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Vážení čtenáři,
držíte v rukou katalog s vánoční nabídkou dětských knih z nakladatelství Egmont.
Katalog obsahuje knižní novinky z roku 2020 i starší tituly a ceny v něm jsou zvýhodněné
o 20–50 % oproti cenám v knihkupectvích.
Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
Jak lze objednat knížky z tohoto katalogu?
Objednat můžete dvěma způsoby:
1. Vyplňte objednávku na s. 13 a předejte ji prostřednictvím dětí do školy, kde knížky
objedná hromadně pedagog, který má na starosti distribuci katalogů. 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 (on-line) při objednání. Knihy pak budou doručeny na Vámi
uvedenou adresu. Při zadání slevového kódu EGMONT20 získáte na všechny knížky slevu
20 % z běžných prodejních cen a navíc poštovné zdarma při objednávce nad 499 Kč.
Výsledné ceny se slevou se mohou mírně lišit od katalogových cen. Kód má platnost
od 1. 11. do 10. 12. 2020.
Vydává: Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141,
www.kmc.cz, kmc@albatrosmedia.cz, tel. 261 397 272, 261 397 222.

INZERCE

V
NYNÍ EJI!
PROD

NOVÝ SENZAČNÍ LEGO® ČASOPIS!

OBJEVUJ,
NAVRHUJ,
TVOŘ!

Věda

Technika
Umění

Technologie

Matematika

í
z iv n
u
l
k
E x GO ® e
LE bnic
e
stav aždém
k
v ísle!
č

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.
2
Manufactured by Egmont A/S, Stroedamvej 46, 2100 Copenhagen, Denmark, under license from the LEGO Group.

AD_LegoEx_042020_cze_145x103.indd 1

21.09.2020 09:06:40

DISNEY – KOUZELNÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Disney a Pixar vás před Štědrým dnem vezmou na
24 kouzelných dobrodružství! V každém okénku originálního
velkoformátového adventního kalendáře najdete jednu bohatě
ilustrovanou knížku, jejíž příběh si děti okamžitě zamilují.
Dobře známé postavy, jako Myšák Mickey nebo Medvídek Pú,
se střídají s hrdiny moderních filmů, jako Na vlásku, Ledové
království nebo Frčíme. Zpříjemněte si čekání na Ježíška
a nechte se překvapit novou pohádkou každý den!
350 x 540 mm, pevná, 612 str., od 4 let

479 Kč

© 2020 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

599 Kč
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DISNEY – NEJMILEJŠÍ SBÍRKA POHÁDEK
Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s nejmilejšími
pohádkami z dílny Walta Disneyho. Pomozte Aladinovi
najít kouzelnou lampu v srdci pouště, utkejte se v souboji
s pirátským kapitánem Hákem nebo uprchněte se
zlatovlasou princeznou Locikou z věže
a objevte svět. Nechte se vtáhnout do
neobyčejných dobrodružství oblíbených
hrdinů a připomeňte si jedinečná filmová
zpracování pohádkových příběhů.
222 x 233 mm, pevná, 304 str., od 4 let

399 Kč

319 Kč
3

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

319 Kč

399 Kč

DISNEY – VÁNOČNÍ SBÍRKA POHÁDEK

© Disney Enterprises, Inc.

Oslavte Vánoce s vašimi nejoblíbenějšími postavami
z filmů společnosti Disney a Pixar! Pomozte Else připravit
ty nejlepší svátky pro její sestru Annu, uspořádejte s Ralfem
a Vanilopkou vánoční večírek pro záporáky z videoher nebo
ustrojte stromeček s Woodym, Buzzem a ostatními hračkami.
Tato velká sbírka pohádek plná krásných ilustrací vám
přinese tu pravou vánoční náladu!
222 x 233 mm, pevná, 304 str., od 4 let

399 Kč

319 Kč

DISNEY – POSTÝLKOVÁ SBÍRKA POHÁDEK
Nechte si vyprávět pohádky o svých oblíbených hrdinech
ze známých animovaných pohádek a filmů! Vydejte se
tábořit s partou z Příběhu hraček, prožijte noc s lvíčkem
Simbou ve Lví zemi a vyrazte na tajnou misi s Burákem
a Bleskem! Tato nádherná sbírka pohádek potěší každého
malého milovníka dobrých příběhů, než půjde na kutě.
222 x 233 mm, pevná, 304 str., od 4 let

