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Editoriál

Ahojte, kamaráti!
Ako sa máte tieto dni? Je to iné ako
obyčajne však? Učíte sa doma s rodičmi?
A už to celé trvá trošku dlho? Je to však
i na niečo dobré 😊 mnohí z vás sa už
teraz tešia do školy, na spolužiakov,
na pani učiteľky i na úlohy.
Dôležité je, že ste všetci doma zdraví –
vy, vaši rodičia, súrodenci i starí rodičia!
Úlohy a domáce práce nie je jediné,
čo môžete doma robiť. Dobrá kniha je
naozaj super kamoška!
Pripravili sme pre vás katalóg s knihami,
ktoré vás odvejú vás do krajiny fantázie
a dobrodružstva 😊.

Presvedčte sa sami a prelistujte si
katalóg a objednajte si ich priamo
s rodičmi s dodaním až domov.
Ceny kníh sú u nás o 20 – 50% nižšie
ako v kníhkupectvách!
Objednávku môžete zrealizovať
na www.albatrosmedia.sk.
Pred potvrdením objednávky a na
uplatnenie zľavy vyplňte zľavový kód
LETO2020.

S dobrými knihami čas rýchlejšie ubehne.

Váš KMČ Albatros

Tip Albatrosu

Stolové hry

Novinka!

5 hier na doma aj na cesty

Zatoč a hraj!

Zahraj si s priateľmi či rodinou päť napínavých stolových
hier a uži si skvelú zábavu. Hrať môžete doma, pri vode
alebo aj na cestách.
Budete sa rútiť po pretekárskej dráhe, putovať na
medvedí piknik, lietať vesmírom, prepletať sa pomedzi
hady alebo hrať Človeče, nehnevaj sa! s dinosaurami.

ia!
Kocky sú v knihe a nikdy sa nestrat

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
12 strán, 211 x 249 mm
krúžk. väzba, pre deti od 5 rokov

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

2 Klu
mladých čitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros
Klubb mladých

Zau jímavosti o prírode

Včelí úľ

Jitka
Petřeková

Poodhaľte tajomstvo včiel a zistite, ako to
chodí vo včeľom úli.
Sledovali ste niekedy včely na lúke alebo blízko
včelieho úľa a pýtali ste sa sami seba, kto im
velí? Včelia kráľovná alebo niekto iný? A čo
všetko musia včely urobiť, než vyrobia med?
Podobné otázky napadajú mnohým z nás, ale nie
každý mal tú možnosť nazrieť do včelieho úľa.
Teraz je to možné.
Táto kniha obsahuje Encyklopédiu včiel a tiež
priestorový model včelieho úľa, vďaka ktorému
sa čitatelia oboznámia s každou jeho časťou.

7,95 €
cena KMČ
http://bit.ly/Vceli_ul

Mravenisko

bežná cena: 9,99 €
40 strán, 250 x 250 mm
pevná väzba, pre deti od 4 rokov

Jitka
Petřeková

Poodhaľte tajomstvo mravcov a zistite, ako
to chodí v mravenisku
Pozorovali ste niekedy hemženie tisícov mravcov
v najbližšom okolí mraveniska a premýšľali, čo sa
deje v tej veľkej kope ihličia pri päte statného
smreka? Podobné otázky napadajú mnohým
z nás, ale nie každý mal príležitosť nazrieť do
mraveniska. Teraz je to možné. Táto kniha
obsahuje priestorový model mraveniska, vďaka
ktorému sa čitatelia oboznámia s každou jeho
časťou. Zistíte, ako mravce žijú, čím sa živia a čo
celý deň pri svojom zhone za potravou robia.

7,95 €
cena KMČ
http://bit.ly/mravenisko

bežná cena: 9,99 €
40 strán, 250 x 250 mm
pevná väzba, pre deti od 4 rokov
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Rozprávkové príbehy

Labková patrola - Nové 5-minútové
					 rozprávky
Pridajte sa k neohrozeným šteniatkam
z Labkovej patroly a zažite s nimi ďalšie
úžasné dobrodružstvá!
Tím statočných labiek vyráža do akcie! Vaši
obľúbení hrdinovia sú späť a čakajú ich ďalšie
napínavé dobrodružstvá. Teraz sa vydajú do
tajuplnej jaskyne, aby zachránili superšteňa Apolla,
a v ponorke sa dokonca pozrú až na samé dno
oceána. K Labkovej patrole sa pripojí aj celkom nový
člen tímu: Tracker, šteniatko z hlbokej džungle.

9,60 €
cena KMČ

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

Labková patrola - Megamaľovanky 					 Labky, do centrály!
Hádanky a maľovanky podľa obľúbeného
televízneho seriálu
Všetky labky do centrály! Vyfarbite si obrázky
a vylúštite hádanky so svojimi obľúbenými
kamarátmi z Labkovej patroly!

Novinka!
3,60 €
cena KMČ

4 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 4,49 €
64 strán, 197 x 273 mm
mäkká väzba, pre deti od 5 rokov

Rozprávkové príbehy

Ľadové kráľovstvo a Ľadové kráľovstvo 2 Filmové príbehy Novinka!
Ponorte sa do filmových príbehov vášho
obľúbeného Ľadového kráľovstva!
V tejto knihe nájdete pokračovanie nesmrteľného
príbehu Elsy, Anny i Kristoffa so Svenom a Olafom.
Kráľovnej Else znie v hlave tajomný hlas a láka ju do
neznáma. Elsa ho nasleduje, pretože dúfa, že sa od
neho dozvie, odkiaľ pochádza jej čarovná moc.
Cesta ich zavedie do Začarovaného lesa, kde zistí,
že najskôr musí napraviť krivdy z minulosti. Až potom
Elsa dorazí k bájnej rieke Ahtohallan a tam objaví,
kým v skutočnosti je a kde je jej miesto v živote.

10,80 €
cena KMČ

bežná cena: 13,49 €
192 strán, 197 x 267 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Ľadové kráľovstvo - 2 nové príbehy Rodinné záležitosti, Zbierka cenností
Dva nové príbehy z Arendelle s hlavným hrdinom
Olafom!
Vydajte sa s Olafom nakúpiť zásoby na tajný večierok.
Zoznámite sa s farmárom Andersonom, mlynárom
Millerom a kvetinárkami Violet a Vitou. Dozviete sa,
prečo je rodina tou najdôležitejšou istotou v živote.
V druhom príbehu vás Olaf zavedie do arendellskej školy,
kde zistíte, aká veľká je jeho zbierka vrelých objatí.
Objavte spolu s Olafom silu a zmysel skutočného
priateľstva.

Super cena!

5,00 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
48 strán, 205 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov
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Pre dievčatá

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!

