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Trinásť tajuplných dní v rodnom meste Clauda Moneta
Michel Bussi je jedným z najpopulárnejších francúzskych autorov súčasnosti. V roku 2016 bol
v rebríčku Le Figaro Top Ten druhým najpredávanejším autorom. Nadšené ohlasy získava nielen medzi kritikmi, ale tiež u čitateľov. V máji vám prinášame v poradí už tretí román z jeho
tvorby – Čierne lekná. Vo Francúzsku pôvodne vyšiel v roku 2011, urobil z Bussiho národnú
hviezdu a získal viacero ocenení (Prix Polar Méditerranéen, Prix Polar Michel Lebrun de la 25e
heure du Livre du Mans, Prix des lecteurs du Festival Polar de Cognac, Grand Prix Gustave Flaubert, Prix Goutte de Sang d’encre de Vienne). Práva na knihu sa predali do 31 krajín.
„Bežný deň v Giverny. Húfy turistov prúdia do domu, kde kedysi žil Claude Monet, a obdivujú
záhradu, kde maľoval svoje slávne lekná. No keď sa dedina večer opäť ponorí do ticha, zjaví sa
odvrátená strana tohto miesta.
Toto je príbeh o trinástich dňoch, ktoré sa začínajú i končia vraždou. Jérôma Morvala, muža posadnutého vášňou pre umenie a ženskú krásu, našli mŕtveho v potoku za záhradami. Vo vrecku
mal pohľadnicu s Monetovými leknami a na nej záhadné slová…“
Michelovi Bussimu sa v detektívkach darí držať dynamiku príbehu a zároveň ponechať na
stránkach knihy príchuť tajomna. Je teda aj vynikajúcim čítaním na letné dovolenky. V júni vám
preto prinesieme všetky tri doteraz vydané diela – Vážka, Mama klame, Čierne lekná – v paperbackovej reedícii s novými atraktívnymi obálkami.

Už vyšlo:
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Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
Na tejto adrese nie je možný osobný odber ani maloobchodný predaj.
Tento internetový obchod je určený len pre objednávky zákazníkov zo Slovenskej republiky.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 292 291 6030/1100
www.albatrosmedia.sk
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Kontakty zákaznického servisu:

Telefón

E-mail

02/4445 2046 (Po-Pia 8:00-16:00)

eshop@albatrosmedia.sk
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Anna a Elsa
Arendellský pohár

Erica David

Erica David

Hoci je kráľovstvo Arendelle mrazivý a studený kus
zeme, ľadové medvede tu len tak ľahko nestretnete – teda až doteraz. Jedna taká rodinka sa totiž
objavila na okraji mesta a začala robiť poriadnu
neplechu. Podarí sa Anne a Else nájsť spôsob, ako ju
dostať späť do jej arktického domova?

V Arendelle sa koná ďalší ročník pretekov v jazde na
saniach a medzi súťažiacimi sú aj Anna s Elsou! Keď
však odhalia tím, ktorý si chce skrátiť trať a rúti sa
po nebezpečnom zráze, pridajú sa dievčatá k minuloročným víťazom a pomáhajú zachrániť podvodníkov.

Žáner

Sekcia

Formát

rozprávka

beletria
pre deti

128 × 198 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

6+ 978-80-252-3939-1

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 EUR

rozprávka

beletria
pre deti

128 × 198 mm
viazaná

Vychádza 2. 5. 2017

Anna a Elsa –
Ako na medvede

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

6+ 978-80-252-3940-7

8,99 EUR

Klementínka a bláznivý týždeň

Vychádza 5. 5. 2017

Sara Pennypackerová
Klementínka nemá najlepší týždeň. Pondelok ju pošlú do riaditeľne, lebo Grétke ostrihala vlasy, utorok sa na ňu Grétkina mama poriadne
naštve, stredu ju zas pošlú k riaditeľke… Štvrtok sa s ňou Grétka prestane baviť, piatok sa začína zlými vajíčkami, a to nie je ani zďaleka
všetko, lebo sobotu sa na ňu naštve ešte aj vlastná mama.
No dobre teda, Klementínka má PRÍŠERNÝ týždeň.

New York Times bestseller

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre deti

145 × 205 mm viazaná

144

–

1.

7+

978-80-56-60071-9

6,99 EUR

Strážkyňa kryštáľov:
Kúzelný jednorožec

Barry Trappny a prípad
skrkvanej škatuľky

Jess Blacková

Jim Smith

Zabudnutá povala v babičkinom dome láka Evu
a jej kamaráta Oskara natoľko, že jej nemôžu odolať. Vkradne sa teda do zakázaného podkrovia, keď
babička spí. Eva vezme do ruky malú krištáľovú
figúrku jednorožca, ktorá zafunguje ako brána do
iného sveta. Dokážu Eva s Oskarom prežiť v krajine,
kde diabolský kráľ premenil takmer celý svet na púšť
a zotročil skoro všetkých obyvateľov? A hlavne – ako
sa dostanú späť domov?

Najprv mi môj nový braček ukradne mamku a tatka.
Potom sa dostanem do problémov za niečo, čo som
ani neurobil. Toto vyzerá na prípad pre detektíva
Trappneho!

Žáner

Sekcia

Formát

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

Celeste
Hulmeová

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1.

ISBN

6+ 978-80-566-0067-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 EUR

humor
pre deti

beletria
pre deti

130 × 195 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
240

–

1.

ISBN

7+ 978-80-00-04690-7

Odporúčaná cena

7,99 EUR
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Mensa KIDS –
Trénuj svoj mozog 2

Myšlienkové mapy pre deti –
Efektívne učenie

Roztočte svoje mozgové závity na najvyššie obrátky
a vyskúšajte si, ako vám to myslí! Hlavolamy, rébusy a hádanky zostavila organizácia Mensa s cieľom
naučiť deti myslieť kreatívne a hravo a podporiť tak
ich prirodzený talent a nadanie. Zábavné úlohy budú
určite baviť všetkých zvedavých chlapcov a dievčatá.
Pri ich riešení si precvičia nielen slovné a matematické uvažovanie, ale aj logiku a trpezlivosť.

Tony Buzan

Žáner

Sekcia

Formát

Mali ste za to, že základy vzdelania tvoria len čítanie,
písanie a počítanie? V skutočnosti k nim patrí štvrtá
zručnosť – opakovanie. Otravujú vás rodičia s učením
a skúškami? Učitelia to robia tiež a dokážu vám naozaj
zamotať hlavu. Naše mozgy však milujú farby, vzrušenie, rôznorodosť, energiu, pohyb – všetko, čo čiernobiele riadky poznámok pre opakovanie neponúkajú.
Skúste teda použiť myšlienkové mapy, vďaka ktorým
bude učenie tisíckrát zaujímavejšie a nekonečne ľahšie.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

knihy hier
populárno- 148 × 210 mm
a nápadov -náučné pre deti brožovaná

96

–

1.

ISBN

10+ 978-80-564-0289-4

Žáner

Odporúčaná cena

Vychádza 5. 5. 2017

Na okolitý svet sme sa tentoraz pozreli prostredníctvom niekoľkých desiatok anorganických zlúčenín,
s ktorými sa bežne stretávame v domácnosti, v obchodoch, v dopravných prostriedkoch, ale aj tajuplnom školskom laboratóriu.

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

6+ 978-80-566-0066-5

9,99 EUR

Zabavte sa pri lúštení švédskych krížoviek, ktorých
tajničky ukrývajú zaujímavé informácie o jednej
z najbežnejších surovín v slovenskej kuchyni. Krížovky dopĺňajú recepty na všedné i nevšedné dobroty zo
zemiakov. Príjemnú zábavu a dobrú chuť!

Milan Bárta

Žáner

Formát

Krížovky s dobrotami
zo zemiakov

Chemické zlúčeniny
okolo nás –
Anorganika

populárno- 170 × 243 mm
hravá veda -náučné
pre deti brožovaná

Sekcia

ďalšie
populárno- 167 × 225 mm
detské knihy -náučné pre deti brožovaná

5,99 EUR

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1.

ISBN

10+ 978-80-566-0068-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 EUR

hry a krížovky

hobby

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

EAN

Odporúčaná cena

8586013433025

2,99 EUR

Vtáčie maľovanky
Kniha poteší všetkých milovníkov maľovaniek, ktorí obdivujú operené tvory. Nájdete v nej nádherné exotické pávy, papagáje a kolibríky,
dôverne známe sýkorky, kačice či vrabce, ktoré netrpezlivo čakajú na vyfarbenie. Preto si pripravte farbičky či fixky a pustite sa do vyfarbovania vtáčikov tak, ako ich vidíte vy. A môžete si byť istí, že práve ten váš operenec bude jedinečný a unikátny! Vďaka perforovaným stranám
vydarené obrázky ľahko vytrhnete a môžete si ich vystaviť alebo darovať.

