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Sestry

Marec, mesiac knihy. Staré známe – veď toto
heslo si pamätáme ešte zo škôl, viselo všade a
museli sme k nemu pripravovať nástenky. Čo
si ja spomínam, bola to len formalita a nápisy
v niektorých knižniciach bledli na stenách ešte
niekoľko mesiacov. Dnes je tomu, našťastie,
inak, ku knihám a o knihách sa organizujú skutočne lákavé akcie, len v škole mojich detí majú
celý zoznam, čo sa bude v marci diať. Decká
si budú vyrábať vlastné knihy a triedy súťažiť,
ktorá má tu najlepšiu a najkrajšiu. Prídu za nimi
spisovatelia aj ďalší machri zo sveta kníh a vrcholom bude Noc s Andersenom, kedy sa neve-

dia dočkať noci strávenej v telocvični s knihami a čítaním. Decká sa tešia, bude to hravý aj
vzrušujúci mesiac – a hry aj vzrušenie im zabezpečia knihy. Našťastie, sú školy (a tá naša tiež),
kde sa o knihách nehovorí a kde sa nečítajú
len v marci, kde majú pani učiteľky, ktoré vedú
deti k čítaniu počas celého roka. A decká majú
takmer denne knihu či časopis v školskej taške.
Lebo mesiac knihy by mal byť naozaj – každý
mesiac. Pre nás určite je, každý mesiac sa tešíme na nové tituly a že ich teda máme! Pre deti,
tínedžerov aj dospelákov, pre fanúšikov napätia
aj romantiky, pre nádejných kuchárov aj knižných fajnšmekrov. Tak šupšup, začítajte sa do
niektorej z nich!

Sestry

Vychádza 01. 03. 2019

Mesiac knihy
je každý mesiac

Minier Bernard
Martin Servaz, začínajúci kriminalista, sa púšťa do vyšetrovania dvojnásobnej
vraždy. V lese našli telá dvoch sestier oblečené do šiat na prvé prijímanie. Scéna
ako vystrihnutá z trileru Erika Langa, autora drsných krimi románov. O dvadsaťpäť rokov neskôr otrasie verejnosťou podobný prípad záhadnej vraždy ženy
v bielom...

Nový román bestsellerového francúzskeho
autora Bernarda Miniera.

(mg)

Obľúbený detektív Martin Servaz sa
musí vrátiť k svojmu prvému prípadu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

424

Mária Gálová

15

978-80-566-0917-0

16,49 €

Vychádza 08. 03. 2019

Prečo si ma tu nechal?
Mackintosh Clare

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.

Jenna Grayová prežila to, čo nikto prežiť nechce. V jedno daždivé popoludnie sa synček vytrhne mame z ruky a uteká na cestu. Zrazí
ho auto...Tragédia Jennu zničí. Aby vôbec prežila, presťahuje sa do vzdialeného kúta vetrom bičovaného Walesu a v prostej chalupe sa
pokúša zabudnúť. Chce utiecť spomienke na smrť chlapčeka, zúfalo sa potrebuje spamätať a nechať za sebou celú minulosť. Zároveň
sledujeme dvoch policajných vyšetrovateľov z Bristolu, ktorým smrť malého chlapca nedá pokoj.

Srdervúca dráma a šokujúce krimi v jednom!
Oceňovaný debut bývalej policajtky.

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

2

Oddelenie

Meno

Telefón

E-mail

Obchodná manažérka
Marketingový manažér

Ľubica Šipošová
Mário Gešvantner

+421 244 452 048
+421 244 452 048

lubica.siposova@albatrosmedia.sk
mario.gesvantner@albatrosmedia.sk
Knižné novinky Marec 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Detektívka, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

416

15

978-80-566-0943-9

13,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Máša a medveď - Zbierka
rozprávok

Klub záhad - Ostrov
náhrobkov

Kolektív

Brezina Thomas

Čo by ste povedali na ďalšie dobrodružstvá s
neposednou Mášou? Neváhajte a rýchlo sa
pustite do čítania. Zistíte, aké šibalstvá chystá
tiger, kam sa dostane Máša, keď objaví stroj
času, s kým sa naši kamaráti stretnú pri jazierku
a ktoré nové zvieratká zavítajú do lesa! Nechajte
sa uniesť veselými príbehmi svojich obľúbených
postavičiek.

Nikto sa neodváži na pustý, nehostinný ostrov –
len odvážni členovia Klubu záhad. Skutočne tam
zo zeme rastú náhrobné kamene? A naozaj vždy,
keď sa objaví nový náhrobok, zmizne jeden človek z blízkeho mesta? Vicky, Jup a Nick narazia
na odtlačky obrovskej laby, ktoré musel zanechať nejaký ozrutný plaz. Stopa vedie k bráne do
inej dimenzie. Keď členovia Klubu záhad objavia
toto hrozné tajomstvo, je už neskoro.

Sekcia

Formát

Beletria
pre deti

223 × 220 mm
viazaná

Počet strán
128

Séria
Máša a medveď

Vek
5

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4523-1

10,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Beletria
pre deti

123 × 180 mm
viazaná

Vychádza 08. 03. 2019

Žáner
Obrázková
kniha

Veterinár z Hope Green
Norton Sheila

Počet
strán

Ilustrácie

Sam vždy snívala o práci so zvieratami... No ako recepčná na veterinárnej klinike v Londýne nemá pocit, že je to
to pravé. Z neistoty, či je život v rušnom meste naozaj pre ňu, sa rozhodne odísť k babke Peggy do tichej vidieckej
dedinky, Napriek idylickej atmosfére však život v Hope Green vôbec nie je pokojný. Keď Sam spozná Joea, svojského a nevrlého miestneho veterinára, uvedomí si, že ho musí získať na svoju stranu...

Dojemný a inšpirujúci príbeh
o jednoduchom i rušnom živote na vidieku.

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,49 €

Čítanie pre ženy, román, romantika

Beletria pre dospelých

120 × 190 mm brožovaná

296

Denisa Ghaniová

15

978-80-566-0939-2

10,99 €

Nowatzyk
Elena
Wolfram Stuppacherová 11 978-80-566-0942-2

120

Slnko a jeho kvety

Vychádza 08. 03. 2019

Kaur Rupi
Nájdete v nej básne o búrlivej a transcendentnej ceste rastu a zahojenia. O pote predkom a vlastným
koreňom. O opustení samej seba, násilnom vyhostení a znovuobjavení domova vo svojom vnútri.
A oslavu lásky vo všetkých podobách. V piatich kapitolách doplnených ilustráciami rozpráva slnko a
jeho kvety príbeh vädnutia, opadávania, zakoreňovania, rastu a rozkvitania. Už nezostalo nič, pre čo sa
treba strachovať. Slnko a jeho kvety sú tu.

Jeden deň
tučniaka Robina

Korytnačka Sofi
a jej kamaráti

Krab Teo
a morská príšera

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Spríjemnite svojim deťom čľapkanie sa vo vode
a zoznámte ich s morskými zvieratkami! Knižku
môžete spolu čítať priamo vo vani a popritom sa
zahrať s milou hračkou.

Spríjemnite svojim deťom čľapkanie sa vo vode
a zoznámte ich s morskými zvieratkami! Knižku
môžete spolu čítať priamo vo vani a popritom sa
zahrať s milou hračkou.

Spríjemnite svojim deťom čľapkanie sa vo vode
a zoznámte ich s morskými zvieratkami! Knižku
môžete spolu čítať priamo vo vani a popritom sa
zahrať s milou hračkou.