Zápisník na zips!
7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
96 strán, 150 × 210 mm
pevná väzba, pre dievčatá od 7 rokov

Mortina a Tajomné jazero
Barbara
Cantini

Dobrodružstvá dievčatka – strašidla pokračujú!
Konečne nastali prázdniny! Mortina odchádza do vily
Ozdôbky tety Megery pri Tajomnom jazere. Pokojné
dni naruší príchod úradníka, ktorý chce dať vilu do
dražby. Podarí sa Mortine a jej rodine vilu zachrániť?

5,60 €
cena KMČ

6 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 6,99 €
48 strán, 144 x 207 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Pre dievčatá

Denník pre kamošky

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
http://bit.ly/Dennik_pre_kamosky

Môj žiarivý život

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

Novinka!

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

bežná cena: 6,99 €
48 strán, 110 x 151 mm
krúžk. väzba, všetky dievčatá
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Zvieracie príbehy

Julinka - malá zverolekárka 1 			
Domov pre zvieratká
Rebecca
Johnson

Novinka!

Volám sa Julinka
a až budem veľká, chcem byť zverolekárka.
Volám sa Julinka a až budem veľká, chcem byť
zverolekárka. Starostlivosť o zvieratká preto chcem
začať trénovať čo najskôr. Mám však len psa Cézara
a dve morčatá. To je, bohužiaľ, dosť málo. Spolu
s kamarátkou Zuzkou ale vieme, čo s tým.
Máme tajný plán - otvoríme si zvierací hotel.

3,60 €
cena KMČ

bežná cena: 4,49 €
88 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Krásne príbehy
o ľuďoch
s dobrým
srdcom, ktorí
pomáhajú
zachraňovať
zvieratká.

4,40 €

Zvierací záchranári - Hľadá sa šteniatko
Zvierací záchranári - Opustený ježko
Zvierací záchranári - Plachý poník
8 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

cena KMČ
bežná cena
5,49 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
144 strán, 129 × 193 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Zvieracie príbehy

Zvieratká z Kúzelného lesa 				 Mačička Tinka

Lily
Small

Vitajte v Kúzelnom lese, o ktorý sa starajú
roztomilé zvieratká a kde vo vzduchu vonia mágia.
V Kúzelnom lese nastal čas, keď sa koná každoročný
letný tábor! Mačička Tinka už sa nevie dočkať, ako strávi
zábavný víkend so svojimi priateľmi. Môže však pekné
chvíle prekaziť jej strach z vody, ktorý pred všetkými tají?
Bonus navyše – na konci knižky nájdete pár zábavných
úloh inšpirovaných príbehom.

Novinka! 4,80 €
cena KMČ

bežná cena: 5,99 €
128 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Zlá Cica 3: Zlá Cica verzus strýko Albert
Strážiť zlú Cicu? Nočná mora!

Nick
Bruel

Pripravte sa na poriadny chaos! Majitelia zlej Cice
a Hava odišli na celý týždeň preč, a tak svojich
miláčikov nechali so starým dobrým strýkom
Albertom, ktorý sa má o nich zatiaľ starať. Ale ako
to zvládne? Pomôžu mu jeho slávne rady? Naozaj
vie o mačkách všetko? A dokáže vôbec prežiť?
Je tu tretí príbeh zlej Cice, plný zúbkov, pazúrikov
a prskania. A máte sa na čo tešiť, pretože dobrácka
nešikovnosť strýka Alberta v kombinácii
s náladovosťou zlej Cice sa postarajú o skvelú
zábavu!

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
160 strán, 140 x 203 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov
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Tip Albatrosu

Čo učky nevidia

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...

Bestseller!
7,20 €
cena KMČ

Očko špehúň

Gabriela
Futová

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

Miroslav
Regitko

Ahoj, volám sa Očko. Vyskúšal som
všetky možné krúžky, ale krúžok
detektívov som nenašiel...
Čo to ten brat zase stvára? Aj mamka sa
už strachuje – zrazu sa len sprchuje
a voňavkuje ako dáka fiflena. Očko musí
prísť celej veci na koreň! Vrhne sa do
pátrania a zistí: kto ukradol bicykle, kto
zničil v škôlke preliezky a, hrôza! – koho brat
Šimon pobozkal. Pozerať sa na bozkávačov
je síce fúúj, ale je rozhodnuté. Žiadny futbal,
žiadne džudo: Očko bude detektívom!!!

7,40 €
cena KMČ

10 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 9,99 €
144 strán, 200 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Tip Albatrosu

Mach a Šebestová na prázdninách
Miloš
Macourek

Adolf
Born

Mach a Šebestová a ich prázdninové
dobrodružstvá.
Mach a Šebestová sú slávni žiaci z 3.B., ktorí majú
čarovné slúchadlo a prázdniny trávia na dedine
u starých rodičov Šebestovej. A čože sa dá
s takým slúchadlom v lete robiť? Takýto zázračný
predmet dokáže pričarovať hoc aj džungľu do
pokojnej dedinky, môže poslať pána suseda
maliara na učenie k Leonardovi da Vincimu do
15. storočia, premeniť Macha na neobyčajné
zviera, splniť životný sen pani Janderovej
a napríklad aj pomôcť riaditeľovi cirkusu.

7,40 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
152 strán, 235 x 235 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Prázdniny u starej mamy
Odporúča MŠVVaŠ SR!

Ružena
Smatanová
Ľubica
Suchalová

Pripomeňte si leto plné dobrodružstiev, voľnosti,
nových zážitkov a pocitov – vhodné ako doplnkovú
literatúru.
Na dedine je toľko úžasných vecí! Jurko a Elenka sú
mestské chúdence, ako hovorí ich babička, a preto sú
u svojich starkých na prázdninách. Celé dni sa kúpu pri
starom mlyne, skúmajú zákutia starej pajty či tajomnej
povaly, skáču z kozla, hrajú sa s chlapcami a dievčatami
od susedov a spoznávajú veci, o ktorých sa im v meste
ani nesníva. Skrátka, leto plné dobrodružstiev, voľnosti,
nových zážitkov
a pocitov.
bežná cena: 8,99 €

7,20 €

cena KMČ

80 strán, 163 x 238 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov
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Dievčenské príbehy

Emily Windsnapová 1:
Tajomstvo Emily Windsnapovej
Liz
Kesslerová

Na súši obyčajné dievča,
vo vode čarovná morská víla!

Novinka!

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

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

Ako nakresliť jednorožca
Sophie
Schrey

Lulu
Mayo

Nauč sa nakresliť čarovného jednorožca
a plno ďalších roztomilých zvieratiek.
Kreslenie ešte nikdy nebolo také zábavné.
Použi jednoduché tvary v piatich krokoch
a zvieratko bude hotové. Nájdeš tu kopu
zaujímavých tvorov – od milučkej pandy,
cez veselú lamu až k lenivému leňochovi.
Tak vezmi do rúk ceruzku a vyskúšaj si to!