319 Kč

399 Kč

DISNEY – POHÁDKY NA DOBROU NOC
Milované pohádky na dobrou noc se nyní opět
vracejí, aby na cestě do říše snů doprovodily
ty nejmenší děti a jejich rodičům připomněly
dětství. Pohádky a hravé básničky doprovázené
půvabnými ilustracemi zvou do kouzelného
světa Mickeyho, Minnie a jejich přátel z časů,
kdy byli malými, roztomilými batolaty.
210 x 285 mm, pevná, 112 str., od 3 let
Zrcadlo

i síťovou
míč, plyšového tygra
po pokoji a spatřil Mickeyho
Pluto dole
Donald se rozhlédl
klidně v postýlce a
Mickey s Goofym leželi
se teď v pokoji
ohrádku, ve které uvízl.
se styděl, protože když
přestal plakat. Trochu
na podlaze. Donald
že se není čeho bát.
svítilo, jasně viděl,
hlídání.
pobídla ho paní na
se táhly stíny,
„Šup do postýlky,“
něj byla tma a všude
a usmíval se. Kolem
Donald ležel v posteli
ale on už se nebál.

Kuku!

Kdo se na mě směje?
Malá černá myš.
já,

Ne ne, to jsem přece
copak nevidíš?

Ukolébavka
pro medvídka
spi,
Medvídku malinký,
o medu sladce si sni,
ráno si budeme hrát,
a teď už musíš jít spát.
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299 Kč

239 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE – TLAPKOVÁ PATROLA
Tlapková patrola je parta obětavých štěňat,
která zachraňuje pobřežní městečko Adventure
Bay před zkázou a prožívá při tom různá
dobrodružství. V této knížce si můžete přečíst,
jak tlapky slavily narozeniny, jak hledaly poklad
pirátů nebo jak zachraňovaly malou kočičku.
163 x 234 mm, pevná, 72 str., od 5 let

119 Kč

149 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE 2 – MÁŠA A MEDVĚD
Malá nezbeda Máša a její kamarád medvěd žijí
v pohádkovém lese, kde o zábavu nikdy není
nouze. Každý den zažívají s ostatními zvířátky nová
dobrodružství. Přečtěte si příběh o zamilované žabce,
o tom, jak Máša učila číst vlky, nebo o tom, co se stalo,
když medvěd propadl kouzlu počítačových her.
163 x 234 mm, pevná, 64 str., od 5 let
! Umíte číst?“
je držet se pokynů
„Tak dobrá! Hlavní
podívali na návrh
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po dechu. Tohle
ho uviděli, zalapali
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?“
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33

149 Kč

32

119 Kč

O POHÁDKY K POHÁDCE 2 – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Vypravte se do kouzelného království Arendelle.
V dobrodružných příbězích, které vás zavedou
na daleký sever, se vydáte po stopách trollů
do jejich tajného údolí, objevíte kouzlo čarovné
polární záře a zjistíte, jak vypadá oslava letního
slunovratu v království.
163 x 234 mm, pevná, 64 str., od 5 let

119 Kč

149 Kč

OD POHÁDKY K POHÁDCE – AUTA
značek,
kbelík. Auta všech
stadionu Rezavý
Byl otvírací den
na tribunách.
si hledala místo
tvarů i velikostí
přítelem, Bleskem
stadion se svým
Burák přijel na
vý vůz. „Teď mám
McQueenem.
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u,“
ět
novém stadion
„Vítej na mém
Můžeme tady provád
místo na hraní.
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rozhlížel se kolem.
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ím, když Burák
Dav zaječel nadšen
lasem.
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Sviští za vámi Blesk McQueen a jeho kamarádi
z přátelského městečka Kardanová Lhota!
Dozvíte se, jak slavného závodníka v městečku
přijali, jak se učil jezdit podle jejich pravidel, co se
událo v Seržově výcvikovém táboře a jak si Burák
poradil s partou chuligánů.
163 x 234 mm, pevná, 64 str., od 4 let
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149 Kč