Žáner

Sekcia

Knižka do vane

Formát

Leporelá

Počet strán

140 × 140 mm box

6

Ilustrácie
Martinezová Sigrid

Kolektív
Pohodlne sa usaďte, vezmite si ceruzku a odhaľte
tajomstvá prírodných liečiv, ktoré vám pomôžu
skvalitniť si život. Môžete sa tešiť na viac ako
stovku krížoviek plných tipov, ktoré prináša sama
príroda. Veľké písmená sa navyše postarajú o pohodlné čítanie a lúštenie.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

858-60-196-1010-9, 858-60-196-1011-6, 858-60-196-1012-3

9,99 €

Detektívka, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

256

Miroslava Ábelová

15

978-80-566-0938-5

11,49 €

Krížovky Všetko o mede

Bez teba to nie je ono

Kolektív

Hanová Jenny

Zabavte sa pri lúštení švédskych krížoviek, ktorých tajničky ukrývajú zaujímavé a užitočné
informácie o jednej z najzdravších sladkostí na
svete – o mede. Príjemnú zábavu a nech vám
padne na úžitok!

Belly každý rok netrpezlivo odpočítavala dni do
leta, no nie tento. Pláž, slnko, more a skvelú spoločnosť mali vystriedať nudné mesiace strávené
v meste. A ešte k tomu doma a so zlomeným
srdcom. Kiežby toto leto vôbec neprišlo! Jedného dňa však Belly zazvoní telefón a zisťuje, že
Conrad zmizol. Belly hneď vie, že jediné miesto,
kde dokážu dať všetko do poriadku a kde sa Conrad isto schováva, je ich plážový domček. Podarí
sa im znovu objaviť to jediné, čo ich spája? Zachránia leto a Bellino zlomené srdce?

Apolónov pád 3 - Horiaci
labyrint

Vychádza 15. 03. 2019

Krížovky o ľudovom
liečiteľstve – veľké
písmená

ISBN

Vek
1

Nová fenomenálna zbierka od autorky
bestselleru Mlieko a med.

Riordan Rick
Kedysi mocný boh slnka Apolón, teraz však
pubertiak Lester Papadopoulos, pokračuje v
náprave svojich chýb. A Zeus mu to dáva riadne
vyžrať. S pomocou priateľov sa Apolónovi podarilo prežiť prvé dve skúšky. Lenže teraz musí s
Meg vstúpiť do zradného labyrintu a nájsť tretieho imperátora, ktorý je priamym zosobnením
vraždenia, mučenia, šialenstva výstredností.
Vyhnaného olympského boha čaká ten najbiednejší, najtrápnejší a najstrašnejší týždeň v jeho
viac ako štyritisíc rokov dlhom živote!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

Hry a krížovky

Hobby

208 × 296 mm
brožovaná

128

Krížovky

15

858-60-196-1020-8

3,99 €

Hry a krížovky

Hobby

145 × 205 mm
brožovaná

128

Krížovky

15

858-60-196-1021-5

2,99 €

Romantika

Young adult

130 × 200 mm
brožovaná

312

Tamara
Chovanová

5

978-80-566-0940-8

10,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

408

Zora
Sadloňová

Apolónov
pád

4

Knižné novinky Marec 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vek

ISBN

11 978-80-566-0941-5

Odporúčaná cena

14,49 €

5

Vychádza 15. 03. 2019

Doktorka Micka Zachráňte Bertíka!

Kolektív

Clarkeová Jane

Chcete zažiť úžasné dobrodružstvo? Ak áno,
vezmite si pastelky a vstúpte do neuveriteľného
sveta rušňov! Vyfarbite s krásne obrázky, užite si
zábavu so samolepkami a stretnite sa so svojimi
obľúbenými hrdinami!

V Bodliakove majú nové kúpalisko a zvieratká
sa už nevedia dočkať, kedy si zaplávajú. Doktorka Micka a sestrička Piškótka však musia
ešte vydržať, lebo ich pomoc potrebuje zranené
šteniatko. Aj Bertík je z toho celý nešťastný, no
pani doktorka ho hneď ošetrí, a tak si bude môcť
máčať labky vo vode, ani sa nenazdá.

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

Počet strán
32

Séria

Vek

ISBN

Tomáš a jeho kamaráti 4

Odporúčaná cena

3,99 €

859-40-638-5935-1

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 188 mm
viazaná

96

Kolektív

V egyptskej púšti vedci skúmajú faraónovu
hrobku a privolajú tak na seba hnev starovekého
strážcu hrobov. Každý, kto sa k pyramíde priblíži, bude prekliaty. Stopa, ktorú sleduje Tigrí tím,
vedie až 5 000 rokov do minulosti. Podarí sa im
rozlúštiť záhadu tajomnej pyramídy a zachrániť
poklady nesmiernej hodnoty?

Obrázková kniha

Beletria
pre deti

200 × 223 mm
viazaná

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0937-8

5,99 €

Humor pre deti, encyklopédia

Beletria pre deti

150 × 190 mm viazaná

112

Magdaléna Poppelková

Ilustrovaný atlas

8

978-80-566-0958-3

7

8,99 €

Disney - Život a doba Držgroša McDucka

Počet strán
32

Disney Walt
Rosa Don
Život a doba Držgroša McDucka je súbor dvanástich príbehov, ktoré mapujú celoživotné príbehy najbohatšieho káčera na svete. Vydajte
sa po Držgrošových stopách zo škótskeho mesta Glasgow a Vysočiny cez divokú Ameriku, Klondike, Južnú Afriku a Austráliu, zoznámte sa
s jeho rodinou a tešte sa zo všetkých neuveriteľných dobrodružstiev, ktoré zažil!

Neuveriteľné príbehy Držgroša McDucka z čias,
než sa stal najbohatším káčerom na svete!

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4486-9

7,49 €

Detektívka

Beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

128

Fearnová
Naomi

Katarína
Šmidtová

9

978-80-566-0964-4

6,99 €

Komiks

Komiks

160 × 244 mm viazaná

264

Disney

7

978-80-252-4587-3

16,49 €

Vek
5

Zlá Cica 1: Zlá Cica sa
ide kúpať

Robinson Crusoe A1/A2

Bruel Nick

Defoe Daniel
Jirásková Eliška

Zoznámte sa s Cicou. Zlou Cicou. Je to tá najnáladovejšia a najtvrdohlavejšia mačka v okolí! A
práve teraz potrebuje poriadny kúpeľ. Žiaľ, zlá
Cica plus obyčajné pomyslenie na vodu rovná
sa hotová katastrofa! Našťastie existuje niekoľko
tipov na to, ako sa chrániť: zaobstarajte si brnenie, zásobte sa množstvom obväzov a majte
poruke aspoň jeden kus spodnej bielizne navyše
(keďže stresové situácie môžu zapríčiniť „malú
nehodu“). No majte sa na pozore – pretože zlá
Cica do vane nevlezie bez boja!

Čítajte príbeh Robinsona, ktorý prežil na opustenom tropickom ostrove neuveriteľných 28
rokov, a študujte pri tom angličtinu! Kniha
rozpráva o mladom mužovi, ktorý sa napriek
želaniu rodičov vydáva za svojím snom. Príbeh
je spracovaný pre začiatočníkov a mierne pokročilých čitateľov. Slovenský zrkadlový preklad
umožní záujemcom obratom skontrolovať, či
cudzojazyčnému textu správne porozumeli.
Cvičenia na konci knihy sú vhodné na overenie
získaných znalostí.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

140 × 203 mm
brožovaná

128

Bruel Nick

Zdenka
Špaková

7

978-80-566-0959-0

6

ISBN

Vek

Brezina Thomas

Nancy zbožňuje všetky krásne veci vo svojej
izbičke – ako napríklad nádhernú baletnú sukničku, ktorú mala oblečenú na tanečnom vystúpení, exkluzívnu čajovú súpravu či unikátny toaletný stolík, ktorý kedysi patril jej starej mame.
Ale je tu niečo mimoriadne, čo majú všetky jej
najmilšie veci spoločné...

