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Dav Pilkey  

DOGMAN 
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! 
Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. Má srdce hrdiny, 
silné paže, bystrý rozum… a hustou srst. Dokáže zatočit se zločinem 
ve svém rodném městě? Překoná nástrahy svých nepřátel i nelibost 
popudlivého velitele? Zvládne ovládnout svou nezkrocenou povahu? 
A blechy? Slavný tvůrce komiksových příběhů D. Pilkey napsal sérii  
příběhů o Dogmanovi, která se usídlila na předních místech v žeb  říč -
cích nejprodávanějších knih. V USA prodáno přes 20 milionů výtisků! 
Váz., 240 stran, barevná publikace, 14 x 21 cm 

EA040245          299,- 

Platnost katalogu od 1. dubna do 31. května 2019. 43

LÍBÍM SE VÁM?  
Můžete mne vyhrát v soutěži, která bude probíhat  

od 20. do 28. dubna 2019  
na www.knizniklub.cz  

a na facebook.com/knizniklub.cz.

239 Kč
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Anna Brettová  
Tvořím a hraju si 
PONÍCI 
Baví tě poníci? Pak je pro tebe tahle 
knížka jako stvořená. Vezmi si pastelky 
a vrhni se do zábavy. Na každé stránce 
na tebe čeká jiný úkol. Kromě labyrintů, 
spojovaček, hledání rozdílů nebo počí-
tání si užiješ spousty krásných obrázků 
s poníky, které si můžeš dovybarvit, 
a spousty samolepek, s nimiž můžeš 
svoje čtyřnohé kamarády vyzdobit.  
Ilustrovala Sam Meredithová. 
Kroužková vazba, 56 stran + 4 strany 
samolepek, bar. publ., 21,6 x 27 cm 

EA040380 259,-

Objevuj s puzzle 

ZVÍŘATA CELÉHO 
SVĚTA 
Velké oválné puzzle (200 dílků) 
a dvanáct kartonových figurek při-
nese předškolním dětem zábavu 
i poučení: poznají jednotlivé svě -
tadíly, různá životní prostředí –  
od oceánů a moří či polárních  
ledovců přes divokou džungli a lesy 
po savany a pouště – a především 
se seznámí se zvířaty, která naši 
planetu obývají. Stavebnici do-
plňuje knížka plná zajímavostí 
o zvířatech jednotlivých světadílů.  
Puzzle (70 x 50 cm) + kniha  
(váz., 16 s., bar. p., 21,6 x 30,6 cm) 

EA040414 399,- 

Zdeněk Miler  
ZÁBAVNÉ 
MAGNETY 
Krteček 
Krásné barevné 
leporelo se šest -
nácti magnety, 
krátkým textem 
a zábavnými 

úkoly. Váz., 10 s., bar. p., 20 x 25 cm + 16 magnetů 
EA040219 299,- 

Jiří Žáček, Josef Lada 
JAK SE CHODÍ DO SVĚTA 
Tak jako slavní ilustrátoři knih J. Žáčka se snažili 
vystihnout kouzlo jeho pohádek, humor jeho 
veršů, poezii jeho dětských knih a přidat k textu 
ještě něco, co tam patří, tak se Jiří Žáček snaží 
zachytit ve svých básních Ladovy obrazy, které 
ho oslovily… Váz., 80 stran, 20,2 x 23,6 cm 
EA341364 299,-
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POŠTOVNÉ A BALNÉ PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 83.44
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319 Kč

199 Kč
Anne Suessová  
CO SE DĚJE  
PO CELÝ ROK 
Jaro, léto, podzim a zima – 
Anne Suessová shrnula  
ve své nádherně ilustrované 
knize o ročních obdobích 
dění v průběhu celého roku.  
Barevné leporelo, 10 stran, 
25,5 x 36 cm 
EA038956 159,- 