119 Kč
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TLAPKOVÁ PATROLA –
KNÍŽKA NA CELÝ ROK
Tým neohrožených štěňat vyráží do akce!
Užijte si s Tlapkovou patrolou spoustu
legrace a pusťte se do řešení úkolů
s oblíbenými hrdiny v hlavní roli. S knížkou
plnou her a bezva štěněcích dobrodružství
se nebudete nudit ani chviličku.
216 x 285 mm, pevná, 72 str., od 5 let

249 Kč

199 Kč

© &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

TLAPKOVÁ PATROLA – HRAVÁ KNÍŽKA
Přidejte se ke statečným štěňatům z Tlapkové patroly a jejich
kamarádu Ryderovi a prožijte s nimi spoustu skvělých dobrodružství!
Barevné magnetky s oblíbenými hrdiny dětem
umožní vymýšlet jejich vlastní příběhy
s Tlapkovou patrolou v hlavní roli!
200 x 250 mm, lepor., 10 str., od 3 let

299 Kč

239 Kč

PEPPA PIG – KNÍŽKA NA CELÝ ROK
Užijte si pořádnou porci zábavy s prasátkem
Peppou! Pusťte se do řešení veselých úkolů
a bavte se příhodami svých oblíbených
hrdinů. S knížkou plnou příběhů,
doplňovaček, hádanek, omalovánek
a her se nebudete nudit ani chviličku.
216 x 285 mm, pevná, 64 str., od 4 let

TM & © 2003 Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Limited

269 Kč

219 Kč

PEPPA PIG – PŘÍHODY ZE ŠKOLKY
Peppa s Tomem chodí moc rádi do školky. Mají tam spoustu
kamarádů a zažívají tam hodně legrace. Tentokrát se s vámi podělí
o tři nové zajímavé příběhy. V prvním se společně s madam
Gazelou učí chránit planetu, ve druhém do školky zavítají pan
doktor Medvěd se sestřičkou Liškovou a ve třetím si děti vybírají,
čím budou, až budou velké.
203 x 203 mm, pevná, 104 str., od 3 let

249 Kč
6

199 Kč

SNĚŽNÝ KLUK – FILMOVÝ PŘÍBĚH
Yi je obyčejná dívka z města, která žije docela
obyčejný život. Jednoho dne ale na střeše
domu, kde bydlí, najde vyděšeného yettiho.
Najednou ji čeká velké dobrodružství:
musí yettimu pomoct dostat se domů
na Mount Everest!
220 x 220 mm, pevná, 48 str., od 4 let

159 Kč

199 Kč

© Universal

FRČÍME – PŘÍBĚH PODLE FILMU
Přidejte se k elfím teenagerům na jejich
neuvěřitelné výpravě! Frčíme, nový film z dílny
Disney a Pixar, vás zavede do neobyčejného
fantasy světa, kde kouzelná stvoření žijí
předměstským životem. Dva bratři se v něm
vydají za dobrodružstvím, aby se přesvědčili,
jestli ještě existuje magie a špetka kouzel.
216 x 285 mm, pevná, 64 str., od 5 let
Bratr mu přiskočil
aby těžkou hůl udržel.
Ian měl plné ruce práce,
a oba chlapce to odhodilo
se Fénixák roztříštil
nezaslechli podivné
na pomoc, ale v tu chvíli
že kouzlo selhalo, dokud
na podlahu. Byli přesvědčení, skříně…
ze šatní
zvuky, které vycházely

Zavřel se do pokoje
ale nejsmutnější byl Ian.
Na všech bylo znát zklamání, V tu chvíli se kámen rozzářil. Ian popadl
formuli.
a znovu odříkal kouzelnou
paprsek!
vylétl zářivý světelný
hůl a za okamžik z ní
tatínek začal zhmotňovat.
právě ve chvíli, kdy se
Barley otevřel dveře
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II –
FILMOVÝ PŘÍBĚH JAKO KOMIKS
Elsu volá tajemný hlas a lidé z Arendelle jsou
v nebezpečí. Elsa, odhodlaná zachránit své
království a najít odpovědi na otázky, které ji trápí,
vyráží s kamarády na nebezpečnou pouť na sever.
Cestou přes Kouzelný les sestry odhalí tajemství
z dávné minulosti i původ Elsiny ledové magie.
152 x 228 mm, měkká, 56 str., od 8 let

