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JAKÝ JE NARUTO 
ŠIPPÚDEN?

Po letech tréninku u mistra Džiraiji se Naruto vrací do 
Skryté listové vesnice (Konoha). Ve vesnici se toho hodně 
změnilo, ale je stále ohrožována zločineckou organizací 
Akacuki (Úsvit). Naruto tvrdě trénoval, aby se mohl postavit 
nepřátelům a dostál slibu, který dal Sakuře, že najde 
Sasukeho a přivede ho zpět domů. Společně se Sakurou 
a Saiem, novým členem týmu 7, jehož velitelem je Kakaši, 
se Naruto účastní různých misí pro vesnici. S rostoucí silou 
Akacuki se zvyšuje napětí mezi pěti velkými zeměmi šinobi 
(nindžovskými zeměni). Mladý a nepředvídatelný nindža 
se účastní bojů, které dokáže přežít jen pomocí svých 
nejlepších bojových technik a spolupráce se spojenci. 

Bude možné zabránit čtvrté světové válce šinobi? 
Už nezbývá moc času...

Dobrodružství Naruto a jeho přátel, 
nekonečný boj nindžů o udržení 

míru ve skrytých vesnicích je 
natolik poutavý, že mangy a anime 
o tomhle hrdinovi patří stále mezi 

nejoblíbenější příběhy.

Kolekce � gurek postav ze série 
autora Masashi Kishimoto nadchne 

každého fanouška!

Tahle sága je plná charismatických 
hrdinů, zákeřných nepřátel, 

neotřelých bojových technik 
a překvapivých dějových zvratů.

Příběh Naruto se nakonec rozrostl 
na 72 svazků mangy, více 

než 700 epizod anime a přivedl 
k tomuto žánru miliony fanoušků 

po celém světě.

Převratná kolekce fi gurek! 

Kolekce, na kterou jste čekali, je konečně v prodeji! 
V každém čísle časopisu najdete jedinečnou � gurku zobrazující jednu z vašich oblíbených postav!

Vůdcové největších vesnic, nejmocnější 
nindžové a kunoiči, ale i zrádci a nemilosrdní 
odpadlíci! Tato výjimečná kolekce obsahující 
50 � gurek uspokojí i nejnáročnější fanoušky 

dobrodružných příběhů Naruto a jeho společníků.

Prozkoumejte svět pěti velkých zemí šinobi a sbírejte ručně 
malované � gurky detailně zobrazující statečné hrdiny 

i nebezpečné zločince z nindža vesnic.

Cučikage, mizukage, hokage, 
kazekage a raikage. 

Sbírejte � gurky 5 vůdců skrytých 
nindža vesnic!

Příběh Naruto Šippúden vás zavede do tajemného světa nindžů, neobvyklých bojovníků 
ovládajících svou energii a tajné bojové techniky, které jsou obyčejným smrtelníkům nepřístupné. 

Sez namte se s hrdiny celé série a staňte se odborníkem na bojové techniky nindžů. Sbírejte fi gurky 
nindžů i jejich nepřátel ze všech pěti velkých nindžovských zemí.

ČELENKA 
Každý nindža nosí 
čelenku se symbolem 
své vesnice.

KLAN UČIHA 
Znak klanu Učiha.

JEDINEČNÉ 
FIGURKY POSTAV 
VYROBENÉ 
SPECIÁLNĚ 
PRO NAŠI 
KOLEKCI!

Sbírejte na trhu 
originální � gurky všech 
nejdůležitějších postav 
tohoto animovaného 
seriálu. V kolekci najdete 
všechny členy týmu 7, 
Narutovy spojence, členy 
zločinecké organizace 
Akacuki i démony.

Figurky zobrazují do nejmenších detailů rysy, oblečení a vlastnosti jednotlivých postav.

Naruto Uzumaki
Nepředvídatelný nindža, který má v těle 
zapečetěného velice mocného devítiocasého 
liščího démona. Naruto chce splnit slib, který dal 
Sakuře, a přivést zpět do vesnice Sasukeho.

Kakashi Hatake
Jeden z nejuznávanějších nindžů Skryté listové vesnice 
a velitel týmu 7, do kterého patří Naruto, Sakura a Sai. 
Má za sebou mnoho riskantních misí. Používá šaringan, 
který mu před svou smrtí daroval jeho přítel Obito. 

Sasuke Učiha
Odešel ze Skryté listové vesnice, aby se stal 
silnějším a zabil svého bratra Itačiho, který 
vyvraždil celý jejich rodný klan Učiha. Po svém 
odchodu ze zločinecké organizace Akacuki (Úsvit) 
chce zničit Skrytou listovou vesnici.

