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Sirény

Trend je jasný – imaginácia
Tak sme sa už tradične zúčastnili najväčšieho
veľtrhu detských kníh – Bologna Children´s Book
Fair. Naši redaktori Magda Poppy Poppelková
a Erik Fazekaš lietali od rána do večera zo stretnutia na stretnutie a ešte aj po zatvorení brán výstavy mali naplánované mítingy v utešenom
historickom meste. A to všetko len preto, aby
pre našich čitateľov našli tie najkrajšie knihy, najzaujímavejšie príbehy, najväčšie detské lákadlá.
A podarilo sa! Už priamo v Bologni dohodli niekoľko titulov, na ktorých sa čochvíľa začne pracovať a potešia (nielen) oko malého slovenského
čitateľa a aj jeho rodičov.

Maisie na stope 1
Prípad ukradnutej
mince

Máša a medveď - Zamotaný
prípad

Webbová Holly

Máša chcela navštíviť kamaráta medveďa, ale... ten
zmizol. Miškov dom bol hore nohami a na podlahe
bola mláčka niečoho červeného!. Máša začala vyšetrovanie spolu so svojím verným spoločníkom prasiatkom. Dokážu s pomocou vlkov a zajaca zamotaný
prípad vyriešiť? Nastal čas na ďalšie dobrodružstvo
s Mášou a jej kamarátmi!

Kolektív

Maisie zachráni opusteného psíka a ten ju
rýchlo nasmeruje k jej prvému prípadu.
Mäsiarskeho poslíčka Georgea vyhodia z
práce pre krádež, no ona je presvedčená o
jeho nevine. Nastal čas, aby vyskúšala svoje
detektívne schopnosti a vyriešila záhadu
chýbajúcich mincí…

9 78 80 25 24 18 06

9 78 80 56 60 39 70
Žáner

Sekcia

Formát

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 180 mm
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
176

Jana
Báliková

1

7

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056603970

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

1

5

ISBN

Odporúčaná cena

9788025241806

3,99 €

Oblak a veľryba

slovenska sme mali v Bologni svoj stánok, ostatné značky sa spojili buď
do spoločného českého alebo slovenského stánku. Naplno pracovali naši
obchodníci, aby naopak - dostali knihy našich autorov za hranice a podľa
ich hodnotení bol o nich záujem, čo je dôkaz, že aj u nás sa rodí kvalita.

Nesbet Anne
Noah Keller má normálny život, až kým ho jedného dňa rodičia nevyzdvihnú pred
školou a nevezmú na letisko. Povedia mu, že v skutočnosti sa nevolá Noah a nemá
jedenásť rokov. Nemôže sa ich spýtať ani prečo, lebo klásť otázky je proti novozavedeným pravidlám. Ako Noah – teraz „Jonah Brown“ a jeho rodičia letia za železnú
oponu do východného Berlína, pravidiel a tajomstiev pribúda. V mysli mu hmýria
otázky: Kto počúva a prečo? Kde sa jeho mama naučila toľko cudzích jazykov? A čo
sa stalo Claudiiným rodičom?

Vychádza 6. 4. 2018

Môžeme byť správne pyšní, že medzi tisíckami vystavovateľov bolo vidno
aj značku Albatros Media. Ako jediné vydavateľstvo z bývalého Česko-

A aké sú trendy? Jednoznačne nepodceňovať deti a naopak,
podporovať u nich imagináciu, samostatnosť a myslenie. Bolo vidno,
že tí najlepší sa uberajú až akoby artovým smerom s náročnejšími a závažnejšími témami a ilustráciami, ktoré už nie sú prvoplánové, ale lákajú
deti do krajiny predstavivosti a fantázie. Aj preto sa tešíme na to, čo nám
knižný svet prinesie.

Kontakty

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 461 06 596
www.albatrosmedia.sk
Tel.: 02/4445 2048
E-mail: backoffice@albatrosmedia.sk

Centrálny sklad DISTRI.SK

Príjem reklamácií:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
Otváracia doba: 8:00 – 16:00
Sklad: Zuzana Čmiková sklad@albatrosmedia.sk

e-mail: info@albatrosmedia.sk
Všetky vratky či reklamácie posielajte na adresu skladu.

Špionážny román, ktorý vás zavedie do
Berlína pred pádom železnom opony.

Otváracia doba skladu je určená na osobný odber tovaru.
Objednávky prijaté najneskôr do 14:00 sú expedované ešte v ten istý pracovný deň
zákazníkom na celom území SR a sú doručené nasledujúci pracovný deň.
Kontakty

2

Oddelenie

Meno

Telefón

E-mail

Obchodná manažérka
Marketingový manažér

Ľubica Šipošová
Mário Gešvantner

+421 244 452 048
+421 244 452 048

lubica.siposova@albatrosmedia.sk
mario.gesvantner@albatrosmedia.sk
Knižné novinky Apríl 2018
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Počet strán

Prekladateľ

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

400

Miriam Ghaniová

1

10

9788056603956

13,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Vychádza 6. 4. 2018

Charbonneau Joelle
Ciu Valeovú vybrala vláda do elitnej skupiny najlepších a najnadanejších študentov zo všetkých kolónií. Na univerzite v Tosu sa z nej má
stať jeden z vodcov vojnou zničenej krajiny. No spomienky na brutálne testovanie, pri ktorom umierali ľudia, ju desia v snoch. Ostatní
študenti, ktorým vymazali pamäť, žijú v blaženej nevedomosti, Cia však vie svoje! V snahe odhaliť odpornú pravdu o vražedných
praktikách najvyšších vládnych úradníkov vystavuje veľkému nebezpečenstvu seba aj svojich blízkych.

Brontík 1 - Kamarát
z praveku

Popoluška

Brezina Thomas

Žilo-bolo jedno krásne dievča, ktoré nemalo
mamičku, iba otecka, márnivé nevlastné sestry
a zlú macochu. Keďže ale malo dobré srdce a
pre každé zvieratko niečo pod zub, odmenili
sa mu nielen zvieratká, ale aj kúzelná víla.
Z dievčatka s tvárou zašpinenou od popola sa
po tri večery stávala krásna princezná… A ako
to bolo ďalej? Prečítajte si klasickú rozprávku
o Popoluške, tentokrát v nádhernom priestorovom stvárnení.

Kubašta Vojtěch

Keď sa dvojčatá Tina a Tobi vyberú so svojím strýkom
Norbertom na lyžovačku, nemajú ani najmenšej
potuchy, že v horách nájdu jaskyňu a v nej... zamrznuté dinosaurie mláďa. A už vôbec by im nenapadlo,
že keď ho odnesú do hotela, rozmrzne a prebudí sa
k životu.
Brontík čoskoro porozumie ľudskej reči, a tak sa pre
Tinu a Tobiho začne najlepšie dobrodružstvo všetkých čias. Dvojčatám je jasné, že s takýmto domácim
miláčikom sa už nikdy nebudú nudiť!

Priateľov si drž blízko, nepriateľov ešte bližšie!
Pokračovanie svetového bestelleru.

Vychádza 13. 4. 2018
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Sci-fi

Beletria pre mládež

135 × 203 mm brožovaná

296

Petra Kýšková

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

15

9788056603963

9,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

165 × 240 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Prekl.
80

Tambuscio Eva
Pablo
Horská
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Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6

9788056604007

7,99 €

Rozprávka

Beletria
pre deti

253 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
Kubašta
Vojtěch

12

3

ISBN

Odporúčaná cena

9788000049649

9,99 €

Traja mušketieri

Magnus, mocný kúzelník
a jeho zvieratká

O márnivom koníkovi

Bartíková Petra

Čo všetko sa môže stať, keď si pretekársky koník želá
byť morským koníkom? Vydaj sa s ním do hlbín mora,
spoznaj život pod vodou a zoznám sa s rôznymi morskými živočíchmi. Kniha najmenším čitateľom ponúka
príbeh plný zábavy a napätia zachytený na veselých
pohyblivých ilustráciách.

Hanáčková Pavla

Hlboko v lese v jaskyni, kam ľudská noha nikdy nevkročila, žil mocný čarodejník Magnus. Prečítajte si
jeho príbeh s čarovnými ilustráciami a pohyblivými
obrázkami.

