VÁNOČNÍ ČTENÍ 2020

KNÍŽKY PRO

VŠECHNY
ŠKOLÁK Y

Na vybrané
tituly

sleva

50 %

VÁNOCE – HISTORIE,
ZVYKY, TRADICE

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. 21 a předejte ji prostřednictvím dětí
do školy, kde knížky objedná hromadně pedagog, který má na starosti
spolupráci s Knižním klubem Fragment. 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 a knihy pak budou doručeny na Vámi uvedenou adresu.
Při zadání slevového kódu KKFVANOCE20 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 zadání slevového kódu. Kód má platnost
od 1. 11. do 10. 12. 2020.

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

Vydává: Albatros Media, a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141,
kkf@albatrosmedia.cz, tel.: +420 261 397 202, vychází 4x ročně.
Distribuce: Albatros Media, a.s., Tisk: Europrint a.s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5.
Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem: MK ČR E 22489.

VÁNOČNÍ KOLEDY
S PIÁNKEM – JOSEF
LADA

9,
31 399,-

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

Věk: 4+, 240 × 294 mm, 26 str.

9, 3
9
2 2 9,

Věk: 4+, 210 × 275 mm, váz., 120 str.

POJĎME SPOLU
DO BETLÉMA
Zkrať si čekání na Štědrý den báječnými
aktivitami!
Poslechni si vyprávění o narození Ježíška,
postav si vlastní betlém a s pomocí vylamovacích postaviček sehraj svůj vlastní
vánoční příběh.
Užij si zábavné hry a úkoly a více než
100 veselých samolepek!

Pos

s

9, 1
2 269,

ůj e lé

Věk: 3+, 210 × 280 mm, spirála, 44 str.

VÁNOČNÍ
KUCHAŘKA PRO
KLUKY A HOLKY

5, 1
1 229,

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

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 64 str.

KDY UŽ BUDOU
VÁNOCE?
Zkrať si čekání na Vánoce zábavnými aktivitami! Vybarvi si obrázek, pomoz sněhulákům najít cestu bludištěm nebo si napiš vlastní
vánoční seznam. S tímto unikátním adventním kalendářem prosinec uteče jako voda a Štědrý den
tu bude coby dup!

9,
9
1 249,-

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

SLEVA 50 %

ADVENTNÍ
POHÁDKY
Prožijte se svými dětmi kouzelný předvánoční
čas a zpříjemněte si čekání na Ježíška společným čtením. Dvacet čtyři pohádek vás přenese do světa čar a kouzel, ve kterém potkáte
bohaté prince i odvážné chasníky, pyšné princezny i chudé dívky. Nebudou chybět čerti,
vodníci ani andělé, kteří dokážou splnit i ta
nejtajnější přání. Třeba jedno splní i vám…

9,
3
2 299,-

Věk: 4+, 205 × 240 mm, váz., 104 str.

NARODIL SE JEŽÍŠEK
Přečtěte si vánoční příběh pro nejmenší doprovázený úryvky z nejznámějších českých koled. Děti ocení
nejen krásné obrázky, ale i spoustu
otvíracích okének, za nimiž objeví
mnohá překvapení.

9,
9
1 249,-

Věk: 3+, 245 × 245 mm, leporelo, 10 str.

1

TLAPKOVÁ PATROLA –
MŮJ ADVENTNÍ
KALENDÁŘ

9,
9
3 499,-

Těšte se na Vánoce s Tlapkovou patrolou!
Chase, Marshall a ostatní statečná štěňata
jsou tu, aby dětem zpříjemnila čekání na Štědrý den. Ve 24 knížečkách s veselými předvánočními příhodami oblíbených hrdinů najdete jedno krátké vyprávění o Tlapkové patrole
na každý den. Všechny knížky mají poutko pro
zavěšení na stromeček jako vánoční ozdoby
a jsou uloženy v praktických
uzavíratelných deskách.

9,
21 269,-

HOTEL ZIMNÍ
SPÁNEK
Ve vyhlášeném hotelu Zimní spánek už je
vše připraveno. Liška se těší, až přivítá své
milé hosty a postará se o to, aby měli co
největší pohodlíčko. Medvědovi uvaří
medový čaj, pro netopýra obstará deku
navíc, aby mu bylo hezky teploučko. Jezevci zahřeje studené uši a veverce najde
zatoulaný oříšek, bez kterého by nikdy
neusnula. S láskou se zkrátka postará
o to, aby všechna zvířátka krásně usnula
a zdály se jim ty nejsladší sny.

9,
19 249,-

Tlapky
zdobily
vánoční
stromek.

Také vyšlo:

TLAPKOVÁ PATROLA –
DOBROU NOC, TLAPKY!
Věk: 3+, 305 × 310 mm, leporelo, 240 str.

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

9,
9
1 249,-

Věk: 5+,
6+, 215
170 × 280
220 mm, váz., 96
32 str.

KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO –
VZHŮRU DO OBLAK
Mladý vlk Hrom je v nebezpečí. Zlý Šedoun,
který chce převzít vedení smečky, je mu v patách, a tak mu nezbývá nic jiného než použít
svou magii a ukrýt se ve světě lidí. Tam ho
v podobě roztomilého štěněte najde Jessica.
Ta tráví čas se svými rodiči na Festivalu balonů, kde ji to moc nebaví. Jak mile ale potká
Hroma, nuda se změní v dobrodružství, na
které nikdy nezapomene!

9,
13 169,-

9,
3
1 169,-

SLEVA 50 %
,75 149,Také vyšlo:

KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO –
CHLUPATÝ ZÁZRAK
KOUZELNÍ PONÍCI –
NOVÁ KAMARÁDKA

2

Věk: 8+, 165 × 220 mm, brož., 46 str.

Věk: 5+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

4,
8
1 229,-

Čarodějnice Lexa vaří svoji oblíbenou dýňovou polévku. Dnes se jí ale vůbec nic nedaří.
Nejdřív jí do polévky spadnou začarované
houby a potom se splaší i její kouzelná hůlka.
Ani u kouzelníka Vika není všechno tak, jak
má být. Jak tyto zmatky dopadnou?
Zapojte svého předškoláka a nechte ho
„číst“ pomocí obrázků. Naučí se sledovat
text a seznámí se s velkými písmeny abecedy. Kni,4
ha je vhodná také pro
18 229,prvňáčky, kteří se učí číst
genetickou metodou.

MILUJU KONĚ
Jsi-li opravdový fanoušek koní, pak je tato
kniha přesně pro tebe! Najdeš v ní všechny
důležité informace týkající se koní, jejich
chovu a anatomie, potřebného vybavení,
vhodné péče a ještě mnoho dalšího. Kniha
ti odpoví na spoustu otázek počínaje tvou
první jezdeckou hodinou a případnou účastí na závodech konče. Tak neváhej a vstup
do světa koní a poníků!

SMYSLOVÉ VNÍMÁN

26

Í KONÍ

na noĈním
jsi už nĒkdy byla
Zrak: Jestliže
oĈi zvyknou na
znáš. ćasem si
KonĒ
výletĒ, pak to
dobĐe v noci nevidíme. vidí
dne
tmu, ale opravdu
lépe než my. Ve
vidí ve tmĒ o trochu
barevné
ne stejnĒ široké
konĒ i barvy, ale
my lidé.
dokážeme vnímat
spektrum, které

Mǎj kǎǈ a já
Sluch: KonĒ dokážou
stejnĒ
jako psi slyšet
velmi vysoké
tóny, které my
lidé nevnímám
e.
Tyto tóny se nacházejí
v oblasti
ultrazvuku. Svýma
ušima toho však
dokážou ještĒ
mnohem více
než jen
slyšet. Dávají
jimi najevo,
Sklopené uši znamenají jak se cítí.
napĐíklad
hnĒv nebo agresi,
dopĐedu nastražené
uši vyjadĐují zvĒdavost
a zájem.

napravo…

jednou
Jednou nalevo,
h,
po stranác
má kĖĐ oĈi
PonČvadž
zvlášĔ to, co
jejich mozek
co vnímají
zpracovává
okem, a to,
vnímají levým

velmi dobrý
ćich: KonĒ mají
krmiva, vody,
Ĉich! VĒtĐením
svého druhu
ostatních jedincĖ
(koČských
a jejich pozĖstatkĖ
najít všechno,
koblížkĖ) dokážou
V divoĈinĒ
co je pro nĒ dĖležité.
na základĒ svého
konĒ dokázali
poznat, jestli se
Ĉichu dokonce
šelma.
nenachází
v blízkosti

ChuĔ: ćlovĒk
má pĐibližnĒ 10
000
chuĔových pohárkĖ.
Víš, kolik jich
má
kĖČ? PotĐebuje
jich hodnĒ, protože
musí
pĐi pasení také
umĒt rozeznat,
které
rostliny má radĒji
nechat být, protože
jsou jedovaté.
KonĒ dokážou
rozlišit
sladkou, kyselou,
slanou a hoĐkou
chuĔ.

Hmat: KĖže konĒ
je velmi citlivý
smyslový orgán.
Už jsi nĒkdy
pozorovala konĒ,
když si na
jeho srst sedne
moucha? KĖČ
si
toho okamžitĒ
všimne a dokáže
pĐesnĒ na tomto
místĒ cuknout
svalem, a tím
narušitele klidu
opĒt zahnat. Jestliže
je koni
zima, vzpĐímí
se mu chlupy,
a vytvoĐí si tak
izolaĈní vrstvu.

ČTEME S OBRÁZKY –
JAK SE ŽIRAFA VYTAHOVALA
A DALŠÍ POHÁDKY
Věk: 4+, 205 × 288 mm, váz., 56 str.

ČTEME S RADOSTÍ –
ČÁRY, MÁRY, KŮŇ
Možná tomu úplně nevěříte, ale je to tak: Přání
se plní, doopravdy! A to bohužel i ta, která
jsme si zas až tolik nepromysleli, a která když
se stanou skutečností, nás dokážou pořádně
zaskočit. Jako třeba Julii. Dlouho snila o tom,
že bude mít opravdového koně. Poté co se ale
jednoho krásného rána objevil u ní v pokojíčku, byla z toho pořádně paf. Co bude dělat
s koněm v paneláku? To bude pěkná pohroma.
Nebo spíš legrace?

Věk: 8+, 215 × 280 mm, váz., 128 str.

4,
8
1 229,-

ČTEME SAMI – JAK SI VELKÁ MALÁ
HOLČIČKA OCHOČILA
,MĚSTO
59 ,1

199

Táňa je malá holčička, nejmladší z celé rodiny.
Přesto musí její maminka každé ráno vylézt na
židli, aby jí mohla zaplést copánky. Je totiž
hrooozně vysoká. Teď se navíc s celou rodinou
přestěhovala do nového neznámého města.
Poradíte jí, jak si má město ochočit?
Příběh doplněný krásnými ilustracemi je přizpůsoben čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. Jednoduchý text
a větší velikost písma jim usnad,9
ní první samostatné pokusy
15 199,o čtení.
Pracovní
listy
zdarma
ke stažení na
www.kmc.cz

Věk: 7+, 170 × 220 mm, váz., 80 str.

2
27

KVÍZ

pravým okem.

KonĒ jen
je velmi široké.
za sebou.
Zorné pole konĒ
pĐed sebou a pĐímo
nevidí nic pĐímo
a kromĒ
prostorové vidĒní,
Zato mají dobré
dobĐe do dálky.
toho vidí velmi

Také vyšlo:

9,
3
2 299,-

Ūešení: KonƝ
mají 35 000 chuǒových
pohárkǎ!

