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Léto  pomalu  končí  –  a  my pro  vás  máme
opět několik krásných novinek!



Polské knihy

Minisérie  Kredkowa księga obsahuje dvě knížečky, díky
nimž se vaše děti naučí barvy a čísla.

Hlavní hrdina Tadek nejdřív 
ztratí deset pastelek, které je 
třeba najít…

...potom je čeká společné vybarvování
– protože je toho tolik, co je třeba
vybarvit!
Oliver Jeffers a Drew Daywalt tvoří
dvojici autorů bestsellerových knížek
pro děti. 

Cena 127,- Kč



Co to? Dlaczego? Jak? 

Proč jsou plameňáci růžoví? Proč má žirafa tak dlouhý krk? 
Proč je tráva zelená?

Také se vaše dítko pořád ptá? Slyšíte
doma nejčastěji slůvko PROČ? Potom
budou pro něho tyto knížky tím pravým.

Cena 108,- Kč



Królik i Misia
Milý příběh o neobvyklém přátelství, který si děti zamilují!  

Cena 128,- Kč



Animalium a Botanicum

Knihy, které si
zamilovali čtenáři v

mnoha zemích

Navštivte neobvyklé muzeum, které je pořád
otevřené! Vyberte si, jestli chcete poznat rostliny nebo

zvířata – a pak už jen nasávejte nové vědomosti…

Cena 414,- Kč



Naše bestsellery

Rok w lesie, Rok w przedszkolu a Rok w mieście

Obrázkové 
knihy, které děti 
seznamují se 
změnami 
během celého 
roku.

Cena 351,- Kč



Nábožensky zaměřené knihy

Biblia

Krásná  Bible
pro děti

Cena 216,- Kč

Boże Narodzenie 

Dávají vaše děti přednost
komiksu?  Mají  rády
úkoly? Co třeba dárek do
Mikulášovy nadílky?

Cena 41,- Kč



Dziennik Tośki Marzec

Fanoušci  oblíbené hrdinky se dočkali  třetího dílu!  A
opět není o zábavu nouze...

Cena 117,- Kč



Gry dla małych i dużych 

Ať už nás čeká slunečné babí léto,  nebo propršený
podzim, děti si chtějí hrát vždycky!

Cena 200,- Kč

Novinky z pera Roalda Dahla

Fantastyczny pan Lis  a  Charlie  i  wielka  szklana
winda

Cena 233,- Kč                                        Cena 274,- Kč



Novinky pro velké čtenáře

Królewska Talia

Pro milovníky fantasy a fanoušky
knih Marcina Mortky

Cena 332,- Kč

Początek wszystkiego

Pro  čtenáře,  kteří  se  rádi
zasmějí

Cena 307,- Kč

Tysiąc pocałunków

Pro ty, kdo mají rádi dojemné
příběhy

Cena 332,- Kč



Anglické novinky

Old MacDino had a Farm

Kniha je zábavnou
variací na Old
MacDonald Had a
Farm a jistě bude bavit
všechny malé milovníky
této písničky.

Cena 226,- Kč

Lots to Spot: Farm

Díky otevíracím klapkám bude
prohlížení této knížky velká 
zbava! 

Cena 185,- Kč

10, 9, 8 ... Owls Up Late!

Podaří se soví mamince přimět
všechny malé sovičky, aby slétly k ní
dolů? 

Cena 348,- Kč



Dinos on Deck a Dig Dig Digger!

S těmito knížkami si děti užijí spoustu legrace – jsou
vtipně ilustrované a každá je s šesti zábavnými zvuky!

Cena 307,- Kč

Baby's First Touch and
Feel Playtime

Vítejte  ve  světě,  kde  si
zvířátka  vesele  hrají!
Stránky  jsou  veselé,
barevné  a  najdete  na
nich  různé  textury,  na
něž  si  děti  budou  chtít
znovu sáhnout... 

Cena 306,- Kč



Time to Sleep, Alfie
Bear!

Medvídek  Alfie  nechce  jít
spát.  Vůbec  není  ospalý.
Ryby  a  sovy  a  vlci  jsou
vzhůru  a  Alfie  chce  být
jako oni…

Cena 226,- Kč

The Very...

