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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 zaplatíte předem (online) při objednání 
a knihy pak přijdou na vámi uvedenou adresu. 
Při zadání slevového kódu KKFLETO22 získáte na všechny knížky slevu 
20 % z původních cen (slevy se nesčítají) 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. 5. do 31. 5. 2022. Knihy expedujeme do vyprodání 
zásob.

JIŘÍ ŽÁČEK DĚTEM
Chcete vědět, co se učí v Aprílové škole? Kdo se 
skrývá v telefonním sluchátku? Jaké rošťárny vy-
mýšlí tiskařský šotek? Proč je pozdě honit bycha?
Pojďte s námi do světa veselých básniček a po-
hádek a dozvíte se ještě spoustu dalších věcí.

Výběr nejhezčích básniček a  pohádek Jiřího 
Žáčka s kouzelnými obrázky Vlasty Baránkové.
Oba dva pro vás mají vzkaz: Buďte hraví, ať jste 
zdraví!

Věk: 5+, 210 x 297 mm, váz., 96 str.

299,–239,–

VELKÁ KNIHA ČESKÝCH 
ŘÍKADEL JOSEF LADA
Knížka s překrásnými ilustracemi Josefa Lady je 
výběrem těch nejznámějších českých lidových 
říkadel a písní, které se děti učí již od nejútlejší-
ho věku.

Věk: 4+, 207 x 287 mm, váz., 104 str.

349,–279,–

Říkadla nesmějí 
chybět v žádné 

dětské knihovničce!

Věk: 5+, 200x250 mm, váz, brož. 56 +48 str.

MY LITTLE PONY 
KNIHA MÓDY

BALÍČEK 
2 KNIHY 

ZA 1 CENU

199,–

SUPER
CENA ZA OBĚ!

MY LITTLE PONY 
KNIHA HÁDANEK 
S DÁRKEM

269,–
249,– 269,–

199,–

Staňte se módními expertkami se svými oblíbenými poníky a nechejte se inspi-
rovat kouzlem přátelství! Buďte kreativní a užijte si spoustu zábavy se samolep-
kami, šablonami a barevnými vzory, které najdete uvnitř téhle trendy knihy! Díky 
druhé knize zjistíte, kterému z poníků se nejvíce podobáte, navrhnete si osobní 
značku, objevíte svůj element harmonie a spoustu dalšího!



LEGO® HARRY POTTER™ 
KOUZELNICKÉ  
LAPÁLIE
Sestav hrozivou minifigurku Luciuse Mal-
foye a poté se prostřednictvím aktivit v té-
to nadupané knize ze světa LEGO® Harry 
Potter™ vrhni společně s Harrym, Ronem  
a Hermionou do napínavých dobrodruž-
ství plných nástrah a všemocných lektvarů. 
Připoj se k tajuplným výpravám, pronásle-
duj nebezpečné čarodějnice, kouzli, pře-
měňuj a pomoz Bradavicím 
vypořádat se s kouzelnickými 
lapáliemi!

PAN ŘEDKVIČKA 
A VESMÍRNÉ 
ÚVAHY, KTERÉ 
KONČÍ BOULÍ
Pan Ředkvička je starší pán, který se 
rozhodl, že už nebude chodit do úřadu, 
ale začne konečně žít. Nenechte se mý-
lit, i takový zdánlivě obyčejný muž může 
zažít všelijaká dobrodružství! V létě byd-
lí s  kamarádem Frantou na 
hausbótu, zakotví na krásném 
břehu nedaleko lesa, což se 
stane trnem v  oku některým 
zvířátkům. Vetřelce je třeba 
vypudit! Když ale pan Řed-
kvička vyloví z  vody napůl 
utopeného jezevce s brýlemi 
na čumáku, rázem se vše 
změní.

TO NEJLEPŠÍ 
Z HURVÍNKA
Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, 
Máničky a jejich čtyřnohého kamaráda Žeryka.
Jak to chodí v Oslově, ve městě, o kterém ni-
kdy nikdo neslyšel? Opravdu se tam vůbec 
nechodí do školy? Kde leží Tramtárie? Kdo tam 
žije a  kdo takové zemi vládne? Co je to Kos-
titřaska a  k  čemu asi slouží? Kdo Hurvínkovi 
pomůže splnit velké přání stát se dospělým? 
A bude Hurvínek v dospělém těle šťastný? Po-
kud se to chcete dozvědět, na nic nečekejte 
a pusťte se do čtení.

Věk: 5+, 216 x 276 mm, váz., 192 str.

399,–31
9,–

Věk: 7+, 195 x 255 mm, váz., 80 str.

299,–239,–

1Věk: 6+, 205x288 mm, brož., 32 str.

JEŽEK BODLINKA
V jednom velkém parku žije ježek Bodlin-
ka. Je osamělý, protože má jednu nožičku 
kratší a  slabší a  ostatní ježci si s  ním ne-
chtějí hrát. Malý ježek vyzbrojený radami 
od své babičky se proto vydá do světa, 
aby si našel kamarády. Blíží se zima a ne-
bezpečí číhá za každým keřem. Kdo Bod-
linkovi pomůže a jak to zvládne?

Věk: 4+, 153 x 198 mm, váz., 72 str.

249,–19
9,–

199,–15
9,–

Půvabný příběh 
o statečnosti, 
síle přátelství 

a umění pomáhat

Návod, jak  
si plnit sny  
a užívat si 

života!



ČTEME S OBRÁZKY
JAK SE ŽIRAFA 
VYTAHOVALA 
A DALŠÍ POHÁDKY
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čte-
náře? Začtěte se do veselých pohádek o zvířát-
kách a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé obrázky, 
které nahrazují slova v textu, udrží jeho pozor-
nost a čtení se stane zábavou.
Dítě se může aktiv-
ně zapojit a  „číst“ 
pomocí obrázků. 
Naučí se tak sledo-
vat text a  seznámí 
se s velkými písme-
ny abecedy. Kniha 
je vhodná také pro 
prvňáčky, kteří se 
učí číst genetickou 
metodou.

ČTEME SAMI POHÁDKY 
Z KOUZELNÉHO 
PALOUKU
V lipové aleji, za malými dvířky, je ukrytý Kouzelný 
palouk. Na něm stojí lípa a v ní bydlí víly Hojilka, 
Spinkalka, Pořádnička, Učilka a Mlsalka. Zajímá tě, 
jak vyřešily záhadu slané kaše nebo jak si poradily 
s  nezvanou návštěvou? Tak se honem pusť do 
čtení.
Pohádky doplněné krásnými 
ilustracemi jsou přizpůsobe-
ny čtenářským schopnostem 
začínajících čtenářů. Jedno-
duchý text a  větší velikost 
písma jim usnadní první sa-
mostatné pokusy o čtení.

ČTEME SAMI GENETICKÁ 
METODA POHÁDKY 
KOCOURA ŠIKULY
Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou 
a jeho kamarády. Poznáte zlomyslného skřítka Ne-
zbedu, dozvíte se, za co šel na maškarní beránek 
Filda, nebo zjistíte, jak deštník Artík zachránil Šiku-
lu před nebezpečnou zmijí.

Krátké pohádky s krásnými ilust-
racemi jsou přizpůsobeny začí-
najícím čtenářům, kteří se učí 
číst genetickou metodou. Celý 
text knihy je vytištěn velkými 
písmeny a  jednoduché věty 
usnadňují první samostatné po-
kusy o čtení.

ČTENÁŘSKÝ SYSTÉM NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 56 str.

2

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 56 str.

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

ČTEME SAMI POHÁDKY KOCOURA ŠIKULY

199,–15
9,–

Věk: 6+, 170 x 220 mm, váz., 64 str.

ČTEME SPOLU
JAK SE VODNÍČEK 
STAL HASIČEM
Chytání dušiček do hrníčků vodníka Lojzíka 
moc neláká. On chce lidem pomáhat, a ne je 
topit! Po dlouhém hledání ho napadne, jak 
proměnit svou lásku k vodě a ke koním v něco 
užitečného. Co takhle stát se hasičem?
Knížka pro společné čtení dětí a rodičů. Část 
textu je přizpůsobena začínajícím čtenářům. 
Příběh je doplněný velkým množstvím návod-
ných ilustrací.

199,–15
9,–

Věk: 4+, 205 x 288 mm, váz., 56 str.

229,–18
4,

–

Pracovní listy 
volně ke stažení 
na www.kmc.cz



TLAPKOVÁ PATROLA 
TLAPKOMALOVÁNKY
Připrav se na jízdu s Tlapkovou patrolou! Seznam se 
s  týmem a  jejich kamarády v  Adventure Bay. Vezmi 
pastelky a vybarvi každou stránku!

Věk: 6+, 205x285 mm, váz., 160 str.