5,60 €
cena KMČ
https://bit.ly/Ako_nakreslit_jednorozca

12 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 6,99 €
64 strán, 180 x 230 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

Dievčenské príbehy

Môj tajný jednorožec 1:
Čarovné zaklínadlo

ka!!
No
vinka
Novin

Linda
Chapmanová

Biz
Hull

Pssst, je to tajomstvo, ale Laurin poník je
v skutočnosti čarovný jednorožec!
Laura sa konečne dočkala – spolu s rodinou sa
presťahovala na farmu, a tak teraz dostane vlastného
poníka! Súmraka si vyberie na dražbe koní a okamžite vie,
že k nej patrí! Ale Súmrak nie je obyčajný poník. Čarovné
zaklínadlo zo starej knihy odhalí jeho tajomstvo a umožní
mu stať sa tým, kým skutočne je…

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
112 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Svet plný jednorožcov!
Nasleduj kúzelnú dúhu a rozkošné
jednorožce v tomto štýlovom
poznámkovom bloku.
Vyber si z deviatich úžasných druhov
samolepiacich lístočkov a použi ich,
kedykoľvek chceš.
Blok sa ti určite zíde na písanie listov tvojim
kamarátkam a rodine.

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
60 strán, 160 x 210 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov
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Dievčenské príbehy

Dusty 1:
Priatelia na celý život

Jan
Andersen

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

Hviezdni priatelia 2
Uväznené prianie

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

Linda
Chapmanová

Magická kniha o hviezdnej mágii.
Veriť v kúzla – povinné!
VERÍTE V KÚZLA?
Lebo Ionie a jej kamarátky áno! Dobrodružný svet mágie
sa však pred nimi otvorí až po tom, ako sa stretnú
s Hviezdnymi zvieratami. Keď sa dievčatám
z gymnastického družstva začne záhadne lepiť smola
na päty, Hviezdne zvieratá vycítia, že za to môže temná
mágia. Sú však ich kúzelné schopnosti dostatočne silné,
aby sa im podarilo nad zlými čarami zvíťaziť?

6,40 €
cena KMČ

14 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 7,99 €
160 strán, 130 × 200 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Dievčenské príbehy

Víchor: Spolu sme slobodní

Carola
Wimmerová

Neboj sa nasledovať svoje sny.
Mika je poriadne naštvaná. Učiteľ ju nechal
prepadnúť, čo pre ňu znamená jediné – miesto
letného tábora, kam sa chystala s kamarátkou,
sa bude celé prázdniny učiť! A to na vidieku,
v žrebčinci svojej doposiaľ nepoznanej babičky.
Mike však ani nenapadne, aby celé leto strávila
s nosom v knižkách a pod dohľadom len o kúsok
staršieho Sama. V najtmavšom kúte stajní objaví
divokého a plachého žrebca Víchra –
a s prekvapením zistí, že rozumie reči koní!
Lenže neskrotného koňa sa chystajú utratiť…

7,20 €
cena KMČ

Magické zvieratá Škrečkove čary

bežná cena: 8,99 €
160 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Novinka!
Holly
Webbová

Medzi magické zvieratá v obchode Lottinho strýka
pribudne nebojácny škrečok Giles.
Čarovné dobrodružstvá jedenásťročnej Lottie pokračujú!
Je veľmi šťastná, že môže bývať v obchode
s chovateľskými potrebami svojho strýka a rozprávať sa so
zvieratkami, ktoré tam žijú. Sama pritom zdokonaľuje svoje
schopnosti. Do ulice sa však nasťahuje nová susedka,
ktorej čarodejnícke schopnosti sú mocnejšie než Lottine
a ktorá rada spôsobuje problémy…

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
128 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Leto
Leto 2020
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Komiksové príbehy

Ako si vycvičiť draky -

Jazdci z Berku 4: Čierny pasažier
Simon
Furman

Iwan
Nazif

Novinka!

Hrdinovia z filmu Ako si vycvičiť draka sa na vás
tešia v novom dobrodružnom komikse!
Nový študent, pekný a odvážny mládenec Hroar, rozvíri
pokojné vody Dračej akadémie. Rýchlosť, s akou rastie
jeho obľuba medzi ostatnými kamarátmi, je Štikútovi
veľmi podozrivá… a nie je ďaleko od pravdy.

Komiks!

4,80 €
cena KMČ

bežná cena: 5,99 €
64 strán, 152 x 228 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Simon
Furman
Iwan
Nazif

4,80 €

cena KMČ
bežná cena
5,99 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
Ako si vycvičiť draky - Jazdci z Berku 1: Dračie pristátie

64 strán, 152 x 228 mm
mäkká väzba,
pre deti od 8 rokov

Ako si vycvičiť draky - Jazdci z Berku 2: Nebezpečenstvo hlbočiny
Ako si vycvičiť draky - Jazdci z Berku 3: Ľadový hrad
16 Klu b mladých čitateľov Albatros

Komiksové príbehy

Artur a zlaté lano

Joe
Todd-Stanton

Severská
mytológia!

Predstavte si hrobku s toľkými zákutiami,
že by mohla skryť najväčšie poklady sveta...
A to je len začiatok!
Predstavte si hrobku s toľkými zákutiami,
že by mohla skryť najväčšie poklady sveta od
mumifikovaných pozostatkov starovekých panovníkov
po trblietavé meče bájnych rytierov. Ako sa dá vôbec
získať takáto zbierka? A kto je profesor Brownstone?
Vypočujte si príbeh prvého artefaktu tejto zbierky
a objavte starodávny svet Vikingov. Miesto plné
kúzelných predmetov, mocných bohov a fantastických
šeliem, nad
ktorými
bežná cena: 8,99 €
7,20 €
treba
56 strán, 190 x 260 mm
cena KMČ
zvíťaziť!
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Smradi 5

Aaron
Blabey

Záchvaty smiechu zaručené!

Najbláznivejší hrdinovia opäť v akcii.
Máme zlú správu!
Nadišiel koniec sveta.
Dobrou správou však je, že SMRADI sú späť a idú
ho zachrániť!
Budú si síce musieť „požičať“ raketu, v jednom
skafandri nájdu čosi fakt nechutné a pán Piraňa
možno zje priveľa fazuľových burrít, no bude to
naozaj také zlé? Také zlé?! Bude to príšerné.
Je to malý krok pre Tak trochu medzinárodnú
hrdinskú ligu, ale veľký skok pre SMRADOV.

6,40 €
cena KMČ

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

Leto 2020
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Komiksové príbehy

Kapitán Bombarďák 4:

Dav
Pilkey

Kapitán Bombarďák a pochybný plán profesora
Pokakaného

Pomsta šialeného vedca? Zdá sa, že bude musieť
zasiahnuť kapitán Bombarďák!
George a Harold vôbec nie sú zlí chlapci. No niekedy sa v škole
trochu nudia. Preto sa občas rozhodnú všetkým to tam trochu
spríjemniť. No nie je to od nich milé? Žiaľ, táto ich „milá stránka“
im vie z času na čas pekne zavariť. A keď sa ich novým učiteľom
fyziky stane profesor Pokakaný, George a Harold takmer spôsobia
obrovskú katastrofu – celú planétu sa totiž chystá ovládnuť šialený
vedec v gigantickom robotickom úbore! Kto prekazí pochybný plán
profesora Pokakaného?
Predsa KAPITÁN
bežná cena: 8,49 €
BOMBARĎÁK!