Vychádza 13. 4. 2018

Univerzita výnimočných 2 - Zrada

Barickmanová Andrea
Zlepšite svoju francúzštinu a prežite zároveň napínavé dobrodružstvá s d’Artagnanom, bojujúcim na strane kráľa proti intrigujúcemu
kardinálovi Richelieuovi. Kniha opisuje pestré životné osudy gaskonského šľachtica a jeho priateľov, troch mušketierov Athosa, Porthosa a Aramisa. Zrkadlový text vo francúzštine a slovenčine oproti sebe umožňuje kontrolu, či ste textu správne porozumeli. Dopĺňajú ho
komentáre zaujímavých jazykových javov a preklad vybraných slovíčok.

Učte sa francúzsky s Athosom, Porthosom,
Aramisom a D‘Artagnanom.
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Žáner

Sekcia

Formát

Leporelo

Leporelo

215 × 178 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Lukeš
Rudolf

3
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ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788000048345

7 ,99 €

Leporelo

Leporelo

215 × 178 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Lukeš
Rudolf

O stratenom jelenčekovi

Hanáčková Pavla

Malý jelenček stratil svojich rodičov, ale je ich odhodlaný nájsť. V lese žije veľa zvierat. Kto mu pri jeho
pátraní pomôže? Kniha zoznámi najmenších čitateľov s lesom a jeho obyvateľmi. Vďaka pohyblivým
obrázkom si užijú nielen veľa zábavy, ale aj napätia.

9 78 80 00 04 83 69
Žáner

Sekcia

Formát

Leporelo

215 × 178 mm
viazaná

4

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Lukeš
Rudolf

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

7 ,99 €

Dvojjazyčné knihy

Jazyky

145 × 205 mm brožovaná

136

Hanáčková Pavla

Viete, čo vie ľadový medveď najlepšie? Plávať! Malému Teddymu sa však do vody nechce. Čo sa môže
stať, keď sa ľadový medveď nenaučí plávať? Kniha pre
najmenších čitateľov je plná veselých pohyblivých
ilustrácií, ale taktiež zábavy a ponaučenia!

Leporelo

ISBN
9788000048352

3

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7 ,99 €

Leporelo

Leporelo

215 × 178 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Lukeš
Rudolf

3

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

12

9788056603994

9,99 €

Zákon svorky 4: Tŕnistá
cesta

Kubašta Vojtěch

Hunterová Erin

Bolo, nebolo… V malom kráľovstve žila
prekrásna kráľovná. Od svojho čarovného zrkadla každý deň počúvala, že je tá najkrajšia
na celej zemi. Jedného dňa sa však odpoveď
zmenila – najkrajšou dievčinou na zemi bola
obľúbená Snehulienka. Kráľovná bola pyšná
a zlá, nemohla ani pomyslieť na to, že by
mohol byť niekto krajší ako ona. Úbohej Snehulienky sa rozhodla zbaviť. Ako to všetko
dopadlo? Prečítajte si klasickú rozprávku, tentokrát v nádhernom priestorovom stvárnení.

Šťastko a polovlk Alfa konečne dosiahli krehké prímerie, hoci napätie medzi nimi rastie. Nová svorka,
ktorá vznikla spojením divých a vôdzkových psov,
musí založiť tábor v bezpečnej vzdialenosti od krvilačných zúrivých psov. Keď po dlhom putovaní svorka
konečne nájde vhodné miesto, čaká ich nepríjemné
prekvapenie. Na love sa stretáva s ďalšou tlupou!

9 78 80 00 04 96 25

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788000048376

7 ,99 €

Rozprávka

Beletria
pre deti

253 × 193 mm
viazaná
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Vydanie

Snehulienka a sedem
trpaslíkov

9 78 80 00 0 483 76

9788000048369

Ilustrácie

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Kubašta
Vojtěch

3

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 20. 4. 2018

O neposlušnom ľadovom
medvedíkovi

3
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ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788000049625

9,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Prekladateľ
248

Jozef
Klinga

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9

9788056604021

7,99 €

5

Trollovia - Knižka
s hračkou Vetvoš

Poppy sa chystá vyriešiť tú najväčšiu a najsrdcervúcejšiu krízu v dejinách randenia! Čaká ťa optimistický
príbeh, aktivity spojené s dejom a originálna figúrka
Poppy. V krajine trollov zažiješ to najúžasnejšie dobrodružstvo!

Keď sa jeden z obyvateľov Trollíkova stratí, zachrániť ho môže len Vetvošova úžasná schopnosť prežiť!
Pátranie a záchranná misia sa však zvrtnú nečakaným smerom. Vetvoš musí čeliť svojim najväčším
obavám a správne sa rozhodnúť. Čaká ťa napínavý
príbeh, aktivity spojené s dejom a originálna figúrka
Vetvoša. V krajine trollov prežiješ nezabudnuteľné
dobrodružstvo!

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

3

Trollovia - Vyfarbuj, čítaj,
nalepuj - Trollí príbeh

Kolektív

Kolektív

„V Equestrii žil raz odvážny jednorožec, ktorý prevandroval celú krajinu a zažil pri tom nevídané
dobrodružstvá,“ začína rozprávku otecko, ktorý chce
uspať neposedného poníka. Lenže jeho rozprávanie
je príliš napínavé, a tak sa slova ujíma mamička.
Podľa nej má byť príbeh na dobrú noc plný radosti
a dobrých bytostí. Avšak malá šibalka stále nespí...

Vyrieš zábavné úlohy a vyfarbi si obľúbené postavičky trollov z filmu spoločnosti DreamWorks. Potrebuješ iba fantáziu a pastelky. Veselú zábavu!

9 78 80 25 24 20 18

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788025242001

7,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32
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ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788025242018

7,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 223 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

4

ISBN
9788025242186

9 78 80 25 24 22 78

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Sirény

Phineas a Ferb - Kniha vtipov

Knox Joseph

Disney Walt

Sex, drogy a Manchester – osudová trojica detektíva Aidana Waitsa. Po tom,
čo sa prevalí jeho drogový priestupok, dostane na výber: buď definitívne
skončí s policajnou kariérou a všade so sebou povlečie neslávnu minulosť,
alebo sa pokúsi v utajení odhaliť najväčší manchesterský drogový gang.
Nejde však len o drogy – všade naokolo miznú mladé dievčatá a objavujú
sa mŕtvoly. Podarí sa mu vyloviť pravdu z temných vôd Manchesteru, keď sa
v nich topí aj on sám? Aké tajomstvo vlastne skrýva?

Našli ste niekedy v pivnici schovanú múmiu? Postavili ste najväčšiu horskú dráhu na svete? Pomáhali ste kamarátovi zostrojiť portál na
Mars? Asi ťažko! Ale viete, kto to všetko stihol? Phineas a Ferb!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

5

ISBN

Odporúčaná cena

9788025242278

4,99 €

Vychádza 27. 4. 2018

Vychádza 20. 4. 2018

9 78 80 25 24 20 01

My Little Pony - Dobrú noc,
poníky

Vychádza 20. 4. 2018

Trollovia - Knižka
s hračkou Poppy

Legendárna dvojica Phineas a Ferb znovu zabáva!

9 78 80 25 21 74 50
Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Humor pre deti

Beletria pre deti

135 × 200 mm brožovaná

80

Disney Walt

Mickey a pretekári Knižka do ruky

6

Sekcia

Formát

Počet strán

Prekladateľ

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

360

Marína Gálisová

Vydanie

Vek

ISBN

15

9788056604014

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

15,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

Knižné novinky Apríl 2018

Odporúčaná cena

9788025217450

7,51 €

Táto krásna knižka vás vtiahne do deja, hneď
ako ju otvoríte. Pripojte sa k dobrodružstvám
svojich obľúbených hrdinov a potom si vyfarbite kotúč maľovaniek plný postáv a miest
z pestrofarebnej Equestrie. Môžete ho celé
hodiny vyfarbovať sami alebo sa zabávať
spolu s kamarátmi!

9 78 80 25 24 220 9

9 78 80 56 60 40 14
Žáner

ISBN

5

Kolektív

Mickey a jeho kamaráti sa vypravia na výlet
do Madridu, ale ich plán na romantickú prehliadku zmení hravý býček Francisco. Prečítajte si o Mickeyho dobrodružstve a vyriešte
úlohy spolu so svojimi obľúbenými hrdinami.
Veselú zábavu!

