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Editoriál

Ahojte, kamaráti!
Pripravili sme si pre vás jarný knižný katalóg so skvelými knihami i super SÚŤAŽOU:
Napíšte nám do e-mailu mená aspoň 3 slovenských autorov / autoriek, ktorých knihy
sú uverejnené v jarnom katalógu. 5 z vás budú odmenení špeciálnym balíkom kníh na mieru.
Odpovede nám posielajte do 31. 3. 2022 na adresu sutaz@albatrosmedia.sk, heslo: KMČ.
Z jednej e-mailovej adresy bude do súťaže zaradená len jedna súťažná odpoveď. Výhercov
budeme informovať e-mailom prvý aprílový týždeň 2022 a ich mená budú uverejnené
na www.kmc.sk. Nezabudnite uviesť vaše meno, adresu školy a triedu. Držíme palce!
Pri hľadaní správnej odpovede si prelistujte katalóg a knihy, ktoré vás zaujmú, nahláste
pani učiteľke. Pani učiteľka nám potom pošle objednávku, a v priebehu pár dní objednané
knižky pošleme priamo do školy.
Teraz sú u nás ceny knižiek o 20 – 30 % nižšie ako v kníhkupectvách 

Každý si nájde to pravé pre seba: malí či veľkí,
mladí či starší, dievčatá či chlapci.
Sledujte nás na:

Váš KMČ Albatros

https://www.facebook.com/knizne.kluby.pre.deti
https://www.instagram.com/knihy_pre_deti/

Tip Albatrosu

Dedkov ostrov
Benji
Davies

NOVINKA!
Dojemná a krásne ilustrovaná kniha
pre najmenších čitateľov.
Syd mal rád svojho dedka a dedko zas svojho
vnúčika Syda.
Navždy. Nikto a nič to nezmení.
Jemný pestrofarebný príbeh o tom, že ľudia,
ktorých ľúbime, ostávajú blízko nás – v našom
srdci, hoci sa nám zdá, že odišli veľmi, veľmi
ďaleko.

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
32 strán, 278 x 245 mm
pevná väzba, pre deti od 3 rokov

Kontakt: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava, 811 07; e-mail: kmc@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764
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Odvážny zajko
Nicola
Kinnearová

Bestseller!

Kto to kedy videl, aby sa z bojazlivého
domaseda stal odvážny zajko!
Zajko Lolo je veľmi bojazlivý a zo svojho domčeka
by najradšej nevystrčil ani špičku ňufáka.
S kamarátkou Lunou ho čaká poriadne
dobrodružstvo, na ktoré sa vôbec neteší. Ak však
naberie aspoň kúsok odvahy, zistí, že vonku
ho miesto strašidiel čaká krásny svet…

6,40 €
cena KMČ

Filipko

Zuzana
Štelbaská

bežná cena: 7,99 €
32 strán, 250 x 275 mm
pevná väzba, pre deti od 3 rokov

Eva
Chupíková

Zoznámte sa s Filipkom, ktorý vám rozpovie
príbehy o zvieratách, o živote v lese, prečo
stromy rastú a umierajú, prečo je hmla či dúha.
S Filipkom a Zorničkou je svet hneď jasnejší.
Filipko, Zorničkin brat, objavuje úžasný svet
zvieratiek v lese a pri vode na rybačke s ockom.
Je to pôvodná slovenská knižka a každé zvieratko
je z nášho dôverne známeho okolia – diviak, kaňa,
vretenica, nočný motýľ, pstruh... S každým sa spája
zaujímavý príbeh, ktorý sa čiastočne odohráva
vo Filipkovej fantázii, čiastočne je realitou.

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
80 strán, 160 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov

Jar 2022

3

Rozprávkové príbehy

Labková patrola 5-minútové rozprávky

NOVINKA!

Bestseller!

Neohrození hrdinovia z obľúbeného televízneho
seriálu vyrážajú opäť do akcie!
Pripojte sa k roztomilým psíkom z Labkovej patroly
a zažite s nimi dobrodružstvá, huncútstva aj tímovú
spoluprácu! V tejto knižke nájdete vzrušujúce príbehy
o mimozemšťanoch, džinoch, pokladoch i záchranných
akciách. Príbehy prečítate nahlas asi za päť minút,
je to teda aj ideálne čítanie pred spaním.

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
160 strán, 205 × 285 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Labková patrola Knižka plná zábavy
Zábavné úlohy s Labkovou patrolou!
Choď do akcie a hraj sa s Labkovou patrolou. Pridaj
sa k Ryderovi a labkám na ich vzrušujúcich
záchranných misiách v Adventure Bay. V tejto knižke
nájdeš veľa zábavných hier, vďaka ktorým sa niečo
naučíš a zopakuješ si, čo už vieš pred nástupom
do školy. Žiadna práca neodolá našej labke!

NOVINKA!
6,40 €
cena KMČ

4 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 7,99 €
64 strán, 210 × 270 mm
mäkká väzba, pre deti od 5 rokov

Rozprávkové príbehy

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr Tajné zápisky
Dobre strážené tajomstvá s Čarovnou Lienkou!
Uchovaj všetky svoje tajomstvá v bezpečí!
Zver svoje sny, priania a plány Čarovnej Lienke,
Čiernemu Kocúrovi a všetkým
ich úžasným priateľom,
a staň sa aj ty hrdinkou
ich príbehov!
Dobrodružstvo sa začína!
Plány na leto

Až sa skon�í
škola, �o budeš
robi�?

�o nesmie chýba�
v tvojom kufri?

Kde budeš cez prázdnin

Plážová šatka
Športová obuv
Klobúk
Plavky
Kniha

y?

ˇ

S kým na ne pojdeš?

Keby ste mali stráviť
1.
prázdniny na pustom
a mohli si so sebou vziaťostrove 2.
tri veci, čo by to bolo? iba
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Zápisník na zips!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
96 strán, 150 × 210 mm
flexo, pre deti od 7 rokov

Ľadové kráľovstvo - 2 nové
príbehy - Jednorožec pre Olafa,
Prekvapenie na mieru
Ďalšie dobrodružstvá
obľúbených hrdinov!