Anne Suessová  
CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ 
Na okraji polí, v lese, u rybní -
ka nebo v noci – v této krás -
né knize najdete na každé 
stránce víc než 30 zvířátek.  
Půvabné ilustra ce A. Sues-
sové věrně zobrazují zvířecí 
svět. Barevné leporelo,  
10 stran, 25,5 x 36 cm 
EA038957 159,-

129 Kč

129 Kč

239 Kč

239 Kč
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Jody Padulano  
ZOO Z LEGA 
Kniha je určena dětem, které milují sta-
vebnici LEGO a přijdou jim vhod podrob -
né návody k sestavení 50 zvířecích figu - 
rek v pěti úrovních obtížnosti. Kniha  
nabízí též praktic ké pokyny, jak nejlépe 
různé dílky lega využít, jak je ukládat 
podle tvarů a barev tak, aby se snadno 
našel správný kousek ve správný čas, 
dává užitečné tipy, jak a kde dílky objed-
nat, a odhaluje některá tajemství a tech-
niky používané nejslavnějšími mistry lega.  
Flexivazba, 208 s., bar. publ., 22 x 28,5 cm 
EA040436 399,-

ČESKÉ POHÁDKY 
Velká rodinná kniha přináší nejkrásnější 
české pohádky Karla Jaromíra Erbena 
a Boženy Němcové: Princeznu Zlatovlás -
ku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Bajaju, 
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, 
Rozum a Štěstí, Ptáka Ohniváka a lišku 
Ryšku a další příběhy, které patří do zla-
tého fondu české literatury pro děti. Po-
hádky vybrala a upravila Melita Denková, 
která se rovněž postarala o výběr působi-
vých ilustrací Artuše Scheinera, známého 
výtvarníka třicátých let dvacátého století. 
Váz., 328 stran, barevné ilustrace,  
19,5 x 25,5 cm 
EA039997 399,- 

KNIHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NAJDETE NA WWW.EBUX.CZ! 45
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Drew Daywalt  

DEN, KDY VOSKOVKY 
ŘEKLY DOST 
I voskovky se mohou rozzlobit – tak moc, 
že začnou psát dopisy svému majiteli Toní-
kovi. Prostě už nehodlají mlčet! Červená 
voskovka je k smrti unavená a chce dovo-
lenou. Fialové se nelíbí, jak moc Tonda  
přetahuje, černou nebaví dělat ostatním 
barvám obrysy, žlutá s oranžovou spolu  
nemluví, protože se hádají, která je barvou 
slunce… Ale Tonda si s nespokojeností 
a řevnivostí voskovek umí poradit!  
Ilustroval Oliver Jeffers.  
Váz., 40 stran, bar. publ., 25,4 x 25,4 cm 

EA040223                 249,-

199 Kč

Oliver Jeffers  

TADY JSME DOMA  
Planeta Země  
pro úplné začátečníky 
Nádherná knížka, kterou autor napsal během 
prvních dvou měsíců života svého syna, když 
„přemýšlel, co by tak měl do začátku vědět“.  
Kniha nenápadně, zato originálně a s humo-
rem otvírá před dětskýma očima velká témata 
o tom, kam ve vesmíru patříme, jak se máme 
ke své planetě a k sobě navzájem chovat…  
Je to mimořádně vkusná, kreativní a silná 
kniha o toleranci, zodpovědnosti a pokoře.  
Váz., 48 stran, barevná publikace, 24 x 28 cm 

EA040222 249,-

299 Kč

299 Kč
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199 Kč

MIMOŘÁDNÁ KNIHA O TOLERANCI, 
ZODPOVĚDNOSTI A POKOŘE
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Anne Amelingová  