Detektívka

Vek

My Little Pony - Veľká
kniha pre malých
maliarov

Kolektív

Sex, drogy a Manchester – osudová
trojica detektíva Aidana Waitsa.

Vydanie

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

5

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN
9788025242209

9 78 80 25 24 16 77

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

3,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205× 285 mm
viazaná

Počet strán Prekladateľ
64

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

5

9788025241677

8,99 €

7

Vychádza 27. 4. 2018

Kubašta Vojtěch

Kitty má špeciálnu úlohu. Nie je iba kamarátkou
ostatných mačiek v susedstve, je aj ich veliteľkou a
pomáha im riešiť ich problémy. Čo urobí, keď má
problém čarodejnicin kocúr, ktorého nikto nemá rád?

Boli raz jedny kozliatka, ktoré neposlúchli
mamičku a otvorili zlému vlkovi. Hádajte,
čo bolo ďalej? Nešťastie. Vlk bol totiž veľmi
hladný… Chcete vedieť viac? Chcete vedieť, ako to celé dopadlo? Na nič nečakajte
a prečítajte si klasickú rozprávku. Tentoraz
v nádhernom priestorovom stvárnení slávneho českého výtvarníka Vojtecha Kubaštu, na knihách ktorého vyrastali generácie
detí v Českej a Slovenskej republike.

Pomôže Kitty osamelému kocúrovi Murkovi nájsť si
priateľov?

Výpredaj skladu -50%

9 78 80 56 60 40 38
Žáner

Sekcia

Formát

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

229 × 193 mm
viazaná

Počet strán
120

Prekladateľ
Natália Kližanová

Vek

ISBN

8

9788056604038

Odporúčaná cena

6,99 €

9 78 80 00 04 96 32
Žáner

Sekcia

Formát

Rozprávka

Beletria
pre deti

253 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
Kubašta
Vojtěch

12

Brezina Thomas

Brezina Thomas

Pomocou superlupy objasni s ostatnými členmi záhadu neviditeľnej beštie. Musíš byť veľmi opatrný. Podivné monštrum nie je ani zviera, ani človek. Blíži sa
potichu a útočí bleskovo. Podarí sa záhadu objasniť?
V Klubovej prílohe s ďalším informáciami o prípade
tiež zistíš, ako si obstál ty.

Tigrí tím zaletel vďaka Patrikovmu otcovi až na druhú
stranu Atlantického oceánu – do Spojených štátov
amerických. Počas prechádzky sa ako obrovský dravý
vták vrhla na kamarátov helikoptéra a uniesla Patrika! Toto sa udialo uprostred New Yorku, jedného
z najväčších a najvzrušujúcejších miest Ameriky!
Lukáš s Beátou čoskoro zistili, že unesená mala byť
vlastne mladá hviezda účinkujúca na Broadwayi.
Teraz musia čo najrýchlejšie pomôcť svojmu kamarátovi, pretože mu hrozí veľké nebezpečenstvo!

Formát
223 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie
128

Prekl.

Vek

Nowatzyk
Elena
Wolfram Stuppacherová 11

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,49 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

220 × 180 mm
viazaná

názov

dátum vydania

Julinka – malá zverolekárka 2 – Nezbedný poník

6. 4. 2018

Magnus Chase a bohovia Asgardu – Prastarý meč

6. 4. 2018

Nečakané priateľstvá

27. 4. 2018

8

Odporúčaná cena 10,99 EUR

Cena po zľave 5,00 EUR

Odporúčaná cena 14,80 EUR

Fearn
Naomi

Cena po zľave 7,40 EUR

Prekl.

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Katarína
Šmidtová

9

9788056604052

6,99 €

ean
9 78 80 56 40 00 67

9 78 80 56 40 03 88

9 78 80 56 40 21 22

9 78 80 00 04 64 19

cena

Barbie - Celý deň s Barbie
(kniha s hodinami)

Barbie a Poníková
akademia - Zábavný zošit

Barbie - Skicár
módnej návrhárky

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Odporúčaná cena 9,20 EUR

Odporúčaná cena 4,61 EUR

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Cena po zľave 4,60 EUR

Cena po zľave 2,30 EUR

Cena po zľave 5,00 EUR

4,49 EUR
4,49 EUR
14,99 EUR
7,99 EUR

Knižné novinky Apríl 2018

9 78 80 74 47 24 66

6. 4. 2018

Berryová Julie

9 78 80 74 47 19 95

Julinka – malá zverolekárka 1 – Domov pre zvieratká

Počet strán Ilustrácie
144

Odporúčaná cena 9,99 EUR

9 78 80 74 47 50 78

Dotlače

9 78 80 56 60 40 52

9788056604045

Kolektív

8 59 40 63 85 70 29

Sekcia
Beletria
pre deti

Gabelová Claudia
Klamová Cheryl

Všetka pravda,
čo je vo mne

9 78 80 25 23 44 40

Žáner

9,99 €

Minecraft Ročenka 2018

Cena po zľave 5,50 EUR

9 78 80 56 60 40 45
Dobrodružstvo

9788000049632

Elusion

Predaj len na faktúru

Tigrí tím - Nebezpečná
helikoptéra

Odporúčaná cena

8 59 40 63 85 86 37

Klub záhad – Neviditeľná
beštia

3

ISBN

9 78 80 25 229 02 6

Moonheart Ella

9 78 80 25 24 04 41

O neposlušných
kozliatkach

9 78 80 74 47 72 32

Kitty zázračnica 2:
Osamelý kocúr Murko

Etiketa & špionáž

Legenda

Len počúvaj

Carrigerová Gail

Lu Marie

Dessenová Sarah

Odporúčaná cena 10,99 EUR

Odporúčaná cena 11,99 EUR

Odporúčaná cena 12,99 EUR

Cena po zľave 5,50 EUR

Cena po zľave 6,00 EUR

Cena po zľave 6,50 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

9

9 78 80 26 41 23 28

9 78 80 00 03 05 31

9 78 80 00 02 84 46

Autíčko Tút

Ella má loptu

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Dievča, ktoré oboplávalo
Čarokraj v lodi vlastnej
výroby

Cena po zľave 4,95 EUR

Valenteová Catherynne M.

Cena po zľave 4,99 EUR

Wollny Volker

Eduard Štorch začal svou vizi pravěkého světa literárně zpracovávat před více než sto lety. Postupně ji
rozvíjel, obohacoval, tvrdohlavě a odvážně ji bránil
před kritiky a pochybovači. V roce 1937 ji vydal v
podobě, v jaké knihu Lovci mamutů známe dodnes.
Ve spolupráci s malířem Zdeňkem Burianem pak po
léta hledal výtvarnou tvář dobrodružného příběhu
z pradávných dob naší země. Nenápadně a takřka
potají vznikala kniha, která se stala novodobou
klasikou české literatury!

Moderní technologie nás obklopují téměř na každém
kroku. Víte však jak přesně funguje třeba mobilní
telefon, bankomat, pokladna v obchodě nebo výtah?
Pokud si nejste zcela jisti, pak je tahle kniha určena
právě vám. Názorné ilustrace vám dovolí nahlédnout
do útrob jednotlivých zařízení a jednoduché experimenty usnadní pochopení základního principu jejich
fungování.

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

163 × 238 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
328

Burian
Zdeněk

1

9

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788000050065

12,99 EUR

Hravá
veda

Sekcia

Formát

Výchova a 210 × 285 mm
pedagogika
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
160

Cassirer
Philip

8

ISBN

Odporúčaná cena

9788026612483

12,99 EUR

Odporúčaná cena 6,99 EUR
Tsabaryová Shefali

Cena po zľave 7,00 EUR

Udělejte v copywritingu další krok kupředu a
vpusťte do něj pořádnou dávku inspirace. Díky 33
kapitolám nabitým tipy z autorčiny praxe i zkušenostmi světových osobností si uděláte z copywriterské rutiny kreativní dobrodružství. V 5 částech
knihy se postupně naučíte přicházet s novými
nápady, odhalíte motivace zákazníků, ujasníte si
hlavní složky dobrého kousku copy a začnete vyprávět příběhy, které chytnou a nepustí.

