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astickej
Druhý diel historicko-fant
kého.
série od Andrzeja Sapkows

Krásny a oceňovaný
rok 2020!

nedžerské knihy roku 2009. Jeho autorkou nie
je nikto iný, ako Nina LaCour, ktorej knihu Všetko je tak, ako má byť si obľúbila aj slovenská
mládež.

Na sklonku tohto roku k nám dorazila skvelá
správa – kniha Alexa Michaelidesa Tichá pacientka, ktorú sme vydali začiatkom októbra,
získala obľúbenú čitateľskú cenu Goodreads
Choice Awards. Tento rok v populárnej ankete
hlasovalo takmer 5 miliónov čitateľov a Alex
zvíťazil v kategórii Best mystery & thriller
a k tomu pridal aj druhé miesto medzi najlepšími debutmi! Gratulujeme!

A tým, samozrejme, nekončíme – tešíme sa na
finalistku prestížnej Bookerovej ceny Jeanette
Wintersonovú a jej najnovší román Frankisstein, takisto na najlepšiu švédsku knihu tohto
roku Evanjelium o úhoroch od Patrika Svenssona či držiteľku British Book Award 2019
za knihu roka Sally Rooneyovú a jej ocenený
román Normálni ľudia. Takisto severské detektívky Odložené prípady: Nezvestná od Tiny
Frennstedtovej či Strieborná cesta od Stiny
Jacksonovej budú poriadne veľkým lákadlom.
Rok 2020 bude aj preto lákavým rokom. Prajeme aj vám, nech je úspešný a oceňovaný!

Kontakty

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

Dvaja chalani. Jedna lovestory. Nick a Charlie sú najlepší kamoši. Nick vie, že Charlie je gej a Charlie si je istý, že Nick je na baby. Ale...
Láska chodí po nečakaných chodníčkoch a Nick sa učí počúvať svoje srdce, aby zistil pravdu o sebe, o svojich kamarátoch aj o svojich
najbližších príbuzných.

Pokračovanie najzamilovanejšieho
komiksového románu!

Žáner
Komiks, romantika, love story

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks, Young adult

156 × 234 mm
brožovaná

328

Ivana Cingelová

Motýliky

13

978-80-566-1525-6

11,99 €

Drahokamy 1: Červená ako rubín
Gierová Kerstin
Mať rodinu s kopou tajomstiev nie je pre šestnásťročnú Gwendolyn vždy jednoduché. Jedného dňa sa z ničoho nič ocitne na dobre
známej londýnskej ulici – lenže na prahu minulého storočia! Vtedy pochopí, že tým najväčším rodinným tajomstvom je práve ona
sama. Zároveň si však musí uvedomiť, že pri skákaní v čase by bolo lepšie sa nezaľúbiť – lebo to veci ešte väčšmi skomplikuje…

Cestovať v čase – a ešte sa aj zaľúbiť? Prvá časť úspešnej
série od obľúbenej autorky Kerstin Gierovej.

Hneď v januári sa môžete tešiť na knihu Volám
sa Anna od autorky Lizzy Barberovej, ktorá
zvíťazila v tradičnej ankete o detektívny debut Daily Mail First Crime Novel Competition.
Radosť máme aj z YA titulu Pôjdem tam, kam
pôjdeš ty, ktorý bol radený medzi najlepšie tíPrevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Osemanová Alice

Vychádza 10. 01. 2020

Ocenenie je vždy fajn. Aj keď sa mnohí snažíme tváriť, že nič neznamená, priznajme si, že
poteší každého. A my sa vážne tešíme, že všetky naše knižné značky, či už dospelácka Lindeni, tínedžerská CooBoo alebo detské Albatros
a Fragment pravidelne vydávajú knihy, ktoré
ocenia nielen kritici, ale najmä čitatelia po celom svete. A v tomto trende mienime pokračovať, už na prvé mesiace roku 2020 chystáme
knihy, ktoré vo svete poriadne zarezonovali.

Motýliky - Lietajú v tom obaja

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.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Fantasy, romantika, love story,
humor, román

Young adult

130 × 200 mm
viazaná

344

Silvia Ivanidesová

Drahokamy

12

978-80-566-1526-3

13,49 €

Deltora - Lesy
hrôzovlády

Deltora - Prekliate jazero

Rodda Emily

Lief a Barda pokračujú vo svojom nebezpečnom
putovaní s novou spoločníčkou Jazmínou. Pátrajú po ukradnutých drahokamoch z Čarovného
pásu Deltory. Už sa im podarilo nájsť zlatý topás.
Aby však mohli svoju krajinu vyslobodiť spod
nadvlády Pána tieňov, musia získať späť všetkých sedem drahých kameňov. Druhý kameň
stráži hrozivý strážca pri Prekliatom jazere, ktoré
začarovala zlá a mocná čarodejnica Thegan.
Trojica pútnikov musí prejsť jej územím, kde na
nich čaká množstvo úkladov a nebezpečenstiev.