ČTEME S OBRÁZKY –
ČARODĚJNICE LEXA
A SPLAŠENÁ HŮLKA

Také vyšlo:

ČTEME SAMI – GENETICKÁ
METODA – JAK SI VELKÁ
MALÁ HOLČIČKA
OCHOČILA MĚSTO
Věk: 6+, 170 × 220 mm, váz., 48 str.

Pracovní
listy
zdarma
ke stažení na
www.kmc.cz

3

ZVÍŘECÍ POMOCNÍCI
Jsou s námi od nepaměti, některá jsou nám
blíž, z některých máme velký respekt. Přesto
nám pomáhají. Kdo? Psi, kočky, holubi, sloni,
rychlonozí gepardi, dokonce i zdánlivě úplně obyčejné husy. Že jsou pes a kůň důležitými pomocníky člověka, o tom asi nepochybujete, ale pochybujete v případě hus,
gepardů či delfínů? Pak otevřete knížku,
kterou právě držíte v rukou, pokochejte se
krásnými obrázky a přečtěte si příběhy
o tom, jak se z divokých zvířat stali neocenitelní přátelé nás lidí.
3 KOČKA
lísají se, tulí
Mňoukají, předou,
Kdo? Přece kočky,
se i protahují.
i micinky. Další
kocouři, mourci
nás lidí. Mají nás
odvěcí kamarádi
nejsou tak oddaní
rádi, ale zdaleka
na
poslouchat nás
jako psi. To tak
Ale
snu nenapadne!
slovo, to je ve
dlouho. Podle
přátelí se s námi
vykopávek se
archeologických
poblíž lidských
kočky pohybovaly
000
dávné době 10
sídel snad již v
konkrétně v oblasti
let př. n. l., a to
Blízkého východu.

Moc pěkně si
hrají a úplně
sami!
tko
Koťá

16

9,
19 249,-

Bětka je u babičky na vesnici jako v Jiříkově vidění. Bude zde v bezpečí, až se tu
budou ženit všichni čerti? A proč je tady
všechno takové popletené? Bětka tomu
babiččině bláznivému světu moc nerozumí, ale rychle si ho zamiluje. Komu by se
přeci nelíbilo, kdyby mu lišky dávaly dobrou noc!
Veselý příběh o dobrodružstvích všedního dne si s lehkostí pohrává s naším jazykem a seznamuje děti s celou řadou známých pořekadel.

KOČKY V EGYPTĚ

KOČKA A LOV
S ČLOVĚKEM
ou

Rádi
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Kde najdete myš
kočku!
tam najdete i

POMÓC, MYŠ

9,
15 199,-

si smlsn
na obilí.

Ó MÁ KOČKO,
OCHRAŇUJ MĚ!
Poněvadž kočky
chránily člověka
před
nebezpečným
i plazy, staly
důležitou a významnou se časem
součástí egyptského náboženství.
Představovaly
symbol
ochrany. A tak
zejména ženy
živé i ty
v hrobkách byly
obklopeny amulety
s vyobrazením
koček, kočiček
a kocourů,
aby je uchránily
před bodnutím
štíra,
hadím jedem,
ale také aby jim
zajistily
plodnost. Jak na
Rychle
tomto, tak i na
pryč nebo
Onom světě.
mě

snad ta kočka
chytí.
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Nejenom před
hlodavci, kočky
chránili člověka
i před hady
a štíry.

KAPITOLA 3
— KOČKA

pomáhají
kde zvířata

17

Věk: 4+, 170 × 220 mm, váz., 72 str.

Věk: 6+, 230 × 280 mm, váz., 56 str.

KARNEVAL V ZOO
O ředitele zoo Alfréda Prudkého se pokoušejí
mrákoty. Kam se poděli hroši, zebry nebo
opice? Místo nich se to tady hemží prapodivnými stvořeními. Opravdu kolem něj prošel
slomelák a žirafon? Naštěstí je tu Alfrédův kamarád ježek Ignác, který s fištrónem sobě
vlastním pomůže řediteli tuto karnevalovou
hádanku rozluštit. Pomůžete mu odhalit, kdo
je kdo? Vždyť brány zoo se otevřou už za pár
hodin!

9,
9
1 249,-

VŠECHNO O PÍRKU
Pod stromem leží pírko. Komupak asi patří?
Foukneš a už se vznáší k obloze, lehké jako pápěří… Peří je stejně rozmanité jako ptáci, kteří
se šatem přizpůsobují prostředí, kde žijí. Poznej
ty nejzajímavější druhy z říše ptáků a jejich peří,
které najdeš současně na velkoformátovém
plakátu.

9, ,1
2 269

KVESAL CHO CHO LATÝ
Pharomachrus mocinno
VĚTŠÍ SAMEC →
S DELŠÍM
OCASEM

36–40 cm

→ ČERVENÁ
HRUĎ

50 cm

9,
19 249,-

180–210 g

Posvátná zvířata

peří jako prostředek
obchodu
LÉTÁ POUZE
NA KRÁTKOU ←
VZDÁLENOST

Z

↑
HISTORICKÁ
MĚNA

44

dutiny stromů v horských
pralesích Kostariky občas
vyčuhují dvě dlouhá, zelená
ocasní pera. Když budeš
tiše čekat, možná zahlédneš
kvesala
i jejich majitele, samce
však musí
chocholatého. Nejprve
skočit
z dutiny vycouvat, pak
vzlétnout.
dozadu a až poté může
dlouhý
To proto, aby si svůj parádní
manévr
ocas nepoškodil. Podobný
jen sedí
musí pták provést, i když
se nejedná
na větvi. Ve skutečnosti
o ocasní pera, ale o prodloužené
Samice mají
svrchní ocasní krovky.
a méně
naopak ocásek krátký
těla.
červeného zbarvení naspod

↑
MÉNĚ
VÝRAZNÁ
SAMICE

Výskyt
STŘEDNÍ AMERIKA

MNOHÉ NÁRODY POVAŽOVALY
ZA
POSVÁTNÉ RŮZNÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ.
EGYPŤANÉ UCTÍVALI VRUBOUNA
POSVÁTNÉHO, SEVEROAMERIČTÍ
INDIÁNI ORLA SKALNÍHO. ČÍNSKÉ
KULTURY UCTÍVALY JEŘÁBA
MANDŽUSKÉHO A NĚKTERÉ JAPONSKÉ
KULTURY MEDVĚDY.

ŽIVOT VE VĚTVÍCH

Kvesal se živí převážně
ovocem, ovšem
nepohrdne ani hmyzem
či menšími žábami
a plazy. Pro mnoho ovocných
stromů,

např. hruškovce plodící
avokádo, je kvesal
významným šiřitelem semen.
K pohybu
ve větvích je dokonale
uzpůsoben
stavbou nohy, která má
první a druhý prst
namířený dozadu, kdežto
třetí a čtvrtý
dopředu. Prsty namířené
dozadu jsou však
nepohyblivé a jeho nohy
jsou celkově
krátké a poměrně slabé.
Pohyb na zemi
či po silnějších větvích
je tím pádem pro
kvesala obtížný, stejně
jako let na delší
vzdálenosti. Jeho krátká
silná křídla jsou
vhodná spíše k přeletování
mezi větvemi.

JEŘÁB MANDŽUSKÝ

VRUBOUN POSVÁTNÝ

BŮH VĚTRU

Také vyšlo:

VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ V ZOO

4

Věk: 4+, 210 × 275 mm, váz., 32 str.

Kvesal chocholatý byl
americkými indiány uctíván
jako
bůh větru a symbol bohatství.
Pro Maye a Aztéky
bylo jeho zelené peří symbolem
růstu rostlin, kdežto
nemožnost jeho chovu
v zajetí symbolem svobody.
Peří
kvesala se používalo jako
platidlo s hodnotou zlata!
Dokonce se z něj vyráběly
aztécké obřadní čelenky,
které směli nosit pouze
vladaři a kněží. Kvesal
byl
nejen uctíván, ale také
velmi přísně chráněn. Dodnes
je
národním ptákem Guatemaly
a je vyobrazen na vlajce
i státním znaku.

MEDVĚD HNĚDÝ

OREL SKALNÍ

45

Věk: 5+, 215 × 280 mm, váz., 64 str.

DIVOKÁ A KROTKÁ
ZVÍŘATA

KOUZELNÁ BERUŠKA
A ČERNÝ KOCOUR –
VAŘÍME
S BERUŠKOU

9,
9
1 249,-

Víš, že v každém roztomilém koťátku je
kus divoké šelmy? Že každý pes má
podobně skvělý čich jako jeho blízký
příbuzný, divoký vlk? Pečlivě si prohlédni tváře známých krotkých a divokých zvířat: Najdeš, co mají společného a v čem se od sebe liší? Kromě toho
se můžeš dozvědět spoustu zajímavých rozdílů nebo naopak překvapivých shod v jejich zvycích a chování.
Třeba přijdeš na to, že s vámi doma
bydlí vlastně takový malý vlk anebo lev,
a budeš jejich řeči
a duši lépe rozumět!

4,
8
1 229,-

Teď se můžeš i ty stát kuchyňskou superhrdinkou a všechny překvapit lahodnými pokrmy. Základ k posilnění na snídani, něco
lehkého pro rodinu k obědu a pak taky
překvapení pro kamarády na večer, aby si
všichni pochutnali a dobře se bavili. Pomůže ti 80 sladko-slaných receptů s jednoduchým návodem a s krásnými fotkami hotových jídel, na něž hned dostaneš chuť! I ty
máš v sobě ukryté další já, které ostatní
příjemně překvapí!
1DVļPQUV

Kůň

Zebra

Toustové košíčky s vejcem

Oproti svému divokému
příbuznému

uprostřed
Tohle černobílé stvoření
savany jen tak
světlehnědě zbarvené

působí důstojně a vznešeně.
Můžeme ho
vidět spokojeně odpočívat
ve stáji nebo skákat
přes překážky na koňských
dostizích. Dlouhá
hříva mu splývá podél
štíhlého krku. Na čele
může mít bílou lysinku
nebo flíček ve tvaru
hvězdy, na nohách zase
světlé či tmavé
ponožky nebo chlupaté
rousy. Křehká
kopyta mu chrání kovové

vypadá mírumilovně,
nepřehlédnete. Přestože
raubíř, který se rád
ve skutečnosti je to pěkný
válí v hromádce prachu!
pere. Ještě raději se ale
stádem často putuje
S velkým pruhovaným
vodou.
z místa na místo za čerstvou

Ingredience

Rada mistra Toma

QCUVQX©JQ

8[MNGRPKXGLEGFQUMNGPKEG

5PCFPQJQRCMRėGNKLGğ
FQQVXQTWX MTCLEK

ƾMTCLEGEJNGDC PCRėQD[ÍGLP©JQPGDQV
ƾXGLEG
LGP©RCļKVM[
ƾNļEGPCFTQDPQPCMT¡
ƾNļKÍMCO¡UNC
ƾNļKÍMCQNKXQX©JQQNGLG
ƾUĭNCRGRėMFQEJWEGP
ƾPÛMQNKMNUVMĭDC\CNM[

Metamorfóza

Postup

/UVQEJNGDCRQWļKLX¡P
QÍMW
<UM¡ğVCMUNCFMQWXCTKC
PVWV©VQ
FQDTQV[/ĭļGğLKRCMQ\
FQDKV
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X[MTQLUVėGFMTCLEG

podkovičky.
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G
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-TCLEGQDTCģCFQLGL
&QEJWģUQNCRGRėGO
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Rebel
z t r av n at ý c h
plání

Vznešený
společník
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-TCLEGRėGOUVKPCVC
CMQPGELGRQU[R
MWEJ[ćUM¡QDTCEGÍMC0
C\CNM[
RCļKVMQWCQ\FQDNUVM[D
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Věk. 6+, 200 × 200 mm, váz., 44 str.