PODIVUHODNÁ CESTA NILSE HOLGERSSONA 
Klasický příběh světoznámé švédské spisovatelky znovu ožívá v převyprávění 
pro malé děti! Nils Holger sson je kluk, který rád dělá naschvály. Skřítkové ho 
proto za trest zmenší na svou velikost. A Nilsovi začíná podivuhod né putování. 
Zažívá jedno napínavé dobrodružství za druhým. Zapomene přitom na svou 
zlomyslnost a začne pomáhat i zvířatům v nouzi. Selma Lagerlöfová původně 
psala knihu se záměrem nabídnout dětem poutavou formu zeměpisu, sezná-
mit je s různými oblastmi Švédska, ale i se životem na vesnici a v přírodě. Z pří-
běhu se brzy stal světový bestseller, který byl několikrát zfilmován. Knihu pro - 
 vází nádherné ilustrace Anne Suessové. Váz., 128 stran, bar. publ., 21 x 26 cm 

EA040454 299,-

A. de Lestrade, V. Docampo  

MALÝ PRINC 
Neobyčejná obrázková knížka 
a nadčasový příběh, který vypráví 
o lásce, přátelství a důležitosti 
pout. A o tom, jak dospět a ne-
ztratit přitom naše dětské já. 
Agnes de Lestrade a Valeria Do-
campo, mezinárodně úspěšná 
autorka a ilustrátorka, znovu 
procházejí mistrovské dílo An - 
toi na de Saint-Exupéryho a vel-
kolepým způsobem ho převypra-
vují. Váz., 56 stran, bar. publ.,  
24 x 27 cm 

EA040155 199,-

Eduard Petiška  
MARTÍNKOVY POHÁDKY 
Martínek by nejraději poslouchal 
pohádky pořád. Od dědečka se 
mu líbí veselá pohádka o raráš -
kovi, od tatínka o lokomotivě… 
Ilustroval Václav Sivko.  
Váz., 56 s., bar. il., 18,5 x 24 cm 
EA039363 169,-

Velmi důležitá encyklopedie 
ZVÍŘATA 
Zvídavé děti se v této přehledné encyk -
lopedii s bohatými barevnými ilustra-
cemi dozvědí vzrušující a velmi důle - 
žité informace o světě zvířat, která 
s námi obývají naši planetu.  
Váz., 224 s., bar. publ., 21,3 x 25,5 cm 
EA039864 399,- 
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PICASSO 
Kreativní hra 
Využijte naplno svoji kreativitu a pomocí 
jednoduchých geometrických tvarů vytvá-
řejte obrazy podobně jako slavný malíř.  
Poznají spoluhráči vaši mrkev nebo budík?  
EA341230

INTERAKTIVNÍ  
ZÁBAVNÁ HRA  
PRO CELOU RODINU

449 Kč

129 Kč
319 Kč
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Julian Gough  
BRUMLA A REMCÍK 
Nečekané přátelství 
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 
13,5 x 18,5 cm 
EA040434 199,-

Daniela Krolupperová 
VĚDÍ DRACI O LEGRACI? 
Veselá pohádka vhodná pro ná-
cvik čtení genetickou metodou. 
Váz., 64 s., bar. il., 18,5 x 23,3 cm 
EA039359 179,-

Jiří Kahoun 
KAMARÁDI 
V KOŽÍŠKU 
V osmnácti laskavých poví-
dáních se zrcadlí autorova 
láska k prosté české příro -
dě a stále se opakující  
kráse čtyř ročních období. 
Váz., 88 stran, barevné il., 
18,5 x 24 cm 
EA039014 199,-

ROZTOMILÉ PŘÍBĚHY PRO MALÉ I VĚTŠÍ DĚTI   
PROVÁZÍ KRÁSNÉ BAREVNÉ ILUSTRACE
Jiří Kahoun  

ZVÍŘÁTKA  
Z MALINOVÉ PASEKY 
Poběžte, děti, jede se na výlet! Králíček, 
myšáček, lišáček a jezeveček už jsou  
nachystaní u autobusu. Klokánek Kap-
sička, zajíček Ušáček a veverčák už taky 
dobíhají! V Kuďousce, hned u malinové 
paseky, kde zvířátka bydlí, se žije krásně, 
ale jednou začas je moc fajn vyrazit  
na výlet za úžasným dobrodružstvím!  
Ilustrovala Aneta Františka Holasová.  
Váz., 88 stran, barevné ilustrace,  
22,3 x 28 cm 

