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Jediný muž

Aktualita

Film či kniha? Najlepšie oboje!
Určite to poznáte aj vy – prečítate dobrú knihu a o nejaký čas sa do kín dostane aj film. Váhate, či ísť alebo nie, nechcete si pokaziť zážitok zo skvelého čítania, no láka vás to. A keďže
kniha bola taká výnimočná, neodoláte a kupujete vstupenky, popcorn a kolu. A… Každý to
má inak, niekomu film zaimponuje, herci ho očaria a výprava dostane, niekto zostane pri
tradičnom (a stále platnom) „kniha je kniha“.
Aj v tomto období sa v kinách objavujú filmy, ktoré majú ambície aj veľké šance stať sa kasovými trhákmi a vychádzajú z knižných predlôh. Všetkých, čo majú radi sarkastický humor
stálice českého literárneho aj televízneho neba Haliny Pawlovskej určite potešila komédia
Zúfalé ženy robia zúfalé činy s hviezdnym obsadením. Fanúšikovia série „Fifty“ od anglickej
autorky E. L. James zase určite nebudú váhať a nenechajú si
ujsť tretie pokračovanie tejto pikantnej série na filmovom plátne. Najmä, keď je premiéra už tradične naplánovaná vo valentínskom období.
Ale môže to byť aj naopak – vidíte dobrý film a máte chuť si prečítať knižku, tušíte, že
v nej toho môže byť ešte viac, že si chcete nájsť a vychutnať detaily, ktoré sa do časovo
obmedzeného filmu nemohli zmestiť. A tak je to vlastne dobre – odpoveď na otázku, či
film alebo kniha, môže uspokojiť obe strany: Oboje! Veď čaro má aj veľké kinoplátno aj
šuštanie a vôňa stránok knihy.

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Na tejto adrese nie je možný osobný odber ani maloobchodný predaj.
Tento internetový obchod je určený len pre objednávky zákazníkov zo Slovenskej republiky.

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

Telefón

E-mail

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

eshop@albatrosmedia.sk
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Lili Vetroplaška 1
So slonmi sa nerozpráva
Tanya Stewnerová
Hneď prvý deň v novej škole je pre Lili pohromou: najprv si znepriatelí partiu najprotivnejších dievčat na svete a potom ju posadia rovno vedľa
klietky so škrečkom! Lili chcela svoje tajomstvo prísne strážiť. To, že sa dokáže rozprávať so zvieratami, jej totiž doposiaľ prinieslo len samé
problémy! No slonica Marta naliehavo potrebuje Lilinu pomoc…

Vrabce na streche už o tom čvirikajú –
Lili Vetroplaška je tu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Príbehy zvieratiek

Beletria pre deti

125 × 190 mm vázaná

176

Silvia Ivanidesová

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8

9788056603208

7,99 €

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15

9788056603222

12,99 €

Lovkyňa čarodejníc
Virginia Boecker

Vychádza 2. 2. 2018

Elizabeth Greyová je jednou z najlepších a najdrsnejších kráľovských lovkýň čarodejníc. Až kým aj ju jedného dňa neobvinia z čarodejníctva
a neodsúdia na smrť na hranici. Záchrana príde v poslednej chvíli od muža, ktorého doposiaľ pokladala za najväčšieho protivníka. Nicholas Perevil, najmocnejší a najnebezpečnejší čarodejník v kráľovstve, má pre ňu návrh: ochráni Elizabeth pred popravou, ak mu ona pomôže prelomiť
smrtonosnú kliatbu. No smrť na hranici nie je to jediné, čo Elizabeth desí…

Keď sa lovkyňa čarodejníc
musí spojiť s najmocnejším čarodejníkom...

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Fantasy

Beletria pre mládež

145 × 205 mm vázaná

400

Ilustrácie

Barbie – Maľovanky

Príšerný učiteľ –
Šokujúca veda

Kolektív

Sam Watkins

Barbie a jej priateľky sa dokážu skvelo zabávať. Zober
si pastelky a pridaj sa! Nechaj sa unášať na vlnách
predstavivosti a vyfarbi scénky s dobrodružstvami
svojej obľúbenej hrdinky!

Žáner

Sekcia

Formát

Knihy pre
dievčatá

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
brožovaná

Jedna príšerka by sa ešte dala zvládnuť. No dve?
To sú problémy na druhú! Jakubova trieda súťaží na
Vedeckej výstave mladých vedátorov a nikto a nič im
nezabráni prebojovať sa až k víťazstvu. Teda, jedna
drobnosť možno áno… Ich triedny učiteľ pán Tajomný sa opäť premenil na príšerku a nemá už chuť baviť
sa o exponátoch vedeckej výstavy – oveľa radšej by
ich všetky zjedol. Ba čo viac, príšerka si našla kamarátku! Nad dvoma nezbednými potvorkami, ktoré
obrátia celú výstavu hore nohami a dodajú príbehu
tú správnu iskru, zaručene vybuchnete do smiechu!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Vydanie

1

4

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594063859030

3,99 €

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

David
O´Connell

1

8

ISBN

Odporúčaná cena

9788056404911

7,99 €

3

Divoch Uff hľadá domov

Štyria kamaráti v akcii:
Stratení v džungli

Michael Petrowitz

Thomas Brezina

Keď Ľudo nájde malé chlpaté praveké stvorenie, strčí
ho bez rozmýšľania do batoha a vezme ho domov.
Udržať nového malého kamaráta v tajnosti mu však
dáva poriadne zabrať, keďže Uff si v kuchyni bez
rozpakov spraví ohník, pochrúme krásny porcelán
a školské steny vyzdobí svojskými maľbami. Netrvá
dlho a stopy jeho činnosti si všimnú nielen Ľudovi
rodičia, ale aj vedec, ktorý s ním vonkoncom nemá
dobré úmysly…

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
vázaná

Kamaráti len zázrakom prežijú núdzové pristátie
v brazílskom pralese a opäť im hrozí ďalšie nebezpečenstvo: zajmú ich bojovníci a odvlečú do aztéckeho
mesta. Ako uniknúť z pazúrov svojich únoscov?

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

8

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056603239

9,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
vázaná

Minecraft: Ostrov

Sekcia

Formát

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
vázaná

Vychádza 9. 2. 2018

Silvia
Ivanidesová

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

8

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056603215

9,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
360

Zázračná balerína Delphie
a čarovné baletné špičky

Caleb Krisp

Darcey Bussell

Od chvíle, keď Ivy prvý raz držala v ruke tajomný
hodinový diamant, ju prenasledovali, uniesli, zavreli
do blázinca či vydali na milosť príšerným adoptívnym
rodičom. Lenže to by nebola Ivy, keby po všetkých
pádoch vždy nepristála na nohách. Má totiž vrodený
talent húževnatej mačky! A preto sa nezastaví ani
pred najťažšou úlohou. Musí zachrániť svoju najlepšiu priateľku Rebeku, ktorá je uväznená v paralelnom
svete.

Delfi zo všetkého najviac túži stať sa balerínou a nemôže uveriť vlastným očiam, keď ju učiteľka baletu
madam Zaraková pozve, aby sa pridala do jej triedy.
Baletná škola madam Zarakovej skrýva aj čosi viac,
než sa na prvý pohľad zdá. Pomocou špeciálnych baletných špičiek sa Delfi pretancuje do celkom nového
zázračného sveta.