6,40 €

cena KMČ

160 strán, 130 × 190 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Dav
Pilkey

6,40 €

cena KMČ
bežná cena
7,99 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
Dobrodružstvá kapitána Bombarďáka

128 – 144 strán, 130 × 190 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Kapitán Bombarďák 2: Kapitán Bombarďák a útok hovoriacich záchodov
Kapitán Bombarďák 3: Invázia neuveriteľne protivných kuchárok z vesmíru
18 Klu b mladých čitateľov Albatros

Komiksové príbehy

Prosím, neotvárať! 2: Slizké!
Otvoriť či neotvoriť…?

Charlotte
Habersack

Fréderic
Bertrand

PROSÍM, NEOTVÁRAŤ! stojí na záhadnom balíčku, ktorý
Nemovi príde poštou. A on ho práve preto otvorí…
Pred Nemovými dverami leží ďalší balíček. Zdá sa, že Icy
nebol poslednou zmiznutou hračkou. On a jeho priatelia
v škatuľke nájdu zelený sliz, ktorý rozpráva a je dosť
šteklivý. Počasie sa okamžite zmení – začne pršať sliz!
A to veru nie je všetko…
Nemovi a Fredovi čoskoro chodí po rozume
len jedno: možno sa stanú milionármi!
Ale ako dostať príšerku domov?

V edícii už vyšlo:
7,95 €

7,95 €
cena KMČ

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

cena KMČ

5,60 €

5,60 €

5,60 €

cena KMČ

cena KMČ

cena KMČ

bežná cena
7,99 €

bežná cena
7,99 €

bežná cena
7,99 €

Plants vs. Zombies - Nový domov
Plants vs. Zombies - Železná jazda
Plants vs. Zombies - Explozívna huba

Jacob Paul
Chabot Tobin

Cena je rôzna
pre tituly.
80 – 88 strán, 152 × 228 mm,
mäkkä väzba, pre deti od 8 rokov

Leto 2020
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Pre chlapcov

Ja sa z tých rodičov raz zbláznim
Pete
Johnson

Nikalas
Catlow

Čo robiť, keď vás rodičia nútia upratovať si izbu?
Zabávač Louis je späť!
Ako vyhodiť vlastného otca?
Keď Louisov otec príde o prácu a stane sa „mužom
v domácnosti“, všetko je odrazu hore nohami!
Po tom, čo musí Louis čeliť jeho nejedlým receptom
či útočným papierikom, ktoré mu prikazujú upratať
si izbu, rozhodne sa, že otca treba zastaviť. Ale ako?
Ďalší úžasný príbeh o zabávačovi Louisovi a jeho
ťažko zvládnuteľných rodičoch – ešte zábavnejší
a poriadne nechutný!

7,20 €
cena KMČ

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

Gustáv Chmúrny a zlodej ľudí
Adam-Troy
Castro

Kristen
Margiotta

Vieš, kde je tvoj tieň?

Novinka!

Franka sa spolu s otcom a so sestrou prisťahuje do
nového mesta. V snahe zachrániť svoju mačku, ktorá
naháňa vlastný, veľmi podivne sa správajúci tieň, sa
ocitá v strašidelnom dome rodiny Chmúrnych. Okrem
množstva tieňov, ktoré nikomu nepatria, tu objaví
knižnicu plnú kníh, ktoré nikdy nikto nenapísal,
galériu sôch, ktoré, našťastie, nikto nevytvoril,
a zisťuje, že jej vlastný tieň môže mať svoj osobný život!
Dom by mohol byť celkom zábavný, keby ju v ňom
neprenasledoval Zlodej ľudí so svojou beštiou...

7,20 €
cena KMČ

20 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 8,99 €
224 strán, 130 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Dobrodružné príbehy

Tigrí tím Novinka!
Tajomstvo potopeného vraku
Thomas
C. Brezina

Pridajte sa k detektívom z Tigrieho tímu!
Nech vašej pozornosti neujde nič podozrivé! Príbeh sa
odohráva v malej nórskej dedinke, kde trávia Bea, Patrik a
Luk prázdniny. Dedina je zahalená tajomstvom. Pred rokom
sa tu odohralo nešťastie – do jazera sa zrútilo lietadlo.
Odvtedy sa nad jazerom vznáša tajomný svietiaci objekt.
Všetkých ovláda strach. Pomôžte našim priateľom pri
nebezpečnom pátraní!

Zázračná superlupa!

5,40 €
cena KMČ

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

Klub záhad - Zombi z jaskyne
Thomas
C. Brezina

Členovia Klubu záhad sa
opäť neohrozene púšťajú
do vyšetrovania!

Novinka!

Jupiter, Vicky a Nick zažili najstrašnejšie stretnutie
vo svojom živote: na pláži v San Angele narazili na
skutočného zombiho! Nikto im to však neverí a aj oni,
ostrieľaní členovia Klubu záhad, si spočiatku myslia,
že ide len o hlúpy žart, ktorý má odstrašiť
dovolenkárov. Realita je však úplne iná...
Vytiahnite superlupu a odhaľte, čo
sa za tým všetkým skrýva.
Superlupa!

5,40 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
128 strán, 123 x 180 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Leto 2020
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Pre chlapcov

Hviezdni rytieri 2 - Útok
robotroxov

Volajú sa Ben, Sammy a Mia – a stali
sa z nich Hviezdni rytieri! Bojujú za pravdu
a spravodlivosť – a za svetlo hviezd!
Na planéte Zem sú iba obyčajní školáci, v ďalekom
vesmíre však musia čeliť temnému grófovi Atroxovi
a armáde jeho robotroxov. Bojujú za pravdu,
spravodlivosť a za svetlo hviezd! Na planéte Anwyl bol
vyhlásený poplach. Robotroxovia sa totiž objavili na
mierumilovnej planéte Anwyl. Bojové stroje grófa Atroxa
tam hľadajú záhadnú knihu, v ktorej má byť ukrytá
pravda o tajomstve hviezd. Hviezdni rytieri majú strach,
ale ich odvaha je väčšia! A to všetko zoči-voči
robotroxom...

SUPER
CENA!

4,90 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
128 strán, 134 x 187 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Uväznený vo videohre

Dustin
Brady

Jesse
Brady

Máte radi videohry? A čo by ste spravili, keby
vás jedna uväznila?
Jesse Rigsby neznáša videohry – a má na to dobrý
dôvod. Jedna sa ho totiž snaží zabiť…
Po tom, čo Jesseho a jeho kamoša Erica vtiahne do
svojich útrob videohra Full Blast, ocitnú sa uväznení
v nebezpečnom svete plnom hrôzostrašných
mimozemšťanov. Hoci lietať s jetpackom na chrbte
či strieľať z blastera môže znieť ako vzrušujúce
dobrodružstvo, Jesse a Eric čoskoro zisťujú, že Full
Blast nie je len obyčajná hra. A čo ak v nej zostanú
uväznení naveky?