Rodda Emily

Ukrutný Pán Tieňov sa chystá vtrhnúť do kráľovstva Deltora a podmaniť si jeho ľud. Jediné,
čo mu v tom bráni, je Čarovný pás Deltory vysádzaný siedmimi drahými kameňmi, ktorý má
zázračnú a tajomnú moc. Po tom, čo nepriateľ
drahokamy ukradol a ukryl na najtemnejších a
najdesivejších miestach celého kráľovstva, Deltora upadá pod nadvládu Tieňov.

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 Január 2020

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Preklad

Vek

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 197 mm
brožovaná

128

Irena
Repášová

Deltora

11 978-80-566-1528-7

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Preklad

Vek

6,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 197 mm
brožovaná

128

Irena
Repášová

Deltora

11 978-80-566-1529-4

ISBN

Odporúčaná
cena

6,99 €
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Boží bojovníci

Deväť brestov + (audiokniha)

Sapkowski Andrzej

Bryndza Robert

Roku Pána 1427 sa husitskí heretici usadili v Prahe, odkiaľ pokračujú v boji proti mocným
silám Rímskeho pápeža. Nie je to len odboj proti duchovenstvu, ale aj proti šľachte, ktorá
sa neváha postaviť do šíkov za cirkev. Vojna však čoraz rýchlejšie pohlcuje srdce Európy.
Reinmar sa pustil do nebezpečnej hry, na ktorej konci chce dosiahnuť svoju odvetu. Lenže
osud má s ním iné plány.

Kate Marshallová, hviezda londýnskej metropolitnej polície, pred šestnástimi rokmi ledva
unikla z pazúrov smrti. Dnes vedie pokojný život na anglickom pobreží, prednáša kriminológiu na univerzite, no stále myslí na prácu policajnej detektívky. Keď jedného dňa dostane
list, ktorý jej pripomenie minulosť, znovu ju to vtiahne do zvrátenej mysle vraha, ktorého
pozná až príliš dobre, a do prípadu, ktorý môže vyriešiť len ona.

Viac o autorovi môžete nájsť na stránke www.robertbryndza.com,
na Twitteri a Instagrame @RobertBryndza.
Robert Bryndza je autorom megaúspešných trilerov,
ktorých sa len v angličtine predalo vyše 3 miliónov
výtlačkov a boli preložené do 29 jazykov. Je to
britský autor žijúci na Slovensku. Je autorom
medzinárodného #1 bestsellera DIEVČA V ĽADE.
Ide o prvú knihu série s hlavnou hrdinkou
detektívkou Erikou Fosterovou, ktorej sa dodnes predalo vyše milióna výtlačkov.
Sériu trilerov s Erikou Fosterovou tvorí zatiaľ šesť kníh. Možno ich čítať ako časti série
aj ako samostatné romány v ľubovoľnom poradí: DIEVČA V ĽADE, NOČNÝ LOV, TEMNÉ
HLBINY, DO POSLEDNÉHO DYCHU, CHLADNOKRVNE, SMRTIACE TAJNOSTI. Okrem toho
napísal aj bestsellerovú sériu romantických humorných románov. Román DEVÄŤ
BRESTOV je prvou časťou novej série trilerov s novou hlavnou hrdinkou –
vyšetrovateľkou Kate Marshallovou.

Najnovší bestseller Roberta Bryndzu
v novom vydaní!
Robert Bryndza

Druhý diel historicko-fantastickej série
Husitská trilógia.

Raz už vraha chytila. Dokáže to aj druhýkrát?

Robert Bryndza

Neskrátená audiokniha vo formáte MP3

Číta Lujza Garajová
Réžia Simona Křístková
Zvuk, mix a mastering Ivo Martiník
Hudba Ivo Martiník
Natočené v štúdiu Soundpoint

DEVÄŤ BRESTOV

Nahrávka vznikla podľa knihy Deväť brestov
vydanej nakladateľstvom Lindeni v roku 2019.
Z anglického originálu Nine Elms
preložil Vladislav Gális.

Vychádza 10. 01. 2020

Vydalo nakladateľstvo Lindeni
v spoločnosti Albatros Media Slovakia s. r. o.,
Mickiewiczova 9, Bratislava
© Albatros Media Slovakia s. r. o., 2020

www.albatrosmedia.sk
SK: 12‚99 €
Cena uvedená výrobcom predstavuje nezáväznú odporúčanú spotrebiteľskú cenu.