4

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

hobby

hobby

224 × 224 mm brožovaná

80

–

1.

7+

8586019610024

5,49 EUR
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Denník mimoňky –
Zápisky nie príliš
umnej poradkyne

Tri pátračky:
Tanec bosoriek

Rachel Renée Russellová

Jesenné prázdniny trávia tri nerozlučné kamarátky
u Francinej babičky na vidieku. Dom starkej Lotti stojí
osamote na kraji Rozprávkového lesa. Podľa legendy sa práve v tomto lese stratili deti, podobne ako
v rozprávke o Jankovi a Marienke. Na rozdiel od nej
sa však tento príbeh skončil tragicky. Keď sa do starej
schátranej chalupy uprostred lesa prisťahuje záhadná žena, začnú sa strácať čierne mačky a na stromoch
sa objavujú strašidelné slamené figúrky detí…

Maja von Vogel

Priateľa si drž blízko, nepriateľa ešte bližšie! A práve to je dôvod, prečo sa Nikki Maxwellová uchádza
o pozíciu redaktorky v školských novinách. Dostane
na starosť poradnú rubriku. Spočiatku je to riadna
zábava, no po čase sa schránky Poradkyni pre všetko
tak preplnia, že Nikki potrebuje pomoc.

Žáner

Sekcia

Formát

humor
pre deti

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
366

–

1.

ISBN

8+ 978-80-00-04691-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

8+ 978-80-56-60070-2

6,99 EUR

Raymie Nightingalová
Kate DiCamillo

Vychádza 12. 5. 2017

Raymie má plán! Ak vyhrá súťaž Malá miss autoservisu, možno si ocko, ktorý od nej pred pár dňami odišiel, všimne jej fotku v novinách
a vráti sa späť. Musí sa však popasovať s dvomi, zdá sa, súperkami – útlou a slabučkou Louisianou Elefantovou a tvrdohlavou Beverly Tapinskou. Začiatok súťaže sa blíži a dievčatá čosi spája do nečakaného, no nezabudnuteľného priateľstva…

Tri dievčatá. Jedno leto.
Priateľstvo, čo zmenilo ich život.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre deti

135 × 195 mm viazaná

200

–

1.

10+

978-80-56-60069-6

10,99 EUR

Príbeh auta

Spirit Animals –
Príbehy Veľkých strážcov

Oldřich Růžička

Brandon Mull

Vynálezcovia stroja, ktorý je v súčasnosti pre nás
každodennou samozrejmosťou, museli prejsť dlhú
cestu, kým vznikol ten elegantný krásavec, ktorého
nájdeš zaparkovaného v garáži. Prvé, koňmi ťahané
vozy a kočiare, parné stroje, predchodcovia automobilov so spaľovacími motormi, ale aj moderné autá,
v ktorých jazdil agent Bond alebo Batman, to všetko
ťa čaká vo vnútri knihy.

Vlk Brigan, leopardica Uraza, panda Dží a sokolica Essix sú štyria Padlí. Dávno predtým, ako prišli na svet
ako spirituálne zvieratá, obývali divoké zákutia sveta
ako Veľkí strážcovia, najmocnejšie tvory v Erdase. Keď
povstal šialený kráľ, pridali sa títo štyria odvážlivci
k armáde ľudí a zvierat, ktorá mala za úlohu poraziť
ho. Aby sa im to podarilo, musia zaplatiť najvyššiu
cenu, obetovať svoje životy. V tejto knihe nájdete ich
dávno zabudnuté príbehy.

Bonusový diel obľúbenej série

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 215 × 280 mm
encyklopédia -náučné
pre deti
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

–

1.

ISBN

6+ 978-80-00-04637-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 EUR

fantasy

beletria
pre deti

140 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

–

1.

ISBN

11+ 978-80-564-0320-4

Odporúčaná cena

7,99 EUR
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Vychádza 16. 5. 2017

30 dielikové puzzle

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

Odporúčaná cena

leporelo

leporela

250 × 250 mm leporelo

10

–

1.

5+

9,99 EUR

Máša a medveď
Koľko je hodín?

Soﬁa prvá –
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Kolektív autorov

Kolektív autorov

Ahoj! Maša ti prináša novú knižku, s ktorou sa ľahko
a rýchlo naučíš hodiny. Zistíš, koľko sekúnd má jedna
minúta a koľko hodín má jeden celý deň. Dozvieš sa,
ktorá ručička na ciferníku je najrýchlejšia a ktorá zasa
najpomalšia. A pritom si so svojimi obľúbenými hrdinami užiješ kopec zábavy!

Prečítaj si príbeh o tom, ako sa princezná Sofia spolu
so súrodencami postarali o vzácnu kráľovskú návštevu. Potom si svojich obľúbených hrdinov vyfarbi
alebo nájdi samolepku a nalep ju na správne miesto.

Žáner

Sekcia

Formát

leporelo

leporela

210 × 275 mm
leporelo

6

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
14

–

1.

ISBN

4+ 978-80-252-3818-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,49 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

ISBN

5+ 978-80-252-3926-1

Odporúčaná cena

4,49 EUR

Distri Máj 2017

Vychádza 19. 5. 2017

Peter Sagan: tourminátor
inátor
nátor
T. J. Millner
Fascinujúci životný príbeh jedinečného talentu,
ktorý na seba dokázal svojou nesmiernou húževnatosťou, závodnými výsledkami i nezabudnuteľnými
vtípkami strhnúť pozornosť nielen profesionálneho
cyklistického sveta, ale aj srdcia všetkých športových
fanúšikov. Peter Sagan sa stal fenoménom, ktorý už
dávno prekročil hranice Slovenska a svojimi výkonmi
sa zapisuje do športovej histórie.
Rodák zo Žiliny zažiaril už v juniorských kategóriách,
keď sa v roku 2008 stal juniorským majstrom Európy
i sveta v horskej cyklistike. Potom svoju kariéru zameral na cestnú cyklistiku a pokračoval v dobývaní
ďalších triumfov. Podarilo sa mu tiež napríklad vybojovať päťkrát po sebe zelený trikot na Tour de France a v rokoch 2015 a 2016 získať titul majstra sveta
v cestnej cyklistike. V rokoch 2013 a 2015 získal na
Slovensku ocenenie Športovec roka. Podľa odborníkov patrí k najväčším osobnostiam svetovej cyklistiky
súčasnosti.

Fascinujúci príbeh jedného
z najväčších cyklistických talentov súčasnosti.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

životopis

beletria pre dospelých

126 × 198 mm viazaná

168

–

1.

9+

978-80-5660-080-1

9,99 EUR

názov

dátum vydania

ean

cena

5. 5. 2017

7,99 EUR

Priateľstvo plné koláčikov 2

12. 5. 2017

7,99 EUR

Kráska a zviera – Najkrajší príbeh

12. 5. 2017

9,99 EUR

Môj veľký tučný RYBÍ ZOMBÍK – Zbabraný experiment

12. 5. 2017

5,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

Dotlače

Priateľstvo plné koláčikov 1

7

Darčeky na zjedenie
Monika Halmos
Ten, kto si rád všetko dôkladne plánuje, si môže v dostatočnom predstihu pripraviť nejakú lahôdku, ktorá môže poslúžiť aj ako dobrý darček.
V auguste si môže uvariť paradajkové čatní, v lete pripraviť kvetinový ocot alebo sirup z citrónovej trávy. Vyznávači zdravej životosprávyy
s radosťou príjmu domácu müsli tyčinku plnú medu, ovocia a orechov a výborné liečivé cukríky plné vitamínov. Smelo hľadajte inšpiráciu
medzi našimi receptmi a hlavne raz za čas nezabudnite obdarovať aj sami seba!
Tip:

Nároänosö: Ľahké, ale prácne.
Doba spotreby: v chladničke 4 — 5 dní

ìky
Syrové gu Maæarska

Na uloženie syrových guliek môže
poslúžiť aj plastové vnútro z dezertov!

v národných

1.

farbách

stále
Netreba jesö

sladké

Potrebujeme: 100 g ovčieho syra, 100 g krémového syra, 100 g masla,
100 g strúhaného syra, 3 — 4 strúčiky cesnaku, soľ, 50 g opražených
sezamových semiačok, 1 zväzok čerstvej petržlenovej vňate, 2 lyžice
červenej papriky

2.