VÁNOČNÍ HRÁTKY
PRO ŠIKULY

+

Věk: 6+, 225 × 255 mm, brož., 96 str.

VÁNOČNÍ HRÁTKY
PRO ŠIKULY 2

Obě knížky pro všechny od 7 do 107 let přinášejí řadu návodů na skvělé výrobky, které jsou vyzkoušené
i v praxi. Tentokrát všichni šikulové slaví Vánoce a přinesou vám originální náměty na vánoční dárky pro
kamarády i rodiče a také spoustu nápadů, jak si vytvořit vlastní vánoční ozdoby a dekorace, a vánoční
origami jako bonus.

za

2 k íž y
n e

KABRŇÁCI
Prosíme o pozornost! Napněte uši, zbystřete zrak –
rozdělují se ocenění. Poputují do nejrůznějších koutů světa mezi nejrozličnější živočichy. Držitelé cen
jsou malí i velcí, chlupatí, štětinatí i opeření a hlavně
náramně šikovní: chytří, pilní, ochotní spolupracovat, neúnavní v produkci věcí prvotřídní kvality.
Pojďte otevřít tuto knížku a podívat se, jací
kabrňáci nás obklopují
a proč nám dělá radost,
,229
když se dostanou do
naší blízkosti.

4,
8
1

SLEVA 40 %
169 + 149,- = 318,-

189,-

Oceněný VČELA MEDONOSNÁ
Apis mellifera

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

Délka: 12–25 mm
Barva: žlutá a hnědá, případně šedá či černá
Věk: 6 týdnů – 5 let
Státní příslušnost: téměř celý svět
Oblast působnosti: všude, kde kvetou
rostliny

Papírový
stromek
Jak na to!

vystřihneme
a
Ze zeleného papíru
jako harmoniku
kterou
stromeček, poskládáme
nůžkami dírku,
uprostřed uděláme a stromeček rozložíme.
protáhneme brčkovystřihneme hvězdu
Ze žlutého papíru
na špičku.
a sešívačkou přicvakneme
do květináče.
Stromeček zapíchneme

PYL A TO OSTATNÍ
Bez včel by na světě bylo ouvej. Nikdo by
si nezamlsal slaďoučkého medu, nemohli
bychom pomáhat svému zdraví propolisem
nebo jedem získaným ze žihadel, ... A hlavně:
chyběli by hlavní opylovači rostlin, a to by
bylo pro přírodu moc špatné! Včelky jsou
nepostradatelné.

at:
Co budete potřebov
papír (lépe pevnějzelený a žlutý
kancelářskou
ší), nůžky, brčko,
sešívačku.
20–30 minut

Ocenění se uděluje
v kategoriích:

Čas:

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

opylování rostlin
a poskytování
úžasných výrobků
6

9

4

Věk: 6+, 145 × 205 mm, brož., 128 str.

Věk: 6+, 215 × 280 mm, váz., 36 str.

5

STARÉ POVĚSTI
ČESKÉ – PRO DĚTI
Staré pověsti české by měl znát každý kluk
či holka. Příběhy jsou převyprávěny tak, aby
jim s pomocí krásných ilustrací porozuměly
i malé děti.
O praotci Čechovi, Libuši a Přemyslovi, dívčí
válce, o Horymírovi, o siláku Bivojovi, blanických rytířích… a mnoho dalších.

4,
8
1 229,-

PANOVNÍCI
ČESKÝCH ZEMÍ –
PRO DĚTI

4,
18 229,-

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky naší země, o kterých
se učí ve škole.
Dozvíte se například:
– jakou přezdívku měl v Čechách Zikmund,
– že Rudolf II. miloval tajemství astrologie,
alchymie a magie, také s kým se nesnášel
a kdo ho chtěl zbavit vlády,
– v kolika letech nastoupil na trůn Jan Lucemburský,
– že Marie Terezie byla jedinou ženou, která panovala
4,
Českému království,
4
,
9
1 17
a mnoho dalších zajímavostí.

SLEVA 50 %
5,
11 229,-

Vyšlo také:
Také vyšlo:

PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ
(AUDIOKNIHA PRO DĚTI)

BABIČKA – PRO DĚTI
Věk: 6+, 216 × 276 mm, váz., 48 str.

LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II –
2 NOVÉ PŘÍBĚHY

9,
9
1 249,-

Olaf se naučil číst a tahle jeho nová dovednost ho zcela pohltila.
Přečtěte si dva nové příběhy o tom, jak
to dopadlo, když zastupoval starého
knihovníka v městské knihovně, a jak tentokrát skončil všemi tak oblíbený večer
rodinných her.

6

Věk: 5+, 205 × 285 mm, váz, 64 str.

Věk: 7+, 216 × 276 mm, váz., 56 str.

MOJE RECEPTY –
ZÁPISNÍK
Vzpomínáte na chvíle, kdy vaše maminka nebo
babička vytáhly ze skříně voňavý, lehce ušmudlaný sešit a začala se péct bábovka, vánoční
cukroví nebo nějaká jiná dobrota? Takový zápisník se dědí z generace na generaci a je považován za rodinné stříbro.
Vytvořte si i vy svůj vlastní poklad. Svou kuchařskou knihu, do níž budete zapisovat recepty na
jídla, která vám chutnala. Recepty, které chcete
zaznamenat nejen pro sebe, ale i pro svoji dceru, syna, vnučku nebo snachu.

165 × 240 mm, brož., 160 str.

9,
5
1 199,-

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO
9,
HÁJKU – LIŠTIČKA
13 169,A VÍLA
Pokaždé když sourozenci Tom a Molly navštíví svoji babičku, zažijí něco mimořádného. Aby také ne, vždyť bydlí jen kousek
od magického místa, kde se pořád něco
děje.
Tentokrát najdou u babičky v kůlně prochladlé liščí mládě a pomohou mu najít
cestu domů. Lišče je pak zavede do kouzelného světa, kde potkají bezradnou vílu,
která potřebuje poradit s opravou domečku. Neváhají ani chvilku
a společně se pustí do
práce. Budou ale dost
šikovní?

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA –
9,
POPLACH U HASIČŮ
5
1 199,Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Klárka zas
není obyčejná holka – na rozdíl od ostatních
lidí totiž dokáže vidět duchy. Jejich detektivní
kancelář je proto jako stvořená pro řešení zapeklitých záhad!
Povídá se, že na místní hasičské stanici mají
trable s novým psem Sparkym. Z neznámých
důvodů štěká a vyje před dveřmi do klubovny.
Když jeden z hasičů spatří v noci stín, který se
plíží stanicí, je jasné, že Klárka a Kaz mají nový
případ.

9,
13 169,-

ní

9,
11 149,Vyšlo také:

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA –
 TAJNÝ POKOJ
 DUCH PŘICHÁZÍ V PĚT
Věk: 7+, 130 × 200 mm, váz., 96 str.

Věk: 7+, 130 × 193 mm, váz., 128 str.

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
,ROZTOMILÁ LAMA
29

ZACHARIÁŠ A TAJEMSTVÍ
STŘÍBRNÝCH TENISEK

Ema život v Záchranné zoo strýčka Horáce
zbožňuje. A protože dokáže mluvit se zvířaty, je tam vždy vítanou pomocnicí.
Nejnovějším přírůstkem do zahrady je roztomilá lama a Ema se těší, že bude hvězdou
připravované zimní show. Její krásné oči
jsou však malinko smutné. Byla zvyklá žít ve
stádě a najednou je sama. Najde pro ni Ema
nové kamarády?

Dvojčata Lí a Ráďa se právě přistěhovala do Prahy
a cítí se zde trošku ztraceně. Když potkají ducha
Zachariáše, který jim nabídne, že je Prahou provede a seznámí je s historií, mají velkou radost.
Kdyby jen děti tušily, že součástí Zachyho průvodcovských služeb bude i osobní setkání s dalšími
pražskými strašidly a duchy známých osobností!
Inspirujte se příběhem a sami navštivte strašidelná místa pražská! Na konci knížky najdete mapu
i tipy na procházku.

1

9,
12 159,-

,159

9,
9
1 249,-

9,
12 159,Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO –
 ROZPUSTILÁ PANDA
 POPLETENÝ TUČŇÁK
Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 120 str.

Věk: 7+, 148 × 210 mm, brož., 136 str.

7

LEGO® HIDDEN SIDE™.
DUCHOVÉ Z DRUHÉ
STRANY

LEGO® HARRY POTTER
KOUZELNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ

Jestli si troufáš, otevři tuto knihu a seznam se s Jackem, J. B., Parker, Douglasem a Spencerem, kteří
loví přízraky všech druhů i velikostí! Polap duchy
tím, že vyřešíš hádanky,
vypátrej občany posedlé
běsy v hrůzostrašných ak,tivitách a přečti si děsivé
199
komiksy i příběh o dobrodružstvích, která Jack prožil. Pomoz udržet skrytou
stranu Newbury opravdu
skrytou!

Přátelé, škola, sporty a kouzla – kdo na to všechno
má mít čas? No přece šikovní čarodějové a čarodějky! Pomoz Harrymu, Hermioně a Ronovi vyřešit
hádanky, projít různými
bludišti a dokončit zajímavé aktivity, abyste si
,tak všichni společně pro199
cvičili své kouzelnické dovednosti. Sestav minifigurku Hermiony, přidej se
k této superchytré kouzelnici, seznam se s novými kamarády a prožijte
spolu spoustu vzrušujících dobrodružství.

Věk: 7+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

Věk: 7+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

9,
5
1

9,
15

9,
11 149,-

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –





8

OSAMĚLÝ KRÁLÍČEK
NEZBEDNÉ KŮZLÁTKO
NAŠLO SE KOŤÁTKO!
UZDRAVENÝ PONÍK
Věk: 7+, 129 × 193 mm, váz., 128 str.

9,
5
1

9, 1
1 149,

Evan s Hanou najdou ve sněhu promrzlou červenku. Chytila se do
pasti a nemůže se hýbat. Hned zavolají na pomoc zvířecí záchranáře. Podaří se jim ptáčka vyprostit včas? Stále totiž velmi hustě
chumelí a sněhu přibývá…
Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří pomáhají zachraňovat zvířátka.

9,
11 149,-

Seznam se s nejnadšenějším opravářem v LEGO®
City – Harlem Hubbsem! Tento dobrosrdečný kutil
velice ocení, když vyřešíš všechny hádanky a aktivity
v knížce. Přečti si o Harlových (občas nešťastných)
dobrodružstvích, sestav
jeho minifigurku a porozhlédni se po lidech, kteří
,potřebují „pomoc“!
199

Věk: 5+, 205 × 288 mm, brož., 32 str.

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
ZASNĚŽENÁ ČERVENKA

Příbě , k e é s
s u čně al !

LEGO® CITY. KDYŽ
MŮŽU, POMŮŽU!