Sekcia

Formát

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
vázaná

4

10

ISBN

Odporúčaná cena

9788056603253

7,99 €

Apolónove utrpenie sa nekončí! Všemocný boh slnka,
svetla, liečiteľstva, umenia, lukostreľby, poézie, tanca
a proroctiev naďalej trčí v koži smrteľníka Lestera Papadopoulosa. Z jeho nadprirodzených schopností mu
nezostala ani jediná a telo nemotorného tínedžera,
v ktorom sa ocitol, je len na zlosť. Diove odpustenie
a svoje miesto na Olympe však získa späť, iba ak nájde
staroveké zdroje proroctiev a oslobodí ich. Našťastie na
to nie je sám – po boku má starého známeho Lea Valdéza, jeho draka Festusa a bývalú nymfu Kalypsó. Cesta
za ďalším Orákulom vedie na Stredozápad. Tam Lester
objaví veci, o ktorých ako Apolón nemal ani potuchy!

Ivy Pocket –
Zastavte ju niekto!

Žáner

1

Rick Riordan

Neočakával by som, že uveríš svetu, ktorý sa chystám
opísať. Možno si bol v tomto svete už nejaký čas, ale
len teraz si objavil tento ostrov. Alebo možno, tak ako
to bolo aj u mňa, je tento ostrov tvojím úvodom do
tohto sveta. Ak si sám, zmätený a na zbláznenie vystrašený, si presne tam, kde som bol ja počas prvého
dňa. Tento svet môže niekomu pripadať ako bludisko
a inokedy ako tyran. Ale pravda je, že tento svet je
učiteľom a jeho útrapy sú len lekciami v prestrojení.

Žáner

136

Apolónov pád 2 –
Temné proroctvo

Max Brooks

Fantasy

Počet strán Preklad Vydanie Vek

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

1

11

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056404942

9,99 €

Literatúra
pre dievčatá

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
vázaná

1

11

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

8

ISBN

Odporúčaná cena

9788056404928

14,49 €

ISBN

Odporúčaná cena

9788056404935

6,99 €
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Záhrada motýľov

Vychádza 9. 2. 2018

Dot Hutchisonová
Izolovaná záhrada, kvitnúce rastliny a… zbierka nádherných motýľov – mladých žien, ktoré boli unesené. O to všetko sa stará Záhradník,
zvrhlý muž posadnutý uchovávaním krásnych dievčat. Jedna z tých, čo prežijú, Maya, postupne odkrýva podrobnosti o tomto desivom mieste
aj o svojom väzniteľovi. Ako sa jej napokon podarí utiecť? Prežijú aj ďalšie dievčatá? Agenti FBI Victor Hannoverian a Brandon Eddison musia
vyriešiť najotrasnejší prípad svojej kariéry.

Krása ešte nikdy nebola taká desivá…
Prvý diel oceňovanej trilógie.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Detektívka

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm vázaná

352

Ilustrácie

Pes baskervillský A1/A2

Formát

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

12

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056603260

7,99 €

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy

170 × 243 mm
spirála

Sekcia

Formát
145 × 205 mm
vázaná

48

1

18

ISBN

Odporúčaná cena

9788056404980

7,99 €

ISBN

Odporúčaná cena

9788056603284

11,99 €

Jason Segel

Zoznámte sa s Linusom, Albertom a Romanom – zakladateľmi Klubu teoretikov. Majú blog o číselných
kódoch a starých Rimanoch a prehľad o mnohých
ďalších veciach – aspoň teoreticky. V praxi im však
zakaždým musí prísť na pomoc Knut, ktorý je síce génius, ale zdravého rozumu má viac než všetci dospelí
dokopy. S nasadením vlastného života im pomôže
zbaviť sa otravných chlapcov od susedov.

Beletria
pre deti

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Nočné mory!
Kvapky na sladký spánok

Anja Janotta

Žáner

14,49 €

Priznajme si, že dnešná doba praje jedlu, ktoré sľubuje dlhú trvanlivosť, je lacné a má výraznú chuť.
To všetko sa dá dosiahnuť iba pomocou chemických
prísad, ktoré však neprospievajú nášmu zdraviu.
Ak chcete dať sebe aj svojim deťom zdravé a pritom
chutné pokrmy, vyskúšajte túto knihu. Uvidíte, že
rýchle občerstvenie z automatu alebo balíček sušienok ľahko zvládnete nahradiť zdravou domácou desiatou, pri ktorej budete s istotou vedieť, že obsahuje
len tie zložky, ktoré vám prospievajú!

Klub teoretikov

Dobrodružstvo

Odporúčaná cena

9788056603246

Vychádza 16. 2. 2018

Sekcia

ISBN

15

Jana Keithová

Sherlock Holmes a doktor Watson riešia tajomné
úmrtia v temnej oblasti mokradí a vresovísk v Devonshire v juhozápadnom Anglicku. Podarí sa im
odhaliť páchateľa? Knižka je určená pre vás – začiatočníkov učiacich sa angličtinu, či už tínedžerov alebo
dospelých. Slovenský zrkadlový preklad vám umožní
obratom skontrolovať, či ste pôvodnému textu porozumeli správne. Na konci knihy objavíte zábavné
sudoku, puzzle a kontrolné otázky.

Žáner

Vek

Zdravá desiata do školy
aj do práce

Dana Olšovská

Dvojjazyčné
knihy

Vydanie

Charlie Laird žije život snov. Býva v tajomnom zámku
s bránou do Podsvetia, plného priateľských nočných
môr. A navyše sa mu práve začínajú letné prázdniny.
Nemôže sa však zbaviť pocitu, že sa deje niečo čudné. Slávne herbárium jeho nevlastnej mamy odrazu
zíva prázdnotou a zákazníci si chodia po bylinkové
odvary do vedľajšieho mestečka! A ešte horšie je,
že po uliciach toho mestečka sa ponevierajú čudné
existencie, ktoré vyzerajú ako živé mŕtvoly. Zdá sa, že
vo vzduchu visí poriadny malér…

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
256

1

11
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ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788056404966

9,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
368

8

5

Agus a príšerky 1
Už je tu pán Flat!
Jaume Copons
Ahojte, volám sa Agus Pianola. Ty to ešte nevieš, ale skôr či neskôr z nás budú priatelia. Až donedávna som bol celkom obyčajný chlapec: chodil
som do školy, strácal slohové úlohy, zbožňoval pizzu… No v deň, keď som spoznal pána Flata, sa všetko zmenilo. Ach, jasné, ty vlastne ešte
nevieš, kto je pán Flat, však? Prezradím ti iba toľko, že je to príšerka a odkedy sa usadil v mojej izbe, svet sa stal nielen zábavnejší, ale aj oveľa,
oveľa lepší. Lenže aj oveľa komplikovanejší!

Vychádza 23. 2. 2018

Zoznámte sa s pánom Flatom! Príšerkou, s ktorou je svet
nielen zábavnejší, ale aj oveľa, oveľa lepší.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Dobrodružstvo

Beletria pre deti

145 × 210 mm měkké desky

136

Želmíra Čížová

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8

9788056603338

8,99 €

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

Ľadové kráľovstvo –
Olafova práca.
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Kolektív

Prečítaj si o novom dobrodružstve snehuliaka Olafa,
ktorý všetkým rozdáva vrelé objatia! Olaf sa chce
hrať, no Elsa, Anna aj Kristoff majú veľa práce. Ale…
čo to slovo vlastne znamená?

Kolektív

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. Dva nové príbehy z Arendelle s hlavným
hrdinom Olafom!

Žáner

Sekcia

Formát

Literatúra
pre dievčatá

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

1

5

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788025241790

8,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Postav to lietadlo

Sekcia

Formát

6

1

5

ISBN

Odporúčaná cena

9788025242063

4,99 €

ISBN

Odporúčaná cena

8586019610079

5,99 €

Yulia Mamonova

Postav si vlastný model klasického lietadla. Súbor obsahuje aj brožuru s inštruktážou krok za krokom, plnú
úžasných faktov o lietadlách. Žiadne lepidlo, žiadne
nožnice, žiadny neporiadok! Je to l’ahké – jednoducho si ho vytlač z výlisku a skladaj!