Číta
Lujza Garajová

ROBERT BRYNDZA

Celková dĺžka 12 h 58 min

DEVÄŤ
BRESTOV

ROBERT
BRYNDZA

Vychádza 10. 01. 2020

+

je pripravený dobyť svet ďalším bestsellerom

Na scénu prichádza vyšetrovateľka Kate Marshallová, ktorá zažila kruté poníženie a teraz
musí bojovať nielen o svoju povesť, ale aj o holý život… Kate Marshallová bola vychádzajúcou
hviezdou londýnskej metropolitnej polície. Mladej ambicióznej vyšetrovateľke sa podarilo
chytiť obávaného sériového vraha známeho pod prezývkou Kanibal z Deviatich brestov.
Jej úspech sa však čoskoro zmenil na nočnú moru a Kate zakúsila traumu, zradu aj verejnú
potupu. Jej nádejná kariéra sa napokon skončila nevídaným škandálom. Od týchto
nešťastných udalostí uplynulo pätnásť rokov. Kate prednáša na univerzite a vedie
pokojný život na anglickom pobreží, keď do jej života opäť vtrhne zločin.
Na scéne sa objavil imitátor Kanibala z Deviatich brestov,
ktorý chce zavŕšiť jeho krvavé dielo…

TRILER S KATE MARSHALLOVOU

Copyright © Robert Bryndza, 2019
Translation © Vladislav Gális, 2019

Od autora kultového Zaklínača
Andrzeja Sapkowského.
Spoznajte vyšetrovateľku Kate Marshallovú,
ženu s temným tajomstvom a so silným
zmyslom pre spravodlivosť.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Detektívka, historická próza, román,
svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm
viazaná

576

Karol Chmel

Husitská trilógia

15

978-80-566-1523-2

17,49 €

Detektívka, román, triler, svetová
beletria

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm
viazaná

408

Vladislav Gális

Kate Marshall

15

kniha: 978-80-566-1531-7
CD: 858-60-196-1031-4

14,49 €

Dom plný zvieratiek
Konečná Sabina
Stačí jedna malá diera v plote… a veľké zábavné
dobrodružstvo je na svete! Zvedavé zvieratká zo
zoologickej záhrady sa vyberú preskúmať neďaleký dom. Presnoria šesť miestností a poriadne si tú
návštevu užijú! Ochutnajú všeličo dobré, vyspia sa,
zalezú do skríň i poličiek a dokonca sa uvelebia aj vo
vani. Nájdi všetkých 86 zvierat, ktoré utiekli zo zoo
a poschovávali sa v tejto bohato ilustrovanej interaktívnej knižke pre najmenších! Dočítaš sa o nich
mnoho zaujímavých vecí!

Žáner
Interaktívne
knihy

4

Sekcia

Formát

Populárno - 215 × 280 mm
náučné pre deti
viazaná

Môj tajný jednorožec 2:
Sny sa plnia

Veľká kniha nápadov pre
malé výmyselníčky

Sovičkin denníček 3

Chapmanová Linda

Kolektív

Len čo Laura zašepká slová čarovného zaklínadla, jej poník sa premení na jednorožca.
Toto tajomstvo však musí prísne strážiť, inak by
Súmrakovi hrozilo veľké nebezpečenstvo. Keď sa
Laura a Súmrak dozvedia, že poník jej novej kamarátky Mel má strach skákať, rozhodnú sa im
pomôcť. Použijú Súmrakovo kúzlo, aby si Sivko
začal veriť a svoj strach prekonal. Jedného dňa
všetkých zastihne silná búrka a Mel so Sivkom
sa ocitnú v nebezpečenstve. Nájde v sebe Sivko
dostatok odvahy na to, aby ich zachránil?

Táto knižka je balíčkom nápadov a návodov, hier a
činností pre mladé slečny, ktoré rady tvoria a skúšajú nové veci – od pestovania chutného ovocia a zeleniny až po skrášľovanie nábytku. Vo vnútri nájdeš
množstvo skvelých vecí, do ktorých sa môžeš pustiť
sama alebo spolu s kamarátkami.

Evičkina pani učiteľka sa vydáva! Celú triedu pozvala na svadbu. Evička teda zvolá tajný svadobný klub. Keď sa však nečakane stratí vzácny náhrdelník, svadobný klub sa razom zmení na klub
detektívov! Podarí sa im nájsť náhrdelník včas?

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

14

Krutá
Zuzana

Katarína
Ondrušová

3

978-80-00-05587-9

9,99 €

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

120

Hull Biz

Preklad

Vek

Lucia
Bozsorádová 7

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

978-80-566-1524-9

7,99 €

Detská
dielňa

Knižné novinky Január 2020

Sekcia

Formát

Populárno - 216 × 276 mm
náučné pre deti
viaznaá

Elliott Rebecca

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

128

Mária
Pavligová

8

978-80-566-1370-2

10,99 €

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

133 × 194 mm
viazaná

80

Magdaléna
Poppelková

Sovičkin
denníček

5

978-80-566-1521-8

5,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

5

Smradi 5
Blabey Aaron
Máme zlú správu! Nadišiel koniec sveta. Dobrou
správou však je, že SMRADI sú späť a idú ho zachrániť! Budú si síce musieť „požičať“ raketu, v jednom
skafandri nájdu čosi fakt nechutné a pán Piraňa
možno zje priveľa fazuľových burrít, no bude to
naozaj také zlé? Také zlé?! Bude to príšerné.