NOVINKA!

Olaf miluje knihy, najmä tie o jednorožcoch, a tak
sa ich vydal hľadať. Podarí sa mu to? V druhom
príbehu sa dozviete, ako sa Olaf so Svenom vystrojili
na kráľovskú slávnosť… a prípravu určite nepodcenili.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
48 strán, 216 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov
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Zvieracie príbehy

NOVIN
Julinka - malá zverolekárka
8KA-!
Školské zvieratká
NOVINKA!
Rebecca
Johnson

Poznáte Julinku, ktorá chce byť zverolekárkou?
Jej nové poučné príhody vás naučia ako sa správne
starať o zvieratká, a nielen o ne.
Škola, do ktorej so Zuzkou chodíme, je jednoducho skvelá.
V triede totiž môžeme mať zvierací kútik. Chováme v ňom
morčatá, rybičky, rôzne chrobáky a jašteričky. Tento týždeň
bude našu učiteľku prírodopisu zastupovať slečna Fajnová.
So Zuzkou sme presvedčené, že veľa vecí o živočíchoch
nevie. My, našťastie, áno, tak dúfam, že nebude ťažké
postarať sa
o všetky školské
bežná cena: 5,49 €
4,40 €
zvieratká.
88 strán, 129 x 193 mm
cena KMČ

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Zvieratká z Kúzelného lesa Králiček Nelka
NOVINKA!

Lily
Small

Láskavý príbeh pre najmenších čitateľov o tom,
že pomáhať je krásne.
Do Kúzelného lesa prišla jar. Okvetný králiček Nelka
už sa teší, ako bude môcť robiť svoju špeciálnu prácu.
Úlohou okvetných králikov je roztvárať lupienky kvetom,
aby mohli rozkvitnúť a odhaliť celú svoju krásu. Ale beda,
Nelka dostala silnú štikútavku, ktorá nie a nie prestať!
Kto jej len pomôže? Žeby jedno veľké veľkonočné
prekvapenie?
Bonus navyše – na konci knižky nájdete pár zábavných
úloh
bežná cena: 5,99 €
inšpirovaných
4,80 €
112
strán,
129 x 193 mm
príbehom.
cena KMČ
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

6 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

Zvieracie príbehy

NOVINKA!
Zvierací záchranári Vystrašený zajačik
Zuzana
Pospíšilová

Zuzana
Slánská

Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s dobrým
srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká.
Anetka, Matúš a ich kamarát Oliver objavia vo svojom
bunkri na sídlisku králika. Napadne im, že je to domáci
maznáčik, ktorý niekomu utiekol. Matúšov otec však
deťom vysvetlí, že to nie je králik, ale divoký zajac!
Jedno daždivé popoludnie začnú nešťastného zajačika
naháňať dva psy. Ušiak zostane vyčerpane ležať
v detskom pieskovisku. Deti s oteckom ihneď zavolajú
do záchrannej stanice, aby im prišli na pomoc.
Bude zajačik v poriadku?

4,80 €
cena KMČ

Príbehy podľa skutočných udalos

bežná cena: 5,99 €
128 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

tí!

4,80 €

Zvierací záchranári - Zvedavá líštička

cena KMČ
bežná cena
5,99 €

Zvierací záchranári - Kozliatko v ohrození Cena je rovnaká
Zvierací záchranári - Zatúlané jahniatko

pre všetky tituly.

128 strán, 129 × 193 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov
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Mach a Šebestová na cestách
Miloš
Macourek

DLHOOČAKÁVANÁ DOTLAČ!

Adolf
Born

Objavte s Machom a Šebestovou
rôzne kúty sveta!
Úsmevné príbehy obľúbenej dvojice z 3.B pokračujú
v ďalších dobrodružstvách, v ktorých Mach
a Šebestová navštívia rôzne kúty sveta – veľké
metropoly aj ďaleké kraje. S pomocou čarovného
slúchadla popri tom zažijú všelijaké napínavé,
ale i veselé situácie a nebude chýbať ani ich verný
psí kamarát Jonatán. Vydajte sa spolu s nimi
do Afriky, na severný pól alebo do ďalekej Austrálie
za klokanmi a nenechajte si ich ujsť!

8,80 €
cena KMČ

Čo učky nevidia

bežná cena: 10,99 €
112 strán, 235 × 235 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Bestseller!

Gabriela
Futová
Edita
Hajdu

O Paľkovi a Števkovi hovorí celá škola. Lebo
sú hrdinovia. Ale nebolo to tak odjakživa...
Učitelia ich neznášali, lebo veľa vyrušovali, lietali
po chodbách a nechýbali pri žiadnej lotrovine. Mamky
učiteľky im za to pravidelne čistili žalúdok a Kikirikí
ich chcela vyšvácať metlou. No a Medveď,
to ako riaditeľ, ich dokonca chcel vylúčiť zo školy.
Ešteže si to rozmyslel – škola by prišla o hrdinov
a zločinec by možno dodnes behal po slobode...

7,20 €
cena KMČ

8 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 8,99 €
120 strán, 163 × 238 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Tip Albatrosu

Slovenské povesti
z hradov a zámkov
Viola
Jakubičková

Drahomír
Trsťan

Vyberte sa na výlet po Slovensku a navštívte
24 hradov a zámkov! Každý z nich je opradený
tajomnou povesťou.
Každý z hradov dýcha svojou dávnou históriou
a je opradený tajomnou povesťou. Čachtická pani,
Juraj Jánošík, Omar a Fatima a mnohí ďalší
vám vyrozprávajú svoj príbeh.
Odporúčame aj pre najmladších
čitateľov ako prvé čítanie.

Bestseller!

bežná cena: 9,99 €
56 strán, 216 × 276 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

7,95 €
cena KMČ

S Nikou a Leom
nikdy nie je nuda
Paulína
Feriancová

Eva
Chupíková

Vo vnútri skvelá hra
pre deti a ich rodičov:
ČIERNY PE TER!