Žáner

24

Domáci maznáčikovia –
maľovanky

Ben Hubbard

Interaktívna Populárno- 216 × 270 mm
kniha -náučné pre deti vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Máte už doma nejakého maznáčika? Alebo zatiaľ len
snívate o tom, že sa budete starať o mačku, psa alebo
škrečka? A čo napríklad zajačik či kôň? Alebo exotický chameleón? Na stranách tejto knižky sa stretnete
s rôznymi maznáčikmi, ktorí nám spríjemňujú život
a často sa z nich môžu stať skutoční kamaráti. Stačí si
len vziať do rúk rôznofarebné farbičky či fixky a pustiť
sa do vyfarbovania obľúbených miláčikov tak, ako ich
vidíte iba vy. Vďaka perforovaným stranám vydarené
obrázky ľahko vytrhnete.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
16

6

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8586019610062

14,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

224 × 224 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

7
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Barbie Dreamtopia –
Narodeninové želanie –
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Na vlásku – Sprievodca
svetom odvážnej, tvorivej
a zábavnej Rapunzel

Kolektív

Kolektív

Prečítaj si o úžasných dobrodružstvách Barbie a Chelsea, vyfarbi si svojich obľúbených hrdinov alebo ich
nájdi v hárku samolepiek. Dodaj tomuto príbehu
farbu – potrebuješ na to len fantáziu a túto knižku.
Veľa zábavy!

V tejto jedinečnej knižke nájdeš množstvo pútavých
aktivít – od maľovania cez cvičenie pre zdravie a krásu, vytváranie skvelých účesov, streľbu z luku, tipy
na zábavné hry, čítanie z hviezd, viazanie uzlov až
po tvorbu keramiky. To všetko ti prezradí dlhovlasá
princezná Rapunzel, obdarená neskrotnou fantáziou
a nevyčerpateľnou energiou.

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

1

5

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788025241639

4,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

148 × 210 mm
měkké desky

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

1

7

ISBN

Odporúčaná cena

9788025241646

9,99 €

Cyklistika – anatómia
Shannon Sovndal

Vychádza 23. 2. 2018

Celkovo 74 najúčinnejších cvičení pre jazdu na bicykli, každé s jasným, postupným popisom a farebnými anatomickými ilustráciami, ktoré zobrazujú svaly práve zapojené do určitého pohybu. Jednotlivé cviky sa aplikujú priamo na situáciu pri jazde a pri urputných bojoch počas súťaží.
Zobrazené pracujúce svaly počas zatáčania, stúpania, klesania a šprintu ukazujú, ako jednotlivé cviky zásadne súvisia s cyklistickým výkonom.

Zdokonaľte svoj tréning
a získajte ten najlepší výkon!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Šport a fitnes

Zdravie a životný štýl

170 × 243 mm vázaná

200

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15

9788056603307

19,99 €

Trollovia –
Zábava na cesty

Magické zvieratá –
Psie čary

Kolektív

Holly Webbová

Knižka plná skvelých hádaniek, veselých samolepiek, krásnych obrázkov, zaujímavých doplňovačiek
a ďalších úloh zo sveta trollov z filmu spoločnosti
DreamWorks. Stačí ju vziať do ruky a o zábavu na
cestách je postarané!

Jedenásťročnej Lottie sa zapáčil život v obchode
s chovateľskými potrebami jej strýka. Čarodejnica
Ariadna jej i jej psej kamarátke Sophie dáva hodiny
mágie. Dokonca aj škola sa teraz zdá zábavnejšia,
keď si Lottie našla novú priateľku Ruby. Môže však
Lottie Ruby naozaj dôverovať? Čo by jej nová priateľka povedala, keby vedela, že Lottie má čarodejnícke
schopnosti?

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

210 × 280 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

1

4

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594063859047

8,99 €

Príbehy
o zvieratkách

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

1

8

ISBN

Odporúčaná cena

9788056404973

6,99 €

7

Jediný muž
Andrew Gross
Poručík spravodajskej služby Nathan Blum rutinne dekóduje správy z obsadeného Poľska. Po úteku z krakovského geta, kde nacisti popravili
celú jeho rodinu, však túži urobiť niečo veľké pre svoju rodnú krajinu ťažko skúšanú vojnou. Vzápätí dostane od svojho nadriadeného úlohu:
preniknúť priamo do továrne na smrť menom Osvienčim, nájsť tam jedného človeka a utiecť s ním. Tým mužom je slávny fyzik Alfred Mendl,
ktorý ako jediný môže Spojencom pomôcť zvíťaziť vo vojne…

Záchranná misia vedúca do pekla menom Osvienčim.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm vázaná

400

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15

9788056603276

14,99 €

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

13

9788056603291

8,49 €

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15

9788056603321

15,99 €

15-roční

Vychádza 23. 2. 2018

Zuzana Štelbaská
Aké je to byť pätnásťročným? Skúšať, čo všetko je dovolené? Žiť vo vlastnom svete a ostatné neriešiť? A čo ak všetci len hľadáme pochopenie
a blízkosť niekoho druhého? Päť pútavých príbehov umožňuje nahliadnuť do komplikovanej reality mladých, blúdiacich kdesi medzi svetom
detí a svetom dospelých. Prezrádzajú, čím všetkým musíme prejsť, kým si tu nájdeme svoje miesto…

Záverečná časť obľúbenej poviedkovej trilógie.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Poviedky

Beletria pre mládež

130 × 200 mm vázaná

184

Ilustrácie

Vydanie

Temné srdce Londýna
Oliver Harris
Včera v noci sa niečo stalo – a súčasťou tohto incidentu bol mŕtvy psovod, šéfova manželka a zdemolované policajné auto. Belsey teraz potrebuje vypadnúť z Londýna, čo najďalej od svojich dlhov a výčinov. Keď si príde zbaliť veci na hampsteadskú policajnú stanicu, uvidí hlásenie
o nezvestnej osobe. Ten prípad ho zaujme – nezvestný býval na The Bishops Avenue, jednej z najluxusnejších ulíc v meste. Belsey zacíti šancu
na nový život, ale bude sa o ňu musieť pobiť.

Detektív Nick Belsey potrebuje pomoc!

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Detektívka

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm vázaná

480

Ilustrácie

Vydanie

Knižné novinky Február 2018

Vojna ruží: Búrka

Pavla Hanáčková, Linh Dao

Conn Iggulden

Prečo majú púštne zvieratá veľké uši a svetlú srsť? Nie
je tučniakom obklopeným ľadom a snehom zima? Je
vôbec možné, aby zvieratá žili na úpätí strmých hôr?
Samozrejme! Príroda to zariadila tak, aby sa každý
čo najlepšie prispôsobil svojmu prirodzenému prostrediu. Vydaj sa s nami na cestu prírodou, cez hlboké
moria, pestrofarebnú džungľu či vrcholy obrovských
hôr, kde sa zoznámiš so zvieratami aj s rastlinami,
ktorým sa tu náramne darí.

Píše sa rok 1437 a v Anglicku na trón nastupuje mladučký Henrich VI. z rodu Lancasterovcov. Na rozdiel
od otca nevládne železnou rukou a kráľovstvom
kolujú správy, že sa príliš spolieha na svojich radcov.
Anglické dŕžavy vo Francúzsku sú v ohrození, šíria sa
zvesti o vzbure a strach, že kráľ a jeho našepkávači
privedú Anglicko do skazy. Mračná sa sťahujú a neodvratne sa schyľuje k búrke, ktorá navždy poznamená osud monarchie…

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno-náučné

Beletria
pre deti

215 × 280 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
36

1

6

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788000049076

7,99 €

Historická
próza

názov

Sekcia

Formát

Beletria 130 × 200 mm
pre dospelých
vázaná

dátum vydania

Vychádza 23. 2. 2018

Prečo nie je tučniakom zima

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
496

15

ean

ISBN

Odporúčaná cena

9788056603314

16,49 €

cena

2. 2. 2018

18,49 EUR

Hodvábnik

2. 2. 2018

15,49 EUR

V službách zla

2. 2. 2018

15,99 EUR

Strečing – anatómia

2. 2. 2018

16,49 EUR

Hora medzi nami

9. 2. 2018

12,99 EUR

Prečo nekvitneš?

