem vytvořila 
tři principy, kterých je potřeba se držet, abychom mohli vést šťastný 
a spokojený život. Teď se 
o ně s vámi podělím.

Claire 
Beltonová

Carly 
Kirstenová

běžná cena: 299 Kč
168 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

Pusheen - Já, košišta
Vyšlo také: 

Naprosto nepostradatelná kuchařka pro všechny 
milovníky Pusheen a koček obecně. Přináší čtyřicet 
receptů na sladké dobroty a lahodné svačinky 
inspirovaných touto rozkošnou buclatou 
a nezbednou košištou. Každý recept je buď ve tvaru 
Pusheen, nebo zobrazuje její obličej či obličeje jejích 
přátel, takže výsledek bude lahodit také oku. 
Recepty jsou určeny domácím kuchtíkům různých 
úrovní. Od ovocných dortíků až po koblížky a ještě 
dál – v této kuchařce si nějakou mňamku najde 
každý!

běžná cena: 299 Kč
168 stran, 173 x 173 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 199 Kč

159 Kč
cena KMČ
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Teen zóna

Polibek v Římě

S láskou tvůj Santa

Anna tomu nemůže uvěřit – rozešla se se svým přítelem přímo 
v letadle na cestě do Říma, takže ji čekají osamělé Vánoce. Matteo 
právě naprosto zvoral nejdůležitější věc ve svém životě – fotbalový 
zápas, který mu měl zajistit zářnou budoucnost. A tak se jen bezcílně 
toulá městem. Když uvidí cizinku, která se v pekárně bez znalosti 
jediného italského slova snaží nakoupit, nabídne jí pomoc. A tak Anna 
a Matteo společně vyrazí 
na výpravu městem lásky.

Už jsou skoro Vánoce, ale Angel neslaví – má moc práce se školou 
a navíc ještě organizuje benefiční akci na pomoc místnímu hospici. 
Parťákem při plánování se jí stane Caspar – kreativní, zábavný 
a pohledný spolužák, který je ale naprosto nespolehlivý. Díky bohu 
za tajného Santu, který jí posílá dárečky včetně ručně vyráběného 
adventního kalendáře! Angel by dala cokoli za to, aby zjistila, kdo 
její tajný obdivovatel je.
Adventní kalendář ji 
vyzývá, aby riskovala 
a otevřela své srdce.

Catherine 
Riderová

A. S. 
Domingová

běžná cena: 229 Kč
240 stran, 130 x 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

184 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 269 Kč
224 stran, 130 x 200 mm

měkká vazba, pro děti od 12 let

219 Kč 
cena KMČ

Srdce na prodej
Kateřině je osmnáct let a víc než půlku svého života se pokouší 
vyrovnat s traumatickým zážitkem z dětství. Nešťastnou shodou 
náhod tehdy zavinila tragickou smrt své maličké sestřenice a ce-
lých deset let o tom mlčí. Na povrchu drsná dívka skrývá jizvy, 
které nedokáže zahojit ani čas. Každodenním únikem z reality se jí 
stávají noční útěky z domu a placebo, kterého se jí dostává v podo-
bě drog. Dokáže ji Jakub 
přesvědčit, že chvilka zapo-
mnění vlastně vůbec nic 
neřeší?

Radka 
Zadinová

běžná cena: 249 Kč
208 stran, 124 x 196 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

199 Kč 
cena KMČ
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Teen zóna

Enchantée

Americká princezna

Na co slova nestačí

Po vítězství Ameriky nad britskou armádou nabídl lid generálu 
Georgi Washingtonovi korunu. O dvě a půl století později jeho rod 
zemi stále vládne. Čím blíže je okamžik, kdy se má z princezny 
Beatrice stát první americká královna, tím více ji ta představa děsí. 
A pak jsou tu druhorození: Samantha a Jefferson. Nikdo s nimi 
nepočítá, ale láska a intriky prorůstají všemi patry královské  
rodiny – a kolotoč vztahů, 
pozlátka a klevet se roztáčí 
naplno.