EA039420 259,-

Roald Dahl  

VELIKANANÁNSKÝ  
KROKODÝL 
V největší a nejkalnější řece Afriky si  
hoví velikananánský krokodýl. A proto  - 
že ho trápí ukrutný hlad a moc dobře  
ví, že největší lahůdkou je tlusťoučký, 
šťavnaťoučký malý dítě – ty jsou ňam, 
ňam, ňam! –, vydá se na zdánlivě  
nevinnou procházku. Jeho tajné plány 
a chytrouč ké triky ale naráží na odboj né 
strážce morálky – hrocha Bžocha, slona 
Bam balóna a ptáka Krásnopérá ka!  
Kniha vychází ve velkém formátu  
s vtipnými ilustracemi Quentina Blakea.  
Váz., 40 stran, barevná publikace,  
19,6 x 25,5 cm 

EA040625                     179,-

HLEDÁTE KNIHU? VÍCE NEŽ 70 000 TITULŮ S KLUBOVOU SLEVOU NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ. 47
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2X JIŘÍ KAHOUN

obj. č.    
EA041002320,- 

ušetříte

 298,- 
jen

Výhodný komplet

139 Kč

159 Kč

179 Kč
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Anne Bootheová  
Kouzelné ptačí království 
LEDOVÉ PROKLETÍ 
Kouzelné ptačí království má potíže! Zlý  
lord Astor nechal zamrznout Labutí jezero 
a proměnil krásné labutě v sochy. Jedině  
statečná Mája, pověstná Strážkyně kouzelné 
knihy omalovánek, může království pomoci.  
Dokáže Mája a její přátelé – Vrbka a Stra - 
káč – zlomit kletbu a království zachránit?  
Ilustrovala Rosie Butcherová. 
Váz., 136 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EA039992 199,-

Anne Bootheová  
Kouzelné ptačí království 
SPÍCÍ KOLIBŘÍCI 
V nádherném světě plném 
úchvatných ptáků a jejich  
přítelkyň víl na Máju čeká 
úžasné dobrodružství!  
Váz., 144 stran, čb. ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EA039991 199,-

An Leysenová 
KRÁSKA A ZVÍŘE 
V jedné daleké zemi žil kupec  
se dvěma dcerami. Starší z dcer 
byla rozmazlená a marnivá. Ta 
mladší by si zase nejraději četla 
celý den. Byla tak nádherná, že  
jí nikdo neřekl jinak než Kráska…  
Váz., 56 s., bar. publ., 25 x 26 cm 
EA039241 199,-

Ella Moonheartová  

MÍNA A KOČKY  
Malá Misty se bojí 
Mína odjakživa milovala kočky, a tak je nad-
šená, když její kamarádka Julie dostane ko-
ťátko jménem Misty. Jen kdyby ji nezlobila ta 
alergie! Jakmile je v blízkosti koček, všechno ji 
svědí. Když si s Misty poprvé pohraje a po-
řádně kýchne, zjistí, že vůbec nešlo o alergii, 
ale o něco kouzelného! Malá Misty se ale bojí 
vycházet ven. Dokáže jí Mína pomocí svého 
kouzla dodat odvahu? Ilustrovala L. Daleová. 
Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 13 x 20 cm 

EA040016 179,-

Eduard Petiška  
ANIČKA A FLÉTNIČKA 
Ve veselé knížce se děti setkají 
s Aničkou, Mikšou, Vašíkem 
a kouzelnou kočkou Zlatuškou. 
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 
18,5 x 24 cm 
EA038088 249,-

Petra Braunová  
EMA A KOUZELNÁ 
KNIHA 
Ema vidí věci, které ostatní  
nevidí – třeba malé víly…  
Váz., 136 stran, barevné il.,  
19,5 x 25,5 cm 
EA040159 279,-

