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Triler o pomste a tom,
čoho je schopná zranená žena.

Viac na strane 9 / Vychádza 19. 04. 2019
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Cukor a bič

Nech žije komiks!
Podľa Wikipedie sú dve verzie vzniku komiksu
– v závislosti od jeho definície sa jeho história
začína buď už egyptskými hieroglyfmi alebo až
niekedy v 18. storočí. Celkom dávno, nie? Síce
má dávny pôvod, ale stále dokaże byť svieži
a prekvapovať. Komiks máme radi aj my a na
komiksových hrdinoch sa skvele zabávame. Či
už je to klasika z dielne Disneyho o strýkovi Držgrošovi, ktorú sme vydali minulý mesiac, alebo
nové a neokukané postavy. Napríklad Smradi, tí
najzábavnejší, najchaotickejší a najbombovejší
hrdinovia, o akých ste kedy čítali! Alebo Nimona - božský a skvostný komiks plný skvelého
humoru, vtipov o smrti a podobných brutalít.
A teraz prichádza aj Hilda, hrdinka jedného

z najobľúbenejších svetových komisov súčasnosti. Neposedné modrovlasé dievčatko, ktorého predstavivosť a radosť objíme každú dušu,
vidí, čo iní nevidia alebo ani nechcú vidieť. Možno práve preto si našla plno priateľov po celom
svete a určite si ich nájde aj na Slovensku.
Inak, v bývalom Československu bol za komunizmu komiks považovaný za buržoázne
a v podstate dekadentné umenie, vychádzalo
ich máličko. Je skvelé, že dnes nemáme žiadne obmedzenia a môžeme vydávať fakt skvelé
komiksy. Komiksu sa vôbec báť netreba, je to
často roztomilý a aj poučný útvar. A stopercentne zábavný… Takže, dekadenciu pre naše deti!
Nech žije komiks!

Zlato predátora
Reeve Philip
Dva roky po zničení Londýna zažívajú Tom a Hester dobrodružstvá v exotických končinách Vtáčích ciest. Keď ich vzducholoď núdzovo
pristane v polárnom mestečku, nájdu na jeho palube len hŕstku zbedačených obyvateľov. Ich neskúsená panovníčka Freya uverila rozprávkam o stratenom zelenom kontinente a vydá sa ho so svojím mobilným mestom hľadať. Je to však nebezpečná cesta a netušia, že v
pätách sa im valí nenásytné veľkomesto Archangeľsk. Maj sa na pozore, ulicami mestečka totiž kráča nečakaný zradca.

Druhý diel kultovej dystopie Smrteľné stroje.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo,
fantasy, sci-fi

Beletria pre deti

130 × 200 mm brožovaná

336

Jozef Klinga

Smrteľné stroje

10

978-80-566-0965-1

11,99 €

40 dní pešo do Jeruzalema
Zibura Ladislav

Vychádza 05. 04. 2019

Dvadsaťdvaročný muž putuje pešo naprieč Tureckom a Izraelom. Je trochu nešikovný a na 1 400 kilometrov dlhej ceste sa stále stráca, ale stretne dobrých ľudí.
Do Jeruzalema príde, ale potom ho na letisku takmer zabije raketa. Kniha pre
kohokoľvek vo veku 14 – 99 rokov so zmyslom pre humor.

Prvý „peškopis“ nesmierne obľúbeného
českého cestovateľa.

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.

Pozor! Obsahuje vtipy o náboženstve
a tučných ľuďoch.

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
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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 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Cestopisné monografie

Cestovanie

145 × 205 mm viazaná

288

Ľuba Nguyenová

15

978-80-265-0862-5

12,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Tuláci zo sveta zvierat

Zima vo svete zvierat

Bártová Eva
Nováková Markéta

Kocí Irena
Nováková Markéta

Niektoré zvieratká sa za celý svoj život nepozrú
ďalej ako za humná, ale iné precestujú kontinenty... Trebárs taký rybár dlhochvostý, malý
vtáčik s červeným zobáčikom a nožičkami,
každý rok obletí celú zemeguľu! A čo potom
kareta obrovská?! Elegantne si pláva cez moria
a oceány, aby sa pozrela na miesto, kde sa kedysi
narodila. Zo stránok knihy na vás dýchne vôňa
exotických diaľok. Súčasťou publikácie sú tri veľkoformátové mapy, z ktorých sa čitateľ dozvie,
kam a ako zvieratká putujú.

Na zimu sa musí každé zvieratko náležite pripraviť. Napríklad taký medveď sa najskôr poriadne
vykŕmi a potom si vyhliadne ten najlepší peleštek široko-ďaleko, ten si vystelie a zateplí a vonku nech si pokojne aj chumelí. Zo stránok knihy
budete mať pocit, že ste sa ocitli v zasneženom
kráľovstve pod snehovou perinou. Súčasťou
publikácie sú tri veľkoformátové mapy, z ktorým
sa čitateľ dozvie, kde a ako zvieratká prečkávajú
zimu.

Sekcia

Formát

Počet
strán
32

Ilustrácie

Preklad

Vek

K. Kudrnová
Ján
Jana
Ondrejkovič

6

ISBN
978-80-00-05342-4

Odporúčaná cena

11,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Populárno - 250 × 250 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

32

Ilustrácie

Habersack Charlotte

Všetkým, ktorí svoj voľný čas najradšej trávia
zábavou, ale zároveň sa chcú neustále dozvedať
niečo nové, prinášame v poradí siedmy výber
tých najlepších krížoviek! Na viac ako 250 stranách nájdete ukryté zaujímavosti a iné neuveriteľné fakty z rôznych oblastí. Tak teda príjemnú
zábavu!

Príbehy
detí

Beletria
pre deti

Počet
strán

145 × 205 mm 216
viazaná

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6

978-80-00-05343-1

11,99 €

Kolektív

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

Formát

Nádherný ilustrovaný životopis muža
mnohých tvárí a ikony hudobného sveta!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Životopis, hudba

Beletria pre dospelých,
umenie a kultúra

170 × 243 mm viazaná

168

15

978-80-566-0968-2

15,99 €

Dievča z atramentu a hviezd

MAXI MIX krížovky 7

Sekcia

David Bowie bol viac ako spevák, viac než umelec. Jeho vplyv na modernú popkultúru je nezmazatelný. Spoznajte muža mnohých tvárí,
kontroverznú ikonu hudobného sveta aj jeho alter ego Ziggyho Stardusta. Beletrizovaná biografia s iluzórnymi ilustráciami a surrealistickými motívmi odráža to, čo Bowie celý svoj život predstavoval – zmes obrovského talentu, nápaditého štýlu aj krehkej duše. Budete mať
pocit, že príbeh o životnej dráhe Bowieho počúvate priamo z jeho úst.

K. Kudrnová
Ján
Jana
Ondrejkovič

Prosím, neotvárať! 2:
Slizké!

Žáner

Hesseová María
Ruiz Fran

Vychádza 12. 04. 2019

Vychádza 05. 04. 2019

Populárno - 250 × 250 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Vychádza 05. 04. 2019

Žáner

Bowie: Ilustrovaný životopis

Millwood Hargrave Kiran
Od chvíle, keď na ostrov dorazil generál Adore, nikto nesmie prekročiť hranicu medzi Gromerou a zvyškom ostrova. Keď zmizne guvernérova dcéra, Isabella sa ako dcéra kartografa votrie do pátracej skupiny, aby preskúmala Zabudnuté územie. No svet za mestskými hradbami
je len pustatina plná príšer, kde pod vyschnutými riekami a dymiacimi sopkami spí príšera z legiend. Isabella čoskoro zistí, že zachraňovať
bude musieť nielen stratenú dievčinu, ale predovšetkým samotný ostrov.

Najlepšia britská kniha pre deti v roku 2017!

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Bertrand
Fréderic

Eva
Budjačová

8

978-80-566-0967-5

9,99 €

Hry a krížovky

Hobby

145 × 205 mm
brožovaná

256

15

858-60-196-1022-2

3,99 €

Dobrodružstvo, príbehy detí, fantasy

Beletria pre deti

135 × 198 mm brožovaná

232

Petra Kýšková

12

978-80-566-0969-9

9,99 €

Alea, dievča mora 4 – Sila prílivu

Iskra

Stewnerová Tanya

Broadway Alice

Dobrodružstvá, výnimočné priateľstvá a tajomstvá ukryté v hlbinách mora! Posádka Alfa Cru uniká pred krutým doktorom Orionom. Alea
pozná jeho strašné tajomstvo a vie, že jej nedovolí len tak ujsť. Cestu im však komplikuje nielen on, ale aj únik ropy do mora. Podarí sa jej
spolu s Morskými rytiermi zabrániť ekologickej katastrofe? Stretne sa konečne so svojou mamou a ďalšími morskými deťmi?