9,
11 149,-

9,
11 149,-

MŮJ VÁNOČNÍ
DENÍK
Chceš si zkrátit čekání na Štědrý den?
S tímto deníkem se v prosinci rozhodně
nudit nebudeš. Najdeš tu kulinářské tipy
na přípravu báječného punče, sušenek
nebo cukroví. Podle návodu můžeš vyrábět vánoční ozdoby, přáníčka či dárky pro
své blízké. A co vyzkoušet novoroční wellness a v klidu si uspořádat myšlenky a plány na příští rok?
Na stránkách deníku je spousta místa na
zápisky, kreslení, vlepování
obrázků i fotek. Tak si ten adventní čas užij!
9,

BETHANY
A NETVOR

9,
13 169,-

Ebenezer Pinzer je na svých 511 let neskutečně pohledný muž. Na půdě svého
okázalého sídla totiž chová netvora, jehož krmí vším možným i nemožným, a on
mu na oplátku zvrací kouzelné lektvary,
které ho udržují mladým a krásným.
Netvorovy požadavky jsou ale čím dál
nenasytnější. Teď si přeje nějaké roztomilé, pěkně šťavnaté dítko. To už je trochu moc i na Ebenezera. Přece mu nepředhodí tu drzou, přesto okouzlující
dívku – Bethany?

9,
21 269,-

13 169,-

Vyšlo také:

MŮJ TVOŘIVÝ DENÍK
Věk: 8+, 136 × 190 mm, brož., 152 str.

Věk: 8+, 140 × 205 mm, váz., 216 str.

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –
VYSTRAŠENÝ ZAJÍČEK

9,
5
1 199,-

Anetka, Matěj a jejich kamarád Bořek objeví ve křoví na sídlišti králíka. Napadne je, že jde o domácího mazlíčka, který někomu utekl. Matějův tatínek však
dětem vysvětlí, že to není něčí králík, ale divoký zajíc!
Jedno deštivé odpoledne začnou zajíce během venčení nahánět dva psi
a ušák zůstane vyčerpaně ležet na dětském pískovišti. Děti s tatínkem ihned
zavolají do záchranné stanice. Přijedou záchranáři na pomoc? Bude zajíc zase
v pořádku?

9,
15 199,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

9,
15 199,-

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM –





STATEČNÝ ČÁP
STAROSTLIVÁ VEVERKA
PORANĚNÝ SOKOL
ZVĚDAVÁ LIŠTIČKA
Věk: 8+, 129 × 193 mm, váz., 136 str.

9

POPRASK VE
STAROVĚKÉM EGYPTĚ
Vítej ve starověkém Vesetu! Náš milovaný faraon Ramesse II. je v nebezpečí! Pouze ty můžeš překazit spiknutí a zachránit nás všechny!
Na nic nečekej a pusť se do vyšetřování, které
prověří tvé detektivní schopnosti!

9,
23 299,-

9,
23 299,-

Také vyšlo:

POPRASK VE
STAROVĚKÉM
ŘECKU

VELKÁ LOUPEŽ
MAZLÍČKŮ
Fazolka věděla, že vždy nebyla tím nejvzornějším psem. Nikdy se však nepovažovala
za vyloženě špatného psa – až do osudného
rána, kdy její majitelka, paní Pamlsková,
upadla na podlahu. Nutno podotknout, že
podlaha byla kluzčí než obvykle, a to především proto, že se na ni Fazolka zrovna vyzvracela.
Fazolka a její kamarádi teď musí přijít s plánem, který jim zajistí obživu v případě, že už
se o ně paní Pamlsková nebude schopna
nadále starat. Podaří se našim zvířecím kamarádům provést loupež století?

Gam o ,
ve k e ém i
h in T !

Vel á

Věk: 8+, 230 × 310 mm, váz., 48 str.

VTIPY PRO DĚTI
O ZVÍŘATECH
Smích léčí a soužití se zvířaty také, anebo alespoň s většinou z nich, a v této knížce děti najdou
obojí – legraci i oblíbená zvířata. Některé vtipy
děti snad potěší i rozesmějí a zvířaty se to zde
jenom hemží – zahafají na vás psi všech možných
ras, hřbet si protáhnou větší i menší kočky, zadupou na vás licho- i sudokopytníci, několikrát se
oženete po hmyzu a určitě budete fandit hlemýžďům při jejich nekonečných cestách…

9, 1
1 149,

9,
23 299,-

c a š ě vě ší eg

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 280 str.

ÚNIKOVKA:
STRAŠIDELNÝ DŮM
Ze strašidelného domu vede jediná cesta
ven. Abyste z něj vyvázli živí a zdraví, musíte
vyřešit řadu hádanek a získat sedm slov tvořících kouzelnou formuli. Dům je plný nočních tvorů od krvežíznivých upírů přes duchy
až po Frankensteinovo monstrum, které zastává post kuchaře. A všichni vidí v malém
návštěvníkovi hlavně chutnou svačinku.

9, 5
1 199,

9, 5
9
1 1 9,

Také vyšlo:

ÚNIKOVKA: TAJUPLNÝ OSTROV

10

Věk: 8+, 115 × 205 mm, váz., 88 str.

Věk: 8+, 145 × 205 mm, brož., 96 str.

PONÍK VĚTRNÍK 2.
NEROZLUČNÍ
PŘÁTELÉ

ZERO WASTE
PRO DĚTI

4,
4
1 179,-

Chceš pomoci naší planetě? Řešení je jednoduché: žádné odpady! Díky 32 zero waste
(bezodpadovým) výzvám zjistíš, že omezit
vy tváření dalších odpadků může být nejen
snadné, ale dokonce i zábavné! Toužíš se stát
superekologickým hrdinou nebo hrdinkou?
Jde se na to! S pomocí této knížky se naučíš:
recyklovat staré oblečení, namíchat si vlastní
ekologickou kosmetiku, připravit si úsporná
jídla i nápoje a vyrobit si praktické pomocníky z odpadových materiálů.

Bily prožívá nejšťastnější okamžiky. Ve stájích
se stará o milované koně a díky svému kamarádovi, poníku Větrníkovi, se může vyhoupnout do sedla, kdykoli se jí zachce. Ale i když
už Bily ví, jaké to je, uhánět s větrem o závod
na koňském hřbetě, její nejtajnější přání se jí
přeci jen nesplnilo. Ráda by, aby poník, jehož
zachránila z cirkusu, patřil jen jí… Navíc ji čeká
nelehký úkol: když se na nedaleký statek po smrti rodičů při,stěhuje samotářská Betty, Bily
4
bude muset vymyslet, jak se
14 179,s ní spřátelit.
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Zeptej se na radnici vaší čtvrti
nebo obce, jestli obyvatelům
rozdávají kompostéry. Pokud
ne, nějaký si kup nebo vyrob
z dřevěných prken. Odkládej
stranou organické zbytky:
jablečné ohryzky, slupky
z ovoce a zeleniny, zbytky jídel,
kávovou sedlinu, čaj, vaječné
skořápky…

*DS@CXLNBJNMSDIMDQĸ 
YSQãBăLRDUSNLŇ!M@UăB
IDSNIHMôCNL@@IHMôTOQ@QNCHïĸŇ

Také vyšlo:

9,
9
1

3
3

Občas tuto směs
provzdušni, bude
se přirozeně
rozkládat.

4

4

Po 6 až 9 měsících
se odpadky promění
v kompostovou zeminu, za
kterou ti zahrádka poděkuje!

!G@d!I@J
RHLãLSDCXONQ@CHS
6XCQł 
TJãłTSHSNŇ
12

Věk: 8+, 145 × 205 mm, váz., 104 str.

Experti z Mojangu vám v oficiální příručce poradí,
jak v úplně nové hře Minecraft Dungeons vyzrát na
ničemného Arci-illagera
a jeho záludné pomocníky, s nimiž drancuje
zem a ohrožuje nebohé
,249
vesničany. Zjistěte, jak
bojovat proti nebezpečným mobům či jak používat vzácné itemy.
Osud nás všech leží ve
vašich rukou, udatní hrdinové. Ukončete Arci-illagerovu hrůzovládu
jednou provždy!

Smíchej vlhké kuchyňské zbytky se suchým
materiálem (listí, kousky neběleného
kartonu, dřevěné piliny) a dodržuj
následující poměry: dvě třetiny vlhkého
odpadu na třetinu suché hmoty.

!KDONJTCUľJNMMãMDMă ATCNT
RDQDBXJKNU@SIDMNLK@GUD@NA@KX
YSUQCôGNOK@RST

PONÍK VĚTRNÍK 1.
LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

2
2

4NIDOQ@UC@*DRSKHIDSģăCăQM@ 
CNJSDQôO@SģăĦ UľJNMMã YQDBXJKTIă
RDS@CXUĦDBGMXOK@RSNUôNA@KX 
HSXLöJJôJDKăLJXNCINFTQST
MDANRãïJXNCRSQNTG@MôGNRľQ@ 

3TODQŇ

MINECRAFT –
PRŮVODCE HROU
DUNGEONS

9,
3
2 299,-

15

Věk: 8+, 170 × 220 mm, brož., 80 str.

MINECRAFT –
EPICKÉ ZÁKLADNY
Ti nejlepší stavitelé jsou připraveni vám předvést
své parádní výtvory včetně létajících vzducholodí
nebo podvodních úkrytů. Naučte se jejich unikátní
vychytávky a naslouchejte jejich radám, abyste sami mohli postavit pozoruhodné budovy i složité
ruditové mechanismy.

4,
6
2 329,-
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MINECRAFT –
CHYŤ CREEPERA A DALŠÍ
MOBY
Vydej se na pomoc pěti průzkumníkům, kteří loví
nepolapitelné moby. Lov se ovšem příliš nedaří,
a tak zoufale potřebují, aby jim někdo pomohl splnit
jejich úkol!

9,
3
2 299,-
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36

Věk: 8+, 148 × 210 mm, váz., 96 str.

Věk: 8+, 245 × 300 mm, váz., 96 str.

Věk: 8+, 245 × 300 mm, váz., 40 str.

11

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
KONÍKOVA ZÁHADA

4,
5
1 189,-

Lotce se stále zdá o jednorožcích. Ví, že mají
nějaké potíže a nutně potřebují její pomoc.
Co má ale udělat? A stihne to vůbec? Její
maminka se totiž už brzy vrátí ze zahraničí,
a i když se na ni strašně moc těší, nedokáže si
představit, že bude muset opustit strýčka
a jeho kouzelný obchod s mluvícími zvířaty.
Co tomu její chlupatí kamarádi řeknou?

4,
15 189,-

LILY A JÁ

9,
11 149,-
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Také vyšlo:

MAGICKÁ ZVÍŘATA –
 PTAČÍ TRIKY
 PSÍ KOUZLA

22

Věk: 9+, 129 × 193 mm, váz., 112 str.

SUPERHRDINOVÉ
BEZ MASKY
Kdo je to superhrdina? Někdo, kdo vládne
nadpřirozenými silami? Jasně, to ale zdaleka není vše!
Při pročítání stránek této knihy zjistíš, že
historie je plná talentovaných mužů a žen,
kteří vynaložili velké úsilí, aby udělali ze Země lepší místo pro život nás všech. Vydej se
na cestu po boku SUPER, ale zároveň zcela
obyčejných HRDINŮ, kteří ti pomohou najít
tvé vlastní superschopnosti a inspirují tě
k tomu, jak je můžeš využít.

9, 3
2 299,

Věk: 9+, 145 × 205 mm, váz., 288 str.