139 Kč

SOUTĚŽ O 3 DOGMANY! VÍCE NA STR. 43.48
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Greg James, Chris Smith  
SUPERNULY 
Když Murph nastoupí 
do nové školy, má velký 
problém. Mamin ka ho 
omylem zapsala do ško -
ly pro superhr di ny. On 
ale žádné zvlášt ní su -

per schopnosti nemá! Váz., 384 str., čb. il., 12,5 x 20 cm 
EA039386 249,- 

Stefanie Dahle   
VÍLA JAHŮDKA  
Další z řady půvabně 
ilustrovaných knížek 
s tříminutovými po -
hádkami vhodnými 
k samostatnému čtení 
či před čítání na dobrou noc. 
Váz., 80 stran, barevné ilustrace, 16,8 x 24 cm 
EA037642 199,- 

Georgia Pritchettová  
Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
ZACHRAŇUJE  
DINOSAURY 
Seznamte se s Fredym. Je to největší 
strašpytel! A teď s Alanem. Je to ten 
úplně nejzlejší zlotřilec na celém světě 
(bydlí vedle). Sestrojil Mašinku na ces-
tování časem – aby ovládl svět ještě 
předtím, než začne! Dokáže Fredy pře-
konat svůj strach a zachránit dinosaury 
(a krále Jindřicha VIII.) před Alanovými 
hanebnými plány? Ilustroval J. Littler. 
Váz., 160 s., čb. ilustrace, 15 x 21 cm 

EA040455 199,- 

Julie Sykesová  
Akademie jednorožců  
SOFIE A DUHA 
Představte si školu, kde na vás čeká 
váš jednorožec a s ním spousta 
kouzelných dobrodružství! Přesně 
do takové školy nastupují dívky  
na Jednorožčím ostrově. Sofie už  
se nemůže dočkat, až naváže hlu-
boké přátelství s nádherným jedno-
rožcem jménem Duha. Po prvním 
nesmělém seznamování a nebla-
hých událostech na ostrově se  
společně vrhají na dobrodružnou 
výpravu za zá chra nou kouzelného  
jezera! Ilustrovala Lucy Trumanová. 
Váz., 112 stran, čb. il., 12,5 x 20 cm 

EA040038 159,-

NEPROPÁSNĚTE OBJEDNACÍ TERMÍN 25. DUBNA 2019! 49
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Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
KRÁLEM DŽUNGLE 
Váz., 192 stran, čb. il., 15 x 21 cm 
EA039300 199,- 

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
A PŘÍLET UFOUNŮ 
Váz., 176 stran, čb. ilustrace,  
15 x 21 cm 
EA039412 199,-  

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
ZACHRAŇUJE SVĚT 
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm 
EA037991 199,-

Fredy 
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL  
BOJUJE S PIRÁTEM 
Váz., 208 stran, čb. ilustrace,  
15 x 21 cm 
EA037992  199,-

199 Kč

169 Kč

159 Kč

159 Kč

5X GEORGIA PRITCHETTOVÁ

obj. č.    
EA041003350,- 

ušetříte

 645,- 
jen

Výhodný komplet

BÁJEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ JEDNOHO NEZBEDNÉHO STRAŠPYTLA JMÉNEM FREDY POKRAČUJÍ!

KNIHA VHODNÁ  
PRO PRVNÍ ČTENÍ!