7,20 €
cena KMČ

22 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

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

Pre fanúšikov

Ako natáčať skvelé
videá na YouTube

Bestseller!
Brett
Juilly

Naučte sa vymýšľať, natáčať a strihať videá ako
známi youtuberi
Chcete natáčať zaujímavé videá? Chcete byť na YouTube
videní a zbierať subscriberov? Tak v tom prípade držíte
v ruke tú správnu knihu, ktorá vás naučí, ako natáčať
a strihať zaujímavé videá bez toho, aby ste si museli
kupovať hromadu drahého vybavenia. Slávnym youtuberom
sa môže stať ktokoľvek, tak prečo nie práve vy? Neváhajte,
vezmite kameru a vrhnite sa na natáčanie.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
136 strán, 167 x 225 mm
mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

Marvel Studios: Obrazový
				
sprievodca Novinka!
Adam
Bray

Objavujte a skúmajte fantastický svet a hrdinov
Marvel Studios!
POZRITE SI Iron-Manove brnenia • Star-Lordove
jedinecné quadblastery • Kultové uniformy Kapitána
Amerika • Levitacný plášt Doktora Strangea.
OBJAVTE Tajomstvá Kamenov nekonecna • Záhadnú
Zrkadlovú dimenziu • Silu Pymových castíc • Black
Pantherove elitné strážkyne Dora Milaje.
PRESKÚMAJTE Zlaté sály Asgardu • Obrovský
Helicarrier S.H.I.E.L.D.u • Špickové sídlo Tonyho
Starka a
ovela viac!
bežná cena: 19,99 €

15,95 €
cena KMČ

200 strán, 252 x 301 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Leto 2020
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Minecraft

Denník malého Minecrafťáka:
komiks
Novinka!
Cube
Kid

Obľúbená hra tentoraz v skvelom 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...

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
48 strán, 219 x 294 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Minecraft - Staviame:
				
Zábavný park
Postavte si vlastný zábavný park!
Tato oficiálna kniha od Mojangu vám ukáže, ako si
postaviť vlastný zábavný park! Nájdete v nej stavebné
plány na kolotoče, strašidelné zámky, vodopády i na
desivú horskú dráhu. Jednoducho postupujte podľa
návodu a čoskoro budete mať postavený celý zábavný
park, v ktorom si vychutnáte ten pravý adrenalín!

6,40 €
cena KMČ

24 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 7,99 €
80 strán, 148 x 210 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Minecraft

Minecraft Kroniky Woodswordu
			
3 - V hlbokých
vodách
Novinka!
Predstavte si, že ste sa ocitli priamo
v Minecrafte!
Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan. Táto skupinka
hráčov Minecraftu má tajomstvo. Ich učiteľka
prírodovedy vynašla okuliare na virtuálnu realitu,
ktoré ich môžu preniesť do hry... Tentokrát sa
dostanú priamo pod hladinu oceána.

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
144 strán, 148 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Minecraft - Začíname hrať
Kniha pre všetkých začiatočníkov!
Vydajte sa s touto knihou do nebezpečného sveta
Minecraftu. Vnútri nájdete mnoho úžasných
návodov a tipov, ako stavať a prežiť v divokom
Vonkajšom svete. Poriadne sa nadýchnite, čítajte
pozorne a nebojte sa, že urobíte zopár chýb.
Čoskoro z vás bude profesionál!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
64 strán, 216 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Fortnite

Fortnite - 100% neoficiálna
príručka pre profíkov
Hrajte ako profík!
Chcete začať hrať ako profesionál? Táto 100 %
neoficiálna príručka Fortnite pre profíkov vám pomôže
posunúť svoje budovateľské schopnosti na vyššiu
úroveň. Ak chcete na bojisku vyzerať skvelo, v tejto
knihe nájdete prehliadku tých najlepších dostupných
skinov a emotov.

7,95 €
cena KMČ

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

Fortnite Battle Royale:
Neoficiálna príručka bojovníka

Jason
R. Rich

Ovládnite všetky herné mechaniky, prekabáťte
nepriateľov a zostaňte nažive ako poslední
v najhranejšej hre na svete.
Naučte sa všetko od úplných základov až po pokročilé
a overené stratégie. Využite všetky zbrane, nástroje,
materiály a stavby na to, aby ste zdolali svojich nepriateľov.
Užijte si najpopulárnejšiu hru súčasnosti naplno vďaka
zručnostiam nadobudnutýmv tejto knihe a prežite až úplne
do konca!

6,40 €
cena KMČ

26 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 7,99 €
104 strán, 167 x 225 mm
mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

Roblox

Roblox - Kniha avatarov so
samolepkami
Kombinujte, spájajte
a vytvorte si vlastných
avatarov!

Jurie
Horneman

Bestseller!

Vytvorte si jedinečných avatarov do populárnych hier
Robloxu! Vydajte sa v rytierskej zbroji na výlet do hry
Theme Park Tycoon 2, oblečte si vojenskú uniformu
na úžasné parkúrové levely v Speed Run 4 alebo sa
vymóďte ako pirát na prvý školský deň v Roblox High
School.

6,80 €
cena KMČ

bežná cena: 8,49 €
56 strán, 245 x 300 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Roblox - Vo svete Robloxu
Jurie
Horneman

Vydajte sa s nami do fascinujúceho sveta
Robloxu!
Preskúmajte svet plný skvelých zážitkov, zoznámte
sa s talentovanými členmi komunity, prezrite si tie
najlepšie predmety z Katalógu a prijmite pozvanie na
exkluzívnu prehliadku sídla spoločnosti Roblox.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
72 strán, 216 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Dobroružné príbehy

Deltora - Lesy hrôzovlády
Emily
Rodda

Deltora je krajinou netvorov a kúzel...
Ukrutný Pán Tieňov sa chystá vtrhnúť do kráľovstva
Deltora a podmaniť si jeho ľud. Jediné, čo mu v tom
bráni, je Čarovný pás Deltory vysádzaný siedmimi
drahými kameňmi, ktorý má zázračnú a tajomnú moc.
Po tom, čo nepriateľ drahokamy ukradol a ukryl
na najtemnejších a najdesivejších miestach celého
kráľovstva, Deltora upadá pod nadvládu Tieňov.

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
128 strán, 130 × 197 mm
mäkkä väzba, pre deti od 11 rokov

Novinka!
Spirit Animals 7 Príbehy Veľkých strážcov

Brandon
Mull

Bonusový diel obľúbenej fantasy série.
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.