VLAK DO ZÁZRAČNÝCH
SVĚTŮ – PROKLETÁ
ZÁSILKA

Albert Einstein

9, 3
2 299,

Když uprostřed noci zastaví v obýváku jednoho spícího domu kouzelný expres, jedenáctiletá Suzy naskočí na palubu a vyrazí za
dobrodružstvím. Neobyčejný vlak řídí trollí
doručovací služba, která dodává zásilky do
všech koutů Unie Zázračných světů. Suzy
je okamžitě jmenována poštovní agentkou
a svou první zásilku musí doručit nejobávanější čarodějnici Unie, lady Soumračnici.
V balíčku se navíc skrývá něco, co rozhodne o osudu Zá,4
6 9,- zračných světů…

2

32

1879–1955

Tvrdí se o mně,
že jsem byl génius,
ale s tím já nesouhlasím
ČLOVĚK, který
se však vyznačoval
. Byl jsem NORMÁLN
OBROVSKOU
Í
matematiku a
ZVĚDAVOSTÍ.
fyziku, dva vědní
Miloval jsem
obory, které mnozí
se ale zamyslíte
považují za složité.
nad mým nejslavnějším
Když
vzorcem E=mc 2
komplikovaný,
, nezdá se nijak
no ne? Říká, že
zvlášť
energie nebeských
krát rychlost
těles se rovná
na druhou. No
jejich hmotnosti
dobrá, možná
to není úplně
vzoreček nám
jednoduché. Jediný
nicméně odhalil,
jak převést hmotu
krátký
znamenal ve vědě
v energii a naopak.
zásadní průlom.
Tento objev
Jestli
jsem
SCHOPNOST,
tedy kdy měl
vděčím za ni tomu,
nějakou SUPER
ŽE MI BYLO
CO JSEM MĚL
UMOŽNĚNO
RÁD. Každý je
STUDOVAT,
génius. Pokud
podle schopnosti
však budete chtít
šplhat na stromy,
posuzovat rybu
prožije celý život
v domnění, že
je hloupá.

Také vyšlo:
25

12

9,
3
2 299,-

Dvanáctiletá Olive nade vše miluje psy. Maminka jí umřela už dávno a teď ztratila i tatínka.
Nastěhuje se proto k dospělé nevlastní sestře
Maudie. Ta jí nejdříve nechce psa dovolit, protože jejich život je už tak dost chaotický, ale
pak se Olive naskytne příležitost starat se
o štěně, ze kterého se má stát asistenční pes.
Olive vychovává Lily, jak nejlépe dokáže, protože jen ta nejschopnější štěňata se mohou
stát vodicími psy. Zároveň ale ví, že pokud Lily
zkouškou projde, Olive ji navždy ztratí...

Věk: 9+, 215 × 270 mm, váz., 88 str.

VLAK DO ZÁZRAČNÝCH SVĚTŮ 2 –
VELKÁ OBLAKOVÁ LOUPEŽ
Věk: 9+, 142 × 200 mm, váz., 368 str.

OHNIVÁ KŘÍDLA –
NEJZÁŘIVĚJŠÍ NOC

9,
27 349,-

Slunéčka byla vždy odhodlaná udělat vše, aby se
dračí proroctví naplnilo. Sama má nápady, jak pomoci. Zprávy však nejsou dobré. Budou ostatní
dráčata naslouchat jejím radám a společnými silami
konečně urovnají spory mezi dračími kmeny? Podaří se zvolit novou královnu celé Pyrrhie?
Událost, která nastává jednou za sto let, se blíží.
Přichází nejzářivější noc – okamžik, kdy všechny tři
měsíce stanou v úplňku. Bude předzvěstí štěstí,
nebo zkázy?

4,
26 329,-

4,
26 329,-

JULIETTE
V NEW YORKU

9,
5
1 199,-

Světoběžkyně Juliette se vydává na pár
dní do New Yorku. Na programu má Times
Square, Central Park, Chinatown, preclíky
a nakupování. Stráví úžasný týden ve městě, které nikdy nespí! A to ani nepočítá
s tím, že si tam najde nové přátele, se kterými zažije neuvěřitelné dobrodružství!

9,
23 299,Také vyšlo:

OHNIVÁ KŘÍDLA –
 SKRYTÉ KRÁLOVSTVÍ
 TEMNÉ TAJEMSTVÍ
 DRAČÍ VĚŠTBA

Kom

Věk: 9+, 140 × 205 mm, váz., 320 str.

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

9,
9
1 249,-

vý ý et

N. .

Věk: 10+, 210 × 295 mm, brož., 48 str.

ZÁBAVNÉ RÉBUSY
A HLAVOLAMY
PRO BYSTRÉ DĚTI

9,
3
1 169,-

Pálí to vašim dětem, ale příklady z učebnice matematiky je nebaví? Nabídněte jim tuto publikaci!
Ocení ji ti, kteří hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl. Najdete zde zebry, algebrogramy, slovní úlohy, číselné řady či šifry. Nechybí cvičení na prostorovou a plošnou představivost nebo
logiku děje.
Úlohy jsou vhodné pro školáky od 11 let. Dají se
využít jako zpestření školní výuky nebo k domácímu procvičování.

9,
11 149,-

9,
13 169,Také vyšlo:

 ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
A LOGIKA PRO BYSTRÉ DĚTI
 ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
A LOGIKA PRO BYSTRÉ DĚTI 2
Věk: 9+, 210 × 297 mm, 56 str.

Věk: 11+, 163 × 235 mm, brož., 96 str.

13

KLUB TYGRŮ –
HŘBITOV DINOSAURŮ

KLUB TYGRŮ –
LÉTAJÍCÍ PŘÍZRAK

KLUB TYGRŮ –
ŽRALOČÍ PEVNOST

Během návštěvy Las Vegas překříží Biggi, Luk a Patrik cestu podivnému vědci a zhatí mu jeho šílené
plány. V tu chvíli se pozlátko luxusního města plného heren a zábavy promění v noční můru!
Kamarádi z Klubu Tygrů se
na vlastní pěst pustí do
hledání tajemného hřbitova dinosaurů, i když vědí,
,179
že při tom riskují vlastní životy. Krutý a bezohledný
protihráč totiž vláká každého, kdo na pohřebiště
vkročí, do smrtelné léčky.
Podaří se jim záhadné místo najít a šíleného vědce
zastavit?

Přidej se k detektivům z Klubu Tygrů! Nenech si uniknout nic podezřelého a pomocí superlupy hravě přijdeš každé záhadě na kloub. Vydej se s Biggi, Patrikem a Lukem na dobrodružné prázdniny do malé
norské vesničky, která
je zahalena tajemstvím.
Před rokem se zde zřítilo letadlo a od té doby
,179
se nad jezerem vznáší
tajemný svítící objekt.
Všichni dostávají strach.
Je to skutečně duch zříceného letadla? Přinese
neštěstí a zkázu?

Klub Tygrů tráví prázdniny u moře. Během jedné noční výpravy se Biggi, Luk a Patrik setkají s pomateným
mužem, který vzbudí jejich zvědavost. Co je za podivnými událostmi, které se tu odehrávají? Lidé si vyprávějí o za topené ruině
hradu a o obrovských
žralocích. Podaří se Klubu Tygrů odhalit pravdu?
,179
Pátrání je dostane na stopu zločinu a nakonec se
ocitají v ohrožení života.
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Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 120 str.

ZÁZRAK JMÉNEM
VODA
Voda je základ života. Kde se ale na Zemi
vzala, kolik jí je a může někdy dojít? Jaké má
vlastnosti, kde všude ji najdeme a jak moc je
důležitá pro život? Jak vzniká pitná voda a jakým způsobem se dostává do domácností?
Srozumitelné odpovědi, další zajímavosti
a nečekané souvislosti najdete v této krásně ilustrované encyklopedii. Nechybějí zábavné pokusy a tipy, jak o vodu pečovat.
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Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 120 str.

9, 1
2 269,

Věk: 10+, 205 × 280 mm, váz., 88 str.

Věk: 9+, 120 × 180 mm, váz., 120 str.

OBJEVUJ SVĚT
ZVÍŘAT – PODIVNÍ,
DIVOCÍ, ÚŽASNÍ!

9, ,1
3 399

Profesor Tim Flannery už dokázal mnohé: objevoval nové živočichy, vykopával kosti dinosaurů nebo se potápěl v řekách plných krokodýlů. Zároveň zná odpovědi na tyto otázky:
Opravdu existují zombie medúzy? Která zvířata jedí hovínka? A proč to vlastně dělají?! Mohou ti upíři vysát krev? Který hmyz pije slzy?
Tato cesta do hlubin zvířecí říše je nabitá překvapivými informacemi a vtipnými ilustracemi. Během ní se budete smát nahlas… i šklebit
odporem!

Věk: 8+, 190 × 254 mm, váz., 256 str.

TŘASKAVÉ POHÁDKY
… ANEB MALÝ CHEMICKÝ
BESTIÁŘ

,9
23 299,-

Víte, že chemické prvky a sloučeniny vedou stejně
jako my lidé bohaté životy plné zvratů třaskavějších než nejsilnější chemické reakce? Pokud vás
zajímá, jakou obživu si zvolilo Olovo, kam jezdí na
prázdniny Vodík s Kyslíkem nebo co se stane,
když onemocní Rtuť, a chcete se při tom i něco
dozvědět, je tohle kniha určená přímo vám. Sedmero pohádek pobaví, dojme i poučí a hlavně
ukáže, že chemie je daleko živější, než si vůbec
dokážete představit.
Těžká věc

„Třeba na ryby.
Na ryby by bylo
hezký jít. I s Markétko
Tam bývá takový
klid. A ticho.
u.
Na rybách.“

a taky: „Tato
hou!“
nakláněl k osmé
votní pojišťovno
celý svět zrovna
A protože se
za dveřmi osmkrát: .
dině, ozvalo se
, plum-bum
„Plum-bum, plum-bum, plum-bum.
Plum-bum, plum-bum .“
doby.
Plum-bum, plum-bum odbily konec pracovní
věštírny
někdo překotně
To hodiny v rohu
klíčem, když
Olovo užuž otáčelo
přes
zaklepal na dveře. zaráčkovalo Olovo dotčeně
!“
„Mám zavřeno…
dveře.

Kni ,

k e és

o t n š!
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Věk: 8+, 165 × 225 mm, váz., 112 str.

100% NEOFICIÁLNÍ
FORTNITE – VŠECHNO
O HŘE

9,
9
1 249,-

Je tu novinka o Kapitole 2! Mapa je sice jiná,
ale Fortnite je stále plný zběsilých přestřelek a neméně překotného stavění a parádních emotů. K tomu se můžete těšit na
atraktivní novinky, třeba rybaření a motorové čluny!
TEG
ÚTOČNÉ STRA

IE

ě
pokud dostatečn
přinést vítězství, sama nezajistí
hra mohou často
nikdy vám
nebo agresivní
je skvělá, ale
Útočení na hráče
zbraním. Obrana
jednu eliminaci.
stavění i svým
potřebovat alespoň
věříte svému
vždycky budete
výhru, protože

Věk: 10+, 145 × 210 mm, váz., 280 str.