Rodičem se nerodíme. Rodičem se stáváme v okamžiku, kdy do našeho života vstoupí děti. Tato kniha
vás vezme na cestu, během níž překonáte strach,
iluze a vlastní omezení, abyste se mohli stát rodičem,
jakým si skutečně přejete být. Dr. Shefali Tsabaryová
umně propojuje východní filozofii se západní kulturou a ukáže vám, že pěstovat blízký vztah s dětmi
je možné a že v takovém vztahu mohou kvést děti i
rodiče. Staňte se „vědomým rodičem“ a najděte rovnováhu v rodině i životě.

Kolektív

Schudla som
45 kg za 1 rok

Odporúčaná cena 6,99 EUR

Mandík Igor

Holcombe Whitney

Cena po zľave 4,99 EUR

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Odporúčaná cena 6,99 EUR

Cena po zľave 7,00 EUR

Cena po zľave 3,50 EUR

dobrodružstvo

9 78 80 26 50 73 45

9 78 80 25 14 90 96
Žáner

Sekcia

Formát

Marketing

Obchod a
ekonómia

167 × 225 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
232

14

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025149096

16,49 EUR

Vzdelanie

A hvězdy mi daly tebe

9 78 80 80 89 76 59

9 78 80 00 02 87 29

9 78 80 80 89 89 91

Calmanová Stephanie

Kolektív

Vymodeluj obrázky O lienke

Odporúčaná cena 8,99 EUR

Odporúčaná cena 5,90 EUR

Kolektív

Cena po zľave 4,50 EUR

Cena po zľave 4,15 EUR

Odporúčaná cena 4,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Cena po zľave 3,49 EUR

Romantika

Beletria
pre deti

148 × 210 mm
brožovaná

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
360

Knižné novinky Apríl 2018

ISBN

Odporúčaná cena

9788026507345

16,49 EUR

Dne 12. dubna roku 1961 vzlétl na oběžnou dráhu
Země první kosmonaut. Jurij Alexejevič Gagarin se
rázem stal celebritou celosvětového formátu.
Byl hrdinou, nebo obětí mocenského systému, do jehož služeb se dal? A kolik nezodpovězených tajemství
se s jeho osobou dodnes pojí? Až dočtete tuto knížku,
možná zjistíte, že hledání odpovědí na tyto otázky
jsou jedním velkým dobrodružstvím...

9 78 80 75 97 02 13

9 78 80 25 33 59 25
Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
280

18

Liška Vladimír

Emma nikdy neztratila naději na Lucasovo uzdravení. Když náhle vstane ze smrtelné postele, jsou
všichni natolik překvapení, že si nikdo nevšimne,
že něco je špatně. Podezření má jen Emma. Lucas
podivně mluví, nevzpomíná si na jejich společné
zážitky, a dokonce ani jeho vlastní pes ho nepoznává. Co se stalo s tím Lucasem, kterého milovala?
Má jeho záhadné uzdravení něco společného s
paprskem světla, který se noc předtím objevil na
jeho zahradě?

Šmolkovské bábätko

Sekcia

Kariéra a 167 × 225 mm
osobný rozvoj brožovaná

Jurij Gagarin: utajená
pravda

McQuestion Karen

Spoveď nemožnej matky

Vychádza 6. 4. 2018

Otevřená rodina

Sálová Anna

9 78 80 80 89 93 70

Kreativní copywriting

Pufík z Rozprávkovej
Lehoty

10

9 78 80 26 61 248 3

9 78 80 00 05 00 65

Kolektív

9 78 80 00 03 31 29

Pokémon Go

Štorch Eduard

Odporúčaná cena 9,99 EUR

9 78 80 56 6 002 45

Zľavné tituly

Lamková Hana

Velká kniha techniky

Vychádza 3. 4. 2018

Za dobrú cenu

Lovci mamutů

14

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025335925

9,99 EUR

Životopis

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
208

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788075970213

9,99 EUR

11

Dítě ohně

Já si tě najdu

Krutá krása

Sen letící želvy

Tremayne S. K.

Jamesová P. D.

Hodgeová Rosamund

Eckhardtová Nora

Když si Rachel vezme Davida, zdá se, že má vše.
Stěhuje se do nádherného domu a s novým manželem získává bohatství, lásku i milého nevlastního syna Jamieho. Brzy se ale Jamieho chování
změní. Tvrdí, že ho pronásleduje přízrak jeho mrtvé matky. Snaží se Jamie Rachel jen vyděsit, nebo
je jeho trauma větší, než si myslela? A proč David
odmítá mluvit o tom, co se jeho první ženě před
lety stalo? Rachel se noří do hlubin minulosti a její
podezření roste.

Adoptivní dceři známého psychologa Philippě je
osmnáct let a vydává se na matriční úřad pro svůj
rodný list, aby se konečně dozvěděla, kdo jsou její
skuteční rodiče. Byla adoptována až v devíti letech,
ale její předchozí život vymazala ztráta paměti. O
svých vlastních rodičích nic neví, zjevují se jí jen
idylické útržky obrázků šlechtického sídla, v němž
zřejmě prožila rané dětství. Nedbá varování svých
adoptivních rodičů a za každou cenu chce znát pravdu. Čeká ji ovšem šokující objev...

Již od narození byla Nyx zaslíbená krutému vládci
svého království. A také už od narození trénovala, jak
ho zabít. V den svých sedmnáctých narozenin odchází do paláce, aby se provdala za netvora. A má jasný
plán, zabít ho a ukončit jeho devět set let trvající vládu. Ovšem panovník ji od samého začátku překvapuje a přitahuje a jeho sídlo není tím pochmurným místem, o kterém jí rodiče vyprávěli. Ovšem aby zůstala
loajální své rodině, stejně ho musí zabít! Anebo ne?

Viktor pracuje v kině, má sklony k melancholii, trpí
nespavostí a touží natočit film. Jeho žena Elena,
optimistická učitelka jógy, potkává okouzlujícího
muže. Oskar venčí cizí psy a sní o lásce. A mezitím
tajemný Pan Z. ve své podzemní skrýši provádí
věci, které se nesmí dostat na povrch. V magické atmosféře se rodí drama, které změní životy
všech. Neotřelá kniha ukáže, jak je důležité umět
odlišit kočku od psa, červenou od zelené a život
od filmu.

9 78 80 26 71 11 48

9 78 80 26 71 11 79
Žáner

Sekcia

Formát

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
344

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026711179

14,49 EUR

Detektívka

Sekcia

Formát

Počet strán Preklad Vydanie Vek

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
viazaná

328

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026711148

11,99 EUR

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
256

Anna
Andrlová

14

9 78 80 74 73 648 3

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075445292

11,99 EUR

Triler

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Beletria pre 135 × 190 mm
dospelých
viazaná

320

18

Kdybych ti rozuměl, tvářil
bych se takhle?

Pýcha, předsudek
a seznamka

Depozitář

Měsíc mého života

Machalický Jiří

Neff Ondřej

Alda Alan

Sittenfeldová Curtis

Alan Alda, mnohokrát oceněný autor bestsellerů
a slavný Hawkeye Pierce ze seriálu M*A*S*H, nám
vypráví fascinující příběh o tom, jak se vydal objevovat stále lepší způsoby komunikace, aby je mohl později naučit i všechny své čtenáře, a tím jim pomoci
v každodenních komunikačních situacích. S charakteristickým humorem a upřímností jemu vlastní
zkoumá způsoby rozvíjení empatie, jakožto klíčového
komunikačního faktoru.

Jak těžké je najít toho pravého? A jak obtížné je napsat moderní verzi slavného románu? Zábavný příběh odkazující se na dílo Jane Austenové dokazuje,
že obojí je možné... V rodině Bennetových je pět dcer
a žádná dosud nenašla muže svého srdce. Na obzoru se však nečekaně objevuje sympatický lékař Chip
Bingley a jeho pohledný kolega Fitzwilliam Darcy,
aby konečně zamíchali kartami…

„Je až neuvěřitelné, kolik může žít v malém městečku bizarních postaviček...“ podivuje se v úvodu jedné ze svých mikropovídek kunsthistorik a
kurátor Jiří Machalický. Pochopení pro lidskou
výstřednost a podivínství se promítá do souboru
krátkých próz, které ve svém celku tvoří osobitý depozitář kuriózních zážitků a vzpomínek.
Úsporně načrtnuté obrázky lidí a situací, které
autorovi od mládí utkvěly v paměti, výtečně doplňují ilustrace Jakuba Janovského.