6,40 €
cena KMČ
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bežná cena: 7,99 €
184 strán, 140 × 205 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Fantasy

Magnus Chase a bohovia Novinka!
Asgardu - Thorovo kladivo
Rick
Riordan

Druhý diel trilógie inšpirovanej tajomnými
Vikingami a severskou mytológiou.
Volám sa Magnus Chase. Pred rokom o takomto čase
som vyberal smetné koše, spal pod mostom, flákal sa
s kamošmi Hearthom a Blitzom, vyhýbal sa policajtom
a snažil sa jednoducho prežiť ako bezdomovec. Pred
dvoma mesiacmi som z ničoho nič umrel v boji s ohnivým
obrom a prebral som sa v hoteli Valhala ako jeden
z Odinových bojovníkov einherjarov. Od svojho
znovuzrodenia som si už zvykol na veľa podivností.

11,95 €
cena KMČ

bežná cena: 14,99 €
456 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Časodejovia 1 - Kľúč k času
Natalja
Ščerba

Novinka!

Eflara je miesto, kde žijú tajomní čarodejníci,
ktorí vďaka silnej mágii môžu ovplyvňovať
plynutie času.
Dobrodružstvá Vasilisy, ktorá donedávne netušila, kto
je jej otec, naberajú veľmi rýchly spád. Kým vlastne
je? Vasilisa bývala až doteraz so svojou babičkou
a nemala ani potuchy o tom, že jej otec je mocný mág
krajiny Eflara. Keď sa potom sama ocitne v krajine
časodejov a víl, netuší, aké nebezpečenstvo tam na
ňu čaká. Nikto nevie, prečo sa tam zrazu objavila, ani
kým v skutočnosti je. Je to nešika, ktorá nepozná svoj
pôvod, alebo špiónka, ktorú poslal jej otec, aby mu
pomohla
získať trón?
bežná cena: 15,99 €

12,80 €
cena KMČ

336 strán, 152 x 228 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Leto 2020

29

Fantasy

Posolstvo jednorožcov 2 Zradné hory Dragor

Michaela
Burdová

Vydajte sa za dobrodružstvom do Lilandgarie, krajiny
posvätných jednorožcov! Tajomný príbeh pokračuje!
Vydajte sa za dobrodružstvom do Lilandgarie, krajiny
posvätných jednorožcov! Aj keď elfská princezná Aranis
spolu so svojimi druhmi našla strateného jednorožca, ich
cesta sa ešte ani zďaleka neskončila. Musia prejsť cez
zradné hory Dragor, kde vládnu draci.

Novinka!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
336 strán, 228 x 252 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

7,95 €

V edícii už vyšlo:

cena KMČ

Dardaria. Ako sa stať geekom
a nezblázniť sa
Marián
Kubicsko

Brian
Terrero

Novinka!

Úžasná kniha slovenského autora Mariána
Kubicska zo sveta hier a geekov.
Dardaria potrebuje tvoju pomoc! Kráľovstvá padli, keď
sa z útrob zeme, z hĺbky morí a z temných mračien
vyrojili strašidelní démoni a ich prisluhovači. Vysávajú
z krajiny mágiu, ničia všetko, čo je živé. Beny a Zuza
podľahli volaniu Dardarie už dávno. Všetko sa zmení,
keď sa k nim pridá Oskar, ktorý má od geeka poriadne
ďaleko. Hoci musí cez deň drať školské lavice, po
nociach uteká s kamošmi na bojové polia v Dardarii.

9,60 €
cena KMČ

30 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 11,99 €
296 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 12 rokov

TipTeen
Albatrosu

Pôjdem tam, kam pôjdeš ty
Novinka!

Nina
LaCour

Jeden z najlepších tínedžerských debutov!
V tú noc Ingrid sľúbila Caitlin: „Pôjdem tam, kam
pôjdeš ty.“ Na druhý deň je však všetko inak. Ingridin
náhly odchod zastihne Caitlin nepripravenú. V novom
živote bez fotografií, smiechu, hudby a radostí, ktoré
spolu zdieľali ako najlepšie kamarátky, nenachádza
svoje miesto. Ingrid však na papier zaznamenala
svoje bolestivé zbohom. Caitlin na stránkach plných
žiaľu odznova prežíva svoju obrovskú stratu a snaží
sa nájsť nádej do budúcna.

9,60 €
cena KMČ

Toto leto patrí nám

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

Novinka!

Jenny
Hanová

Záver úspešnej slnkom zaliatej série LETNÁ
LÁSKA od obľúbenej autorky Jenny Hanovej.
Ľúbila som v živote iba dvoch chalanov a obaja mali
priezvisko Fisher. Conrad bol prvý a ľúbila som ho
tak, ako možno ľúbiť iba raz v živote. A potom tu bol
Jeremiah. Keď som pozrela na Jeremiaha, videla
som minulosť, súčasnosť aj budúcnosť.
Moje dve veľké lásky. Tuším som vždy vedela, že raz
sa stanem Belly Fisherovou. Len som netušila, že sa
to stane takto.

8,90 €
cena KMČ

bežná cena: 10,99 €
264 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 12 rokov
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Zau jímavosti o prírode

Vtáky našich lesov

Novinka!

Caz
Andra
Buckingham Pinnigton

Po stopách vtáčieho spevu
Pozorovať voľne žijúce vtáky je veľké, ale
nie práve ľahké dobrodružstvo. Preto je
dobré, aby sme išli do prírody pripravení
a oboznámení s tým, čo môžeme vidieť,
a v našom prípade aj počuť. Či už pôjde
o vyhlásených majstrov spevu alebo
známych krikľúňov. Vďaka tejto knižke sa
môžete naučiť rozoznávať jednotlivé vtáky
podľa zvukov a dozviete sa veľa
zaujímavostí.

http://bit.ly/vtaky1

ZVUKOVÁ
KN IŽK A!

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
24 strán, 223 x 208 mm
krúžk. väzba, pre deti od 3 rokov

Neuveriteľný svet zvierat!
Rachel Renée
Russell

Ohromujúce fakty
z úžasného sveta zvierat!

Novinka!

Tomu nebudete chcieť uveriť!
Preskúmajte neuveriteľný svet zvierat, ktorý
je všade okolo nás. V knihe nájdete stovky
očarujúcich obrázkov a úžasných faktov, ktoré
vás prinajmenšom prekvapia. Krab palmový
dokáže svojimi obrími končatinami hravo
obopnúť aj basketbalovú loptu. Sup jarabý
dokáže lietať o 600 metrov vyššie než dopravné
lietadlo. Koaly a šimpanzy majú takmer rovnaké
odtlačky prstov ako človek.

10,40 €
cena KMČ

32 Klu b mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 12,99 €
176 strán, 216 x 276 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Zau jímavosti o prírode

Veľká kniha eko aktivít

Novinka!