Leora musí utiecť. Do lesov, kde sa schovávajú neoznačenci – ľudia, ktorých pokožku nehyzdí ani jediné tetovanie. Leora donedávna ani
netušila, že podobní ľudia existujú, a nieto že sa medzi nich musí dostať a získať si ich dôveru. Ako má však dôverovať niekomu, o kom
sa nedokáže nič dozvedieť z jeho tetovaní? Neoznačenci od nej chcú jediné: žiadne tajomstvá, žiadne klamstvá, len čistú a nefalšovanú
pravdu. A presne tú im nemôže za žiadnych okolností (ani pod hrozbou života) poskytnúť.

Štvrtá časť veľkolepého príbehu
o Alei, dievčati mora.

Pokračovanie geniálnej fantasy Tinta.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo, príbehy
detí, fantasy

Beletria pre deti

145 × 210 mm viazaná

384

Ema Liptáková

Alea, dievča mora

10

978-80-566-0966-8

13,49 €

Fantasy

Young adult

130 × 200 mm brožovaná

288

Katarína Slivková

12

978-80-566-0970-5

11,99 €

4
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Vampirina - Kniha
s prekvapením

Požiarnik Sam - Les
v ohrození

Požiarnik Sam Dobrodružstvo na vode

Cantini Barbara

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Kto je ten záhadný chlapec, ktorý sa snaží dostať do vily Rozvalinky v predvečer pochmúrnej
oslavy Predminulého Silvestra? Mortina s Truchlíkom, svojím verným chrtím albínom, hľadá
aj ten najmenší detail, aby zistila, odkiaľ ich
nový kamarát – prelud prichádza. Toto zábavné
pátranie poriadne rozbúši jej srdce.

Zoznámte sa s malou upírkou Vampirinou s netopierími vrkôčikmi a jej
rodinou, ktorá sa prisťahovala z Transylvánie! V tejto knižke nájdete krásne
farebné puzzle z veľkými dielikmi,
ktoré deťom pomôžu rozvíjať fantáziu,
precvičiť motorické zručnosti a priestorové vnímanie.

Jupiter je pýchou hasičského zboru
v Pontypandy. Dokáže však bleskovo
zasiahnuť, keď vzbĺkne miestny les?
Pripojte sa k požiarnikom pri tomto
napínavom zásahu a pomôžte im
s hasením! Určite vás to bude baviť.

Záchranný čln Neptún je vždy pripravený vrhnúť
sa do morských vĺn a pomáhať v núdzi. Uspeje
však, aj keď sa neďaleko pobrežia objaví veľryba, ktorá robí všemožné problémy? Pripojte sa
k záchrannej výprave a pomôžte hrdinom tohto
vzrušujúceho príbehu! Určite vás to bude baviť!

Žáner

Sekcia

Formát

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán

Vek

48

ISBN

8

978-80-252-4585-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

6,99 €

Interaktívne
knihy

Leporelo

228 × 190 mm
leporelo

10

5

978-80-252-4481-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

16

Požiarnik Sam

2

978-80-252-4564-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

16

Požiarnik Sam

2

978-80-252-4565-1

6,99 €

Máša a medvěd - Traja
mušketieri

Kamaráti havkáči Zábavný zápisník

Požiarnik Sam - Ľadové
problémy

Požiarnik Sam - Požiar
vodojemu

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Prasiatko už omrzela hra na mamičku a bábätko.
Túži po dobrodružstve! Práve sa začítalo do knihy o troch mušketieroch a dej ho tak nadchol,
že navrhlo kamarátom, aby sa na nich zahrali.
Hurá! Jeden za všetkých, všetci za jedného!
A tak sa Máša, Dáša, panda a prasiatko stali
mušketiermi.

Zabavte sa s kamarátmi havkáčmi! Vtipy, hádanky a skvelé úlohy s nerozlučnou dvojicou
malých chlpáčov v hlavnej úlohe!

V Newtowne sa koná vianočná slávnosť. Lenže
príde nečakaná chumelica a Trevorov autobus
v nej zíde z cesty! Podarí sa požiarnikovi Samovi zasiahnuť včas a zachrániť tak všetkým
Vianoce?

Prišiel čas slávnostného otvorenia novej železničnej stanice a všetci sa tešili, až uvidia Letca
z Pontypandy. Vtom však došlo k nehode, ktorá
mohla byť pre novú lokomotívu veľmi nebezpečná. Podarí sa Jupiterovi a hasičskému zboru
zabrániť nešťastiu? Pomôžte hrdinom tohto
napínavého príbehu a skvelo sa pri tom zabavte!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

24

Máša
a medveď

5

978-80-252-4547-7

4,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

135 × 200 mm
brožovaná

96

Kamaráti
havkáči

5

978-80-252-4553-8

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

Počet strán
16

Séria
Požiarnik Sam

Vek
2

ISBN
978-80-252-4566-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

16

Požiarnik Sam

2

978-80-252-4573-6

6,99 €

Disney Bunnies Dobrú noc, Dupkáč!

Disney Bunnies Dupkáč sa učí počítať

Macko Puf Deň v lese

Macko Puf Pocity

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Vydajte sa spolu so zajačikom Dupkáčom objavovať kúzlo večerného lesa!
Na nočnom nebi žiaria hviezdy a mesiac. Všetkým lesným zvieratkám sa už
zatvárajú očká – až na Dupkáča. Pôjde
tento nezbedný zajačik vôbec spať?
Odpoveď prináša toto leporelo s roztomilými ilustráciami.

Naučte svoje deti počítať hravou formou!
Dopomôže vám k tomu toto leporelo s
nádhernými ilustráciami. Pridajte sa k
zajačikovi Dupkáčovi a jeho sestričkám,
objavujte s nimi krásy lesa a spočítajte
všetky zvieratká, ktoré po ceste stretnete!

Prečítajte si, ako vyzerá deň s Mackom
Puf v Stoakrovom lese!

Macko Puf s kamarátmi zo Stoakrového lesa vás naučí správne pomenovať
pocity, ktoré spoločne prežívajú!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

16

Disney Bunnies

3

978-80-252-4458-6

6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

16

Disney Bunnies

3

978-80-252-4459-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

20

Macko Puf

3

978-80-252-4467-8

Knižné novinky Apríl 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 12. 04. 2019

Vychádza 12. 04. 2019

Mortina a prízračný
kamarát

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 200 mm
leporelo

20

Macko Puf

3

978-80-252-4468-5

6,99 €
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Láska z ulice

Štyria kamaráti v akcii:
Trinásť modrých mačiek

Klub záhad - Škola hrôzy

Brezina Thomas

Jupiterova škola skrýva nejakú záhadu. Školník
kope v pivnici hrob, riaditeľ vraj vypcháva žiakov a
Jupovi spolužiaci sú akoby z iného sveta. Jup tuší,
že všetko súvisí s desivým tajomstvom, ktoré sa
skrýva pod školou. Klub záhad sa napriek všetkým
varovaniam vyberie do dávno zabudnutej pivnice...

Brezina Thomas

Prichádza ďalší úspešne vyriešený prípad! Kto sú
obete záhadného miliardára z Las Vegas? Čo vedia
modré mačky? Štyria kamaráti v akcii začnú pátrať,
no tajomný neznámy ich chce za každú cenu zastaviť.

Varáčková Miroslava
Stredoškoláčka Tamara sa snaží najviac, ako sa dá. Mama je totiž neustále po boku Tamarinej vážne chorej sestry. Ešteže
je tu škola a kamaráti, ktorí ju privádzajú na iné myšlienky. No potom ju zrámuje neznámy mladík na nebezpečných
inlajnoch, z ktorého sa vykľuje zastupujúci učiteľ telesnej výchovy. Tamara naňho nedokáže prestať myslieť, úplne jej
učaroval. A ona jemu tiež. Keď však dovolia letmým citom vzplanúť, na povrch sa derú tajomstvá s vážnymi dôsledkami.

Žáner

Sekcia

Literatúra pre
chlapcov

Beletria
pre deti

Počet Preklad
Formát
Séria
Vek
ISBN
Odporúčaná cena
strán
130 × 200 mm 136
Silvia Štyria kamaráti 10 978-80-566-1009-1
7,99 €
viazaná
Ivanidesová
v akcii

Žáner

Sekcia

Literatúra pre
chlapcov

Beletria
pre deti

Počet
Formát
Preklad
strán
123 × 180 mm 128
Elena
viazaná
Stuppacherová

Séria

Vek

Klub
záhad

ISBN

11 978-80-566-1005-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,49 €

Literatúra pre dievčatá

Beletria pre deti

130 × 185 mm
brožovaná

248

13

978-80-566-1003-9

9,99 €

Vtáky našich záhrad

Cukor a bič

Buckingham Caz
Pinnington Andrea

Jakeman Jo
Tri ženy zdieľajúce osud s jedným mužom – exmanželka, súčasná manželka a
milenka – sa musia spojiť, aby vytvorili nečakanú koalíciu proti nebezpečnému
manipulátorovi. Imogen túži len po pokojnom rozvode s Phillipom, s ktorým ju
už okrem spoločného syna nič nespája. Keď jej však pohrozí, že ju oberie o dom,
stresová situácia ju donúti spraviť čosi nemysliteľné. Niečo, čím dostane situáciu
pod kontrolu. Ako ďaleko však zájde, aby ochránila syna a potrestala manžela?