Zlaté nebo

Kolektív

Sedemnásťročná Lou je očarená krásou opusteného panského sídla Cardew House. To miesto ju lákalo natoľko, že sa začala vkrádať
do sadu a nakoniec aj do domu. Jej návštevy však ukončil návrat majiteľov. Predtým tiché miesto ožilo a premenilo sa na dejisko
nikdy sa nekončiacich večierkov a plesov. Lou sa s majiteľmi spriatelila a začala si plnými dúškami užívať život spoločenskej smotánky.
Čoskoro však zistila, že rodina Cardewovcov má svoje tajomstvá a pod trblietavým pozlátkom sa ukrýva prázdno a temnota.

Wood Laura

Kniha plná zvieracích aktivít je priam nabitá
malými a veľkými tvormi z rôznych exotických
biómov. Môžete vytvoriť nespočetné karavány
lám, pomôcť výstrednému Montymu prepraviť
sliepky a líšky cez rieku alebo sa naučiť vyrábať
rôznofarebné ovečky!

Je to malý krok pre Tak trochu medzinárodnú hrdinskú ligu, ale veľký skok pre SMRADOV.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

150 × 190 mm
viazaná

144

Kristína
Balalová

Smradi

7

978-80-566-1527-0

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

216 × 285 mm
brožovaná

32

Keď sa pod trblietavým pozlátkom ukrýva
prázdno a temnota...

Preklad

Séria

Vilém Zavadil Minecraft

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7

859-40-504-2887-4

7,99 €

Román

Young adult

145 × 205 mm brožovaná

328

Denisa Ghaniová

15

978-80-566-1533-1

12,99 €

Volám sa Anna

Pôjdem tam, kam pôjdeš ty

Barber Lizzy

LaCour Nina

Annu učili, že cnostný život je cesta k Bohu. Na svoje osemnáste narodeniny sa však vzbúri proti maminým pravidlám a navštívi
najväčší floridský zábavný park. Nikdy nemala dovolené tam ísť, tak prečo, keď tam príde, sa jej všetko zdá známe? Súvisí to so
záhadným listom, ktorý dostane v ten istý deň? Rosie vyrastala v tieni nezvestnej sestry, ktorú si ledva pamätá, jej rodina je zničená
bezvýsledným pátraním po stratenom dieťati. Rosie sa rozhodne odhaliť pravdu.

V tú noc Ingrid sľúbila Caitlin: „Pôjdem tam, kam pôjdeš ty.“ Na druhý deň je však všetko inak. Ingridin náhly odchod zastihne Caitlin
nepripravenú. V novom živote bez fotografií, smiechu, hudby a radostí, ktoré spolu zdieľali ako najlepšie kamarátky, nenachádza
svoje miesto. Ingrid však na papier zaznamenala svoje bolestivé zbohom. Caitlin na stránkach plných žiaľu odznova prežíva svoju
obrovskú stratu a snaží sa nájsť nádej do budúcna.

Jeden z top tínedžerských debutov od Niny LaCour,
autorky najlepšej tínedžerskej knihy roka 2018
Všetko je tak, ako má byť.

Čo ak bol celý váš život klamstvo?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

320

Tamara Chovanová

15

978-80-566-1520-1

13,99 €

Román

Young adult

130 × 200 mm viazaná

256

12

978-80-566-1534-8

11,99 €

Mortina a Tajomné jazero

Zväzky mágie 1: Krvavec

Zvieratká na farme Moja zvuková knižka

Cantini Barbara

Smithová Crystal

Kolektív

Konečne nastali prázdniny! Mortina odchádza
do vily Ozdôbky tety Megery pri Tajomnom
jazere. Pokojné dni naruší príchod úradníka,
ktorý chce dať vilu do dražby. Podarí sa Mortine
a jej rodine vilu zachrániť?

Princezná Aurelia vidí duše mŕtvych a praktizuje krvavú mágiu. Hoci na hlave nosí korunu, za takéto prehrešky by mohla skončiť
na hranici, kde by ju upálili ako čarodejnicu. Preto v prestrojení za slúžku utečie do susedného kráľovstva. Pocit šťastia z novonadobudnutých priateľstiev, z lásky k tajomnému cudzincovi a zo slobodne praktizovanej mágie však netrvá dlho. Aurelia sa zapletie do
niekoľko storočí trvajúcej mocenskej hry a hrozí jej, že stratí omnoho viac než len korunu…

Poučná knižka so zvukmi desiatich rôznych zvierat! Vydajtme sa spoločne na farmu. Uvidíte tu
zvieratká, ktoré ste doteraz možno ešte nevideli,
a naučíte sa rozpoznávať zvuky, ktoré vydávajú.
Stačí stlačiť gombík s obrázkom zvieratka a
možete si ho vypočuť. Táto knižka s pôsobivými
ilustráciami a zvukovými efektmi podporuje
vnímavosť a jemnú motoriku vašich detí.

