Špeciálna ponuka pre školy a školské knižnice

35% zľava z bežných – maloobchodných cien.
Ako objednať:
• Objednávkový formulár nájdete aj na www.kmc.sk.
• Objednávky môžete poslať e-mailom na kmc@albatrosmedia.sk.
• Expedujeme ihneď! Dodanie kuriérskou spoločnosťou.
• Platba je formou faktúry so 14-dňovou splatnosťou.
• Poštovné je ZADARMO pri objednávke nad 15 €, inak 1,80 €.
• Zľava 35% platí do 30. 6. 2021 alebo do vypredania zásob.

Od 12 rokov
145 x 205 mm,
pevná, 176 str.,
7,99 €

5,20 €

Od 13 rokov
130 x 200 mm,
mäkká, 328 str.,
13,99 €

Od 13 rokov
130 x 200 mm,
mäkká, 240 str.,
9,99 €

9,10 €

6,50 €

14-roční

Zlaté dievča

Vydrž to so mnou

Autor: Zuzana Štelbaská

Autor: Jennifer Iacopelli

Autor: Kristína Ježovičová

Poviedková kniha Zuzany Štelbaskej.
Nielen pre teenagerov.

Čo všetko si ochotná urobiť pre zlatú
medailu?

Táto knižka je o láske, nádeji a priateľstve. O tom, že vždy je niekto, komu
na tebe záleží a kto ti pomôže vyrovnať sa s realitou, aj keď sa ti zdá, že si
v koncoch.

Audrey je odhodlaná získať zlato. Tvrdo
makala, aby sa na olympijských hrách
mohla postaviť pod gymnastické bradlá
a dokázať, čo sa v nej skrýva. Na týchto
pretekoch je však v stávke oveľa viac.
Zvíťazí buď teraz, alebo nikdy.

V zrkadle nevidíme celú pravdu o dievčati v zrkadle, ktoré vidí každá
z nás a s ktorého pokrivenými slovami
dennodenne bojujeme. Sme totiž cennejšie, ako sa nám snaží nahovoriť.
Sedemnásťročná Kaja prehráva boj
s dievčaťom v zrkadle každé ráno. Poraziť dievča v zrkadle je osamote naozaj
ťažké. Ešte ťažšie je priznať si pravdu
a prijať pomoc kamošov…

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

Od 12 rokov
130 x 200 mm,
mäkká, 376 str.,
13,99 €

Od 14 rokov
135 x 200 mm,
mäkká, 352 str.,
12,99 €

Od 14 rokov
205 x 295 mm,
pevná, 296 str.,
11,49 €

9,10 €

8,50 €

7,50 €

Niečo iné ako navždy

Denník uletenej Chloe

P. S. Stále ťa milujem

Autor: Justin A. Reynolds

Autor: Emma Chastain

Autor: Jenny Hanová

Perfektné čítanie pre fanúšikov Johna Greena a Nicoly Yoon.

Vtipné aj trápne katastrofy strednej školy.

Láska nie je nikdy jednoduchá, ale možno
práve preto je taká úžasná.

Jack je večný smoliar a slovom takmer sa dá
deﬁnovať jeho život. Takmer sa stal skejterom, takmer sa pridal do futbalového tímu.
Takmer vyznal lásku najúžasnejšej babe, akú
pozná.

Chloe Snowová nastupuje na strednú školu,
a keďže smutnejšie ako spomenúť si na
trapasy, je zabudnúť na ne, píše si denník.
Aspoň si aj v deväťdesiatke bude pamätať,
aké trápne, hrozné a úžasne vzrušujúce je
byť stredoškoláčkou.

Od 12 rokov
237 x 273 mm,
pevná, 344 str.,
13,49 €

8,80 €

Lara Jean nečakala, že sa do Petra skutočne
zamiluje. Veď len predstierali, že spolu chodia. V jednej chvíli to však obaja predstierať prestali. Môže však dievča ľúbiť dvoch
chalanov naraz?

Od 15 rokov
130 x 200 mm,
mäkká, 592 str.,
13,99 €

Od 11 rokov
130 x 200 mm,
pevná, 360 str.,
14,49 €

9,10 €

9,50 €

Drahokamy 1: Červená ako
rubín

Balada o hadoch a vtáčatkách
- Hry o život 0

Apolónov pád 1 – Utajené
orákulum

Autor: Kerstin Gierová

Autor: Suzanne Collinsová

Autor: Rick Riordan

Cestovať v čase – a ešte sa aj zaľúbiť? Prvá
časť úspešnej série Drahokamy.

Vráťte sa do Panemu šesťdesiat štyri rokov
pred udalosťami z bestsellerovej série HRY
O ŽIVOT.

Ako najlepšie potrestať boha? Tým, že
z neho urobíte smrteľníka!
Vitajte späť v svete Percyho Jacksona!

Osemnásťročný Coriolanus Snow túži zahviezdiť v Hrách o život. Tento rok bude totiž
mentorom.

Tak dopadol Apolón, patrón svetla, slnka,
liečiteľstva, umenia, lukostreľby, tanca
a tiež proroctva…

Mať rodinu s kopou tajomstiev nie je pre
šestnásťročnú Gwendolyn vždy jednoduché.
Najväčším rodinným tajomstvom je však
ma.
ona sama.

Od 12 rokov
132 x 208 mm,
pevná, 352 str.,
15,49 €

Od 11 rokov
195 x 275 mm,
pevná, 288 str.,
11,99 €

10,10 €

7,80 €

Alchymistova šifra 1
Autor: Kevin Sands
Hľadaj indície. Odhaľ tajomstvo. Zostaň
nažive.
Nikomu to nehovor! Kým Christopher Rowe
nedostal toto tajomné varovanie, žil pokojný
a šťastný život lekárnického učňa u majstra
Benedikta Blackthorna.

Od 15 rokov

130 x 200 mm,
pevná, 352 str.,
13,49 €

Domov pre neobyčajné deti
slečny Peregrinovej
Autor: Ransom Riggs
Napínavý fantastický príbeh umocnený
strašidelnými dobovými fotograﬁami je
skvelým čítaním.

8,80 €

Deti žltej hviezdy
Autor: Mario Escobar
Román o úniku, nádeji a obetách uprostred
nebezpečenstva druhej svetovej vojny.
August 1942. Jacob a Moses Steinovci, mladí
židovskí bratia, žijú so svojou tetou v Paríži
uprostred nacistickej okupácie. Rodičia chlapcov
nechali chlapcov v starostlivosti tety. Chlapci sa
však dostanú do koncentračného tábora...

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