Román Měsíc mého života je dramatický „hard SF“
příběh z měsíční těžební základny. Autor zde vykresluje společnost, která bude stejně třídně, politicky a
nábožensky rozdělená, jako byla na Zemi; lidstvo se
ani v budoucnosti, ani přesunem na jiné kosmické
těleso nezbaví svých věčných předsudků a nectností. Autor navíc spekuluje o tom, jaké nové problémy
mohou lidskou civilizaci v budoucnu potkat. Pro současné vydání je autor nově přehlédl a upravil.

9 78 80 26 71 11 55

9 78 80 75 97 02 06
Žáner
Vzdelanie

Sekcia

Formát

Kariéra a 130 × 200 mm
osobný rozvoj,
viazaná

Počet strán
264

Preklad Vydanie Vek
Pavel
Kreuziger

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075970206

11,99 EUR

Čítanie pre
ženy

Sekcia

Formát

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
384

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

14,49 EUR

Poviedky

Sekcia

Formát

Beletria pre 120 × 185 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
120

Janovský
Jakub

1

15

Odporúčaná cena

11,99 EUR

9 78 80 25 90 82 11

9 78 80 25 9 082 28

9788026711155

ISBN
9788074736483

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025908228

9,99 EUR

Sci-fi

Sekcia

Formát

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
256

Zhouf
Martin

Půlnoc

Tajná večeře

Putování jednoho slona

Hraju, abych žil 2 – Klan

Moström Jonas

Montes Raphael

Saramago José

Rus Dmitrij

Ve 3. dílu detektivní série se ocitáme na univerzitě v Uppsale, uprostřed bezstarostného studentského večírku. Atmosféra se ale naprosto
změní, když jsou během několika dní dvě studentky znásilněny. Krátce nato je nalezena třetí,
uškrcená dívka. Znepokojení roste a policie se
obává dalších útoků. K vyšetřování je tak opět
povolána Nathalie Svenssonová, přední odbornice na psychopaty, se kterou opět spolupracuje
inspektor Johan Axberg.

Čtveřice přátel si pronajme luxusní byt. Zdá se, že
jim svět leží u nohou. Ale ne všechno se daří tak,
jak by si přáli. Za účelem vydělat peníze začnou
pořádat večeře pro náročnou klientelu, která
prahne po neortodoxních gastronomických zážitcích. Postupem času se z nápadu, který vznikl spíše jako vtip, stane seriózní byznys. Pod náporem
množství vydělaných peněz mezi organizátory
narůstá napětí, nedůvěra a paranoia, od níž není
daleko k násilí…

Slona Šalamouna čeká velká změna. Píše se rok
1551 a po letech strádání v koutě královského
paláce v Lisabonu pro něj panovník Jan III. našel
využití. Pošle jej přes celou Evropu jako velkolepý
svatební dar pro svého švagra, rakouského arcivévodu Maximiliána II. Saramagův útlý román je
kouzelnou směsí historických faktů a smyšlenek.
Barvité líčení různých krajů a lidských mravů z
něj činí chytrou a zábavnou úvahu nad povahou
života.

Gleb se v Jiném světě ještě ani nestačil zorientovat
a už se zapletl do vysoké hry o moc a bohatství. Původně bezstarostný svět věčného života se totiž stal
s přibývajícím počtem vtažených hráčů předmětem
zájmu mocenských a finančních kruhů.

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788025908211

9,99 EUR

S pomocí věrných přátel, bezpečným zázemím klanu
a přízní virtuálních bohů se proto Gleb pouští do boje
o udržení Jiného světa v té podobě, v jaké ho poznal.
Jako místo, kde lze žít důstojně a beze strachu.

Vychádza 13. 4. 2018

9 78 80 75 97 02 37

9 78 80 75 97 02 20
Žáner
Mystery

12

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
384

Lucie
Podhorná

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075970220

14,49 EUR

Triler

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
368

Martin
Illek

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075970237

14,49 EUR

Svetová
beletria

Knižné novinky Apríl 2018

9 78 80 25 33 59 56

9 78 80 25 90 82 35
Sekcia

Formát

Beletria pre 120 × 185 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
240

Lada
Weissová

1

15

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025908235

9,99 EUR

Fantasy

Sekcia

Formát

× 203 mm
Beletria pre deti 135brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
344

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788025335956

11,99 EUR

13

Vychádza 10. 4. 2018

Vychádza 6. 4. 2018

Triler

9 78 80 75 44 52 92

Vychádza 13. 4. 2018

3 x na horké stopě

Dvojité salto na talíři

Macek Miroslav

Jendruchová Michala

Miroslav Macek přichází s další čtenářskou lahůdkou.
Ve třech povídkách si láskyplně pohrává se třemi
klasickými detektivními přístupy – policejním a la
inspektor French, intuitivně hloubavým a la páter
Brown a ironicky cynickým a la Sam Spade. Autor čtenáře navíc pobaví odlehčenou parodií, přičemž nezesměšňuje, ale naopak vychází z hluboké a důkladné
znalosti parodovaného vzoru, a opět tak dokazuje, že
je mistr slova!

Monika měla vše, co si jen obyčejná holka může přát.
Vysněnou práci v redakci časopisu, malého synka
a za manžela trenéra z fitka. Teď však nastupuje do
léčebny, aby se pokusila uzdravit z nemoci, která ji
téměř zabila. Kde se stala chyba? A co Monika udělá,
když se v léčebně nečekaně setká s Michalem, svou
spřízněnou duší? Podaří se jí zachránit rodinu? Musí
udělat osudový krok – dvojité salto v životě i na talíři,
aby se odrazila ode dna.

Žáner

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
312

1

15

Hughes Simon

Scot Harvath, elitní agent soukromé zpravodajské
agentury, shlédne krátké video zobrazjící záznam
brutálního vyhlazení lékařského centra v zapadlém
koutě Konga. Celé přepadení je záhadné i tím, že
všichni střelci byli vybaveni speciálními obleky proti
biologickému nebezpečí. Harvath se rozhodne přijít
celé věci na kloub a vyráží na průzkumnou misi do
pralesů centrální Afriky. Brzy však vyjde najevo, že
přepadení bylo součástí něčeho mnohem většího.
Něčeho, co hrozí vyhubením většiny lidstva...

Thor Brad

9 78 80 26 71 11 62

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075970251

9,99 EUR

Román

Sekcia

Formát

Beletria pre 120 × 185 mm
dospelých
brožovaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
176

1

15

9 78 80 26 41 87 71

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026711162

9,99 EUR

Šport

Hobby

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
344

12

9 78 80 26 41 88 01

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026418771

15,49 EUR

Triler

Sekcia

Formát

SEAL team six: Lov sokola

Těhu v běhu

Gatiss Mark

Broomová Jenny

Štumpf Anna

Vezměte to nejlepší z Jamese Bonda, Sherlocka
Holmese, Austina Powerse, přidejte spoustu humoru, napětí a prostředí londýnského podsvětí a máte
novou knižní sérii se špionem Luciferem Boxem! Je
okouzlující, zábavný, duchaplný, ale málokdo o něm
ví, že je také nejdůležitějším tajným agentem Jeho
Veličenstva. Takže když záhadně zemřou nejprominentnější vědci Británie, existuje jen jeden člověk,
na něhož se může země obrátit s prosbou o pomoc.

Vítejte v Botanicu, jediném muzeu, které má otevřeno, kdykoliv se vám zachce. Vystavuje ty nejkrásnější,
nejexotičtější a nejpodivnější rostliny, které ohromí
každého čtenáře. Prozkoumáte titěrné řasy, rozmanitě zabarvené houby, lišejníky i velkolepé masožravky.
Navíc se dozvíte, jak se rostliny s ubíhajícím časem
vyvíjely a jak moc se musely přizpůsobit, aby vůbec
přežily. Račte vstoupit, království rostlin se vám otevírá v celé své kráse!