Najočakávanejšia YA fantasy kniha roka!
Prvý diel trilógie Zväzky mágie.

6

Vychádza 24. 01. 2020

Vychádza 17. 01. 2020

Minecraft - Zvieratá zábava a fakty

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Fantasy, romantika,
love story, román

Young adult

135 × 203 mm
viazaná

376

Veronika Lašová

Zväzky mágie

15

978-80-566-1522-5

12,99 €

Humor pre
deti

Beletria
pre deti

144 × 207 mm
viazaná

48

Mortina

8

978-80-252-4789-1

Knižné novinky Január 2020

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,99 €

Obrázková
kniha, leporelo

Beletria
pre deti

155 × 302 mm
leporelo

Počet strán Vek
22

3

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4729-7

13,49 €

7

Vychádza 24. 01. 2020

Je to vo hviezdach

My Little Pony Moje maľovanky so
samolepkami

Labková patrola Moje maľovanky so
samolepkami

Kolektív

Kolektív

Priprav si pastelky a vyfarbi svojich obľúbených
hrdinov pestrými farbami. Čaká ťa 96 roztomilých motívov spolu s pestrofarebnými samolepkami poníkov. Úžasná maľovanka, ktorú si
vďaka praktickému uchu môžeš vziať kamkoľvek
so sebou.

Vydajte sa za dobrodružstvom so šteniatkami
z Labkovej patroly! Vyfarbite labky pestrými
farbami, aby mohli vyraziť na ďalší zásah. Tieto
úžasné maľovanky si vďaka praktickému uchu
môžete vziať kamkoľvek so sebou.

Žáner

Sekcia

Formát

Knihy hier a Populárno - 280 × 210 mm
nápadov náučné pre deti brožovaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

100

My Little Pony

5

859-40-638-5978-8

5,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Knihy hier a Populárno - 280 × 210 mm
nápadov náučné pre deti brožovaná

Darke Minnie
Keď sa kamaráti z detstva Justine (skeptická racionalistka narodená v znamení Strelca) a Nick (zasnený Vodnár, ktorý verí horoskopom) po rokoch opäť stretnú, mohla by z toho byť veľká láska. Aspoň Justine to tak cíti. No keďže sa Nick tomto smere neprejavuje a
navyše má priateľku, rozhodne sa Justine pomôcť osudu po svojom – upraví horoskopy v časopise, v ktorom pracuje, tak aby mu cez
ne ukázala, ktorá žena je preňho tá správna. Nick však nie je jediný Vodnár, ktorý sa riadi tým, čo stojí vo hviezdach...

Pôvabný romantický príbeh o priateľstve, osude a o veľkých
rozhodnutiach, ktoré zásadne menia dráhy našich životov.

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

100

Labková patrola

5

859-40-638-5977-1

5,99 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

368

15

978-80-566-1535-5

14,99 €

Požiarnik Sam - 6
bločkov s maľovankami

Labková patrola - 6
bločkov s maľovankami

Kolektív

Kolektív

6 skvelých zošitov plných maľovaniek s požiarnikom Samom a jeho kamarátmi z Pontypandy.
Veľa úžasných obrázkov čaká na to, aby ich niekto vyfarbil pestrými farbami!

6 úžasných bločkov s maľovankami neohrozených hrdinov Labkovej patroly. Zažite dobrodružnú jazdu so psím tímom a ich priateľmi.
Popadnite pastelky a zábava sa môže začať!

Vieš, že mi chýbaš?
Maskame Estelle

Vychádza 31. 01. 2020

Prešiel už rok odvtedy, čo Eden naposledy hovorila s Tylerom. Rok, odkedy vyšli s pravdou von, oznámili svoj vzťah rodine a on ju
potom úplne nepochopiteľne opustil. Štúdium v Chicagu ju priviedlo na iné myšlienky a pomohlo jej aspoň trošku zabudnúť a pohnúť
sa ďalej. Teraz sa vracia na leto domov. No nielen ona. Tyler prichádza tiež. Eden už nechce otvárať staré rany, ale toľko otázok je
nevysvetlených! Dozvie sa konečne, prečo Tyler odišiel? Majú po tom všetkom ešte šancu na normálny vzťah?

Strhujúci tretí diel bestsellerovej série,
ktorá sa vo Veľkej Británii zaradila do rebríčka piatich
najlepších young adult kníh všetkých čias.