9. 2. 2018

6,99 EUR

Plants vs. Zombies – Časokalypsa

9. 2. 2018

6,99 EUR

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali –
Ako počúvať, aby nám deti dôverovali

9. 2. 2018

9,99 EUR

Julinka – malá zverolekárka 4 – Nemocnica pre zvieratká

16. 2. 2018

4,49 EUR

Myšlienkové mapy pre deti

16. 2. 2018

9,99 EUR

Netterov anatomický atlas človeka, 6. vydanie

23. 2. 2018

89,90 EUR

Selekcia

23. 2. 2018

11,99 EUR

Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu

23. 2. 2018

10,99 EUR

Trinásťroční

23. 2. 2018

7,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dotlače

Fifty Shades Freed: Päťdesiat odtieňov slobody

9

Vychádza 2. 2. 2018

Můj rok 1978

100 věcí, které dělají
úspěšní lidé

Martin Ježek, Michaela Tučková

Nigel Cumberland

Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, nebo který vám utkvěl v paměti. O čem se psalo v novinách,
kolik stál lístek do kina nebo jaké byly módní trendy?
Připomeňte si dobovou reklamu i knihy, které se četly
v roce 1978. Začal se natáčet Bob a Bobek, na obrazovkách se objevila Nemocnice na kraji města a naše
země zažila největší úspěch v oblasti kosmonautiky,
když se Vladimír Remek stal prvním československým kosmonautem vyslaným do vesmíru.

Žáner

Sekcia

Formát

non-fiction

Ostatní

167 × 225 mm
vázaná

Každý víme, kým bychom chtěli být. A dokonce
i víme, co bychom pro to měli dělat. Kniha, kterou
držíte v ruce vám ve stovce krátkých kapitol nebídne
sto kroků, které vás k vašemu cíli výrazně přiblíží. Ke
každému kroku zároveň přináší cvičení, jehož prostřednictvím si můžete danou dovednost prověřit,
procvičit a zlepšit.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
216

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788026507246

11,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

1

Jan Masaryk –
Tajemství života a smrti

Na lovu

Vladimír Liška

I když Kráska vyrostla mezi šlechtici, zná tajemství
lesa lépe než kdokoli jiný. Poté co její otec přijde
o majetek, musí se i se sestrami odstěhovat pryč
z města. Uleví se jí, protože v lese se už nemusí dál
přetvařovat. Jenže při lovu její otec zmizí a Kráska
nemá na vybranou. Vydává se ho hledat a stopuje
tajemné Zvíře až do jeho království, do světa z pohádek, který ji může zničit, nebo spasit. Ale kdo přežije
tento lov: Kráska, nebo Zvíře?

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788072615353

11,99 EUR

Meagan Spooner

Tragická smrt československého diplomata Jana Masaryka, k níž došlo v noci z 9. na 10. března roku 1948,
je stále zahalena tajemstvím. Od počátku proti sobě
stály dvě verze, jejichž rozporuplnost je zarážející.
Byl syn našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka
zavražděn? Co dokazuje metoda forenzní biomechaniky? A co vedlo k událostem oné noci?

Vychádza 6. 2. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

životopis

Beletrie
pro dospělé

145 × 205 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
216

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788075059543

9,99 EUR

literatura
pro dívky

Beletrie
pro děti

145 × 205 mm
vázaná

Vychádza 6. 2. 2018

Benátky

328

Zdeněk
Uherčík

1

12

ISBN

Odporúčaná cena

9788075445001

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418061

16,49 EUR

Jídlem proti
Alzheimerově chorobě

kolektiv

Cinzia Cuneo

Od Náměstí svatého Marka až po most Rialto, od La
Fenice až k Mostu vzdechů, od Velkého kanálu k laguně, přes paláce a muzea dávného i současného
umění, dóžecí město se před vámi v mžiku otevře
díky tomuto jedinečnému průvodci!

Žáner

Sekcia

Formát

zahraniční
průvodce

Cestování

124 × 167 mm

10

Počet strán Preklad Vydanie Vek

Je možné zestárnout v dobré kondici a výrazně snížit
riziko, že nás postihne Alzheimerova choroba? Odpověď zní ANO. Studie prokázaly, že je možné snížit
riziko výskytu neurodegenerativních chorob o 30 až
50 % pouze změnou každodenních návyků, zejména
stravování. To hraje při zpomalení úpadku kognitivních funkcí hlavní roli díky fytonutrientům, vitamínům a některým lipidům. Tato kniha vám umožní
sestavit si jídelníček, díky němuž vás mozek zůstane
dlouho mladý. A jako bonus si náramně pochutnáte.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
52

5

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026414766

9,99 EUR

moderní
kuchařky

Kuchařky

167 × 225 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

15

Knižné novinky Február 2018

New York

kolektiv

kolektiv

Od Bairro Alto po Belém, od Graça po Parque das Naçoes a od l’Alcântara po Fundaçao Gulbenkian, hlavní
město Portugalska se před vámi v mžiku otevře díky
tomuto jedinečnému průvodci!

Od Sochy Svobody až po Empire State Building, od
Muzea moderního umění ke Guggenheimovu muzeu, od břehů řeky Hudson až po Central Park – Manhattan, ale i Queens a Brooklyn se před vámi v mžiku
otevřou díky tomuto jedinečnému průvodci!

Žáner

Sekcia

Formát

zahraniční
průvodce

Cestování

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
52

5

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026414742

9,99 EUR

zahraniční
průvodce

Cestování

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

Praha

Hrady z písku

kolektiv

Kayla Olsonová

Od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí, od
Židovské čtvrti po Malou Stranu, od Hradu k Václavskému náměstí, od Národního divadla k Muchově
muzeu, hlavní město České republiky se před vámi
v mžiku otevře díky tomuto jedinečnému průvodci!

Před válkou byl život pro Eden snadný. Pak došlo ke
globální přírodní katastrofě. Tu následovala revoluce
a všechno se změnilo. Nyní vládne zemi a jejím přírodním zdrojům mocná skupina, která si říká Vlci.
A přestože Eden kvůli nim ztratila všechno, odmítá
zemřít jejich rukama. Zná souřadnice jediného neutrálního místa na světě, ostrova zvaného Útočiště,
a je odhodlána tam uniknout a být opět svobodná.

10 námětů, jak objevovat Prahu netradičně, i 7 tipů
na výlety do okolí

Žáner

Sekcia

Formát

zahraniční
průvodce

Cestování

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
52

5

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026414759

9,99 EUR

dobrodružství,
fantasy

Beletrie
pro děti

140 × 205 mm
vázaná

Deprese: Zvládněte ji bez
léků a získejte svůj život
zpátky

Formát

Zdraví
167 × 225 mm
a životní styl brožovaná

Jana
Kočičková

12

10,79 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788025241554

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026507284

11,99 EUR

Myslíte si, že štěstí mají vždycky jenom ti druzí? Že
vám prostě tak nějak „není souzeno“? Pak je tato kniha určena právě pro vás. Úspěšná autorka Pam Grout
vás provede cestou naladění vaší mysli na vlnu vděčnosti a radosti, cestou, která už tisícům lidí na celém
světě změnila život od základů.