Nika a Leo sú už tretiaci!
A musia zvládnuť ypsilony!
Slovenská spisovateľka Paulína Feriancová prichádza
s praktickou pomôckou pre malých školákov
a ich rodičov či učiteľov. V knižke o tretiakoch Nike
a Leovi ponúka veselé príbehy, vďaka ktorým si deti
nielen precvičia čítanie, ale aj lepšie spoznajú, v ktorých
slovách sa píše y/i. Autorka vychádza z vlastných
skúseností a z rád učiteľov.

7,20 €
pre 3. ročník ZŠ

cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
106 strán, 160 × 195 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Pre dievčatá

Mortina

Bestseller!

Barbara
Cantini

Príbeh, pri ktorom umrieš od smiechu!
Mortina je síce dievčatko, ale je iná ako ostatné.
Jej pleť nemá zvyčajnú ružovú farbu. Naopak, je úplne
biela. Lepšie povedané, smrteľne bledá so sivozeleným
nádychom. Mortina by chcela mať rovnako starých
kamarátov, ale má prísny zákaz ukazovať sa ostatným
deťom, lebo by sa jej mohli zľaknúť. Je totiž dievčatko –
strašidlo!

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
48 strán, 144 × 207 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Emily Windsnapová 1:
Tajomstvo Emily Windsnapovej
Liz
Kesslerová

Na súši obyčajné dievča, vo vode čarovná
morská víla!
Emily Windsnapová býva na lodi, no jej mama
sa ju celý život snaží udržať mimo vody. Keď
jej jedného dňa konečne dovolí prihlásiť sa na hodiny
plávania, Emily zistí čosi nezvyčajné – o sebe, o svojom
záhadnom otcovi, ktorého nikdy nestretla,
i o vzrušujúcich možnostiach, ale aj nebezpečenstvách,
ktoré číhajú pod morskou hladinou.
Jej život už nikdy nebude taký ako predtým…

7‚20 €
cena KMČ

10 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 8‚99 €
208 strán, 130 × 200 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Pre dievčatá

Som mačička Pusheen
Pusheen – určite ju poznáte. Zistite, nad čím
táto bucľatá strakatá mačička spokojne pradie
a prečo sa do nej zamilovali tisícky ľudí
na celom svete.
Pusheen je svetoznáma micka, ktorá sa netají tým,
že rada papká, spí, oblizuje sa a tvári sa roztomilo.
Svojimi zábavnými grifmi neustále rozosmieva
všetkých facebookových nadšencov. Na stránkach
tejto knižky znovu potvrdí, že s ňou nikdy nie je nuda!

Bestseller!
7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
192 strán, 130 × 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Dúhový život mačičky Pusheen
Zbožňovaná mačička Pusheen je späť!
Zábavná mačička Pusheen si získala srdcia miliónov ľudí
po celom svete. Toto klbko radosti a rozkošnosti
vám v novej knižke prináša známe aj celkom nové
dobrodružstvá. Čo vystrája, keď sa ňu nik nepozerá?
A ako Pusheen oslavuje
svoje narodeniny?
Pripravte sa na jazdu plnú
huncútstiev a dobrej nálady!

7‚20 €
cena KMČ

bežná cena: 8‚99 €
192 strán, 130 × 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov
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Pre dievčatá

Psie záchranárky 3 - Úžasný pes
Super čítanie pre dievčatá,
ktoré majú rady psy a dobrodružstvá!

Daphne
Mapleová

Saša, Kim a Taylor sú nerozlučná trojica, ktorá
najradšej trávi voľný čas v spoločnosti psích
kamarátov. Po škole majú skvelú brigádu. Berú
na prechádzky psov zaneprázdneným ľuďom,
a pomáhajú tak získať peniaze na prevádzku psieho
útulku. V neďalekom psom salóne však otvoria psiu
škôlku, ktorá ich nápad preberie a začne
im konkurovať. Prídu dievčatá o svojich zákazníkov
alebo im zostanú verní, pretože vedia,
že sú jednoducho najlepšie?

Bestseller!

6,80 €
cena KMČ

bežná cena: 8,49 €
216 strán, 129 × 193 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Ostrov stratených koní
Bestseller!

Stacey
Greggová

O dvoch dievčatách, ktoré delí čas, no spája
láska k jedinečným koňom.
Na odľahlom tropickom ostrove narazí dvanásťročná
Beatriz na divokú kobylu so zvláštnym sfarbením.
Sprvu nemôže uveriť tomu, že kobyla je skutočná,
no čoskoro sa medzi nimi vytvorí silné puto. Beatriz
pomaly odkrýva neuveriteľný kúsok histórie.
Pred niekoľkými storočiami muselo mladé dievča
Felipa spolu so svojou kobylou Carou Blancou bojovať
o holý život...
Osudy Beatriz, Felipy a ich kobýl sa postupne
prepletajú, až si Beatriz uvedomí, že budúcnosť
vzácneho konského plemena, Abaco Barb, závisí
od nej.

8,80 €
cena KMČ

12 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 10,99 €
256 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Zvieracie príbehy

Dusty 1: Priatelia na celý život
Jan
Andersen

Nový kamarát a hrdina so štyrmi labkami.
Paula jedného dňa prekvapí banda výrastkov,
ktorá si od neho pýta peniaze. Chlapec vie, že proti
nim nemá šancu. Vtom sa však po jeho boku objaví
túlavý pes, ktorý chuligánov zaženie.
Od tej chvíle sa už od chlapca nepohne.
Paul cíti, že Dusty niečo hľadá. Ale čo? A prečo
mu ľudia hovoria zabijak?
Paul kúsok po kúsku objavuje desivé tajomstvo.
Je si istý, že Dusty je nevinný. Bude to však schopný
dokázať?

