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799 Kč

Roald Dahl 

ROALD DAHL 
A JEHO FANTASTICKÝ
SVĚT
Knihy Roalda Dahla milují děti po celém
světě. Nádherně vyvedený komplet 
obsahuje 12 nejoblíbenějších příběhů.
Představte si Matyldu, Karlíka, Jirku,
Dannyho, Obra Dobra, pana Lišáka, 
Jakuba se Stonožníkem a Žížalákem
a další úžasné kamarády všechny po -
hromadě. To je ten nejbáječnější sen, 
co se vám může zdát! Il. Q. Blake.
12 váz. knih v dárkovém boxu (168 s. +
208 s. + 232 s. + 216 s. + 104 s. + 
112 s. + 240 s. + 112 s. + 248 s. + 
248 s. + 56 s. + 72 s.), 12,5 x 20 cm 

GY039945 999,-

cena pro VIP členy 699,-

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ 
DO ÚŽASNÉHO SVĚTA
FANTAZIE A PŘÍBĚHŮ!

349 Kč

Stella Caldwellová
ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY
ROALDA DAHLA
Průvodce úžasnými příběhy je
určen všem dětem a dospělým
s dětskou duší. Knížku nádher -
ně ilustroval Quentin Blake.
Váz., 64 stran, bar. publikace,
21,6 x 28 cm
GY038336 399,- 
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PRO NEJMENŠÍ2

MŮJ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK
Podívej se na obrázky! Najdi míč, auto, koníčka, hrneček a nauč se
svoje první slova: co vidíš kolem sebe, jaké máš hračky, jak dělají zví-
řátka, co má jakou barvu, jaké znáš dopravní prostředky. Nauč se počí-
tat do deseti a přiřazuj slova k obrázkům. Veselé obrázkové leporelo
má navíc i držátko, takže je možné brát ho všude s sebou!
Barevné leporelo, 24 stran, 12 x 15 cm

GY040093 159,-

119 Kč
NOV

INK
A

NOV
INK

A

Zdeněk Miler, Eduard Petiška 
O NEJBOHATŠÍM
VRABCI NA SVĚTĚ
Váz., 32 stran, barevné il.,
19,5 x 25,5 cm
GY039764 149,-

NOVÉ PŘÍBĚHY 
O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU
Vypráví a zpívá 
Libuše Šafránková  
Štěňátko se učí lyžovat aj. 
GY329308 CD

Stolní kalendář 2019
KRTEČEK
Krásný kalendář s ilustracemi oblíbe-
ného Zdeňka Milera. 
30 stran, 14,5 x 23,1 cm
GY315642 

Zdeněk Miler, Jiří Žáček  
VESELÉ VÁNOCE 
Zdeněk Miler, Josef Brukner
JAK KRTEK CESTOVAL 
2x bar. leporelo, 2x 12 s., 23,8 x 16 cm
GY040527 
178,- cena za 2 publikace158,-

99 Kč

129 Kč89 Kč

219 Kč

KNÍŽKA PLNÁ OSPALÝCH ZVÍŘÁTEK 
PRO KLIDNÝ SPÁNEK VAŠICH DĚTÍ 

Anita Bijsterboschová 

JE ČAS JÍT SPÁT
Je čas jít spát! Koťátko už je unavené. Všechna zvířátka zívají. Potichu,
chrochtavě, pomalounku. A co děťátko, také se mu už chce spinkat? Veselá
a hravá knížka se zívacími okýnky je plná ospalých zvířátek. Je věnována 
nejmenším dětem, aby se jim hezky spalo. 
Váz., 34 stran, barevná publikace, 21 x 22 cm

GY040071 279,-
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3PRO NEJMENŠÍ

Antoine de Saint-Exupéry,
Florentine Spechtová 

MALÝ PRINC
Knížka s puzzle
Klasický příběh, převyprá-
věný pro nejmenší děti. 
Texty doplňují čtyři velké
skládač ky s krásnými 
obrázky. Pod nimi se 
skrývají otáz ky pomáhající
dětem pochopit příběh 
do hloubky a vyprávět své
vlastní představy.  
Barevné leporelo, 10 stran, 20 x 20 cm

GY040165 279,-

129 Kč
129 Kč

399 Kč

NÁŠ TIP NA DÁREK POD STROMEČEK

Ivona Ďuričová 

BÁSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH
Dvacet sedm zvířátek a dvacet sedm rozpustilých básniček
doprovázených krásnými barevnými ilustracemi udělá 
radost každému dítěti. Seznámí se s liškou, divočákem, 
datlem, pavoukem, netopýrem, ale i s exotickými zvířaty,
jako je aligátor, gazela, chameleon nebo zebra. Na konci
knížky se navíc všechna zvířátka ukryla do hádanek. Kdo 
je uhodne, je odborník na slovo vzatý! Ilustroval A. Macho.
Váz., 64 stran, barevná publikace, 19,5 x 19,5 cm

GY040133 199,-

219 Kč

Antoine de Saint-Exupéry 
MALÝ PRINC
Nesmrtelný příběh plný fan-
tazie, originálních ilustrací,
neopakovatelné atmosféry 
i zajímavých myšlenek opět
ožívá! Tentokrát v praktic-
kém kapesním vydá ní. 
Váz., 112 stran, barevné il.,
11,7 x 17,8 cm
GY039868 169,-