Formát

Tie najčudesnejšie prehistorické zvieratá v novej
knihe populárnej švédskej ilustrátorky!

Erik Fazekaš

Tigrí tím – Kliatba múmie

Sekcia

Vedeli ste, že niekedy po tejto zemi kráčali neuveriteľne čudné tvory, ako napríklad šabľozubý tiger, mamut srstnatý, vakovlk tasmánsky
alebo dokonca dront nelietavý? Spoznajte dávno zabudnuté zvieratá na fenomenálnych ilustráciách Maje Säfströmovej, ktorá si získala
srdcia slovenských rodičov a ich detí už svojím debutom Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách.

Preklad

Fancy Nancy Clancy Najmilšie maličkosti

Žáner

Säfströmová Maja

Vychádza 22. 03. 2019

Vychádza 22. 03. 2019

Ilustrovaný atlas najčudesnejších
prehistorických zvierat

Tomáš a jeho kamaráti Dobrodružná výprava

Hraničiarov učeň - Kniha
piata - Výkupné za Eraka

Krajina príbehov Autorova odysea

Flanagan John

Colfer Chris

Výkupné za Eraka je piata kniha príbehov
o Willovi a jeho priateľoch z hradu Redmont.
Skandijský oberjarl Erak padne do zajatia a jeho
zástupca Svengal požiada Araluen o pomoc.
Halt s Willom sa ponúknu, že privezú za Eraka
výkupné. No ak má byť ich cesta úspešná, potrebujú mať so sebou osobu kráľovského rodu,
a tak princezná Kasandra prehovorí svojho otca,
aby jej dovolil plaviť sa s nimi.

Muž v maske spojil svoje sily s najväčšími zloduchmi zo známych kníh a s pomocou ich vojsk
dobyl všetky kráľovstvá v Krajine príbehov! Alex
a Conner vedia, že proti takejto presile sami
nemajú šancu. A tak sa vydajú na strastiplnú
odyseu do sveta Connerových príbehov a začnú
zhromažďovať svoju armádu pirátov, kyborgov,
múmií a superhrdinov. Blíži sa rozhodujúca bitka, ale aj niečo oveľa horšie. Plán, ktorý sa rodí v
hlave Muža v maske, môže navždy zmeniť Krajinu príbehov aj celý Iný svet.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

6,99 €

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 203 mm
brožovaná

88

16

978-80-566-0894-4

7,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

127 × 198 mm
viazaná

436

Krásný Jan
Patrik

10

978-80-252-4570-5

13,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

352

Marína
Gálisová

Krajina
príbehov

Knižné novinky Marec 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vek

ISBN

10 978-80-566-0961-3

Odporúčaná cena

14,99 €

7

Fortnite - 100% neoficiálny sprievodca

Mňam!

Kolektív

Kolektív

Vstúpte do sveta Fortnite: Battle Royale, herného fenoménu plného akcie, ktorý môže hrať zadarmo úplne každý! Nech už ste úplný
nováčik alebo skúsený hráč, táto 100% neoficiálna základná príručka Fortnite vás naučí všetko, čo potrebujete vedieť .

Pretože každodenný zhon nám nedovoľuje tráviť veľa času pri varení, ponúkame vám 200 receptov, ktorých realizáciu
zvládnete mihnutím oka.Máte chuť variť, ale otravuje vás lúštiť 25-riadkový recept? Viete oceniť chuť dobrého jedla,
ale myšlienka tvrdnúť 2 hodiny pri hrncoch vás odrádza? Naším cieľom je ponúknuť vám recepty novým spôsobom,
ktorý si určite rýchlo obľúbite. V knihe nájdete iba to najnevyhnutnejšie: obrázky, značky, šípky, a tak ako 1 + 1 sú 2,
z 200 receptov urobíte zázraky.

Vítame vás v jednoduchej kuchyni!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Internet, interaktívne knihy

Počítače, Populárno - náučné pre deti

148 × 210 mm viazaná

64

8

978-80-252-4533-0

8,99 €

Moderné kuchárske knihy

Kuchárske knihy

200 × 245 mm
viazaná

408

18

978-80-566-0823-4

19,99 €

Úškľabok

Ako si vycvičiť draka Celý príbeh o mne
a Bezzubom

Ako si vycvičiť draka Maľovanky

Kolektív

Vyfarbi si hrdinov filmu Ako si vycvičiť draka a
vyrieš zábavné úlohy! Popros niekoho dospelého,
aby ti pomohol, a pozdĺž čiarkovanej línie spolu
vystrihnite VISAČKU NA DVERE. Môžeš si ju zavesiť
na kľučku dverí svojej izby. Taktiež si môžeš vytvoriť
SKVELÚ MASKU! Stačí si vystrihnúť z prednej obálky
obrázok draka a urobiť dierky na oči a na gumičku.

Knox Joseph

Kolektív

Dej troch filmov zo série Ako si vycvičiť draka vyrozprávaný z pohľadu hlavného hrdinu Vikinga
Štikúta. Dozviete sa, prečo na ostrove Berk dostávajú novonarodené deti mená ako Soplinos, Tresk,
Vreska alebo Štikút i to, ako sa z drakov nepriateľov
stali domáci maznáčikovia a pomocníci Vikingov.
Zažijete spolu s nimi veľké dobrodružstvá i mnoho
zábavy!

Po drogovom škandále a prevelení na nočnú zmenu uviazne Waits v spoločnosti otravného kolegu Suttyho a v nekonečnom kolotoči falošných poplachov a nezmyselných priestupkov. Zmieruje sa s tým, že už asi nikdy nebude riešiť žiadny
veľký prípad. Všetko sa zmení, keď v opustenom hoteli nájdu mŕtvolu muža s ústami roztiahnutými do desivého úškľabku. Tie zuby však nie sú jeho. Na prstoch nemá odtlačky, oči majú neprirodzenú farbu. A z oblečenia mu ktosi odstrihol
všetky štítky.

Vychádza 29. 03. 2019

Vychádza 22. 03. 2019

Dôležité informácie, tipy a triky, vďaka ktorým
bude Fortnite ešte väčšia zábava!

Ďalší drsný prípad Aidana Waitsa - zkorumpovaného
detektíva a kriminálnika so záľubou v ženských a fete.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

225 × 275 mm
viazaná

64

6

978-80-252-4576-7

7,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

215 × 285 mm
brožovaná

24

4

859-40-638-5943-6

3,99 €

Detektívka, román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

264

Marína Gálisová

15

978-80-566-0960-6

15,49 €

Ako si vycvičiť draka Úplný sprievodca filmami

Máša a medveď - Mojích
prvých 100 slov

Vášeň

Kolektív

Kolektív

Knižka vytvorená na základe troch filmov spoločnosti DreamWorks Ako si vycvičiť draka. Tento oficiálny sprievodca vám prináša prehľad všetkých dobrodružstiev, ktoré spolu zažili mladý Viking Štikút
a drak Bezzubý od chvíle, keď sa prvýkrát stretli.
Zúčastníte sa na najväčších súbojoch, zoznámite sa
s najdôležitejšími postavami všetkých troch filmov
a taktiež s vikingskými legendami a dračími mýtmi.

Učenie je zábava! Táto knižka o Máši a medveďovi
vás naučí 100 nových slov z ich farebného sveta. Je
to skvelý darček pre malých objaviteľov.

Henri vášnivo zbožňoval Napoleona a Napoleon vášnivo zbožňoval kurence. Počas cesty z Boulogne do Moskvy Henri
zabil množstvo hydiny, ale ani jedného človeka. Medzitým v tom čase sa v Benátkach, meste nádejí a masiek, narodila
Villanelle, po otcovi gondolierovi zdedila nohy s plávacími blanami, ale v kasínach hrala o svoje srdce a prehrala. Keď
sa kuchárova láska k Napoleonovi zmenila na nenávisť, našiel krásu Benátok a spolu s Villanelle utiekol do ich tmavých
kanálov.