Paříž je v roce 1789 město plné žebráků, zlodějů, revolucionářů – 
a mágů! Camille se stará o mladší sestřičku a rozmařilého bratra. 
Magie jí může pomoct, ale za její použití se krutě platí, zvlášť za moc-
ná kouzla, díky nimž může v přestrojení proniknout do Versailles 
a zkusit štěstí v hazardních hrách. Camille se propadá do dvorských 
intrik. Setkání s pohledným mladíkem, který v ní vzbudí naději, že by 
mohla zažít lásku i svobodu. 
Blíží se však revoluce  
a Camille se musí rozhod-
nout, na kterou stranu  
barikády se postaví.

Rev Fletcher bojuje s traumaty z minulosti. S adoptivními rodiči po 
boku se mu to daří, ale s dopisem od jeho násilnického otce se vše 
vrátí. Emma Blueová radši programuje vlastní počítačovou hru, než 
aby čelila rozpadajícímu se manželství svých rodičů. Jenže ji 
kontaktuje online troll, kterého se začne bát. Když se Rev a Emma 
potkají, zatouží sdílet svá tajemství. Věci však začnou být 
nebezpečné – a jejich 
vzájemná důvěra projde 
tím nejtěžším testem.

Katharine 
McGeeová

Gita 
Treleasová

Brigid 
Kemmererová

běžná cena: 349 Kč
360 stran, 130 x 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
448 stran, 145 x 205 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 349 Kč
432 stran, 130 x 200 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

279 Kč 
cena KMČ
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Pro šikovné ruce

Tereza 
Příkazská

Printintin

Lidové tradice pro šikovné ruce

Čas na Vánoce

Praktický průvodce nejznámějšími českými 
lidovými svátky, tradicemi a obyčeji, který 
vám však prostřednictvím svých stránek 
nenabídne jen jejich suchý výčet, ale 
naopak vás díky praktickým fotonávodům 
inspiruje k vlastní výtvarné či kulinářské 
tvorbě. Během předjaří si tak hravě 
vyrobíte masopustní masky, v období 

kolem Velikonoc snadno 
zvládnete pletení pomlázky, 
po letním slunovratu se 
pustíte do šití kukuřičné 
panenky a o adventu si 

upečete třípatrovou 
vánočku.

Čas na Vánoce je diář, plánovač a zároveň i kreativní 
společník, který vás bezstarostně provede těmi 
nejkrásnějšími svátky v roce. Pokud nedáte dopustit na 
kouzelnou vánoční atmosféru, ale nechcete si ji nechat 
kazit všudypřítomným shonem, je tato kniha určena 
právě vám. Stane se vaší pravou rukou při chystání 
adventních dekorací, sváteční tabule, dárků i rodinných 

návštěv. Pomůže vám zvládnout čas vánoční 
v pohodě a vše si naplánovat 

dopředu, abyste měli více času 
na odpočinek i na své blízké.

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 167 x 225 mm

pevná vazba, pro děti od 10 let

219 Kč
cena KMČ

Z lásky 
k písmu

Vyšlo také: 

běžná cena: 399 Kč

319 Kč
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
196 stran, 190 x 230 mm

pevná vazba, pro děti od 12 let

319 Kč
cena KMČ
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Pro rodiče

ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele

13 věcí, které psychicky silní rodiče nedělají

TO: Všechno o menstruaci 
(a ještě něco navíc)

Chtěli byste svoje děti ochránit před nepřízní osudu a zajistit jim 
krásný život? Nejspíš je vám jasné, že to v rodičovských silách 
není. Co ale udělat můžete, je vybavit děti do života nástroji, díky 
nimž získají psychickou sílu. A ať už je pak potká cokoli, budou 
vždy vědět, že jsou dost silné a překážky překonají. Navíc 
z případných potíží dokážou vykřesat příležitost k růstu. V každé 
kapitole se seznámíte 
s novou strategií, s jejíž 
pomocí povzbudíte děti 
k využití jejich plného 
potenciálu.

Se svými více než dvacetiletými 
zkušenostmi v oblasti dětské 
psychoterapie Wolfdieter Jenett nabízí praktické tipy pro všední den, 
které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací, 
jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize 
a počítačů až k problémům ve škole, jako je psaní, čtení, počítání 
a vypracování domácích 
úkolů. Lehce a rychle 
pochopitelné, praktické 
a konkrétní tipy.

