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Tajná agentka - čerstvá matka!
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Zabila!

Nevšedný
severský smútok

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

Rovnako vám urobia dobre aj vety ďalšieho Severana – kanadského spisovateľa Denisa Thériaulta, autora slávnej knihy Podivuhodný život
osamělého pošťáka. Vo svojej prvotine Chlapec, ktorý patril moru prináša poeticko-fantazijný príbeh o priateľstve dvoch chlapcov, ktorí
rovnako stratili najbližších. Príbeh o sile predstavivosti, o bolesti zo straty a odvekej túžbe
po bezpečí a zázemí. Možno sú všetky tieto knihy smutné, no v každom prípade vám pri nich
bude dobre. Stačí sa len začítať...

V každom okamihu sme ešte stále nažive
Malmquist Tom
Silný príbeh bývalého hokejistu Toma Malmquista o najťažších chvíľach jeho života. Tom čaká so svojou dlhoročnou
partnerkou Karin prvé dieťa. Karin však náhle vážne ochorie a Tom ako v zlom sne behá podzemnými nemocničnými
chodbami medzi jednotkou intenzívnej starostlivosti a neonatológiou – medzi životom a smrťou. Kým Karin uvedú
do umelého spánku, Tom jej sľúbi, že pre ňu priebeh udalostí zaznamená. Malmquist sa zároveň retrospektívne vracia
k svojmu zoznámeniu s Karin a rozpráva o ich spoločnom živote.

Surová autobiografická spoveď o stratách
a vnútornej sile, ktorá sa vyplaví na povrch
v hraničných situáciách.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Psychologický román

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm
viazaná s laminovaným poťahom

256

15

978-80-566-1081-7

12,99 €

Zabila!
Mackay Asia
Každá pracujúca mama si s tým musí poradiť. S tou výčitkami živenou úzkosťou
prvého dňa späť v práci po materskej. No táto pracujúca mama je výnimočná.
Zvládne všetko. Alebo prinajmenšom pri tom vypustí dušu... A radšej sa prepadne do horúcich pekiel, ako by zmeškala večerné kúpanie!

Vychádza 7. 06. 2019

Hovorí sa, že z kníh severských autorov ide akýsi chlad. Povestné sú drsnými škandinávskymi trilermi, „otrlými“ detektívmi a policajtami
či studenými reáliami. Je to však len jedna časť
literárnej scény, aj tu nájdeme príbehy plné ľudského tepla, porozumenia a emócií. Minulý mesiac to bola kniha Dúfajme, že ho nikdy nebudeš
potrebovať od Švédky Caroliny Setterwallovej,
v ktorej nájde hlavná hrdinka svojho muža mŕtveho v posteli a v jedinom okamihu sa celý jej
svet obráti hore nohami. Zostal jej len zoznam,
ktorý jej manžel zanechal a túžba žiť. Podobný námet cítiť aj v knihe jej krajana Toma Malmquista V každom okamihu sme ešte stále nažive, ktorý vydávame
v prvých júnových
dňoch. Bývalý hokejista opisuje svoj
skutočný príbeh,
príbeh, ktorý navždy zmenil jeho
život a ktorý sa rozhodol vyrozprávať
čitateľom. Príbeh
o tom, ako sa na
jednej strane tešil

na svoje prvé dieťa, na druhej spomína na boj
o život, ktorý zvádzala jeho partnerka. Malmquist píše krásne, jeho slová majú veľkú silu,
aj keď sa v nich skrýva nevšedný severský smútok, vedia pohladiť.

Tajná agentka - čerstvá matka!

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.

Zoznámte sa s Lex Tylerovou, tajnou agentkou Sekcie
Osem, oddelenie zabijakov Tajných služieb jej
veličenstva a čerstvou mamičkou rozkošnej Gigi.

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 Jún 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Čítanie pre ženy, triler, humor

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm
brožovaná

336

Gabriela Patkolová

15

978-80-566-1080-0

13,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Žuvačkový kráľ

Disney - Môj prvý
denníček

Králik a medvedica 3:
Čosi, kto si?