Spev vtákov, ktorý môžeme začuť zo záhrad, spoza otvorených okien našich domov alebo pri prechádzke v parku s kamarátmi, je veľmi
rozmanitý. Spriateliť sa s rečou vtákov, ktoré nám poletujú nad hlavou alebo sa skrývajú v korunách stromov, nám môže pomôcť tento
očarujúci knižný sprievodca. Keď sa naučíme rozoznávať hlásky jednotlivých spevákov čarovnej vtáčej ríše, otvorí sa pred nami nový svet!

Vychádza 19. 04. 2019

Vychádza 19. 04. 2019

Najobľúbenejší román Miroslavy Varáčkovej
po rokoch v novom vydaní!

Po stopách vtáčieho spevu.

Triler o trojitej pomste.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Hracia kniha, ďalšie detské knihy,
príroda - ostatné

Populárno - náučné pre deti,
Príroda a záhrada

223 × 208 mm viazaná

24

3

978-80-566-0738-1

11,99 €

Fortnite Battle Royale:
Neoficiálna príručka
bojovníka

Veľké dobrodružstvo
malého psíka

Rich Jason R.

Lara je šteniatko. Rąoztomilé a dobré.
Ale aj na ňu čaká v živote nejedna veľká
skúška. Stretne sa s nebezpečenstvom i
strachom. Spozná dôležitosť priateľstva,
vytrvalosti a odvahy. Je ako dieťa, ktoré
oťukáva svet okolo seba, krôčik po krôčiku
ho spoznáva a učí sa, čo je v živote naozaj
dôležité.

Csurma Ladislav

V knihe nájdete tie najlepšie stratégie a tipy od skúseného hráča, ktoré v inej knihe nenájdete. Naučte
sa všetko od úplných základov až po pokročilé a
overené stratégie. Využite všetky zbrane, nástroje,
materiály a stavby na to, aby ste zdolali svojich nepriateľov. Užijte si najpopulárnejšiu hru súčasnosti
naplno vďaka zručnostiam nadobudnutým v tejto
knihe a prežite až úplne do konca!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Non-fiction

Počítače

167 × 225 mm
brožovaná

104

9

978-80-566-1004-6

8

Čoho je schopná zranená žena?

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

280 × 205 mm
viazaná

64

4

978-80-566-1006-0

10,49 €

Čítanie pre ženy, triler

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

320

Eva Budjačová

15

978-80-566-1018-3

13,99 €
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Hra na Vikingov

Hraničiarov učeň - Kniha
šiesta - Čarodej na severe

Marvel Studios:
Encyklopédia postáv

Flanagan John

Bray Adam

Šiesta kniha príbehov o hraničiarovi Willovi a jeho
priateľoch. Will a Alyss sa ocitnú vo víre nového
dobrodružstva, ktoré ich zavedie do odľahlého
léna ďaleko na severe. Will tam má tajne vyšetriť,
čo sa skrýva za zvesťami o čarodejníctve. A hoci sa
v Grimsdellskom lese sám stretne s desivým prízrakom, musí sa pokúsiť nájsť rozumné vysvetlenie.
Alebo azda čarodejníctvo skutočne existuje?

Nájdete tu fascinujúce fakty o vašich oblúbených
postavách zo všetkých strhujúcich filmov štúdia
Marvel – od všetkých členov tímu Avengers až po
zlovestného Dormammua.

Russell Helen
Vyčerpaná mama Alice Rayová si rada myslí, že má všetko pod palcom – veď v kufri auta má ŠTYRI tašky na prežitie!
Ale keď sa kolosálne znemožní v práci, pristane na sestrin návrh, aby si urobila prepotrebnú dovolenku. No nie je to
dovolenka v luxusných kúpeľoch, ako Alice dúfala – namiesto toho sa ocitne v Dánsku pánubohu za chrbtom. V stredisku,
kde sa učí „ako byť Vikingom“.

Dve sestry a jedna dovolenka v Škandinávii,
ktorá všetko zmení.

Žáner

Sekcia

Literatúra pre
chlapcov

Beletria
pre deti

Počet Ilustrácie
Formát
Séria
Vek
ISBN
Odporúčaná cena
strán
127 × 198 mm 312 Krásný Jan Hraničiarov 10 978-80-252-4571-2
11,99 €
viazaná
Patrik
učeň

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Encyklopédia

Populárno - náučné
pre deti

183 × 233 mm
viazaná

176

10

978-80-566-0971-2

15,99 €

Čítanie pre ženy, román, humor

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm
brožovaná

360

15

978-80-566-1019-0

13,49 €

Karina Garcia - Vyrob si sliz

Dúfajme, že ho nikdy nebudeš potrebovať

Garcia Karina

Setterwallová Carolina

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

V jedno obyčajné októbrové ráno nájde Carolina svojho muža mŕtveho v posteli a v jedinom okamihu sa celý jej svet
obráti hore nohami. Odrazu zostane so svojím malým synom celkom sama a musí si zvyknúť na nový údel. Zároveň sa
nostalgicky vracia do minulosti a prehodnocuje svoj doterajší život. Dúfajme, že ho nikdy nebudeš potrebovať je dojímavé zúčtovanie nielen so smrťou, ale aj so životom, s láskou a materstvom, s modernými vzťahmi a ich nemilosrdnými
očakávaniami.

Sliz je stále in!
15 cool & easy receptov bez boraxu!

Vychádza 26. 04. 2019

Vychádza 26. 04. 2019

Vychádza 19. 04. 2019

Až neuveriteľne realistický príbeh o tom, že žiť
a bojovať treba za každých okolností..

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Modelárstvo, knihy hier a nápadov

Hobby, Populárno - náučné pre deti

178 × 190 mm brožovaná

80

10

978-80-252-4534-7

7,99 €

Čítanie pre ženy, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

368

Carolina Setterwallová

15

978-80-566-1007-7

14,49 €

Spirit Animals: Súmrak
strážcov 6 - Pazúr šelmy

Tigrí tím – Chrám hromu

Tajomstvo tretej hviezdy

Brezina Thomas

Johnson Varian

Strašidlá a príšery, traste sa, prichádza Tigrí tím!
Zoznámte sa s detektívmi Patrikom, Beou a Lukášom, ktorí sa nezľaknú žiadnej záhady! Vo svojom
prvom prípade hľadajú tajuplný poklad. Stopy vedú
do Chrámu hromu, kde na Tigrí tím čaká strašidelné
prekvapenie...Pomôžte im vyriešiť prípad pomocou
superlupy!

May Peter

Conor, Abeke, Mejlin, Rollan a ich zvierací spoločníci ochránili svet pred nespočetnými hrozbami.
Napriek tomu sa stali štvanou zverou. Falošnému
obvineniu sa však postavili čelom. Sú odhodlaní
odhaliť sprisahanie a objasniť tajomstvo prastarých
relikvií. Pátranie ich zavedie do Conorovho domova, s otvorenou náručou ich tam však nikto nečaká.
Mesto je zničené, obyvatelia sú chudobní a zúfalí.
Môžu Zelenopláštnici niekomu veriť, keď je na ich
hlavy vypísaná odmena?

Žáner

Sekcia

Fantasy

Beletria
pre deti

10

Formát

Počet
strán

140 × 205 mm 188
viazaná

Marc Fraysse, majiteľ slávnej reštaurácie s tromi michelinskými hviezdami, pozve novinárov z celého sveta, aby im oznámil šokujúcu správu. Koná sa však iná senzácia – novinári sa pri príchode dozvedia, že svetoznámy šéfkuchár bol zavraždený. Okamžite sa začína špekulovať, či to nebola samovražda pre hazard, dlhy a ohrozenie michelinskej hviezdy, alebo
vražda zo žiarlivosti. Prešli roky a vrah je stále na slobode.

Nový prípad detektíva Enza od
bestsellerového a mysteriózneho Škóta.