Wintersonová Jeanette

Niekde medzi strachom a sexom leží vášeň.
Vychádza 29. 03. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

225 × 275 mm
viazaná

96

6

978-80-252-4577-4

8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

10,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

174 × 174 mm
leporelo

20

Máša
a medveď

3

978-80-252-4460-9

6,49 €

Román, romantika, love story

Beletria pre dospelých

120 × 185 mm
viazaná

160

15

978-80-566-0963-7

9,99 €

Knižné novinky Marec 2019
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Vychádza 29. 03.2019

Domček plný kamarátov

Dýchaj ako macko

Planetarium

Byt v Paříži

Kubašta Vojtěch

Willey Kira

Broomová Jenny

Musso Guillaume

V dnešnej uponáhľanej dobe sa často stáva, že deti
majú problémy s pozornosťou, upokojením sa či
ovládaním svojich emócií. Ak si však osvoja jednoduché cviky vychádzajúce z jogy, môžu sa naučiť
takéto situácie lepšie zvládať. Vyskúšajte spolu s
nimi jednoduché cvičenia zamerané na podporu
správneho dýchania, ktoré upokojuje myseľ, uvoľní
telo a rozprúdi v ňom pozitívnu energiu. Pomocou
príbehov o zvieratkách sa deti naučia sústrediť a
upokojiť. Môžu sa natiahnuť ako mačiatko alebo
dýchať ako macko.

Vítejte v Planetariu. Tohle muzeum má
otevřeno, kdykoli se vám zachce. Za jeho
branami na vás čeká pozoruhodná sbírka
vesmírných těles od drobných ledových měsíců po obrovité galaxie. Jak velký je vesmír?
Jak vznikl a jaká tajemství ukrývá? Račte
vstoupit a prozkoumejte vesmír ve vší jeho
velkoleposti.

Policistka Madeline a spisovatel Gaspard
nemají nic společného – dokud si omylem
nepronajmou stejný jednopokojový byt v
Paříži, jenž navíc ukrývá záhadnou minulost
slavného malíře. Namísto očekávaného klidu a odpočinku se tak oba ocitají na vzrušující cestě za odhalením tajemství, která
navždy změní jejich životy.

Na kopčeku stojí domček zo samých kociek. Ktože
v ňom asi býva? Predsa psíček Barnabáš s mačičkou
Mickou. Ale nehospodária v ňom sami, spoločnosť
im robia sýkorky štebotalky, nezbední opičiaci Žuch
a Žak, cínoví vojačikovia v krásnych uniformách
a starý trpaslík Múdrofúz. Niekedy je v ňom pekne
veselo, a to to najlepšie ešte len príde... Vidíš? Už
je tam aj medveď Jednozúbok. Netradičná trojrozmerná kniha českého výtvarníka Vojtěcha Kubaštu,
ktorého prácu obdivuje celý svet.

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

253 × 193 mm
viazaná

Počet strán
12

Ilustrácie
Kubašta Vojtěch

Vek
10

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-05347-9

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

190 × 232 mm
viazaná

Dátum vydania

Počet
strán
104

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Betts Anni

Denisa
Pilková

4

978-80-566-0962-0

9,99 €

Encyklopédia

Beletria
pre deti

272 × 370 mm
viazaná

112

Scottová
Katie

EAN

Odporúčaná
cena

Minecraft - Kniha prežitia so samolepkami

1/3/19

7,99 €

Anglická gramatika s cvičebnými textami a kľúčom

1/3/19

12,99 €

Mlieko a med

8/3/19

11,49 €

Labková patrola - Labky zachraňujú sviatky

8/3/19

8,99 €

Od rozprávky k rozprávke - Labková patrola

8/3/19

5,99 €

Labková patrola - Megamaľovanky - Labky, do centrály!

8/3/19

4,49 €

Labková patrola - 5-minútové rozprávky

8/3/19

10,99 €

Labková patrola - Labkomaľovanky

8/3/19

4,49 €

8/3/19

11,99 €

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko

15/3/19

5,49 €

Prečo mama pije

15/3/19

13,99 €

Smrteľné stroje

15/3/19

11,99 €

Slovenské povesti z hradov a zámkov

15/3/19

8,99 €

10
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Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

19,99 €

Svetová beletria,
mystery

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

352

15

978-80-267-1450-7

14,49 €

Králův generál

Blues Mrtvého muže

du Maurier Daphne

Celestin Ray

Honor Harrisové je teprve osmnáct let, když se poprvé
setkává s Richardem Grenvilem, mužem pyšným,
bezohledným, a naprosto okouzlujícím. Ale po pádu z
koně se Honor musí smířit s následky zranění a uchyluje se do ústraní. Zatímco Richard stane v čele armády,
ožení se s jinou a svým arogantním chováním si dělá
nepřátele, Honor mu zůstává věrná i po letech a díky
svému postavení v rodině nakonec odhalí tajemství
panství Menabilly.

Chicagem roku 1928 rezonují tři otázky: kdo otrávil
chicagskou smetánku v luxusním hotelu, kde se
vzala zohavená mrtvola bílého gangstera v Černém
pásu a kam zmizela mladá dědička? Soukromá očka
Ida Davisová a Michael Talbot, Al Caponeho nájemný vrah Dante Sanfelippo a fotograf Jacob Russo
pátrají po pravdě – každý z jiného důvodu. Komu
ale mohou věřit? A existuje v hlavním městě jazzu,
alkoholu a korupce vůbec něco jako pravda?

Žáner
Román

Alea, dievča mora 1 – Volanie z hlbín

Séria

Ráčte vstúpiť 10 978-80-00-05294-6
do múzea

Sekcia

Formát

× 200 mm
Beletria pre dospelých 130viazaná

Vychádza 08. 03. 2019

Dotlače

Názov

9,99 €

Žáner

Vychádza 05. 03. 2019

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

384

15

978-80-267-1443-9

14,49 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

560

Silvie
Mitlenerová

15

978-80-7597-351-1

16,49 €

Hravé fit recepty

Každý krok se počítá

Svobodová Barbora

Neumann Bernd
Rossmann Markus

Sen o dokonalé postavě a životě plném dobrého sladkého jídla nemusí být jen snem!
Instagramová bloggerka @baru_svobb
o tom přesvědčuje každý den desetitisíce
svých fanoušků. Fascinuje svou skvělou postavou i záplavou lahodných receptů, které
jsou připraveny z plnohodnotných zdrojů a
často využívají vydatnosti proteinů. Autorka
vás také naučí v kuchyni používat snadno
dostupné směsi pro fitness výživu a ukáže
vám, jak se dobře a zdravě najíst.

V dnešní zrychlené době, kdy na nic není čas, je
chůze nejdostupnější způsob pohybu. Podstatný
však je způsob chůze. Dobrá zpráva je, že správně
chodit se naučí každý – i absolutní nesportovci.
Knížka popisuje sedm jednoduchých principů
správné chůze a také nejefektivnější cviky, kterými si na procházce nebo doma procvičíte klouby
a páteř. Zdravé držení těla má vliv i na psychiku
– za minimum času si nenáročným pohybem
zlepšíte náladu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Moderná žena

Kuchárske knihy

167 × 225 mm
viazaná

160

14

978-80-264-2432-1

11,99 €

Osobný rozvoj

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
brožovaná

192

12

978-80-264-2436-9

11,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Clona

Synové a vojáci

Stíhací pilot

Sabolo Monica

Bjork Samuel

Henderson Bruce

V horském jezeře je nalezena zavražděná
baletka. Opodál stojí prázdný fotoaparát, v
jehož čočce je vyryté číslo. O pár dní později
najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého saxofonistu. Stopy
ukazují na stejného pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger Munch proto k případu přizve zkušenou
vyšetřovatelku Miu Krügerovou. Společně
musí zastavit vyšinutého vraha dřív, než si
vyhlédne další oběť.