PŘÍBĚH UKRYTÝ 
V NOTÁCH
Čtvero ročních dob 
v jediném dni
Tato zvuková knížka je perfekt-
ním úvodem do klasické hudby
pro nejmenší děti. Vyprávění
o holčičce a jejím pejskovi, kteří
v jediném zá zračném dni prožijí
jaro, léto, podzim i zimu, na kaž -
dé stránce ožívá melodiemi 
ze slavné skladby Antonia Vival-
diho Čtvero ročních dob. Kniha
obsahuje i biografii skladatele,
slovníček hudebních pojmů aj.  
Il. Jessica Courtney-Tickleová.
Váz., 24 stran, barevná publikace,
30,4 x 26,5 cm
GY039855 399,-

Robin Král, Jan Lstibůrek
UKOLÉBAVKY
Písně zpívají T. Klus, E. Farna aj.
Váz., 48 stran, barevná publikace,
23 x 24 cm + CD
GY039489 499,- 

Anne Suessová
CO SE DĚJE O VÁNOCÍCH
Krásné leporelo pro nejmenší.
Barevné leporelo, 10 stran, 
25,5 x 36 cm
GY038131 159,- 

NOV
INK

A

159 Kč

299 Kč

NOV
INK

A
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PRO PŘEDŠKOLÁKY4

Pavel Šrut
VELKÁ KNIHA 
ČESKÝCH POHÁDEK
Navštivte svět víl a kouzelníků,
skřít ků a vodníků, statečných princů
a krásných princezen, prohnaných
čertů, venkovských chasníků a lido-
žravých obrů! Il. Eva Frantová. 
Váz., 320 s., barevné il., 21 x 25,5 cm
GY039221 349,-

Ivan Karas

JAK SE KOULÍ SNĚHULÁCI
Veselé pohádky o dvou roztomilých skřítcích, Kulíš -
kovi a Třasořitce. Kulíšek je moudřejší, Třasořitka
občas trošku popleta, ale i on dokáže nečekaně
překvapit a v některých pohádkách hraje prim.
Třetí  do party je malé černovlasé děvčátko Monika. 
Na vštěvuje skřítky v jejich chaloupce na louce pod
lesem, prožívá s nimi veselá dobrodružství a také
jim pomáhá řešit jejich trable. Skřítci se kamarádí
i se zvířátky a ča s to jim pomáhají sluníčko, měsí-
ček a vítr. Ilustroval Josef Quis. 
Váz., 112 stran, barevné ilustrace, 19 x 22 cm

GY040412 279,-

František Nepil
ŠTUCLINKA A ZACHUMLÁNEK
Nenapodobitelné vypravěčské umění
Františka Nepila v tomto půvabném,
laskavém, nápaditém a hlavně ryze
českém příběhu potěší nejen malé
děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Ilustrovala Helena Zmatlíková.
Váz., 96 str., barevné il., 19,5 x 25,5 cm
GY037842 199,-

ČESKÝ ROK JOSEFA LADY
Obrázky a vzpomínky
Známé texty Josefa Lady, v nichž
vzpomíná na své dětství v Hrusicích
(Jak jsem zvonil poledne, Jak jsme
pekli brambory, Pohádka o narození
Jezulátka), provází citlivé verše na-
šeho předního básníka M. Černíka. 
Váz., 80 stran, bar. il., 21 x 27,5 cm
GY035588 269,-

Eduard Petiška
JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL
Každý se jako malý jednou ztratil,
musel jít poprvé k zubaři nebo se
učil, jak být doma mamince a tatín-
kovi užitečný. To všechno potká
i Martínka! Ilustroval Zdeněk Miler.  
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 
17 x 24 cm
GY038089 169,-

NOV
INK

A

An Leysenová 

MALENKA
Byla jednou jedna žena, která si moc přála děťátko. Jednoho 
dne kolem jejího stavení procházela čarodějka, která jí věnovala
semín ko. Žena semínko zasadila a dobře o něj pečovala, a záhy
na ni mezi okvětními lístky vykoukla dvě malá zvědavá očka…
V kouzelné, nádherně ilustrované knížce dává An Leysenová 
klasické pohádce Hanse Christiana Andersena novou podobu. 
Váz., 56 stran, barevná publikace, 25 x 26 cm

GY039893 199,-

An Leysenová
PINOCCHIŮV SEN
Váz., 64 str., barevná publikace,
25 x 26 cm
GY038261 199,-

159 Kč

129 Kč

229 Kč 169 Kč

279 Kč

159 Kč

219 Kč

NOV
INK

A
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5PRO PŘEDŠKOLÁKY

Milada Motlová
KAM SE ZTRÁCÍ 
SNĚHULÁCI?
Barevná knížka hravou formou 
připraví děti na školu. Obsahuje
hádanky, pohádky, říkanky, jazy -
kolamy, skrývačky aj. Il. D. Ježková.
Brož., 80 s., bar. publ., 20 x 29 cm
GY038599 179,- 

Nástěnný kalendář 2019
DOMÁCÍ RODINNÝ KALENDÁŘ
Originální kalendář, se kterým hravě zkrotíte
rodinný chaos. 24 stran, 30 x 30 cm
GY326498 