Mann Don
Pezzullo Ralph

Román

Sekcia

Formát

Beletria 145 × 205 mm
pe dospleých brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
256

Kateřina
Tomcová

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 EUR

Obrázková
kniha

Sekcia

Formát

Populárno - 272 × 370 mm
náučné
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Scottová
Katie

18

9 78 80 26 41 88 56

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788000048635

19,99 EUR

Triler

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
336

18

České klenoty UNESCO

Druhá dívka

Sobí hora

Petro Jozef

Swinson David

Tidbecková Karin

Objevte skryté kouzlo nádherných českých památek, které jsou natolik cenné, že byly zapsány
na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, aby se uchovaly dalším generacím. Navštivte místa, která jsou jednou
provždy spojena s českou historií a kulturou.
Nechte se navnadit jedinečnými přírodními
krásami. Seznamte se s českými nehmotnými
památkami na seznamu UNESCO. Kniha vám
mimoto nabízí i tipy na výlety za neméně krásnými a zajímavými památkami, které usilují o
zápis na seznam UNESCO.

Frank Marr, soukromé očko, dříve elitní vyšetřovatel kriminálky ve Washingtonu D.C. Přemíra stresu
z náročné práce, kterou léčil stále delšími lajnami
kokainu, ho stála místo a dnes je tam, kde je. Totiž
před domem drogového gangu, který chce oloupit o pořádné množství koksu. K jeho překvapení
však v domě nalézá uvězněnou mladou dívku,
která ho prosí o pomoc. Tím však celý příběh pouze začíná, někde totiž ještě je druhá dívka a policie
již hledání vzdala. Frank se na vlastní pěst pouští
do záchranné mise...

Pozoruhodná sbírka třinácti povídek, tak zvláštních,
že je velmi obtížné vypudit je z mysli. Zasahují do
světa fantasy, magického realismu, science fiction i
severských lidových pověstí s imaginárními bytostmi.
Některé z těchto příběhů jsou značně znepokojivé,
ale zároveň humorné a neuvěřitelně zvláštní. Výrazný autorský objev severské literární scény ověnčený
prestižními cenami v žánru sci-fi a fantasy.

Žáner

Sekcia

Formát

Tuzemský
sprievodca

Cetovanie

182 × 248mm
viazaná

14

Počet strán Preklad Vydanie Vek
152

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026418627

14,49 EUR

Detektívka

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
336

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 EUR

Poviedky

Beletria pre
dospelých

130 x 200 mm
viazaná

Knižné novinky Apríl 2018

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418801

16,49 EUR

9 78 80 26 41 88 18

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026418856

11,99 EUR

Materstvo

Zdravie a
životný štýl

135× 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
200

1

18

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418818

11,99 EUR

Baumgartner Irmgard
Dahlke Ruediger
Čtivá kniha plná lásky domácích mazlíčků ke svým
páníčkům, příběhů ze života, kdy zvířata doslova
sňala obrazy nemoci svému majiteli a přenesla je
na sebe, případy jejich intuice a předtuch.Autor Ruediger Dahlke také popisuje terapeutický či diagnostický význam zvířat a v souvislosti s tímto hlubokým
vztahem mezi zvířaty a lidmi doporučuje veganský
životní styl. Homeopatka a veterinářka Irmgard
Baumgartner ve své praxi vypozorovala, jak jsou
zvířatahluboce a neoddělitelně spojena se svými
majiteli.
9 78 80 26 41 88 25

9 78 80 74 73 649 0

9788026418634

14

Zvíře jako zrcadlo
lidské duše

9 78 80 26 41 86 34

9 78 80 26 41 86 27

1

Kniha je částečně autorčiným deníkem z těhotenství,
ale zároveň odbornou příručkou pro ženy, které by
chtěly zůstat i v těhotenství aktivní. Autorka úspěšného blogu www.Tehuvbehu.cz, hobby běžkyně a
fitness nadšenkyně píše nejen o běhání v těhotenství, ale také o tom, jak se po porodu dostat zpátky
do formy. Na knížce spolupracovala s celou řadou
odborníků, lékařů, fyzioterapeutů, trenérů a hlavně
maminek, které byly v těhotenství také velmi aktivní.

Operativec Thomas Crocker není v krajně nebezpečných misích celonárodního významu žádným
nováčkem. Jeho úkol jej však tentokrát zavede blíže
k domovu. Íránský terorista, jehož spolu se svým týmem pronásleduje, je totiž tentýž člověk, jenž před
několika měsíci unesl Crockerovu ženu: Sokol, který
se pokusil o krádež libyjského jaderného materiálu a
osnuje plány ničivého útoku proti Americe. Crocker a
jeho tým jsou mu v patách a hon na Sokola a jeho
skupinu je zavádí z Bangkoku až do Caracasu.

9 78 80 00 04 86 35

9788075970244

376

Počet strán Preklad Vydanie Vek
8

Lukáš
Novák

1

15

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

9788074736490

8,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Alternatívna Kariéra a osobný 167 × 225 mm
medicína
rozvoj
brožovaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
176

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418825

9,99 EUR

15

Vychádza 17. 4. 2018

Botanicum

Žáner

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Beletria pre 145× 205 mm
dospelých
viazaná

Ve jménu Jeho Veličenstva

9 78 80 75 97 02 44

Vychádza 17. 4. 2018

Mravní kodex

Liverpool FC je opravdovou ikonou světového fotbalu.
Bohatá historie, jedinečný stadion na Anfield Road,
skvělí hráči a snad nejlepší fanoušci na světě – to vše
vytváří téměř posvátnou auru kolem této klubové
legendy. Kniha Simona Hughese mapuje novější
historii, přičemž pohled do nitra klubu je zprostředkován jedinečnými rozhovory: Torres, Owen, Alonso,
Carragher, Benítez a další vás dostanou přímo do
centra dění. Ať už do kabiny při „zázraku v Istanbulu“,
na tréninkové hřiště či do kanceláře majitele.

9 78 80 75 97 02 51

Detektívka

Liverpool FC: Příběhy
legend

Extra super účinné
vychytávky, jak se stát
králem porady

Douglas-Home Mark
Když Cal Mcgill přijíždí na skotský ostrov Eilean Dubh
vyšetřit zmizení chlapce Maxe Wheelera, nemá ještě nejmenší ponětí, co ho čeká. Uzavřená ostrovní
komunita jej nevítá zrovna s otevřenou náručí, a
Maxův zámožný otec je navíc přesvědčen, že právě
mezi zdejšími obyvateli se skrývá vrah. Poté co se za
podivných okolností zřítí ze svahu karavan Maxovy
nejstarší sestry Joss, začíná být jasné, že rodiny Wheelerů se někdo touží zbavit za každou cenu…

Milán

Neapol, Ischia, Pompeje,
Sorrento

Kolektiv

Kolektiv

Od Duoma až po La Scalu, od Quadrilatero d´Oro k
Navigli, od Cenacolo Vinciano (Poslední večeře Leonarda da Vinciho) až k pinakotéce v Brera – hlavní
město Lombardie se před vámi v mžiku otevře díky
tomuto jedinečnému průvodci!

Cooper Sarah
Říká se, že bychom měli pracovat chytřeji, ne více.
Autorka knihy je přesvědčená, že bychom měli přestat pracovat a odpočinout si. Tato knížka vám poskytne nástroje, které potřebujete k tomu, abyste ve
své kariéře překonali i ty nejdivočejší sny a přitom
nemuseli vyvinout skoro žádné úsilí.

Vychádza 24. 4. 2018

Zlověstné vlny

Od Neapole přes Vesuv po Pompeje, od Ischie přes
Procidu po Capri, od výběžku Punta Campanella přes
Positano až k Salernu – hlavní město Kampánie,
ostrovy Neapolského zálivu, poloostrov Sorrento a
pobřeží Amalfi se před vámi v mžiku otevřou díky
tomuto jedinečnému průvodci!