Psal se rok 1942, když americká vláda nasadila do
boje proti nacistickému Německu dva tisíce vojáků
židovského původu. Speciálně trénovaní vojáci,
známí jako Ritchie Boys, využívali znalost němčiny
k efektivním výslechům a špionážní činnosti. Zkušený a oceňovaný novinář Bruce Henderson přináší
na základě rozhovorů s těmito válečnými veterány
poutavý, a především v mnoha ohledech nový pohled na události druhé světové války.

Olds Robin
Oldsová Christina
Rasimus Ed

Summer bylo devatenáct let, když beze stopy
zmizela během pikniku na pláži Ženevského
jezera. V paměti jejím blízkým a kamarádkám
utkvěl tento obrázek: krásná blond dívka v
džínových šortkách běží kapradím. Pohltil ji
snad vítr, voda nebo stromy? Když o dvacet
pět let později začne její bratr Benjamin, léta
pronásledován sny a vzpomínkami, dívčino
zmizení vyšetřovat, rodinná tajemství začnou
vyplouvat na povrch.

Vychádza 12. 03. 2019

Summer

Jen málo jedinců se do dějin letectví zapsalo tak
širokými a nesmazatelnými tahy. Robin Olds byl
klasickým hrdinou se ctnostmi i neřestmi, jehož
život psaný velkým písmem ovlivnil mnoho jiných.
Toto je jeho příběh, který vypráví svými vlastními
slovy, posbíraný od členů jeho rodiny i celoživotních přátel. Je to příběh o talentu a vědomostech,
vášni a vůdcovství i lásce a zklamání, které během
svého života zažil.

Vychádza 08. 03. 2019

Vychádza 12. 03. 2019

Psychologický
román

Sekcia
Beletria pre
dospelých

Formát
145 × 205 mm
viazaná

Počet
strán

Preklad
Anna
Melicharová

312

Vek
15

ISBN
978-80-7597-352-8

Odporúčaná cena

11,99 €

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

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

368

Daniela
Mrázová

15

978-80-259-1063-4

15,49 €

História
odborov

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

400

15

978-80-7601-095-6

16,49 €

Svetová
história

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

472

15

978-80-264-2430-7

19,99 €

Údolí ticha

Gentleman v Moskvě

Berge

Zadinová Radka

Towles Amor

Kjaerstad Jan

Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen muže prát:
láskyplný domov, nejlepší kamarádku, a navíc s ní
chce chodit Viktor, který je snem všech holek. Jenže
než se stihne vzpamatovat, všechno je pryč. Musí
se vyrovnat s tím, že se jí život převrátil naruby a
všechno, čemu věřila, zmizelo. Teď ji čeká život
plný odpovědnosti za malou Haničku. Když se setká s Gabrielem, začíná se zeď, kterou kolem sebe
vystavěla, pomalu bortit. Jenže Gabriel jí příliš připomíná Viktora a všechno, co jí provedl...

„Nenapravitelný aristokrat“ Rostov, uhlazený
vzdělanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě
neodpracoval jediný den, je nucen opustit své
apartmá moskevského hotelu Metropol a žít v
podkrovním kamrlíku pro personál, zatímco venku
se odehrávají nejbouřlivější události ruské historie.
Avšak hrabě je rozeným optimistou; v souladu s filozofií svého kmotra velkovévody – pokud se člověk
nevypořádá s okolnostmi, okolnosti se vypořádají s
ním – nezahořkne a postaví se osudu čelem.

Společenský román s náznakem detektivní zápletky zachycuje Norsko v době před Breivikovými
útoky z pohledu tří různých osob: novinářky Ine
Wangové, soudce Petera Malma a bývalého přítele
zavražděné Gry Storefjeldové. Renomovaný klasik
norské postmoderny Jan Kjarstad opět přichází s
knihou, v níž nic není předem jasné.

Žena, která žila za
oceánem
Adamová Klapková Zdena
Příběh české zpěvačky, která působila ve skupinách
C&K Vocal a Mahagon a byla sólistkou divadla
Semafor. Emigrovala do Spojených států, kde po
pestrých začátcích založila s manželem uměleckou
školu, v níž mohla uplatnit svůj talent a realizovat
touhu pomáhat ostatním. Po šestatřiceti letech prožitých na druhé straně oceánu se však vrací domů
do rodné Prahy.

Vychádza 12. 03. 2019

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

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

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

124 × 196 mm
viazaná

272

Pavlíková
Daniela

12

978-80-264-2434-5

9,99 €

Historická
próza

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

464

Martina
Šímová

15

978-80-7601-092-5

16,49 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

135 × 200 mm
viazaná

400

Daniela
Mrázová

15

978-80-7473-750-3

16,49 €

Česká próza

Beletria pre
dospelých

120 × 185 mm
brožovaná

248

15

978-80-267-1446-0

9,99 €

Kvítka v bytě
Kolektív
Můžeme si nalhávat, že pokojová kvítka rostou jen z naší lásky. Můžeme vám poradit,
jak v tmavém bytě pěstovat světlomilnou
rostlinu, a přesvědčivě vám namlouvat, že
doma můžete mít kvítka bez péče. Žádný
takový! Kvítko je živý organismus a v květináči je plně odkázáno pouze na nás. Pokud
už teď tušíte, že se vám o ně nebude chtít
pečovat, raději si žádné nepořizujte. Pokud
jste rozhodnuti, že se o ně starat budete, jen
ještě nevíte jak, v této knize vás to naučíme.

Kuchařka při
onemocnění žaludku

Prodloužená jízda

Hledám Colina Firtha

Kopta Václav

March Mia

Havlová Vladimíra

Známý český herec Václav Kopta s lehkostí a
nadhledem vzpomíná na vlastní dospívání a na
příhody z branže i rodinného života. Humorné
vyprávění zavede čtenáře nejen do kraje autorova dětství, na pražskou Hanspaulku a do
Libochovic, ale také do Berlína, na Rujánu nebo
do jižních Čech.

V městečku Boothbay Harbor se potkávají tři ženy,
které spojuje víc než obdiv ke Colinu Firthovi. Novinářka Gemma se chystá s hercem udělat rozhovor,
který má zachránit nejen její kariéru. Bea Craneová
se dozvídá, že byla adoptovaná, a vydává se proto
najít svou biologickou matku Veroniku. Ta je široko
daleko proslulá svými „léčivými“ koláči, a do města
se vrací, aby čelila své minulosti. Nalezne trojice kamarádek to, co v městečku hledala?

Kuchařka určená pacientům s žaludečními obtížemi (žaludeční neurózou, žaludečními vředy
nebo žaludeční dyspepsií) obsahuje moderní recepty upravené tak, aby mechanicky i chemicky
chránily zažívací trakt. Recepty připravila dietní
sestra Bc. Vladimíra Havlová a úvod sepsal MUDr.
Petr Wohl, oba pracovníci IKEMu. Součástí každého receptu je tabulka s kalorickými a biologickými hodnotami použitých potravin.

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Dom a byt

Hobby

200 × 250 mm
viazaná

216

12

978-80-264-2428-4

14,49 €

Poznanie,
vzdelanie

Ostatné

145 × 205 mm
brožovaná

88

15

978-80-7601-094-9

12

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

6,99 €

Česká próza,
humor

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

128

15

978-80-267-1444-6

Knižné novinky Marec 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

344

Silvie
Mitlenerová

14

978-80-7597-353-5

14,49 €

13

Vychádza 15. 03. 2019

Žáner

Vychádza 15. 03. 2019

Birgisson Bergsveinn

Sekcia

Formát

Non-fiction

História
a military

130 × 20 mm
viazaná

Černý kafe

Panství Farleigh

Koubská Libuše
Koukolík František

Loubiere Sophie

Bowen Rhys

Desmond se celý život snaží zapomenout na události léta 1966, kdy byl jako dítě svědkem brutálního řádění šíleného vraha. Jenže pak mu cestu nečekaně zkříží Lola Lombardová, která hledá svého
manžela. Zmizel na Route 66 a zůstala po něm jediná stopa – zápisník, jenž by mohl vést k odhalení
jednoho z nejhorších amerických zločinců, který v
létě roku 1966 projížděl městečkem Narcissa. Stíny
minulosti ožívají.