Žáner

Sekcia

Formát

Vychádza 31. 01. 2020

Knihy hier a Populárno - 115 × 160 mm
nápadov náučné pre deti brožovaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

192

Požiarnik Sam

5

859-40-638-5982-5

Odporúčaná cena

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Knihy hier a Populárno - 115 × 160 mm
nápadov náučné pre deti brožovaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

192

Labková patrola

5

859-40-638-5981-8

7,99 €

Romantika, love story

Young adult

135 × 203 mm
brožovaná

312

Ema Liptáková

15

978-80-566-1537-9

12,99 €

Požiarnik Sam - Skladacia
rozprávka

Labková patrola Skladacia rozprávka

Prvá veterná čarodejka

Kolektív

Kolektív

Kova Elise

Obrázková knižka o požiarnikovi Samovi a jeho kamarátoch na prezeranie, predčítanie a skladanie. V
tejto knižke nájdete 5 pestrofarebných skladačiek
pre deti, pri ktorých sa nielen zabavia, ale pomôžu
rozvíjať aj ich zručnosti.

Obrázková knižka o Labkovej patrole na prezeranie, predčítanie a skladanie. V tejto knižke
nájdete 5 pestrofarebných skladačiek s veľkými
dielikmi, ktoré deťom pomôžu rozvíjať predstavivosť a jemnú motoriku.

Vhalla Yarlová žije sen každého knihomoľa – pracuje ako učnica v knižnici. Keď nevedomky zachráni život najmocnejšieho mága –
samotného princa Aldrika, mágovia zistia, že jej v žilách koluje dávno zabudnutá mágia, ktorá sa derie na povrch a túži slobodne žiť
a dýchať. Musí sa rýchlo rozhodnúť, či prijme svoje dedičstvo a stane sa prvou Veternou čarodejkou alebo svoju mágiu zahubí a do
konca života bude dýchať knižničný prach.

Učnica v knižnici, princ a mág v jednom
a ich nezničiteľné magické puto.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

152 × 184 mm
leporelo

12

Požiarnik Sam

3

978-80-252-4724-2

8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

152 × 184 mm
leporelo

12

Labková patrola

3

978-80-252-4725-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Fantasy, romantika,
love story, román

Young adult

130 × 200 mm
brožovaná

368

Gabriela Patkolová

Mágia živlov

15

978-80-566-1536-2

13,49 €

Knižné novinky Január 2020
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TOP VÝPREDAJE

Kocúr Krištof
Applegateová Katherine
V Jacksonovom živote sa znenazdajky zjaví Kocúr Krištof, aby mu pomohol v ťažkých chvíľach. Je veľký, úprimný, no vymyslený.
A myslíte si, že nejaký vyfantazírovaný kocúr dokáže vytrhnúť človeka z biedy? Láskyplný príbeh o tom, aké nevyhnutné je mať
priateľov, či už skutočných, alebo vymyslených.

Láskyplný príbeh o tom, aké nevyhnutné je mať priateľov,
či už skutočných, alebo vymyslených.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Príbehy detí, príbehy o zvieratách

Beletria pre deti

130 × 200 mm
viazaná

200

Zuzana Trstenská

9

978-80-566-1532-4

9,99 €

Audioknihy

Dátum vydania

Hegarty Pat, Ramljak Marijan

Odporúčaná cena 13,99 EUR
Cena po zľave 10,50 EUR

Krtko v zime - puzzle

Odporúčaná cena 6,99 EUR
Cena po zľave 3,85 EUR

Odporúčaná cena 13,49 EUR
Cena po zľave 9,45 EUR

Macko Puf - Rok plný
sviatkov s Mackom Puf

Švédske
rozprávky

Doskočilová Hana

Miler Zdeněk

Odporúčaná
cena

EAN

Moje recepty – zápisník

1/10/20

7,99 €

Slovenské povesti z hradov a zámkov II.

1/10/20

8,99 €

Labková patrola - Labkomaľovanky

1/17/20

4,49 €

Labková patrola - Megamaľovanky - Labky, do centrály!
Kapitán Bombarďák 3: Invázia neuveriteľne protivných
kuchárok z vesmíru
Ja sa z tých rodičov raz zbláznim

1/17/20

4,49 €

1/17/19

9,99 €

1/17/19

8,99 €

Víchor: Spolu sme slobodní

1/17/19

8,99 €

P. S. Stále ťa milujem

1/17/19

11,49 €

Kvety pre Algernona

1/24/19

13,99 €

Denník pre kamošky

1/31/20

9,99 €

Dominika na cestě Jižní
Amerikou (audiokniha)

Antarktida (audiokniha)

Gawliczková Dominika

5 100 kilometrů za 57 dní nepřístupným terénem
Antarktidy, přes jižní pól, úplně sám bez jakékoli
pomoci. Takovou cestu vymyslel a uskutečnil explorátor Mike Horn. O podobném projektu dlouho snil
a realizoval jej na počest své zemřelé ženy Cathy. A
právě o tom je tento strhující cestopis, v němž chronologický popis událostí střídají stránky, v nichž
rozmlouvá se svou ženou.