Postup prípravy: Zmiešame ovčí a krémový syr s maslom. Ochutíme
roztlačeným cesnakom a soľou a pridáme aj nastrúhaný syr. Necháme
niekoľko hodín odstáť, aby sa prepojili chute a zmes sa dala dobre tvarovať.
Mokrými rukami formujeme do guľôčok a obaľujeme jednotlivo v opečených
sezamových semiačkach, lahodnej červenej paprike a na jemno nasekanej
petržlenovej vňati.

3.

Pre koho?
Pre mužov, na párty, milovníkov syra, labužníkov, vlastencov.

4.

Preäo?
Dobre vyzerajú a sú ľahké. Odporúčame podávať k chrumkavým
chuťovkám alebo len samotné. S chlebom alebo pečivom sú vhodné ku
každej ochutnávke vín. Jednoducho podávame pri každej príležitosti.

53

52

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

moderné kuchárky

hobby

225 × 240 mm brožovaná

80

–

1.

15+

978-80-566-0074-0

7,99 EUR

Umenie vojny

Vychádza 19. 5. 2017

Sun-c‘
Preslávená úvaha majstra Suna o vojenskom umení sa teší neutíchajúcemu záujmu čitateľov i po viac ako dva a pol tisíc rokoch, ktoré
uplynuli od jeho napísania. V čom spočíva jeho obľúbenosť? Paradoxne vôbec nie v jeho vojenských aspektoch, ale v inšpiratívnej sile pre
taktické zaobchádzanie s ľuďmi. Jeho myšlienky ocení každý človek, pretože taktika je nevyhnutná v manželstve, partnerstve a vlastne vo
všetkých vzťahoch, v ktorých nechceme stále iba ustupovať alebo sa podriaďovať zámerom druhých.

Preslávená úvaha majstra Suna
o vojenskom umení.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

osobný rozvoj

kariéra a osobný rozvoj

135 × 210 mm viazaná

104

–

1.

15+

978-80-25906-51-4

7,99 EUR

Plants vs. Zombies –
Garden Warfare

Kde rastú peniaze

Ron Chan

„Očakávam, že všetci budú Denisinu knižku »Kde
rastú peniaze« chváliť. Nerada sa opakujem po iných,
tak si dovoľujem napísať jednu úplne zásadnú sťažnosť: keby ju Denisa napísala o pätnásť rokov skôr,
dosť by mi zjednodušila život. Vyhla by som sa mnohým otázkam a úvahám svojho syna typu: keď mačička rada pije tečúcu vodu, necháme ju tiecť celý deň; aj
v zime môžeme mať stále dokorán dvere do záhrady,
keď budeme poriadne kúriť; prečo mi nemôžeš zvyšovať vreckové každý mesiac, keď som stále starší?“

Denisa Prošková

Komiks podľa obľúbenej videohry rozpráva príbeh,
ktorý vyústil do Garden Warfare 2! Ako sa začala
Zombossifikácia mestečka? Odkiaľ sa vzali všetky tie
nové rastliny a zombie? Vydajte sa za veselým, akciou
prešpikovaným a zombiami prepchatým dobrodružstvom, v ktorom sa dozviete, ako si Nate s Patríciou
poradia s diabolským plánom Zombossa. Sú vaše…
mooozgyyy… pripravené čeliť zamoreniu zombiami?

Barbora Tachecí, novinárka

Žáner

Sekcia

Formát

komiks

beletria
pre deti

152 × 228 mm
brožovaná

8

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

–

1.

ISBN

8+ 978-80-566-0076-4

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

ďalšie
populárno- 163 × 220 mm
detské knihy -náučné pre deti
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

–

1.

ISBN

9+ 978-80-566-0075-7

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Distri Máj 2017

Izadora Lunová ide na balet
Harriet Muncasterová

Vychádza 19. 5. 2017

Moja sestra upírka 8
Hviezdny štýl
Sienna Mercerová

Izadora Lunová je výnimočná, lebo nie je ako ostatní.
Mamičku má vílu a otecka upíra a sama dostala do
vienka od každého niečo. Zbožňuje balet, najmä keď
tancuje vo svojej čiernej sukničke. Nevie sa dočkať, až
so spolužiakmi uvidí naozajstné baletné predstavenie.

Konečne sa film Groves, v ktorom má Olívia svoju
rolu, dočkal premiéry. Olívia sa očividne ako herečka
osvedčila. Skvelý hollywoodsky režisér preto do dvojičiek vkladá veľké nádeje. No ešte aj obyčajný stĺp
by bol azda lepším hercom ako Ivy. Upírska herečka
Jessica nenechá nič na náhodu a svojou žiarlivosťou
môže narobiť poriadnu šarapatu…

Opona sa už dvíha, kde sa však podel ružový zajko?

Ďalšie dobrodružstvo
upírovíly Izadory

Žáner

Sekcia

Formát

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 180 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

6+ 978-80-56-60072-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,49 EUR

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 200 mm
brožovaná

Tomáš a jeho kamaráti –
Krabica plná zábavy

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

103 × 143 mm
viazaná

–

1.

ISBN

6+ 978-80-252-3919-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

19,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

165 × 210 mm
viazaná

64

–

Princezná –
Rozprávky z krabičky

Kolektív autorov

Popoluška, Ariel, Bella, Tiana, Merida a Rapunzel
prinášajú krásne príbehy v šiestich knižkách úhľadne
uložených do krabičky. Táto kolekcia je dokonalým
darčekom pre malú princeznú, ktorá si zakladá svoju
prvú knižničku.

Blesk McQueen je ctižiadostivé pretekárske auto.
Dobrácky hrdzavý odťahovák Mater je jeho pravým
opakom. A predsa sa z nich stali najlepší priatelia! V tejto krabičke nájdete päť knižiek s veselými
i poučnými príbehmi z ich života. Dokonalý darček
pre deti, ktoré si chcú začať budovať svoju vlastnú
knižničku!

Žáner

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

165 × 200 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

ISBN

8+ 978-80-5660-073-3

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Autá –
Rozprávky z krabičky

rozprávka

1.

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Vydaj sa na prechádzku svetom trollov. V tejto knihe
nájdeš všetko, čo sa potrebuješ dozvedieť o svojich
obľúbených postavách, o Trollíkove, trollích rodoch,
a množstvo ďalších zaujímavostí!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

Vychádza 23. 5. 2017

Žáner

192

Trollovia –
Úžasný sprievodca
trollím životom

Hu-húúú! Sodorské rušne prichádzajú za vami
s nákladom krásnych príbehov a maľovaniek!
Pomôžte pracovitým kamarátom, ktorí sa
starajú o to, aby sa cestujúci aj náklad dostali
na miesto určenia včas a v poriadku. Budete
veľmi užitoční!

rozprávka

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

–

1.

ISBN

4+ 978-80-252-3944-5

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 EUR

rozprávka

beletria
pre deti

165 × 200 mm
brožovaná

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
144

–

1.

ISBN

3+ 978-80-252-3972-8

ISBN

3+ 978-80-252-3969-8

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Odporúčaná cena

12,99 EUR

9

Oldřich Růžička
Kniha obsahuje 15 rastlín, ktoré rastú v tvojom bezprostrednom okolí, v záhrade alebo na lúke, na poli či v lese za mestom. Urob si výlet
s rodičmi alebo s kamarátmi, pohľadaj si podľa ilustrácií bylinku, vylisuj ju a nalep si ju do špeciálneho vrecka. Vznikne tak tvoj prvý herbár,
vďaka ktorému sa naučíš veľa zaujímavého o zdraviu prospešných bylinkách a dozvieš sa, aký úžitok z nich ľudia môžu mať. Nauč sa podľa
receptov z bylín robiť čaje, osviežujúce malinovky alebo chutné dezerty.
Pamajorán obyčajný

skoro
Jahody zbieraj najlepšie rosa.
opadne
ráno, hneď ako
týchto
Alebo až večer. V
jahody
častiach dňa sú totiž
najvoňavejš ie.

Čaj z jahody
alebo letná malinovka

Vôňa tejto bylinky ti bude určite
povedomá. Iste sa šíri z kuchyne, keď
mama pripravuje obed. Pamajorán sa
totiž používa ako korenie a v sušenej
podobe sa predáva v obchode pod názvom
oregano. Bylina býva bežne vysoká
okolo 60 cm, ale dokáže narásť aj viac.
Nádherne vonia a niet divu, že v nej ľudia
objavili skvelé a chutné korenie.