TLAPKOVÁ PATROLA 
5MINUTOVÉ POHÁDKY
Vydej se s neohroženými štěňaty z Tlapkové patroly 
za parádním dobrodružstvím a užij si spoustu legra-
ce. Tentokrát je čeká rýžování zlata, příprava přistáva-
cí plochy pro pilotku 
porouchaného letadla 
nebo závod horko-
vzdušných balónů.

TLAPKOVÁ PATROLA 
OBRÁZKOVÉ HÁDÁNÍ
Tlapky vyrážejí na další zásah! Objevuj svět oblíbe-
ných hrdinů z Tlapkové patroly s knihou plnou háda-
nek, pestrobarevných obrázků a napínavého pátrání. 
S  týmem záchranář-
ských štěňat se podí-
váš na pláž, zasněže-
né horské svahy i  na 
farmu, kam odvážné 
tlapky přispěchaly na 
pomoc. Zažij s  nimi 
plno nových báječ-
ných dobrodružství!

Věk: 4+, 210 x 295 mm, leporelo, 8 str. Věk: 5+, 215 x 270 mm, brož., 64 str.

299,–239,–
149,–11
9,–

269,–21
9,–

3

BEZTVÁRCI ANEB 
PUTOVÁNÍ ZA 
KOUZELNÝM STROMEM
Představte si pohádkovou zemi, kde žijí Beztvár-
ci  – roztomilí tvorečkové, kteří však vypadají tak 
nějak nijace. Aby získali skutečný tvar, putují za 
Tvárkovníkem – kouzelným stromem, který jednou 
do roka na jaře vykvete a oni si z něj mohou utrh-
nout svoji budoucí podobu.
Ale i v této zemi se najdou nepoctivci, kteří pod-
vádějí, a  tak se na dva Beztvárky nedostane. Co 
s nimi bude? Kde přečkají zimu? Pomůže jim pra-
sátko, páv, blecha, nebo krtek?

Věk: 5+, 115 x 185 mm, váz., 48 str.

JAK SE STAL GUSTÍK 
PILOTEM
Krásný příběh o tom, jak je důležité jít si za 
svým snem.
Vrabčáček Gustík se touží stát pilotem. Je-
diný, kdo jeho snu rozumí, je babička. Do-
konce mu věnuje leteckou přilbu po dědeč-
kovi a  také mu ukáže jeho pracovnu. Tam 
Gustík zjistí, že i jeho děda měl hlavu v obla-
cích. A tak se po jeho vzoru odvážně vrhne 
do největšího dobrodružství svého vrabčí-
ho života…

Věk: 4+, 210 x 200 mm, váz., 56 str.

299,–239,–
199,–15
9,–



PRINCEZNA KDE 
BYDLÍ PRINCEZNY?
Devět oblíbených princezen vás zve do 
zámků a paláců, aby vám ukázaly své domo-
vy a  v  nich honosné sály, útulné komnaty, 
praktické kuchyně i  skrytá sklepení či ta-
jemné půdy. Uvidíte, kdo všechno v  zám-
cích s princeznami žije, a znovu si připome-
nete jejich nezapomenutelné příběhy. 
Pojďte dál, kouzelný svět ožívá!

Věk: 5+, 240 x 304 mm, váz., 64 str.

399,–31
9,–

MÁŠINY STRAŠIDELNÉ 
PŘÍBĚHY STRACH MÁ 
VELKÉ OČI
Máša pro vás má devět okouzlujících (a  jen 
trošinku strašidelných) příběhů. Zlehka v  nich 
vypráví o  každodenních dětských úzkostech 
a obavách. Přečtěte si o klukovi, který se děsil 
své nové sestřičky, o  holčičce se smrtelnou 
hrůzou ze zvířat nebo o chlapečkovi, který se 
ukrutně bál jít do nové školy. Na konci každého 
příběhu Máša poradí, jak se se strachem vypo-
řádat. Máša má totiž pro strach uděláno!

LIŠÁČKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Už jste někdy viděli třídenní liščí mládě? 
Dovedete si představit, jaké zážitky če-
kají celou rodinu po jeho příchodu do 
domácnosti se dvěma loveckými psy 
a dalšími zvířaty? O tom všem se vypráví 
v příbězích, které jsou zábavné, ale hlav-
ně skutečné.

Věk: 3+, 200 x 200 mm, váz., 100 str.4

Věk: 4+, 195 x 255 mm, váz., 128 str.

349,–279,–

299,–239,–

DISNEY STRAŠIDELNÉ 
PŘÍBĚHY
Máte pro strach uděláno? Tito hrdinové od 
Disneyho taky. Vydejte se s nimi za dobrodruž-
stvím a  zjistěte, jak odvážný Mauglí zachránil 
slůně před tygrem Šér Chánem, poslechněte si 
strašidelné vyprávění Medvídka Pú a  jeho ka-
marádů ze Stokorcového lesa nebo pomozte 
neohroženému Petru Panovi vyzrát na pirátské-
ho kapitána Háka. Užijte si s  malými čtenáři 
před spaním napínavé příběhy, ve kterých dob-
ro a odvaha vždy zvítězí!

Věk: 4+, 195 x 255 mm, váz., 128 str.

349,–279,–

Knížka svítí ve tmě
Knížka svítí 

ve tmě



HÁDANKOVÝ ZVĚŘINEC
Miluješ zvířata? Chceš se o  všem, co dovedou, 
dozvědět zábavným způsobem? Tak nastartuj 
svůj mozek. Budeš totiž kreslit, vybarvovat, luštit, 
počítat, ale také skládat a  trhat. Během zábav-
ných aktivit se přeneseš do lesů, savan, pouští, 
hor i pod mořskou hladinu. Mimo úkolů, tvoření 
a luštění na tebe čeká i plno veselých básniček.
Tak hurá na to, veselý 
zvěřinec čeká na svého 
krotitele!

KORÁLKY Z RYBÍZU
Vyprávění o  prázdninových dobrodružstvích 
městského chlapečka na venkově a  nacházení 
výjimečného v obyčejných věcech.
Sedmiletý Cyrilek bývá často nemocný, a tak na 
radu lékaře odjíždí na celé léto na venkov. Brzy 
se tu seznámí s holčičkou Mínou. Ta má bujnou 
fantazii, chodí bosa a v okolí se vyzná. Cyrilek se 
postupně učí odvaze a na-
chází v  nové kamarádce 
někoho, komu důvěřuje 
a koho má rád. Mína ho se-
známí také se svou babič-
kou, která žije v  roubence, 
kde to voní bylinkami. Děti 
spolu podnikají výpravy do 
okolních lesů, vydají se na 
ryby nebo pozorovat hvěz-
dy…

Věk: 5+, 160 x 230 mm, váz., 152 str.

Také vyšlo:

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI 
SUPER VTIPY

Věk: 8+, 160 x 230 mm, brož., 80 str.

169,–13
9,–

5

Věk: 7+, 154 x 205 mm, váz., 128 str.Věk: 6+, 220 x 250 mm, váz., 64 str.

PO KOLEJÍCH 
ZA POHÁDKOU
Tudum tudum… tudum tudum… Slyšíte, jak si 
koleje a pražce povídají? Vyprávějí si o vlacích 
a nádražích, o blízkých i dalekých cestách, o li-
dech a zvířátkách, o věcech kouzelných i docela 
obyčejných. Vydejte se s  námi po kolejích za 
pohádkovými příběhy. Mezi hrdiny se objeví 
třeba toulavý kocour, anděl vyrábějící hračky, 
zaječí holka nebo zlobivé dveře. Trochu se 
kouzlí, nechybí humor, napětí, ukryté tajemství 
ani špetka dojetí ze šťastného shledání.

ANNA KADABRA 
ÚPLŇKOVÝ KLUB
Při kouzlení občas něco zbabrá, kamarádka je 
však dobrá!
Vydejte se za Annou Kadabrou do Měsíčkova. 
Že se vám nechce? Jí se také nechtělo! Co to 
jen její rodiče napadlo, přestěhovat se do tako-
vého zapadákova? Brzy však zjistí, že se sem ne-
dostala náhodou. Měsíčkov má svůj vlastní kou-
zelnický klub a Anna se 
má stát jeho novou 
členkou! Hůlku, zápis-
ník a kocourka už má, 
teď se jen naučit kouz-
lit. A taky rýmovat. 
Snad během svého ča-
rování nesrovná Měsíč-
kov se zemí…

279,–21
9,–

169,–13
9,–

299,–239,–

249,–19
9,–



HRAVÝ PRŮVODCE 
ČESKEM I.
Kopec skvělých výletů pro děti i rodiče. Čekají 
vás prázdniny nebo volný víkend? Tak nazujte 
toulavé boty a objevujte spolu se svými dětmi 
krásy naší vlasti! S tímto hravým průvodcem se 
z každého výletu stane nezapomenutelný záži-
tek. Poznáte kraj blanických rytířů, půvaby Šu-
mavy nebo největší skalní město v Evropě. Vy-
dáte se údolím Vydry, do magického ráje 
poustevníků, za zkamenělou pohádkou, do 
českého Betléma či za bohem Radegastem.  