NOV
INK

A

NOV
INK

A

Nikola Kucharská, Joanna Wajsová 
Objevuj s úsměvem
KOČKY
Vzdělání, humor i interaktivní úkoly
najdou děti v úžasném leporelu
plném koček a kocourů. Je to první
kočičí encyklopedie pro malé čtená -
ře, kteří se od příhod Žabky, Mrzou -
ta a jejich přátel nebudou moct
odtrhnout. Zároveň se dozví, jaké
jsou základy zodpovědné péče 
o zvířata, můžou luštit úkoly trénu -
jící postřeh a bavit se hledáním
mnoha zábavných detailů. 
Barevné leporelo, 30 stran, 
20 x 28 cm
GY039682 259,-

Artur Nowicki, Marcin Brykczynski
Objevuj s úsměvem
VLÁČKY
Krásné leporelo pro fanoušky vláčků!
Seznámí se s vlaky osobními a ná-
kladními, lokomotivami a drezínami,
lokálkami i superrychlými expresy.
Česká parní mašinka BS 80 je všech -
ny představí. Tak nastupovat! 
Barevné leporelo, 30 str., 20 x 28 cm

GY039685 259,-

Lorena Pajalunga 

HRAVÁ JÓGA
Jóga může být úžasná legrace, zvlášť když se do jógování pustí
děti. Kreativita a hlavně spousta zábavy a radost z přirozeného
pohybu přivádí k józe mladší i starší děti čím dál více. Kniha 
přináší 16 základních jógových pozic inspirovaných oblíbenými
zvířátky. Základní jógovou abecedu, jak ji cvičí zvířátka, si oblíbí
děti i jejich rodiče. Ilustrovala Anna Láng.
Váz., 40 stran, barevná publikace, 19,8 x 25 cm

GY039840 199,-

149 Kč

239 Kč

199 Kč

199 Kč

159 Kč

NOV
INK

A

LEPORELA PLNÁ 
ZÁBAVY I POUČENÍ
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PRVNÍ ČTENÍ6

Pavel Brycz 
Emil a upíři
NEBOJ SE, VŽDYŤ
MÁŠ ČESNEK
Ahoj, já jsem Emil a bydlím
na sídlišti. O prázdninách je
tu pěkná nuda. Ještě že mě
babička s dědou pozvali 
k sobě. Představte si – bydlí 
ve vesnici jménem Hrob a žijí
a pracují na hřbitově! Mají
bezvadného bernardýna. 
Akorát od rána do večera 
jedí česnek. Ale já už teď 
vím proč. Na hřbitově totiž
pobývá i jedna podezřelá 
rodinka. Pěkně mi pije krev.
Kdyby bylo po jejich, tak 
doslova… Il. Komára.
Váz., 72 stran, barevné il.,
16,5 x 21 cm

GY039920 199,-

Shelley Swansonová Saterenová 
Dobrodružství v psím hotelu
FREDÍK SE NEBOJÍ
Dobrodružství dvou dětí – dvojčat Alfa a Alfredy,
které pomáhají rodičům v psím hotelu – právě za-
číná. A rovnou pořádnou noční bouřkou. S každým
novým úderem hromu se z kotců ozývá příšerné
vytí. Má ho na svědomí bígl Fredík, kterému se
bouřka ani trochu nelíbí. Jeho
vytí je otravné, ale navíc
tím děsí ostatní psy.
Jedno z dvojčat bude
muset přemoct strach
z bouřky a jít Fredíka
uklidnit. Které to asi
bude? Il. D. Meimonová.
Váz., 72 str., barevné il.,
14,6 x 19 cm

GY039831    199,-

Eduard Petiška             
MARTÍNKOVA 
ČÍTANKA A DVĚ 
KLUBÍČKA POHÁDEK
Malý Martínek s tatínkem sází
jabloňku, peče dort, nechá si
statečně spravit děravý zou-
bek… Il. Helena Zmatlíková.
Váz., 288 s., bar. il., 20 x 25,5 cm
GY040227 349,-

Eduard Petiška
ALENČINA ČÍTANKA 
Půvabné ilustrace H. Zmatlíkové
doprovázejí Alenčiny veselé pří-
běhy. Čtivá vy právění jsou do-
plněna říkadly a básničkami.
Váz., 144 s., bar. il., 20 x 25,5 cm 
GY038627 259,-

159 Kč

159 Kč

279 Kč 219 Kč

2X EDUARD PETIŠKA

obj. č. 
GY040327180,-

ušetříte

428,-
jen

Výhodný komplet

NOV
INK

A
NOV

INK
A

Eva Bešťáková
FANFRLÍNEK
Příhody neposedného
panáčka
Gumový panáček Fanfrlí-
nek bydlí v krabici s opič-
kou, medvídkem a sta -
vebnicí. Jméno Fanfrlínek
dostal proto, že je do

všeho hrr a frr jako nějaké fanfárum. Nejmenší čtenáři s ním prožijí
mnoho veselých dobrodružství. Váz., 80 s., bar. publ., 19,5 x 25,5 cm 
GY038014    179,- 

139 Kč

06 a 07.qxp_Sestava 1  16.10.18  16:12  Stránka 2



7PRVNÍ ČTENÍ

KÁŤA A ŠKUBÁNEK 
V malém domku bydlí holčička Kateřina,
které všichni říkají Káťa, a strakatý pes 
Škubánek. Káťa našla Škubánka v kočár ku,
kam si uložila veliké čokoládové vajíčko 
s přá ním, aby se jí na jaře něco vylíhlo. Od té
doby jsou nerozlučnými kamarády a zažívají
mnoho veselých i napínavých příhod. 
GY325058 DVD