159 Kč

159 Kč

159 Kč
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MŮJ SUPER TAJNÝ ZÁPISNÍK 
Tahle knížka je jenom pro kluky! Co si sem 
napíšeš, do toho nikomu nic není! A taky to 
nikdo neuvidí. Nevěříš? Vyzkoušej speciální 
propisku s neviditelným inkoustem. Je vidět 
jen po nasvícení UV žárovkou ukrytou ve víč -
ku. Uvnitř knížky máš kromě místa na čmá -
rání taky super tipy: tajné abecedy a šifry, 
srandičky pro kámoše, vtípky a pokusy.   
Váz., 96 stran, barevná publ., 15 x 19,1 cm 

EA040248 249,- 

Eva Bešťáková  
POHÁDKY  
Z LOUTKOVÉHO  
DIVADLA 
Knížku provází krásné ilust -
race Vlasty Baránkové. 
Váz., 120 stran, barevné il., 
19,5 x 25,5 cm 
EA037840 249,- 

Chris Riddell  
ADA  
A HRŮZOSTRAŠNÁ 
SLAVNOST 
Ada a její podivuhodní  
přátelé se pouští do řešení 
další záhady! Váz., 224 s., 
čb. il., 13,5 x 18,5 cm  
EA037866 259,- 

Gianni Rodari  
POHÁDKY NA HRANÍ 
Známé příběhy, převyprá  vě -
né moderním způsobem, 
doplňují pohádky nové.  
Kaž dá má tři konce. Který  
se vám líbí? Váz., 128 stran,  
barevné il., 17 x 24 cm 
EA038371 249,-

Adam Frost  
TOTO JE KNÍŽKA 
O MNĚ! 
Odpověz na otázky a užij si 
spous tu zábavy! Čekají tě 
legrační zajímavosti, vtipné 
kvízy aj. Brož., 160 s., čb. il., 
15,2 x 19 cm 
EA039260 199,- 

PRVNÍ  
ENCYKLOPEDIE  
VESMÍRU 
Poutavé texty a zábavné 
kvízy provázejí nádherné 
barevné fotografie a ilus t -
race. Váz., 136 s., bar. p., 
21,6 x 27,6 cm 
EA039059 279,-

199 Kč

199 KčNOV
INK

Y

KAŽDÝ TÝDEN NOVÁ SOUTĚŽ NA FACEBOOK.COM/KNIZNIKLUB.50
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MOJE KNIHA TAJNOSTÍ 
O čem sníš, co máš ráda, co nesnášíš, jaké 
jsou tvoje kamarádky, jací rodiče, co tě  
baví a co tě naopak otravuje… to všechno 
si můžeš zapsat do deníčku, ve kterém tě 
čeká navíc spousta zábavy, tipů, kreslení, 
vyplňování… A to, co chceš opravdu vidět 
jenom ty, si můžeš zapsat speciální propis-
kou s neviditelným inkoustem.  
Váz., 96 stran, barevná publ., 15 x 19,1 cm 

EA040249 249,- 

229 Kč

199 Kč

129 Kč

199 Kč

159 Kč

VYZKOUŠEJ PROPISKU S NEVIDITELNÝM INKOUSTEM, KTERÝ  
JE VIDĚT JEN PO NASVÍCENÍ UV ŽÁROVKOU UKRYTOU VE VÍČKU! 

AKČNÍ C
EN

A

      V prodeji od 10. dubna 2019
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Linda Bertola  
Matematika hrou 
V LESNÍ ZEMI 
Brož., 56 stran, barevná publ.,  
21 x 29,7 cm 
EA039361 199,- 

Linda Bertola  
Matematika hrou 
ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA 
Brož., 56 stran, barevná publ., 
21 x 29,7 cm 
EA039362 199,- 

Denise Scicluna  

MALOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK 
NA KAMENY 
Není nic snadnějšího, než se pustit 
do malování na kameny! Potřebu -
jete jen pár oblázků, barvy nebo fixy 
a vlastní představivost. V knize  
najdete srozumitelné návody krok  
za krokem, s nimiž vytvoříte na ka-
menech krásná a osobitá zvířátka.    
Brož., 128 s., bar. publ., 18 x 23 cm 

EA040330 279,-

SKVĚLÉ TRAILERY KE KNIHÁM NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ/YOUTUBE. 51
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Nikola Kucharská  
ZVÍŘATA 
Váz., 32 stran, barevná publikace, 24 x 32 cm 
EA039324 199,- 