A putování vám zpestří spous-
ta zajímavostí, pověstí, otázek 
a úkolů.

Věk: 6+, 210 x 210 mm, váz., 72 str.

STAR WARS VRCHOLNÁ 
REPUBLIKA PŘÍBĚHY 
PŘED USNUTÍM
Vydejte se před spaním do předaleké ga-
laxie a  zažijte nezapomenutelné dobro-
družství s  hrdiny z  období vrcholné Re-
publiky! Stateční Jediové, členové 
slavného řádu, již užívají Sílu, ochraňují 
mír a  spravedlnost v  galaxii. Když však 
proradní Nihilové nečekaně zaútočí v  re-
publikovém pohraničí, Jediové neohrože-
ně přispěchají na pomoc, aby se s nebez-
pečným nepřítelem z  divokých oblastí 
Vnějšího okraje utkali. Podaří se jim posta-
vit se této hrozbě? Přidejte se k  rytířům 
Jedi a pomozte jim zachránit galaxii!

299,–239,–

Věk: 3+, 310 x 280 mm, box s knížkou a znovu použitelnými samolepkami

LEDOVÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
ARENDELLSKÉ 
PRINCEZNY
Máme pro vás zábavnou knížku se čtivým 
příběhem, hravými úkoly a  navíc čtyřmi 
aršíky krásných samolepek. Zapojte před-
stavivost a dotvořte příběh! Nalepujte sa-
molepky do textu! Pobavte se při plnění 
úkolů!

249,–19
9,–

Věk: 7+, 229 x 203 mm, váz., 216 str. Věk: 6+, 167 x 239 mm, váz., 208 str.

HVĚZDNÁ OBLOHA
Již před tisíciletími vzhlíželi lidé k  nebi 
a  jednotlivé hvězdy spojovali do obrazů, 
které pojmenovali po bozích, zvířatech 
i  předmětech. Vyprávěli o  nich příběhy 
a  předávali si je z  generace na generaci. 
V  této knize najdete všech osmaosmdesát 
mezinárodně uznaných souhvězdí. Přečte-
te si vzrušující příběhy a  mýty vážící se ke 
každé skupině hvězd a  naučíte se je na 
noční obloze hledat.

349,–279,–

6

499,–399,–

349,–279,–

Také vyšlo:

HRAVÝ PRŮVODCE PRAHOU



Věk: 4+, 208 x 288 mm, brož., 88 str.

LOGOPEDICKÉ 
PÍSNIČKY
Procvičování správné výslovnosti pomocí ří-
kanek napsaných na melodie známých lido-
vých písniček? To je ono! Z povinnosti cvičit 
logopedii se stane zábava, kterou si užijí děti 
i dospělí.
Texty zaměřené na konkrétní hlásku jsou velice 
jednoduché a snadno zapamatovatelné. Lze je 
využít doma, ve školkách, ale i  v  prvních tří-
dách, jako zpestření výuky čtení a psaní. Písnič-
ky jsou doplněny o notové záznamy a kytarové 
akordy, takže si je snadno můžete i zahrát.

LOGOPEDIE ŽEŽICHA 
SE NEŘÍKÁ
Procvičujte si se svými dětmi správnou výslov-
nost a rozvíjejte jejich komunikační dovednos-
ti. S obrázkovou Logopedií – Žežicha se neříká 
to bude zábava!

- hravé básničky a písničky
- zábavné úkoly a hádanky
- veselé obrázky

Věk: 4+, 165 x 185 mm, váz., 104 str.

229,–18
4,

–
249,–19
9,–

Také vyšlo:

LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY 
(AUDIO CD PRO DĚTI)

7

Věk: 7+, 240 x 305 mm, váz., 64 str.Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 120 str.

ZVÍŘÁTKA 
Z KOUZELNÉHO LESA 
VEVERKA VIKI
V Kouzelném lese se bude konat pouť. Veverka Viki by 
měla společně se svými kamarádkami zatančit zahajo-
vací tanec, jenže nacvičování se nějak nedaří. Viki má 
pocit, že je to její chyba. Přijde jí na pomoc některý ze 
zvířecích kamarádů, nebo si bude muset poradit sama?

Laskavý příběh pro nejmenší čtenáře o tom, že pomá-
hat je krásné.

DĚTSKÝ ILUSTROVANÝ 
ATLAS ČESKÁ 
REPUBLIKA
Vydej se na poznávací cestu po České republi-
ce s kocourkem Fragmentíkem! Na barevných 
ilustracích tě zábavnou formou seznámí se ze-
měpisem a naučí orientovat se v mapě. Poznáš 
jednotlivé kraje České republiky, dozvíš se, jaké 
máme u nás pohoří, řeky, chráněná území, ze-
mědělství i nerostné bohatství, a mnohem 
mnohem více.

249,–19
9,–

169,–13
9,–

169,–13
9,–

249,–19
9,–

149,–11
9,–

249,–19
9,–

Také vyšlo:

ZVÍŘÁTKA 
Z KOUZELNÉHO LESA 
 KOČIČKA KIKI
 ŠTĚŇÁTKO ŠTEFI

Také vyšlo:

DĚTSKÝ ILUSTROVANÝ 
ATLAS SVĚTA



MALÁ BALETKA
ELA A DOBRÁ VÍLA
V baletní škole je nová holka Rosa, která se Ele zdá 
namyšlená. Než se stačí rozhodnout, jestli s ní bude 
kamarádit, nebo ne, kouzelné střevíčky ji odnesou do 
Země kouzel. Na Elu 
čeká těžký úkol – po-
moci Šeříkové víle 
zlomit kletbu nad 
princeznou Aurelií, 
která upadla do 
spánku spolu s celým 
královským palácem.

Věk: 6+, 135 x 195 mm, váz., 96 str.

MALÁ BALETKA
NELA A STŘÍBRNÝ 
JEDNOROŽEC
Nela objeví v  Zemi kouzel kolotoč s  bájnými tvory, 
které začarovala Zlá víla. Teď chce čarodějnice chytit 
Stříbrného jednorož-
ce, aby měla pohro-
madě celý zvěřinec. 
Dokáže Nela s  Bílým 
kocourem varovat 
jednorožce včas, ne-
bo je Zlá víla také 
uvězní navěky na ko-
lotoči?

MALÁ BALETKA
ROSA A TŘI PŘÁNÍ
Rosa ví, že nastal čas, aby předala své speciální čer-
vené baletní střevíčky jiné holčičce. Než to ale udělá, 
její přátelé v Zemi kouzel ještě naposledy potřebují, 
aby jim pomohla! 
Tentokrát musí za-
chránit panenku Co-
ppélii, kterou ukradl 
zlý Myší král. Podaří 
se jí ho přelstít a při-
vést Coppélii zpátky 
hračkáři Leonardovi? 
A čeho se bude týkat 
přání, o které požádá 
kouzelnou křišťálo-
vou kouli?

Věk: 6+, 135 x 195 mm, váz., 96 str. Věk: 6+, 135 x 195 mm, váz., 96 str.

189,–14
9,–

189,–14
9,–

189,–14
9,–

ČAROVÁNÍ 
S JEHLOU
Rádi tvoříte, chybějí vám však nápady nebo 
nevíte, jak na to? Tak právě vy oceníte tuto 
knihu plnou jednoduchých návodů na úžasné 
dekorace, šité dárky nebo oděvní doplňky.
Výroba každého modelu je popsána krok za 
krokem a  doplněna množstvím názorných 
obrázků. Nechybějí kapitoly, ve kterých jsou 
vysvětleny základy šití, informace o  šicím 
stroji, pomůckách či materiálech. Samozřej-
mostí je střihová příloha.
Pro malé i velké švandlenky-začátečnice.

8

Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 344 str. Věk: 9+, 190 x 240 mm, váz., 172 str.

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ 
KOUZELNÉ PŘÁNÍ
Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi po-
hádek. Dvojčatům Alex a  Connerovi se je-
jich 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. Nepů-
jde však jen o setkání milá a příjemná. Boj 
dobra se zlem totiž nikdy nekončí.

349,–279,–
349,–279,–

33 jednoduchých 
návodů pro začínající 

švadlenky!

Začtěte se do příběhu ze 
země pohádek, který si 

získal srdce milionů 
čtenářů po celém světě.



FOTBALOVÁ HVĚZDA 
GAMEBOOK
Fotbalový gamebook pro kluky!
Tomovi se splnil sen – vybrali si ho k profíkům, 
a tak bude letos poprvé hrát první ligu! Jak se 
má ale v novém prostředí chovat, když každé 
rozhodnutí má své následky? Má poslouchat 
taktické rady trenéra, nebo se předvést a hrát 
sám na sebe? Má nafilmovat penaltu, nebo se 
držet zásad fair play? Má se před tréninkem 
pořádně vyspat, nebo si vyrazit s  kamarády? 
Všechna tahle rozhodnutí teď záleží jenom na 
tobě.