10 listov jahody, niekoľko plodov alebo lístkov
ostružiny malinovej, citrón, med

Listy jahody sú všeliekom na mnohé ľudské
neduhy. Ak nazbieraš mladé lístky, môžeš
si z nich skúsiť uvariť dobrý čaj. Keď ich
zmiešaš s inými rastlinkami, získaš ešte
zaujímavejšiu chuť. Zmiešaj lístky bylín
a zalej ich štvrť litrom horúcej vody. Nechaj
15 minút stáť, potom do čaju vytlač trocha
šťavy z citróna a všetko oslaď medom.
Môžeš piť teplé alebo nechaj odvar

éRVLP´øHôY\OLVRYDú"

Vylisuj si celú rastlinu
s kvetom a koreňom.

vychladnúť, pridaj ľad a budeš mať výbornú

Odporúčame

m

letnú malinovku. Dobrú chuť!

Kvety majú ružovú
farbu
a zhlukujú sa
do kvetenstv a.
Vôňu pamajorá
nu
najlepšie spoznáš,
si odtrhneš jeden keď
lístoček a rozmrvíšjeho
ho
medzi prstami.

kv e t

to

Vychádza 23. 5. 2017

Herbár pre deti

Medové jahody s mätou
piepornou

v
re z k

e

dve veľké hrste jahôd, 10 lístkov mäty piepornej,
citrón, 3 polievkové lyžice medu

Dobre umyté jahody môžeš pokrájať

Kvitne od mája

na malé kúsky. Posekaj lístočky mäty

do augusta.

na malé kúsky. Do misky vytlač šťavu

PamajRr¡n my vêeOy miOujeme, OebR
RbsaKuje veOa nekt¡ru

z polovice citróna a rozmiešaj s medom.
Teraz prišiel čas pridať jahody. Opatrne ich
premiešaj, aby sa krásne spojili so šťavou

Viac informác
o sušení
ií
byliniek
sa dozvieš
na strane
32,

z medu. Nakoniec celú zmes posyp
rozdrvenou mätou. Všetko daj vychladiť

10 až 30 cm vysoká

do chladničky a osviežujúca desiata je
na svete.

aøké

Asi pR

ú
TR je

3DPDMRUiQUDVWLHQDU~EDQLV
NGHY\KĖDGiYDGRVWDWRNVOQNNiFKDVWUiĜDFK
QiMVĨLYNURYtDOHERYUHGätF D0{æHäKRDOH
VLKRĖXGLDSHVWXM~Y]iKUDGHKOHVRFKÿDVWR


beø

í

m 

Keď ťa bolí brucho, skús čaj z listov. Listy jahody môžeš usušiť a budeš mať
dobrý čaj na celú zimu.



7

Na sušenie odrež bylinky asi päť centimetrov
nad zemou, narob z nich zväzočky a tie potom
zaves niekam na suché miesto v tieni, kde
dobre prúdi vzduch. Sušenie ešte znásobí ich
vôňu. Usušené zväzočky ulož do sklenej nádoby.
Kedykoľvek ich stačí len vytiahnuť, rozdrobiť
medzi prstami a máš skvelé korenie do jedla.

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

interaktívne knihy

populárno-náučné pre deti

230 × 280 mm viazaná

34

–

1.

8+

978-80-87-22248-5

11,99 EUR

Ľadové kráľovstvo –
Putovanie za svetlom

Minnie – Môj zápisník

Suzanne Francisová

Zoznám sa so skvelou módnou návrhárkou, roztomilou myškou Minnie! Prečítaj si, ako Minnie navštívila
tajomná Džina, zoznám sa s jej priateľmi a navrhni
svoje vlastné módne kreácie! Otvor knižku a ponor sa
do čarovného sveta tvarov, farieb a fantázie!

Kolektív autorov

Vychádza 26. 5. 2017

Kristoff a Sven vedú svojich kamarátov Annu, Elsu
a Olafa do Údolia trollov na tajomnú Kryštálovú
slávnosť, ktorá sa koná za svitu polárnej žiary. Veľký
Pabbie prijme všetkých mladých trollov, ktorí získali
potrebné kryštály, do sveta dospelých. Patrí k nim aj
Kamienok. Ten však ešte stále nemá stopársky kryštál. Kamaráti sa rozhodnú, že mu ho pomôžu získať.
Podarí sa im to?

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

210 × 240 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

–

1.

ISBN

8+ 978-80-252-3941-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

interaktívne populárno- 165 × 215 mm
knihy
-náučné pre deti
viazaná

9,99 EUR

64

Walt Disney

1.

ISBN

Odporúčaná cena

6+ 978-80-252-3946-9

6,99,99 EUR

Všetkým chalanom, ktorých som milovala
Jenny Hanová
Ľúbostné listy majú mnoho podôb. Lara Jeanová síce žiaden nedostala, ale pár ich už napísala – na rozlúčku. Svoje city pred chalanmi
vždy tajila, a keď sa chcela zamilovanosti konečne zbaviť, napísala list o tom, ako sa cíti. Starostlivo ho zapečatila a ukryla do škatuľky pod
posteľou. Jedného dňa však listy zmiznú a Lara zistí, že ich niekto rozposlal. Zrazu musí čeliť všetkým pocitom, ktoré pred svetom – a hlavne
pred adresátmi listov – starostlivo schovávala!

Čo by sa stalo, keby všetkým chlapcom, ktorí sa ti páčili,
niekto prezradil, že si sa do nich zamilovala...?

Autorka New York Times bestsellerov

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre mládež

130 × 200 mm viazaná

312

–

1.

12+

978-80-5660-079-5

11,59 EUR

10
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Ako vyliečiť zlomené srdce
Anna Bellová
Odkedy Joseph – Abina životná láska – vyhlásil, že sa k sebe nehodia, a vzápätí sa s ňou rozišiel, Abi od žiaľu sotva vyliezla z postele. Keď jej
však expriateľ nechá na prahu škatuľu s vecami, ktoré si uňho zabudla, nájde v nej zoznam desiatich úloh, na ktoré sa chcel v živote podujať.
Existuje vari lepší spôsob, ako ho získať späť, než zvládnuť všetky výzvy a dokázať mu, že sú pre seba ako stvorení? Hoci je zoznam pre Abi
extrémne náročný, zdá sa, že tá najväčšia výzva je počúvať svoje srdce…

Od pravej lásky vás delí len 10 úloh...
Zábavná romantická komédia
pre fanúšikov Sophie Kinsellovej.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie pre ženy

beletria pre dospelých

120 × 200 mm brožovaná

360

–

1.

15+

978-80-566-0078-8

11,99 EUR

Kritik
Peter May

Vychádza 26. 5. 2017

Počas degustačného turné po vinárskom regióne Gaillac náhle zmizne špičkový svetový znalec a kritik vín Gil Petty. O rok neskôr ho nájdu
v gaillackej vinici oblečeného do karmínového rúcha Rádu božskej fľašky, spoločenstva, ktoré sa venuje propagácii tamojších vín. Priviazaný
ku krížu stál ako morbídny strašiak medzi riadkami zrelého hrozna a zjavne bol celý čas predtým utopený v červenom víne. Keď sa po rokoch
pustí do odloženého prípadu sympatický Enzo Macleod, zistí, že medzi vinármi vrie tvrdý boj…

Druhý prípad sympatického
detektíva Enza Macleoda.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

288

–

1.

15+

978-80-566-0077-1

13,49 EUR

Čierne lekná
Michel Bussi
Toto je príbeh o trinástich dňoch v Giverny, dedine Clauda Moneta, ktoré sa začínajú aj končia vraždou. Jérôma Morvala, muža posadnutého
vášňou pre umenie a ženskú krásu, našli mŕtveho v potoku za záhradami. Vo vrecku mal pohľadnicu s Monetovými leknami a na nej záhadné
slová… Zdá sa, že stopy vedú k trom ženám: fenomenálnej jedenásťročnej maliarke, jej nebezpečne príťažlivej učiteľke a k starej múdrej
vdove. Každá z nich má nejaké tajomstvo. Čo všetko vedia o smrti Jérôma Morvala?

Dielo ocenené mnohými literárnymi cenami
od jedného z najpredávanejších
francúzskych autorov súčasnosti.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria¨pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

360

–

1.