DUCH DŽUNGLE
Maka a jeho rodinu zasáhne na jednom z výletů blesková povodeň. Chlapec se ocitá sám
uprostřed indické džungle, kde musí čelit
mnoha nástrahám a smrtelnému nebezpečí –
jedovatým hadům, rozzuřeným makakům. Při
tom všem myslí stále na jednu věc: Každý jeho
krok může být tím posledním. Podaří se mu
díky pomoci přátelské vlčice přežít a najít si
cestu domů?

ní mapy
Prozkoumává
í mnoha
a navštěvován
zajistit,
lokací vám může
kde je
že budete vědět,
soupeře či
nejlepší obíhat
výhled pro
kde je nejlepší
hráč na
střelbu. Bránící
pamatujte,
vás uvidí, ale
způsob,
že je zde vždycky
dostat!
němu
k
se
jak

9,
3
2 299,-

PR
Po
an
ne
S
k

এȚǇǋǶǋ৹ ȗƲǶ৹ ǶȚȐǋȗ৹ Ǭǋȗ৹ ǷƲ৹ ȊǽǞȏǋǀ৹ Ʋ৺ ΑΘȏǋȒǡȗ৹ ΝƳǱǋΟǡ-

VIZTE, CO VÁS
OBKLOPUJE

9,
19 249,-

4,
3
2 289,-

Londýn, 1665. Sirotek Christopher Rowe je
na svůj věk neobyčejně chytrý, a právě
proto si ho za učedníka vybere proslulý alchymista Benedikt Blackthorn. Pod jeho
křídly se chlapec učí pracovat s účinnými
léky, lektvary i jedy. Městem se však šíří
zvěsti o tajemném kultu, který pronásleduje a vraždí lékárníky – a nebezpečí se rychle blíží až ke Christopherově útočišti. Dokáže si poradit s řadou zapeklitých šifer
a zjistí, kdo se za spiknutím skrývá?

Když se vrátil,
Markétka už
půlila
jablíčko a v
jablíčku byla
krásná
hvězdička z jadérek.
budeme dlouho, „Péťo! Tak prý
hodně dlouho
živi!“ volala Markéta.
„Jablíčko
to předpovědělo!“
Olovo se v krabičce
zavrtělo.
„Ty tvoje věštby,
Markétko…“
„Teď svíčičky!
Polož lavor na
stůl,“ zavelela
a poslala po
hladině skořápky
se svíčkami.
Petr
s Markétkou
je postrkova
li po vodě.
Žádná ze skořápek
ze svíček nezhasla. se nepotopila a žádná
Olovo se zatím
úplně vysunulo
pozorovalo. Bylo
z krabičky a všechno
zvědavé, jak
to věštění dělá
rence. Rádo by
konkuse vzdělalo v
oboru.
„Jé, Péťo, tak
my budeme dlouho, A hlavně…
selí a šťastní!“
smála se Markétka hodně dlouho velodičkami a Petr
nad skořápkov
se
ými
Markétka šťastná. také smál, protože byl rád,
že je
„To budeme i
bez věšteb! To
je přece jasné!“
Markétku po
vlasech.
pohladil
Ale Olovo to
už nevydržel
o, vylezlo z krabičky,
kašlalo a řeklo:
za-

,
a přece uprostřed
Na kraji světa,
stíza rohem, ve
daleko, a přece
jasnozření – zkrátnu, a přece v
é ulici v Horním
ka v Sosnovsk
nápis, pod ním
Benešově byl
cedulky.
dveře a na dveřích
kancelář
Nápis říkal: „Věštecká ceny!“
přátelské
U Vylitého olova,
, věštec vychází!“
a cedulky: „Neklepat s žádnou zdrasmlouvu
kancelář nemá

KE1064_blok.indd

ALCHYMISTOVA ŠIFRA

ȗǽȐȗǡ৹ ǯǽǱǋǶ৹ ȐȗȍΙǁǽΑƲ৹ ȊǽǇǷǡǯƳǷǣषঐ৹ ȊȍǽǶǱȚΑǡǱ৹ ǯǽǷǋǃǷǎ৹ ȗƳȗƲ৹
Ʋ৺ǽǇǯƲȒǱƲǱ৹Ȑǡा৹এCǋǶǎǱ৹ȗƲǶ৹ΟƳǇǷǽȚ৹ȍǽǇǡǷȚसঐ৹HǇǶǱǃǋǱ৺Ȑǋा
ǞǱƲȊǁΏΑ৹ ǶǽΝǋǯ৹ ȒǣǱǋǱा৹ qǎǇǎǱष৹ Οǋ৹ ǀΘ৹ Ȑǋ৹ ǶǎǱ৹ ǁǣȗǡȗ৹

KAPITOLA 2
MĚJTE PŘEHLED
O PŘEBÍJECÍCH
ČASECH
do

Nemá smysl naběhnout
načasovat
útoku a špatně
zbraně se
přebití. Lepší
rychleji, ale
sice přebíjejí
měli přebíjet
vždycky byste
v pohybu.

NA
ZAMĚŘTE SE NÍ
JEJICH STAVEB
MATERIÁLY

schovaní
Pokud jsou nepřátelé
bude těžší
v kovové základně,
však na ně
je sundat. Lze
či
raketometem
naběhnout s
sadou granátů.

Také vyšlo:

FORTNITE – 100% NEOFICIÁLNÍ
ZÁKLADNÍ PRŮVODCE
Věk: 8+, 216 × 285 mm, váz., 72 str.
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11

12

Nové r užs í
in r a é Kn u
džu lí

Věk: 10+, 127 × 196 mm, váz., 224 str.
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HUGO A VÁNOCE
POD PSA
Hugo je rozkošný, věčně hladový francouzský buldoček, který miluje svoji rodinu. Poté co začnou jeho páníčci říkat slova jako
loď, zámek a Francie, Hugo pochopí, že se
na Vánoce někam pojede. Nikdy by ho nenapadlo, že to bude bez něj. Když zůstane
trčet na ulici, zatímco auto s jeho lidmi mizí
v dálce, uvědomí si, že zůstal sám. A co je
horší, bez všech těch dobrůtek, které k Vánocům patří!
Druhá kapitola

HUGO

a nohajako pes s krátkým
k vozu, jenomže
že dohoním
Rozběhl jsem se
ho chytím, jako
stejnou šanci, že
ploty, takže
ma jsem měl asi
u přeskakovat
auta nedokážo
Perditu. Pravda,
šanci…
auto –
možná o něco větší
k našemu domu,
jsem se dostal
mě na trajekt,
Tak či tak, když
pryč. Vyrazili beze
bylo
–
rodina
a s ním i moje
mě tady.
zámek. Nechali
do Francie i na
chvíle,
Samotného.
být nemělo. Od
ený, že takhle to
neustále v lidbyl
Byl jsem přesvědč
jsem
,
mazlivé štěňátko
kdy jsem byla malé,
,
ské společnosti.
svoje brášky a sestřičky
kolem sebe měl
s OliPro začátek jsem
ho přišli Daisy
a její páníčky. Zanedlou kočárku. Vzali mě
naši maminku
Jayem v
nea malinkat ým
verem a Bellou
věděl, že už nikdy
jsem
já
a
Maple Drive
byli všichni
k sobě domů v
pár hodin, když
dobře, možná na
neznaNo
lidí
sám.
plném
budu
v domě
popravdě řečeno,
většinu
někde venku, ale
velké trápení. A
o samotě žádné
menalo pár hodin
26

9,
3
2 299,-

času byl poblíž
někdo, kdo mě
podrbal za ušima
še a naplnil mi
nebo na břimisku se žrádlem.
Ale teď ne. Všechno
sbalili – dokonce
ré se linuly tak
i tu krabici, ze
zajímavé vůně –
ktea vzali to s sebou.
nalo, že se nějakou
To znamedobu nevrátí domů.
jako když jsme
Bylo to podobné
odjeli na týden
,
kempova
mém chlupatém
t (dokonce ani
v tom
pelíšku jsem se
tenkrát nedokáza
a to v něm spal
l zahřát,
Jay se mnou), nebo
když jsme jezdili
babičku a dědu
navštívit
na pobřeží. Chtěli
mě vzít s sebou,
vůbec nepochy
o
tom
boval. Ale jak si
jsem
mohli nevšimn
v autě s nimi?
out, že nejsem
Jak mě tady mohli
nechat? Mě! Huga!
psího mazlíčka
Svého milované
!
ho
Kecnul jsem si
vedle keře na okraji
a upřímně jsem
naší příjezdové
cesty
se litoval. Byla
mi zima, cítil jsem
a chtěl jsem Jaye.
se osamělý
Dokonce i dvojčata
by pro mě teď představovala milou a
vítanou společno
st.
A vtom mi zakručelo
v
břiše
a
mně
došlo, že situace
tě vážnější, než
je ješjsem si zprvu myslel.
Nejenže jsem tu
zůstal – navíc
jsem měl pořádný
A protože jsem
hlad!
neměl být sám
doma, Daisy s
určitě nepřichy
Oliverem mi
stali žádné žrádlo!
Vyskočil jsem na
nohy, proběhl jsem
až k domu a vyskákal
po příjezdové cestě
jsem tři schody
vedoucí k hlavním
řím. Škrábal jsem
dvetlapkou na dřevo
a doufal, že je Daisy
zapomněla zamknou
třeba
t a ony se přede
mnou otevřou
Tak takové štěstí
dokořán.
jsem ale neměl.
Možná zadní dveře…
Oběhl jsem celý
bytelné zadní dveře
dům, jenomže
ani
se nepohnuly ani
o píď. Dveře na
du byly zamčené
veran. A i kdybych uviděl
pootevřené okno,
kázal bych vyskočit
nedotak vysoko, abych
se protáhl dovnitř.

INTERNÁTNÍ ŠKOLA
NA OSTROVĚ CIKÁD
Internátní škola na Ostrově cikád je zařízení
pro nadané studenty z různých oborů. Do
každého ročníku jich přijímají jen pět. Letošní prvňáci jsou každý jiného zaměření:
umění, matematika, sport. Všechny je ale
pojí láska k muzice, a tak založí kapelu a objeví tajnou zkušebnu, kde mohou cvičit. Záhy však zjistí, že místnost kdysi sloužila jako
úkryt židovských dětí prchajících před válkou, a najdou složku jednoho z nich – malé
tanečnice Almy. Rozhodnou se tedy vydat
po stopách jejího příběhu…

27

Věk: 11+, 125 × 195 mm, váz., 272 str.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ –
ZPÍVÁNÍ S PIÁNKEM
Máte rádi rodinnou komedii Ať žijí duchové? A jestlipak víte, že písničky k filmu složil Jaroslav Uhlíř
a texty napsal Zdeněk Svěrák? Jejich nesmrtelné
hity si nyní můžete zazpívat podle této knížky s piánkem. Barevné noty poradí, na kterou klávesu zahrát,
a kdyby vám to nešlo, piánko přehraje melodii za vás!

9, 1
3 399,

16

9,
7
2 349,-

Věk: 5+, 240 × 292 mm, leporelo, 26 str.

Věk: 9+, 140 × 200 mm, váz., 320 str.

PÍSNIČKY
O ZVÍŘATECH –
Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ
Oblíbili jste si písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře? Tentokrát jsme pro vás vybrali nejoblíbenější písničky o zvířatech. Ve zpěvníku najdete nejen texty, ale
i noty a akordy.
,249
Tak ať se vám hezky listuje, zpívá i hraje.

9,
9
1

Věk: 7+, 210 × 292 mm, váz., 64 str.

KRÁSNÉ VÁNOCE
Foodblogerka Coolinářka spojila své síly se známými blogerkami a instagramerkami a vznikla kniha
plná DIY nápadů, receptů a kouzelné atmosféry.
Nechybějí recepty na vánoční jídla a cukroví, ale ani
inspirace ze zahraničních kuchyní. Stejně tak návody
a tipy, jak dekorovat byt, originálně zabalit dárky či
si vyrobit vlastní vánoční
ozdoby.

9,
9
2 369,-

Věk: 10+, 200 × 252 mm, váz., 176 str.