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
184 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Dusty 2: V nebezpečenstve
Dusty 3: Vráť sa domov
7,20 €
cena KMČ
bežná cena
8,99 €

Cena je rovnaká
pre oba tituly.
168 – 208 strán
145 × 205 mm, pevná väzba,
pre deti od 9 rokov
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Pre dievčatá

Denník pre kamošky Trblietavý zápisník
Bestseller!
Tento dokonalý denníček musíš mať!
Nájdeš v ňom stránky plné kvízov, testíkov a tiež veľa
miesta na svoje zážitky, sny a priania. Vyplň ho sama
alebo so svojimi kamoškami. Spoločne zažijete plno
zábavy a popritom sa o sebe všeličo dozviete! Súčasťou
denníka je skvelý univerzálny diár, vďaka ktorému
na nič nezabudneš
a nič ti neunikne.
Prejdi rukou cez flitre

a obrázok sa hneď zmení!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
80 strán, 160 × 210 mm
pevná väzba, pre všetky dievčatáv

http://bit.ly/Dennik_pre_kamosky

Môj tajný denník na zips
Vďaka tajnému zápisníku na zips
sú tvoje tajomstvá v bezpečí!
Zapisuješ si rada svoje zážitky, plány, priania či sny?
Chceš spoznať samu seba a úžasne sa pritom
zabaviť? Tak odpovedz na otázky, povypĺňaj testíky
a vytvor si denník, ktorý udrží všetky tvoje tajomstvá!
A ak nechceš, aby tvoje zápisky niekto čítal,
jednoducho si denník zazipsuj!

Bestseller!
7,95 €
cena KMČ

14 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 9,99 €
46 strán, 165 × 220 mm
flexo, pre deti od 8 rokov

Pre dievčatá

Veľká kniha nápadov pre malé
výmyselníčky
Objav svoje zručnosti
a buď kreatívna!

Bestseller!

Táto knižka je balíčkom nápadov a návodov, hier
a činností pre mladé slečny, ktoré rady tvoria
a skúšajú nové veci – od pestovania chutného
ovocia a zeleniny až po skrášľovanie nábytku.
Vo vnútri nájdeš množstvo skvelých vecí, do ktorých
sa môžeš pustiť sama alebo spolu s kamarátkami.

8,80 €
cena KMČ

Môj žiarivý život

bežná cena: 10,99 €
128 strán, 216 × 276 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Bestseller!

Život je úžasný, užívaj si ho naplno!
Zažiar s týmto štýlovým zápisníkom!
Nájdeš v ňom miesto na svoje poznámky a nápady
a užiješ si skvelú zábavu pri dievčenských aktivitách.

5‚60 €
cena KMČ
https://bit.ly/ziarivy_zivot

bežná cena: 6‚99 €
48 strán, 110 × 151 mm
krúžk. väzba, pre všetky dievčatá
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Komiksové príbehy

Smradi 7

NOVINKA!

Aaron
Blabey

Pokračovanie super série Smradi!
Dávno-pradávno žili na Zemi dinosaury a nik
sa nemohol postaviť na odpor ich hrôzostrašnej
moci. Teda až na Vlka. Áno, toho, ktorý stojí
pri Hadovi, Žralokovi a tej sardinkovitej príšerke.
Čože?! Tu niečo nesedí. Smrdí to ako malér.
Bude to jazda.
Nalaď sa na jurský park, kamoško.
Prišiel čas na Smradov, epizódu 7!

7,20 €
cena KMČ

Bestseller!

bežná cena: 8,99 €
160 strán, 150 x 190 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

PÁN VLK. PÁN ŽRALOK.
PÁN HAD. PÁN PIRAŇA.
Všetci vedia, že sú
SMRADI. Sú desiví,
nebezpeční a… jedným
slovom ZLÍ. No oni sa
chcú stať HRDINAMI
a dokážu ti to dobrými
skutkami… či už o ne
stojíš, alebo aj nie.

7,20 €
cena KMČ

Smradi 1
Smradi 2: Misia nesplniteľná
Smradi 3: Chlpáčikova pomsta
16 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena
8,99 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
144 – 176 strán, 150 × 190 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Komiksové príbehy

Ako si vycvičiť draky - NOVINKA!
Jazdci z Berku 6: Podsvetie
Hrdinovia z filmu Ako si vycvičiť draka
sa na vás tešia v novom dobrodružnom komikse!
Štikút a jeho priatelia v lese objavia veľkú tajomnú jaskyňu
a rozhodnú sa ju preskúmať... Aké nebezpečenstvá
sa im postavia do cesty? Medzičasom musí Chladnobrv
na mori čeliť veľkej hrozbe z minulosti… Ďalší skvelý príbeh
od komiksovej legendy Simona Furmana s úžasnými
ilustráciami Iwana Nazifa.

5,20 €
cena KMČ

bežná cena: 6,49 €
64 strán, 152 x 228 mm
flexo, pre deti od 8 rokov

Skvelé akčné príbehy zo sveta zombíkov!

Bestseller!
6,40 €
Ron Chan
Paul Tobin

Plants vs. Zombies - Železná jazda
Plants vs. Zombies - Explozívna huba
Plants vs. Zombies - Pästný súboj

cena KMČ
bežná cena
7,99 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
80 – 88 strán
152 × 228 mm
mäkká väzba
pre deti od 8 rokov

Jar 2022
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Detektívne príbehy
Stephanie
Baudet

Sherlock Holmes vyšetruje:
Štúdia v červenej
Novinka!

Vyriešiť tajomné záhady, nájsť ukradnuté poklady
a brániť česť kráľovnej a krajiny – to všetko
je pre svetoznámeho detektíva Sherlocka Holmesa
a jeho verného spoločníka doktora Watsona
každodennou prácou.
Keď si polícia nevie dať rady so záhadnou vraždou, o pomoc
s vyšetrovaním požiada najlepšieho amatérskeho detektíva.
S doktorom Watsonom po boku sa Sherlock Holmes púšťa
do odhaľovania cesty za pomstou, ktorej korene siahajú
hlbšie, než sa zdá.

Prv ý prípad
erl
Sh ocka Holmesa!

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
160 strán, 130 × 200 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Tigrí tím - Diabolský parník
Thomas
C. Brezina

Naomi
Fearnová

Tigrí tím
opäť odvážne zasahuje!

Novinka!