Reedícia

Preklad

Séria

Nina
Weidlerová

Spirit
Animals

Vek

ISBN

11 978-80-566-1011-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

7,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

Počet Ilustrácie
strán
120 × 180 mm 128 Fearnová
viazaná
Naomi
Formát

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Katarína
Šmidtová

9

978-80-566-1012-1

6,99 €

Detektívka, svetová beletria

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

280

Milan Kopecký

15

978-80-566-1013-8

13,49 €
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Vychádza 26. 04.2019

Beštie z Olympu 1 Správca stajní

Hilda a trol

Coats Lucy

Hilda je neposedné modrovlasé dievčatko, ktorého
predstavivosť a radosť objíme každú dušu. Hilda
býva so svojou mamičkou na samote blízko hôr.
Rada objavuje svet a podniká rôzne dobrodružné
výpravy. Jej svet je plný fantastických vecí: trolov,
obrov, trpaslíkov, kráčajúcich hôr... Vidí, čo iní nevidia alebo ani nechcú vidieť. A možno práve preto si
našla plno priateľov po celom svete.

To, čo sa pre Démona začína ako bežný deň, sa končí
ďaleko od normálu. Prvý raz v živote sa stretne so
svojím otcom, ktorým nie je nik iný ako grécky boh
Pan. A ešte v ten deň sa ocitá na Olympe ako chovateľ mýtických zverov. Olympské stajne sú však plné
beštií, ktoré nie veľmi ochotne prijímajú človeka,
aj keď je to poloboh. Démonove schopnosti budú
podrobené veľmi náročnému testu, pretože na
želanie bohov musí dať do poriadku obrovský neporiadok v stajniach a postarať sa o zranené šelmy.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

130 × 193 mm
viazaná

152

Bean Brett

Zuzana
Štelbaská

8

978-80-566-1010-7

7,99 €

Dobrodružstvo,
komiks

Beletria
pre deti

215 × 280 mm
viazaná

40

Magdaléna
Poppelková

8

978-80-566-1008-4

8,99 €

Názov

Dátum vydania

EAN

Angry Birds vo filme Aktivity s maľovankami

Angry Birds vo filme:
Redov zlý deň

Kuracia čata - Prvá
neplecha

Odporúčaná cena: 5,99 EUR

Odporúčaná cena: 5,49 EUR

Odporúčaná cena: 6,99 EUR

Odporúčaná
cena

Ako si vycvičiť rodičov

5/4/19

8,99 €

Roblox - Najlepšie adventúry

5/4/19

9,99 €

Všetkým chalanom, ktorých som milovala

12/4/19

11,59 €

Časodejovia 1 - Kľúč k času

12/4/19

15,99 €

Plants vs. Zombies - Garden Warfare

12/4/19

7,99 €

Ľutujem, nemám čas...

16/4/19

13,99 €

Plants vs. Zombies - Postrach okolia

19/4/19

7,99 €

Ovečka Shaun: Farma
má talent

Pravdivý príbeh o troch
prasiatkach

Raťafák Malone 1:
Najväčší klamár na svete

Logopedické maľovanky

19/4/19

4,99 €

Odporúčaná cena: 5,99 EUR

Odporúčaná cena: 6,99 EUR

Odporúčaná cena: 7,99 EUR

Disney - Postieľková zbierka rozprávok

19/4/19

14,99 €

Disney - Vianočná zbierka rozprávok

26/4/19

14,99 €

KAM po strednom Slovensku

26/4/19

11,99 €

Zvierací záchranári – Mačiatka a ich nový domov

26/4/19

5,49 €

Zvierací záchranári – Zasnežená červienka

26/4/19

5,49 €

Zvierací záchranári – Opustený ježko

26/4/19

5,49 €

Navždy tvoja Lara Jean

26/4/19

11,99 €

Dobrodružstvá kapitána Bombarďáka

26/4/19

7,99 €

Špinďúr Bertík: Blšky

TOTO sme sa v červičej
škole neučili!

Vulkánikovia prdia
o život!

Prvá

26/4/19

11,99 €

Odporúčaná cena: 8,99 EUR

Odporúčaná cena: 6,49 EUR

Elita

26/4/19

11,99 €

12

Knižné novinky Apríl 2019

Odporúčaná cena: 5,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

13

ODPORÚČAME

Dotlače

ULETENÝ DETSKÝ APRÍL

Pearson Luke

Vychádza 02. 04. 2019

Jemná lhostejnost světa

Život staré Šumavy

Než vystydne káva

Laila

Stamm Peter

Vondruška Vlastimil

Kawaguchi Toshikazu

Rubáš Josef

Kniha historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky
vypráví čtivým a přitom fundovaným způsobem
o proměnách život staré Šumavy. Je doplněna téměř
stem unikátních dobových fotografií ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici. Autor popisuje osídlení hor od
pravěku až do počátků 20. století a prostřednictvím
příběhů a citací z dobových pramenů představuje
rozmanité skupiny tehdejších obyvatel, ať již to
jsou rolníci, dřevaři, skláři, pastýři nebo pašeráci
a lupiči. Kniha rovněž popisuje lidovou architekturu,
oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší určitě nejen ty,
kteří obdivují krásu Šumavy, ale všechny, kteří si váží
života našich předků.

Malá japonská kavárna Funiculi Funicula ukrývá
nečekané tajemství. Jedno z jejích míst umožňuje
hostům kavárny vrátit se zpět do minulosti. Musí
však dodržet určité podmínky. Přítomnost však nezmění a čas mají omezený – než jim vystydne káva.
Možnosti využijí čtyři dvojice – milenci, manželé,
sestry a matka s dítětem. A právě jejich příběhy
kniha vypráví a přináší dojemná rozuzlení jejich
životních osudů.

Adam Baxa pracuje jako elitní právník londýnské
firmy. Přesto má pocit, že v jeho perfektní paměti
je mezera. A v jeho životě ještě větší. S Lailou se má
všechno změnit. Dvojitá spirála DNA snad nikdy nevypadala lépe, ale okouzlení brzy vystřídají pochyby. Kdo je ta žena? Výplod genového inženýrství?
Může někoho takového vůbec milovat? Kolik mají
ještě času? Nic nezmění život tak jako smrt. Dvojitá
spirála – boj o sebe a o Lailu – se začíná roztáčet.

Stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou
ženu. Během procházky po Stockholmu jí vypráví
o ženě, kterou před dvaceti lety miloval a které
se Lena nesmírně podobá, vlastně je úplně stejná
jako ona. Christoph zná život, který Lena vede,
naprosto přesně ví, co ji čeká... Začíná zvláštní
hra minulosti s přítomností, z níž nikdo nevyjde
bez újmy. Peter Stamm, velký vypravěč existenciální zkušenosti, na malém prostoru líčí příběh
nevysvětlitelné blízkosti, která nás odděluje od
všeho, čím jsme kdy byli.

Žáner

Beletria pre
dospelých

Formát
120 × 185 mm
viazaná

Počet
strán

Preklad

144

Marta Eich

Vek
15

ISBN
978-80-259-1069-6

Odporúčaná cena

8,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Česká história

História
a military

165 × 240 mm
viazaná

256

15

978-80-7601-103-8

11,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

172

Ivona
Barešová

15

978-80-7473-769-5

11,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

380

15

978-80-7473-770-1

14,49 €

Ticho a zuřivost

Vířivka

Jedno manželství

Pokušení být šťastní

Carter Natalie
D´Estienne D´orves Nicolas

Konečná Lucie

Jonesová Tayari

Marone Lorenzo

Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná
znovu od nuly a žije ze dne na den. Pronajme si
garsonku s vířivkou uprostřed pokoje, najde si práci,
přítele… Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. Nicméně minulost, kterou pečlivě skrývá, na
ni zaútočí.

Není to tak dlouho, co se Roy a Celestial vzali. Oba
jsou mladí a mají před sebou slibnou budoucnost.
Doslova ze dne na den se jim ovšem změní život.
Roy je odsouzen za znásilnění, které nespáchal. Co
s manželstvím mladých lidí udělá vidina dvanácti
let ve vězení? Bude mít Celestial sílu udržovat
vztah, který se odehrává přes dopisy a krátké ponižující návštěvy?

Sedmdesátiletý Cesare Annuziata, starý bručoun,
sobec a cynik, po smrti své ženy žije sám v bytě
v jednom neapolském činžovním domě. S lidmi
dobře nevychází, se svými dětmi si moc nerozumí,
ale jedno mu nikdo neupře: nakažlivý smysl pro
humor.

Zapomenutý ostrov uprostřed kanadského jezera, kde děsivý vítr rozfoukává podezření a strach.
Právě tam našel útočiště všemi zbožňovaný klavírista Max King po tragické události, která ho odsoudila k věčnému tichu – jakýkoliv tón je pro něj
zničující. Na ostrov se po letech vrací i Maxův syn
Luke, který zdědil hudebního génia po svém otci.
Lukův příchod na scénu rezonuje nejen hudebním
světem. A zuřivost brzy pohltí ticho před bouří.

