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MILÍ ČTENÁŘI,

DOUFÁM, ŽE SE PŘI ČTENÍ TÉTO KNÍŽKY BUDETE BAVIT

STEJNĚ SKVĚLE JAKO JÁ, KDYŽ JSEM JI PRO VÁS PSAL!

DOMINIK LANDSMAN

NOV
INK

A
ZIMA 1/2018

Dominik Landsman

LAPUŤÁK A KAPITÁN ADORABL
Ilustrace Peter Stankovič
Čeněk, obyčejný malý kluk, jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem
Adorablem, lovcem odměn a zvláštních tvorů, který pluje ve své lodi 
po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna na stopě 
lapuťáka, nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou, 
ale pravidelně se vracejí zpátky do našeho světa, aby rodiče nepojali pode-
zření, kam se jim synek ztrácí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil 
od mírně potrhlých rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na pro  blémy, 
se kterými se setká v dobrodružném Sedmimoří. Také se ukáže, že lapuťák 
má jistou zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání polovina kouzelné říše,
a Čeněk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných rukou.
Váz., 248 stran, barevné ilustrace, 17 x 24 cm

GU039276  299,-

239 Kč

OD AUTORA BESTSELLERU DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
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NÁDHERNÉ LEPORELO
PRO NEJMENŠÍ

Zábavné magnety
NA STAVBĚ
Pomocí barevných obrázkových magnetů a knížky 
si děti mohou vytvářet své vlastní zajímavé příběhy
ze života na stavbě.   
Váz., 10 stran, barevná publikace, 20 x 25 cm
GU039240 229,-

Milada Motlová 
ČESKÁ ŘÍKADLA, PÍSNIČKY A POHÁDKY
Ilustrace Lenka Vybíralová
Knížka vhodná pro nejmenší děti i začínající čtenáře.
Váz., 104 stran, barevné ilustrace, 18,5 x 24 cm
GU039540 199,-

Zdeněk Miler
O ZVĚDAVÉM
ŠTĚŇÁTKU
Ilustrace Iva Hercíková
Roztomilé štěňátko se
vydává na dobrodružnou
cestu. Váz., 72 s., bar. il.,
21,2 x 20,8 cm
GU039557 199,-

Zdeněk Miler 
VESELÁ KNIHA
O MALÉM
KRTKOVI
Co dělá Krteček přes
den? Jaká dobrodružství
zažívá v přírodě a jaká
na výletech po světě? To
vše zjistíte v této knížce!
Barevné leporelo, 32 stran,
18 x 24 cm
GU039446 229,-

Anne Suessová 

CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ
Na okraji polí, v lese, u rybníka nebo v noci – v této
krásné knize najdete na každé stránce víc než 30 zví-
řátek. Kde žije netopýr? Jak vypadá rákosník obecný?
Kdo najde žábu? Jaké zvíře je lelek lesní? Půvabné
a nesmírně podrobné ilustrace Anne Suessové věrně
zobrazují zvířecí svět. Holčičky a kluci od tří let se
mohou ponořit do barevného světa obrázků a naučit
se přesně pozorovat.
Barevné leporelo, 10 stran,
25,5 x 36 cm

GU038957   159,-

PRO NEJMENŠÍ I PŘEDŠKOLÁKY2

129 Kč

Eduard Petiška 

MARTÍNKOVY POHÁDKY
Ilustrace Václav Sivko
Martínek by nejraději poslouchal pohádky
pořád. Od dědečka se mu nejvíc líbí veselá
pohádka o neposedném raráškovi, od tatínka
ta o lokomotivě, která nechtěla jezdit po kole-
jích. Maminčina pohádka o králi, který se
odnaučil lhát, ho zase nutí k zamyšlení
a v babiččině pohádce se ukrývá tajemství
toho, jak se každý rok střídá jaro, léto, podzim
a zima. Knížka s původními ilustracemi vychází
v nově upraveném vydání.
Váz., 56 stran, barevné il.,
18,5 x 24 cm

GU039363  169,-
129 Kč

NOV
INK

A

NOV
INK

A

Anne Suessová 
CO SE DĚJE PO CELÝ ROK
Nádherně ilustrovaná kniha vám představí
podrobně všechna roční období. 
Barevné leporelo, 10 stran, 25,5 x 36 cm
GU038956 159,-

189 Kč

169 Kč

159 Kč

179 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ OBLÍBENÉ
KNÍŽKY POHÁDEK