Bea, Luk a Patrik nemôžu uveriť vlastným očiam.
Po rieke Mississippi sa plaví kolesový parník, ktorý
zmizol už pred sto rokmi. Vrátil sa nebodaj obávaný
kapitán Horn so svojou loďou duchov alebo
má v tajomnej hre prsty niekto iný? Tigrí tím
sa to pokúsi zistiť. Pridaj sa k ich dobrodružnej
výprave v americkej Louisiane aj ty!

Zázračná superlupa!
5,60 €
cena KMČ

18 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 6,99 €
144 strán, 120 × 180 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Komiksové príbehy

Ako si updatovať rodičov
Bestseller!

Pete
Johnson

Nikalas
Catlow

Ak aj u vás doma platí digitálny detox,
rodičov treba jednoznačne updatovať!

4

Louisovi rodičia sa najnovšie rozhodli, že Louis
a jeho brat Elliot trávia príliš veľa času „prilepení
na obrazovkách“, a tak prišli s tým najhorším nápadom
storočia: úplne im zakázať tablety, počítače či mobily!
Louis musí vymyslieť plán, ako tento „digitálny detox“
zastaviť, a to hneď! Dokáže mu pomôcť aspoň
jeho najlepšia kamoška Maddy?
Zabávač Louis a jeho ťažko zvládnuteľní rodiča
sú späť – a tentoraz ide o veľa!

7,20 €
cena KMČ

Ako si vycvičiť
rodičov
1

200 strán, 130 × 194 mm
pevná väzba
pre deti od 10 rokov

bežná cena: 8,99 €
248 strán, 130 x 194 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Rodičia sa mi vymkli
spod kontroly
2

240 strán, 130 × 194 mm
pevná väzba
pre deti od 10 rokov

Cena je
rovnaká pre
všetky tituly.

Ja sa z tých rodičov
raz zbláznim
3

224 strán, 130 × 194 mm
pevná väzba
pre deti od 10 rokov

Jar 2022
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Dobrodružné príbehy

Zákon svorky 1: Mŕtve mesto
Erin
Hunterová

Priateľstvo prekoná všetky prekážky –
presvedčí nás o tom zvieracia sága o odvážnej
svorke psov.
Zvieracia sága o odvážnej svorke psov, kde každý pes
je inej rasy, inej povahy, a predsa ich spája priateľstvo.
Všetko, čo poznali, sa ocitlo v troskách
po zemetrasení – Veľkom zavrčaní.
Retriever Šťastko, tulák a samotár, má naučiť
domácich maznáčikov, ako loviť a prežiť v divočine.
To teda bude fuška!

Bestseller!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
232 strán, 145 × 205 mm
mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

Mačací bojovníci: Slnečná cesta
Erin
Hunterová

Fantastické čítanie pre všetkých milovníkov
dobrodružstva a mačiek!
Vydajte sa po slnečnej ceste...
Kmeň mačiek už mnoho mesiacov mierumilovne
žije pri vrcholku hory. Ale koristi je málo a ročné
obdobia sú kruté. Ich vodkyňa sa obáva,
že neprežijú. Keď sa jej v záhadnom sne zjaví
krajina plná jedla a vody, skupina odvážnych
mladých mačiek sa vydá hľadať lepší domov.

7,20 €
cena KMČ

20 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 8,99 €
344 strán, 145 × 205 mm
mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

Kapitán Bombarďák 7:

Pre fanúšikov
Dav
Pilkey

Strhujúci súboj so Slizkým Šušňonátorom
druhá časť: Pomsta mazľavých sopľobotov
Nové pokračovanie najBOMBAstickejšej série!

Práve keď si naši hrdinovia mysleli, že sú už z najhoršieho
vonku, do cesty sa im postaví ďalšia katastrofa. Síce sa
im podarilo poraziť Slizkého Šušňonátora – ale s mazľavými
sopľobotmi teda nerátali!
A tak sa George, Harold, pán Krupp, Melvin Sneedly
a bionický škrečok Sulo vydávajú na bláznivé
dobrodružstvo, ktoré ich zavedie do najtemnejších zákutí
vesmíru a dokonca do neprebádanej minulosti…
predvčerajška.
Poradia si?
bežná cena: 8,49 €

Bestseller!

6,80 €

cena KMČ

176 strán, 130 x 190 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Fortnite - 100 % neoficiálna
príručka pre profíkov
Hraj ako profík!

BUĎ NAJLEPŠÍ!

Chceš začať hrať ako profesionál? Táto 100 %
neoficiálna príručka Fortnite pre profíkov ti pomôže
posunúť svoje budovateľské schopnosti na vyššiu
úroveň. Ak chceš na bojisku vyzerať skvelo,
v tejto knihe nájdeš prehliadku tých najlepších
dostupných skinov a emotov.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
64 strán, 148 × 210 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Minecraft

Denník malého Minecrafťáka: komiks
Obľúbená hra tentoraz v obľúbenom komikse!
Minus rozhodne nie je dedinčan ako ostatní.
Pestovanie mrkvy ho vôbec nezaujíma
a obchodovanie ešte menej. Jeho snom je stať sa
bojovníkom. Jedného dňa naberie odvahu a vydá sa
v ústrety dobrodružstvu. Zombi, s ktorým sa stretne,
naopak sníva o tom, že sa stane človekom. Spolu
ich čaká kopa dobrodružstiev...

Bestseller!
Cube
Kid

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
48 strán, 210 x 297 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Minus
a jeho
priatelia
v komiksovom
dobrodružstve!

5,60 €
cena KMČ

Denník malého Minecrafťáka: komiks 2

bežná cena
6,99 €

Denník malého Minecrafťáka: komiks 3

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.

Denník malého Minecrafťáka: komiks 4

48 strán
210 × 297 mm
mäkká väzba
pre deti od 8 rokov

22 Klu b mladých čitateľov Albatros

Minecraft

Minecraft - Sprievodca
prežitím v oceánoch
Staňte sa podmorským expertom!
Podmorské hlbiny sú plné rôznej formy života, vzácnych
pokladov, ale aj nebezpečných mobov. Všetko,
čo potrebujete vedieť, aby ste morské dno preskúmali
a prežili v ňom, nájdete v tejto knižke. Naučí vás dýchať
pod vodou, kde hľadať bohatú korisť a ako si poradiť
s desivými mobmi. Ste pripravení?