Polly Faber 
Mango a Bambang 2
TAPÍR V TOM PLAVE!
Nové příběhy nejsympatičtější
dvojky pod sluncem – roztomilé
holčičky Mango a jejího pruhova-
ného kamaráda Bambanga, ta-
píra z Asie – malé čtenáře opět
okouzlí. Bambang pořád musí
obhajovat svůj druhový původ,
tedy že není žádným divokým
prasetem, ale Mango je mu na-
štěstí stále nablízku, připravená
pomoci. Při hledání nového 
koníčku pro Bambanga zažije
dvojice úžasné příhody, smutná
odloučení i vřelá shledání, a sa-
mozřejmě nejeden parádní prů-
švih. Oba přitom zjistí, že sny
jsou prchavé, pokud nás na vy-
toužené cestě nedoprovází věrný
kamarád! Ilustrovala C. Vulliamy.
Váz., 144 s., čb. il., 13,5 x 18,5 cm

GY039988 199,-

Jiří Kahoun 

O ČERTECH, MEDVĚDECH, 
MYŠKÁCH A VŠECH MÝCH PŘÁTELÍCH
Přijměte pozvání do země prázdnin, zvířátek a strašidýlek, do kraje dětství a snů,
kde je pořád hezky, ať svítí sluníčko nebo chumelí. Tady si voda hezky odpočívá
v rybníčcích Nebíčku a Kastrůlku. A krásně teplo je v útulném knížkovém domeč -
ku. To by bylo něco, bydlet v knížce… Třeba přijdou na návštěvu myšáčci Kousek 
a Bavlnka! Pohádkové příběhy jednoho z nejoblíbenějších vypravěčů doprovází
krásné ilustrace Lucie Dvořákové v novém reprezentativním výboru toho nejlep-
šího z autorovy tvorby pro děti. Váz., 216 stran, barevné ilustrace, 19,5 x 25,5 cm

GY038928 349,-

Jiří Kahoun 
O MAŠINKÁCH
Pohádky ilustroval Jiří Fixl. 
Váz., 64 stran, barevné il., 17 x 24 cm
GY039763 199,-

Jiří Kahoun 
CHUMELENÍ
Půvabné předvánoční a vánoční příběhy. 
Váz., 88 stran, barevné il., 18,5 x 24 cm
GY039681 249,-

Polly Faber
Mango a Bambang
TAPÍR NENÍ PRASE!
Ilustrovala Clara Vulliamy. 
Váz., 144 stran, čb. il., 13,5 x 18,5 cm
GY039401 199,-

279 Kč

159 Kč

2X POLLY FABER

obj. č. 
GY040528150,-

ušetříte

248,-
jen

Výhodný komplet

159 Kč

212 Kč 199 Kč
149 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A
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HRY, HRAČKY8

DESÍTKA
Vědomostní hra, ve které hráči nemusejí čekat 
na svůj tah tak dlouho jako v jiných hrách. 
Ke každému okru  hu ve hře přísluší 10 otázek
a 10 možných odpovědí. Všichni hráči dostanou
šanci odpoví dat v každém okruhu otázek. Ve hře
je 200 okru hů, 2000 otázek a 2000 správných 
odpovědí. To vše v kompaktním balení zvaném
Smartbox s počitadly bodů a žetony odpovědí.
Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná na cesty.
GY328650

VELKÉ KRTEČKOVO PEXESO
Mohlo by se zdát, že největší paměť
má slon. Ve skutečnosti je to ale Krte-
ček, protože každý den pilně trénuje
pexeso. Procvičte si s dětmi nejen
paměť, ale i postřeh a soustředění 
při hře s krásně ilustrovanými kartič-
kami. Pravidla hry jsou jasná, kdo
najde víc shodných dvojic, vyhrává.
Hra byla vyrobena v ČR ze zdravotně
nezávadného kartonu. Velké pevné
karty se dobře obrací i těm nejmen-
ším, kteří mají stejnou šanci na výhru
jako velcí hráči. Balení obsahuje: 
24 dvojic karet a návod.
GY330123

KDYŽ
DRAKA 
BOLÍ HLAVA
Společenská hra
Králové a královny z království Nad
a Pod dračí skálou tě pozvali na svatební
hostinu prince Janka a princezny Adélky.
Zvládni dobrodruž nou cestu Dračí říší co nejrychleji
a usedni u svatebního stolu jako první i se svými přáteli!
GY326846

MALÝ POŠŤÁK
Zahraj si na pošťáka! Objevíš kouzlo práce za pře-
pážkou? K dispozici máš razítko, složenky i peníze.
GY183010

449 Kč

169 Kč

139 Kč

169 Kč
CHARM U
Náramek s 8 přívěsky
Krásný stylový dárek pro dívky, které se
rády zdobí. V této sadě najdou úžasný
náramek a k němu osm různých nápa-
ditých přívěsků, které si mohou na ná-
ramek věšet podle nálady. Sada dále
obsahuje malý batůžek, sběratelský 
plakát a několik samolepek v podob-
ném designu jako jsou přívěsky.
GY330192