129 Kč
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Eva Bešťáková
FANFRLÍNEK
Příhody neposedného
panáčka
Gumový panáček Fanfrlínek bydlí
v krabici s opičkou, medvídkem
a stavebnicí. Jméno Fanfrlínek
dostal proto, že je do všeho hrr
a frr jako nějaké fanfárum.
Nejmenší čtenáři s ním prožijí
veselá dobrodružství mezi dětmi
a jejich kamarády hračkami.
Váz., 80 s., bar. p.,
19,5 x 25,5 cm 
GU038014    179,- 

Jiří Kahoun 
BRÁŠKA JE TAKY
JEŽEK
Ilustrace Karel Franta
Jak žije jedna neobyčejná
ježčí rodinka se děti dozvědí
v příbězích oblíbeného
vypravěče Jiřího Kahouna.
Váz., 64 s.,bar. il., 18,5 x 24 cm
GU039343               179,-

Můj pracovní sešit
DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY
S tímto sešitem si můžete vy -
robit semafor, postavit závod-
ní dráhu pro autíčka nebo si
nalepit přes 100 samo lepek.
Samozřejmě nechybí hádanky,
hry a nápady na vytváření
všelijakých pěkných věcí.
Brož., 64 s., bar. il., 21 x 28 cm
GU039170

3PRO PŘEDŠKOLÁKY I PRVŇÁČKY

Eva Bešťáková

PASTELKOVÉ
POHÁDKY
Ilustrace 
Eva Mastníková
Svět je plný pestrých
květin, stromů, věcí
i hraček. Podívejte se,
jak jsou jejich barvy
hezké! Pomůžete je
vrátit smutnému dra-
kovi, kterému je vzal
déšť? Stačí vám

k tomu deset pastelek a pohádka o každé z nich. Sešit pohádkových
příběhů s omalovánkami potěší děti od 5 let. 
Brož., 72 stran, barevné ilustrace, 20 x 29 cm

GU038015  149,-

Brigitte Hoffmannová, 
Lena Steinfeldová

PĚTIMINUTOVÉ
PŘÍBĚHY
O nemocném dráčkovi, o přá-
telství mezi obrem a trpaslí-
kem, o příliš odvážném med-
vídkovi nebo o záhadě mizejí-
cích vajec… Dvacet jedna
s láskou vyprávěných pětimi-
nutových příběhů doprováze-
ných okouzlujícími ilustracemi zve děv-
čátka a kluky, aby při jejich poslechu žasli, smáli se a snili. 
Váz., 128 stran, barevná publikace, 21 x 26 cm

GU039214       249,-

119 Kč

NOV
INK

A

139 Kč

Kreslení je zábava
ZVÍŘATA NA STATKU
Podrobné a srozumitelné návody
naučí každého, jak snadno 
na kreslit nejrůznější zvířata, která 
žijí na statku. Kroužková vazba, 
32 stran, čb. il., 14 x 13,5 cm +
12 pastelek 
a mazacích gum
GU039159  199,-

199 Kč

Sophie de Mullenheimová 
Řekni mi: JESTLI VÍŠ…
V encyklopedii najdete informa-
ce o přírodě, lidském tělu, vědě
a technice a jiné zajímavosti.
Kroužková vazba, 112 stran + 
3 strany barevné přílohy 
(samolepky), bar. p.,
14 x 20,4 cm
GU038909   359,-

Sabine Jourdainová 
Řekni mi: DINOSAUŘI!
Další z oblíbených encyklopedií
pro zvídavé děti se věnuje éře
dinosaurů. Kroužková vazba, 
112 stran + 3 strany barevné 
přílohy (samolepky), 
barevná publikace,
14 x 20,4 cm
GU038908   359,- 299 Kč 299 Kč

139 Kč

99 Kč

159 Kč

NOV
INK

A
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An Leysenová 

LOUSKÁČEK
Klárka s bratrem Fritzem Vánoce zbožňují. Každoročně jim
strýček Drosselmeyer nadělí nějaký zvláštní dárek. Letos
dostala Klárka dřevěnou loutku, která umí louskat ořechy.
Nový kamarád však umí daleko víc… V této okouzlující
obrázkové knížce obléká An Leyse nová klasickou vánoční
pohádku od E. T. A. Hoffmanna do nového kabátu. Hřejivé,
milé obrázky vás přivedou do podivuhodného světa zlého
Myšího krále, statečného vojáka 
a kouzelně krásné Královny cukrovinek. 
Váz., 48 stran, bar. publ., 25 x 26 cm