149 Kč

119 Kč
DUŠE – PŘÍBĚH PODLE FILMU

Vypravte se na neuvěřitelnou cestu s příběhem na motivy dalšího filmu
legendárního studia Pixar! Napadlo vás někdy, odkud se berou sny
nebo co dělá člověka tím, kým je? Na tyto otázky i mnohé další najdete
odpověď v novém celovečerním snímku Duše od tvůrců filmových hitů
Coco, V hlavě a Vzhůru do oblak, v němž se podíváte do ulic New Yorku
i podivuhodného světa, o jehož existenci jste neměli ani tušení...
216 x 285 mm, pevná, 64 str., od 5 let

249 Kč

199 Kč
7

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
KNÍŽKA NA CELÝ ROK
Pusťte se s Annou, Elsou a jejich
kamarády do luštění rébusů i hádanek, užijte
si příběhy plné dobrodružství a vyrobte
si stylové drobnosti s tematikou Ledového
království. A nuda nebude mít šanci!
216 x 285 mm, pevná, 72 str., od 6 let

249 Kč

199 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 – HRAVÁ KNÍŽKA

© 2020 Disney

Doprovoďte Elsu, Annu, Kristoffa, Olafa a Svena při
jejich dobrodružném putování do Kouzelného lesa.
Šestnáct barevných magnetek vám umožní vymyslet
a rozehrát vlastní příběhy oblíbených hrdinů. Knížka
obsahuje: 5 obrázkových scén k doplnění, 16 magnetek
a praktický uzavíratelný box pro uchovávání magnetek.
200 x 250 mm, lepor., 10 str., od 3 let

299 Kč

239 Kč

SPIDER-MAN – ČTENÍ S MASKOU
Zamaskujte se jako Spider-Man!
Čtení s maskou nabízí ilustrovaný
příběh a zábavné aktivity, se kterými
můžete rovnou po hlavě skočit
do Spider-Manova světa!
200x275 mm, měkká, 24 stran, od 4 let

159 Kč

129 Kč

5MINUTOVÉ MARVEL PŘÍBĚHY
Přidejte se k nejmocnějším hrdinům v marvelovském vesmíru, kteří se spojili, aby chránili
svět před těmi nejnebezpečnějšími nepřáteli,
jaké si dokážete představit. Opět se zde setkáte s některými ze svých oblíbených postav
v napínavých příbězích, které zvládnete přečíst nahlas za pouhých pět minut!
200 x 270 mm, pevná, 192 str., od 4 let

299 Kč
8

239 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU: NEBEZPEČÍ Z HLUBINY
Život na Blpu je hodně rušný. Žádný div, když
na něm žije tolik draků a Vikingů! Škyťák a jeho
kamarádi musí zvládat výcvik na Dračí akademii,
dohlížet na nevycvičené draky a poradit si
s nečekanými nepřáteli.
152 x 228 mm, měkká, 64 str., od 8 let

119 Kč

149 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKY –
JEZDCI Z BLPU: DRAČÍ VÝHEŇ
Snoplivcův drak Tesák líná. Žhavé šupiny, které
z něj padají, způsobují po celém Blpu požáry.
Když nešťastný Tesák z ostrova odletí a nevrací
se, Škyťák s Bezzubkou a jejich kamarádi se za
ním vydávají na záchrannou akci. Na Tesáka má
však spadeno také Alvin Úhoř… Kdo se k Tesákovi
dostane první – Škyťák s přáteli, nebo Alvin?
152 x 228 mm, měkká, 64 str., od 8 let

149 Kč

119 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA –
CELÝ PŘÍBĚH O MNĚ
A BEZZUBKOVI
Mladý Viking Škyťák vypráví o tom, co
všechno prožil s milovaným drakem
Bezzubkou. Nechte se oslnit příběhem
slavné filmové trilogie Jak vycvičit draka!
210 x 250 mm, pevná, 64 str., od 8 let

199 Kč

159 Kč

Znáte Snoplivce, Ťafana, Rafanu, Škyťáka
a další obyvatele ostrova Blp i jejich
milované draky? Vybarvěte je, vyřešte
přesmyčky, odhalte skryté obrázky v knížce
plné omalovánek a zábavných úkolů!
215 x 285 mm, měkká, 48 str., od 5 let

99 Kč

79 Kč
9

© 2020 DreamWorks Animation LLC.