Věk: 10+, 240 x 325 mm, váz., 80 str.

ZÁZRAKY LIDSKÉHO 
TĚLA
Jak je možné, že vidíš barvy? Proč prospíš třetinu 
života? Jak rychle putuje informace z  konečků 
prstů do mozku? Tato kniha ti odpoví! A dozvíš se 
i  odpovědi na spoustu dalších otázek o  lidském 
těle.
Zjisti, jak ti smyslové orgány pomáhají poznávat 
okolní svět, komunikovat a odhalit nebezpečí. Ja-
ká tajemství skrývá lidský mozek, jak záhadný je 
svět emocí a  genů. Poznej orgány, které tě drží 
naživu, zpracovávají jídlo a bojují proti infekcím.

Věk: 10+, 120 x 186 mm, brož., 128 str.

299,–239,–

9

169,–13
9,–

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO 
ROŠŤÁCKÁ ŽIRAFA
V Záchranné zoo strýčka Horáce mají důvod k oslavě. Narodilo 
se tam žirafí mládě! Jmenuje se Kubík a jeho nemotorná koléba-
vá chůze na dlouhých nohách rozesmává všechny okolo. Kubíko-
vi se pozornost ostatních líbí, a  tak předvádí jeden praštěný 
kousek za druhým. Blíží se však soutěž o  nejlepší zoologickou 
zahradu a  Ema tuší, že jeho rošťárny se nemusí líbit každému. 
Dokáže zařídit, aby se Kubík choval slušně a  svými veselými 
kousky nezpůsobil potíže?

199,–15
9,–

Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 104 str.

Také vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO
 ŽÁRLIVÝ LEVHART
 ROZPUSTILÁ PANDA
 POPLETENÝ TUČŇÁK

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–



Věk: 8+, 136 x 190 mm, brož., 176 str.

MŮJ TVOŘIVÝ DENÍK
Ve dvou je vždycky větší zábava! Proto 
v  tomto deníku najdeš spoustu nápadů na 
to, co spolu se svojí (nejlepší) kámoškou 
podnikat, vymýšlet, vyrábět, tvořit nebo tře-
ba upéct. Nechybějí stránky s testíky a místo 
pro dokreslování obrázků, zapisování nápa-
dů či tvorbu návrhů.
Na konci notesu je prostor pro medailonky 
tvých kamarádek. Nalep si tam jejich fotky, 
zapiš kontakty nebo zaznamenej, co mají rá-
dy a co je charakterizuje.

169,–13
9,–

Věk: 9+, 195x255 mm, brož., 64 str.

MOJE BAREVNÉ LÉTO 
RELAXAČNÍ 
OMALOVÁNKY
Užij si chvíle, které máš jen pro sebe a po-
pusť uzdu fantazii!
Při vybarvování omalovánek si úžasně od-
počineš a zaženeš nudu. Přibalit si je mů-
žeš s  sebou na víkend či na prázdniny, 
k babičce, na chalupu nebo na tábor. Tak 
vezmi do ruky pastelky a nech promlouvat 
barvy.

10

Věk: 6+, 210 x 280 mm, váz., 112 str.Věk: 8+, 152 x 228 mm, váz., 64 str.

JAK VYCVIČIT DRAKY 
JEZDCI Z BLPU: 
ČERNÝ PASAŽÉR
Dračí akademie má nového studenta  – po-
hledného a  odvážného mládence Buráka. 
A  zatímco Burákova oblíbenost v  kolektivu 
roste a Škyťákovi přátelé v  jeho případě ne-
šetří chválou, Škyťák k němu pojme podezře-
ní, které sílí…

KOMISAŘ VRŤAPKA 
SEBRANÉ SPISY 3
Náš neohrožený hrdina komisař Vrťapka opět 
zalovil ve svém detektivním archivu a vy máte 
jedinečnou příležitost nahlédnout do jeho 
třetích sebraných spisů. O tajemné a napínavé 
případy nebude nouze!

299,–239,–

Také vyšlo:

JAK VYCVIČIT DRAKY 
JEZDCI Z BLPU:
NEBEZPEČÍ Z HLUBINY

169,–13
9,–

169,–13
9,–

199,–15
9,–

Znáte z TV

149,–11
9,–

Také vyšlo:

MLÁĎÁTKA OMALOVÁNKY



Věk: 8+, 138 x 190 mm, váz., 120 str.

DRÁKULA A JÁ
Jen co zapadne slunce, začne se to v  naší vesnici 
hemžit prazvláštními postavami… Že by tady kromě 
vlkodlaka řádil i upír? Tomu se mi nechce věřit. Ale 
můj kamarád Olda by vsadil boty, že náš zubař dr. 
Drach něco skrývá. 
Proč by jinak ve svém 
bytě shromažďoval ti-
síce zubů a  bral mi 
pořád krev?

Věk: 8+, 138 x 190 mm, váz., 120 str.

FRANKENSTEIN A JÁ
S  lékárníkem Frankem Steinem něco nehraje. Co 
znamená to podivné sténání, které se ozývá z jeho 
sklepa? Že by se snažil stvořit umělého člověka? 
Přijděte tomu na kloub!

VLKODLAK A JÁ
Ríša s Oldou pátrají po krvežíznivém vlkodlakovi, který 
řádí v  jejich vesnici. O  jeho existenci není pochyb! 
A do křížku se s ním dostávají hned několikrát! Podaří 
se dvěma kamarádům vlákat strašlivého vlkodlaka do 
léčky a boj s ním vy-
hrát? Vždyť mají jen 
jedinou stříbrnou 
kulku s prakem a dva 
podomácku vyrobe-
né šípy! A na pomoc 
kulhajícího školníka 
se spolehnout ne-
mohou…

Věk: 8+, 138 x 190 mm, váz., 120 str.

199,–15
9,–

219,–16
9,–

199,–15
9,–

MELÁNIE A JEJÍ 
PRAŠTĚNÁ RODINKA
Jmenuji se Melánie a ráda bych vám představila 
svou úžasně bláznivou rodinu. Právě teď jsem 
s  babičkou na prázdninách u  strýčka Cyrila ve 
vesničce Bodlákov. Strýc žije se synem Davidem 
a psem Šmajdou ve staré vile a neohroženě se 
pouští do různých oprav. Většinou ale způsobí 
víc škody než užitku. Víte, jak se kácí stará hru-
šeň nebo malují pokoje v podkroví? Nebo jak se 
utíká před hladovými bernardýny? Že ne? Tak se 
připravte, protože vám to popíšu do těch nejzá-
bavnějších detailů!

11

Věk: 5+, 129 x 193 mm, váz., 136 str.

KOUZELNÉ KOŤÁTKO 
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Prázdniny na venkově u tety? To bude pěkná nuda, 
myslí si Lisa. Vůbec se netěší, tím spíš, že tam nikoho 
nezná. Pak ale ve stodole najde malé oranžové kotě. 
Sláva! S tímhle kouzelným chlupáčem ji čeká to nej-
úžasnější léto.

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

KOUZELNÉ ŠTĚŇÁTKO – 
CHLUPATÝ ZÁZRAK
KOUZELNÝ KRÁLÍČEK – 
PRÁZDNINOVÝ SEN

Věk: 9+, 160 x 230 mm, váz., 72 str.

269,–21
9,–

Velké prázdninové 
dobrodružství 

pro malé čtenáře



PRVNÍ POMOC PRO PSY
Srozumitelný a komplexní průvodce zdravím 
vašeho psího kamaráda obsahuje jasné 
a stručné instrukce pro řešení akutních situa-
cí i  všeobecné rady, co dělat, aby byl váš 
čtyřnohý společník v optimálním zdravotním 
stavu. Seznamte se se základními principy 
první pomoci a prevence úrazů u psů, které 
jsou vysvětleny i  na mnoha názorných ilu-
stracích a  fotografiích. Knížku si uložte do 
psí lékárničky, aby byla vždy 
po ruce, když budete muset 
řešit jakýkoli problém.

BÁRA KROTÍ RODINU
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepo-
třebuje. Jenže má samozřejmě rodinu a  ta je 
pěkně praštěná. Když se k nim nečekaně nastě-
hují dva nezvaní hosté, nastane totální chaos.
Nafoukaná sestřenice Marcela a její bráška Ivoš 
u nich mají strávit celé letní prázdniny. Jsou roz-
mazlení až běda a nad vším ohrnují nos. Jestli to 
má Bára ve zdraví přežít, bude muset tuhle pří-
šernou rodinu malinko zkrotit…

249,–19
9,–

349,–279,–

Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 208 str.Věk: 15+, 170 x 230 mm, brož., 192 str.12

349,–279,–

Také vyšlo:

BÁRA KROTÍ DIVADLO
Také vyšlo:

PRVNÍ POMOC PRO KOČKY

249,–19
9,–

Věk: 10+, 152 x 228 mm, váz., 696 str.Věk: 9+, 129 x 193 mm, váz., 96 str.