Kolektív

Gough Julian

V tejto nádhernej knihe si môžete uchovať všetky
spomienky, dôležité okamihy, fotografie a krásne
zážitky spojené s prvými rokmi života vášho dieťaťka. Knihu dopĺńajú roztomilé obrázky obľúbených postavičiek z filmov Walta Disneyho.

ČĽUP! Králika a medvedicu pri pokojnom letnom
kúpaní v jazere vyruší čosi záhadné. Majú sa tešiť alebo sa báť? Je to len malá strapatá sovička
alebo obrovská vyhladovaná príšera? Stretne
napokon králik niekoho s horšími zlozvykmi,
ako má on? Králik nepochybuje o tom, že túto
záhadu vyrieši. Keď sa však z najlepšieho dňa v
jeho živote stane najhorší, medvedicina pomoc
sa mu určite zíde…

Žáner
Obrázková
kniha

Sekcia
Beletria
pre deti

Formát
240 × 255 mm
viazaná

Počet strán

Séria

40

Disney

Vek
2

ISBN
978-80-252-4449-4

Odporúčaná cena

14,49 €

Žáner
Humor
pre deti

Sekcia
Beletria
pre deti

Formát

Počet strán

125 × 180 mm
viazan

112

Rúčková Enja
Zoja má z tanečného kurzu, na ktorý ju dotlačila kamarátka, hrôzu. Myslí si, že ho celý presedí v kúte, pretože: chalani sú z nej
nervózni, lebo je väčšinou vyššia ako oni, nenosí lodičky, ale „lode“a má asi taký sexepíl ako doska na žehlenie. Keď sa s ňou pokúsi
usmievavý Adam nadviazať kontakt, Zoja si pripadá ako vo sne. Počas tanca v jeho náručí žiari ako čínsky lampión. Vďaka nemu začne
žuť viac žuvačiek, viac si veriť, častejšie sa smiať – a čo je najdôležitejšie, vôbec nesedí v kúte!

Nové vydanie najobľúbenejšej knihy od
slovenskej kráľovnej dievčenských románov
Enje Rúčkovej!

Ilustrácie

Vek

Field Jim

5

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

978-80-566-1082-4

Zaša: Príbeh
výnimočného psa

Pletieme vrkoče
Airola Matti

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Young Adult

145 × 205 mm viazaná

328

15

978-80-566-1141-8

10,99 €

Chlapec, ktorý patril moru
Thériault Denis

Barrow Randi

V Kanade, na severe zálivu svätého Vavrinca, kde vietor prečesáva lesy, vzdúva morské vlny a v zime prikrýva krajinu hlboký sneh,
vzniklo veľké priateľstvo dvoch osamelých chlapcov. Spoločne unikali do magického podmorského sveta, snívajúc o mieste, kam skutočne patria, ktoré zahojí ich žiaľ zo straty rodičov. Postupne však pre jedného z nich hranica medzi fantáziou a realitou začala miznúť
a jeho priateľa vystavila ťažkej skúške: zachovať kamarátovi vernosť na ceste, ktorá nevyhnutne speje do tragédie.

Keď sa dvanásťročnému Ivanovi v roku 1941 podarí
uniknúť z okupovaného Leningradu, uchýli sa do malého mestečka a pridá sa k partizánom. Po stretnutí
s nacistickým dôstojníkom Axelom Rechtom, ktorý
ho prinúti zabávať vojakov hrou na concertino, vycíti
príležitosť pomôcť svojej partizánskej skupine. Recht
vlastní dve rozkošné šteniatka nemeckého ovčiaka Zašu
a Tora, ktoré plánuje vycvičiť proti Rusom. To však chlapec nemôže dopustiť a hoci riskuje život, šteniatka mu
ukradne. Takto sa začal Zašin príbeh.

Vychádza 14. 06. 2019

Holandské a francúzske vrkoče, slávnostné
účesy či vrkoče so stužkou… Originálne a
nápadité účesy teraz letia nielen u detí, ale aj
u dospelých! Táto kniha obsahuje tridsať vizuálnych návodov, pomocou ktorých sa naučíte
vytvoriť krásne účesy na akúkoľvek príležitosť. A
zvládne ich aj úplný začiatočník! Matti Airola je
otec dvoch dievčat a zapletač-samouk. Vytvoril
obľúbený blog Isin ja tyttöjen hiushommat (S
ockom a dcérami o vlasoch) a nájdete ho aj na
Instagrame ako @isijatytot.