JAK VYCVIČIT DRAKA –
OMALOVÁNKY

Stejně jako celý svět Minecraftu je i tato oficiální kniha plná malých
i velkých tvorů z různých biomů. Naučíte se sestavit karavany lam,
vytvářet různobarevné ovečky, starat se o želvy nebo plavat
s delfíny. S tolika aktivitami a víc než 500 úžasných samolepek
si užijete spoustu zábavy!
216 x 285 mm, měkká, 56 str., od 7 let

219 Kč

Seznamte se s

179 Kč
MINECRAFT
KRONIKY WOODSWORDU 3 –
VZHŮRU DO HLUBIN

hráči

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči
Minecraftu, mají tajemství. Jejich podivná
učitelka přírodovědy vynalezla brýle pro virtuální
realitu, které je mohou přenést do hry. Tentokrát
se odvážní spolužáci vydali pod hladinu!
148 x 210 mm, pevná, 144 str., od 8 let
Po

Morgan

Jodi

Ash

Paní Minervová

Dr. Culpepperová

Harper

199 Kč

159 Kč

MINECRAFT
KRONIKY WOODSWORDU 4 –
GHAST V SYSTÉMU
Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči
Minecraftu, mají tajemství. Jejich podivná
učitelka přírodovědy vynalezla brýle pro
virtuální realitu, které je mohou přenést do hry.
Najednou už to ale není jen hra!
148 x 210 mm, pevná, 144 str., od 8 let

199 Kč

159 Kč

FORTNITE KAPITOLA 2 –
100% NEOFICIÁLNÍ PRŮVODCE
Tato příručka vám pomůže orientovat se
v novém světě a uspět v něm. Obsahuje
vše – od stavebních tipů přes zbraně
až po bitevní strategie.
148 x 210 mm, pevná, 64 str., od 8 let

249 Kč
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199 Kč

© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB

MINECRAFT – ZVÍŘATA – ZÁBAVA A FAKTA

STAR WARS – THRAWN.
SPOJENECTVÍ
Na Batuu, hraničním světě Neznámých oblastí, zapouští
kořeny hrozba Impériu. Císař Palpatine pověří jejím
prošetřením své nejschopnější zástupce: Dartha Vadera
a Thrawna. Císař však ví, že to nebude poprvé, kdy tito
velcí soupeři spojili své síly.
134 x 202 mm, 312 stran, měkká, od 12 let

329 Kč

264 Kč
STAR WARS – AHSOKA

Ahsoka Tano, někdejší učednice Anakina Skywalkera, byla
řádem Jedi krutě zrazena a odešla do ústraní. Potom však
ovládne galaxii císař a Ahsoka zjistí, že ani na odlehlé
planetě nemůže uniknout své minulosti. A když planetu
obsadí imperiální jednotky, rozhodne se připojit k povstání.
134 x 202 mm, měkká, 224 str., od 12 let

299 Kč

239 Kč

ASTERIX 38 – VERCINGETORIXOVA DCERA
Asterix a jeho přítel Obelix dostanou nelehký úkol: chránit
vzdorovitou dceru Adrenalínu galského náčelníka Vercingetorixe
před Římany, kteří ji pronásledují. Úkol je o to těžší, že Adrenalína
nesnáší autority a neustále utíká...
A tak musí naši dva hrdinové vynaložit všechen svůj důvtip a najít
Adrenalínu dříve, než ji dostihnou Římané. I tentokrát přitom dojde
na spoustu gagů a chaotických bojových scén, které pobaví staré
i nové fanoušky těchto ikonických komiksových postav.
215 x 285 mm, měkká, 48 str., od 8 let