2X LINDA BERTOLA

obj. č.    
EA041005180,- 

ušetříte

 218,- 
jen

Výhodný komplet

2X NIKOLA KUCHARSKÁ

obj. č.    
EA041004160- 

ušetříte

 238,- 
jen

Výhodný komplet

159 Kč

219 Kč

159 Kč

149 Kč 149 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

Nikola Kucharská  

LIDSKÉ TĚLO 
Proč jsme podobní rodičům?  
Na co máme pupík? Je pravda,  
že ve stáří roste člověk do země? 
Odkud se berou ospalky v očích? 
K čemu potřebujeme sliny a slzy? 
Jak vzniká stroupek? Proč nám 
kručí v břichu a proč hovínka  
tak strááášně smrdí? Na všechny 
otázky najdeš odpovědi v této 
úžasně chytré a zábavné anatomii.  
Váz., 32 stran, barevná publ.,  
24 x 32 cm 

EA040293       199,-

ZÁBAVNÁ ANATOMIE PRO DĚTI  
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William & Cazenove  

SÉGRY 
Podle poslední módy 
Tyhle ségry jsou povedená dvojka! 
Jed na druhou by nejradši přerazila, 
a jedna bez druhé nedá ani ránu! 
Jmenuju se Majda a mám ségru.  
Je starší než já, což mi přijde ne-
spravedlivý. Ale má to i svoje vý-
hody – občas si od ní tajně půjčuju 
oblečení, šminky nebo časopisy. 
A někdy je s ní i legrace – třeba 
když se převlíkáme za superhrdin -
ky nebo děláme módní přehlídku! 
Váz., 48 stran, barevná publikace,  
21 x 28,5 cm 

EA040045 199,-

James Doyle, Jason Ford  

PŘÍRUČKA  
SUPERHRDINY 
Intenzivní superhrdinský kurz! Čeká 
na tebe 20 aktivit, které zvýší tvoje 
superschopnosti a pomůžou ti za-
chránit svět! Pomocí podrobných 
návodů s vtipnými obrázky si můžeš 
vyrobit třeba speciální štít, zrcadlo 
neviditelnosti, páchnoucí bomby, 
elektromagnet, imobilizér, naučit se 
tajnou řeč šifer a nakonec si všech -
ny svoje nadpřirozené schopnosti 
otestovat! Když projdeš zkouškou, 
čeká tě certifikát, supersamolepky 
a zářná superhrdinská budoucnost.  
Brož., 112 s., bar. publ., 15 x 21 cm 
+ samolepky 

EA040358 249,-

SKVĚLÝ KOMIKS  
PRO HOLKY

Hana Jelínková 
OBRÁZKOVÉ 
POHÁDKY 
Po sérii Obráz -
kových říkanek 
dostávají děti  
do ru kou obráz-
kové čtení. Kro -

mě pohádek a bás niček tu najdou i scénář k divadel ní 
hře Chyť  te pytláka, kterou mohou se školou či školkou  
nacvičit. Nechybí ani obrázky kostýmů a rekvizit.  
Váz., 88 stran, barevné ilustrace, 19,6 x 22,8 cm 
EA331882 249,-

199 Kč

159 Kč

UKÁZKY Z KNIH NAJDETE NA WWW.KNIZNIKLUB.CZ.52
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William & Cazenove 
SÉGRY 
Jako vejce vejci 
Jmenuju se Majda. Moje starší 
ségra je Wendy. Líbilo by se mi 
být na Wendině místě – už jen 
proto, že bych měla tak skvělou 
ségru, jako jsem já! Protože já 
jsem (až na několik maličkostí) 
prostě dokonalá!  
Váz., 48 s., bar. p., 21 x 28,5 cm 
EA039986 199,-