PRO MALÉ I VELKÉ FANOUŠKY 
NOVÉ STEJNOJMENNÉ 
FILMOVÉ POHÁDKY

269 Kč

08 a 09.qxp_Sestava 1  16.10.18  16:21  Stránka 2



9HRY, HRAČKY

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Jedinečná souprava s barvami na obličej 
ti přinese tu pravou zábavu s tvými kamarády!
Jdeš na hokej, na oslavu nebo máš prostě chuť
vyzkoušet něco nového? Pak by ti neměla tato
souprava uniknout! Balení obsahuje: 5 různých
barev na obličej, třpytivý gel, štětec a houbičku.
GY169205

OBRÁZKOVÉ 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Moje první zvířátka
Obrázková verze hry Člověče, nezlob
se, kterou zvládnou i ti nejmenší.
Místo čísel jsou na hrací kostce 
vyobrazeny motivy zvířátek, podle
kterých hráči postupují po herním

plánu. Hru tak snadno pochopí
i malé děti a díky 
veselým obrázkům 
se nejen baví, ale
i učí. Hra podporuje
soustředění a logické 

myšlení. Balení obsa-
huje: herní plán, 16 figu-

rek ve 4 barvách, hrací
kostku s obrázky a návod.

GY311196

449 Kč

239 Kč

159 Kč

199 Kč

199 Kč

KOSTKY V KYBLÍKU (50 ks)
Sada kostek v pestrých barvách
poskytuje nekonečně mnoho 
zábavy. Děti se během hry učí 
rozeznávat barvy, tvary, velikosti 
a počítat. Hračka pomáhá rozví-
jet intelekt i logické uvažování 
a tré no vat jemnou motoriku. 
Kyblík slou ží k usklad nění kostek
a je opatřen uchem pro snadné
přenášení. 
GY314072

Najdeš rysa a jeho stopy? Víš, co loví jezevec?
Najdeš vlaštovku a její hnízdo? Poznáš káně
a jeho letovou siluetu? Pexetrio Savci jsou 
didaktické a zábavné hry, při kterých se naučíš
po jmenovat různá zvířata, poznávat jejich stopy
v jejich životním prostředí a jejich potravu. V pe-
xetriu Ptáci se naučíš pojmenovat různé ptáky,
poznávat jejich hnízda s vejci a letovou podobu.
Hry obsahují: hru Pexetrio, Loto-trio se třemi 
herními plány, mini encyklopedii a herní návody
na všech 9 herních variant.

2X PEXETRIO

obj. č. 
GY040535349,-

jen

Výhodný komplet

PEXETRIO
Savci
GY278824

PEXETRIO
Ptáci
GY278823

08 a 09.qxp_Sestava 1  16.10.18  17:09  Stránka 3



PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY10

2X IGOR NOSOV A 2X NIKOLAJ NOSOV

obj. č. 
GY040530430,-

ušetříte

796,- 
jen

Výhodný komplet

3X TANYA STEWNEROVÁ

obj. č. 
GY040529220,-

ušetříte

377,- 
jen

Výhodný komplet

Sabine Städingová 

PETRONELA, JABLOŇOVÁ ČARODĚJKA
Kouzelný mlýn
Petronela je jabloňová čarodějka a jak se na její stav sluší – bydlí
v jablku. Užívá si tam klidu. Dokud se do mlýna v sousedství ne-
nastěhuje rodina Koláčkova se zvědavými dvojčaty Leou a Luká-
šem. Petronela se všemi kouzelnými prostředky pokouší nevítané
sousedy vyhnat. Jednou se ale děti nečekaně objeví přímo u Pet-
ronely doma. Malá čarodějka s údivem zjišťuje, že se jí dvojčata
docela zamlouvají. A brzy se dokonce odváží požádat Petronelu 
o pomoc. Koná se totiž soutěž o nejlepší koláč, kterou chtějí obě
děti bezpodmínečně vyhrát! Ilustrovala Sabine Büchnerová.
Váz., 200 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GY039664 249,-

NOV
INK

A

Tanya Stewnerová 
Lili Větroplaška 3
DELFÍNI V OHROŽENÍ!
Lili jede k moři. Smí si s sebou vzít svého kamaráda 
Lukáše, ale své schopnosti musí nechat doma. Její máma
totiž chce, aby z nich na dovolené byla úplně normální
rodina. Nikdo si nesmí všimnout, že Lili umí mluvit se zví-
řaty. Jenže pak se v Severním moři náhle objeví delfíni.
Hluk velkých parníků je vychýlil z kurzu. Ve studených 
vlnách nemůžou přežít! Lili nemá na vybranou. Musí se po-
kusit o jejich záchranu… Il. E. Schöffmannová-Davidovová.
Váz., 176 stran, černobílé ilustrace, 14,5 x 20,6 cm

GY039987 199,-

199 Kč

Igor Nosov 
NEZNÁLEK V KAMENNÉM MĚSTĚ
128 stran, barevné ilustrace
GY039238 259,-

Nikolaj Nosov 
NEZNÁLEK VE SLUNEČNÍM MĚSTĚ
296 stran, barevné ilustrace 
GY038438 369,-

Igor Nosov  
NEZNÁLKŮV OSTROV
96 stran, barevné ilustrace
GY037006 199,-

Nikolaj Nosov
NEZNÁLEK NA MĚSÍCI
336 stran, barevné ilustrace 
GY038437 399,-

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška 1
SE SLONY SE NEMLUVÍ!
136 stran, černobílé ilustrace
GY037711 199,-