Vychádza 09. 04. 2019

Vychádza 05. 04. 2019

Román

Sekcia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

368

Petr Christov

15

978-80-7597-378-8

16,49 €

Román

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

144

15

978-80-267-1458-3

8,99 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

296

Františka
Schormová

15

978-80-7601-091-8

11,99 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

248

15

978-80-7601-097-0

11,59 €

Tajemství životní energie
ve veganské stravě

Jak přežít kretény

Domácí chov slepic

Portugalsko

Kolektív
Robert Sutton, profesor Stanfordovy univerzity,
se hledáním odpovědi na otázku co dělat, když
narazím na kreténa, zabývá již řadu let a kniha
Jak přežít kretény je aktuálním shrnutím toho
nejlepšího, na co přišel na základě seriózního
zkoumání lidí, kteří se ke svým bližním chovají
sprostě. Předkládá v ní rady, jak jednat s lidmi,
kteří ty ostatní systematicky deptají, urážejí,
ponižují a všemožně jim otravují život. Kniha je
zaměřena na pracovní prostředí, ale její doporučení lze využít kdekoliv.

Bauer Wilhelm
Krauseová Antje

Dunlop Fiona

Dahlke Ruediger
Jak vypadá strava, která nám dodává zdravou
životní energii a přinese nám i tolik potřebný
klid v duši? V této knize se dozvíte, že „zdravá
síla“ potravin závisí na jejich čerstvosti a na tom,
kolik slunečního světla je v nich pro nás uloženo.
Autor odkazuje na veganský způsob stravování,
vyzdvihuje kladný přínos termického účinku
potravin, objasňuje vliv půstu, léčivých bylin,
obilovin bez lepku či pohybu. Proč nám škodí
pšenice, jak je to s cukry, tuky, cholesterolem, či
odkud dodávat tělu vitamín B12.

Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic, která vás provede nádherným Portugalskem. V knize naleznete ucelené,
podrobné informace o Portugalsku včetně užitečných tipů, které vám umožní naplánovat si návštěvu podle vlastních zájmů a časových možností.
Vše doplněno krásnými fotografiemi, ilustracemi,
přehlednými mapami i detailním popisem atraktivních lokalit.

Není slepice jako slepice. Existují slepičí obři
a skřítci, slepice jednobarevné a pestré, pilné
nosnice a svůdné krasavice, s klidnou povahou
i temperamentní divoši. Asi se budete ptát: Jak
si mám mezi těmito všemi extrémy vybrat to
nejvhodnější plemeno? Na stránkách této knihy
najdte vše potřebné pro to, abyste si vybrali to
správné plemeno pro vaši zahradu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Alternatívna
medicína

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
brožovaná

344

14

978-80-264-2458-1

14,49 €

Osobný rozvoj

Kariéra a osobný
rozvoj

145 × 205 mm
brožovaná

264

15

978-80-265-0855-7

11,99 €

Chovateľstvo

Príroda
a záhrada

167 × 225 mm
brožovaná

128

15

978-80-264-2463-5

14
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Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 €

Zahraničný
sprievodca

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Cestovanie

132 × 312 mm
brožovaná

272

15

978-80-264-2464-2

24,49 €

15

Velká kniha lidových
obyčejů a nápadů
Bestajovský Martin
Kniha vás seznámí s nejvýznamnějšími svátky a lidovými obyčeji celého roku. Zároveň v
ní najdete řadu užitečných nápadů k výrobě
zvykoslovných předmětů. Navíc vaše děti na
těchto stránkách objeví starodávné kouzlo
her našich babiček a dědečků a kuchařky se
zde mohou inspirovat řadou osvědčených
receptů ze staročeské tradiční kuchyně.

Žádný sex a žádný spánek

Na dně

Svatá hlava

Fitzpatrick Pat

Horst Jorn Lier

Lehečková Hana

Populární irský sloupkař Pat Fitzpatrick přichází ve
své knize s pár dobrými tipy, jak přežít v roli novopečeného otce. Popisuje v ní úplně všechno – od
shánění kočárku, záludností porodního oddělení, vybírání jmen a chození na nočník až po výběr správné
školy, formy trestů a snahu vycházet s příbuznými z
manželčiny strany. Kniha si omotá kolem prstu nejen
tatínky, ale i maminky, které chtějí vědět, co se jejich
muži doopravdy honí hlavou.

Během letního týdne vyplaví moře na pláž poblíž
Stavern čtyři levá chodidla. Místní policie čelí záhadě: Kde jsou těla, k nimž nohy patřily? Kdo je
znetvořil a proč? Wisting si neví rady a situaci mu
nijak neulehčí ani jeho dcera, která píše reportáž o
lidech odsouzených k dlouholetému vězení. Policejní i novinářská práce se opět nečekaně protnou a
najevo vyjdou dlouho utajované skutečnosti, které
ze dna na povrch vůbec vyplout neměly.

Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává krušný rodinný život v dluzích,
šikanu, výsměch okolí, domácí násilí. Ale když
vezme do rukou propisku a sešit, už není chudáček,
ale svatý člověk obdařený nadpřirozenými schopnostmi. Zná smysl života a má tu moc zachránit
celý svět. Psychotická novela vykreslující život na
pomezí reality a bludů poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině, pokud
jste jen obyčejná slabá duše.

Vychádza 09. 04. 2019

Žáner

Počet
strán

Formát
170 × 243 mm
viazaná

Hobby

256

Vek
15

ISBN
978-80-264-2465-9

Odporúčaná cena

16,49 €

Žáner
Satira

Sekcia
Beletria pre
dospelých

Formát
130 × 190 mm
brožovaná

Tíha lží

Rychle a hlasitě

Carpenterová Emily

Dagostino Mark
Rawlings Richard

Na první pohled se může zdát, že Meg Ashleyová
má všechno. Je mladá, krásná a život plný večírků jí financuje matka, zbožňovaná autorka
hororového románu Kotě. Nic ale není takové,
jak se na první pohled zdá, a v touze vymanit se
z vlivu své matky přijme Meg nabídku k sepsání
pamětí a odhalit tak lži, manipulace a osamělé
dětství. Snaha o skandální odhalení pravdy se
ale rychle promění v pátrání po stopách vraždy,
která se stala předlohou Kotěte…

Počet
strán

Preklad

224

Dina
Podzimková

Vek
15

ISBN
978-80-7597-380-1

Odporúčaná cena

9,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán
304

Vek
15

ISBN
978-80-7473-771-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

14,49 €

Spoločenský
román

Beletria pre
dospelých

116 × 154 mm
viazaná

224

Dolejší
Ondřej

15

978-80-7601-101-4

9,99 €

Bílý tesák A1/A2

Hrdinové zámořských
objevů

London Jack
Olšovská Dana

Holeček Milan

Rawlingsova cesta na vrchol byla plná nebezpečných zvratů a úsměvných odboček. Postřelili ho v
jeho milovaném mustangu, v mládí se několik měsíců bezcílně potuloval po Státech, aby nakonec založil dílnu Gas Monkey Garage a pronikl do televize
se svým super úspěšným pořadem Rychle a hlasitě,
ve kterém se zaměřuje na úpravu aut. V knize Rychle
a hlasitě popisuje svou cestu za úspěchem, přidává
pár užitečných rad a vše doprovází fotografiemi.

Příběh o vlkovi, v jehož žilách koluje psí krev, je
zpracován pro začínající čtenáře. Mohou si tak
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v
angličtině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná
pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový překlad umožní čtenáři obratem
zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně
porozuměl. Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro
ověření získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3, na které příběh vypráví rodilý mluvčí,
je zdarma ke stažení na webu.

Čtivě podané, bohatě ilustrované dějiny zámořských cest ukazují povahu a zájmy jednotlivých
„objevitelských“ národů a vyzdvihují jejich specifický charakter a zájmy. Kniha zkušeného autora a
editora geografických publikací, je určena jak dospělým zájemcům o historii, geografii a cestování,
tak odrostlejším zvídavým dětem.

Vychádza 16. 04. 2019

Vychádza 12. 04. 2019

Trradície, zvyky

Sekcia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

400

David Sajvera

15

978-80-7597-379-5

15,49 €

Non-fiction

Ostatné

145 × 205 mm
viazaná

224

Pavel Bárta

15

978-80-7597-381-8

11,99 €

Svetová história,
osobnosti

Encyklopédia

170 × 240 mm
viazaná

264

10

978-80-7601-099-4

19,99 €

Dvojjazyčné knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

88

10

978-80-266-1409-8

7,99 €

Večeře v Paříži

Přiveď mě zpátky

Bard Elizabeth

Paris B. A.

Elizabeth se zamilovala do pohledného Francouze
a odstěhovala se do Paříže, kde objevila nový kulinářský svět. Při pozorování francouzských přátel
pochopila, že to, co Američané chápou jako dodržování diety, je pro Francouze normální způsob stravování. A jedí tak s potěšením, chutí a vkusem. Není
důležité, jestli chcete změnit způsob života, nebo
najít novou inspiraci, Večeře v Paříži do vaší kuchyně
i do života přinese především radost.

Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii
zastavili u benzinové pumpy a Finn si odskočil.
Když se vrátil, byla Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na policii. O mnoho
let později se Finn zasnoubil s Laylinou sestrou
Ellen. Jenže najednou zavolala policie, že někdo
Laylu spatřil. Začaly se objevovat dávno ztracené
věci z její minulosti, tajné zprávy, různé stopy
a varování. Co neznámý chce a kolik toho ví?

Encyklopedie listnatých
stromů a keřů

Hieke Karel

Tato encyklopedie je dosud největší českou
dendrologickou knihou. Je v ní obsaženo na
4500 druhů, poddruhů a kultivarů listnatých
dřevin, které se vyskytují v zahradách, parcích
i volné přírodě celé střední Evropy, její dosah
samozřejmě zasahuje i do značné části Evropy
západní. Kromě množství fotografií obsahuje
kniha i kresby detailů listů a větviček. Naleznete zde také informace o pěstování a množení
listnatých dřevin.

Horáček Petr

Unikátní publikace, ve které je obsaženo přes
230 druhů jehličnanů a přes 2 000 jejich kultivarů, variet, forem a subspécií, přináší ucelený přehled jehličnanů ve středoevropském a
částečně i jihoevropském prostoru a představuje tak nepostradatelný zdroj informací pro
všechny zájemce o jehličnaté dřeviny. V knize
nechybějí ani praktické informace o nárocích
na stanovištní podmínky, ošetřování a množení
jehličnanů.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Čítanie
pre ženy

Beletria pre
dospelých

125 × 205 mm
brožovaná

256

15

978-80-267-1460-6

9,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

328

15

978-80-267-1459-0

16

Encyklopedie
jehličnatých stromů
a keřů

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

14,49 €

Encyklopédia
živej prírody

Príroda
a záhrada

2255 × 287 mm
viazaná

248

14

978-80-264-2461-1
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Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

31,90 €

Encyklopédia
živej prírody

Príroda
a záhrada

2255 × 287 mm
viazaná

752

14

978-80-264-2462-8

67,90 €

17

Atlas svalů - anatomie

Bylinková první pomoc

Jarmey Chris
Sharkey John

Ježek Martin
Rychlost, výkon, energie, neúnavnost. Kolem toho
se dnešní svět točí. Naše tělo i hlava se tomu snaží
přizpůsobit, co můžou. Ale občas na všechno nestačí a my onemocníme. Jako nejsnazší se nabízí sáhnout po syntetických produktech farmaceutického
průmyslu. Stále v nás však zůstaly sebezáchovné
mechanismy, které říkají, že to jde i jinak. Cestu
nám ukazují lidé ovládající umění léčit bylinami.
A bylinky fungují. Jen jim musíme trochu věřit.

Přehledná příručka pro fyzioterapeuty, trenéry,
cvičitele, tanečníky, učitele a studenty středních
škol, návštěvníky posiloven i zvídavé laiky, s nejnovějšími poznatky o roli svalů a fascií v přenosu
síly a při pohybu. Kapitoly jsou sestaveny podle
svalových skupin, svaly jsou znázorněny přehlednou barevnou anatomickou kresbou, české názvy
jsou doplněny latinskými. U každého svalu je popsán jeho začátek, úpon, činnost a inervace. Autor
John Sharkey je klinický anatom a fyzioterapeut.

Můj Terezínský
deník 1943-1944

Čtyři vladaři

Pollak - Kinsky Helga

Čtyři výjimeční panovníci, anglický král
Jindřich VIII., jeho francouzský současník
František I., císař Karel z rodu Habsburků
a osmanský sultán Sulejman, přezdívaný
Nádherný, překonávali své současníky na
evropských trůnech. Někdy spojenci, jindy
rivalové, tito vladaři výrazně poznamenali
dějiny Evropy a světa v 16. století.

Norwich John Julius

Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem
Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od ledna 1943, až
do svého transportu do Osvětimi v říjnu 1944, žila v
dívčím domově L 410 v pokoji 28, kde se svěřovala jen
svému deníku. V kombinaci se zápisky Otto Pollaka jsou
v knize prolínány vzpomínky a dokumenty otce i dcery,
vzbuzující pocit pospolitosti, obav i naděje. Příběh Helgy Pollak je ukázkou vzpomínek a připomínkou osudu
židovských dětí.

Vychádza 19. 04. 2019

Žáner

Zdravie
a životný štýl

Formát
170 × 243 mm
viazaná

Počet strán Vek
232

14

ISBN
978-80-264-2503-8

Odporúčaná cena

19,99 €

Žáner
Alternatívna
medicína

Sekcia
Zdravie
a životný štýl

Formát
110 × 150 mm
viazaná

Počet strán Vek
64

15

ISBN
978-80-264-2495-6

Odporúčaná cena

9,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Životopis

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

288

Ema Stašová

14

978-80-7597-387-0

14,49 €

Poznanie,
vzdelanie

História
a military

163 × 238 mm
viazaná

Počet strán Vek
96

Koučování

Jakubův cestovní deník 2

Tajemství zlatého květu

Tibetská kniha mrtvých

Whitmore John

Čech Jakub
Do svých čtyřiceti jsem jen pracoval nebo se válel na
gauči. Pak jsem začal chodit. V roce 2018 jsem už
podruhé stanul na hranici Mexika a USA, abych tentokrát s lehkým batohem a kanadskou parťačkou
došel do Kanady po hřebeni Skalistých hor a zjistil,
proč se v souvislosti s 4 500 km dlouhým Continental Divide Trailem používá věta „Obejmi brutalitu.“
Co bude těžší? Projít divočinou, nebo sladit rozdílné
představy o společném fungování?

Jung Carl Gustav
Wilhelm Richard

Kolmaš Josef

Bestseller uznávaného britského poradce a jednoho z nejvyhledávanějších evropských koučů objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského
potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti,
zkoumá dynamiku rozvoje týmu a rozebírá problematiku koučování v podmínkách globalizace.
Nové vydání obsahuje navíc kapitoly věnované
„pokročilému“ stupni koučování vycházejícímu
z emocionální a duchovní inteligence a nástrojů
transpersonální psychologie,

Žáner

Sekcia

Formát

Osobný
rozvoj

Kariéra a osobný
rozvoj

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Vek
248

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-7261-559-9

14,49 €

Cestopisné
monografie

Cestovanie

130 × 190 mm
brožovaná

320

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-7597-386-3

14,49 €

Poznanie,
vzdelanie

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Počet
strán
216

Ilustrácie
Barták Miroslav

Ztracený příběh

Žárlivka

Ráno už tu nebudu

Martin Charles

Pastorčáková Lenka

McKinty Adrian

Věci, které pohřbíme hluboko, nás zraňují
nejvíc. A někdy kvůli nim zcela ztratíme cestu.
Zatímco se slavná a pohádkově bohatá hollywoodská herečka Katie Quinnová právě ocitá v nejhlubší krizi, muž s přezdívkou Sunday se už delší
dobu straní lidské společnosti. Jeho jediný přítel
ho přiměje, aby jel s Katie do Francie a odhalil
její skutečný příběh, který zatím před celým
světem skrývala. Je možné, aby si dva zlomení
lidé začali navzájem pomáhat a nalezli znovu
odvahu a chuť žít?

Renáta chorobně žárlí. Zvítězit nad obsesemi,
které ovládají celý její život, ale nedokáže. Když
už si myslí, že se ocitla na dně, uslyší píseň zahranou na piano jejím tátou, nazpívanou neznámou
ženou. Proč jí ten hlas způsobuje taková muka,
stejně jako mámě? Renáta se konečně dozvídá,
jaké drama se událo mezi rodiči před více než
dvaceti lety i jak to souvisí s tím, co sama prožívá
a jak se chová. Její vlastní drama teprve začíná.

Sean Duffy přesně tuší, co po něm agenti z MI5,
kteří u něj právě zaklepali na dveře. Samozřejmě že slyšel o členovi IRA Dermotovi McCannovi a jeho útěku z vězení. Od začátku tušil, že
se jejich cesty zkříží. Ale při pátrání narazí na
mnohé záhady, které se v minulosti nevyřešily.
Překoná Sean Duffy nejschopnějšího teroristu,
který kdy vzešel z řad IRA, nebo ho minulost
dožene ještě dříve?