Chameleónka
Otilka

Schomburgová Andrea

Kolektiv

Kolektiv

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,75 EUR

Odporúčaná cena 12,49 EUR
Cena po zľave 9,35 EUR

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,75 EUR

Anna a Elsa Návrat do
Ľadového paláca

Lily a žiarivé draky

Milióny v kapse

Horn Mike

Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou se vydává sama napříč Jižní Amerikou.
Setkává se s padouchy i vzteklými psy, s poruchou
i nemocnicí. Být to fikce, čtenář by si řekl, že to autor se zážitky přehnal a Dominika je neohrožená
cestovatelka, kterou nic nezastaví. Ona se však bojí
úplně všeho a jede dál jen proto, že si myslí, že se
to zlepší. Nezlepší. A čím hůř je, tím víc je jasné, že
jedinou obranou je dělat si z toho všeho srandu.

Vychádza 14. 01. 2020

Vychádza 28. 01. 2020

David Erica

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Non-fiction, cestopisné
monografie, dobrodružstvo

Beletria pre dospelých,
cestovanie, ostatné

859-40-504-2920-8

14,49 EUR

Cestopisné monografie

Cestovanie

859-40-504-2928-4

9,99 EUR

10

Krtko a snehuliak

PRE DETI

Dotlače

Názov

Truhlička plná
povolaní

Knižné novinky Január 2020

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,75 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Webbová Holly

Odporúčaná cena 9,99 EUR
Cena po zľave 7,45 EUR

Byrne Michael

Odporúčaná cena 9,99 EUR
Cena po zľave 5,00 EUR

11

TOP VÝPREDAJE

Kráska a geek

Serafína a čierny plášť

Nevracaj sa

Za všetko môže Nora

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 7,95 EUR

Odporúčaná cena 9,99 EUR
Cena po zľave 5,45 EUR

Odporúčaná cena 12,49 EUR
Cena po zľave 9,35 EUR

Odporúčaná cena 12,99 EUR
Cena po zľave 9,10 EUR

Odporúčaná cena 12,99 EUR
Cena po zľave 9,70 EUR

Zajacove samovraždy

Čarodejnica
z Turlinghamu

Jedna spomienka
Flory Banksovej

Muž pri kormidle

Séria detektívok
Roberta Galbraitha BOX

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

Odporúčaná cena 10,99 EUR
Cena po zľave 8,75 EUR

Solitaire

Sorbetové dievča
Hennessyová Claire

Toto je náš príbeh

Osemanová Alice

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 7,75 EUR

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 8,35 EUR

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 7,15 EUR

Riley Andy

Odporúčaná cena 9,99 EUR
Cena po zľave 7,50 EUR

12

Patterson James

Boswellová Ellie

Beatty Robert

Barrová Emily

Elston Ashley

Knižné novinky Január 2020

Child Lee

Stibbeová Nina

Odporúčaná cena 12,49 EUR
Cena po zľave 9,40 EUR

Ako sa liečiť vhodnou
stravou
Zittlau Jörg

Odporúčaná cena 8,99 EUR
Cena po zľave 6,75 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Robertson Annie