Také vyšlo:

MAGICKÁ ZVÍŘATA
 KONÍKOVA ZÁHADA
 PTAČÍ TRIKY
 KRÁLÍKOVO TAJEMSTVÍ
 PSÍ KOUZLA

MAGICKÁ ZVÍŘATA MYŠÁKOVA KURÁŽ
Lottie má za sebou mnohá dobrodružství, proto roste její sebevědomí i  magické 
síly. Když ji na školním výletě začne opět otravovat spolužačka Zara, rozhodne se 
zastavit její šikanu jednou provždy. Bez věrné jezevčice Sofinky si však najednou 
není jistá, zda to zvládne. Naštěstí jí přijde na pomoc růžový myšák Fred, který má 
odvahy za dva!

199,–15
9,–

189,–15
4,–

149,–11
9,–

189,–15
4,–

149,–11
9,–

Humorný příběh 
o velkém rodinném 

zázraku!



ČEŠTÍ CESTOVALÉ
Češi nejsou národem proslulých moře-
plavců, ani jim nepatřily rozsáhlé kolo-
nie. Přesto v našich dějinách nalezneme 
spoustu pozoruhodných lidí, kteří se 
nebáli vypravit do neznáma v  dobách, 
kdy cestování nebylo zdaleka tak snad-
né jako dnes. Ať už se jednalo o  diplo-
matická poselstva, nebo o  misionáře, 
vědce a  výzkumníky. Pro mnohé se vý-
pravy do cizích krajů staly celoživotní 
vášní.

Věk: 10+, 170 x 243 mm, váz., 96 str.

DO HLUBIN
Milí suchozemci, vydejte se společně s kapitá-
nem Záhadou na tajemnou plavbu světovými 
moři a oceány na palubě jeho ponorky. Pozná-
te krásy podvodního světa i  úskalí při jeho 
objevování a  díky kapitánovu vyprávění se 
seznámíte i  se zajímavou historií ponorek. 
Nevynecháte ani sladkovodní hlubiny a mož-
ná potkáte i  Lochnesskou příšeru. Láká vás 
taková cesta? Tak si rychle nastupte!

299,–239,–

Věk: 7+, 160 x 195 mm, váz., 80 str.

PŘÍBĚHY KVĚTINOVÝCH VÍL 
TVOŘENÍ Z LUČNÍHO 
KVÍTÍ
Luna má babičku jako z pohádky. Má krásné stříbrné 
vlasy a  voní po bylinkách. Celé léto je totiž spolu 
sbírají a  suší a  babička jí o  nich dokáže krásně 
vyprávět. Vymýšlí pro ni příběhy o  květinových 
vílách, které Luna moc ráda poslouchá. Také miluje 
obrázky, které z nasbíraných květů, lístků či stonků 
společně vytvářejí.
Přidejte se k  nim a  vyzkoušejte si voňavé tvoření 
z  květin či bylinek a  vyrobte si krásné koláže či 
originální dárky.

349,–279,–

Věk: 9+, 190 x 245 mm, váz., 88 str.
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299,–239,–



PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM 
KONCEM OSAMĚLÝ 
KRÁLÍČEK
Malá Sára najde u  cesty krabici. Když ji otevře, 
najde v ní roztomilého králíčka. Chlupáček najde 
domov v  záchranné stanici, ale je posmutnělý. 
Bude potřeba najít mu kamaráda! V útulku plném 
zvířátek by to měla být hračka. Podaří se Sáře to, 
co si usmyslela? Zorganizovat ve škole peněžní 
sbírku na podporu útulku a  přesvědčit rodiče, 
aby si Muffiho vzali domů?

Krásný příběh 
o  lidech s  dob-
rým srdcem, kteří 
pomáhají zachra-
ňovat zvířátka.

Věk: 7+, 129 x 193 mm, váz., 144 str.

Také vyšlo:

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
 ZATOULANÉ ŠTĚŇÁTKO
 ZTRACENÝ JEŽEČEK

199,–15
9,–

149,–11
9,–

ZÁPISNÍK PRO MALÉ 
SKAUTY
Seznam se s kamarády ze skautského oddílu Stopa-
ři. Během roku se setkávají na schůzkách, jezdí na 
výpravy do přírody a v létě na tábor. Nyní ti prozradí, 
jak to ve skautském od-
díle chodí, co tam můžeš 
zažít a naučit se.
Veverka ti poví o přírodě, 
Puchejř ukáže, jak ošet-
řovat zranění, a  Žárovka 
ti poradí, jak si vyrobit 
bublifuk. Turbánek zas 
dodá recepty na dobroty 
uvařené na ohni. Přidej 
se k  nim, dobrodružství 
začíná.

14

ZÁPISNÍK MALÉHO 
ZÁLESÁKA
Doktor, Modrák, Finťa a Polárka – čtyři kamarádi, 
kteří spolu pravidelně vyrážejí na výpravy do lesa. 
Jsou to zkušení zálesáci, kteří mají rádi přírodu 
a umějí se v ní bezpečně 
pohybovat. Jestli chceš, 
naučí to i tebe.
Dozvíš se, jak správně 
sbalit batoh, jak vytvořit 
a  vyluštit šifru nebo jak 
poznávat stopy zvířat. 
Naučíš se ošetřit odřeni-
nu nebo postavit stan…
Přečti si jejich rady, zá-
pisník přibal do batohu 
a vydej se za dobrodruž-
stvím!

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK
Jít na výpravu do přírody není jako vydat se na 
procházku do parku. Kdo nechce zabloudit v teré-
nu, který ještě nezná, musí vědět několik důležitých 
věcí. My jsme nelenili a sepsali je do tohoto zápis-
níku, který by měl mít každý začínající turista pořád 
po ruce!

Věk: 6+, 105 x 148 mm, brož., 112 str.Věk: 8+, 117 x 167 mm, brož., 136 str. Věk: 10+, 105 x 148 mm, brož., 88 str.

199,–15
9,–

Věk: 10+, 190 x 190 mm, váz., 96 str.

PLETEME COPÁNKY 
ÚČESY, KTERÉ 
HRAVĚ ZVLÁDNOU 
I TATÍNKOVÉ
Holandské nebo francouzské copy na kaž-
dodenní nošení, slavnostní účesy, copán-
ky se stužkou…
Originální úpravy vlasů teď frčí a jsou oblí-
bené u  dětí i  dospělých. Naučte se i  vy 
vytvořit třicet krásných účesů. Díky pře-
hledným návodům krok za krokem je 
zvládne opravdu každý. A  pozor, některé 
copánky lze zaplést i z krátkých vlasů!

249,–19
9,–

149,–79,–

129,–99,–
139,–99,–

SLEVA
SLEVA

SLEVA



DOBRODRUŽSTVÍ 
TOMA SAWYERA 
PRO DĚTI
Jmenuji se Tom Sawyer a  bydlím u  své tety 
v malém městečku na řece Mississippi.
Přiznám se, že nerad chodím do školy a vyhý-
bám se práci. Nejradši bych trávil veškerý čas 
se svými kamarády Huckem a Joem. Zažíváme 
spolu různá dobrodružství.
Přidej se k nám a pomoz nám najít poklad obá-
vaného Joea Indiána.

Známé příběhy od Marka 
Twaina jsou převyprávěny tak, 
aby jim pomocí krásných ilu-
strací Antonína Šplíchala poro-
zuměly i malé děti.

SVĚT BLUDIŠŤ
Vítej v  úžasném světě bludišť, kde nahoře je 
dole, vlevo je vpravo a  nic není, jak se zdá! 
Hledej cestu zamotanými labyrinty, vysokými 
věžemi chrámů, stromovými stezkami a straši-
delnými domy. Užij si geniální optické klamy, 
díky kterým obrázky ožijí a  řešení úkolů se 
stane jedinečným zážitkem!

Věk: 1+, 147 x 205 mm, váz., 124 str.

ZPĚVNÍK Z. SVĚRÁK 
A J. UHLÍŘ
Zahrajte si největší hity Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře!
Zpěvník největších hitovek, jako jsou Dělání, 
Severní vítr, Ani k stáru a řada dalších, je určen 
úplně všem bez rozdílu věku a pohlaví. Zpěvník 
obsahuje noty a  akordy, tak ať se vám hezky 
zpívá i hraje.

Věk: 6+, 230 x 260 mm, brož., 96 str.

Věk: 7+, 216 x 276 mm, váz., 56 str. Věk: 8+, 210 x 290 mm, váz., 48 str.