Žáner

Sekcia

Formát

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

18

Počet strán Vek
328

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-267-1461-3

15,49 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

Počet strán Vek
288

15

ISBN
978-80-267-1462-0

Odporúčaná cena

11,99 €

Knižné novinky Apríl 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Vek
8

Odporúčaná cena

14,49 €

ISBN
978-80-7601-106-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 €

Poznanie,
vzdelanie

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-7601-111-3

11,99 €

Počet strán Vek
200

15

Bubáci aneb malý
přírodopis duchů, přízraků
a strašidel
Krátký Radovan
Kniha Radovana Krátkého Bubáci s podtitulem
Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel vyšla
poprvé v roce 1961 a v paměti ji má nejedna generace. V lehce rozpustilém duchu – a s pomocí
nepřekonatelných ilustrací Miroslava Váši – nám
autor přivádí před oči strašidla, přízraky a další
roztodivná stvoření, která se zrodila v lidské fantazii. Kromě těch známějších, jako jsou Bazilišek,
Bezhlavý jezdec, Diblík, Hejkal, Ježibaba, Klekánice či Meluzína, tu najdeme i Nemodlenku, Zimnici,
Škrabinožku a Rýbrcoula.

Počet strán Vek
384

ISBN
978-80-7601-107-6

Další vydání slavné Tibetské knihy mrtvých!
V překladu a s úvodem prof. Josefa Kolmaše, významného českého sinologa, tibetologa a kulturního antropologa.

Další vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného komentáři C. G. Junga. Kniha
zprostředkuje vhled nejen do tajné náboženské
tradice staré Číny, ale seznamuje zároveň s Jungovým názorem na vztah západní a východní tradice,
jakož i s jeho koncepcí nevědomí.

Počet strán Vek

15

15

ISBN
978-80-7601-105-2

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

14,49 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Povesti

Beletria
pre deti

165 × 240 mm
viazaná

368

Váša Miroslav

9

978-80-7601-108-3

16,49 €
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Vychádza 23. 04. 2019

Vychádza 19. 04. 2019

Lekárstvo a
medicína

Sekcia

Šmikmátorová Michala

Vychádza 23. 04. 2019

Výběr 101 nejzajímavějších kreativních nápadů
z oblíbeného českého výtvarného časopisu
AMOS, které spojuje aktuální téma recyklace.
Prostřednictvím této knihy zjistíte, že z recyklovaného materiálu (papír, přírodniny, plast, kov,
sklo, keramika, textil, kůže) lze vyrobit předměty nejen užitečné, ale i zajímavé a esteticky
hodnotné. Můžete se zde inspirovat k tvorbě
elegantních dekorací, roztomilých hraček,
úžasných módních doplňků, nepostradatelných
praktických pomocníků či nástrojů stylového
stolování.

Žáner

Sekcia

Formát

Dom a byt

Hobby

242 × 222 mm
brožovaná

Tajná kniha pro aspergery

Krakov

Osvětimská ukolébavka

Cook O´Tool Jennifer

Kolektív

Escobar Mario

Jsem asperger a svět kolem mne se řídí pravidly.
Některá znám, jiná tuším. Jenže oproti většině lidí
se často tak nějak prostě nechytám. Jako teenagerovi mi dalo dost práce tohle zamaskovat. A pak jsem
jednoho dne uslyšela výraz Aspergerův syndrom. A
najednou mi to všechno začalo dávat smysl! Prostě
to do sebe zaklaplo. Tenkrát ještě takováto knížka
pravidel neexistovala. Ale dnes už existuje. Dešifruje
pravidla společenského chování a zároveň je docela
zábavná a je tvoje. Vlastně naše.

Od hlavního náměstí (Rynek Główny) po královský hrad Wawel, od židovské čtvrti Kazimierz po
stalinské sídliště Nowa Huta, přes bývalou továrnu Oskara Schindlera – metropole Malopolského vojvodství se před vámi v mžiku otevře díky
tomuto jedinečnému průvodci.

Hlavní hrdinka Helene pochází z Německa,
má modré oči a plavé vlasy. Na začátku druhé
světové války se s manželem romského původu, se kterým má pět dětí, dobrovolně ocitá
v koncentračním táboře Osvětim. Po příjezdu
přichází o manžela, děti se jí však podaří ubránit. K tomu jí pomůže nejen árijský vzhled, ale
i fakt, že je zdravotní sestra. Je přeřazena do
místní nemocnice a setkává se tak tváří tvář s
doktorem Mengelem a její boj o přežití začíná.

Vychádza 26. 04. 2019

101 výtvarných projektů
s AMOSem

Vychádza 23. 04. 2019

Počet strán Vek
208

10

ISBN
978-80-264-2498-7

Odporúčaná cena

Žáner

14,49 €

Výchovní
poradcovia

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

264

Hana
Marsault

11

978-80-266-1423-4

Výchova
170 × 243 mm
a pedagogika
viazaná

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

16,49 €

Zahraničný
sprievodca

Cestovanie

124 × 167 mm
brožovaná

Počet strán Vek
54

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 €

Non-fiction,
román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

978-80-264-2228-0

Historie vlků

Hlavní město

Mejdan jako řemen

Kaštánek

Fridlundová Emily

Menasse Robert
Padesáté výročí založení Evropské komise se blíží,
což je důvod pro velkolepé oslavy. A podle evropských úředníků neexistuje pro připomínku tohoto
jubilea lepší místo než bývalý vyhlazovací tábor v
Osvětimi… Inspektor Brunfaut má naproti tomu
jiné starosti: vyšetřování vraždy v bruselském hotelu Atlas zastavila vyšší místa a on tak musí začít
pátrat na vlastní pěst. A jak s tím vším souvisí prase,
které si volně pobíhá po bruselských ulicích?

Frühaufová Martina
Weber Daniel

Sveistrup Soren

Čtrnáctiletá Linda žije v zapadlém kraji obklopeném krásnou a drsnou přírodou. Se spolužačkami
si nerozumí a rodiče si jí nijak zvlášť nevšímají.
Až když začne hlídat čtyřletého Paula, připadá
si potřebná a má pocit, že konečně někam patří.
Stále častěji však naráží na zvláštní způsob myšlení Paulových rodičů. A s onemocněním jejich syna
vše graduje. Jak však může dospívající dívka, která
o světě neví skoro nic, odhadnout následky svých
rozhodnutí?

Počet strán Vek
280

18

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-2504-5

14,49 €

Na předměstí Kodaně je nalezena zavražděná
žena. Na místě činu policie objeví panáčka z
kaštanů, na němž je otisk prstu patřící zmizelé
dívce, jejíž případ byl dávno uzavřen. Krátce nato
dojde k další vraždě. Další znetvořené tělo, další
kaštanová figurka. Vyšetřovatelé bojují s časem,
neznají však motiv a pachatel si s nimi nelítostně
zahrává. Dokáží ho zastavit dřív, než se objeví další
panáček? A jak s vraždami souvisí případ zmizelé
školačky?

Magistr Ervín Kalač, zaměstnanec pojišťovny, žije
poklidným, dalo by se říct i nudným životem. Jak
se tedy mohlo stát, že je dnes v jeho bytě tolik cizích lidí? Kde se tady všichni vzali? Nikoho z nich
přece nezval! A dokonce tady mají večírek! Večírek,
na jehož konci najde Ervín v kufru svého auta…
mrtvolu. Co s tím?

Vychádza 30. 04. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

135 × 200 mm
viazaná

Počet
strán
280

Preklad
Pavel Kaas

Vek
15

ISBN
978-80-7473-772-5

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

400

Petr
Dvořáček

15

978-80-7473-774-9

16,49 €

Detektívka,
česká próza

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-7597-388-7

9,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

360

Kristina
Václavů

18

978-80-7473-773-2

16,49 €

Počet strán Vek
192

15

Kyberšpion

Muž, který sázel stromy

Tak pravil Zarathustra

Ness Patrick

Ignatius David

Giono Jean

Nietzsche Friedrich

Čtyřicetiosmiletý Američan George Duncan
provozuje tiskařský krámek v Londýně, je rozvedený a osamělý víc, než si chce přiznat. Jedné
noci ho vzbudí zvláštní zvuk nesoucí se ze zahrady. Ke svému překvapení tam najde bílého
jeřába. Pták má poraněné křídlo, ale když mu
George vytáhne šíp z rány, odletí k nebi. Druhý
den vstoupí do krámku žena jménem Kumiko s
netradiční prosbou. Její krása je tak oslňující a
tajuplná, že se do ní George bezhlavě zamiluje
a touží odhalit všechna její tajemství… Je to
ale dobře?

David Ignatius, mistr špionážního thrilleru, rozehrává na stránkách této knihy jedinečný příběh
souboje americké a čínské rozvědky o ovládnutí
jednoho z největších technologických tajemství
dneška. Důstojník CIA Harris Čang spolu se svým
velitelem Johnem Vandelem, skutečným veteránem špionáže, musí za každou cenu vypátrat
identitu tajemného informátora, jenž poskytuje
drahocenná data čínským protivníkům. Lov na
„krtka“ se však stává skutečnou noční můrou,
která nutí Čanga zpochybnit vše, čemu dosud
věřil.