Menstruační cyklus je nedílnou součástí holčičích životů, 
a přestože je přirozený, a dokonce životadárný, zpočátku často 
vyvolává smíšené pocity, obavy i stud. Holky, hoďte úzkost za 
hlavu a otevřete si TO. Společně s praštěnou zrzkou Mínou se 
dozvíte vše, co by vás 
o menstruaci mohlo 
zajímat!

Amy 
Morinová

Wolfdieter 
Jenett

Alice 
Trojanová

Hana 
Kašáková

Tereza 
Janáková

běžná cena: 269 Kč
128 stran, 150 x 190 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

219 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 329 Kč
168 stran, 190 x 230 mm

pevná vazba

264 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 369 Kč
296 stran, 167 x 225 mm

měkká vazba

299 Kč 
cena KMČ
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Pro dospělé

3 v 1: Demotivační diář

Moje sváteční pečení

Bylinné čaje a esenciální oleje

Přemýšlíte, jak dodat svátečnímu pečení jiskru? Zkuste tentokrát 
rozvonět svou kuchyni trochu jinak! V šedesáti unikátních recep-
tech inspirovaných dětstvím, zážitky z cest i aktuálními světovými 
trendy vám ukážu, jak z klasického cukroví udělat něco výjimečné-
ho. Podělím se s vámi také o své tajné tipy, takže společně zvlád-
neme cukrařinu špičkové úrovně přímo u vás doma. Pojďme se do 
toho pustit – sladce, 
s láskou a společně!

Dejte si sladkou roční pauzu od dokonalého a ambiciózního světa, 
kde všichni vědí všechno líp než vy! Veronika Arichteva, Martina 
Pártlová a Nikol Štíbrová alias 3v1 spouštějí nekompromisní palbu 
antirad do roku 2021. S jediným diářem, který skutečně potřebujete, 
budete na té správné straně barikády.

Začtěte se do receptů na bylinné odvary, výluhy a maceráty 
a řekněte jednou provždy stop každodenním neduhům. Na 

stránkách bylinkové příručky na vás kromě receptů čeká 
užitečný seznam léčivých rostlin včetně 
upřesnění místa výskytu bylin, období jejich 
sběru i léčivých vlastností a možných způsobů 
užití.