Kniha pre eko-hrdinov obsahuje viac ako 100 úloh,
ale aj množstvo zaujímavých informácií o našej
meniacej sa planéte.
Každá úloha skrýva ekologickú tému, ako sú
napríklad úspora vody, recyklácia, odlesňovanie či
obnoviteľné zdroje. Pomôž včele nájsť cestu do úľa,
jazdi na bicykli, nakupuj na farmárskom trhu, oprav
netesniace potrubie a šetri vodou... Aktivity sú
zamerané na pamäť, počítanie, hľadanie rozdielov
na obrázkoch, podporujú logické myslenie
a prinášajú nové vedomosti o ochrane prírody.

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
128 strán, 210 x 297 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

Chráňme našu planétu
Jess
Frenchová

Novinka!

Každý môže prispieť k tomu, aby sa z našej
planéty stalo čistejšie, krajšie a lepšie miesto
pre život.
Pri každej ľudskej činnosti sa vytvára nejaký druh
odpadu. Od smetí a zvyškov jedál cez továrenské
splodiny až po staré stroje. Čo sa s týmito
odpadkami deje, ako ovplyvňujú naše životné
prostredie a ako riešiť problém s ich neustálym
pribúdaním? Táto kniha je plná zaujímavých
nápadov, ako môže každý z nás prispieť k tomu,
aby sa z našej planéty stalo čistejšie, krajšie
a lepšie miesto pre život. Aj malá zmena totiž
môže zmeniť celý svet!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
72 strán, 216 x 276 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov
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Zau jímavosti o svete

Atlas ľudského tela pre deti
Oldřich
Růžička

Tomáš
Tůma

Bestseller!

Ľudské telo na šiestich veľkých rozkladacích
mapách
Šesť veľkých rozkladacích máp predstaví detským
čitateľom ľudské telo vrátane všetkých orgánov
a funkcií. Na veľkých a názorných ilustráciách nájdeš
základné časti ľudského tela, obehovú sústavu,
nervovú sústavu, svaly, vnútorné orgány a kostru.
Každá kapitola je obohatená o priložené zošitky,
v ktorých sú základné informácie o chorobách
jednotlivých častí tela a ich liečbe, o zdravej strave
a zdravom životnom štýle alebo o tom, ako najlepšie
poskytnúť prvú pomoc pri úraze.

9,60 €
cena KMČ
https://bit.ly/Atlas_ludskeho_tela

Baktérie

bežná cena: 11,99 €
48 strán, 230 x 260 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

bov!

Veľký svet malých mikró
Steve
Mould

Pozri sa bližšie na baktérie, vírusy a ďalšie
choroboplodné zárodky v tejto úžasnej knihe
o mikrobiológii.
Bojovné baktérie, zákerné zárodky, hnusné huby
a všelijaké vírusy… Vieš, že prvé baktérie sa objavili
už pred 3‚6 miliardami rokov? Teda oveľa, oveľa skôr
ako ľudia? Počul si, že existuje jeden neuveriteľný
druh baktérií, ktoré sú trikrát lepkavejšie ako
superlepidlo?

8,90 €
cena KMČ

34 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 11‚99 €
72 strán, 216 × 276 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Zau jímavosti o svete

Domáce laboratórium

Robert
Winston

Neviditeľný atrament, senzačné reproduktory,
pre deti od 8 rokov gumičkové planéty a veľa
ďalších nápadov.
Domáce laboratórium ti prezradí, ako vytvoriť úžasné
projekty len s použitím bežne dostupných materiálov.
Prekvap rodičov i kamarátov, vytvor pôsobivý projekt
do školy alebo sa jednoducho len tak pohraj s vedou
a odhaľ jej tajomstvá! Vyrob si vybuchujúcu sopku,
preskúmaj hustotu látok, vytvor si vlastný kvapeľ,
usporiadaj preteky s autíčkami a veľa ďalšieho –
Jednoduché inštrukcie krok za krokom, za každým
experimentom je vedecké vysvetlenie.

11,20 €
cena KMČ

bežná cena: 13,99 €
160 strán, 216 × 276 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Rubik‘s - Hlavolamy pre deti
60 hlavolamov pre chytré hlavy!
Rubikova kocka je najznámejší hlavolam na svete,
ktorý nás provokuje a baví už viac ako 40 rokov.
Otestujte si svoju inteligenciu v tejto knihe plnej
rafinovaných hádaniek. Použite svoj rozum a dôvtip
pri riešení hlavolamov inšpirovaných slávnou
kockou, ktoré sú určené špeciálne deťom.

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
96 strán, 162 × 235 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

Leto
Leto 2020
2020
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Pre všetkých

Angličtina do vrecka - základná slovná
zásoba Novinka!
Naučte sa 777 nových slovíčok a posuňte sa
v angličtine na vyššiu úroveň!
Na jednej strane kartičky je slovo v angličtine, na
druhej v slovenčine. Správnu výslovnosť sa naučíte
podľa priloženého CD. Kartičky vďaka perforácii ľahko
oddelíte. Súčasťou kompletu je aj praktická krabička.
Zostavte si vlastný súbor a učte sa, kedykoľvek budete
mať príležitosť – cestou do školy, do zamestnania, pri
čakaní na kamarátov alebo pri jazde autom.

+ CD

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
64 strán, 210 x 297 mm
mäkká väzba, pre všetkých

Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu
Agnes
Martin-Lugand

Bestseller!

Dá sa zlomené srdce vyliečiť? Autorka tohto
bestsellera Agnes Martin-Lugand vás zavedie do
drsného, no čarokrásneho Írska, kde sa odohráva
príbeh prirovnávaný k obľúbenému filmu Pod
toskánskym slnkom.
ŠŤASTNÍ ĽUDIA ČÍTAJÚ A PIJÚ KÁVU. Tak sa volala
útulná literárna kaviarnička, ktorú vlastnila mladá
Parížanka Diane. Žila si svoj šťastný život s malou
dcérkou a milujúcim manželom, až kým jedného dňa
tragédia nezlomila jej srdce. Vzala jej nielen tých
najbližších,
bežná cena: 10,99 €
ale aj zmysel
8,80 €
208 strán, 115 x 185 mm
života.
cena KMČ
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pevná väzba, pre dospelých

Objednávka
Objednávka z katalógu KMČ Albatros Leto 2020
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 www.albatrosmedia.sk.
Pre uplatnenie klubových cien použite zľavový kód LETO2020.