15+

978-80-267-0871-1

14,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Základy ekonomické
španělštiny

Bodybuilding – anatomie
2. přepracované vydání

Ludmila Mlýnková
a Olga Macíková

Váš ilustrovaný průvodce
pro zvýšení svalové hmoty
a vytvarování postavy

Tato moderní a praktická učebnice nabízí materiály
pro osvojení a procvičení ekonomické španělštiny
v mluvené a písemné podobě. Učebnici využijete
pro přípravu ke zkoušce z obchodní španělštiny
Madridské obchodní a průmyslové komory na
úrovni B2. Lekce obsahují výklady ekonomických
témat, cvičení k upevnění nových pojmů, podklady k nácviku aktivní konverzace a porozumění
slyšenému slovu, gramatický výklad s cvičeními,
slovníček nových pojmů. Na konci knihy je španělsko-český slovníček a přepis nahrávek.

Žánr

Obor

Formát

jazyky

jazyky

170 × 243 mm
brožovaná

Nick Evans
Praktická publikace, která vás povede úsilím při
zvyšování svalové hmoty, posilování a zpevňování
celé postavy, aniž byste potřebovali trenéra. Obsahuje 100 cviků na strojích, s činkami, expandéry,
ale i bez pomůcek, a k nim dalších 104 variant,
které jsou doplněny srozumitelnými návody a ilustracemi, zobrazující lidské tělo se zvýrazněním posilovaných svalových skupin. Vhodné i pro osobní
trenéry.

Počet stran Ilustrace Vydání
384

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-266-1094-6

Doporučená cena

Žánr

19,99 EUR

sport
a fitness

Vychádza 2. 5. 2017

Ondřej Dušek

Obor

Formát

hobby

210 × 270 mm
vázaná

–

240

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1446-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

tuzemské
průvodce

cestování

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
136

–

Bez srdce

Sekaná s malinama

Marissa Meyerová

Jaroslava Černá

Catherine je jednou z nejžádanějších dívek v říši divů
a o ruku ji chce požádat sám Král. Ona má ale jiné
sny, netouží stát se Královnou. Když potká na královském plese pohledného a záhadného Šprýma,
rozhodne se, že nebude jen figurkou ve hře někoho
jiného. Se Šprýmem se začne potají scházet i přesto,
že oba riskují Královu nelibost a hněv jejích rodičů.
Cath je však pevně odhodlaná zvolit si vlastní cestu, jenže v zemi plné kouzel, šílenství a nestvůr má
osud jiné plány.

Mladá, šťastná a bezstarostná Alice píše erotické romány, zatímco na stárnoucí učitelku češtiny Hedviku
dopadají s přibývajícím věkem všechny možné problémy a starosti s manželem, trpícím demencí. Alice
se stává známou a uznávanou autorkou, Hedvika,
korektorka jejích románů, se pod tlakem okolností
propadá do zoufalství a každá chyba v textu spisovatelky zvětšuje její nenávist k celému světu. Jejich
následné setkání je pak sice náhodné, ale pro obě
dvě osudové.

Žánr
literatura
pro dívky

12

Obor

Formát

beletrie pro 140 × 210 mm
mládež
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
416

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

14+ 978-80-264-1451-3

19,99 EUR

Jste na jižní či východní Moravě a hledáte tipy
na to, jak si tuto krásnou oblast Česka užít s dětmi
naplno? Dávají vaše děti přednost pohádkovým
hradům a zámkům nebo raději řádí v herních centrech či vylezou na každou rozhlednu? Milují technická muzea nebo dávají přednost strašidelnějším
zážitkům a statečně se vypraví do podzemí i mezi
pravěké dinosaury? Tato knížka vám nabízí spoustu
tipů, díky kterým si vy i vaše děti budete odnášet
z jižní a východní Moravy spoustu krásných vzpomínek.

Počet stran Ilustrace Vydání
120

Počet stran Ilustrace Vydání

Eva Obůrková

Jak na drobné opravy v domácnosti, které lze
zvládnou svépomocí, jednoduše a levně, vám
prozradí kniha vycházející z populárního pořadu
televize Stream.cz Ondra Kutil. Kniha mimo konkrétních návodů obsahuje také část, kde se dozvíte,
jak vybírat nástroje a co by nemělo chybět ve spíži
žádného začínajícího kutila. Naučíte se například
to, jak pakovat trubkové závity, vyměnit prasklou
dlaždici, vyměnit dveřní vložku, opravit kartuši
v pákové baterii, spravit pant vylomený z nábytku
a mnoho dalšího.

Žánr

Formát

Výlety s dětmi na jižní
a východní Moravě

Kutíme s Ondrou Kutilem

hobby

Obor

zdraví
170 × 243 mm
a životní styl
vázaná

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-252-3967-4

Doporučená cena

14,49 EUR

Žánr

Obor

Formát

145 × 205 mm
čtení pro ženy probeletrie
dospělé
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
232

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-264-0145-2

Věk

ISBN

11,99 EUR

Doporučená cena

18+ 978-80-264-1450-6

9,99 EUR
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Celý život

Monica Woodová

Robert Seethaler

Otec-kytarista, syn se zálibou v Guinnessových rekordech a 104letá stařenka. Jak to jde dohromady?
Tichý chlapec se sblíží s prastarou podivínskou paní,
která k sobě dřív nikoho nepustila. On se od ní učí
řeči ptáků, ona se učí řídit auto. Mají totiž plán! Jenže pak se stane něco, co veškeré jejich plány zhatí…
A je na otci, aby navázal tam, kde jeho syn přestal.
Smutný i veselý román o životě, o předsudcích
a jejich rozptylování, ale hlavně o přátelství, které
dokáže zázraky.

Útlý román Celý život patří k vzácným knihám, které
připomínají důstojnost prostého života a nenápadné hrdiny, pro něž hodnoty jako skromnost, pracovitost a obětavost nejsou jen slova. Svou průzračností
a opravdovostí kniha oslovila tisíce čtenářů a vysloužila si užší nominaci na Man Bookerovu cenu.
Odpočiňte si na chvíli od moderního světa v odlehlém alpském údolí, kam civilizace proniká jen
pomalu, a doprovodťte na životní pouti Andrease
Eggera, muže, který přišel o vše, co miloval, ale
dokázal jít dál…

Žánr
rodinný
román

Obor

Formát

beletrie pro 130 × 200 mm
dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
344

Olga Bártová

Vydání
1

Věk

ISBN

12+ 978-80-259-0636-1

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

světová
beletrie

Obor

Formát

Počet stran Překlad

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

120

Michael
Půček

Zapálený

Štěstí pro ty, kteří nemohou
vystát pozitivní myšlení

Jak v sobě zažehnout lepší život?
7 rozcestí – 7 voleb.

Oliver Burkeman

John O‘Leary

Dá se žít spokojeně i ve světě, který vůbec nemáme
pod kontrolou? Protijed přináší originální přístup
k osobnímu rozvoji – konečně pochopíte, že koncept štěstí je fatální omyl. Co to je štěstí? Oliveru
Burkemanovi došlo, po letech strávených rozhovory s psychology, filozofy i buddhisty, že se všichni
shodují v jednom: POŘÁD SE HONÍME ZA ŠTĚSTÍM,
A PRÁVĚ KVŮLI TOMU SE CÍTÍME TAK MIZERNĚ.
Abychom byli opravdu šťastní, možná musíme být
ochotní prožívat více negativních emocí nebo před
nimi aspoň neutíkat.

Někdy uděláte jen jednu chybu a zničíte si celý
život. A někdy dostanete druhou šanci – když si ji
vybojujete! Získat svůj život zpět se podařilo autorovi knihy Zapálený Johnu O‘Learymu, který v devíti
letech utrpěl popáleniny celého těla. Poutavý popis
jeho boje v nemocnici spolu se zamyšlením nad tím,
jak dnes fungujeme a jak bychom jako jedinci mohli
fungovat lépe, vtáhne čtenáře už po prvním řádku.
Ptejte se, co ještě můžete udělat lépe, a věřte ve
svou vlastní vnitřní sílu.

Žánr

Obor

Formát

poznání,
kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
248

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0594-5

Doporučená cena

11,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

256

Adobe Illustrator CC

Sam Eastland

Oﬁciální výukový kurz

Pokračování legendy o inspektoru Pekkalovi, tentokrát z období od 30. let do konce 2. světové války.
Osudy Kirova, obyčejného amerického dělníka,
partyzánů i sovětského vůdce Stalina. Součástí příběhu je i psychologická studie Stalinovy nenápadné
podlosti, které se dopouštěl na lidech kolem sebe.
Pekkala jako první přestal Stalinovi věřit a odhalil,
že to je člověk s násilnou a paranoidní povahou.