Josef 
Maršálek

Giulia 
Tedesco

běžná cena: 299 Kč
192 stran, 135 x 190 mm

měkká vazba, pro děti od 15 let

239 Kč 
cena KMČ

běžná cena: 399 Kč
256 stran, 200 x 230 mm

pevná vazba, pro děti od 15 let

319 Kč 
cena KMČ

Veronika 
Arichteva

Martina 
Pártlová

Nikol 
Štíbrová

běžná cena: 349 Kč
176 stran, 145 x 205 mm

měkká vazba, pro děti od 15 let

279 Kč 
cena KMČ
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Objednávka

13 věcí, které psychicky silní rodiče nedělají 299

3 v 1: Demotivační diář 279

ADHD – 100 tipů pro rodiče a učitele 264

Adventní knížka pro Ježíška 399

Adventní zápisník pro děti 239

Ahoj hrdino 194

Americká princezna 279

Anna z Avonlea 229

Anna z ostrova 239

Anna ze Summerside 239

Anna ze Zeleného domu 239

Barbora a Zlatý robot 279

Biblické příběhy 199

Brousek pro tvůj jazýček 139

Břicháček v úzkých 199

Bubáček a klobouková víla 199

Bylinkové pohádky 199

Bylinné čaje a esenciální oleje 239

Carrie Kirsten: 3 principy 239

Co nám poví chameleon 239

Co se děje pod zemí 159

Cristiano Ronaldo 139

CUTE – jednorožci 219

Čas na Vánoce 319

Deník báječného kamaráda 184

Deník malého Minecrafťáka komplet 1 629

Deník malého Minecrafťáka komplet 2 629

Deník malého Minecrafťáka: komiks 2 139

Deník malého poseroutky 15 – Samá voda 199

Deník malého poseroutky BOX 1–10 1199

Deskové hry. Procvičujeme angličtinu 64

Deskové hry. Procvičujeme matematiku 1. a 2. třídy ZŠ 184

Deskové hry. Procvičujeme násobilku 199

Deskové hry. Procvičujeme vyjmenovaná slova – B, L, M, P, S, V, Z 219

Destrukční deník 159

Destrukční knížka 159

Děvčátko Momo a ukradený čas 199

Divočarka: Dcera krve 199

Divočarka: Pomsta chiméry 199

Divočarka: Poselství poštolky 199

Divočarka: Zkouška ohněm 199

Dobrodružství báječných kamarádů 199

Dobrou noc, sladké sny 319

Dobrý večer, dobrou noc 319

Doktor Proktor a prdicí prášek (1) 239

Dračí omalovánky 159

Elena: Největší vítězství 239

Enchantée 279

E-sporty – 100% neoficiální průvodce 199

Everest: Pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho  
a Tenzinga Norgaye 319

Fína a Zef: Příběh surikat 199

Hvězdný prach: Magie v korunách 199

Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů 239

Jak se dělá umění 279

Jane Eyrová 319

Kalendář malého poseroutky 2021 184

Když se v ZOO zhasne 239

Kočičí válečníci: Havranova cesta (1) – Zničený mír 159

Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Náramky  
a jiné ozdoby 104

Květinové pohádky 199

LEGO® Harry Potter™ Kouzelný bradavický zápisník 239

LEGO® Harry Potter™ Potter vs. Malfoy 299

LEGO® Harry Potter™ V magických uličkách 159

Lidové tradice pro šikovné ruce 219

Malý princ - Malá obrazová kniha 479

Malý princ slaví Vánoce 199

Marvel - Adventní kalendář 479

Objednávkový list

otoč

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů

Vyplněný objednávkový list s podpisem rodičů odevzdejte ve škole podle pokynů paní učitelky/pana učitele. 
Více informací k objednávání najdete na s. 2.

Objednávka z nabídky katalogu KMČ Vánoce 2020
Z nabídky katalogu KMČ závazně objednávám označené tituly, celkem  ks knih za   Kč.  

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

Podpis rodičů: 



Objednávka

Titul Cena 
KMČ (Kč)

Počet 
kusů Titul Cena 

KMČ (Kč)
Počet 
kusů

Titul Cena KMČ Počet kusů

Objednání titulů ze starších katalogů KMČ:
Možnost objednání titulů ze starších katalogů trvá do vyprodání skladových zásob. Po celou dobu platí zvýhodněné klubové ceny uvedené v katalogu.