Sakura Haruno
Mladá inteligentní kunoiči (žena nindža), které 
záleží na jejích přátelích. Pod vedením Cunade, 
medičky legendární nindža trojky vykonávající 
úřad Páté hokage, posílí své léčebné techniky 
a stává se silnější.

SPIRÁLA 
Symbol klanu 
Uzumaki.

TAŠKA 
Ideální příruční taška.

Výjimečná kolekce!

Plakát 
v každém 

čísle!

Svět nindžů Pět velkých nindžovských zemí – Větrná země, Zemní země, Blesková země, Vodní země a Ohnivá země – tvoří jeden svět. V každé zemi leží skrytá vesnice obydlená nindžy, jejichž posláním je udržovat mír. V tomto oddíle objevíte tajemný svět nindžů.

Techniky Naučte se bojové techniky 
používané v této sérii. Každá z postav má své džucu, speciální dovednosti, a v některých klanech se navíc dědí vrozené vlastnosti, jako například Sasukeho šaringan nebo Nedžiho bjakugan. 

Pos tavy 
Dozvíte se všechny informace 

o jednotlivých postavách mangy 

Naruto Šippúden. Poznáte blíže 

osobnosti hrdinů, jejich vlastnosti 

i životní příběhy. Dozvíte se, jaké 

vztahy mají nindža hrdinové mezi 

sebou i se svými nepřáteli, a kdo 

ovlivnil jejich osud.

Objevte všechna tajemství světa anime seriálu Naruto Šippúden!
Následuj cestu Naruta a staň se hokagem.

Kolekce fi gurek

Za pouhých 30 Kč navíc!*
Získejte tyto úchvatné � gurky ze světa Naruto Šippúden!

Ručně malované

Vyrobeno z PVC

Výška fi gurek 
8 až 13 cm

Oddělitelné 
od podstavce

Výrobky 
vysoké 
kvality
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* Objednáte-li si Prémiovou nabídku, obdržíte další 4 � gurky postav z Narutova světa a zaplatíte jen o 30 Kč více za vydání. Platit začnete od čísla 2. Jedná se o dodatečnou 
nabídku určenou těm čtenářům, kteří si již kolekci objednali nebo si ji plánují objednat. Všeobecné podmínky prodeje jsou k dispozici na www.deagostini.cz/naruto.

V ANGLIČTINĚ!V ANGLIČTINĚ!

V ANGLIČ
TINĚ!
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Kakashi Hatake
Jeden z nejuznávanějších nindžů Skryté listové vesnice 
a velitel týmu 7, do kterého patří Naruto, Sakura a Sai. 
Má za sebou mnoho riskantních misí. Používá šaringan, 
který mu před svou smrtí daroval jeho přítel Obito. 

Sasuke Učiha
Odešel ze Skryté listové vesnice, aby se stal 
silnějším a zabil svého bratra Itačiho, který 
vyvraždil celý jejich rodný klan Učiha. Po svém 
odchodu ze zločinecké organizace Akacuki (Úsvit) 
chce zničit Skrytou listovou vesnici.

Sakura Haruno
Mladá inteligentní kunoiči (žena nindža), které 
záleží na jejích přátelích. Pod vedením Cunade, 
medičky legendární nindža trojky vykonávající 
úřad Páté hokage, posílí své léčebné techniky 
a stává se silnější.

SPIRÁLA 
Symbol klanu 
Uzumaki.

TAŠKA 
Ideální příruční taška.

Výjimečná kolekce!

Plakát 
v každém 

čísle!

Svět nindžů
Pět velkých nindžovských zemí – Větrná země, Zemní země, Blesková země, Vodní země a Ohnivá země – tvoří jeden svět. V každé zemi leží skrytá vesnice obydlená nindžy, jejichž posláním je udržovat mír. V tomto oddíle objevíte tajemný svět nindžů.

Techniky
Naučte se bojové techniky 
používané v této sérii. Každá z postav má své džucu, speciální dovednosti, a v některých klanech se navíc dědí vrozené vlastnosti, jako například Sasukeho šaringan nebo Nedžiho bjakugan. 

Pos tavy 
Dozvíte se všechny informace 

o jednotlivých postavách mangy 

Naruto Šippúden. Poznáte blíže 

osobnosti hrdinů, jejich vlastnosti 

i životní příběhy. Dozvíte se, jaké 

vztahy mají nindža hrdinové mezi 

sebou i se svými nepřáteli, a kdo 

ovlivnil jejich osud.

Objevte všechna tajemství světa anime seriálu Naruto Šippúden!
Následuj cestu Naruta a staň se hokagem.