Když byl Giono v roce 1953 požádán vydavatelem časopisu Reader’s Dígest, aby napsal příběh o nejpozoruhodnějším člověku, s nímž se
kdy setkal, poslal mu tuto povídku, kterou chtěl
vzbudit zájem o zalesňovací program. Povídka
se stal předlohou ke kanadskému animovanému filmu, který byl uveden i u nás.

Kniha, kterou její autor, slavný německý filosof
Firedrich Nietzsche, neskromně nazval nejlepší
knihou, jaká kdy byla napsána. Nové vydání je
doprovázeno ilustracemi význačného českého
výtvarníka Oldřicha Kulhánka, jehož autorský
rukopis je přinejmenším díky jeho grafickému
návrhu českých bankovek znám každému. Vychází již tradičně ve vynikajícím překladu Otokara Fischera.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

264

Kryštof
Herold

15

978-80-7473-775-6

11,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

20

Počet strán Vek
336

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-264-2499-4

16,49 €

Poviedky

Knižné novinky Apríl 2019

Sekcia

Formát

Beletria pre 116 × 151 mm
dospelých
viazaná

Počet
strán
56

Ilustrácie

Preklad

Vychádza 30. 04. 2019

Jeřábí žena

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9

978-80-7601-110-6

7,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

304

Otokar
Fischer

15

978-80-7601-109-0

11,99 €

Konstantinová
Zdeňka
Helena
Stavinohová

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Audioknihy

Sami v moři konkurence
(audiokniha)

Dokonalé stopy
(audiokniha)

Bárta Leoš

Fieldsová Helen

Při nelehké plavbě v moři konkurence se vám
mohou hodit znalosti o správném přemýšlení na
cestě za úspěchem – ve světě, životě a byznysu,
o marketingu, podnikání, o myšlení člověka, který nechce prohrávat, o myšlení firmy, která touží
uspět na konkurenčním trhu, o filosofii podnikání,
o podstatě marketingového managementu či o
zkušenostech a nápadech z přednášek, workshopů i z mého rozhlasového pořadu Byznys poradna
na rádiu Zet.

V odlehlém koutě Skotské vysočiny shořelo tělo
Elaine Buxtonové. Jediné, podle čeho může policie
pohřešovanou právničku identifikovat, je zub a cár
zkrvaveného šátku. V tajné místnosti kdesi v Edinburghu mezitím skutečná Elaine Buxtonová vyděšeně křičí do tmy. Inspektor Luc Callanach opustil
slibnou kariéru u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí
před novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za
sebou pečlivě zahlazuje všechny stopy?

Vychádza 05. 04. 2019

BLÁZNIVÉ APRÍLOVÉ CENY

Vychádza 09. 04. 2019

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Marketing a predaj

Obchod a ekonómia

859-40-5042-691-7

14,49 EUR

Detektívka, svetová beletria

Beletria pre dospelých

859-40-5042-689-4

14,49 EUR

Náš manžel
(audiokniha)

Morrisová Heather

Jakeman Jo

Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem
holocaustu. Jedním z těch, kdo čísla na předloktí
tetovali, byl slovenský Žid Lale Sokolov, rodným
jménem Ludwig Eisenberg. Jeho příběh připomíná děsivé události v dějinách lidstva a ukazuje, že
vedle sebe mohou existovat promyšlená brutalita
i nesobecká láska. Autorka s citem odkrývá sedmdesát let staré události, aniž by milostný příběh
převládal nad tím nejdůležitějším – ztrátou domova, utrpením a touhou přežít.

Tři různé ženy spojuje jediné: stejný muž. Imogen
opustil Phillip kvůli mladší a hezčí ženě. Během
nepříjemného rozvodového řízení se u ní najednou objeví a vyhrožuje, že ji připraví o syna, jestli
do konce měsíce nezmizí z jejich domu. Vyděšená
Imogen provede něco šíleného. A pak jí nezbývá
než bojovat o život. Nečekané spojence najde v
bývalé a budoucí ženě svého manžela. Všechny se
chtějí pomstít.

Vychádza 19. 04. 2019

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,30 EUR

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Non-fiction, román

Beletria pre dospelých

859-40-5042-704-4

14,49 EUR

Triler

Dotlače

Názov

Dátum vydania

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Beletria pre dospelých

859-40-5042-699-3

12,99 EUR

EAN

Odporúčaná cena 8,69 EUR
Cena po zľave 6,65 EUR

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 5,00 EUR

Odvážni rytieri – 3D
encyklopédia
Odporúčaná cena 10,99 EUR
Cena po zľave 6,00 EUR

Prázdne miesto
Odporúčaná cena 19,99 EUR
Cena po zľave 15,50 EUR

Odporúčaná
cena

Python 3

5/4/19

28,49 €

Excel VBA

5/4/19

28,49 €

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních
standardů IFRS

5/4/19

21,99 €

Nejlepší kniha o fake news!!!

9/4/19

11,99 €

Víc než jen vietnamská kuchařka

9/4/19

11,99 €

Jóga - sestavování lekcí

9/4/19

24,49 €

Záda, která cvičí, nebolí

23/4/19

5,99 €

22

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,50 EUR

Littles Pet Shop Darčeková edícia

Vychádza 26. 04. 2019

Malí smieškovia
Žáner

Gerda - kalendár

ZĽAVNENÉ TITULY

Tatér z Osvětimi
(audiokniha)

Agatha Raisinová
a zlý veterinár

Knižné novinky Apríl 2019

Skúška životom
Odporúčaná cena 7,99 EUR
Cena po zľave 6,00 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Star Wars: Dobrodružstvá Luka
Skywalkera, rytiera Jediho

Šmolkovia - 120 vtipov
a iných prekvapení

Odporúčaná cena 9,99 EUR
Cena po zľave 7,00 EUR

Odporúčaná cena 7,99 EUR
Cena po zľave 5,60 EUR

23

Volali ma bitkár
Valábik Boris
Szücs Marián
Odporúčaná cena: 11,99 EUR
Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL, dnes populárny a rešpektovaný televízny komentátor Boris Valábik je povestný
svojou otvorenosťou, presnými postrehmi a kritickými názormi. Rovnaký je aj vo svojej autobiografii, ktorú napísal s popredným športovým novinárom Mariánom Szücsom. Rozpráva o svojich začiatkoch, životných aj hokejových bitkách, nezabúda na súkromie – ženy,
peniaze či policajnú školu, a ponúka svoje názory na slovenský aj svetový hokej.

Otvorene rozprávanie o zákulisí hokeja.

Nabudúce prinesieme

Vychádza 03. 05. 2019

Kvapka šťastia
v rannej káve

Varíme podľa ročných
období

Martin-Lugand Agnes

Kolektív

Odporúčaná cena: 12,49 EUR

Odporúčaná cena: 16,49 EUR

Vášnivá učiteľka tanca a úžasný mondénny
život v Paríži. To je Hortenzia. Tanec je pre ňu
všetkým, žije svoj bezstarostný, sebecký život,
miluje a je milovaná. Mala by byť dokonale
šťastná – áno, má pocit, že je. Ale prečo potom
ten neodbytný pocit, že niečo v hĺbke duše občas zaškrípe a zabolí?

Inšpiratívna zbierka receptov všetkých chodov pre každé ročné obdobie prinesie na váš
stôl zdravé, farebné a chutné jedlá po celý rok.
Bude vaším užitočným sprievodcom na trhu aj
v kuchyni – od sladkého hrášku na jar, chutného
letného ovocia, cez zemitú koreňovú zeleninu na
jeseň až po žiarivé citrusy v zime.

Vychádza 03. 05. 2019

Vychádza 24. 05. 2019

Vychádza 17. 05. 2019

Továreň na bábiky

Rozhnevaná vdova

Macneal Elizabeth

Lindgrenová Minna

Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Londýn, 1850. V Hyde Parku sa práve koná
najdôležitejšia udalosť, akú mesto kedy zažilo.
V dave, ktorý sa tu zhromaždil, sa náhodne
stretne Iris, nádejná maliarka, s čudákom
Silasom. Pre Iris je to len chvíľka, na ktorú hneď
zabudne, ale pre zberateľa Silasa, ktorého
uchvacuje zvláštnosť a krása, znamená nový
začiatok. Továreň na bábiky je román plný vzrušenia a zobrazuje pestrý život vo viktoriánskom
Londýne. Je to vášnivý príbeh o láske a zároveň
desivý príbeh ženy, ktorá sa túži oslobodiť.

Autorka série o deväťdesiatročných babičkách
prichádza s novou hrdinkou, sedemdesiatničkou
Ullou, ktorá sa konečne rozhodla zobrať život
do vlastných rúk a žiť si, ako sa jej páči. Život
sa totiž začína po sedemdesiatke a nikdy nie je
neskoro začať žiť po svojom. Radostný príbeh
o priateľstve, láske a stereotypoch.

Vychádza 24. 05. 2019

www.albatrosmedia.sk