Tanya Stewnerová 
Lili Větroplaška 2
TYGŘICE SE DO LVŮ 
NEZAMILOVÁVAJÍ! 184 stran, čb. il.
GY039061 199,-

NOV
INK

A

159 Kč

159 Kč

159 Kč

199 Kč 349 Kč319 Kč 159 Kč

10 a 11.qxp_Sestava 1  16.10.18  16:16  Stránka 2



11PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Beatrix Potterová
PŘÍBĚHY KRÁLÍČKA PETRA
Váz., 64 stran, barevné ilustrace, 
21,5 x 27 cm
GY039666 199,-

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
POHÁDKY
Tři oříšky pro Popelku, Jak se
budí princezny a Šíleně smutná
princezna.
GY306306   3 DVD 

Ondřej Sekora 
KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
Váz., 224 stran, barevné ilustrace, 
16 x 23,3 cm
GY037583 349,-

Nástěnný kalendář 2019
RODINNÝ PLÁNOVACÍ 
KALENDÁŘ
14 stran, 30 x 30 cm
GY315712 

NOV
INK

A

Lukáš Fišer

PTÁKOVINY PIRÁTSKÉHO 
PAPOUŠKA
Že papoušci nemůžou zažít žádné pořádné dobro-
družství? Tak to jste tedy na omylu, ne-li na větvi!
Jsem papoušek Rudy a v životě jsem toho zažil už
dost. Unesli mě z rodného hnízda, šel jsem z klece
do klece a nakonec jsem skončil u pirátů! A to bylo
jedno dobrodružství za druhým – bouřka, vzpoura,
přepadení, úprk před indiány… Šlo nám o zobák!
Ostatně, přečtěte si sami, co všechno nás pot ka lo.
Il. L. Fibrich. Váz., 152 s., bar. il., 15,3 x 20,5 cm

GY039595    259,-

199 Kč

159 Kč

199 Kč

279 Kč

179 Kč

NOV
INK

A

Zdeněk Hanka 

TAJEMSTVÍ POD DUHOVÁKEM
Pod kopcem Duhovákem je vesnička Bezestín a v ní žijí skřítci Mánek, Puki,
Frolík a Malvínka. Občas jsou trochu popletení, ale nechybí jim odvaha. 
A tak se jejich cesta kolem světa balonem brzy mění v jedno velké bláznivé
dobrodružství. Knížka vhodná pro tzv. „třetí čtení“ je plná absurdních nápa -
dů a bezuzdné fantazie, která děti rychle vtáhne do světa, kde je všechno
mož né. Nakonec ale ze všeho nejdůležitější jsou tak jako vždy přátelství, 
odvaha a zdravý rozum. Il. M. Vydrová. Váz., 184 stran, bar. il., 16,5 x 21 cm

GY039623 279,-

219 Kč

10 a 11.qxp_Sestava 1  16.10.18  16:17  Stránka 3
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Michael Dahl 

DĚSIVÉ HISTORKY
Co kdyby v poštovní schránce žila příšera? Co
když máte ve škole skříňku, která požírá lidi?
Pozor na hrbol pod kobercem, může obživnout!
A co by se vám mohlo stát, kdybyste procházeli
tichou, temnou, úzkou uličkou? V téhle straši-
delné sbírce je 25 hrůzostrašných
povídek. Všechny o lidech,
kteří se bojí. Hodně bojí. Pře-
čtěte si jejich příběhy. Uvidíte,
jestli máte strach ze stejných
věcí. Protože jestli se teď 
nebojíte… tak se bát budete! 
Ilustroval Xavier Bonet.
Váz., 224 stran, barevné il.,
12,5 x 20 cm

GY039621         259,-

Isabelle Metzenová 
ČMÁRÁNÍ 
PRO RADOST
Chceš umět kreslit
veselé obrázky
a barvami jim do-
dávat život? Ilus t -
rátorka Isabelle 
ti ukáže, jak se to
dělá! Krok za krokem ti jako předlohu nakreslí své nej-
oblíbenější malůvky. Brož., 96 s., bar. publ., 21 x 26 cm
GY039495 199,-

NOV
INK

A

199 Kč

NOV
INK

A

Terry Jones 

DOBROU 
S KOBROU
V třiceti příbězích před
usnu tím po šťuchuje známý
britský komik Terry Jones 
říši ovládanou bratry Grim -
my či panem Ander senem.
Zloduši a ježibaby u Jonese
konají neméně podlé dílo,
černokněžníci míchají zálud -
né lektvary, příšery i půlky
království jdou na dračku
a o zlato jde mnohým až
v první řadě… Tak dobrou
s kob rou! Knížku provází
ilustrace M. Foremana. 
Váz., 128 stran, barevné il.,
17 x 24 cm

GY039598 259,-

Terry Jones
BAJKY 
Z DIVOKÝCH VAJEC
Šestnáct humorných 
příběhů od člena legen-
dární kome diální družiny
Monty Python. 
Váz., 120 s., barevné il., 
17 x 24 cm
GY037708 199,-

159 Kč169 Kč

PŘÍBĚHY, KTERÉ OKOUZLÍ DĚTI I DOSPĚLÉ

199 Kč

2X TERRY JONES

obj. č. 
GY040531180,-

ušetříte

278,- 
jen

Výhodný komplet

12 a 13.qxp_Sestava 1  16.10.18  16:30  Stránka 2



13PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Neobyčejné 
omalovánky
JEDNOROŽCI
a ještě 
mnohem víc
Brož., 64 stran, 
21 x 27,5 cm + čtyři 
fixy a dva glitry 
GY039740 249,-