Kolekce fi gurek

Za pouhých 30 Kč navíc!*
Získejte tyto úchvatné � gurky ze světa Naruto Šippúden!

Ručně malované

Vyrobeno z PVC

Výška fi gurek 
8 až 13 cm

Oddělitelné 
od podstavce

Výrobky 
vysoké 
kvality

©
20

02
 M

A
SA

SH
I K

IS
H

IM
O

TO
 / 

20
07

 S
H

IP
PU

D
EN

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

 
Po

zn
ám

ka
 v

yd
av

at
el

e:
 K

on
eč

ný
 p

oč
et

 � 
gu

re
k 

ve
 sb

írc
e 

m
ůž

e 
po

dl
éh

at
 z

m
ěn

ě 
z 

dů
vo

dů
 n

ez
áv

is
ej

íc
íc

h 
na

 v
yd

av
at

el
i.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved.

S 11. ZÁSILKOU

S POSLEDNÍ ZÁSILKOU

SE 14. ZÁSILKOU

S 8. ZÁSILKOU

S POSLEDNÍ ZÁSILKOUS POSLEDNÍ ZÁSILKOUS POSLEDNÍ ZÁSILKOUS POSLEDNÍ ZÁSILKOUS POSLEDNÍ ZÁSILKOU

SE 14. ZÁSILKOU

S POSLEDNÍ ZÁSILKOUS POSLEDNÍ ZÁSILKOU

©
20

02
 M

A
SA

SH
I K

IS
H

IM
O

TO
 / 

20
07

 S
H

IP
PU

D
EN

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

 

S 11. ZÁSILKOU

S 8. ZÁSILKOU

3697PIE001

SE 14. ZÁSILKOU

S 8. ZÁSILKOUS 8. ZÁSILKOU

* Objednáte-li si Prémiovou nabídku, obdržíte další 4 � gurky postav z Narutova světa a zaplatíte jen o 30 Kč více za vydání. Platit začnete od čísla 2. Jedná se o dodatečnou 
nabídku určenou těm čtenářům, kteří si již kolekci objednali nebo si ji plánují objednat. Všeobecné podmínky prodeje jsou k dispozici na www.deagostini.cz/naruto.

V ANGLIČTINĚ! V ANGLIČTINĚ!

V ANGLIČTINĚ!
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JAKÝ JE NARUTO 
ŠIPPÚDEN?

Po letech tréninku u mistra Džiraiji se Naruto vrací do 
Skryté listové vesnice (Konoha). Ve vesnici se toho hodně 
změnilo, ale je stále ohrožována zločineckou organizací 
Akacuki (Úsvit). Naruto tvrdě trénoval, aby se mohl postavit 
nepřátelům a dostál slibu, který dal Sakuře, že najde 
Sasukeho a přivede ho zpět domů. Společně se Sakurou 
a Saiem, novým členem týmu 7, jehož velitelem je Kakaši, 
se Naruto účastní různých misí pro vesnici. S rostoucí silou 
Akacuki se zvyšuje napětí mezi pěti velkými zeměmi šinobi 
(nindžovskými zeměni). Mladý a nepředvídatelný nindža 
se účastní bojů, které dokáže přežít jen pomocí svých 
nejlepších bojových technik a spolupráce se spojenci. 

Bude možné zabránit čtvrté světové válce šinobi? 
Už nezbývá moc času...

Dobrodružství Naruto a jeho přátel, 
nekonečný boj nindžů o udržení 

míru ve skrytých vesnicích je 
natolik poutavý, že mangy a anime 
o tomhle hrdinovi patří stále mezi 

nejoblíbenější příběhy.

Kolekce � gurek postav ze série 
autora Masashi Kishimoto nadchne 

každého fanouška!

Tahle sága je plná charismatických 
hrdinů, zákeřných nepřátel, 

neotřelých bojových technik 
a překvapivých dějových zvratů.

Příběh Naruto se nakonec rozrostl 
na 72 svazků mangy, více 

než 700 epizod anime a přivedl 
k tomuto žánru miliony fanoušků 

po celém světě.

Převratná kolekce fi gurek! 

Kolekce, na kterou jste čekali, je konečně v prodeji! 
V každém čísle časopisu najdete jedinečnou � gurku zobrazující jednu z vašich oblíbených postav!

Vůdcové největších vesnic, nejmocnější 
nindžové a kunoiči, ale i zrádci a nemilosrdní 
odpadlíci! Tato výjimečná kolekce obsahující 
50 � gurek uspokojí i nejnáročnější fanoušky 

dobrodružných příběhů Naruto a jeho společníků.

Prozkoumejte svět pěti velkých zemí šinobi a sbírejte ručně 
malované � gurky detailně zobrazující statečné hrdiny 

i nebezpečné zločince z nindža vesnic.