155 Kč

129 Kč
FOTBALOVÉ HVĚZDY 2021

Fanoušci skvělého fotbalu se mohou těšit na pokračování oblíbené
série. Portréty téměř sedmdesáti prvotřídních hráčů a těch
nejlepších trenérů jsou doplněny texty o pěti nejprestižnejších
fotbalových ligách a obou evropských pohárech i podrobnými
statistikami výjimečné sezony 2019/2020. Součástí knihy jsou též
profily nejlepších českých a slovenských fotbalistů!
210 x 297 mm, pevná, 144 str., od 12 let

329 Kč

264 Kč
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VÝPRODEJ

TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ –
ZÁBAVA NA CESTY
Ať už se chystáte na výlet, anebo na
návštěvu kamarádů, můžete si knížku vzít
s sebou do ruky!
210 x 280 mm, měkká, 80 str., od 4 let

SLEVA

50 %

229 Kč

114 Kč

JEN DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB!
MINECRAFT – PRŮVODCE SVĚTEM NETHERU A ENDU
Oficiální Průvodce s tipy od expertů z Mojangu vás naučí vše,
co o těchto tajemných i nebezpečných prostředích
potřebujete vědět při hraní Minecraftu.
148 x 210 mm, pevná, 80 str., od 8 let
249 Kč

119 Kč

MY LITTLE PONY – KNIHA HÁDANEK S DÁRKEM
V této báječné knížce zjistíte, kterému z poníků se nejvíce podobáte,
navrhnete si osobní značku, objevíte svůj element harmonie
a spoustu dalšího!
200 x 276 mm, měkká, 48 str., od 5 let
199 Kč

99 Kč

MY LITTLE PONY – KNIHA MÓDY
Buďte kreativní a užijte si spoustu zábavy se samolepkami, šablonami
a barevnými vzory, které najdete uvnitř téhle trendy knihy!
200 x 250 mm, kroužk., 56 str., od 5 let
249 Kč

119 Kč

ENCHANTIMALS – HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Hrajte si, luštěte vybarvujte obrázky a vyrobte si masky,
které najdete na záložkách obálky!
210x280 mm, 64 stran, měkká, od 4 let
179 Kč

89 Kč

ENCHANTIMALS – MŮJ TAJNÝ DENÍČEK
Kresli a zapisuj všechny svoje zážitky, ale i nejtajnější
myšlenky, pocity a sny. Maluj, nalepuj výstřižky, fotky
a vyzdob každou stránku.
165 x 198 mm, pevná, 96 str., od 6 let
199 Kč
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99 Kč

OBJEDNÁVKA Z KATALOGU EGMONT VÁNOCE 2020
Jméno a příjmení žáka: ..........................................................

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

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

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

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

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

Škola:.....................................................................................
Název
365 pohádek do postýlky

Vaše
cena
319 Kč

Lokomotiva Tomáš – Televizní příběhy

Vaše
cena
279 Kč

5minutové Marvel příběhy

239 Kč

Minecraft – Zvířata – Zábava a fakta

179 Kč

Albi a jeho sny

219 Kč
129 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 3 –
Vzhůru do hlubin

159 Kč

Asterix 38 – Vercingetorixova dcera
Billie Eilish – 100% neoficiální

199 Kč

Minecraft Kroniky Woodswordu 4 –
Ghast v systému

159 Kč

Disney – Aladin, Auta, Petr Pan
(audiokniha pro děti)

159 Kč

Minecraft Průvodce světem Netheru a Endu

119 Kč

Disney – Kouzelný adventní kalendář

479 Kč

Můj tajný deník

184 Kč

Disney – Ledové království, Dumbo, Pinocchio
(audiokniha pro děti)