Vychádza 17. 4. 2018

Vychádza 20. 4. 2018

9 78 80 25 90 82 59
Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
352

1

15

9 78 80 26 41 67 15

9 78 80 26 50 74 82

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025908259

14,49 EUR

Manažment

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Obchod 167 × 190 mm
a ekonómia
brožovaná

176

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026507482

9,99 EUR

Zahraničný
sprievodca

Cestovanie

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
54

1

15

9 78 80 26 41 739 2

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026416715

9,99 EUR

Zahraničný
sprievodca

Cestovanie

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
70

1

Čarodějnice

Fitness pro mozek

Delfín z louže

Poustevník

Läckberg Camilla

Vejsadová Jana

Bezrouk Tomáš

Horst Jorn Lier

Víte, že kniha je nejlepším přítelem našeho mozku? Čtení je pro něj totéž, co fyzická námaha pro
tělo. Vyžaduje zapojení mnoha smyslových, jazykových i paměťových dovedností, které se spojují
do specifického neurologického kruhu umožňujícího nám text přečíst a porozumět mu. Na staletími prověřených technikách autorka dokazuje, jak
lze využít různé dostupné texty k procvičení škály
poznávacích funkcí, především paměti a pozornosti. Příklady testů a cvičení využijí děti, dospělí
i senioři či studenti.

Na mokrém vysvědčení se mu neúprosně plazí želva,
ale jeho strýc v něm brzy rozpozná delfína! Začnou s
pravidelným tréninkem a semínko naděje ve skvostnou budoucnost pozvolna vyrůstá. Odhodlání a
špetka troufalosti ho dovede za trenérem národního
týmu, kde drze prohlásí: „Zaplavu čtvrt míle pod čtyři
minuty!“

Poustevník je zločinec na útěku. Vyhlédne si osamělého člověka, ukradne mu identitu a žije jeho
život. Ani Viggo Hansen, Wistingův soused, nikomu nechybí, a tak už čtyři měsíce sedí mrtvý před
televizí. Pak policie najde další tělo. Zatímco Hansenova smrt zaujme jen novinářku Line, Wistingovu dceru, nález druhé oběti spustí největší pátrací
akci v dějinách norské kriminalistiky.

Když se nedaleko Fjällbacky ztratí malá Linnea,
vyplují na povrch tragické vzpomínky. Před třiceti
lety zde zmizela holčička, kterou později našli zavražděnou. Za její smrt byly odsouzeny dvě třináctileté dívky, které pro svůj věk unikly vězení. Jedna
z nich tu vede tichý život, druhá se poprvé od tragédie vrací zpět. Poté co Linneu najdou, pustí se
Patrik za pomoci Eriky do vyšetřování. Začíná hon
na čarodějnice, který přinese strašlivé následky.

Próza nového českého autora vzdává hold sportu jako
takovému a odvaze jít si za svým snem nehledě na
věk a navzdory všem překážkám.

9 78 80 26 50 74 99

9 78 80 26 71 11 86
Žáner
Detektívka

Sekcia

Formát

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026711186

16,49 EUR

Vzdelanie

Sekcia

Formát

Zdravie a 145 × 205 mm
životný štýl
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
200

11

9 78 80 25 9 082 42

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026507499

11,99 EUR

Humor

Beletria pre
dospelých

120 × 185 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
144

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788026417392

10,79 EUR

9 78 80 74 735 47 9

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025908242

9,99 EUR

Detektívka

Sekcia

Formát

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
352

Kateřina
Krištůfková

Helsinky

Haló, je to Země?

Prohnilé město

Devátá Ivanka,
Plzák Miroslav

Kolektiv

Peake Tim

Bardugo Leigh

Od evangelické katedrály až po muzeum současného
umění Kiasma, od „skalního“ kostela až po souostroví
Suomenlinna, hlavní město Finska se před vámi v
mžiku otevře díky tomuto jedinečnému průvodci!

Kniha Haló, je to Země? nabízí unikátní sérii
fotografií z mise známého britského astronauta Tima Peaka na Mezinárodní vesmírné
stanici (ISS). Uvnitř najdete překrásné přírodní scenérie, vodní plochy, tepající města
a spoustu dalších kouzelných míst, která z
této perspektivy ještě nikdo předtím nezachytil. Kniha je jedinečnou sbírkou originálních a dechberoucích fotografií křehké krásy
naší planety.

Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil nevídaný
kousek, za který měli přislíbenou tučnou odměnu.
Jenže místo toho, aby se o ni rozdělili, čekala na
ně zrada. Proto musí napnout všechny své síly,
aby získali to, co jim patří. V temných ulicích zkorumpovaného Ketterdamu se mezitím schyluje k
válce. Nebezpečná smrtící droga jurda parem se
tu stává předmětem boje o moc. Obstojí Kazova
prohnanost proti nepřátelům a zůstanou mu jeho
lidé vůbec věrni?

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788074735479

15,49 EUR

Vychádza 27. 4. 2018

Soužití k zabití

Dva přátelé ze studentských let, Vojta a Tereza, se
znovu setkávají, tentokrát na stránkách dopisů. On –
manželský poradce, ona – redaktorka plzeňských novin. Po patnácti letech spolu znovu navázali kontakt
prostřednictvím korespondence. Tímto možná neobvyklým, ale o to zajímavějším způsobem si sdělují své
osudy, vtipně je komentují a navzájem si pomáhají
řešit životní a vztahové problémy.

15

Vychádza 24. 4. 2018

9 78 80 26 71 11 93
Žáner
Čítanie pre
ženy

16

Sekcia

Formát

Beletria pre 115 × 185 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
152

Hüttnerová
Iva

1

12

9 78 80 25 14 91 02

9 78 80 26 41 78 42

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026711193

7,99 EUR

Zahraničný
sprievodca

Cestovanie

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
54

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026417842

10,79 EUR

Vzdelanie

Digitálna
fotografia

228 × 228 mm
viazaná

Knižné novinky Apríl 2018

Počet strán Preklad Vydanie Vek
240

1

13

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

9 78 80 25 33 66 87

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788025149102

39,90 EUR

Fantasy

Beletria
pre deti

165 × 238 mm
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
488

Julie
Žemlová

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

9788025336687

16,49 EUR

17

Chlapec s kamínky
Loubiere Sophie

My z ostrova Saltkrakan
(audiokniha pro děti)

Hlava XXII
(audiokniha)

Kim W. Chan
Mauborgne Renée

Lindgrenová Astrid

Heller Joseph

Nešikovný pan spisovatel Melker se syny Pellem,
Niklasem, Johanem a dcerou Malin se rozhodnou opustit parný Stockholm. Léto chtějí prožít
na ostrůvku Saltkrakan, obklopeni mořem,
skalisky a mořskými ptáky. Ne že by ostrov byl
opuštěný, žije na něm asi dvacítka domorodců a
několik letních hostů. A obyvatelé ostrova jsou
nesporně zajímaví, ať už jsou to sestry Teddy a
Freddy, věčná povídalka Stina a všudypřítomná
mudrlantka Tjorven. O zábavu a dobrodružství je
tedy postaráno!

„Hlava XXII. ta mi zamotala hlavu.“ Ve své nejslavnější knize Joseph Heller na základě vlastních
zkušeností s armádou píše o světě, v němž je vše
postavené na hlavu; a protože absurdita je věčná,
zamotal tento skvělý protiválečný román hlavu
už několika generacím čtenářů. Odehrává se za
druhé světové války a v sérii absurdních epizod
vyprávěných z hlediska několika různých postav
satiricky napadá krutost, nesmyslnost válečné
mašinerie.

Nová strategie modrého oceánu navazuje na
bestseller Strategie modrého oceánu, kterého
se celosvětově prodalo několik milionů kusů. Pomůže vám, vašemu týmu i celé vaší firmě najít
nové trhy a zajistit si růst.

9 78 80 26 71 12 09
Žáner

Vychádza 20. 4. 2018

Román

Sekcia

Formát

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
272

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 EUR

Manažment

Obchod a
ekonómia

167 × 225 mm
brožovaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
264

15

Paříž, moje láska, můj život

Pětidomí

Dopjerová-Danthine Mária

Přibyl Tomáš

Mária se jako bezstarostná studentka v toulavých botách a s pomačkanou mapou v kapse vydala do Paříže – a našla zde nečekaně nový domov. Po dvanácti
letech radostných, ale i bolestných zkušeností rekapituluje svůj život s touto rozmarnou dámou – městem
mnoha tváří, avšak s velkým srdcem připraveným
přijmout kohokoli. Dozvíte se, jak nejlépe připravit
pravé francouzské palačinky, proč Francouzi nikdy
nenosí stejné oblečení dvakrát a jak si francouzsky
nejlépe zanadávat.