Cučikage, mizukage, hokage, 
kazekage a raikage. 

Sbírejte � gurky 5 vůdců skrytých 
nindža vesnic!

Příběh Naruto Šippúden vás zavede do tajemného světa nindžů, neobvyklých bojovníků 
ovládajících svou energii a tajné bojové techniky, které jsou obyčejným smrtelníkům nepřístupné. 

Sez namte se s hrdiny celé série a staňte se odborníkem na bojové techniky nindžů. Sbírejte fi gurky 
nindžů i jejich nepřátel ze všech pěti velkých nindžovských zemí.

ČELENKA 
Každý nindža nosí 
čelenku se symbolem 
své vesnice.

KLAN UČIHA 
Znak klanu Učiha.

JEDINEČNÉ 
FIGURKY POSTAV 
VYROBENÉ 
SPECIÁLNĚ 
PRO NAŠI 
KOLEKCI!

Sbírejte na trhu 
originální � gurky všech 
nejdůležitějších postav 
tohoto animovaného 
seriálu. V kolekci najdete 
všechny členy týmu 7, 
Narutovy spojence, členy 
zločinecké organizace 
Akacuki i démony.

Figurky zobrazují do nejmenších detailů rysy, oblečení a vlastnosti jednotlivých postav.

Naruto Uzumaki
Nepředvídatelný nindža, který má v těle 
zapečetěného velice mocného devítiocasého 
liščího démona. Naruto chce splnit slib, který dal 
Sakuře, a přivést zpět do vesnice Sasukeho.

Kakashi Hatake
Jeden z nejuznávanějších nindžů Skryté listové vesnice 
a velitel týmu 7, do kterého patří Naruto, Sakura a Sai. 
Má za sebou mnoho riskantních misí. Používá šaringan, 
který mu před svou smrtí daroval jeho přítel Obito. 

Sasuke Učiha
Odešel ze Skryté listové vesnice, aby se stal 
silnějším a zabil svého bratra Itačiho, který 
vyvraždil celý jejich rodný klan Učiha. Po svém 
odchodu ze zločinecké organizace Akacuki (Úsvit) 
chce zničit Skrytou listovou vesnici.

Sakura Haruno
Mladá inteligentní kunoiči (žena nindža), které 
záleží na jejích přátelích. Pod vedením Cunade, 
medičky legendární nindža trojky vykonávající 
úřad Páté hokage, posílí své léčebné techniky 
a stává se silnější.

SPIRÁLA 
Symbol klanu 
Uzumaki.

TAŠKA 
Ideální příruční taška.

Výjimečná kolekce!

Plakát 
v každém 

čísle!

Svět nindžů Pět velkých nindžovských zemí – Větrná země, Zemní země, Blesková země, Vodní země a Ohnivá země – tvoří jeden svět. V každé zemi leží skrytá vesnice obydlená nindžy, jejichž posláním je udržovat mír. V tomto oddíle objevíte tajemný svět nindžů.

Techniky Naučte se bojové techniky 
používané v této sérii. Každá z postav má své džucu, speciální dovednosti, a v některých klanech se navíc dědí vrozené vlastnosti, jako například Sasukeho šaringan nebo Nedžiho bjakugan. 

Pos tavy 
Dozvíte se všechny informace 

o jednotlivých postavách mangy 

Naruto Šippúden. Poznáte blíže 

osobnosti hrdinů, jejich vlastnosti 

i životní příběhy. Dozvíte se, jaké 

vztahy mají nindža hrdinové mezi 

sebou i se svými nepřáteli, a kdo 

ovlivnil jejich osud.

Objevte všechna tajemství světa anime seriálu Naruto Šippúden!
Následuj cestu Naruta a staň se hokagem.

Kolekce fi gurek

Za pouhých 30 Kč navíc!*
Získejte tyto úchvatné � gurky ze světa Naruto Šippúden!

Ručně malované

Vyrobeno z PVC

Výška fi gurek 
8 až 13 cm

Oddělitelné 
od podstavce

Výrobky 
vysoké 
kvality
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* Objednáte-li si Prémiovou nabídku, obdržíte další 4 � gurky postav z Narutova světa a zaplatíte jen o 30 Kč více za vydání. Platit začnete od čísla 2. Jedná se o dodatečnou 
nabídku určenou těm čtenářům, kteří si již kolekci objednali nebo si ji plánují objednat. Všeobecné podmínky prodeje jsou k dispozici na www.deagostini.cz/naruto.

V ANGLIČTINĚ!V ANGLIČTINĚ!

V ANGLIČ
TINĚ!