NOV
INK

A

NOV
INK

A

JIRKA 
Kniha obsahuje vybraných  
třicet pět příbě hů z prvních  
třinácti čísel časopisu JIRKA, 
které vyšly v letech 2016  
a 2017. Tato nej starší čísla  
komiksu se už nedají sehnat,  
a proto vám je přinášíme  
exkluzivně v knižní podo bě. 
Váz., 264 stran, barevná publ.,  
19 x 26 cm 
EA040574 399,- 

František Honzák,  
Pavel Augusta, 
Gabriel Filcík  
Z ŘECKÝCH  
BÁJÍ  
A POVĚSTÍ 
Kde a jak žili 
řečtí bohové 
a antičtí hrdi-
nové a jaké jsou jejich příběhy? O tom se dozví děti 
v obrázkové knize řeckých mýtů od známého ilustrátora 
Gabriela Filcíka. Váz., 80 stran, barevné il., 24,4 x 22,2 cm 
EA040132 229,-

159 Kč

319 Kč

179 Kč

199 Kč
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Víctor Escandell  
ZÁHADY 
Zapoj mozkové závity  
a vyřeš 25 záhad historie 
Staň se opravdovým detektivem! 
Hledej stopy, používej mozek 
a vyřeš všechny záhady. Některé 
mají logic ké řešení, u jiných vy -
užiješ své představivosti…  
Váz., 64 stran, bar. p., 24 x 29,5 cm 
EA039842 349,- 

NÁPADNÍK PRO ŠIKOVNÉ 
HOLKY  
Prima spolek dnešních holek vám 
ukáže spoustu báječných věcí, které 
se dají dělat ve volném čase – ať  
už to je móda, šperky, oslavy, vaření, 
kreslení, kutění, sport, poku sy nebo 
třeba zahradničení.  
Brož., 256 stran, barevná publikace, 
17 x 23,5 cm 
EA037086 349,-

Milada Motlová    
PRAHA ZNÁMÁ  
I NEZNÁMÁ  
Knížku o pozoruhodných památkách 
a místech zpest řují historky, pověsti, 
zajímavosti o životě ve staré Praze, 
přehledy historických dat, pa nov níků 
a mnoho dalšího. 
Váz., 96 stran, bar. il. a foto, 20 x 29 cm 
EA036704 259,-

199 Kč

2X M. G. LEONARDOVÁ

obj. č.    
EA040101210,- 

ušetříte

 338,- 
jen

Výhodný komplet

POŠTOVNÉ PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ ZDARMA. VÍCE NA STR. 83. 53
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M. G. Leonardová  
KRÁLOVNA BROUKŮ 
Váz., 328 stran, černobílé ilustrace, 
12,5 x 20 cm 
EA039464 299,-

M. G. Leonardová  
PODIVUHODNÝ NOSOROŽÍK 
Příběh opravdového přátelství! Il. J. Sarda.  
Váz., 320 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm 
EA038247 249,-

MŮJ ZÁPISNÍK SE 100 NÁPADŮ 
Zapiš si všechno, co tě napadne! Jak se jmenuješ, kolik ti je, co ráda jíš, jaké 
máš koníčky, o čem sníš, čím bys chtěla být, co ráda nosíš nebo posloucháš… 
Anebo si udělej test, vyzkoušej recept, něco si nakresli, vyrob si lapač snů. 
Každá stránka zápisníku má svůj vlastní krásný design i obrázky a nabízí ti  
pokaždé něco jiného, zkrátka 100 +1 překvapení! Na obálce je srdíčko  
z dvoubarevných glitrů, které se dají převracet! 
Flexivazba, 160 stran, barevná publikace, 14,8 x 21 cm 

EA040484 259,-

VYBER SI BARVU SRDÍČKA, NA KTEROU MÁŠ 
ZROVNA NÁLADU, A PUSŤ SE DO PSANÍ!

279 Kč

219 Kč

299 Kč

199 Kč

229 Kč

NOV
INK

A
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