Poštu v pražských Bohnicích přepadl lupič. V kukle a
s pistolí vše provedl čistě za pár minut a bez výstřelu.
Jen zmizet zcela beze stop se mu nepodařilo. O pár
kilometrů dál po něm zůstalo opuštěné auto a on se
nejspíš ukrývá v jednom z nových rodinných domů v
Pětidomí. Pátrají po něm dva vyšetřovatelé – malá
stárnoucí a často protivná kapitánka, které pomáhá
mladý poručík plný energie.

Žáner
Svetová
beletria

Sekcia

Formát

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
brožovaná

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026711216

9,99 EUR

Detektívka

Sekcia

Formát

Beletria pre 125 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
352

15

M Li Winnie

Bandi

Když zcestovalá Američanka Vivian potká
Johnyho, netuší, jak moc se její život změní.
Tento dospívající chlapec pochází z irské komunity žijící na okraji společnosti, kde je násilí na
ženách samozřejmostí a muži nemusí ovládat
svůj chtíč. Jejich setkání skončí tragicky a z
nevinného výletu se rázem stane temná kapitola Vivianina života. Strhující a děsivý příběh
inspirovaný skutečnými událostmi.

Kim Ir-sen a po něm Kim Čong-il vládli lidu Severní
Koreje pevnou rukou a ani na chvíli nenechávali nikoho na pochybách, že komunistická diktatura chce pro
všechny jen to nejlepší. Povídky severokorejského
autora známého pod přezdívkou Bandi, které vznikaly v letech 1989 až 1995 a byly následně propašovány
za hranice, tuto masku strhávají. Nešťastné osudy jejich protagonistů svědčí o krutých praktikách režimu,
pro nějž lidský život nic neznamená.
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Sekcia

Formát

Počet strán Preklad Vydanie Vek
384

Helena
Šváchová

Beletria
pre deti

Formát

Počet strán Preklad Vydanie Vek
7

1

14

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

8594050424432

10,79 EUR

Román

Beletria pre
dospelých

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

14,49 EUR

Poviedky

Sekcia

Formát

Beletria
130× 200 mm
pre dospelých
viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
288

David
Petrů

1

14

Evropská kultura je neoddělitelně spjata s křesťanstvím. V průběhu staletí si je však mnozí
panovníci, reformátoři i politici přivlastnili a
pokřivili je. Naše kniha vznikla proto, aby dnešní
děti mohly lépe pochopit původní poselství Ježíšových myšlenek. Společně se proto vypravíme
do míst, kde žil a kázal Ježíš Kristus, který k
Mojžíšovu desateru zákonů připojil zákon nový:
odpuštění a vzájemnou lásku.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

10,79 EUR

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

Formát

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Knižné novinky Apríl 2018

EAN

Odporúčaná cena

8594050424500

14,49 EUR

Fučíková Renáta

Vychádza 27. 4. 2018

8 59 40 50 42 44 70

ISBN

ISBN

15

Stewnerová Tanya

9788026711223

9788025908273

Počet strán Preklad Vydanie Vek

Obrazy z Nového zákona
(audiokniha pro děti)

Počet strán Preklad Vydanie Vek
11

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

8594050424470

9,99 EUR

Povedsti,
mýty, báje

Beletria
pre deti

dátum vydania

Domácí kváskové pečení

3. 4. 2018

Máma v kuchyni

3. 4. 2018

Veronika v Dubaji

3. 4. 2018

Jan Kraus: Můj soukromý buzynes

3. 4. 2018

Já, písničkář

10. 4. 2018

Jen aby, řekla moje žena

20. 4. 2018

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 1. 5. 2018

8 59 40 50 42 45 24

9 78 80 25 90 82 73

9788075970275

Formát

Alea - dívka moře:
Volání z hlubin
(audiokniha pro děti)

názov

9 78 80 75 97 02 75
Beletria pre 145× 205 mm
dospelých
viazaná

Sekcia

Dobrodružstvo

8 59 40 50 42 45 00

Formát

Počet strán Preklad Vydanie Vek
11

ean
9 78 80 26 41 28 09

9 78 80 26 41 64 94

9 78 80 26 41 70 40

9 78 80 26 50 735 2

9 78 80 74 47 54 43

EAN

Odporúčaná cena

8594050424524

9,99 EUR

cena
9,99 EUR

Dotlače

Žaloba

Triler

Žáner

16,49 EUR

9 78 80 26 71 12 23

Temná kapitola

Žáner

Odporúčaná cena

Audio verzi knižního bestselleru vypráví Kateřina
Jebavá. Nahrávka je ve formátu MP3.

Počet strán Preklad Vydanie Vek
272

ISBN
9788072615476

Nikdy se nepřibližuj k vodě! To byla poslední
slova její matky, předtím než zmizela. Aleu však
voda a tajemství kolem ní natolik přitahují, že
vyrazí s kamarády na plavbu po moři. Při jedné
bouři ale spadne přes palubu a už nikdy nebude
nic jako dřív…

9 78 80 26 71 12 16

Vychádza 17. 4. 2018

8 59 40 50 42 44 32

9 78 80 72 61 54 76

9788026711209

Vychádza 3. 4. 2018

Audioknihy

Elsa Préauová je zcela obyčejná důchodkyně, která
s oblibou pozoruje své sousedy. Brzy si všimne, že
u rodiny v sousedním domě je něco špatně. Kromě
dvou zdravých dětí vídá na jejich zahradě i smutného, hubeného chlapce, se kterým se zjevně nezachází
dobře a který jí připomíná jiné dítě v jejím životě…
Elsa je posedlá jediným úkolem: pomoct mu. Ale co
může dělat, když jí policie i sociálka tvrdí, že chlapec
neexistuje?

Nová Strategie modrého
oceánu

14,49 EUR
11,99 EUR
12,99 EUR
6,99 EUR
7,99 EUR

19

Lúpež z helikoptéry
Bonnier Jonas
Odporúčaná cena: 14,99 EUR
V septembri 2009 sa spustí poplach – lupiči vnikajú do depozitára vo Västberge.Tak sa začal príbeh najšokujúcejšieho zločinu, aký kedy Švédsko
zažilo. Lupiči priletia helikoptérou a doslova pred očami polície vykradnú najzabezpečenejší depozitár. Polícia sa len bezmocne prizerá, ako si
odnášajú desiatky miliónov korún. Nezaznie ani jeden výstrel.

Vzrušujúci akčný román vznikol na základe výpovedí
skutočných lupičov z chudobnej štvrte v Štokholme. Netflix
podľa neho pripravuje film.
Vychádza 18. 5. 2018

Mlieko a med

Nabudúce prinesieme

Kaur Rupi
Odporúčaná cena: 13,99 EUR
Mlieko a med je zbierka poézie a prózy o láske, strate, traumách, zneužívaní, uzdravovaní a ženskosti. Je rozdelená do štyroch kapitol a každá z nich
plní inú úlohu. Vyrovnáva sa s rôznymi bolesťami. Lieči rôzne zármutky. Mlieko a med berie čitateľov na cestu najtrpkejších momentov a hľadá v
nich niečo sladké, pretože sladkosť je všade, ak máte vôľu vidieť ju.

Absolútny svetový bestseller prebásnila špičková
slovenská poétka Mirka Ábelová.
Vychádza 25. 5. 2018

Zaklínač Búrková sezóna
Sapkowski Andrzej
Odporúčaná cena: 11,49 EUR
Majster poľskej fantastiky opäť prekvapuje – Búrkovú sezónu odštartoval zemetrasením a bielovlasý lovec netvorov Geralt z Rivie, verný svojmu
poslaniu chrániť obyčajných ľudí, sa vrhá do neľútostného zápasu s dravcom zabijakom a inými magickými obludami. Po konflikte v Keracku sa
dostane do väzenia a príde o svoje drahocenné meče. Zaklínačské zbrane sú vecou cti a Geralt ich musí za každú cenu získať späť...

Ďalší famózny príbeh bestsellerovej série od geniálneho
autora fantasy.
Vychádza 18. 5. 2018

www.distri.sk • www.albatrosmedia.sk