Helen Ahpornsiriová

ROK V PŘÍRODĚ 
Tato kniha vhodná pro malé školáky představuje pří-
rodu ve všech jejích podobách v průběhu čtyř ročních
období. Dělá to nejen zasvěcenými a současně poetic-
kými texty, ale zejména půvabnými kolážemi, k nimž
dodala materiál sama příroda. Autorka pracuje
výhrad ně s ručně lisovanými rostlinami, z jejichž částí
– od semen po okvětní lístky a listy – vytváří nádher -
né koláže, jež činí z této knihy originál. 
Váz., 64 stran, barevná publikace, 18,9 x 24,6 cm

GY039854 299,-

229 Kč

Lena Katzenbergerová
Kreativní sešit
JEDNOROŽCI
a kouzelní poníci  
z duhového údolí
Brož., 64 stran + 4 strany
barevných samolepek,
bar. publ., 21 x 28 cm
GY039766 129,-  

199 Kč

299 Kč

99 Kč

Sylvie Bézuel 
Encyklopedie Larousse
DINOSAUŘI
Tematicky rozčleněné kapitoly se věnují zrodu těchto obrů, éře druhohor, v níž ovládli
naši planetu, popisují jejich život i možné příčiny jejich zániku, charakterizují jednot livé
skupiny dinosaurů a představují portréty těch nejznámějších. Bohaté ilustrace a jedno -
duché obrázkové příběhy usnadňují dětem pochopení a knihu zpestřují zábavné úkoly
a zajímavosti. Váz., 96 stran, barevná publikace, 19,5 x 23,3 cm

GY039815 379,-

Sylvie Bézuel 
Encyklopedie Larousse
PŘÍRODA
Encyklopedie seznamuje děti hra-
vou formou se světem přírody. 
Váz., 120 s., bar. p., 19,5 x 23,3 cm
GY038907 379,-

NOV
INK

A

NOV
INK

A

299 Kč

TO
P
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PROČ?
Co dělá slunce v noci? Kolik 
je na nebi hvězd? Proč musím
kýchat? Encyklopedie plná
úžasných barevných obrázků
nabízí dětem brilantní odpo-
vědi na jejich často velice 
zapeklité otázky. 
Váz., 160 stran, barevná publ., 
21,6 x 27,6 cm
GY038341 299,- 

PROČ? 
Zvířata 
Proč krab chodí bokem? Mají
stonožky opravdu sto nohou?
Proč gekon dokáže chodit 
po stropě? V encyk lopedii 
najdete odpovědi na více než
200 záludných otázek. 
Váz., 144 stran, barevná publ.,
21,6 x 27,6 cm
GY039118 299,-

PROČ?
Vesmír
Co je vesmírné smetí? Může -
me ve vesmíru křičet? Tato
nádherná publikace dětem
odpoví na mnoho otázek, 
týkajících se sluneč ní sousta -
vy, hvězd, galaxií či průzku -
mu vesmíru. Váz., 144 stran,
bar. publ., 21,6 x 27,9 cm
GY039119 299,-

Mike Barfield
TUHLE KNIHU ZNIČ 
VE JMÉNU VĚDY!
Verze Einstein
V této knize najdeš spoustu
vystřihovacích modelů.
U ka ž dého se navíc dozvíš,
jaká věda se za ním skrývá.
Ať už jde o optické iluze či
například plovoucí papírové
žel vy, o zábavu rozhodně
nebude nouze! Brož., 56 s.,
čb. ilustrace, 21 x 29,5 cm
GY039364 159,-

NOV
INK

A

Mike Barfield 

TUHLE KNIHU ZNIČ 
VE JMÉNU MATEMATIKY!
Matematika že je nuda? S touhle knihou tedy ani
náhodou! Tím spíš, že ji můžeš zničit – ale pozor, pouze
v zájmu vědeckých pokusů. Těch tady na tebe čeká celá řada, jeden lepší než
druhý. Dají se hned vyzkoušet, protože všechno, co k nim potřebuješ, jsou nůžky, lepidlo
a pastelky (a pár dalších drobností). U každého vystřihovacího modelu se navíc v krátkosti
dozvíš, jak funguje a jaká věda se za ním vlastně skrývá. Zaručujeme, že se budeš bavit,
a ani tě nenapadne, že by to mělo něco společného s matematikou. 
Brož., 56 stran, černobílé ilustrace, 21 x 29,5 cm

GY039406 159,-

NOV
INK

A

Marguerite S.