BYL JEDNOU JEDEN 
ČLOVĚK PRAVĚK
Vydejte se s dětmi na fascinující cestu do his-
torie lidstva! Doprovázet vás budou moudrý 
Maestro a jeho zvídaví přátelé, které si oblíbi-
lo už několik generací dětí z  celého světa. 
Hravým a  zábavným způsobem se dozvíte, 
kde se v hlubinách vesmíru vzala planeta Ze-
mě a jak na ní vznikl život. Podíváte se do věku 
dinosaurů, seznámíte se s prvními lidmi a zjis-
títe, jak žil člověk neandrtálský či člověk kro-
maňonský.

299,–239,–

15

229,–18
4,

–

249,–19
9,–

Také vyšlo:

GULLIVEROVY CESTY 
PRO DĚTI

Také vyšlo:

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
 SVALY 199 Kč 249 Kč
 KOSTI 199 Kč 249 Kč
 MOZEK 199 Kč 249 Kč
 SRDCE 199 Kč 249 Kč

Zahrajte si 
u táboráku!

229,–15
9,–

249,–17
5,–

SLEVA

SLEVA 30%



PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY 
DŮM NA VŘESOVIŠTI
Když Poppy narazí na opuštěný dům vysoko na 
vřesovišti, netuší, jaká tajemství skrývá. Říká se, že 
v něm straší, může se tam ale dít i něco mnohem 
zlověstnějšího? A  co s  ním má společného Jodie 
Morganová, bodrá majitelka místní charitativní or-
ganizace na záchranu koní, která je na pokraji kra-
chu?
Poppy tuší, že ta žena má tajemství. A  to je třeba 
rozluštit dřív, než Jodie udělá strašlivou chybu, 
kterou ohrozí nejen koně, ale i vlastní budoucnost.

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM 
KONCEM VYDĚŠENÝ KALOUS
Když malý Vláďa zaslechne v noci ze zahrady podivné zvuky, pomy-
slí si, že tam určitě straší. Jeho kamarádka Mája ho však uklidní. 
Zvuky slyšela také, a protože je starší než on, tuší, že za tím bude 
nějaké zvíře. Společně se proto vypraví do zarostlé zahrady a tam 
objeví strádajícího kalouse ušatého. Dostal se do pasti a možná je 
zraněný. Kdo jim pomůže se záchranou?

Věk: 8+, 129 x 193 mm, váz., 136 str.

Také vyšlo:

NOVÉ PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM
 ZVĚDAVÁ LIŠTIČKA
 ZRANĚNÉ LABUŤÁTKO
 PROMRZLÁ VOLAVKA
 VYSTRAŠENÝ ZAJÍČEK
 STAROSTLIVÁ VEVERKA

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

199,–15
9,–

Věk: 7+, 192 x 362 mm, 32 str.Věk: 11+, 129 x 193 mm, váz., 128 str.

SESTAV SI DRAKA
Vstup do kouzelného světa draků!
Sestav si působivý 3D model draka, natáhni moto-
rek a  dívej se, jak ožívá! Bohatě ilustrovaný prů-
vodce tě seznámí se vším, co musíš o  těchto le-
gendárních zvířatech vědět. Najdeš v  něm mýty 
a pověsti ze všech koutů světa. Informace o anato-
mii dračího těla či povídání o typech draků, jejich 
chování a magických schopnostech.
Model vysoký 40 cm složíš snadno, bez nůžek 
a lepidla.

Také vyšlo:

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY 
 DIVOKÁ BOUŘE
 VŽDYCKY JE NADĚJE

249,–19
9,–

229,–18
4,–

16

249,–19
9,–

199,–15
9,–

SLEVA 50 %

499,–249,–

Příběhy z české přírody,  
které se skutečně staly!



ÚTOK MONSTER 
POSLEDNÍ MĚSTO
Třpytivé město Cassaire je jedním z mála míst, 
které před dvěma stoletími přežilo děsivou 
invazi Dredmarů, a  jeho obyvatelé žijí už po 
generace v míru.
Vše se ale změní, když během školního výletu 
napadne mladého Berrona dredmarský Ber-
serk. Takový útok ho měl proměnit v  bezdu-
chého Požírače, Berron však místo toho získá 
nadlidskou rychlost 
a  sílu. A  bude je po-
třebovat  – Dredma-
rové se totiž vracejí. 
Pouze on a  jeho ka-
marádka Cerrie je 
mohou zastavit.

Věk: 8+, 130 x 200 mm, váz., 104 str.

269,–21
9,–

HRADY A TVRZE 
ZÁPADNÍCH ČECH
Hrady v krajině spolehlivě upoutají naši po-
zornost. Patříte-li mezi obdivovatele maje-
státnosti kamenných svědků minulosti a ne-
spokojíte-li se s tím, co vám o nich sdělí 
turistický průvodce, pak je tahle kniha prá-
vě pro vás. Je vystavěná na fundovaných 
textech archeologa Jana Viznera a kreseb-
ných rekonstrukcích Jana 
Heřmana. Najdete v ní ka-
pitoly věnované známým 
turistickým cílům (Rabí, 
Loket aj.), ale i místům, je-
jichž krása zůstává i dnes 
mnohým skryta (za všech-
ny jmenujme Starý Rybník 
či Volfštejn).

KLUB TYGR FANTOM 
Z FOTBALOVÉHO 
HŘIŠTĚ
Před fotbalovým tréninkem najde Patrik 
v kůlně u hřiště podivný, křiklavě zelený míč. 
Poté se začnou dít divné věci. Z reprodukto-
rů zazní výhrůžný hlas a pak se na hřišti zjeví 
fantom, který začne Patrika ohrožovat. Sebe-
re míč a mizí s ním pryč. Co to má znamenat? 
Biggi, Luk a Patrik se pouštějí do jeho proná-
sledování. Na horkou stopu narážejí v  pod-
zemním systému městské kanalizace…

17Věk: 14+, 210 x 297 mm, váz., 176 str.

Věk: 10+, 148 x 210 mm, váz., 64 str.

KLUB TYGRŮ 
PIRÁTSKÝ POKLAD
Kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají při vyklí-
zení domu zemřelého podivína Artura Papariz-
ziho, aby si vydělali nějaké peníze na nový počí-
tač. Celý dům působí strašidelným dojmem. Do 
ruky se jim dostává tajuplný pirátský deník, na 
jehož zažloutlých stránkách se má skrývat od-
kaz vedoucí k nalezení pokladu. Toho se ovšem 
chtějí za každou cenu zmocnit i další lidé a čle-
nové Klubu Tygrů se ocitají v nebezpečí. Podaří 
se jim poklad najít dříve než ostatním?

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 136 str.

199,–15
9,–

Věk: 9+, 120 x 180 mm, váz., 152 str.

179,–14
4,–

199,–15
9,–

Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ – SVĚTLA 
V MOČÁLU ČARODĚJNIC

Také vyšlo:

KLUB TYGRŮ 
ÚTOK Z VESMÍRU

199,–15
9,–

590,–47
4,

–

Pátrání 
s kouzelnou 

lupou

Pátrání 
s kouzelnou 

lupou



Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 296 str.Věk: 9+, 145 x 210 mm, váz., 368 str Věk: 9+, 145x210 mm, váz., 272 str.

PŘÍBĚH KOUZELNICTVÍ
Dodrží Brystal dohodu, kte-
rou uzavřela se smrtí?
Už je to skoro rok, co Bry-
stal Vždyzelená uzavřela se 
smrtí dohodu, že výměnou 
za svůj život najde a  zničí 
Nesmrtelnou. Dosud však 
neobjevila jedinou stopu, 
kdo to je a kde se nachází. 
Z hlubin země se navíc začí-
ná šířit temnota a ohrožuje 
vše živé. Pokud chtějí víly 
a  čarodějky probouzející 
se zlo zastavit, musí spolu-
pracovat se všemi, včetně 
Spravedlivého bratrstva a jeho Armády mrtvých. Co 
když ale za zdánlivě novou hrozbou stojí někdo dobře 
známý?

PŘÍBĚH MAGIE
Čtrnáctiletá Brystal 
Vždyzelená se narodila 
na špatném místě. V Již-
ním království je totiž 
magie trestná, a  navíc 
tam ženy nesmějí číst. 
Když se dívka k  jedné 
knize lstí dostane, objeví 
v sobě nadání pro kouz-
la. Před přísným trestem 
ji zachrání až madam Po-
časitá, která ji přijme do 
Magické akademie. Jaké 
jsou však její skutečné 
záměry? Brystal s přáteli 
ze školy odhalí zlověstné spiknutí… a  osud světa 
i magie bude záviset na tom, zda mu dokážou čelit.