159 Kč

My Little Pony – Kniha módy

119 Kč

Disney – Nejmilejší sbírka pohádek

319 Kč

My Little Pony – Knížka plná kvízů

104 Kč

Disney – Pohádky na dobrou noc

239 Kč

Od pohádky k pohádce – Auta

119 Kč

Disney – Postýlková sbírka pohádek

319 Kč

Od pohádky k pohádce – Ledové království 2

119 Kč

Disney – Vánoční sbírka pohádek

319 Kč

Od pohádky k pohádce – Máša a medvěd 2

119 Kč

Duše – Příběh podle filmu

199 Kč

Enchantimals – Hrátky se zvířátky
Enchantimals – Můj tajný deníček

Počet
ks

Název

My Little Pony – Kniha hádanek s dárkem

99 Kč

Od pohádky k pohádce – Tlapková patrola

119 Kč

89 Kč

Peppa Pig – Knížka na celý rok

219 Kč

99 Kč

Peppa Pig – Příhody ze školky

199 Kč

Fortnite Kapitola 2 – 100% neoficiální průvodce

199 Kč

Požárník Sam – 6 omalovánkových bloků

159 Kč

Fotbalové hvězdy 2021

264 Kč

Pyžamasky – 5minutové pohádky

279 Kč

Frčíme – Příběh podle filmu

199 Kč

Sněžný kluk – Filmový příběh

159 Kč

Jak vycvičit draka – Celý příběh o mně
a Bezzubkovi

159 Kč

Spider-Man – Čtení s maskou

129 Kč

Star Wars – Ahsoka

239 Kč

Jak vycvičit draka – Omalovánky

79 Kč

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Dračí výheň

119 Kč

Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Nebezpečí
z hlubiny

119 Kč

Ledové království 2 – Hravá knížka
Ledové království 2 – Velká kniha čtení a zábavy

239 Kč
79 Kč

Ledové království 2 Knížka na celý rok

199 Kč

Ledové království II – filmový příběh jako komiks

119 Kč

Návod, jak objednat knihy z tohoto katalogu najdete na s. 2.

Počet
ks

Star Wars – Thrawn. Spojenectví

264 Kč

Tlapková patrola – 6 omalovánkových bloků

159 Kč

Tlapková patrola – Hravá knížka

239 Kč

Tlapková patrola – Knížka na celý rok

199 Kč

Tomáš a jeho přátelé – Zábava na cesty

114 Kč

Celkový počet
a celková cena objednaných knih
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DISNEY – ALADIN, AUTA, PETR PAN

(audiokniha pro děti)
Vezměte své děti do kouzelné země pohádek podle filmů
společnosti Disney. V audioknize Aladin, Auta a Petr Pan
najdete pohádky o chudém chlapci z města Agrabah a sultánově
dceři Jasmíně, o závoďáku Blesku McQueenovi, který přijde na
to, že závodění není všechno, a o kouzelné Zemi Nezemi, kde se
dají prožít úžasná dobrodružství.

199 Kč

159 Kč

139 min., od 5 let

DISNEY – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, DUMBO,
PINOCCHIO (audiokniha pro děti)

© 2020 Disney

Vezměte své děti do kouzelné země pohádek podle filmů
společnosti Disney. V audioknize najdete tři vyprávění
pro volné chvíle i před spaním o princeznách Else
a Anně z Ledového království, o létajícím slůněti
Dumbovi a o dřevěném panáčkovi Pinocchiovi.
102 minut, od 5 let

199 Kč

159 Kč

ALBI A JEHO SNY
Albi je malý sněhulák. Bydlí v útulném sněhovém hradě
v překrásné ledové zemi, kde sníh nikdy neroztaje. Rád sedává ve
svém pohodlném křesle a čte si knížky. Často u toho ovšem usne.
Jednoho dne se mu zdá o tom, že se učí plavat v moři, jindy ho
jeho sny zanesou do zubní ordinace. Pojďte si spolu s Albim
přečíst, jaká dobrodružství ho na jeho snových výpravách potkala
a co všechno při tom zažil.
285 x 233 mm, pevná, 64 str., od 4 let

269 Kč

219 Kč

LOKOMOTIVA TOMÁŠ – TELEVIZNÍ PŘÍBĚHY
Ahóóój! Mašinka Tomáš za vámi přijíždí s novými příběhy. Přečtěte si,
co všechno zažil Tomáš na cestách v Austrálii, Indii a Číně, nebo
o příhodách jeho sodorských kamarádů Ducka, Edwarda, Phillipa
a Jamese. Tomu se nejprve vůbec nelíbilo, že by se měl nechat přetřít
z červené barvy na modrou, ale nakonec sám uznal, že barva není
důležitá, hlavně když může být stejně užitečný jako ostatní mašinky.
197 x 267 mm, pevná, 192 str., od 4 let