GU039242 199,-

PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY4

159 Kč

Stanislava Reschová

BUENOS AIRES, KOTĚ!
Ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková
Malé kotě se rozhodne vydat do Buenos Aires,
ale brzy zjistí, že podobně báječný a dobro-
družný svět na něj čeká hned za oknem, na
zahradě! Jak dopadnou královské námluvy,
když zamilované vzkazy dopravuje jeden
popletený drak, který špatně slyší? A co se
stane, když do lahodných perníčků 
přimícháte špetku štěstí?
Váz., 80 stran, barevné il.,
18,5 x 23,3 cm

GU039230             199,-
159 Kč

NOV
INK

A

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 stran, bar. publ., 25 x 26 cm
GU039241 199,-

PROŽIJTE MNOHO ÚŽASNÝCH DOBRODRUŽSTVÍ S BÁJEČNÝMI HRDINY!

159 Kč

159 Kč 159 Kč

Lili Větroplaška /1 a /2

obj. č. 
GU039484150,-

ušetříte

248,- 
jen

Výhodný komplet

Åsa Lind

PÍSEČNÝ VLK
Ilustrace Kristina Digman
Zacharína jednoho dne najde na pláži prazvláštní
mluvící bytost připomínající malého vlka se srstí
barvy písku. Představí se jako Písečný vlk a s hol-
čičkou se brzy spřátelí. Hrají si spolu a Písečný vlk
rád odpovídá na všechny její otázky. Co je to 
vesmír? Jak to, že Země letí? 
Kniha pro čtenáře od 7 let.
Váz.,120 s., čb. il.,15,3 x 20,5 cm

GU038880                 199,-

NOV
INK

A

159 Kč

Tanya Stewnerová
Lili Větroplaška /1
SE SLONY 
SE NEMLUVÍ!
Lili má tajemství – umí
mluvit se zvířaty. A všech-
na ji nesmírně milují!
Váz., 136 stran, čb. il., 
14,5 x 20,6 cm
GU037711 199,-

Tanya Stewnerová 
Lili Větroplaška /2
TYGŘICE SE DO LVŮ
NEZAMILOVÁVAJÍ!
Veselá knížka o malé 
holčičce pro všechny děti,
které mají rády zvířátka.
Váz., 184 stran, čb. il., 
14,5 x 20,6 cm
GU039061 199,-

NOV
INK

A
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Pavel Šrut
VELKÁ KNIHA 
ČESKÝCH POHÁDEK
Ilustrace Eva Frantová
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vod-
níků, statečných princů a krásných
princezen, hloupých i prohnaných
čertů, venkovských chasníků a lido-
žravých obrů – tak pestrý a kouzelný
je pohádkový svět, který najdete
v této knížce. Soubor českých pohá-
dek provází krásné ilustrace. 
Váz., 320 s., barevné il.,
21 x 25,5 cm
GU039221        349,-

5PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY

Georgia Pritchettová 
Fredy /3
NEJVĚTŠÍ 
STRAŠPYTEL 
KRÁLEM DŽUNGLE
Ilustrace Jamie Littler
Fredy jede na prázdniny 
do Afriky! Jupííí! Jak to, že 
se Fredy až tolik neraduje?
Má to totiž háček. Fredy má
strach ze zvířat, prázdnin
i Alana, který jede taky!
Naštěstí si Fredy do batůžku
přibalil svůj leták „Jak se
přestat bát“. Je totiž jediný,
kdo může Alanovi zabránit 
v jeho zlotřilostech…
Váz., 192 stran, čb. ilustrace,
15 x 21 cm

Daniela Fischerová 

BYLUM NEBYLUM
Ilustrace Jitka Petrová
V městečku Ostrovín se dějí
divné věci. Nejprve zmizí míst-
ní zámek a pak je unesena
malá Pavlínka Karafiátová. Své
v tom hraje starobylá magie,
ale také prachobyčejná závist
a chamtivost jistého Chrudoše
Kudrholce. Na světě totiž exis-
tují dvě vzácné knihy, kniha tvoření BYLUM
a kniha boření NEBYLUM. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvě-
řitelnou mocí. Ale také toho může hodně pokazit…
Váz., 120 stran, barevné ilustrace, 17,5 x 22,5 cm