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
80 strán, 148 × 210 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Denník malého minecrafťáka
DOTLAČ!
DLHOOČAKÁVANÁ

Cube
Kid

Humorom nabitý denník malého dedinčana
na ceste za kariérou bojovníka vo svete
Minecraftu.
Volám sa Minus. Mám dvanásť rokov a píšem si denník.
A žijem v Minecrafte. Mám sa stať farmárom, rovnako
ako všetci ostatní od nás. Ja chcem ale niečo iné! Vždy
som tajne sníval o tom, že sa stanem bojovníkom
a budem brániť svoju dedinu pred útokmi
nepriateľských mobov. A teraz mám príležitosť splniť si
svoj sen... Zistil som totiž, že päť najlepších študentov
z našej školy nastúpi na tréning bojovníkov. Urobím
všetko pre to,
aby som
bežná cena: 11,99 €
sa dostal
9,60 €
304 strán, 145 × 205 mm
medzi nich!
cena KMČ
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov
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Pre dievčatá

Enola Holmesová - Prípad

zmiznutého markíza

Nancy
Springerová

Zoznámte sa s Enolou, ktorá sa podľa vzoru svojho
staršieho brata Sherlocka stala detektívkou.
Keď Enola Holmesová, mladšia sestra Sherlocka
a Mycrofta Holmesovcov, zistí, že jej matka zmizla,
vydá sa ju hľadať do Londýna. Rozhodne však nie je
pripravená na to, čo ju tam čaká.
Len čo opustí rodný dom, zapletie sa do únosu mladého
markíza, a tak uteká nielen pred svojimi bystrými
a prefíkanými staršími bratmi, ale aj pred vražednými
zloduchmi. Dokáže Enola uprostred všetkého tohto
chaosu vyriešiť záhadné zmiznutie markíza a nájsť
svoju matku?

Bestseller!

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
184 strán, 145 × 205 mm
pevná väzba, pre deti od 12 rokov

Tajomstvá nesmrteľného
Nicholasa Flamela 3:
Čarodejnica

Tretí diel dobrodružnej série.

Michael
Scott

NOVINKA!

Alchymista Nicholas Flamel podstupuje obrovské riziko,
keď privádza dvojčatá Sophie a Josha do Londýna,
ktorý sa hmýri ich nepriateľmi. Dvojčatá sa musia priučiť
mágii vody, aby sa vedeli postaviť výzvam, na ktoré
boli predurčené. Najvhodnejší učiteľ je šialený kráľ Gilgameš,
najstarší nesmrteľný na planéte.
Nicholas Flamel však pred Sophie
a Joshom skrýva množstvo tajomstiev...

V edícii už vyšli:
11,60 € cena KMČ

24 Klu b mladých čitateľov Albatros

11,60 €
cena KMČ

bežná cena: 14,49 €
472 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 12 rokov

Pre dievčatá

Alea, dievča mora 3 Tajomstvá oceánov
Tanya
Stewnerová

Dobrodružstvá, výnimočné priateľstvá
a tajomstvá ukryté v hlbinách mora!
Alea a jej priatelia z Alfa Cru sa tentoraz vydávajú
na Island. Alea verí, že tam nájde svojho otca
a s ním aj odpovede na otázky, ktoré ju ťažia.
Na ostrove sa stretávajú so záhadným doktorom
Orionom. Ten už sa dlhý čas sa venuje výskumu
smrteľného vírusu, ktorý vyhubil morských ľudí. Alea
dúfa, že s jeho pomocou dokáže napraviť následky
ničivej katastrofy a obnoviť život v podmorskom
svete.

10,80 €
cena KMČ

Prisľúbená

Kiera
Cassová

bežná cena: 13,49 €
416 strán, 145 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

NOVINKA!

Prisľúbila sa kráľovi. No čo ak jej srdce
bije pre iného?
Všetky dievčatá na šľachtickom dvore sa snažia
získať si srdce okúzľujúceho kráľa Jamesona.
Keď kráľ začne dvoriť Hollis a vyjadrí túžbu
požiadať ju o ruku, Hollis prekypuje šťastím.
Pomaly si zvyká, že ju čaká život plný prepychu,
darov a kráľovej lásky. No potom sa zapozerá
do Silasových očí. Silas strháva dvoranskú
pozlátku a chce ju zasypávať pozornosťou
a kvetmi, nie šperkami. Láska nie je o bohatstve
či postavení. Je však Hollis ochotná vzdať sa trónu
a kráľovej
priazne?
bežná cena: 11,99 €

9,60 €

cena KMČ

272 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 12 rokov
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Zau jímavosti o prírode

Kvety našej prírody

Caz
Andrea
Buckingham Pinnington

Vydajme sa do neobyčajne zeleného,
nádherného sveta kvetov.
Kvety majú tisíce podôb a vôní, sprevádzajú
nás na každom kroku a skrášľujú okolitý svet. Tento
originálny sprievodca je plný nádherných fotografií
tých, ktoré sú v našej prírode najrozšírenejšie.
Na doplnenie v knihe objavíte aj známe kry
či zaujímavé európske kvety, z ktorých sa mnohé
pestujú v našich záhradách a parkoch. Nechýbajú
ani galérie kvetov, plodov a listov, či rôzne
zaujímavosti o rastlinách a ich umení prispôsobiť sa
podmienkam prostredia.

NOVINKA!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
144 strán, 138 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Stromy našej prírody

Andrea
Pinnington

Vydajme sa do neobyčajne zeleného,
nádherného sveta stromov.
V ruke držíte originálneho sprievodcu plného
nádherných fotografií najbežnejších stromov našej
prírody a niektorých rastlín, zvierat a húb, ktoré
sú od nich závislé. Nechýbajú ani najznámejšie kry.
Doplnkovo sa v knihe vyskytujú ďalšie zaujímavé
európske dreviny, z ktorých sa mnohé pestujú
na okrasu v našich parkoch a záhradách. Kniha
je vhodná pre celú rodinu a popisuje stromy od agátu
až po krušpán. Jej rozmer umožňuje zbaliť
ju kamkoľvek so sebou, do lesov, do parkov,
na prechádzky
okolo vôd.