349 Kč
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279 Kč

POŽÁRNÍK SAM –
6 OMALOVÁNKOVÝCH BLOKŮ
Šest skvělých sešitů plných omalovánek
s požárníkem Samem a jeho kamarády
z Pontypandy. Spousta úžasných
obrázků čeká na to, aby je někdo
vybarvil pestrými barvami!
115 x 160 mm, měkká, 192 str., od 4 let

199 Kč

159 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA –
6 OMALOVÁNKOVÝCH BLOKŮ
Žádná práce neodolá naší tlapce! Se šesti
bločky s oblíbenými štěňaty v hlavní roli
vás čeká skvělá omalovánková zábava
doma i na cestách. Svůj oblíbený blok si
můžete snadno přibalit do batůžku a vzít
s sebou, kam budete chtít.
115 x 160 mm, měkká, 192 str., od 4 let

199 Kč

159 Kč

Vyzkoušejte si, jak dobře znáte svět My Little Pony!
Kvízy a hádanky otestují vaše znalosti poníků,
jejich přátel i protivníků a spousta zajímavostí
a faktů vám pomůže doplnit a uspořádat všechny
informace. Tato knížka nesmí chybět žádnému
fanouškovi kamarádek z Ponyville!
148 x 210 mm, měkká, 64 str., od 4 let

129 Kč

© 2018 Hasbro

MY LITTLE PONY – KNÍŽKA PLNÁ KVÍZŮ

104 Kč

PYŽAMASKY – 5MINUTOVÉ POHÁDKY
Pyžamasky, vzhůru ven, v noci zachráníme den!
Přidejte se ke Kočičákovi, Sovičce a Gekkovi
a pomozte jim porazit lstivé padouchy! Pyžamasky
vyrážejí do noci, aby bojovaly se zločinem a ochránily
město před Romeem, Nočním nindžou a Měsíčnicí.
197 x 267 mm, pevná, 192 str., od 5 let

349 Kč
© Entertainment One UK Limited 2020

279 Kč
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MŮJ TAJNÝ DENÍK
Píšeš si deník? Máš ráda tajemství?
Pak tu máme něco přesně pro tebe!
Skvostný deník se zámkem ve tvaru
srdce! Sem zapíšeš svoje zážitky,
dojmy, tajnosti, pocity, křivdy i radosti,
zaznamenáš všechny důležité události
i nezapomenutelné vzpomínky!
A protože je to TAJNÝ deník, prostě ho
zamkneš a tvoje poznámky nikdo neuvidí!
165 x 215 mm, pevná, 128 str., od 8 let

229 Kč

184 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
VELKÁ KNIHA ČTENÍ A ZÁBAVY
Tajemný hlas láká Elsu do Kouzelného lesa,
plného magických sil a dávných tajemství.
Dozví se v něm Elsa, odkud pochází její
kouzelná moc a jak zachránit Arendelle
před rozhněvanými živly?
To poznáš v novém komiksovém příběhu
Ledové království 2. Pak si vezmi tužku
a pastelky a pusť se do kreslení,
luštění a hádání.
205 x 280, měkká, 32 str., od 5 let

odání zásob.
Jen do vypr

klubová cena

79 Kč

BILLIE EILISH – 100% NEOFICIÁLNÍ
Billie Eilish není jen současný popový
fenomén, ale hlavně hlas mladé generace.
Láme světové rekordy, vybočuje ze
zaběhnutých kolejí a mění nejen hudební
scénu a módu od základů. Objev všechno,
co o ní prostě musíš vědět, a zjisti, jak se
vyvíjel její styl, co si myslí o slávě a s čím
se musela v životě vyrovnat. Kde jinde
než v ultimátním průvodci světem
nejznámější teenagerky na planetě?
148 x 210 mm, pevná, 64 str., od 10 let

249 Kč

Katalog Egmont VÁNOCE 2020

199 Kč
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