Do života lorda Westerhama a jeho pěti dcer zasáhne druhá světová válka, když se na jejich panství
Farleigh zřítí parašutista. Rodinný přítel a agent
MI5 Ben Cresswell má prověřit, zda byl muž německý špion. Díky tomu může strávit víc času v blízkosti
jedné z dcer, Pamely, kterou tajně miluje. Jenže
i Pamela má tajemství – pracuje na dešifrování
německých zpráv. Společně odhalí spiknutí, které
je blíž, než čekali. Dokážou zrádce zastavit dřív, než
bude příliš pozdě?

Neuropatologa MUDr. Františka Koukolíka jistě není nutno
představovat. Jeho život je v zajetí vědy, která ho okouzluje,
vzrušuje a stále překvapuje. Svoje vědecké poznatky přiblížil
čtenářům velice přístupnou formou v mnoha publikacích.
V rozhovoru s novinářkou Libuší Koubskou se zpovídá ze svého
vztahu k medicíně, hovoří o povaze a evoluci života na Zemi,
o lidském mozku a o povaze lidských společností. Tedy o
všem, co považuje za nejpodstatnější.

Islandský autor se vydává po stopách vlastního předka, který žil před 1100 lety. Z kusých fragmentů skládá dobrodružný život
Geirmunda Heljarskinna, syna norského
místního krále a princezny z Karélie. Přestože tento tajemný viking patřil k nejzámožnějším dobyvatelům ostrova, v islandských
ságách se o něm téměř vůbec nemluví. Čím
se ideálním představám vikinské společnosti vymykal a proč o něm jinak bohatá ságová
literatura mlčí?

Žáner

Všechno dopadne jinak

Reedícia

Počet
strán

Preklad

420

Markéta
Ivánková

Vek
15

ISBN
978-80-7473-751-0

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

16,49 €

Poznanie,
vzdelanie

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

Počet
strán

Ilustrácie

128

Barták
Miroslav

Vek
15

ISBN
978-80-7601-093-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9,99 €

Román, triler

Beletria pre
dospelých

125 × 205 mm
viazaná

344

15

978-80-267-1451-4

15,49 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

400

15

978-80-267-1452-1

15,49 €

České osobnosti, jak je
(možná) neznáte

Šedé eminence v evropské
historii

Dívka ve tmě

Psí tinder

Jaroš Martin

Macková Hrochová, Ing. Petra

Jarolímková Stanislava

Liška Vladimír

Víte, že Jan Hus měl problémy s nadváhou, Václav
Budovec z Budova prožil sedm let v turecké říši a že
o pověst Petra Voka jako bonvivána se přičinil až řadu
let po jeho smrti třeboňský purkmistr? Že autor hudby
naší české hymny František Škroup byl také prvotřídní kapelník a Eduard Štorch učitel, který prodal svoji
archeologickou sbírku, aby mohl pro žáky zřídit první
školu v přírodě?

Role šedých eminencí je často nejen opomíjena, ale
i nedoceněna. Tyto osobnosti stojí v pozadí politického a společenského dění a disponují možnostmi
rozhodovat o důležitých otázkách, mnohdy mají ve
svých rukou osudy národů. S jejich jmény se pojí
dobro i zlo, často dokonce obojí, neboť se většinou
jednalo o vcelku kontroverzní osobnosti. Tak už to
bývá – dějiny totiž nelze nahlížet skrze černobílé
prizma a pro šedé eminence to platí dvojnásob.

Setkání s mladými zlatokopy a nález deníku v
opuštěné chatrči přivedou Evu na skvělý nápad
– vydá se po stopách tajemného zlatokopa 0.0. z
deníku a natočí dokument o neštěstí, které jeho
kamarádům přineslo rýžování zlata. Jakmile se
však o svůj dokumentární záměr podělí se svým
strýčkem – majitelem internetové televize, který o
záhadu projeví neobyčejný zájem – zlatá horečka
se najednou stane tím posledním, čeho by se mladá dobrodružka měla bát.

Příhody buldočka Evžena a jeho atraktivní lidské
paničky. Jako nerozlučná dvojice se spolu vydávají
do restaurací, na výstavy, na výlety, do posilovny a
každý den do práce. Přičemž se zaměřují (oba) na
vyhlížení muže, který by jim (oběma) vyhovoval.
Veselé vyprávění o hledání muže snů z pohledu
lehce náročného psa.

Žáner
Česká história

Sekcia

Formát

História a military

145 × 205 mm
viazaná

Počet
strán

Vek

272

12

ISBN
978-80-267-1457-6

Odporúčaná cena

Žáner

14,49 €

Historická próza,
svetová história

Nejkrásnější řecké báje
a pověsti

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

História a military

145 × 205 mm
viazaná

208

15

978-80-7597-375-7

9,99 €

Triler, mystery

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

320

14

978-80-7597-376-4

11,99 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 190 mm
viazaná

240

15

978-80-7597-377-1

10,79 €

Collins Suzanne

Vstupte do světa olympských bohů, jimž vládne
záletný Zeus a jeho žárlivá manželka Héra, sledujte
životní pouť nejslavnějšího řeckého hrdiny Hérakla,
spolu s Théseem se vydejte do Mínotaurova labyrintu a s Perseem pro hlavu Medusy. Vypravte se
s Argonauty pro zlaté rouno a s Agamemnónem
a Achilleem dobývat Tróju. Provázejte Odyssea při
jeho dvacet let trvajícím bloudění i nešťastného
Oidipa snažícího se zabránit naplnění věštby…

Gregor přísahá, že se do Podzemě už nevrátí. Je
však klíčovou postavou dalšího proroctví a Podzemníci ho potřebují dostat zpět. A vědí, jak na
to: unesou jeho sestřičku Botku. Nový úkol ho
svede dohromady s netopýrem Áresem i vzpurnou princeznou Luxou. Společně se vypraví na
nebezpečné podzemní moře, aby našli Zhoubu
– hrozivého bílého potkana, o kterém mluví
proroctví. Podaří se Gregorovi věštbu naplnit a
zachránit tak sestru i celou Podzemi?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Historická
próza

Beletria
pre deti

160 × 230 mm
viazaná

320

Poharyskyi
Daniel

10

978-80-7597-371-9

14

Sekcia

Letopisy Podzemě –
Gregor a zlověstné
proroctví

Slušný Jaromír

Vychádza 22. 03. 2019

Vychádza 22. 03. 2019

Hledání Černého
vikinga

Nemožné na počkání

Sami v moři konkurence

Neill Michael

Bárta Leoš

Co kdybyste dokázali víc, než si umíte představit, aniž byste byli pod neustálým tlakem a ve
stresu, který se s dosahováním významných výsledků obvykle pojí? Autor bestsellerů Michael
Neill představuje devadesátidenní program,
který vám pomůže přivést vaše nesplnitelné
sny k životu. Jediné, s čím budete muset přijít
vy, je něco, čeho byste rádi dosáhli, a ochota
jednou provždy změnit názor na to, co je skutečně možné.