Počet strán Preklad Vydanie Vek
296

368

Odporúčaná cena

Vychádza 9. 2. 2018

Sekcia

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

ISBN
9788026414735

Pam Groutová

Deprese není nemoc. Je pouze signálem, že v těle
není něco v rovnováze. Doktorka Kelly Broganová
v knize boří mýty, jimiž konvenční medicína opředla
příčiny i léčbu deprese předepisováním zázračné pilulky na špatnou náladu. Rozhodla se posvítit si na
tento tmavý prostor a ukazuje, že většinu duševních
chorob má na svědomí životní styl a jednoduchou
změnou každodenních návyků se můžete deprese
zbavit. Staňte se pánem svého života a získáte více
než jen odměnu v podobě duševní rovnováhy.

Žáner

15

Vděčností k úspěchu

Kelly Broganová,
Kristina Lobergová

alternativní
medicína

Vychádza 6. 2. 2018

Lisabon

1

14

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

9788026507277

16,49 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
232

1

14

11

Jak jsem přežil pubertu
své dcery

Slečna M.

Jan Weiler

V roce 1938 vstoupí do života sester Berni a Grety válka. Berni si začne vydělávat jako prodavačka cigaret
v berlínských kabaretech, Greta nastoupí na zdravotnickou školu. Když je nacisty donucena pomáhat při
zrůdných lékařských experimentech, rozhodne se
Německo opustit. O třicet let později dostane Janeen
Moorová do ruky dopis adresovaný její matce. Je to
zpověď, kterou napsala neznámá Němka, s naléhavou prosbou o odpuštění…

Caroline Woodsová

Byly sladké, byly roztomilé. Pak se ale mile vypadajících holčičky a kluci proměnili v nevrlé, líné a hysterické puberťáky. Komunikace začala být velmi
obtížná, respektive, prakticky nemožná. Ale nezoufejte! Věřte, že uvnitř tvorů, se kterými se najednou
nedokážete domluvit, dřímá dospělá bytost s dobrým srdcem a vlastním názorem. Musíte se jen obrnit
trpělivostí a nechat ji, ať se z té hromady špinavého
oblečení vyhrabe na povrch. Sakra…

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Vychádza 9. 2. 2018

výchovní Ostatní, Výchova 120 × 170 mm
rádci, humor a pedagogika brožovaná

128

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025335727

6,99 EUR

čtení
pro ženy

Sekcia

Formát

Beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
280

Valentýnské prokletí

Cizí ložnice

Jodi McAlister

Katarína Gillerová

Perla Linfordová se narodila na Valentýna. A není
u nich ve škole sama. Jsou čtyři a každý z nich dokáže dělat velmi zvláštní věci. Když po jednom z nich
začnou jít podivné bytosti, začne Perla zjišťovat proč.
A to za pomoci Finna Blacka – kluka, které nemůže
vystát. Pokud chce ale zachránit sebe a své spolužáky, bude muset hodit nesnášenlivost za hlavu. Jen
společně s Finnem má totiž proti temným silám alespoň nějakou šanci…

Radka pracuje v realitce a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily probouzí v nemocnici. Nepamatuje
si, co se přesně stalo, jen cítí, že s inženýrem, který
chce dům koupit, si začíná rozumět. Že by ji konečně
potkalo štěstí a ona mohla zapomenout na nelehké
dětství bez maminky i na nevydařené vztahy s muži?
Chvíli má naději, ale brzy se situace znovu zkomplikuje a Radka musí čelit nečekaným problémům.

Žáner
thriller,
fantasy

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
brožovaná

344

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025335697

11,99 EUR

čtení
pro ženy

Sekcia

Formát

Beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

328

Rozmačkané ego se
slaninou

P. D. Jamesová

Lenka Požárová

Dvaadvacetiletá Cordelia se po smrti svého společníka stává jedinou majitelkou soukromé detektivní
kanceláře. Jako první si ji najme sir Ronald Callender,
aby objasnila příčinu sebevraždy jeho syna Marka.
Mark odešel v posledním roce ze studií v Cambridgi
a přijal místo zahradníka. O necelé tři týdny později
ho nalezli za podezřelých okolností v jeho domku
oběšeného. Cordelia, která od začátku nevěří, že šlo
o sebevraždu, skládá dohromady fakta a odhaluje
pečlivě utajovaná rodinná tajemství.

Živelná autorka kuchařek Nela má talent kombinovat
chutě a komplikovat si život. Nechává v Praze jistoty a se slušnou dávkou rebelství i odvahy vystoupit
z komfortní zóny se odstěhuje do Norska a následně
na anglický venkov pracovat jako servírka. Do cesty
se jí pletou svérázní hosté a neobyčejní muži, včetně
Colina Firtha. Na dřeň upřímný a optimistický příběh
volně navazuje na předchozí knihu Muž s vůní kávy,
žena se špetkou skořice.

Žáner

12

Sekcia

Formát

Beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
240

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788026710745

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

román, česká
Beletrie 130 × 200 mm
próza
pro dospělé
vázaná

15

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Povolání pro ženu
nevhodné

detektivka,
román

1

1

15

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
272

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788025335741

11,59 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026710738

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026710752

9,99 EUR
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V oblaku dezinfekce

Ann Granger

Ivanka Devátá

Meredith Mitchellovou navštíví její přítel z dob, kdy
pracovala jako konzulka. Toby přišel, protože potřebuje pomoc Mereditina snoubence superintendanta
Alana Markbyho v naléhavé záležitosti: Alison Jennerová, Tobyho příbuzná, dostává anonymní dopisy
spojené s případem, který se odehrál před pětadvaceti lety. Přestože soud Alison zbavil obvinění, že
zavraždila svou tetu, někdo má stále pocit, že by za
to měla platit.

Také se bojíte navštívit lékaře? Máte strach z nemocnice? A co přísné sestřičky? Zkuste se na svět podívat
očima Ivanky Deváté – zjistíte, že nic není tak černé,
jak se zdá. Chce to jediné – nadhled. A ten Ivance
Deváté rozhodně nechybí…

Žáner
detektivka,
román

Sekcia

Formát

Beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
296

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026710769

12,99 EUR

čtení
pro ženy

Beletrie
pro dospělé

115 × 185 mm
vázaná

Experiment
s dívčím srdcem

Vychádza 9. 2. 2018

Taková je vražda

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

Iva
Hüttnerová

3

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788026710776

7,99 EUR

Velký karneval
Kdo si hraje nezlobí, to je známá věc. S maskami na
maškarní bál, které stačí jen vystříhnout a doplnit
stužkou, se můžete na chvíli stát robotem, opičákem,
princeznou nebo třeba pirátem. Kromě nádherných
masek od několika českých ilustrátorů tu najdete
i veselé básničky a poučné texty o jednotlivých postavách.

Vladimír Poštulka
Povídky o ženách, mužích, vztazích, o tom, co se
může stát při fotbale, při návštěvě restaurace nebo
poté, co se rozhodnete vyhledat ženu, o které se vám
v noci často zdá.

Vychádza 13. 2. 2018

Žáner
povídky

Sekcia

Formát

Beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
168

14

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788075059598

7,99 EUR

obrázková
kniha

Beletrie
pro děti

240 × 320 mm
brožovaná

Replika

Formát

Beletrie
pro děti

130 × 200 mm
vázaná

ISBN

Odporúčaná cena

9788000049885

8,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418092

11,99 EUR

Se vznikem samostatného Československa započalo
budování ozbrojených sil mladé republiky, samozřejmě včetně vojenského letectva, které odstartovalo svůj rozvoj během první světové války. Tato
ojedinělá publikace přináší chronologický přehled
všech vyráběných typů i prototypů československých
stíhaček. Poutavou a čtivou formou se seznámíte
s nejvýznamnějšími stíhacími letouny, vynikajícími
piloty i špičkovými leteckými konstruktéry. Nechybí
technická data, dobové fotografie a barevné bokorysy strojů.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
456

Vychádza 13. 2. 2018

Sekcia

1

Alois Pavlůsek

Dvě dívky, dva příběhy, jeden román. Lyře neboli
číslu 24 se podaří utéct z utajovaného vědeckého
střediska, v němž se nachází tisíce lidských replik.
Gemma začne zkoumat děsivou minulost své rodiny.
Když se náhodou setkají, jejich osudy se protnou. Vyprávění se navzájem zrcadlí a každé obsahuje detaily
nezbytné pro to druhé. Je jen na vás, jestli budete číst
knihu po kapitolách, nebo jako dva nezávislé texty.