7,95 €

cena KMČ

26 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 9,99 €
144 strán, 138 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Zau jímavosti o svete

Bol raz jeden život - NOVINKA!
Svaly a tuk

Jean-Charles
Gaudin

Komiksové spracovanie kultového
animovaného seriálu!

KOMIKS!

Vydajte sa spolu s Maestrom, Hemom, Globínkou
a ich priateľmi do hlbín ľudského tela. Sledujte, ako
bojujú s vírusmi a baktériami, aby udržali telo zdravé.
Zistite, ako fungujú naše svaly. V ľudskom tele
sa nachádza viac ako 650 svalov a každý z nich má
svoju nezameniteľnú funkciu. Naučte sa, ako svaly
správne používať, aby sa nepoškodili. Objavte
zaujímavé informácie o tuku a tukových tkanivách
a ich význame
bežná cena: 7,99 €
pre naše
6,40 €
48 strán, 210 x 290 mm
zdravie.
cena KMČ
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Neuveriteľný svet Neuveriteľný svet
zvierat!
Preskúmajte
neuveriteľný svet,
ktorý nás obklopuje.

Bestseller!

11,20 €
cena KMČ

bežná cena: 13,99 €
192 strán, 215 x 275 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

10,40 €
cena KMČ

bežná cena: 12,99 €
176 strán, 215 x 275 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov
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Teen

Zlatko

NOVINKA!

Jenny
Hannová

Nová kniha populárnej autorky Jenny Hannovej!
Annemarie má dvanásť a je to tá najhoršia vec
na svete! Aj keď ju doma volajú Zlatko, je totálne
nezaujímavá. Tvár má obsypanú otravnými pehami
a je plochá ako lata. A jej spolužiaci sa zrazu správajú
divne. Hlavne najlepší kamoš Mark, s ktorým sa pozná
odjakživa a... je do neho po uši zamilovaná! Zlatku
sa nič nedarí a má všetkého plné zuby. Chce,
aby bol ocko viac doma a aby si ju mama konečne
všímala. Chce byť obľúbená, pekná a odvážna
ako jej sestra. Chce, aby život zrazu nebol taký ťažký!

10,40 €
cena KMČ

bežná cena: 12,99 €
200 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre dievčatá od 11 rokov

P. S. Stále ťa milujem

Jenny
Hannová

Pôvabné pokračovanie knihy Všetkým
chalanom, ktorých som milovala ukazuje,
že láska nie je nikdy jednoduchá, ale možno
práve preto je taká úžasná.
Lara Jean nečakala, že sa do Petra skutočne zamiluje.
Veď len predstierali, že spolu chodia. V jednej chvíli
to však obaja predstierať prestali. Lara Jean nebola
nikdy zmätenejšia ako teraz a nevie, čo robiť. Dokonca
sa do jej života vracia chalan, čo sa jej kedysi páčil,
a spolu s ním i to, čo k nemu cítila. Môže dievča ľúbiť
dvoch chalanov naraz?

Bestseller!
28 Klu b mladých čitateľov Albatros

9,30 €
cena KMČ

bežná cena: 11,49 €
296 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre dievčatá od 14 rokov

Objednávka
Objednávka z katalógu KMČ Albatros JAR 2022
Z katalógu si záväzne objednávam vyznačené tituly, spolu ....................... ks kníh.
Meno a priezvisko: . .......................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
Škola: ..................................................................................................... Trieda: . .........
Meno učiteľa splnomocneného na prevzatie zásielky: ..........................................................
E-mail rodiča: . .................................................................. Mobil rodiča: ........................
Dátum: . ....................................................... Podpis rodiča: ...........................................
Vyplnenú objednávku odovzdajte pani učiteľke, ktorá spolupracuje s klubom KMČ. Pri tejto forme objednania poštovné neplatíte.
Rodičia si môžu objednať knihy aj samostatne na kmc@albatrosmedia.sk. Dobierka s poštovným je v tomto prípade vo výške 1,80 €.

✂

DO VYPREDANIA ZÁSOB
TITUL

Cena
KMČ

Ako si updatovať rodičov

Počet
ks

TITUL

Cena
KMČ

7,20 €

Dúhový život mačičky Pusheen

7,20 €

Ako si vycvičiť draky – Jazdci z Berku 6:
Podsvetie

5,20 €

Dusty 1: Priatelia na celý život

7,20 €

Ako si vycvičiť rodičov

7,20 €

Dusty 2: V nebezpečenstve

7,20 €

Alea, dievča mora 3 – Tajomstvá oceánov

10,80 €

Dusty 3: Vráť sa domov

7,20 €

Bol raz jeden život – Svaly a tuk

6,40 €

Emily Windsnapová 1:
Tajomstvo Emily Windsnapovej

7,20 €

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr –
Tajné zápisky

7,95 €

Enola Holmesová –
Prípad zmiznutého markíza

9,60 €

Čo učky nevidia

7,20 €

Filipko

6,40 €

Dedkov ostrov

7,20 €

Fortnite – 100% neoficiálna príručka
pre profíkov

7,95 €

Denník malého Minecrafťáka

9,60 €

Ja sa z tých rodičov raz zbláznim

7,20 €

Denník malého Minecrafťáka: komiks

5,60 €

Julinka – malá zverolekárka 8 –
Školské zvieratká

4,40 €

Denník malého Minecrafťáka: komiks 2

5,60 €

6,80 €

Denník malého Minecrafťáka: komiks 3

5,60 €

Kapitán Bombarďák 7:
Strhujúci súboj so Slizkým Šušňonátorom
druhá časť: Pomsta mazľavých sopľobotov