BITEVNÍ KNIHA
Pro celou rodinu!
Naprosto originální knížka plná herních bitev, které se dají svá-
dět ve dvou, ve třech, klidně i ve čtyřech. Týmy se utkají na dvou
stránkách vedle sebe, proti sobě nebo s jednou stránkou mezi
sebou jako stěnou. Čeká je jedna napínavější hra za druhou –
hledání rozdílů, labyrinty, spojovačky, lodě… Il. L. Andrieux.
Brož., 112 stran, barevná publikace, 22,7 x 32 cm

GY040006 299,-

129 Kč

239 Kč259 Kč 259 Kč229 Kč

129 Kč
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Raquel J. Palaciová 
(NE)OBYČEJNÝ
KLUK
Auggie Pullman se naro-
dil s deformovaným obli-
čejem, a tak první čtyři
roky školní docházky 
studoval doma. Teď je 
ale všechno jinak. Podaří
se mu ve škole přesvědčit
spolužáky, že je navzdory

svému vzhledu stejný jako oni? Na motivy tohoto románu
byl natočen film. Váz., 320 stran, 12,5 x 20 cm
GY039768 299,-

Jennifer L. Holmová & Matthew Holm 

MYŠINKA
Příběhy ze skříňky
Už máš deníky všech mimoňů očtené? Podí-
vej se, jak je na tom Myšinka, nová hrdinka
ze střední! Škola je pro ni jako hororový
film. Nikdy nevíš, kdo je na tvojí straně
a kdo je nepřítel. Po chodbách se potulují
naparáděné zombíkovské holky, které ne-
mají mozek a myslí si, že každý chce být
jako ony. Omyl! Myšinka chce být originál!  
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 13,5 x 21 cm

GY039756 229,-

NOV
INK

A

Eric Knight 
LASSIE SE VRACÍ
Nesmrtelný příběh
o přátelství malého
skotského chlap ce
a kolie Lassie, která 
je prodána nelaska -
vým pánům, uteče 
jim a pak nastupuje
dlouhou, strastiplnou
pouť zpět ke svým 
původním, hodným majitelům, se dočkal mnoha knižních
vydání i filmových zpracování. Váz., 176 stran, 12,5 x 20 cm
GY039647 199,-

Nástěnný 
kalendář 
2019
STAR WARS
14 stran, 33 x 46 cm
GY315746 

Bear Grylls 
EXTRÉMY NAŠÍ
PLANETY
Objevte s proslulým dobrodru-
hem ty největší extrémy naší 
planety! Budete se divit, jaké
tvory, národy a neuvěřitelné
úkazy naše planeta ukrývá. 
Váz., 128 s., b. p., 21,5 x 28,4 cm
GY039259 279,-

Catherine Wilkinsová 

MOJE NEJ KÁMOŠKA
A JINÍ NEPŘÁTELÉ
Jessica a Natálie jsou nejlepší 
kamarádky snad už od báboviček
na hřišti. Mají společného hodně,
ale nejvíc ze všeho smysl pro hu -
mor. Každý den je pro ně jedna
velká zábava a jejich přátelství 
nemůže nic narušit, ani příchod
nové spolužačky Amélie. Až na to,
že naruší úplně všechno. Nafou-
kaná Amélie přetáhne Natálii 
na svou stranu a Jessica jako by
pro ně najednou neexistovala…
Ilustrovala Sarah Horneová.
Váz., 208 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

GY039758 199,-

159 Kč

179 Kč
219 Kč

219 Kč

229 Kč

159 Kč

NOV
INK

A
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Kolektiv autorů

DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY 
ČTYŘLÍSTKU (2001)
Již sedmnáctá velká kniha oblíbené edice je opět plná
těch pravých čtyřlístkovských dobrodružství, která můžete
prožít společně s naší veselou čtyřkou přátel. V knize na-
jdete příběhy z čísel 310 až 326 z roku 2001. 
Váz., 176 stran, barevná publikace, 21 x 29,7 cm

GY328411 420,-

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! Že občas poslouchám
za dveřmi jejího pokoje, snažím se
vypáčit zámeček od jejího tajného
deníčku, půjčuju si tajně její šminky
a oblečení a vystřihuju si z jejích 
oblíbených časáků? To jsou přece
prkotiny. Jinak jsem dokonalá!
Skvělý komiks pro holky. 
Váz., 48 stran, barevná publikace,
21 x 28,5 cm

GY039986 199,-

340 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

159 Kč

4X LUCY A STEPHEN HAWKINGOVI

obj. č. 
GY039486440,-

ušetříte

996,- 
jen

Výhodný komplet

299 Kč 299 Kč

299 Kč
299 Kč

Lucy a Stephen Hawkingovi 
JIRKŮV TAJNÝ KLÍČ
K VESMÍRU
Váz., 304 stran + 32 stran 
bar. foto, čb. ilustrace
GY037586 359,-

JIRKŮV VESMÍRNÝ
LOV POKLADŮ
Váz., 304 stran + 32 stran 
bar. foto, čb. ilustrace
GY037587 359,-

JIRKA A VELKÝ TŘESK
Váz., 304 stran + 32 stran 
bar. foto, čb. ilustrace
GY037588 359,-

JIRKA
A NEPROLOMITELNÁ
ŠIFRA
Váz., 312 stran + 24 stran 
čb. foto, čb. ilustrace
GY037589 359,-

239 Kč

Jiří Černý, Lukáš Fibrich 
OBRÁZKY Z MODERNÍCH 
ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN
Nové, rozšířené vydání
Významné momenty naší moderní
historie, zajímavé informace o vý-
znamných osobnostech z kulturního 
a vědeckého světa či sportu a více 
než tisíc obrázků najdou děti, rodiče,
prarodiče a učitelé ve výjimečné 
komiksové knize, která si získala 
srdce tisíců čtenářů. Otevřete ji 
v novém, rozšířeném vydání. Výprav -
ný komiks provází dějinami Česko -
slovenska a érou totality ve všech
jejích podobách. 
Váz., 144 s., bar. publ., 19,8 x 29,7 cm
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