OLIVER – KOCOUR,
KTERÝ ZACHRÁNIL
VÁNOCE
Kocourek Oliver jen výjimečně opouští svůj domov
v hostinci Myslivna. Když ale hospodu zničí požár,
zůstane bez střechy nad hlavou. Přátelskému kocourkovi se naštěstí podaří
brzy najít ve vesnici nový
domov. Pak se však seznámí s nemocnou hol,299
čičkou Karolinou, která
nemá žádné kamarády.
Oliver si vzpomene na to,
jak lidé pomohli jemu,
a rozhodne se, že je nejvyšší čas na to, aby vesnice, ve které bydlí, zažila
pravý vánoční zázrak…

9,
3
2

CHARLIE – KOTĚ, KTERÉ
ZACHRÁNILO ŽIVOT

KOČIČÍ PŘÍBĚHY:
OLIVER + CHARLIE – BOX

Kocourek Charlie by pro svého člověka udělal cokoli. Jeho člověk – holčička Karolinka – se zotavuje
po vážné nemoci a stále není ve své kůži. Když se jí
narodí sestřička, má pocit, že je odstrkovaná, a rozhodne se, že uteče z domova. Charlie tomu nedokáže zabránit, tak se
alespoň rozhodne, že na
,ni bude na její cestě do
299
neznáma dávat pozor.
Dokáže Charlie svoji milovanou kamarádku ochránit? Vrátí se oba ve zdraví
domů?

Zvířátka někdy dokážou nám lidem dočista změnit
život. To se povedlo i dvěma statečným kocourkům, kteří – i když sami byli v úzkých – ukázali, že
mají odvahu a dokážou divy. Přečtěte si
dva laskavé příběhy
o Oli verovi a Char,549
liem. Uvidíte, že vás
zahřejí u srdíčka.

Věk: 9+, 125 × 195 mm, váz., 296 str.

Věk: 9+, 129 × 199 mm, váz., 592 str.

9,
3
2

Věk: 9+, 125 × 195 mm, váz., 296 str.

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

9,
9
1 249,-

Věk: 9+, 125 × 195 mm, váz., 256 str.

9,
3
4

MALÉR JMÉNEM BELLA
Když se Bella jako malé chlupaté štěně ocitne v rodině s mnoha dětmi, nepřeje si nic
jiného než mezi ně zapadnout. S jejími dobrými nápady, jak toho dosáhnout, však její
páníčci přestanou mít trpělivost. A tak se
ocitne v útulku. Když si ji vyberou noví majitelé, je odhodlaná ukázat, že je ten nejlepší
pes na světě.
Vánoce se blíží a i Bella má své psí přání.
Najít rodinu, která ji bude milovat, i když
občas udělá nějaký ten malér...

9,
9
1 249,-

Věk: 9+, 125 × 195 mm, váz., 168 str.
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MAGICKÝ EXPRES –
MEZI SVĚTLEM A STÍNY
Y
Flinn se konečně stala plnohodnotnou studentkou ve Světovém expresu – magické internátní škole na kolejích. Teprve se vyrovnává s očekáváním okolí, jež jí předpovídá velké
činy, když ve vlaku začnou řádit tajemné stíny
a ve škole přestane být bezpečno. Vlak je
v ohrožení a zdá se, že právě Flinn je tou, kdo
jej může zachránit. Ani nečekané setkání
s nevlastním bratrem Jontem nevnese do záhady
nové světlo. Ba naopak!
,-

9,
27 349,-

9
23 299,-

SPIRIT ANIMALS –
STROM VĚČNOSTI
Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan bývali kdysi obyčejnými dětmi. To se ale změnilo. Ve snaze zastavit
krutého nepřítele společně procestovali celý Erdas a jejich dobrodružství se nyní blíží ke konci.
Musí se dostat na dávno zapomenuté místo a porazit prastarého nepřítele, který unikl z vězení.
Čtveřici hrdinů a jejich zvířata čeká těžká zkouška. Na to, aby zlo zastavili, budou mít jeden jediný pokus. Pokud šanci promarní, svět skončí
v troskách…

9,
19 249,-

9,
19 249,-

9,
19 249,Také vyšlo:

SPIRIT ANIMALS –
 ZRÁDNÉ VODY
 VZESTUP A PÁD

Také vyšlo:

MAGICKÝ EXPRES
Věk: 11+, 145 × 210 mm, váz., 392 str.

Věk: 11+, 140 × 205 mm, váz., 184 str.

ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ – ERAGON,
ELDEST, BRISINGR, INHERIT – BOX

SPÁT V MOŘI HVĚZD –
KNIHA I.

Jeden chlapec…
jeden drak…
svět dobrodružství!
Nechte se vtáhnout do příběhu chudého farmářského chlapce Eragona, který najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož se vyklube dračí mládě – Safira. Spolu se vydají na
nebezpečnou cestu Královstvím ovládaným
panovníkem, jehož zlo nezná mezí…
Kompletní vydání bestsel,
9
lerové fantasy série, která
27 349,nadchla miliony čtenářů po
celém světě.

Měl to být rutinní průzkum neobydlené
planety. Ale když pod povrchem neznámého světa narazí xenobioložka Kira Navárezová na pozůstatek mimozemské stavby,
změní to navždy nejen ji, ale i chod lidských
dějin. Hrůzy i zázraky prvního setkání s novým druhem, monumentální bitvy o osud
lidstva a nejvzdálenější kouty galaxie – to je
budoucnost, která Kiru čeká, když se rozhodne odhalit pravdu o tajemné mimozemské civilizaci.

9,
9
7 999,-

Již vyšlo:

9,
5
3 449,-

Dlo oč áv á
no k C is h a
Pa l i

POUTNÍK, ČARODĚJNICE A ČERV

18

Věk: 10+, 136 × 206 mm, brož., 2 480 str.

Věk: 13+, 145 × 205 mm, váz., 560 str.

FLEK JASNOVOD
A DRAČÍ MRAČNO
Flek Jasnovod by mohl být oslavován jako
hrdina. Vždyť hrou na flétnu zachránil vesnici
Šplíchopád před krysami! Co je mu to ale
platné, když za zapískání zakázané písně teď
sedí ve vězení. Tam potká Střízličku – princeznu zakletou v krysu – a společně z žaláře utečou. Pak se k nim přidá ještě drakogryf Barver
a partička tří hrdinů je na světě. Čeká je dobrodružství plné čarodějů, draků, banditů a také boj se smrtelně nebezpečným nepřítelem.

9,
7
2 349,-

AŤ ŽIJÍ JEDNOROŽCI
Miluješ jednorožce? Pak musíš mít tuto kolekci složenou z úžasného bloku a devíti druhů
samolepicích lístečků. Piš dopisy či poznámky, nechávej vzkazy rodině nebo kamarádkám na nádherných papírech zdobených obrázky těchto ušlechtilých tvorů.

9,
9
1 249,-

9,
19 249,-

Také vyšlo:

VYŠKRABÁVACÍ OBRÁZKY S AKTIVITAMI –
TŘPYTIVÍ JEDNOROŽCI
Věk: 12+, 145 × 205 mm, váz., 320 str.

BÁRA KROTÍ AMERIKU
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy
nepotřebuje. Pak se ale objeví teta Sylva
s nečekanou nabídkou. Rozhodla se, že letošní školní rok stráví s Marcelou ve Spojených státech a že Bára pojede s nimi. Zajímavý nápad, ale jak to tam samy zvládnou?
Bára se nedá, přestože to nebude mít se
svou znalostí angličtiny ve škole jednoduché. Podaří se jí nakonec zkrotit i hrdou
Ameriku a získat respekt spolužaček?

9,
9
1 249,-

9,
15 199,-

Věk: 8+, 160 × 210 mm, brož., 60 str.

ZÁPISKY Z ROSEWOODU –
ZTRACENÁ PRINCEZNA
Princezna Ellie, její dvojnice Lottie a osobní
strážce Jamie se pokoušejí uniknout Leviatánům, kteří jdou po princezně. Ve snaze dostat
se od nich co nejdál odjedou na sesterskou
pobočku Rosewoodské školy až v dalekém Japonsku. Brzy se ale ukáže, že ani tam nejsou
v bezpečí. Jedinou útěchou je zjištění, že i zde
existuje tajná skupinka studentů zvaná Banshee, která proti Leviatánům také bojuje. Tajemství, která společně odhalí, však vše změní.

9,
23 299,-

9,
7
2 349,-

9,
27 349,-

Také vyšlo:
Také vyšlo:

BÁRA KROTÍ RODINU
Věk: 11+, 145 × 205 mm, váz., 272 str.

ZÁPISKY Z ROSEWOODU –
PRINCEZNA V UTAJENÍ
PRINCEZNA V NESNÁZÍCH
Věk: 13+, 145 × 205 mm, váz., 288 str.

19

DRAK SPÍ
V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina
matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá
Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá
žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu
se starým nevyřešeným případem nakonec
přivede na scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje,
že místní před ním tají temnou minulost
i vlastní skříně plné kostlivců.

SATURNIN ZASAHUJE

9,
1
3 399,-

Legendární sluha Saturnin je zpátky – a pojede lyžovat! Do malebného prostředí zasněžených Orlických hor se vydá opět v doprovodu starých známých: věčně nesnesitelné
tety Kateřiny, jejího neotesaného synka Milouše, sarkastického doktora Vlacha i laskavého dědečka, který nosí po kapsách nevyčerpatelnou zásobu povedených historek.
Kdo tímto dobrodružstvím prosviští s elegantními obloučky? A pro koho se tentokrát
rozeznějí svatební zvony?

9,
7
2 349,-

Kap ito l a 1

9,
7
4
2 3 9,-

9, 3
2 299,

Ela už zapomněla, jak dlouhá je cesta na chatu a jak rozlámaný se člověk cítí, když seskočí ze schůdků vagonu na štěrkem
vysypaný peron na zastávce uprostřed lesů.
Vystoupila tu sama. Vykročila do kopce a s úžasem zjistila,
že má pěšinu pořád vtisknutou do paměti. Přesně ví, na které
kořeny šlápnout a jak si vyměřit kroky, aby se jí do příkrého
svahu šlo co nejpohodlněji. V téhle rokli vždycky rostly babky a tady jim s mámou jednou přes cestu přeběhla bachyně
s pěti selaty.
I chata byla pořád taková, jakou si ji pamatovala, dokonce
i povědomě voněla. Jablky, kouřem z kamen, pryskyřicí a lakem na dřevo. Teta se strýcem nechali rozšířit terasu a přemístili křeslo do opačného kouta místnosti, jinak se ale za těch
čtrnáct let nic nezměnilo. Ela si pamatovala otřískaný uhlák,
prehistorický budík, petrolejku i podomácku stlučené poličky
zakryté závěsem, připnutým ke dřevu připínáčky. Na stolku
vedle křesla ležela obrovská lastura ze stánku v Bulharsku,
kterou kdysi máma používala jako popelník, a troška popela
na dně prozrazovala, že slouží pořád ke stejnému účelu.
Když tu Ela trávila poslední prázdniny, bylo jí čtrnáct let.
Připadalo jí příhodné, že se vrací po tak dlouhé době, jakou
tehdy byla na světě. Stála na prahu s cestovní taškou v ruce
a pořád neměla odvahu jít dál, jako by čekala, až ji k tomu někdo vyzve. Už sem nepatřila. Celé ty roky si myslela, že už tu
nikdy nepřespí. Ve vlaku si představovala, jak vstoupí do domu
8

Vyšlo také:

SNĚŽNÝ MĚSÍC

Det v a ř d í
čes é or

Vyšlo také:

SATURNIN SE VRACÍ

Věk: 15+, 125 × 205 mm, váz., 344 str.