Denník malého Minecrafťáka: komiks 4

5,60 €

Kvety našej prírody

7,95 €

Denník pre kamošky - Trblietavý zápisník

7,95 €

Labková patrola – 5-minútové rozprávky

9,60 €

otoč

Jar 2016
2022

Počet
ks
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Objednávka
Cena
KMČ

Labková patrola – Knižka plná zábavy

Počet
ks

TITUL

Cena
KMČ

6,40 €

Rodičia sa mi vymkli spod kontroly

7,20 €

Ľadové kráľovstvo – 2 nové príbehy –
Jednorožec pre Olafa, Prekvapenie na mieru

7,95 €

S Nikou a Leom nikdy nie je nuda

7,20 €

Mačací bojovníci: Slnečná cesta

7,20 €

Sherlock Holmes vyšetruje:
Štúdia v červenej

7,20 €

Mach a Šebestová na cestách

8,80 €

Slovenské povesti z hradov a zámkov

7,95 €

Marvel Studios: Encyklopédia postáv

12,80 €

Smradi 1

7,20 €

Marvel:
Absolútne všetko, čo potrebujete vedieť

14,95 €

Smradi 2 – Misia nesplniteľná

7,20 €

Minecraft – Sprievodca prežitím v oceánoch

7,95 €

Smradi 3 – Chlpáčikova pomsta

7,20 €

Môj tajný denník na zips

7,95 €

Smradi 7

7,20 €

Môj žiarivý život

5,60 €

Som mačička Pusheen

7,20 €

Mortina

6,40 €

Stromy našej prírody

7,95 €

Neuveriteľný svet

11,20 €

Tajomstvá nesmrteľného Nicholasa
Flamela 1: Alchymista

10,40 €

Neuveriteľný svet zvierat!

10,40 €

Tajomstvá nesmrteľného Nicholasa
Flamela 2: Mág

10,40 €

Obrazová história letectva

31,95 €

Tajomstvá nesmrteľného Nicholasa
Flamela 3: Čarodejnica

11,60 €

Odvážny zajko

6,40 €

Tigrí tím – Diabolský parník

5,60 €

Ostrov stratených koní

8,80 €

Veľká kniha nápadov pre malé výmyselníčky

8,80 €

P. S. Stále ťa milujem

9,30 €

Zákon svorky 1: Mŕtve mesto

7,95 €

Plants vs. Zombies – Explozívna huba

6,40 €

Zlatko

10,40 €

Plants vs. Zombies – Pästný súboj

6,40 €

Zvierací záchranári – Kozliatko v ohrození

4,80 €

Plants vs. Zombies – Železná jazda

6,40 €

Zvierací záchranári – Vystrašený zajačik

4,80 €

Porsche

43,90 €

Zvierací záchranári – Zatúlané jahniatko

4,80 €

Prisľúbená

9,60 €

Zvierací záchranári – Zvedavá líštička

4,80 €

Psie záchranárky 3 – Úžasný pes

6,80 €

Zvieratká z Kúzelného lesa – Králiček Nelka

4,80 €
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Počet
ks

✂

TITUL

Pre fanúšikov

Marvel Studios:
Encyklopédia postáv

Bestseller!

Adam
Bray

STRETNITE SA S HRDINAMI A ZLODUCHMI
FILMOVÉHO SVETA ŠTÚDIA MARVEL.
Nájdete tu fascinujúce fakty o vašich oblúbených
postavách zo všetkých strhujúcich filmov štúdia
Marvel – od všetkých členov tímu Avengers
až po zlovestného Dormammua.

12,80 €
cena KMČ

bežná cena: 15,99 €
176 strán, 183 x 233 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Marvel: Absolútne všetko,
čo potrebujete vedieť Bestseller!
Poznáte Marvel naozaj dokonale?
Hulk dokáže svojich protivníkov zraziť na zem
aj obyčajným tlesknutím rúk.
Keď niekto usekne Doktorovi Ockovi chápadlá,
vie si ich rýchlo privolať späť príkazom:
„Vráťte sa k pánovi!“
Punisher raz zabil úplne všetkých vrátane seba!
Čo je malé, zelené, slizké a má schopnosti Thora?
Predsa Throg – žabiak hromu!

Super cena!

14,95 €
cena KMČ

bežná cena: 19,99 €
240 strán, 229 x 276 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Jar 2022
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Encyklopédie

Porsche

Alois
Pavlůsek

NOVINKA!

Porsche. Už pri vyslovení tohto slova
sa každému priaznivcovi a fanúšikovi
automobilov či automobilového športu
rozbúcha srdce o niečo rýchlejšie.
Porsche, to je legenda voňajúca spáleným benzínom,
legenda s neuveriteľnou históriou, či už v osobe génia
Ferdinanda Porscheho, zakladateľa slávnej automobilky,
alebo jeho syna Ferryho, pokračovateľa rodinnej
tradície. Porsche, to je značka pýšiaca sa jedným
z najslávnejších športových vozidiel všetkých čias,
ikonickou deväťstojedenástkou. Iba výpočet športových
úspechov, ktoré táto automobilka dosiahla, by stačil
na samostatnú knihu.

43,90 €
cena KMČ

bežná cena: 54,90 €
392 strán, 240 × 330 mm
pevná väzba, pre všetkých fanúšikov

Obrazová história letectva
NOVINKA!

Lietadlá, piloti, vizionári, výrobcovia –
všetko prostredníctvom krásnych
ilustrácií a detailných fotografií.
Od montgolfiéry po SpaceShipTwo – skutočná
kronika letectva zachytená v celkovom pohľade
i v pôsobivých detailoch. Spoznáte priekopníkov,
vizionárov, konštruktérov a predovšetkým
osemsto strojov, ktoré písali dejiny. Balóny
a vzducholode, prvé lietadlá, dopravné, cvičné,
vojenské, civilné, piestové, turbovrtuľové
aj prúdové lietadlá. Nechýba, samozrejme,
ani kompletný popis vývoja vrtuľníkov.

31,95 €
cena KMČ
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bežná cena: 39,90 €
320 strán, 260 × 310 mm
pevná väzba, pre všetkých fanúšikov