PŘÍBĚH ČARODĚJNICTVÍ
Brystal a  její přátelé za-
chránili svět před zlou 
Sněhovou královnou a za-
jistili celosvětové přijetí 
magické komunity. Jenže 
oslavy netrvají dlouho. Na 
akademii dorazí nová ča-
rodějka s temnými úmysly, 
Brystalina kamarádka Lu-
cy se zaplete do spiknutí 
a královstvím se začne ší-
řit rozhořčení proti legali-
zaci magie. A navíc sílí ne-
bezpečný klan známý jako 
Bratrstvo spravedlivých, 
který má jediný cíl: vyhladit veškerý magický život… 
počínaje Brystal.

349,–279,–
369,–299,–

399,–31
9,–

1818

UDRŽITELNĚ 
ZAMILOVANÁ
Udržet si přátele, lásku a sebevědomí může 
být pěkný oříšek. Stejně tak jako provozovat 
rodinný bezobalový obchod.
Zoe musí zaskakovat za matku v  rodinném 
bezobalovém obchodě a veganském bistru. 
Nedávný rozchod s  Milem nepříjemně na-
boural její sebevědomí, takže možnost zašít 
se za pultem vlastně vítá. Kdyby je táta před 
lety neopustil, cítila by se dnes možná lépe. 
Neschovávala by své ženské přednosti do 
obřích triček a  nemrhala svým hlasem ve 
sboru.
Nové zkušenosti naštěstí přinášejí i nové přá-
tele. Podpoří ji v těžkých chvílích? Najde mezi 
nimi novou lásku?

Věk: 14+, 145 x 205 mm, brož., 296 str. Věk: 12+, 145 x 205 mm, brož., 224 str.

RANDE 
S KNIHOMOLKOU
Pro Kinsley jsou knihy celý její život. Nejen 
že pořád něco čte, ale spolu se dvěma ka-
marádkami vlastní knihkupectví v  malém 
městě v Montaně. A zatímco její přítelkyně 
mají své lásky, ona si vystačí s  fiktivními 
muži. Až do chvíle, kdy kamarád jejího 
bratra Josh z legrace navrhne, že jí pomůže 
najít přítele. A  tak začíná série roztomile 
trapných schůzek, jejichž účastníci nemají 
u Kinsley šanci… žádný z nich ji totiž nepři-
tahuje tolik jako právě Josh.

299,–239,–
369,–299,–

1. díl 2. díl 3. díl

Líbíš se mi po všech 
stránkách!

NAPÍNAVÁ FANTASY SÉRIE PŘÍBĚH MAGIE OD CHRISE COLFERA



Věk: 14+, 145 x 210 mm, váz., 424 str.

STRÁŽCI PŘÍBĚHŮ
Během letních prázdnin se Amy dozví, že dokáže 
vstupovat do knih a ovlivňovat již napsané příbě-
hy. Amy si ve světě knih brzy najde přátele: mou-
drého Šér Chána z  Knihy džunglí nebo láskou 
usouženého Goethova Werthera.
Svět knih ale není tak pokojný, jak se zprvu zdálo. 
Nejprve zmizí peníze z Ali Babova pokladu, pak 
se cestou na ples k panu Darcymu zraní Elizabeth 
Bennetová. Když události začnou prosakovat i do 
reálného světa, a  dokonce mají oběť na životě, 
ukáže se, jak je ohrožení vážné…

TŘI TEMNÉ KORUNY
Na ostrově Fennbirnu se v každé generaci rodí 
trojčata – tři královny, rovnocenné dědičky trů-
nu. Mirabella ovládá živly. Lusknutím prstů do-
káže přivolat plameny nebo prudkou bouři. 
Katharina může pozřít nejprudší jedy, aniž by ji 
zabolelo břicho. Arsinoe zase umí vykouzlit 
nejrudější růži i krotit šelmy. Každá z nich je je-
dinečná, ale jen ta nejlepší může získat korunu. 
V  den jejich šestnáctin proto začíná souboj. 
A hrát se bude na život a na smrt.

Věk: 12+, 148 x 210 mm, váz., 344 str.

449,–35
9,–

349,–279,–

19

449,–359
,–

Také vyšlo:

JEDEN TEMNÝ TRŮN

Věk: 9+, 160 x 230 mm, brož., 192 str.Věk: 10+, 125 x 190 mm, brož., 128 str.

UČTE SE S PŘÍBĚHY 2 
ANGLIČTINA 
NA 5 MINUT
Máte 5 minut? Tak je využijte!
Máme pro vás 20 krátkých a vtipných příběhů, díky 
kterým ještě lépe poznáte Anglii, její obyvatele 
i místní zvyky.
Za každým příběhem najdete přehlednou myšlen-
kovou mapu se slovíčky, takže pokud jste si nebyli 
jisti jejich významem nebo jste je neznali, od teď si je 
jednou provždy zapamatujete.
Tak se do toho pusťte, snadněji už to nejde!

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

299,–239,–
229,–18

4,
–

Také vyšlo:

UČTE SE S PŘÍBĚHY 
– ANGLIČTINA 
NA 5 MINUT

229,–18
4,–



ŠPINAVÁ ŠKOLNÍ HRA
Návrat do lavic má pro Daisy a Hazel trpkou pa-
chuť. Nová školní předsedkyně Elizabeth Hur- 
stová spolu se svou smečkou věrných prefektek 
šikanují mladší ročníky a  nad školou se začíná 
vznášet mrak strachu a sváru.
Pak ale Elizabeth během ohňostroje přijde o ži-
vot. Vypadá to jako nehoda, co když je ale všech-
no jinak? Mohl ji někdo nenávidět natolik, že by 
spáchal zločin? Detektivní duo Wellsová a Won-
gová začíná znovu pátrat.

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

Jmenuji se Percy Jackson. Do teď jsem si 
myslel, že jsem obyčejný kluk, kterého čeká 
vyhazov ze školy. Zjistil jsem ale, že můj otec 
je bůh z Olympu…

HUNGER GAMES 
KOMPLET, VÝROČNÍ 
VYDÁNÍ 1.–3.DÍL BOX
Světový fenomén Hunger Games oslavil de-
set let od vydání a  my slavíme také. Tímto 
krásným dárkovým boxem, který byl navržen 
speciálně pro tuto příležitost.
A  jelikož správná oslava se neobejde bez 
pěkného dárku, v prvním díle trilogie najde-
te přes padesát stránek exkluzivního bonu-
sového materiálu. Mimo jiné rozhovor se Su-
zanne Collinsovou o vzniku Hunger Games.

Věk: 14+, 140 x 210 mm, brož., 1 008 str.Věk: 11+, 135 x 203 mm, brož., 1 832 str.20

999,–799,–

Věk: 12+, 130 x 200 mm, váz., 376 str.Věk: 12+, 145 x 205 mm, váz., 312 str.

ZROZENÁ Z OHNĚ 
LOVKYNĚ PŘÍŠER
Země Oharek je zamořena příšerami. Dva-
náctka se vzdala svého jména i  identity, aby 
nastoupila náročný výcvik a  naučila se je 
zneškodnit. Alespoň tak to říká. Pravda je 
však mnohem hrozivější: trénuje, aby se po-
mstila těm, kteří ji připravili o rodinu.
Když je však její nový domov napaden, ocitne 
se na nečekané cestě, během níž se její skry-
tá minulost nevyhnutelně proplete nejen s je-
jím osudem, ale i s osudem celého světa.

Dvanáctka není jen číslo – je to hrdinka, která 
přemýšlí originálním způsobem a  jen tak se 
nevzdává! První díl dobrodružné fantasy.

Také vyšlo:

ZÁHADA ZAMČENÉHO KUPÉ

Také vyšlo:

HUNGER GAMES KOMPLET 
(AUDIOKNIHA)

Také vyšlo:

PERCY JACKSON 
ZLODĚJ BLESKU 
(AUDIOKNIHA)

349,–279,–

349,–279,–

349,–17
9,–

399,–31
9,–

349,–279,–

1099,–87
9,–

Detektivka pro mladé dámy 
ve stylu Agathy Christie!

Znáte z TV!



Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Anna Kadabra – Úplňkový klub 199 Kč
Bára krotí divadlo 199 Kč
Bára krotí rodinu 199 Kč
Beztvárci aneb Putování za kouzelným stromem 159 Kč
Byl jednou jeden člověk – Pravěk 239 Kč
Byl jednou jeden život – kosti 199 Kč
Byl jednou jeden život – mozek 199 Kč
Byl jednou jeden život – srdce 199 Kč
Byl jednou jeden život – svaly 199 Kč
Čarování s jehlou 279 Kč
Čeští cestovalé 279 Kč
Čteme s obrázky – Jak se žirafa vytahovala a další pohádky 184 Kč
Čteme sami – genetická metoda – Pohádky kocoura Šikuly 159 Kč
Čteme sami – Pohádky kocoura Šikuly 159 Kč
Čteme sami – Pohádky z Kouzelného palouku 159 Kč
Čteme spolu – Jak se vodníček stal hasičem 159 Kč
Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika 199 Kč
Dětský ilustrovaný ATLAS SVĚTA 199 Kč
Disney – Strašidelné příběhy 279 Kč
Do hlubin 239 Kč
Dobrodružství Toma Sawyera – pro děti 184 Kč
Drákula a já 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Rošťácká žirafa 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda 159 Kč
Ema a její kouzelná zoo – Žárlivý levhart 159 Kč
Enola Holmesová – Případ levoruké dámy 219 Kč
Enola Holmesová – Případ pohřešovaného markýze 199 Kč
Fotbalová hvězda – gamebook 139 Kč
Frankenstein a já 169 Kč
Gulliverovy cesty – pro děti 159 Kč
Hádankový zvěřinec 139 Kč
Hrady a tvrze západních Čech 474 Kč
Hravý průvodce Českem I. 279 Kč
Hravý průvodce Prahou 279 Kč
HUNGER GAMES – komplet (audiokniha) 179 Kč
HUNGER GAMES – komplet, výroční vydání 1.-3.díl – box 879 Kč
Hvězdná obloha 399 Kč
Jak se stal Gustík pilotem 239 Kč
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Černý pasažér 139 Kč
Jak vycvičit draky – Jezdci z Blpu: Nebezpečí z hlubiny 139 Kč
Jeden temný trůn 359 Kč
Ježek Bodlinka 199 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Jiří Žáček dětem 239 Kč
Klub Tygrů – Fantom z fotbalového hřiště 159 Kč
Klub Tygrů – Pirátský poklad 159 Kč
Klub Tygrů – Světla v močálu čarodějnic 144 Kč
Klub Tygrů – Útok z vesmíru 159 Kč
Komisař Vrťapka – sebrané spisy 3 239 Kč
Korálky z rybízu 239 Kč
Kouzelné koťátko – Letní dobrodružství 159 Kč
Kouzelné štěňátko – Chlupatý zázrak 159 Kč
Kouzelný králíček – Prázdninový sen 159 Kč
Ledové království – Arendellské princezny 199 Kč
LEGO® Harry Potter™ Kouzelnické lapálie 159 Kč
Lišáčkova dobrodružství 239 Kč
Logopedické písničky 199 Kč
Logopedické písničky (audio CD pro děti) 199 Kč
Logopedie – Žežicha se neříká 184 Kč
Luštění pro děti – Super vtipy 139 Kč
Magická zvířata – Koníkova záhada 154 Kč
Magická zvířata – Králíkovo tajemství 119 Kč
Magická zvířata – Myšákova kuráž 159 Kč
Magická zvířata – Psí kouzla 119 Kč
Magická zvířata – Ptačí triky 154 Kč
Malá baletka – Nela a Stříbrný jednorožec 149 Kč
Malá baletka – Rosa a tři přání 149 Kč
Malá baletka Ela a dobrá víla 149 Kč
Mášiny strašidelné příběhy – Strach má velké oči 279 Kč
Melánie a její praštěná rodinka 219 Kč
Mláďátka – omalovánky 119 Kč
Moje barevné léto – relaxační omalovánky 159 Kč
Můj tajný deník na zip 199 Kč
Můj tvořivý deník 139 Kč
My Little Pony – Hádanky a Móda 199 Kč
Nové příběhy se šťastným koncem 
– Promrzlá volavka

159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem 
– Starostlivá veverka 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem 
– Vyděšený kalous 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem 
– Vystrašený zajíček 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem 
– Zraněné labuťátko 159 Kč

Nové příběhy se šťastným koncem – Zvědavá lištička 159 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Pan Ředkvička a vesmírné úvahy, které končí boulí 239 Kč
PERCY JACKSON – komplet 1.-5.díl – box 799 Kč
Percy Jackson – Zloděj blesku (audiokniha) 319 Kč

Pleteme copánky – Účesy, které hravě 
zvládnou i tatínkové 199 Kč

Po kolejích za pohádkou 219 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Divoká bouře 199 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Dům na vřesovišti 199 Kč
Poníci od stříbrné řeky – Vždycky je naděje 184 Kč
Princezna – Kde bydlí princezny 319 Kč
Prohnilé město 399 Kč
První pomoc pro kočky 279 Kč
První pomoc pro psy 279 Kč
Příběh čarodějnictví 299 Kč
Příběh kouzelnictví 319 Kč
Příběh magie 279 Kč
Příběhy květinových víl – Tvoření z lučního kvítí 239 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Osamělý králíček 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Zatoulané štěňátko 159 Kč
Příběhy se šťastným koncem – Ztracený ježeček 119 Kč
Rande s knihomolkou 299 Kč
Sestav si draka 249 Kč

Star Wars – Vrcholná Republika – Příběhy před 
usnutím 239 Kč

Strážci příběhů 279 Kč
Svět bludišť 175 Kč
Šest vran 399 Kč
Špinavá školní hra 279 Kč
Tlapková patrola – 5minutové pohádky 239 Kč
Tlapková patrola – Obrázkové hádání 219 Kč
Tlapková patrola – Tlapkomalovánky 119 Kč
To nejlepší z Hurvínka 319 Kč
Tři temné koruny 359 Kč
Turistický zápisník 99 Kč
Učte se s komiksem – angličtina 239 Kč
Učte se s příběhy – Angličtina na 5 minut 184 Kč
Učte se s příběhy 2 – Angličtina na 5 minut 184 Kč
Udržitelně zamilovaná 239 Kč
Útok monster – Poslední město 219 Kč
Velká kniha českých říkadel – Josef Lada 279 Kč
Vlkodlak a já 159 Kč
Záhada zamčeného kupé 279 Kč
Zápisník malého zálesáka 99 Kč

OBJEDNÁVKA 
Z KATALOGU 
KKF LÉTO 2022
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Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Zápisník pro malé skauty 79 Kč
Zázraky lidského těla 239 Kč
Země příběhů – Kouzelné přání 279 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Zpěvník – Z. Svěrák a J. Uhlíř 199 Kč
Zrozená z ohně – Lovkyně příšer 279 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Kočička Kiki 139 Kč

Název knihy Klubová 
cena

Počet 
kusů

Zvířátka z Kouzelného lesa – Štěňátko Štefi 119 Kč
Zvířátka z Kouzelného lesa – Veverka Viki 139 Kč

MŮJ TAJNÝ 
DENÍK NA ZIP
Zapisuješ si ráda své zážitky, plá-
ny, přání a sny? Chceš poznat sa-
ma 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!

Věk: 8+, 165 x 220 mm, váz., 46 str.

249,–19
9,–

ENOLA HOLMESOVÁ 
PŘÍPAD POHŘEŠOVANÉHO 
MARKÝZE
Když Enola Holmesová, mladší sestra Sherlocka 
a Mycrofta Holmesových, zjistí, že její matka zmize-
la, vydá se ji do Londýna hledat. Rozhodně ale 
není připravená na to, co ji tam čeká. Zaplete se do 
únosu mladého markýze, prchá před ničemnými 
vrahy a snaží se vyhýbat svým prohnaným starším 
bratrům – a přitom dává dohromady stopy, které 

by jí pomohly rozluštit matčino 
záhadné zmizení. Zvládne se 
v  tom zmatku Enola zorientovat 
a najde svoji matku?

Věk: 11+, 145 x 205 mm, váz., 176 str.

Také vyšlo:

ENOLA HOLMESOVÁ PŘÍPAD LEVORUKÉ DÁMY

269,–21
9,–

249,–19
9,–

Věk: 14+, 160 x 235 mm, váz., 432 str.

PROHNILÉ MĚSTO
Kazu Brekkerovi a  jeho lidem se podařil neví-
daný kousek, za který měli přislíbenou tučnou 
odměnu. Jenže místo toho, aby se o ni rozdělili, 
čekala na ně zrada. Proto musí napnout všechny 
své síly, aby získali to, co jim patří. V  temných 
ulicích zkorumpovaného Ketterdamu se mezi-
tím schyluje k válce. Nebezpečná smrticí droga 
jurda parem se tu stává předmětem boje o moc. 
Obstojí Kazova prohnanost proti nepřátelům 
a zůstanou mu jeho lidé vůbec věrni?
2. díl úspěšné fantasy

499,–399,–
ŠEST VRAN
Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň 
to platí v Ketterdamu, ve kterém se nikdo ne-
vyzná lépe než Kaz Brekker, fenomenální 
podvodník a zloděj. A když se objeví neodo-
latelná zakázka? Je čas sehnat si pomocníky. 
Zloděj, trestanec, hazardní hráč, černá ovce 
rodiny, špionka a kráska-zabiják – šest nebez-
pečných psanců, kteří se pokusí dostat se do 
nejstřeženější pevnosti světa. Podaří se jim 
vyváznout se zdravou kůží?
1. díl úspěšné fantasy

Věk: 14+, 160 x 235 mm, váz., 384 str.

499,–399,–

Znáte z Netflixu