Marvel: Kniha plná faktů 184

Moje sváteční pečení 319

Mops jednorožcem 199

Mops sobem 199

Motýlí omalovánky 139

Můj atlas Evropy 319

Můj koňský deníček 199

My jsme Lollipopz 219

Myši patří do nebe 184

Myška a pohádková polívka 154

Na co slova nestačí 279

Nakresli 50 koček 159

Nakresli 50 koní 159

Nakresli 50 psů 159

Nakresli 50 zvířat 159

Nakresli si jednorožce krůček po krůčku 184

Nakresli si vlastní komiks 239

Nejkrásnější písničky pro děti 239

Neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů 239

Něžná je noc 239

Obraz Doriana Graye 239

Ohrožené druhy 279

Olinka a kouzelná truhla 199

Omalovánky pro Minecrafťáky 184

Ostrov kormoránů 219

Otazníky detektiva Štiky 199

Petr a Lucie 159

Pírko 239

Plants vs. Zombies BOX zelený 399

Plants vs. Zombies BOX žlutý 399

Pohádky na předpis 239

Pojď ven! Příroda kolem nás 159

Polibek v Římě 219

Policejní křeček 159

Poselství ze Stínadel 239

První kniha vikinga Vika 219

Příběhy hudebních nástrojů 199

Pusheen – Já, košišta 159

Pusheen Peče! 239

Ranč Jabloňový květ: Rebeka a Ed 179

Rekordmánie 299

Retrohraní 279

Říkali mi Leni 184

Říkali mi Leni (audiokniha pro děti) 184

Říkanky ze školky pro kluky a pro holky 199

S láskou tvůj Santa 184

Správná pětka a tajemství Šeptajícího ostrova 184

Srdce na prodej 199

Staň se hvězdou TikToku 159

Supersporty 629

Škola dobra a zla – Jediný skutečný král 279

Tajemná Řásnovka 279

Ten kluk je holka 199

TO: Všechno o menstruaci (a ještě něco navíc) 219

Traktory 199

Tulák 199

Ukradené housle 219

Ukradený prsten 199

Únikovka – Minecraft 319

V knihovně je lev 239

Vánoční hvězdička 199

Vánoční příběhy 239

Vánoční příběhy: Snížek 199

Vánoční příběhy: Stopa 199

Vánoční tramvaj 199

Velcí cestovatelé 264

Velká kniha automobilů 319

Velký příběh Velké pardubické 279

Vire, padni 239

Všestranná příprava do školy 279

Z lásky k písmu 319

Zábavné učení s JEDNOROŽCI 219

Zábavné učení s KOUZELNÝMI ZVÍŘÁTKY 219

Zábavné učení s MOŘSKÝMI PANNAMI 239

Záhada hotelu Winterhouse 299

Zákon smečky: Soumrak (1) – Rozdělená smečka 159

Zákon smečky: Soumrak (2) – Přízraky noci 159

Zákon smečky: Soumrak (3) – Ve stínech 159

Zákon smečky: Soumrak (4) – Rudý měsíc 159

Zákon smečky: Soumrak (5) – Vyhnanství 159

Zákon smečky: Soumrak (6) – Poslední bitva 159



Marvel

Melanie 
ScottMarvel: Kniha plná faktů

Marvel - Adventní kalendář

Ze které planety pochází Groot? Kdo naučil Doctora 
Strange mystickým uměním? Jak Black Widow získala 
své superschopnosti? Tohle a mnoho dalšího se 
dozvíte v unikátní knize Marvel: Kniha plná faktů. 
Otestujte si své znalosti multivesmíru Marvel, soupeřte 
se svými přáteli a objevte více než 500 úžasných 
informací o svých oblíbených hrdinech 
a hrdinkách.

Marvelovky jsou tu ve formátu, jaký jste ještě neviděli! 
Všechny svoje oblíbené hrdiny i záporáky najdete ve 
24 okénkách originálního adventního kalendáře, 
z nichž každé obsahuje hojně ilustrovanou knížku. 
Čeká na vás Spider-Man, Ironman, Kapitán Amerika 
nebo někdo jiný? Nechte se na Vánoce překvapit každý 
den!

běžná cena: 599 Kč
576 stran, 350 x 540 mm

pevná vazba, pro děti od 4 let

479 Kč
cena KMČ

běžná cena: 229 Kč
128 stran, 150 x 228 mm

měkká vazba, pro děti od 9 let

184 Kč
cena KMČ
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Co letí

Staň se hvězdou TikToku

Kouzelná Beruška a Černý Kocour:
Náramky a jiné ozdoby

Od šílených výzev přes odvážné taneční kreace až po 
mistrovský lip-sync. Díky tipům od legend TikToku to 
všechno zvládneš levou zadní! V této knize najdeš tipy, 
triky, kvízy, profily tiktokerů a spoustu dalších věcí, 
které ti pomohou najít svůj vlastní styl a nezapadnout. 
Přišel tvůj čas zazářit!

Kniha plná tvůrčích nápadů a podrobných návodů ti 
umožní, aby sis sama vyrobila originální náramky 
a další ozdoby. Najdeš v ní pokyny s obrázky, jak krok 
za krokem vytvořit Marinettin deník, Beruščiny 
náušnice, Alyin obal na mobil, krásný hřebínek do vlasů 
pro Včelí královnu a spoustu dalších 
fantastických věcí. 
Navíc se dozvíš 
zajímavosti o svých 
oblíbených 
superhrdinech. Staň 
se jedním z nich!

běžná cena: 199 Kč
80 stran, 167 x 225 mm

pevná vazba, pro děti od 9 let

159 Kč
cena KMČ

běžná cena: 129 Kč
32 stran, 215 x 295 mm

měkká vazba, pro děti od 6 let

104 Kč
cena KMČ Katalog KMČ VÁNOCE 2020
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