Žáner

40

Československé
stíhací letouny

Lauren Oliverová

dobrodružství

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

1

12

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788075445018

16,49 EUR

military

Historie
a military

190 × 238 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

14

13

Vychádza 13. 2. 2018
Vychádza 16. 2. 2018

Uzeninové delikatesy

Moskva

Miranda Ballardová

Jack Grimwood

Chorizo, prosciutto, anglická slanina, parmská šunka,
pancetta, mortadella… Výběr těch nejlahodnějších
uzenin z různých koutů Evropy potěší každého labužníka. A pokud víte, jak na ně, požitek se ještě znásobí.
Přečtěte si tedy, jak a s čím luxusní uzeniny kombinovat, jak je podávat i jak z nich vytvořit delikátní
pokrmy, kterými jistě uchvátíte všechny své známé.
Dopřejte svým chuťovým buňkám hříšné pohlazení
a rozehrajte chuťové zážitky, za něž by se nemuseli
stydět ani ti nejvyhlášenější kuchaři.

Štědrý den roku 1985. Na Rudém náměstí je nalezeno odkrvené a vyholené tělo mladého muže. Vzápětí
zmizí dcera britského velvyslance. Pátráním je pověřen Tom Fox, major vojenské tajné služby, který je do
Moskvy nuceně převelen. Jenže poslední, co mohou
Sověti potřebovat, je cizí agent čmuchající v jejich rajonu. A vrah, jehož existenci Sověti nemohou vůbec
přiznat, se chystá znovu mstít. První vražda byla totiž
jen varováním.

Žáner

Sekcia

Formát

moderní
kuchařky

Kuchařky

190 × 235 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
160

1

12

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026418078

19,99 EUR

detektivka,
thriller

Sekcia

Formát

Beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
464

Martina
Neradová

Alenka v říši zombií –
Za zrcadlem

Přežijí jen nejsilnější

Gena Showalterová

Existuje Bůh? Jsou věda a náboženství neslučitelné?
Překvapivě samotný Charles Darwin, jehož evoluční
teorie více než cokoli jiného vyvolávala tyto základní otázky, se zdržel jakýchkoli dalších debat na tato
témata ze strachu před ještě větším rozruchem. Ale
předpokládejme, že ve skutečnosti své závěry sepsal
a uchoval je jako tajné dodatky ke svému zásadnímu
dílu O původu druhů.

Žáner

Sekcia

Formát

18

ISBN

Odporúčaná cena

9788074736278

16,49 EUR

Robin Hawdon

Alenka Bellová už ztratila rodinu, přátele i domov.
Myslela si, že víc už ztratit nemůže. Mýlila se. Po posledním útoku zombií se s ní začíná dít něco podivného. Zrcadla ožívají a ona slýchává šepot mrtvých. Ale
co je na tom nejhorší? Někde v jejím nitru se vzmáhá
odporná temnota, která ji nabádá ke strašným činům. Nikdy dřív nepotřebovala svého přítele Cola
Hollanda tolik jako teď. Jenže on se od ní najednou
odtahuje… a od všech ostatních také…

dobrodružství,
Beletrie 135 × 203 mm
fantasy
pro dospělé
brožovaná

1

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
360

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788025335758

12,99 EUR

detektivka

Sekcia

Formát

Beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
408

Anežka
Sobotková

Sekerníkův jazz

Zamrzlá loď kapitána Flinta

Ray Celestin

Arthur Ransome

Temný vrah Sekerník kráčí městem. Detektiv Michael
Talbot hledá vodítka k odhalení vražd a sám skrývá
vážné tajemství. Bývalý detektiv Luca D‘Andrea pracuje pro mafii, jejíž potřeba vraždy vyřešit, je skoro
tak urgentní, jako má policie. Ida, sekretářka v detektivní agentuře, zakopne o stopu, která i ji a jejího
kamaráda vtáhne do nebezpečného případu. Jak se
blíží vrahovo odhalení, Sekerník vyhlásí výzvu: hrajte
jazz, nebo riskujete smrt.

Nejloblíbenější „ransomovka“, která doopravdy nestárne! Příběh dětí, které se sejdou v horské krajině
u jezera, zažijí zde pohádkou zimu i napínavou výpravu k severnímu pólu a stanou se přáteli na život a na
smrt, učaroval již několika generacím. Toto vydání je
doplněno o exkluzivní ilustrace Zdeňka Buriana!

14

ISBN

Odporúčaná cena

9788075059628

14,49 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788000049724

12,99 EUR

Vychádza 20. 2. 2018

Žáner
román

14

Sekcia

Formát

Beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
480

Silvie
Mitlenerová

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788075059635

16,49 EUR

dobrodružství

Beletrie
pro děti

163 × 238 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
344

Zdeněk
Burian

1

9
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Jan Švankmajer

Magali Delaloye

kolektiv

Erotické dějiny Kremlu nabízejí putování do nitra
jednoho z nejtajemnějších míst moci na světě, kde
se po staletí setkává politika s intimitou. Provází nás
od šesti žen Ivana Hrozného až k prvním dámám,
jakými byly Nina Chruščovová, Viktorie Brežněvová
a Raisa Gorbačovová. Přináší zástup osobností jak
z ruských románů, velké milostné příběhy i příběhy
nenávisti, zachycuje nejrůznější manželské vztahy,
mravy skrývané i okázale předváděné, úskoky i boje
na život a na smrt.

Výpravná publikace mapuje tvůrčí principy celosvětově uznávaného umělce Jana Švankmajera.
Autor knihy Bruno Solařík, který se spolu s režisérem účastní aktivit skupiny surrealistů, představuje
prostřednictvím Švankmajerových názorů a výtvorů
celistvé svědectví o výjimečném díle této legendy
české kinematografie. Součástí jsou i dosud nepublikované reprodukce Švankmajerových objektů-fetišů
a exkluzivní snímky z jeho nejnovějšího filmu Hmyz.

Žáner

Sekcia

Formát

světová
historie

Historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
288

18

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026418160

16,49 EUR

film, výtvarné
umění

Umění
a kultura

210 × 297 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

1

Lákavé svačinky
z ovoce a zeleniny

Nejpomalejší
kniha na světě

kolektiv

April Sayre

Všichni chceme, aby naše děti zdravě jedly. Ovocné
a zeleninové pokrmy však nemusí být jen zdrojem
látek nezbytných pro lidské zdraví. Může to být
i ZÁBAVA! Děti rády tvoří a vy můžete rozvíjet jejich
kreativitu i v kuchyni. Myslete na to, že jíme i očima,
a povyšte obyčejnou sváču na labužnický požitek.
Skvělé nápady ocení především ti, jejichž děti se do
ovoce a zeleniny příliš nehrnou.

Nejpomalejší kniha na světě je napěchovaná překvapivými fakty o všem, co lze nazývat pomalým – od
pomalých zvířat, přes robotické šneky až po pomalou
televizi. Ale pozor! Když se ponoříte do vod loudavého uvažování a potutelných vtípků, může se vám
stát, že sami hodně zpomalíte… a zároveň si uvědomíte, že svět skýtá mnohem víc tajemství a záhad,
než jste si kdy dokázali představit.