Galbraith (pseudonym
J. K. Rowlingové) R

Odporúčaná cena 43,90 EUR
Cena po zľave 35,00 EUR

Ako vyliečiť zlomené
srdce
Bellová Anna

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 9,60 EUR

Korene hriechu
Holecyová Marja

Odporúčaná cena 12,99 EUR
Cena po zľave 9,75 EUR

KAM po Bratislave

Záhrada na balkóne

Odporúčaná cena 11,99 EUR
Cena po zľave 8,35 EUR

Odporúčaná cena 13,99 EUR
Cena po zľave 9,75 EUR

Podzimková Andrea

PRE DOSPELÁKOV

Priznania podozrivej

Keilová Melissa

PRE TEENAGEROV

TOP VÝPREDAJE

Palmer Isabelle

13

TOP VÝPREDAJE

Elusion

Príď sa so mnou rozlúčiť

Nebezpečné klamstvá

Odporúčaná cena 10,99 EUR
Cena po zľave 3,85 EUR

Odporúčaná cena 12,99 EUR
Cena po zľave 5,25 EUR

Odporúčaná cena 13,49 EUR
Cena po zľave 9,45 EUR

Gabelová Claudia , Klamová Cheryl

Handová Cynthia

Fitzpatricková Becca

Zošli nám dážď

Ako prežiť kreténov

Martin Charles
Odporúčaná cena: 14,99 EUR

Sutton I. Robert
Odporúčaná cena: 11,49 EUR

Allie sa spamätáva to straty milovanej reštaurácie na
floridskom pobreží, keď ju náhle postihne ešte väčšia tragédia. Príde nielen o milovaného manžela, ale
aj o zmysel života. Vo chvíľach najväčšieho smútku
jej nečakane vstúpi do života človek z dávnej minulosti. Josepha nevidela celé roky. Po traumatických
skúsenostiach z vojny vo Vietname sa nedokázal
vrátiť do normálneho života a rozhodol sa žiť radšej na samote v karolínskych horách. Neuveriteľná
náhoda ho vráti späť na rodnú Floridu, kde stretne
svoju stratenú lásku Allie. Ich vášnivá láska vzplanie
s novou silou, ale zdá sa, že desaťročia pochované
tajomstvá ich šancu na lásku a nový začiatok zničia...

„Mám čo do činenia s kreténom (alebo bandou kreténov). Pomoc! Čo mám robiť?“ Robert
Sutton, profesor na Stanfordskej univerzite, sa
hľadaním odpovede na túto otázku zaoberá už
veľa rokov a táto kniha je aktuálnym zhrnutím
toho najlepšieho, na čo prišiel na základe seriózneho skúmania ľudí, ktorí sa k svojim blížnym
správajú hrubo. Stratégie a tipy, ktoré Sutton
uvádza, môžu byť inšpiráciou, ako sa darebákom
každého druhu vyhnúť, ako sa proti nim brániť,
ako s nimi bojovať a ako sa ich zbavovať – a ak to
nie je možné, teda aspoň ako ich (dočasne) lepšie
znášať. A tiež, ako sa nestať jedným z nich.

Vychádza 07. 02. 2020

Vychádza 07. 02. 2020

Máš ma rada?
McLaughlin Eoin
Odporúčaná cena: 6,99 EUR
Aj korytnačka bola veľmi smutná. Taká smutná, ako len korytnačka dokáže byť.
Potešilo by ich jediné…

LAST CALL

… keby ich mal niekto úprimne rád.

Láskyplný príbeh o tom, že každý z nás potrebuje
milovať a byť milovaný.

Švéd

Gabrielovo inferno

Slávik

Odporúčaná cena 14,49 EUR
Cena po zľave 9,40 EUR

Odporúčaná cena 15,49 EUR
Cena po zľave 7,75 EUR

Odporúčaná cena 16,99 EUR
Cena po zľave 12,75 EUR

Karjel Robert

Reynard Sylvain

Mesto

Choroba ako symbol

Koontz Dean

Dahlke Ruediger

Odporúčaná cena 14,49 EUR
Cena po zľave 7,25 EUR

Odporúčaná cena 15,49 EUR
Cena po zľave 9,25 EUR
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Hannah Kristin
Vychádza 07. 02. 2020

Stolové hry Precvičujeme nemčinu
Mrázková Eva

Odporúčaná cena 10,99 EUR
Cena po zľave 8,25 EUR

Knižné novinky Január 2020

Vychádza 14. 02. 2020

Selah – nechcená nevesta

Artur a zlaté lano

Bright Anna
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Todd-Stanton Joe
Odporúčaná cena: 8,99 EUR

Vydajte sa na neuveriteľne magickú a romantickú
jazdu do neznámych prístavov s dedičkou trónu Selah
hľadajúcou vysnívaného manžela. Selah je jediná dcéra vládcu Potomacu a dobre vie, že jej povinnosťou je
nájsť si partnera hodného zasadnúť na trón. Keď ju vysnívaný snúbenec ponižujúco odmietne, jej nevlastná
matka vyrukuje s nepredstaviteľným riešením: prinúti
Selah plaviť sa na druhý koniec Atlantiku, kde si má
nájsť nového ženícha. Domov sa smie vrátiť len so snúbencom po boku. Selah na svojej púti zavíta do zámockých záhrad aj severských fjordov. Po celý čas ju bedlivo
sleduje neviditeľné oko obávanej Imperije Jötne. Podpalubie Osudu však neukrýva len macochine intrigy...
V stávke je oveľa viac ako to, či Selah nájde svoje šťastie.

Predstavte si hrobku s toľkými zákutiami, že by
mohla skryť najväčšie poklady sveta od mumifikovaných pozostatkov starovekých panovníkov
po trblietavé meče bájnych rytierov. Ako sa dá
vôbec získať takáto zbierka? A kto je profesor
Brownstone? Vypočujte si príbeh prvého artefaktu tejto zbierky a objavte starodávny svet
Vikingov. Miesto plné kúzelných predmetov,
mocných bohov a fantastických šeliem, nad ktorými treba zvíťaziť!

Vychádza 28. 02. 2020

www.albatrosmedia.sk

Nabudúce prinesieme

Ježko bol veľmi smutný. Taký smutný, ako len ježko dokáže byť.