✂

TITUL

Cena
KMČ

Počet
ks

Cena
KMČ

TITUL

Ako nakresliť jednorožca

5,60 €

Denník pre kamošky

7,95 €

Ako natáčať skvelé videá na YouTube

7,95 €

Dobrodružstvá kapitána Bombarďáka

6,40 €

Ako si vycvičiť draky – Jazdci z Berku 1:
Dračie pristátie

4,80 €

Domáce laboratórium

11,20 €

Ako si vycvičiť draky – Jazdci z Berku 2:
Nebezpečenstvo hlbočiny

4,80 €

Dusty 1: Priatelia na celý život

7,20 €

Ako si vycvičiť draky – Jazdci z Berku 3:
Ľadový hrad

4,80 €

Emily Windsnapová 1: Tajomstvo Emily
Windsnapovej

7,20 €

Ako si vycvičiť draky – Jazdci z Berku 4:
Čierny pasažier

4,80 €

Fortnite – 100% neoficiálna príručka pre
profíkov

7,95 €

Angličtina do vrecka – základná slovná
zásoba

6,40 €

Fortnite Battle Royale: Neoficiálna
príručka bojovníka

6,40 €

Artur a zlaté lano

7,20 €

Gustáv Chmúrny a zlodej ľudí

7,20 €

Atlas ľudského tela pre deti

9,60 €

Hviezdni priatelia 2 Uväznené prianie

6,40 €

Baktérie

8,90 €

Hviezdni rytieri 2 – Útok robotroxov

4,90 €

Billie Eilish: Fankniha (100% neoficiálna)

7,95 €

Chráňme našu planétu

7,95 €

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr – Tajné
zápisky

7,95 €

Ja sa z tých rodičov raz zbláznim

7,20 €

Časodejovia 1 – Kľúč k času

12,80 €

Julinka – malá zverolekárka 1 – Domov
pre zvieratká

3,60 €

Čo učky nevidia

7,20 €

6,40 €

Dardaria. Ako sa stať geekom
a nezblázniť sa

Kapitán Bombarďák 2: Kapitán
Bombarďák a útok hovoriacich záchodov

9,60 €
5,60 €

Kapitán Bombarďák 3: Invázia
neuveriteľne protivných kuchárok z vesmíru

6,40 €

Deltora – Lesy hrôzovlády
Denník malého Minecrafťáka: komiks

5,60 €

Kapitán Bombarďák 4: Kapitán Bombarďák
a pochybný plán profesora Pokakaného

6,40 €

otoč

Počet
ks

Leto
Leto
Jar 2020
2020
2016

37

Objednávka
Cena
KMČ

Počet
ks

TITUL

Cena
KMČ

Karina Garcia – Vyrob si sliz

6,40 €

Pôjdem tam, kam pôjdeš ty

9,60 €

Klub záhad – Zombi z jaskyne

5,40 €

Posolstvo jednorožcov 1 – Strážcovia
dobra

7,95 €

Kone – maľovanky

4,40 €

7,95 €

Labková patrola – Megamaľovanky –
Labky, do centrály!

Posolstvo jednorožcov 2 – Zradné hory
Dragor

3,60 €

Prázdniny u starej mamy

7,20 €

Labková patrola – Nové 5-minútové
rozprávky

9,60 €

Prosím, neotvárať! 1: Hryzie!

7,95 €

Ľadové kráľovstvo – 2 nové príbehy –
Rodinné záležitosti, Zbierka cenností

5,00 €

Prosím, neotvárať! 2: Slizké!

7,95 €

Ľadové kráľovstvo a Ľadové kráľovstvo 2 –
Filmové príbehy

Roblox – Kniha avatarov so samolepkami

6,80 €

10,80 €

Roblox – Vo svete Robloxu

7,95 €

Magické zvieratá – Škrečkove čary

5,60 €

Rubik's – Hlavolamy pre deti

7,20 €

Magnus Chase a bohovia Asgardu –
Thorovo kladivo

11,95 €

Smradi 5

6,40 €

Mach a Šebestová na prázdninách

7,40 €

Spirit Animals – Príbehy Veľkých strážcov

6,40 €

Marvel Studios: Obrazový sprievodca

15,95 €

Stolové hry

7,95 €

Minecraft – Staviame: Zábavný park

6,40 €

Svet plný jednorožcov!

6,40 €

Minecraft – Začíname hrať

7,95 €

Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu

8,80 €

Minecraft Kroniky Woodswordu 3 –
V hlbokých vodách

Tigrí tím – Tajomstvo potopeného vraku

5,40 €

6,40 €

Toto leto patrí nám

8,90 €

Môj tajný jednorožec 1: Čarovné
zaklínadlo

6,40 €

Uväznený vo videohre

7,20 €

Môj žiarivý život

5,60 €

Včelí úľ

7,95 €

Mortina a Tajomné jazero

5,60 €

Veľká kniha eko aktivít

6,40 €

Motýlie maľovanky

4,80 €

Veľká kniha nápadov pre malé
výmyselníčky

8,80 €

Mravenisko

7,95 €

Víchor: Spolu sme slobodní

7,20 €

Neuveriteľný svet zvierat!

10,40 €

Vtáky našich lesov

9,60 €

Očko špehúň

7,40 €

Zlá Cica 3: Zlá Cica verzus strýko Albert

5,60 €

Plants vs. Zombies – Explozívna huba

5,60 €

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko

4,40 €

Plants vs. Zombies – Nový domov

5,60 €

Zvierací záchranári – Opustený ježko

4,40 €

Plants vs. Zombies – Železná jazda

5,60 €

Zvierací záchranári – Plachý poník

4,40 €

Zvieratká z Kúzelného lesa – Mačička
Tinka

4,80 €

38 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

Počet
ks

✂

TITUL

Pre kreatívnych

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

Bestseller!

8,80 €
cena KMČ

Kone maľovanky

4,40 €
cena KMČ

bežná cena: 5,49 €
64 strán, 224 x 224 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

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

Motýlie maľovanky

4,80 €
cena KMČ

bežná cena: 5,99 €
80 strán, 224 x 224 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

Leto 2020
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Tip Albatrosu

Billie Eilish: Fankniha

Sally
Morgan

(100% neoficiálna)

Dostaň sa pod kožu hudobnej megastar!
Billie Eilish zaútočila na svet pop music.Jej hudba
má jasný názor, jej štýl je jedinečný, jej texty sa
dotknú každého. V ruke držíš knihu nadupanú
úžasnými faktami o Billie, kvízmi a zákulisnými
informáciami, ktoré ti nesmú uniknúť. Dostaň sa
tejto hudobnej megastar pod kožu!

!

ABSOLÚTNA NOVINKA

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
64 strán, 178 x 229 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Karina Garcia - Vyrob si sliz: Bestseller!
15 cool & easy receptov bez boraxu!
Karina
Garcia

Sliz je stále in!
Pätnásť receptov od známej slimerky Kariny Garcia
z teba urobí majstra vo výrobe vlastného slizu!
Podľa podrobných inštrukcií sa konečne naučíš,
ako vyrobiť Zlatý sliz, Sliz svietiaci v tme,
Bublinový sliz a mnoho ďalších. Okrem štyroch
úplne nových receptov obsahuje táto kniha aj tipy,
ako sliz skladovať, čo všetko sa s ním dá robiť,
a navyše sa dozvieš veľa zaujímavostí o Karine!

6,40 €
cena KMČ

40 Klub mladých čitateľov Albatros

bežná cena: 7,99 €
80 strán, 178 x 190 mm
mäkká väzba, pre deti od 10 rokov