Žánerą
Čítanie pre ženy,
romantika, love story

Poeticko-fantazijný príbeh o priateľstve, bolesti
zo straty a odvekej túžbe po bezpečí.

Vychádza 14. 06. 2019

Žáner

Vychádza 14. 06. 2019

Detská
dielňa

Sekcia
Hobby

Formát
190 × 190 mm
viazaná

Počet strán

Preklad
Janka
Eliášová

96

Vek
7

ISBN
978-80-566-1079-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

10,99 €

Príbehy
detí

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán

Preklad

408

Eva
Krajíčková

Vek
12

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1140-1

12,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Svetová beletria, mystery,
dobrodružstvo

Beletria pre dospelých

120 × 185 mm viazaná

200

Kristina Hečková

15

978-80-566-1143-2

12,49 €

Minecraft - Staviame:
Zábavný park

MAXI MIX krížovky 8

Raňajková biblia

Kolektív

McMillanová Kate

Kolektív

Siahnite po ôsmom výbere tých najzaujímavejších krížoviek, plných prekvapujúcich faktov,
ale aj užitočných tipov a rád. Na viac ako 250
stranách sa dozviete rôzne informácie o najobľúbenejšom horúcom nápoji, o svetových i
slovenských kuriozitách, o zdravom pohybe…
a ešte oveľa viac! Príjemnú zábavu pri lúštení!

SVIEŽE RAŇAJKY na pomalé rána. Slané, sladké, tradičné aj moderné zo všetkých kútov sveta. Raňajková biblia ponúka vyše 100
skvelých nápadov na jednoduché raňajky.

Tato oficiálna kniha od Mojangu vám ukáže, ako
si postaviť vlastný zábavný park! Nájdete v nej
stavebné plány na kolotoče, strašidelné zámky,
vodopády i na desivú horskú dráhu. Jednoducho
postupujte podľa návodu a čoskoro budete mať
postavený celý zábavný park, v ktorom si vychutnáte ten pravý adrenalín!

Vyše 100 obľúbených receptov,
s ktorými je radosť začať deň!
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Moderné kuchárske knihy

Kuchárske knihy

190 × 124 mm viazaná

128

Nataša Holinová

15

978-80-566-0773-2

13,49 €

Hry
a krížovky

Hobby

145× 205 mm
brožovaná

256

Krížovky

15

858-60-196-1026-0

Knižné novinky Jún 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

3,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Knihy hier Populárno - náučné 148 × 210 mm
a nápadov
pre deti
viazaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

80

Minecraft

8

978-80-252-4551-4

7,99 €
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Vychádza 21. 06. 2019

Toto leto patrí nám

Žena v kajute 10
Ruth Ware
Odporúčaná cena: 14,99 EUR

Hanová Jenny
Ľúbila som v živote iba dvoch chalanov a obaja mali priezvisko Fisher. Conrad bol prvý a ľúbila som ho tak, ako možno
ľúbiť iba raz v živote. A potom tu bol Jeremiah. Keď som pozrela na Jeremiaha, videla som minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. Moje dve veľké lásky. Tuším som vždy vedela, že raz sa stanem Belly Fisherovou. Len som netušila, že sa to stane
takto.

Novinárka Lo Blacklocková práve dostala prácu, aká sa pritrafí raz za život: má stráviť týždeň na luxusnej výletnej lodi. Spočiatku je pre
Lo pobyt na lodi číra radosť: kajuty sú prepychové, večierky iskrivé a elegantní hostia zábavní. No ako sa týždeň chýli ku koncu, nebo
sa zatiahne, palubu bičuje studený vietor a Lo sa stane svedkom desivej udalosti: jednu ženu zhodia cez palubu. Podľa záznamov však
nikto z pasažierov na lodi nechýba...

Záver úspešnej slnkom zaliatej série LETNÁ
LÁSKA od obľúbenej autorky Jenny Hanovej.