Pok č ání
Sat
na
r
Mir va M

Věk: 15+, 145 × 205 mm, váz., 232 str.
PRO RODIČE

DLOUHÝ LET DOMŮ
Píše se září 1940 a nebe nad Británií křižují
německé bombardéry. Britská armáda ve spolupráci se Susan Shepardovou proto spustí
tajnou operaci s jediným cílem: vysadit v okupované Francii stovky poštovních holubů a využít je k předávání šifrovaných zpráv o pohybu
nepřátel. S myšlenkou na svoji milovanou Susan
odlétá do Francie i mladý pilot Ollie Evans.
Nedoufá, že zpráva, kterou dívce po holubici
Vévodkyni pošle, dorazí. Pak ale dostane odpověď…

9,
31 399,-

Příbě

2. s ě ové á k i s
s u čný u ál m

Vyšlo také:

DOPISY, KTERÉ NIKDO NEČETL

20

9,
7
2 349,-

Věk: 15+, 145 × 205 mm, váz., 344 str.

va ý

DOMÁCÍ
MINIZAHRÁDKY
Taky vám chcípne každá kytka, kterou si domů přinesete, protože zalévání má prioritu
číslo 324? Ale touha po zeleni vás stále neopouští? Domácí minizahrádky jsou přesně
to, co potřebujete.
Vytvořte si svou vlastní nádobku s rostlinkou.
Můžete ji i pojmenovat (třeba Janička) a brát ji
jako domácího mazlíčka. Knížka vám předvede 33 terárií s kaktusy, sukulenty, tropickými
rostlinami, mechy a vzdušnými rostlinkami
a poradí, jak
si je doma vytvořit.

9, 1
3 399,

h
33 kreativníc nami
li
nádob s rost
167 × 225 mm, brož., 240 str.

OBJEDNÁVKA
Z KATALOGU
KKF VÁNOCE
2020
Název knihy

Jméno a příjmení: ………………….……....………………….…......…….........…..... Třída: ……........
Celkový počet objednaných titulů je ……........ ks. Celková cena objednávky je ….......…. Kč.
Souhlaslíme s objednávkou níže zaškrtnutých titulů.

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

Vyplněnou objednávku odevzdejte ve škole paní učitelce / panu učiteli ve škole. Více informací k objednávání najdete v úvodu katalogu.
Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

Název knihy

Klubová Počet
cena
kusů

100% neoficiální Fortnite – Všechno o hře

199 Kč

LEGO® City. Když můžu, pomůžu!

159 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Uzdravený poník

Adventní pohádky

239 Kč

LEGO® Harry Potter Kouzelná dobrodružství

159 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka

119 Kč

Alchymistova šifra

234 Kč

LEGO® Hidden Side™. Duchové z druhé strany

159 Kč

Příběhy z Vrbového hájku – Lištička a víla

139 Kč

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

319 Kč

Lily a já

239 Kč

Saturnin se vrací

239 Kč

Ať žijí jednorožci

199 Kč

Magická zvířata – Koníkova záhada

154 Kč

Saturnin zasahuje

279 Kč

115 Kč

Magická zvířata – Psí kouzla

119 Kč

359 Kč

Magická zvířata – Ptačí triky

154 Kč

Bára krotí Ameriku

199 Kč

Magický expres

239 Kč

Bára krotí rodinu

159 Kč

Magický expres – Mezi světlem a stíny

279 Kč

Bethany a netvor

219 Kč

Malér jménem Bella

199 Kč

Čteme s obrázky – Čarodějnice Lexa a splašená hůlka

184 Kč

Miluju koně

239 Kč

Čteme s obrázky – Jak se žirafa vytahovala a další pohádky

184 Kč

Čteme s radostí – Čáry, máry, kůň

184 Kč

Čteme sami – genetická metoda – Jak si velká malá holčička
ochočila město

Babička – pro děti
Balada o ptácích a hadech

119 Kč

Sněžný měsíc

279 Kč

Spát v moři hvězd – Kniha I.

359 Kč

Spirit Animals – Strom věčnosti

199 Kč

Spirit Animals – Vzestup a pád

199 Kč

Spirit Animals – Zrádné vody

199 Kč

Minecraft – Epické základny

264 Kč

Staré pověsti české – pro děti

184 Kč

Minecraft – Chyť creepera a další moby

239 Kč

Strašidelná knihovna – Duch přichází v pět

119 Kč

Minecraft -– Průvodce hrou Dungeons

199 Kč

Strašidelná knihovna – Poplach u hasičů

159 Kč

159 Kč

Moje recepty – zápisník

159 Kč

Strašidelná knihovna – Tajný pokoj

139 Kč

Čteme sami – Jak si velká malá holčička ochočila město

159 Kč

Můj tajný deník na zip

199 Kč

Superhrdinové bez masky

239 Kč

Divoká a krotká zvířata

199 Kč

Můj tvořivý deník

139 Kč

Tlapková patrola – Dobrou noc, tlapky!

219 Kč

Dlouhý let domů

279 Kč

Můj vánoční deník

139 Kč

Tlapková patrola – Můj adventní kalendář

399 Kč

Domácí minizahrádky

319 Kč

NARNIE – komplet 1.–7. díl – box

719 Kč

Třaskavé pohádky

239 Kč

Dopisy, které nikdo nečetl

319 Kč

Narodil se Ježíšek

199 Kč

Únikovka: Strašidelný dům

159 Kč

Drak spí

319 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Poraněný sokol

159 Kč

Duch džungle

239 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák

129 Kč

Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda

129 Kč

Ema a její kouzelná zoo –Roztomilá lama

129 Kč

Flek Jasnovod a dračí mračno

279 Kč

Fortnite – 100% neoficiální základní průvodce

199 Kč

Hotel Zimní spánek

199 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka

159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Statečný čáp

159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Vystrašený zajíček

159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička

159 Kč

Objevuj svět zvířat – Podivní, divocí, úžasní!

319 Kč

Odkaz Dračích jezdců – Eragon, Eldest, Brisingr, Inherit (box)
Ohnivá křídla – Dračí věštba

Únikovka: Tajuplný ostrov

159 Kč

Vánoce – historie, zvyky, tradice

239 Kč

Vánoční hrátky pro šikuly 1 + 2

189 Kč

Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada

319 Kč

Vánoční kuchařka pro kluky a holky

115 Kč

799 Kč

Vánoční překvapení

199 Kč

239 Kč

Velká loupež mazlíčků

239 Kč

Ohnivá křídla – Nejzářivější noc

279 Kč

Velké čištění zubů v ZOO

199 Kč

Ohnivá křídla – Skryté království

264 Kč

Vlak do Zázračných světů – Prokletá zásilka

239 Kč

Ohnivá křídla – Temné tajemství

264 Kč

Vlak do Zázračných světů 2 – Velká oblaková loupež

264 Kč

Oliver – kocour, který zachránil Vánoce

239 Kč

Všechno o pírku

219 Kč

Panovníci českých zemí – pro děti

184 Kč

Vtipy pro děti o zvířatech

119 Kč

Panovníci českých zemí (audiokniha pro děti)

144 Kč

Vyjmenovaná slova hrou – Kvarteta

199 Kč

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

639 Kč

Vyškrabávací obrázky s aktivitami – Třpytiví jednorožci

199 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti

119 Kč

Zábavná matematika a logika pro bystré děti 2

139 Kč

Zábavné rébusy a hlavolamy pro bystré děti

139 Kč

Hugo a Vánoce pod psa

239 Kč

HUNGER GAMES – komplet 1.–3. díl – box

559 Kč

Charlie – kotě, které zachránilo život

239 Kč

Internátní škola na Ostrově cikád

279 Kč

Juliette v New Yorku

159 Kč

Kabrňáci

184 Kč

Karneval v ZOO

199 Kč

Percy Jackson – Zloděj blesku (ilustrované vydání)

399 Kč

Kdy už budou Vánoce?

199 Kč

Písničky o zvířatech – Z. Svěrák, J. Uhlíř

199 Kč

Klub Tygrů – Hřbitov dinosaurů

144 Kč

Pojďme spolu do Betléma

219 Kč

Klub Tygrů – Létající přízrak

144 Kč

Poník Větrník 1. Láska na první pohled

144 Kč

Klub Tygrů – Žraločí pevnost

144 Kč

Poník Větrník 2. Nerozluční přátelé

144 Kč

Kočičí příběhy: Oliver + Charlie – box

439 Kč

Popletený svět

199 Kč

Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Vaříme s Beruškou

184 Kč

Poprask ve starověkém Egyptě

239 Kč

Kouzelné štěňátko – Chlupatý zázrak

139 Kč

Poprask ve starověkém Řecku

239 Kč

Kouzelné štěňátko – Vzhůru do oblak

139 Kč

Poutník, čarodějnice a červ

279 Kč

Zázrak jménem voda

Příběhy se šťastným koncem – Našlo se koťátko!

119 Kč

Země příběhů – komplet 1.–6. díl – box

Kouzelní poníci – Nová kamarádka

75 Kč

Zachariáš a tajemství stříbrných tenisek

199 Kč

Zápisky z Rosewoodu – Princezna v nesnázích

279 Kč

Zápisky z Rosewoodu – Princezna v utajení

239 Kč

Zápisky z Rosewoodu – Ztracená princezna

279 Kč
219 Kč
1 434 Kč

Krásné Vánoce

299 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Nezbedné kůzlátko

119 Kč

Zero waste pro děti

239 Kč

Ledové království II – 2 nové příběhy

199 Kč

Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček

119 Kč

Zvířecí pomocníci

159 Kč

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

Věk: 9+, 149 × 214 mm, váz., 2 136 str.

HUNGER GAMES –
KOMPLET 1.–3.DÍL –
BOX

9, 5
5 699,

Světový fenomén Hunger Games přináší
novinku! Kompletní vydání všech tří dílů
poprvé v luxusním dárkovém boxu.
Začtěte se do poutavého vyprávění Katniss Everdeenové a nechte se strhnout
příběhem lásky a touhy po přežití ve světě plném útlaku a nesvobody.
Exkluzivní vydání s filmovou obálkou!

9,
35 449,-

9, 9,1
7 89

Věk: 9+, 117 × 174 mm, brož., 1 624 str.

PERCY JACKSON –
KOMPLET 1.–5.DÍL –
BOX

9,
3
6 799,-

Mytologické bytosti ožívají...
Krvelačné nestvůry se bouří...
Bohové z Olympu kladou úkoly...
Jmenuji se Percy Jackson. Doteď jsem si myslel,
že jsem obyčejný kluk, kterého čeká vyhazov ze
školy. Zjistil jsem ale, že můj otec je bůh z Olympu…

9,
39 499,-

Vyšlo také:
Vyšlo také:

BALADA O PTÁCÍCH A HADECH
Věk: 14+, 115 × 183 mm, brož., 1 008 str.

PERCY JACKSON – ZLODĚJ
BLESKU (ILUSTROVANÉ VYDÁNÍ)
Věk: 11+, 135 × 203 mm, brož., 1 832 str.



Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek. Dvojčatům Alex a Connerovi se jejich sen splnil díky kouzelné knize, která je přenesla do země pohádkových příběhů. Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to, že není cesty
zpět. Čekají je napínavá dobrodružství plná překvapení a kouzel
a setkání s pohádkovými postavami. Nepůjde však jen o setkání
milá a příjemná. Boj dobra se
4,
zlem totiž nikdy nekončí.
3
,14 1790

NARNIE –
KOMPLET
1.–7.DÍL – BOX

,BUBMPH,,'7`OPaObaUFOb

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ –
KOMPLET 1.–6. DÍL – BOX