Když knížku
otevřete, na
každé stránce
vyskočí zvířátko
v 3D provedení.
S těmito
knížkami si vaše

batole zaručeně užije legraci! 

Cena 312,- Kč



Last Stop on the Reindeer Express

Když Mia objeví svět 
díky kouzelné 
poštovní schránce, 
zažije nejen úžasné 
dobrodružství a uvidí 
spoustu nádherných 
věcí, ale najde také 
něco navíc... 

Cena 356,- Kč

My First Wild Activity Book

Knížka je nabitá
aktivitami a úkoly.
Obsahuje sedm biotopů,
každý na dvoustraně,
která jde rozevřít, takže
vytvoří veliký plakát. 

Cena 215,- Kč



Nibbles

Nibbles je příšerka, která
pojídá knížky. Žvýká,
chroupe a prokousává si
cestu pohádkami, které
mu nepatří! Můžeš ho
pomoct chytit a vrátit
zpátky do jeho příběhu?
Knihy jsou plné okének a klapek, aby bylo čtení ještě
zábavnější!

Cena 339,- Kč



One...

Série krásně
ilustrovaných knížek,
jejichž hlavním
hrdinou je ježeček.
Spolu se svými
přáteli zažívá různé
napínavé příběhy!



Pro větší školáky

LEGO Absolutely Everything You Need to Know

Kolekce všeho, co o LEGU 
potřebujete vědět. Věděli 
jste například, že dřevěná 
kačenka byla jednou z 
prvních hraček LEGO? 

Cena 589,- Kč

Doctor Who: 12 Doctors, 12 Stories

Nově v naší nabídce –
pro všechny fanoušky této
obdivuhodné série.

Cena 586,- Kč



Pro středoškoláky

SuperEarth
Vydejte se na
cestu přes
barevné
korálové útesy,
zhlédněte
drama sopečné
erupce a
objevte ledové
jeskyně v tomto
napínavém
průvodci. 
Cena 531,- Kč

And Then We Ran

Pro ty, co si rádi počtou
v angličtině.
Elliott rezignoval na 
všechny svoje plány do
budoucna. Jenže pak 
do jeho života vtrhne 
Megan s návrhem, 
který může celý jeho 
život úplně změnit... 

Cena 244,- Kč



Francouzské  knihy

Le roman du film Moi, moche et et méchant 3

Kniha pro všechny malé 
milovníky filmu Já, padouch 3.  
Mohou se díky ní vydat na 
honbu za padouchem a spolu s
Mimoni si užít spoustu legrace. 

Cena 435,- Kč

Sur le pot! 

Nejde vašemu děťátku
chození na nočník?
Protestuje a čůrá radši
všude jinde? Zkuste tuto
knížečku a třeba změní
názor... 

Cena 533,- Kč

Le garçon en pyjama rayé

Strhující příběh nejen o 
Holocaustu a jeho hrůzách, ale 
také o síle přátelství. 

Cena 285,- Kč



Německé knihy

Große Räder, kleine Räder

Traktor, autobus, hasičské auto -
v této knížce najdete všechno, co
jezdí. A díky otvorům bude
prohlížení ještě zábavnější! 

Cena 140,- Kč

Das große Thomas-Buch

V tomto novém vydání můžou 
všichni malí fanoušci seriálu 
Mašinka Tomáš a přátelé zjistit 
všechno o Sodoru a světě 
barevných mašinek.

Cena 295,- Kč

tiptoi® Erste Buchstaben

Krásná knížka, která naučí
vaše děti první písmenka! S
ní bude čtení opravdová
zábava! 

Cena 558,- Kč



Ruské knihy

Krotik

Oblíbený Krteček v
ruském vydání. V knize
najdete nejoblíbenější
pohádky s malým
hrdinou. 

Cena 524,- Kč

Ljubimye russkie 
skazki dlja malen'kih

V této knížce najdou 
děti hrdiny klasických 
ruských pohádek 

Cena 690,- Kč
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