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.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

14,49 €

Dobrodružstvo,
fantasy

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

272

10

978-80-253-4106-3

11,99 €

Osobný rozvoj

Kariéra a osobný
rozvoj

145 × 205 mm
brožovaná

296

14

978-80-265-0848-9

Knižné novinky Marec 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

16,49 €

Marketing
a predaj

Obchod
a ekonómia

145 × 205 mm
viazaná

200

15

978-80-265-0853-3

14,49 €

15

Barrandovská bohéma?

Lamková Hana

Taussig Pavel

Pohnutá životní pouť manželů Ady a Jiřího trvala
bezmála sto let a byla neobyčejně barvitá a dramatická. Vedla napříč bouřlivým 20. stoletím přes
jižní přímoří Rakouska-Uherska do Prahy, Brna,
Posázaví, komunistických koncentráků, až do
Kanady. Jiří, filolog a přírodovědec, byl učitelem,
muklem, spisovatelem, vědcem a ke konci života
se dočkal mnoha ocenění. Adin příběh, ač prožila
téměř celý život v domácnosti, nebyl o nic všednější a hledání domova, pro 20. století tak typické,
jim bylo vlastní neustále.

Magické slovo Barrandov! Hvězdy stříbrného plátna! Koho by neoslnily? Byli to však opravdoví bohémové, jak by napovídal i název televizního seriálu
Bohéma, mapujícího barrandovské ateliéry od nástupu fašismu po 50. a 60. léta? U mnohých s tím
lze polemizovat. Největší bohém prvorepublikových
filmů Žid Hugo Haas byl v nucené emigraci a životy
i práci ostatních filmařů, možná víc než koho jiného,
od nástupu fašismu přes komunistické řádění, semílalo soukolí dějin. Nahlédněte do zákulisí filmových
studií!

Vychádza 26. 03. 2019

Česká história

Sekcia
Beletria pre
dospelých

Formát
130 × 200 mm
viazaná

Čechoslováci ve světě

Gratias Jan
Kunte Libor
Pavelka Petr

Dějinné události druhé poloviny 20. století vyhnaly
z komunistického Československa bezpočet lidí,
kteří museli začít nový život v zahraničí. Sedm
komiksových příběhů představuje ve zkratce osudy
výjimečných lidí, kteří se ve světě neztratili, ale dokázali se díky svému talentu, činorodosti a odvaze
prosadit i daleko za hranicemi bývalé domoviny.
Kniha vychází z projektu Chechoslovak Talks, jenž
se zaměřuje na sbírání životních příběhů československých krajanů ve světě.

The Czechoslovak Talks

Unikátní publikace, která svým rozsahem překonává vše,
co doposud o daném tématu u nás vyšlo. Ať již množstvím popsaných druhů nebo bohatostí fotografického materiálu. U každého druhu je přehledně uveden jeho botanický popis, údaj o původním místě výskytu a nechybějí
ani rady pro úspěšné pěstování v podmínkách střední
Evropy. Jde bezesporu o knihu, která nadchne každého,
kdo podlehl kráse těchto rostlin.

Vychádza 22. 03. 2019

Žáner

Encyklopedie kaktusů
a jiných sukulentů

Vychádza 26. 03. 2019

Hledání domova

Reedícia

Počet strán Vek
256

15

ISBN
978-80-259-1053-5

Odporúčaná cena

11,59 €

Žáner

Sekcia
Beletria pre
dospelých

Česká história

Formát

Počet strán Vek

130 × 200 mm
viazaná

176

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

10,79 €

Encyklopédia
živej prírody

Príroda
a záhrada

225 × 297 mm
viazaná

978-80-259-1067-2

Počet strán
520

Vek
15

ISBN
978-80-264-2449-9

Odporúčaná cena

63,90 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks

História
a military

163 × 238 mm
viazaná

96

Pánek Tomáš

12

978-80-259-1068-9

8,99 €

Minerální kosmetika

To nejlepší z Loskutáka

Praha světová

Apatykář

Suchá Michaela

Brýdová Monika

Dvořáček Petr

Hlavinková Lucie

Namíchejte si vlastní pudry, oční stíny, make-up, ale i
řasenky, tekuté linky nebo rtěnky. Řada surovin, které
použijete k jejich přípravě, má pozoruhodné vlastnosti, jejichž vzájemnou kombinací získáte neuvěřitelně
pestrou škálu vlastností, které přizpůsobíte přesně
svému typu a barevnému tónu pleti. Vydejte se na
cestu barevné alchymie a s pomocí receptů popsaných
v této knize objevte svět domácí minerální kosmetiky.

Rady ptáka Loskutáka jsou stálicí české televizní zábavy a všestranně nadaná Monika Brýdová se v nich
objevuje už přes patnáct let. A nyní máte možnost,
jak si vytvořit vlastníma rukama to nejlepší z její
tvorby. Srozumitelné popisy a fotonávody vás bezpečně a krok po kroku povedou ke zdárným výsledkům. Originálně, zábavně, ale hlavně inspirativně
– popusťte uzdu své fantazii a pusťte se do tvoření!

Tato kniha, ač plná fotografií, je uprostřed mnoha
publikací o metropoli ojedinělá. Představuje rozhovory s vynikajícími odborníky, kteří z hlediska
svých profesí město hodnotí a upozorňují i na nebezpečí, která mu hrozí. V době, kdy Výbor světového dědictví UNESCO ohlásil možné vyškrtnutí Prahy
ze svého seznamu, chce vzbudit zájem o udržení
historického odkazu Prahy a upozornit na její krásu. Praha přece patří mezi perly světového dědictví!

Po studiích a dvouleté praxi v otcově pražské lékárně se František vydal za prací do Štramberka.
Tíží ho zdravotní problémy a tajemství, která mu
nedají spát. I ve zdánlivě poklidném městečku,
kde se chtěl věnovat studiu přírody a zotavit se,
však narazí na znepokojivou záhadu. Pronásleduje
místní bohatou rodinu kletba, nebo jde o zločin?

Vychádza 29. 03. 2019

Žáner
Hobby

Sekcia
Hobby

Formát
167 × 225 mm
viazaná

Počet
strán
248

Vek
15

ISBN
978-80-264-2450-5

Odporúčaná cena

16,49 €

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po
celém světě. Juliet si s ní vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti jí na hrobě nechává psaníčka.
Je to jediný způsob, jak se s tím dovede vyrovnat.
Declan je ten typ kluka, na kterého nechcete narazit. Během veřejně prospěšných prací se pokouší
uprchnout démonům své minulosti, a když si přečte
dopis, který najde vedle hrobu, neodolá a odepíše.
Netrvá to dlouho a už se svěřuje cizímu člověku a je
jasné, že mají opravdu hodně společného.

Romantika,
mystery

16

Sekcia

Formát

Young Adult

130 × 200 mm
viazaná

Počet
strán
352

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Hobby

167 × 225 mm
viazaná

112

12

978-80-264-2451-2

11,99 €

Jednoho jasného,
mrazivého rána v lednu
na začátku 21. století

Kemmererová Brigid

Žáner

Hobby - ostatné

Sekcia

Schimmelpfennig Roland
Na namrzlé dálnici 80 km od Berlína havaruje nákladní auto s cisternou. Na krajnici se na okamžik
mihne vlk a my sledujeme jeho stopy do Berlína,
přičemž se jeho putování kříží s cestami a osudy
různých lidí. Obrazy a příběhy románu se kolem
nás míhají jako v černobílém filmu a vyprávějí o
hledání a ztrátách, o chladu naší doby a touze po
jiném životu. Románový debut slavného německého dramatika byl v užším výběru na na cenu
Lipského knižního veletrhu 2016.