Brian Wood

Žánr

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

–

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0635-4

Doporučená cena

8,99 EUR

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-265-0595-2

Doporučená cena

11,99 EUR

Chcete co nejrychleji ovládnout novou verzi
Illustratoru? Pak zvolte knihu, která je garantována
tvůrci tohoto programu. Naučíte se kreslit pomocí
vylepšených nástrojů, poznáte efektivitu živé vektorizace a zvládnete typografickou úpravu textů.
Kniha vás pomocí množství postupů a cvičení na
přiloženém CD zasvětí do tajů tvorby profesionální
grafiky pro web i tisk.

Počet stran Ilustrace Vydání
296

1

Počet stran Ilustrace Vydání

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Bestie v Rudém lese

detektivka

Vydání

Vychádza 5. 5. 2017

Protijed

Vychádza 2. 5. 2017

Jeden kluk z milionu

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-7505-664-1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

grafika
a design

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
512

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-251-4862-4

Doporučená cena

28,49 EUR

13

Grafomotorická cvičení
pro předškoláky

Atlas bylin

Lenka Košková

V knize neleznete více než 100 planě rostoucích druhů, které můžete najít v naší přírodě od časného jara
až do pozdního podzimu. Rostliny jsou řazeny v knize abecedně, vždy podle barvy květů. Jednoduché
určující znaky a fotografie pořízené v přirozeném
prostředí pomohou k jejich snadnému určení všem,
kdo se zajímají o přírodu a chtějí se o ní dozvědět
něco více. Vezměte si knihu s sebou ven a poznávejte barevnou krásu, která nás obklopuje.

Jana Drnková a Marta Knauerová

Pracovní sešit je určený všem předškolákům, které
brzy čeká nástup do první třídy a tam i jejich vlastní
školní pero a doopravdické psaní. Jednoduchá koncepce stránek umožňuje dětem soustředit se na
plnění úkolů bez zbytečného rozptylování. Obrázky
uvnitř jsou velmi názorné a vlídné. Knihou provází dva sourozenci – malý školák Kryštůfek a jeho
mladší sestřička Sára. Společně s nimi můžete prožít neobyčejné letní dobrodružství a pěkně se nad
úkoly pobavit a vyřádit.

Žánr

Obor

Formát

Vychádza 9. 5. 2017

výchova 210 × 297 mm
grafomotorika a pedagogika
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
64

Miroslav
Růžek

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

4+

978-80-266-1097-7

7,49 EUR

příroda

příroda
a zahrada

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

–

Fantastické experimenty
v kuchyni

Zoohrátky se zvířátky

The Exploratorium

Jana Svobodová

Proměň svou kuchyň na špičkovou laboratoř! Nepotřebuješ k tomu žádné drahé vybavení ani speciální
chemikálie – vystačíš si s tím, co najdeš doma. Vytvoř si bublinkový gejzír, prozkoumej, zda máš chuťové superschopnosti, nech zmizet vaječnou skořápku nebo si vytvoř hodiny napájené obyčejným
citronem. Všechny pokusy, experimenty i triky jsou
podrobně popsané a jejich fungování je srozumitelně vysvětleno, takže zjistíš, jaké fyzikální, chemické
nebo biologické skutečnosti za nimi stojí.

Chceš proniknout do říše zvířátek, která potkáš
v ZOO, a vyrobit si půvabné drobnosti, které ti je
budou připomínat? Otevři tuto knížku a hurá do
toho! Čeká na tebe 16 zvířat – seznámíš se s tulivými rejnoky, roztomilou pandou, vysokánskou
žirafou i tajemným tapírem. Každý z nich se skrývá v jedné z kapitol, kde se o nich dozvíš spoustu
zajímavostí, a navíc v každé najdeš návod, jak si
vyrobit nějakou drobnost inspirovanou daným
zvířátkem. Kamarády ze ZOO, tak můžeš mít přímo
u sebe doma!

Žánr

Obor

Formát

populárně- 190 × 190 mm
knihy her
a nápadů -naučné pro děti brožovaná

–

1

Věk

ISBN

10+ 978-80-264-1448-3

Doporučená cena

9,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

populárně- 247 × 230 mm
knihy her
a nápadů -naučné pro děti vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
104

–

Náhradní kluk

Poušť v plamenech

Kasie Westová

Alwyn Hamiltonová

Když Gia dostane kopačky od svého přítele na parkovišti těsně před začátkem školního plesu, musí
rychle něco vymyslet. Vždyť svým přátelům měla
tuto noc dokázat, že Bradley existuje. A tak se rozhodne oslovit neznámého kluka a poprosí ho o laskavost – jestli by nemohl dvě hodiny předstírat, že
je její přítel. Akorát že po plese už na něj nedokáže
přestat myslet. Dokáže ho najít a vymotat se ze
všech lží? A co se stane, až se do jejího života vrátí
pravý Bradley?

Pouštní písek má v kostech. Jejím domovem je
Prachov, odkud ale musí utéct! Když se Amání
setká s Jinem, tajemným a neskutečně přitažlivým
cizincem, ví, že našla svou cestu ven. Nikdy se jí
ale nesnilo o tom, že bude utíkat před vražednou
sultánovou armádou s uprchlíkem hledaným za
velezradu. A určitě nečekala, že se do něj zamiluje.
Ani to, že společně odhalí mocnou pravdu o tom,
kým Amání opravdu je.

Žánr
literatura
pro dívky

14

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
324

–

Věk

ISBN

Doporučená cena

8+

978-80-266-1096-0

9,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

6+

978-80-264-1447-6

11,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

Zkoumej, maluj, tvoř!

Počet stran Ilustrace Vydání
112

1

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-312-0

Doporučená cena

11,59 EUR

Žánr

Obor

Formát

dobrodružství, beletrie pro 130 × 200 mm
fantasy
mládež
brožovaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

12+ 978-80-7544-313-7

11,99 EUR
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Ilustrovaný muž
Ray Bradbury

Inspektor Hasengap a ﬁnanční
rada Dolnopolský zasahují

V roce 1951, rok po vydání Marťanské kroniky, vychází sbírka Raye Bradburyho Ilustrovaný muž. Třebaže v pořadí druhá, jde o první autorovu sbírku,
jež představila jeho triumfální vypravěčské umění
v překvapivých podobách od hororu přes science
fiction až po fantasy a poetickou vizi. Sbírka ve
své původní podobě vychází v češtině poprvé –
právě v té podobě, jak ji Ray Bradbury zamýšlel.
Ilustrovaný muž je milníkem v žánru science fiction
a jednou z nejdůležitějších sbírek v historii americké povídky.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Překlad

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

sci-fi

272

Jarmila
Emmerová

Vychádza 9. 5. 2017

Netuctový případ
a Zločin v nočním expresu

Ivo Hudeček
Jednoho rána kráčí finanční rada Dolnopolský do
svého úřadu a najde botu. Na tom by nebylo nic
podivného, pokud by v té botě nebyla i noha…
Nález obuté končetiny a potažmo celého lidského
těla změní panu Dolnopolskému život. Setkává se
s mladým inspektorem Hasengapem, který vládne
neortodoxními vyšetřovacími metodami. Nesourodá dvojice má před sebou dobrodružné vyšetřování
netuctového případu a zločinu v nočním expresu.
netuctovéh

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0637-8

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

detektivka,
humor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
232

David Böhm

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-259-0638-5

10,79 EUR

Originální Orientální
Omalovánky

Ondřej Kundra
a Tomáš Lindner

Vychádza 12. 5. 2017

Můj syn terorista

Obor

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

… hádanky a mudrosloví

Teroristy se nestávají jen muslimové. Nikdo není
vůči riziku džihádismu imunní. Tato zkušenost může
potkat každou rodinu. Ondřej Kundra z Respektu
s kolegou Tomášem Lindnerem líčí příběhy Evropanů, kteří odešli bojovat za Islámský stát a v řadě případů tam zemřeli. Proč byli ochotni se všeho vzdát,
včetně svého života? Co je vedlo ke konvertování, radikalizování se a přidání se k IS? Kniha mapuje i příběh jediného českého radikála, s nímž probíhá soud.

Žánr

Obor

Formát

non-fiction

ostatní

145 × 205 mm
vázaná

Jan Kafka
Vytříbené a nevšední omalovánky pro zábavu i relaxaci jsou doplněny citáty a jednoduchými mudroslovími starého Orientu v hádankách. Díky jejich
znalosti se můžete stát hvězdou každé společnosti či
večírku! V netradiční knížce najdete i tzv. rozdílovky
pro bystré hlavy vytvořené z úchvatných orientálních vzorů a ornamentů.