Žáner
moderní
kuchařky

Sekcia

Formát

Zdraví
167 × 225 mm
a životní styl
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

1

8

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026418184

9,99 EUR

poznání,
vzdělání

Beletrie
pro děti

145 × 205 mm
vázaná

176

1

Joshua Becker

Noah Lederman

Kniha nabízí nový a osvěžující přístup ke zvládání nepořádku ve vaší rodině. Přestanete přemísťovat věci
z místa na místo, uklidíte jednou provždy. Nebudete
se stresovat uklízením před každou návštěvou. Získáte víc času pro sebe, pro děti, pro své blízké. Můžete
odpočívat během víkendů, které jste dosud z velké
části prouklízeli.

Autor knihy Noah Lederman si vytýčil nelehký úkol –
odhalit tajemnou minulost svých židovských prarodičů pocházejících z Polska. Jako jediní ze svých rodin
přežili druhou světovou válku i koncentrační tábory
Majdanek, Osvětim, Bergen Belsen, Ravensbrück. Po
válce emigrovali do USA. Lederman cítil, že potřebuje znát své kořeny. Po několik let tak skládá střípky
z vyprávění své babičky, ze svých cest po Evropě po
místech, kde byly koncentrační tábory, z návštěv památek holokaustu a ze vzpomínek pamětníků.

Sekcia

Formát

Kariéra
145 x 205 mm
a osobní rozvoj brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

1

14

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788026507291

10,79 EUR

historická
próza

Beletrie
pro dospělé

145 × 205 mm
vázaná

7

Počet strán Preklad Vydanie Vek
240

Vladimír
Fuksa

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418146

39,90 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418153

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026507307

11,99 EUR

Vychádza 23. 2. 2018

Zadrátovaný svět

osobní
rozvoj

15

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Domov bez harampádí

Žáner

Vychádza 20. 2. 2018

Erotické dějiny Kremlu

1

15

15

Vychádza 23. 2. 2018

České nebe ﬁlmové

Jóga na každý den

Pavel Taussig

ilustrace Barbora Franková

Každého roku přibývá bohužel dost umělců, jejichž
životní příběh se uzavřel, a oni už také mají své čestné místo na filmovém nebi vedle svých předchůdců
či kolegů. Autor hodnotí každý herecký vklad do
zlatého fondu české kinematografie a přináší i méně
známá fakta o šťastných či truchlivých životních momentech slavných osobností, jakými bezesporu byli
a jsou Jan Tříska, Květa Fialová, Jiří Kodet, Petr Čepek,
Jiřina Jirásková, Míla Myslíková, Jiří Krytinář a mnoho
dalších herců.

Zkuste začít den s nejznámější jogínskou sestavou –
Pozdravem slunci. Tento soubor cviků dodává tělu
energii, proto se doporučuje cvičit zejména ráno. Pokud vám po ránu nezbývá čas, zkuste večerní zklidňující sestavu Pozdrav měsíci. Procvičíte celé tělo,
protáhnete unavené svaly a klouby a zklidníte mysl.
Skládačku ocení ti, kteří ovládají techniku jednotlivých cviků, ale při samostatném cvičení si potřebují
připomenout jejich pořadí a správné dýchání.

Žáner

Sekcia

Formát

česká
historie

Historie
a military

166 × 239 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
280

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075059031

14,49 EUR

sport
a fitness

Sekcia

Formát

Zdraví
a životní styl 830 × 240 mm

Makroekonomie

Mikroekonomie

Jindřich Soukup

Bronislava Hořejší,
Jana Soukupová,
Jindřich Soukup,
Libuše Macáková

Učebnice makroekonomie předních českých pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny i důsledky
makroekonomických procesů.

Žáner

Sekcia

Formát

učebnice pro
ekonomy

Byznys a
ekonomie

165 × 235 mm
vázaná

10

Barbora
Franková

3

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788072615377

39,90 EUR

učebnice pro
ekonomy

Byznys a
ekonomie

165 × 235 mm
vázaná

584

Clařino tajemství

Martin Stručovský

Francoise Bourdinová

Přes den pracuje Matěj Mlynář jako knihkupec. V noci
je tu ale pro ty, kteří se ocitli v nesnázích a nemají se
na koho jiného obrátit. Během podzimního večera
vyhledá Matěje i Marta Kučerová. Mladá žena, která
potřebuje ochránit před bývalým přítelem. Ten se nechce smířit s rozchodem a pronásleduje ji na každém
kroku. To, co Matěj považoval za další rutinní kšeft, se
brzy změní v drsnou hru bez pravidel. Jde mu náhle
o holý život i o vlastní duši.

Jedné noci v červenci 1945 probudí Claru Morvanovou výstřel – její starší syn Édouard umírá. Clara tuší,
co se přihodilo, ale připadá jí, že na pravdě tolik nezáleží. Především chce chránit své blízké, kteří jsou stále naživu – mladšího syna Charlese a vnoučata. Rozhodne se tedy mlčet a prohlásí Édouardovu smrt za
sebevraždu. Netuší, že tím nastartuje velké drama…

Žáner

16

Sekcia

Formát

Beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
280

8

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Bez duše

detektivka,
česká próza

1

ISBN

Odporúčaná cena

9788025334515

3,99 EUR

V pořadí již šesté výrazně aktualizované a doplněné
vydání první původní české učebnice mikroekonomie
předních pedagogů VŠE v Praze.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
536

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788026710813

9,99 EUR

čtení
pro ženy

Sekcia

Formát

Beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

6

15

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
344

1

15

ISBN

Odporúčaná cena

9788072615384

39,90 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026706816

11,99 EUR

Knižné novinky Február 2018

Rodina a jak
v ní zůstat naživu

Luděk Staněk, Miloš Čermák

John Cleese, Robin Skynner

Výběr toho nejlepšího z mimořádně úspěšných
stand-up vystoupení novinářů a komiků Miloše Čermáka a Luďka Staňka. Sbírka krátkých povídek velmi
nekorektně a kousavě popisuje dnešní společnost
a dobu, ve které žijeme. Trnem v oku autorů je každý,
komu je pod čtyřicet a krizi středního věku má ještě
před sebou. Trefné a svižné texty díky pořádné dávce
černého humoru rozhýbou vaše bránice.

Dialog zvídavého a poučeného pacienta, člena komediální skupiny Monty Python Johna Cleese, a jeho
lékaře, pomůže porozumět jak sobě, tak vztahům
s našimi nejbližšími lidmi. Jejich hlavním tématem je
rodinný život, jeho krize, jejich příčiny a cesta, jak se
z nich dostat. Jedna z nejzdravějších lidských reakcí
na těžkou a leckdy bezvýchodnou situaci je humor
a vtip – a v této knize si užijete obojího.

Žáner

Sekcia

Formát

povídky,
humor

Beletrie
pro dospělé

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
232

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788075059710

9,99 EUR

vzdělání

Šťastnej jako blecha

Sekcia

Formát

Počet strán Preklad Vydanie Vek

Zdraví
130 × 190 mm
a životní styl brožovaná

376

Jan Černý,
Kristina Černá

Jiří Růžička

Židovské anekdoty
Karla Poláčka

Humoristická novela s prvky romantiky a dramatu.

Karel Poláček

Jako dvanáctiletý se Vojta Blecha při pádu z kola
praštil do hlavy. Něco se mu tam změnilo a on se
začal usmívat, nebo dokonce smát v situacích, které
vůbec k smíchu nejsou. Lékaři si s ním nevěděli rady.
Psal se rok 1982. Blechovi se kvůli němu museli přestěhovat na chatu, ale Vojtův úsměv byl spouštěčem
událostí dál. Nevědomky si vykoledoval nálepku
disidenta. A na vojně ho úsměv dokonce málem zničil. Přesto právě díky svému úsměvu nakonec najde
štěstí i lásku.