Vek
12

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-7544-752-4

11,99 €

Román

Sekcia

Formát

Beletria pre 120 × 185 mm
dospelých
viazaná

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

160

Janíček
Jindřich

Tomáš
Dimter

15 978-80-259-1038-2

ISBN

Žáner

Sekcia

Hobby - ostatné, Non-fiction
sprievodca

Formát
217 × 220 mm
viazaná

Počet
strán
184

Ilustrácie
Dvořáček Petr

Vek

ISBN

15

978-80-7601-096-3

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

19,99 €

Historická próza,
román

Beletria pre
dospelých

130 × 2000 mm
viazaná

192

15

978-80-267-1454-5

9,99 €

Zikmund 100

Mami, přidej!

Vaňourek Tomáš

Vajsejtlová Barbora

Dva mladí muži se vydávají po stopách asijské
cesty Zikmunda a Hanzelky. Dnešníma očima
hledí na stejná místa, jako kdysi před šedesáti
lety jejich slavní předchůdci. Fotí, natáčejí, baví
se s lidmi a zjišťují, jak moc se svět změnil. Kde
stálo několik chalup, tyčí se dnes mrakodrapy.
Fotoanabáze dvou kluků, kteří neposlechli rady
„zkušených“, aby neblbli a dělali něco pořádného, jako pocta Miroslavu Zikmundovi k jeho
stým narozeninám.

Je jí skoro čtyřicet, má dvě děti, lehkou nadváhu,
práci, kterou nenávidí, a pocit, že se s tím nedá
vůbec nic dělat (tedy ne s těmi dětmi). Ženy v
jejím okolí jsou na tom podobně, i když každá z
nich pojímá mateřství jiným způsobem. Jaké máte
šance, když toužíte být alespoň ucházející matkou,
a přitom nechcete, aby náplní vašeho života byly
jen děti? A dá se krize středního věku překonat
běháním?

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

10,79 €

Cestopisné
monografie

Cestovanie

166 × 239 mm
viazaná

280

15

978-80-264-2456-7

Knižné novinky Marec 2019

Odporúčaná cena

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 29. 03. 2019

Dopisy ztraceným

Žáner

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

16,49 €

Čítanie
pre ženy

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

280

15

978-80-267-1455-2

14,49 €
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Audioknihy

Odemykání dětského
potenciálu (audiokniha)

Eleanor se má vážně
skvěle (audiokniha)

Mühlfeit Jan

Honeymanová Gail

Audioknižní zpracování kurzů a seminářů pro
rodiče, děti a studenty, které vedou světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou
Novotnou, vám pomůže pochopit, v čem vaše děti
vynikají. Odhalíte, proč je důležité pomoct dětem
objevit přirozené talenty a jak je můžete z pozice
rodičů podpořit v rozvíjení jejich silných stránek,
aby je začaly efektivně využívat. V životě, ve studiu
a později i v práci.

Svérázné Eleanor je jedno, co si o ní kdo myslí. Vystudovala literaturu, ale pracuje jako účetní. Miluje
křížovky, po Glasgow chodí s taškou na kolečkách a
víkendy tráví se svou jedinou kamarádkou – vodkou. Když pozná Raymonda, má ho jen za otravného kolegu. Mnohem víc ji zajímá místní zpěvák, se
kterým si plánuje budoucnost. Co na tom, že on o
její existenci nemá ani ponětí. Eleanořině cestě za
štěstím se budete smát, i když k smíchu vlastně
není.

Vychádza 22. 03. 2019

Vychádza 26. 03. 2019

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Poznanie, vzdelanie

Kariéra a osobný rozvoj

859-40-504-2678-8

15,49 EUR

Román, svetová beletria

Beletria pre dospelých

859-40-504-2672-6

14,49 EUR

Sběratel sněhu
(audiokniha)

Kupka Jiří Svetozar

Štifter Jan

Krvavé jahody napsal Jiří Svetozar Kupka podle
příběhu české občanky Věry Sosnarové. Její matka
byla Ruska. Ve zmatcích říjnové revoluce odjela s
československými legionáři do nové republiky, kde
se provdala. Odjezdem ze SSSR však „zradila socialistickou vlast“ a dostala se na seznam osob, které
byly po roce 1945 zatčeny a deportovány zpět. S
matkou musely Československo opustit také čtrnáctiletá Věra a 9letá Naďa. V krutých podmínkách
nucených prací a každodenního ponižování strávily sestry bezmála dvacet let.

Dominik opatrně sbírá sníh do sáčku, aby v mrazáku uchoval jeho přítomnost. Jenže ta je stejně prchavá jako život špinavého kluka, kterého Dominik
vídá jako zjevení každou noc u postele, majitelky
starého deníku i všech, kteří kdysi obývali budějovický lágr. Tři časové linie, tři generace a tři různé
osudy se prolínají v jeden strhující příběh, v němž
se vrací lidé z dávných dob, protože minulost zůstala nedořešená.

Vychádza 26. 03. 2019

Lily a Momo
Macurová Katarína

Mlynčeky tety
Hrozienky

Barnhill Kelly

Odporúčaná cena: 7,99 EUR

Hlušíková Marta

Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Román, životopis, beletria

Beletria pre dospelých

859-40-504-2674-0

11,99 EUR

Historická próza

Beletria pre dospelých

859-40-504-2676-4

11,99 EUR

EAN

Odporúčaná cena: 7,99 EUR

Vychádza 26. 03. 2019

Žáner

Dátum vydania

Dievča, ktoré pilo
mesačný svit

ODPORÚČAME OCEŇOVANÉ TITULY

Krvavé jahody
(audiokniha)

Názov

Dotlače

TIPY NA MESIAC KNIHY

Hnev, čo si zasial

Včelia kráľovná

Thomasová Angie

Rubyová Laura

Všetko je tak,
ako má byť

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

LaCour Nina
Odporúčaná cena: 10,99 EUR

Odporúčaná
cena

Dýmkařská bichle

5/3/19

14,49 €

Star Wars - Thrawn

5/3/19

12,99 €

Moje Pacifická hřebenovka

5/3/19

11,99 €

Chceš-li rozesmát pánaboha

8/3/19

11,99 €

Mentalista

15/3/19

9,99 €

Historie traktorů Zetor

26/3/19

16,49 €

Dievča v modrom
plášti

Had z Essexu

Na konci samoty

Perryová Sarah

Wells Benedict

Alenka v říši divů - Alice in Wonderland

26/3/19

11,99 €

Hesseová Monica

Odporúčaná cena: 15,99 EUR

Odporúčaná cena: 12,49 EUR

Odporúčaná cena: 12,99 EUR
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Bowie: Ilustrovaný
životopis

Zlato predátora
Reeve Philip

Ruiz Fran, Hesse Maria

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 15,99 EUR

Druhý diel kultovej dystopie Smrteľné stroje. 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.

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.

Vychádza 05. 04. 2019

Vychádza 05. 04. 2019

Cukor a bič
Jakeman Jo

Nabudúce prinesieme

Odporúčaná cena: 13,99 EUR
Tri ženy zdieľajúce osud s jedným mužom – exmanželka, súčasná manželka a milenka – sa musia spojiť a vytvoriť nečakanú koalíciu
proti nebezpečnému manipulátorovi. Dohadom o jeho šialenosti najskôr neveria, keď však začína ísť o život, je jasné, že jediná cesta
vpred je pustiť sa do nebezpečnej hry o právo na lepšiu budúcnosť bez manželovho teroru a jeho zvrátených predstáv o láske.

Dômyselne vystavaný psychologický
triler s nečakaným zvratom.
Vychádza 19. 04. 2019

Vychádza 19. 04. 2019

Láska z ulice

Hilda a trol

Varáčková Miroslava

Pearson Luke

Odporúčaná cena: 9,99 EUR

Odporúčaná cena: 8,99 EUR

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
však 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.

Jeden z najobľúbenejších svetových komiksov
súčasnosti o neposednom modrovlasom dievčatku, ktorej predstavivosť a radosť objíme každú
dušu. 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.

Vychádza 26. 04. 2019

www.albatrosmedia.sk