Počet stran Ilustrace Vydání
216

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0605-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

hrací knížka

hobby

205 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
96

–

1

Věk

EAN

Doporučená cena

8+

8594050423152

5,99 EUR

Žízeň
Jo Nesbo
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně vyučovat na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám několika žen,
které si daly schůzku přes Tinder. Vyšetřovacímu týmu v čele s Katrin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že obětem vždy zmizelo určité
množství krve. A tak je Harry povolán zpět do služby. Dopátrat se pravdy není ani pro něj jednoduché. Navíc je postaven před zásadní dilema:
dát přednost rodině, nebo vyšetřování.

Jedenáctý díl detektivní série plný nečekaných zvratů,
Harryho sarkastických poznámek
a svérázného chování.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Překlad

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

detektivka

beletrie
pro dospělé

130 × 200 mm vázaná

600

Kateřina Krištůfková

1

15+

978-80-7473-533-2

16,49 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

15

Vychádza 12. 5. 2017

Mořská panna

Temná Budapešť

Camilla Läckberg

Vilmos Kondor

Jednoho listopadového rána se po Magnusovi
Kjellnerovi slehla zem. Když obyvatel Fjällbacky
objeví při procházce se psem tělo zamrzlé v ledu,
je jasné, že Magnus nezmizel dobrovolně. Přítel
zavražděného, spisovatel Christian Thydell, dostává
už rok výhružné anonymní dopisy a nyní je jasné, že
odesílatel myslí své výhrůžky vážně a není radno si
s ním zahrávat. Aby policie dokázala případ vyřešit,
musí se vydat hluboko do minulosti…

Snil o fašistickém státě. Než stihl svůj sen zrealizovat, zemřel. Novináře Gordona však více než smrt
premiéra zasáhne případ mrtvé ženy, která je nalezena ve vykřičené čtvrti s židovskou modlitební
knihou. Vyšetřování její smrti jej zavede hluboko
do odvráceného, temného světa Budapešti a do
nejvyšších mocenských kruhů, kde plánují provést
vraždy v napojení na nacistické Německo. A Gordon
ví, že svou židovskou minulost musí udržet v tajnosti…

Žánr

Vychádza 16. 5. 2017

detektivka

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

384

–

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0863-6

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie pro 145 × 205 mm
dospělé
vázaná

Bílé město

Idiot

Karolina Ramqvistová

Идиот

Citlivě napsaný románový a pevnými konturami načrtnutý psychologický portrét ženy, která kvůli lásce
k muži, jehož denním chlebem je zločin a násilí,
ztrácí sebe sama a hledá vnitřní sílu, jak vzít život
opět pevně do vlastních rukou. Dokáže zachránit
nejen sebe, ale i svou malou dceru, se kterou zůstala
sama? Kniha volně navazuje na titul Gangsterova
přítelkyně.

Fjodor Dostojevskij

Žánr
světová
beletrie

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-501-1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15,49 EUR

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Poslední začátek

16

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Vydání
1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-665-8

11,99 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
184

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-266-1099-1

10,79 EUR

Jeff Kinney

Před šestnácti lety zmizeli teenageři Katherine
a Matthew beze stopy po skandálu, který otřásl
světem. Clove Sutcliffová je ale nyní odhodlaná své
dlouho ztracené příbuzné zase najít. Jenže kde začít
hledat pár, který se podle všeho v každém klíčovém
historickém okamžiku reinkarnuje? Kdo vlastně
byli Kate a Matt? Proč se rodili zas a znova? A kdo
je tajemná Ella, která se Clove během pátrání znovu
a znovu připlétá do cesty?

Žánr

Tomáš Vašut

Deník malého poseroutky 11 –
Všechna sláva

Lauren Jamesová

romantika,
fantasy

272

Idiot zaujímá zvláštní postavení mezi romány
Fjodora Dostojevského. Je to autorův jediný román, ve kterém je hlavním hrdinou člověk kladný, až ideální. Hrdina, který věří, že vnitřní krása,
ušlechtilost a láska k bližnímu může zachránit svět.
Avšak střet knížete Myškina s realitou vede k tragickému konci… Publikace nabízí zjednodušenou
verzi románu, která je určena pro mírně pokročilé
studenty ruštiny, zrcadlový český překlad, komentáře gramatických a lexikálních jevů a poznámky
k ruským reáliím.

Počet stran Ilustrace Vydání
168

Počet stran Překlad

Na Grega toho začíná být trochu moc. Jediné, co mu
doopravdy jde, jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom,
že by si měl rozšiřovat obzory a dělat taky něco jiného.
Když Greg najde ve sklepě starou kameru, má konečně
v ruce důkaz svého nezměrného talentu, a hned začne
spřádat plány na hororový film. Čeká ho bohatství a velká
sláva… Ale je to chytrý plán? Nebo si jím jen přidělá starosti a ukáže se, že všechna sláva je vážně jen polní tráva?

Počet stran Ilustrace Vydání
352

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-315-1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

humor
pro děti

beletrie
pro děti

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

Jeff Kinney

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

10+ 978-80-7544-314-4

8,99 EUR

Distri Máj 2017

Fantastická zvířata

J.K. Rowlingová

J.K. Rowlingová

Pohádky, které jsou každému kouzelnickému dítěti
čteny na dobrou noc. Pohádky, které Hermioně odkázal Albus Brumbál. A také pohádky, které si Harry Potter málem přečetl příliš pozdě – právě v nich
totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec
zachránila život v boji tváří v tvář nejstrašnějšímu
černokněžníkovi všech dob – lordu Voldemortovi.

Alespoň jeden výtisk knihy Fantastická zvířata
a kde je najít vlastní téměř každá kouzelnická
domácnost v celé zemi. Nyní, po omezenou dobu,
mají i mudlové příležitost zjistit, kde žije pětinoh,
čím se živí kluběnka a proč není dobrý nápad nechávat za dveřmi mléko pro bodloše.

Žánr

Obor

Formát

fantasy

beletrie
pro děti

130 × 200 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

Jonny Duddle

3

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

8+

978-80-00-04707-2

9,99 EUR

fantasy

beletrie
pro děti

130 × 200 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

Jonny Duddle

Revoluce zevnitř

Jak myslí a jednají ti
nejúspěšnější a nejlépe placení

Probuďte v sobě 3 PRINCIPY,
které navždy změní vás život

Brian Tracy

Michael Neill

Jak docílit finanční nezávislosti a zbavit se existenčních obav? Jak se naučit klást ty správné otázky a nacházet ty správné odpovědi? Jak se naučit
myslet v souvislostech a v dlouhodobé perspektivě? To vše vás naučí Brian Tracy, jeden z nejlepších
světových odborníků v oblasti osobního rozvoje.

Autor bestsellerů Michaell Neill v této malé knize
představuje zajímavý pohled na život, který převrací úplně naruby tradiční psychologii. Sdílí se čtenáři
jednoduché principy, které vysvětlují, odkud pocházejí naše pocity a jak se naše vnímání života může
změnit k lepšímu během několika málo okamžiků,
když se „přeladíme dovnitř“. Pomůže vám probrat
se z transu života a naladit se opět na sebe. Jediná
kniha, kterou potřebujete v životě přečíst.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
184

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0608-9

Doporučená cena

11,99 EUR

Žánr

Obor

Jak to hrát s lidmi

Smrtící DNA

11 triků, které vás dostanou tam,
kam chcete

Franck Thilliez

Můžete si myslet, že jen ambiciózní a nemilosrdní
lidé se sklonem k sebeprosazování se dostanou na
vrchol. Dnes ale právě osoba, která má ty nejlepší
vztahy s ostatními lidmi, dosáhne všeho, co chce.
Doma, v práci i v životě.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
272

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

Počet stran Ilustrace Vydání
144

–

Věk

ISBN

Doporučená cena

8+

978-80-00-04710-2

9,99 EUR

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

14+ 978-80-265-0606-5

10,79 EUR

Postgraduální studentka Eva Loutsová byla zavražděna během svého výzkumu v Centru primatologie
nedaleko Paříže. Zpočátku se zdálo, že jde o brutální útok šíleného zvířete, ale zdá se, že všechno je
mnohem komplikovanější… Komisař Sharko a Lucie Henebelleová musí vyřešit případ, dřív než si TO,
co zabilo Evu Loutsovou, přijde i pro ně…

Dave Kerpen

psychologie
kariéra
165 × 235 mm
pro každého a osobní rozvoj brožovaná

Formát

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

2

Vychádza 19. 5. 2017

Pravidla úspěchu

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Vychádza 16. 5. 2017

Bajky barda Beedleho

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-499-8

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
432

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-660-3

Doporučená cena

14,49 EUR

17

Vychádza 22. 5. 2017

Andersenovy pohádky A1/A2

Velký Gatsby

Dvojjazyčná kniha pro začátečníky

The Great Gatsby

Jana Navrátilová

Anglictina.com

Prostřednictvím dvojjazyčného vydání pěti vybraných
příběhů si čtenáři mohou vyzkoušet, jak si poradí se
souvislým německým textem. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro začínající studenty němčiny. Český
zrcadlový překlad umožní zájemci obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Za
každou pohádkou následuje dvojstránka s otázkami,
úkoly a hádankami.