Poláček ve své tvorbě vždy vycházel z dokonalé
znalosti prostředí, o kterém psal, a dokázal věrně
zachytit postavy i situace. Židovské anekdoty čerpají
z jeho častých návštěv pražské židovské společnosti.
Nejvíce anekdot je věnováno šnorerům, finančním
otázkám, na druhém místě jsou námluvy a rodinný
život a na třetím historky kolem rabínů a víry. Další
anekdoty se týkají obchodu nebo otázek týkajících
se smrti.

Žáner
humor,
česká próza

Sekcia

Formát

Beletrie 140 × 180 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

Lubomír
Lichý

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9788075059666

8,99 EUR

humor

Ostatní

140 × 180 mm
vázaná

144

Lukáš
Urbánek

Liz Kesslerová

Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče
i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích,
naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své
odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty
z předmětu Ovládání a údržba vozidla.

Sekcia

Formát
130 × 200 mm
vázaná

Odporúčaná cena

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788075059673

7,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788026418177

6,99 EUR

Ondřej Weigel

Emily Vichrná, která se ve vodě proměňuje v mořskou
pannu, žije spokojeně ve svém novém domově na
tajném ostrově. Jenže když si jde jednoho dne hrát na
pláž, najde neobvyklý prsten, nasadí si ho… a v tu
ránu je v pasti! Vládce moří Neptun strašlivě zuří,
uvalí na Emily kletbu a vyžene ji z ostrova. Rozbouřené moře zanese dívku k hradu v mlze, který ukrývá
tajemství záhadného prstenu. Existuje někdo, kdo
může Emily pomoct? Nebo už je příliš pozdě?

Beletrie
pro děti

15

ISBN
9788075059659

Vychádza 27. 2. 2018

Autoškola 2018

Žáner

14

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Emily Vichrná
a hrad v mlze

dobrodružství

Vychádza 23. 2. 2018

Přišel Bůh do kavárny
v Karlíně...

Počet strán Preklad Vydanie Vek
192

Jindra
Horynová

1

9

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788000049731

7,99 EUR

autoškola

Sekcia

Formát

× 238 mm
Auto – moto 168brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
232

1

15

17

Vychádza 27. 2. 2018

Poklad na Stříbrném jezeře
Der Schatz im Silbersee

Senzační výbušné
experimenty

Karel May

Radek Chajda

Publikace nabízí zkrácenou a upravenou verzi známého příběhu o dobrodružné cestě za starým indiánským pokladem, který je uložen uprostřed Stříbrného jezera. Je určena pro mírně až středně pokročilé
studenty němčiny (B1–B2 podle SERR pro jazyky)
a kromě německého textu nabízí také zrcadlový český překlad, poznámky ke složitějším gramatickým
jevům a faktické vysvětlivky. Audionahrávka, na níž
text vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na
stránkách nakladatelství.

Knížka s celkem padesáti pokusy, na kterých si můžeš zábavnou formou ověřit fyzikální zákony v praxi.
Budeš k tomu potřebovat běžně dostupné pomůcky
jako třeba balónky, vodu, ocet či mikrovlnnou troubu.
Každopádně si při testování užiješ spoustu legrace,
ať už s kamarády, nebo i s dospěláky, které bys měl
požádat o asistenci u pokusů, kde se pracuje s lihem
či benzínem. Kniha je určena pro mladé výzkumníky
od 10 let a při dodržení pokynů autora jsou všechny
pokusy naprosto bezpečné.

Žáner

Sekcia

Formát

dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

200

1

14

ISBN

Odporúčaná cena

9788026612261

10,79 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Výchova 170 × 240 mm
hravá věda a pedagogika
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

10

Víc už se nedozvíme

Ptačí tribunál

Donal Ryan

Agnes Ravatnová

Fascinující příběh Melody Sheeové autor opět zasadil
do prostředí svých předchozích románů a obohatil
jej o neobvyklý a mimořádně živočišný svět irských
kočovníků. Velká témata viny, pokání, oběti a vykoupení se rozvíjejí v každodenní, často humorné
realitě malých lidských životů jako „antická tragédie
na irském maloměstě“. Autorovo vypravěčské mistrovství dokáže čtenáře vtáhnout do příběhu, udržet
v napětí, rozesmát i rozplakat.

Po veřejném skandálu opustí televizní moderátorka
Allis Hagtornová svého partnera a práci ve městě
a dobrovolně se vydá do vyhnanství v odlehlém
fjordu. Brzy se ale ukáže, že její nová práce není tak
docela tím, co čekala. Ani její tichý, nevrlý zaměstnavatel, čtyřicátník Sigurd Bagge není tak starý, jak
předpokládala. Zatímco čekají, až se Sigurdova žena
vrátí z cest, jejich tichá a neklidná setkání se rozvíjejí
v podivně obsesivní vztah a začíná být zřejmé, že pokání za minulé hříchy nebude stačit.

Žáner
psychologický
román

Audioknihy

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Sekcia

Formát

Beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
200

Alice Hyrmanová
McElveen

1

18

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

9788074735486

9,99 EUR

thriller,
psychologický

Sekcia

Formát

Beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
216

Eva
Dohnálková

Justýnka
a asistenční jednorožec
(audiokniha pro děti)

Jógátky
(audiokniha pro děti)

Kateřina Maďarková

Jóga je filozofický systém pocházející z Indie. Prastará moudrost a odkaz cizích kultur jsou aktuální
i v dnešní době. Jógátky – pohádky na motivy
eticko-morálního základu jógy – jsou určeny hloubavým rodičům a jejich dětem, kteří se chtějí na chvilku
zastavit a zklidnit. Pohádky jsou doplněny návody
na provedení jógových ásan, které zahrnují metody
koncentrace, relaxace, protažení těla, zklidnění mysli
či dětskou meditaci. CD je ve formátu MP3.

Žáner

Sekcia
Beletrie
pro děti

18

Formát

Odporúčaná cena

9,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

9788025907993

9,99 EUR

EAN

Odporúčaná cena

8594050424197

7,99 EUR

Barbora Hu

Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale dočista chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, šedivě,
úplně bez nápadu. Naštěstí se jí dostane pomoci od
asistenčního jednorožce Huberta. Ten ji za pouhých
šest dní naučí věci kolem sebe vidět úplně jinak – najednou je svět kolem ní barevný, plný dobrodružství
a zážitků.

humor
pro děti

15

ISBN
9788026612285

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
1

9

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

8594050424227

10,79 EUR

pohádka

Beletrie
pro děti

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
1

5
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názov

dátum vydania

ean

cena

2. 2. 2018

16,49 EUR

Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice

2. 2. 2018

9,99 EUR

Mentalista

2. 2. 2018

9,99 EUR

Velká česká kniha o matce a dítěti, 2. akt. vydání

6. 2. 2018

16,49 EUR

Alenka v říši divů

6. 2. 2018

11,99 EUR

Kvantová teorie nikoho nezabije

6. 2. 2018

8,99 EUR

Příkazový řádek v Linuxu

9. 2. 2018

11,99 EUR

Géniové XX. století

9. 2. 2018

11,99 EUR

Domácí řeznická kuchařka

13. 2. 2018

11,99 EUR

Ostrov pokladů A1

13. 2. 2018

7,49 EUR

1000 arabských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

1000 čínských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

1000 finských slovíček

20. 2. 2018

7,49 EUR

1000 holandských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

1000 chorvatských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 italských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 japonských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

1000 norských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

1000 polských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 portugalských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 ruských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 španělských slovíček

20. 2. 2018

6,99 EUR

1000 švédských slovíček

20. 2. 2018

7,99 EUR

Trénink paměti pro seniory

20. 2. 2018

7,99 EUR

Pravidla mozku

23. 2. 2018

12,99 EUR

Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání

23. 2. 2018

39,90 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dotlače

Pozitivní leader

19