Prekvapivé zvraty a krásne, no klaustrofobické prostredie
ako z kníh Agathy Christie.
Vychádza 02. 08. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Romantika, love story

Young adult

130 × 200 mm brožovaná

264

Tamara Chovanová

12

978-80-566-1145-6

10,99 €

Časodejovia 6 - Koruna
času

Hmyzí hotel

Vychádza 26. 07. 2019
Beletria pre deti, Populárno - náučné
120 × 260 mm
pre deti
viazaná s laminovaným poťahom

Názov

Dotlače

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

32

Kopecký Tomáš

3

978-80-00-05488-9

7,99 €

Dátum vydania

EAN

Odporúčaná
cena

Ako si vycvičiť draka - Maľovanky

31/05/2019

3,99 €

Joga pre teba

07/06/2019

7,49 €

Volali ma bitkár

07/06/2019

12,99 €

Kvety pre Algernona

14/06/2019

13,99 €

JOGA - anatómia

14/06/2019

19,99 €

Ako naučiť deti pravidlá

14/06/2019

9,99 €
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Vychádza 09. 08. 2019

Experiment so Sofiou
Zuzana Štelbaská
Odporúčaná cena: 10,49 EUR
Už nie je dieťa, ale ešte nepatrí do sveta dospelých. Sofia o všetkom veľa premýšľa, ale máločo aj povie. Väčšinu vecí si necháva pre
seba. Iba s jediným tvorom je ochotná prerozprávať celé hodiny. Raz do nej totiž narazila mucha a Sofia sa nad ňou, malou a bezbrannou, celkom nečakane zľutuje. Podujme sa na experiment – chovať muchu ako svoje zvieratko. Mlčanlivé dievča z druhého stupňa
základnej školy vďaka tomu zažije niečo, čo ju už navždy zmení.

Ako sa vďaka netradičnému priateľstvu vyrovná utiahnuté
dievčatko s mnohými dilemami a ťažkosťami.
Vychádza 30. 08. 2019

www.albatrosmedia.sk

Nabudúce prinesieme

Nazri do hmyzích izbičiek!

Sekcia

Novinka od slovenskej autorky - skutočný príbeh dvoch žien o ich ceste k vytúženému dieťaťu. Alexandra sa pri nemiestnych otázkach o
založení rodiny usmievala cez slzy. Sabína status neplodnej pripisovala hektickému spôsobu
života a psychickej nestabilite. Pocit prázdnoty
sa s každým negatívnym tehotenským testom
a s pribúdajúcimi tehotenstvami v ich okolí len
prehlboval. Veľká túžba držať v náručí vlastné
dieťa spojila ich osudy v centre asistovanej reprodukcie.

Sága o kúzelníkoch, ktorí dokážu bojovať s
časom, sa uzatvára. Všetky tajomstvá budú
odhalené a konečne sa dozvieme, na čej strane
je samotný Čas. Feš Dragocij bez stopy zmizol,
a čo čaká kľučiarov, je vo hviezdach. Otázok je
mnoho. Iba Astragor si je svojím osudom istý a
rýchlo postupuje k vytýčenému cieľu. Získava
nových spojencov a ničí protivníkov. Osudová
chvíľa sa blíži – nastáva rozhodujúca bitka o
trón Času!

Hmyzie tvorčeky sú také malé a krehké, že ich človek v prírode ľahko prehliadne. A to je škoda. Vieš ty vôbec, aké farbisté
môžu byť príbehy zo života hmyzu? Svet hmyzu je skutočne podivuhodný. A preto už neotáľaj. Otvor túto knihu, vstúp
do hmyzieho hotela a spoznaj zblízka jeho krehkých hostí s tykadlami a krovkami. Recepčná lienka sedembodková už na
teba netrpezlivo čaká a nervózne ťuká ceruzkou do stola…

Obrázková kniha, encyklopédia,
ďalšie detské knihy

Laura Krauz
Odporúčaná cena: 9,99 EUR

Natalja Ščerba
Odporúčaná cena: 15,99 EUR

Bartíková Petra
Haraštová Helena
Nováková Markéta

Žáner

Zázrak zo skúmavky