Mnozí z nás vzpomínají na některé z velkolepých
filmových zpracování Fitzgeraldova úspěšného
románu. Na okázalých večírcích se opět ponořte do
rytmu jazzového věku a nahlédněte do života high
society. Všechny texty jsou v angličtině. Nemusíte
se však obávat, že byste textu neporozuměli. Je
napsaný zjednodušenou angličtinou tak, aby vyhovoval potřebám čtenáře byť jen mírně pokročilého. Na každé stránce naleznete český zrcadlový
překlad a na webu si můžete stáhnout nahrávku
namluvenou rodilými mluvčími.

Žánr

Obor

Formát

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
88

–

1

Věk

ISBN

10+ 978-80-266-1104-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

7,99 EUR

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
184

–

1938 Neporaženi

Moře pod Oděsou

Jan Drnek

Clive Cussler

Příběh této jedinečné historické mystifikace začíná
přesně tam, kde skončila předchozí kniha 1938 Věrni zůstaneme - tedy v noci 30. září, těsně předtím,
než zazněly první výstřely války o Československo.
Po odmítnutí mnichovské dohody i kapitulace byla
válka s Německem nevyhnutelná, už nebylo otázkou zda, nýbrž kdy. Dechberoucí popis osudového
střetnutí, plný propracovaných detailů jednotlivých
bojových operací a lidských příběhů, je však také
zajímavou úvahou na téma národního uvědomění
a pospolitosti.

Dirk Pitt pracuje v Černém moři na ohledání vraku
osmanské lodě, když zachytí nouzový signál nákladní lodi Krymská hvězda. Záchranná mise však není
úspěšná a po připlutí nacházejí pouze mrtvá těla
a všudypřítomný pach střelného prachu. Okamžitě
zahajují vlastní pátraní po příčinách potopení, a čím
dále se ve svém vyšetřování dostávají, tím více se
ocitají ve zběsilém kolotoči událostí. Záhadná radioaktivita, pašeráci, ruská mafie i komisaři Europolu – a to vše je pouze začátek něčeho mnohem
většího…

Žánr

Obor

Formát

military

historie
a military

165 × 235 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
480

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1481-0

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

thriller

Jenna Evans Welchová

18

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
384

–

1

ISBN

Doporučená cena

Věk

ISBN

11,99 EUR

Doporučená cena

14+ 978-80-264-1482-7

15,49 EUR

Jiří Plšek

Lina tráví prázdniny v Toskánsku, ale nemá náladu
na pláže nebo památky. Je v Itálii jenom proto, že
si máma před smrtí přála, aby poznala svého otce.
Ale proč by měla poznat otce, který se za celý její
život ani neukázal? Pak se jí ale dostane do rukou
deník, který si její máma vedla, když žila v Itálii.
A Lina najednou objevuje magický svět tajných
lásek, nádherného umění a skrytých pekáren
a odhaluje tajemství, které změní vše, co si myslela
o mámě, otci, a dokonce i sama o sobě.

Žánr

Formát

Věk

14+ 978-80-266-1108-0

Lexikon kávy
... prostě milujeme kávu

Láska & gelato

literatura
pro dívky

Obor

beletrie 165 × 235 mm
pro dospělé
vázaná

1

Málokdo si bez kávy dokáže představit začátek
dne. Je to první, co nabízíme všem návštěvám,
přátelům a známým. Denně jí na celém světě vypijeme přes dvě miliardy šálků. Tento malý lexikon
vám jednoduchou formou odpoví na základní
otázky ze světa kávy. Zjistíte, jak rozeznat Arabicu
od Robusty, jaké kávové nápoje si můžete v kavárnách objednat. Dozvíte se ale i něco o kavárenském
prostředí a na konec dostanete i pár kulinářských
tipů. Věřte, že to nakonec řeknete i vy… Prostě
milujeme kávu!

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-332-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

hobby

hobby

195 × 175 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
72

Tereza Jirků
Váňa

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-264-1480-3

9,99 EUR
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Mistrovství –
Microsoft Windows 10

10 nejlepších příspěvků
z Harvard Business Review

Ed Bott, Craig Stinson
a Carl Siechert

Kolektiv autorů

Nahlédněte pod pokličku Windows 10 a seznamte
se i s těmi nejvzdálenějšími zákoutími systému.
Trojice zkušených autorů vás jednoduchou a přímočarou formou seznámí s poslední verzí nejrozšířenějšího desktopového operačního systému a naučí
vás jej nejen efektivně používat, ale i nastavovat
a spravovat, aniž byste museli být proškolenými
profesionály. V knize najdete i celou řadu užitečných
tipů z praxe.

Žánr

Obor

Formát

Windows

počítače

167 × 225 mm
vázaná

Pokud byste o efektivní komunikaci neměli číst
nic jiného, stojí za to přečíst si těchto 10 vynikajících příspěvků z Harvard Business Review. Světoví
experti na problematiku komunikace dávají rady,
jak co nejefektivněji komunikovat v nejrozmanitějších situacích a jak se zachovat, aby komunikace
proběhla za všech okolností ku prospěchu zúčastněných stran.

Počet stran Ilustrace Vydání
720

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4869-3

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

kariéra
145 × 205 mm
management a osobní
rozvoj
vázaná

40,00 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
204

–

Typologie osobnosti
v medicíně:
lékaři, sestry, pacienti

Tři případy policejního
komisaře Pobudy

Michal Čakrt

F. X. Pobuda je policejním komisařem pražského
obvodu Holešovice-Bubny. Dokáže spolu se svými
spolupracovníky vyřešit hned tři zapeklité případy? V Případu velocipedisty řeší smrt závodníka,
v Případu zlatnice Galipetrové loupežnou vraždu
v samotném středu Prahy, jejíž stopy ale vedou až
do Pobudova obvodu, v Případu zeleného brouka
záhadnou otravu manželky fotografa, přičemž
není jasné, jak k ní vlastně došlo.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
272

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7261-497-4

14,49 EUR

Jiří Slavíček

Autor se obrací k pracovníkům ve zdravotnictví.
Lékaři vedeni dobrými úmysly často zacházejí
s pacienty tak, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno, pokud by se ocitli v téže situaci. Pacienti se
ale mnohdy liší od osobnostního typu lékařů, jimž
kniha poradí, jak s pacienty, ve shodě s jejich typem
osobnosti, jednat. Medicínští profesionálové najdou
v knize cenné rady, jak lépe řídit svůj čas, jak sdělovat pacientovi nepříjemnou zprávu i jak ho přesvědčit o nezbytnosti změny životního stylu.

psychologie
kariéra
165 × 235 mm
pro každého a osobní rozvoj brožovaná

Vychádza 26. 5. 2017

O komunikaci
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1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-496-7

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

detektivka

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-267-0838-4

12,99 EUR

Vychádza 30. 5. 2017

Východ
Andrzej Stasiuk
Andrzej Stasiuk se pokládá za člověka Východu. Východ pro něho znamená jak patriarchální způsob života na polském venkově v době jeho
dětství, tak zkušenost z doby prožité v komunismu. Aby se dobral jádra problému, tedy i odpovědi na otázku po smyslu vlastní existence,
podnikne cestu do „epicentra metafory“ – na Východ nejvýchodnější – na Sibiř, do Mongolska a Číny. Nezajímá se ovšem o nějaké pamětihodnosti či turistické atrakce, jde mu o vlastní dojmy, reflexe a pocity, o konfrontaci vzpomínek s realitou.

Myšlenkově podnětná a inspirující kniha
o podstatě Východu.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Překlad

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

non-fiction

non-fiction

130 × 200 mm vázaná
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1

15+

978-80-7473-531-8

14,49 EUR
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