GU039231  249,-

159 Kč

NOV
INK

A

279 Kč

NOV
INK

A

199 Kč

159 Kč
Fredy /1, /2 a /3

obj. č. 
GU039703220,-

ušetříte

377,- 
jen

Výhodný komplet

Miloš Kratochvíl

INSPEKTOR VOGO
Ilustrace Lenka Jasanská
Oskar Benda se rozhodne, že přestane být dítětem a stane se
někým jiným. Konkrétně policistou. Na policii ho skutečně při-
jmou. S šarží inspektora, protože jiná uniforma mu nepadne.
A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý Vogo pouští do boje se
zločinem… Váz., 128 stran, čb. ilustrace, 12,5 x 20 cm

GU039208 199,-

Fredy /2
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL 
BOJUJE S PIRÁTEM
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 208 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm
GU037992  199,-

Fredy /1
NEJVĚTŠÍ STRAŠPYTEL
ZACHRAŇUJE SVĚT
Ilustrace Jamie Littler
Váz., 192 stran, čb. ilustrace, 15 x 21 cm
GU037991 199,-

159 Kč 159 Kč

GU039300
199,-

NOV
INK

A
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Mira Bartók 

PODIVOUSEK
Každý odněkud pochází, ale on sám ani nikdo jiný neměl nejmenšího tušení, odkud se
to vlastně vzal. Vypadá trochu jako člověk, trochu jako liška, až na to, že má jen jedno
ucho. V Domově slečny Karbunk lové pro vzdorovitá a nezdárná stvoření mu nikdo ne-
řekne jinak než Třináctka… Román nadchne fanoušky knih Philipa Pullmana i čtenáře
klasiků fantasy literatury. Kniha je určena čtenářům od 10 let.
Váz., 368 stran, černobílé ilustrace, 14,8 x 20,5 cm

GU038133 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 zá-
ludných otázek. Váz., 144 stran,
barevná publikace, 21,6 x 27,6 cm
GU039118  

299,-

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, bar. publ., 
21,6 x 27,6 cm
GU038341    

299,- 

PRO MLADŠÍ I STARŠÍ ŠKOLÁKY6

NOV
INK

A

PRO FANOUŠKY FANTASY
KNIHY ZLATÝ KOMPAS

159 Kč 159 Kč

199 Kč

Martin Velíšek
MŮJ STÁT
Putování s českým lvem 
za sedmi státními symboly
Ilustrace Milan Starý
Zábavná a poučná knížka zku-
šené dvojice autorů a výtvarníků
seznamuje čtenáře se symboly
české státnosti, jako jsou napří-
klad vlajka, hymna, pečeť či
státní znak. Zabývají se jejich
původem a významem či využi-
tím a nabízejí i další souvislosti,
třeba s poštovními známkami.

Flexivazba,108 s.,bar. p.,22 x 22 cm

GU038025 199,- 

Martin Velíšek
MŮJ STÁT
Putování za českými 
patrony 
Ilustrace Milan Starý 
Kdo jsou nejvýznamnější patroni
a světci naší země? Kým byli za
života a jaký význam měli a mají
pro naši zemi a pro evropskou 
civilizaci? Český lev v této knize
seznamuje děti s Cyrilem a Me-
todějem, se svatou Ludmilou,
svatým Václavem a mnoha dal-
šími význačnými postavami. 

Flexivazba, 92 s., bar. p., 22 x 22 cm

GU039247  199,-

Roald Dahl 
ČARODĚJNICE
Ilustrace Quentin Blake 
Představte si bandu čaroděj-
nic, které vypadají téměř jako
obyčejné ženské, vydávají se
za bojovnice za lidská práva
a k tomu ke všemu nesnášejí
děti, protože jsou nepříjemně
roztomilé! Když se náš hrdina
náhodou ubytuje se svojí o nic
víc sympatickou babičkou do
stejného hotelu jako čaroděj-
nice, je malér na spadnutí…
Váz., 248 s., čb. il., 12,5 x 20 cm

GU039006 249,-

239 Kč

259 Kč

259 Kč

Nicole van Borkulo,
Geert-Jan Roebers 
TVOŘIVÁ KNÍŽKA
O PŘÍRODĚ
Jaký živočich vytvořil mušli
na pláži a žil v ní? Proč se
listí na podzim zbarvuje?
Jak se zrodil motýl a jaká
tajemství ukrývá svět hub? Kdy loví sovy? Z jakého stromu je list? Odpo-
vědi na tyto a další otázky najdete v této nádherně ilustrované hravé
knížce plné vybarvování, hádanek a zábavných úkolů. 
Váz., 64 stran, barevná publikace, 22 x 28,5 cm
GU038730 299,-

239 Kč
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