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Novinka

Vychádza štvrtá kniha majstra
napätia a bestsellerového
autora Bernarda Miniera –
Skurvený príbeh
Bernard Minier ohromil čitateľov i literárnych kritikov po prvýkrát v roku
2015, kedy mu pod značkou XYZ vyšiel prvý krimi román zo série s detektívom Martinom Servazom Mráz. Spoločne s dvomi ďalšími dielmi Kruh
a Tma sa na Slovensku predalo už viac ako 10 tisíc výtlačkov. Bernard
Minier sa stal jedným z najúspešnejsích autorov krimi súčasnosti nielen
v Európe, ale aj u nás.

© Bruno Lévy

Štvrtým románom Minier potvrdzuje svoje členstvo v exkluzívnom klube
veľkých spisovateľov detektívok a thrillerov. Skurvený príbeh sa však jeho
predchádzajúcim knihám vymyká. Opúšťa v nom detektíva Martina Servaza a dobre známe prostredie francúzskych Pyrenejí zamenil za ostrovy
blízko amerického mesta Seattle. Napriek tomu v tomto diele nechýba to,
čím si Minier získal svojich fanúšikov: mrazivá atmosféra, premyslená zápletka a šialené tempo. Minier v roku 2016 získal za Skurvený príbeh ocenenie Cognac za najlepšiu francúzsky román.
„Edward Snowden povedal, že „deti narodené dnes nebudú vedieť, čo znamená spojenie
‚súkromný život‘. Julian Assange a Jérémie Zimmermann hovorili vlastne to isté. Skurvený
príbeh je román o hrozbách, ktoré sa viažu na náš súkromný život, politické i osobné slobody, spôsobených rozvojom sledovacích zariadení a ďalších technológií, ktoré sú čím ďalej
tým viac monštruózne, desivé a rušivé. Len si predstavte, že sa jednoho dňa dostanú do
nesprávnych rúk. Aj keď sa to už možno deje…“ hovorí Bernard Minier.
Minier sa narodil 26. augusta v Béziers, vyrastal v juhozápadnom Francúzsku a svoje
detstvo strávil v Pyrenejach. Študoval na univerzite v Toulouse, odkiaľ pochádza aj hlavný hrdina jeho trilerov Martin Servaz. Vyše dvadsať rokov žije neďaleko Paríža, je ženatý,
má dve deti a písaniu sa venuje na plný úväzok.
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Ako naučiť Eda lietať?
Katarína Macurová
Macko má nového kamaráta Eda. Edo je síce vták, ale vôbec nelieta. Všade chodí peši. Macko si teda zaumieni, že ho naučí lietať.
Vyskúšali to i tamto, no márne. Kto by im tak mohol pomôcť?

Ďalšia nádherná kniha z tvorby Kataríny Macurovej,
ktorá svojimi ilustráciami a jednoduchým príbehom predkladá
deťom ťažké témy zrozumiteľným a hravým spôsobom.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria pre deti

235 × 210 mm viazaná

32

–

1.

4+

978-80-56-60137-2

7,99 EUR

LEGO® Batman Vitajte
v Gotham City!

Láska a mier dot-to-dot

Kolektív autorov

O lásku a pokoj sa s ostatnými môžeme podeliť len
vtedy, ak ich objavíme sami v sebe. Existuje azda lepší
spôsob, ako začať, než utíšiť si myseľ nejakou kreatívnou činnosťou? Tieto spájačky dot-to-dot sú určené
všetkým, ktorí hľadajú skvelý relax, tvorivú zónu bez
stresu a časového tlaku i trochu prekvapenia. Vďaka
nim si kedykoľvek navodíte pocity harmónie, lásky
a pokoja. Zároveň si vytvoríte nádherné obrazy, a to aj
vtedy, ak nemáte žiadne výtvarné skúsenosti.

Maddy Brook

Žáner

Sekcia

Formát

ďalšie detské
knihy

literatúra
pre deti

205 × 290 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-264-1477-3

7,99 EUR

hobby

hobby

225 × 280 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

Od rozprávky k rozprávke –
Autá 3

Od rozprávky k rozprávke –
Cililing

Legendárny Blesk McQueen, sedemnásobný víťaz
pretekov o Piston Cup, si svojimi skúsenosťami, vášňou
pre automobilový šport a férovým správaním získal
uznanie na celom svete. V tejto knižke nájdete jeho
najnovší príbeh z automobilových okruhov, na ktorých
tentoraz musí súperiť s novou generáciou dravých pretekárov túžiacich po víťazstvách.

Poďte s nami do čarovného sveta víl! Cililing a jej kamarátky zažívajú v Hviezdnej roklinke dobrodružstvá
po celý rok. V tejto knižke sa dozviete, čo všetko sa im
prihodilo pri veľkom jarnom upratovaní, aké vzrušujúce môže byť táborenie v lese, spolu s Cililing vyriešite
neporiadnu záhadu a na záver vás čaká snehové prekvapenie.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4048-9

5,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

Vychádza 1. 9. 2017

Jediná vec, čo by som o tejto knihe povedal, je to,
že je jedinečná. Prečo? Lebo je o mne a o najfantastickejšom mieste na svete – Gotham City! Plné
zloduchov a tajomných zločinov, ktoré treba vyriešiť,
Gotham City potrebuje moju pomoc… A tvoju tiež.
Tak sa pridaj a spolu vyriešime hádanky, prečítame
dobrodružný komiks a zbavíme sa zloduchov raz
a navždy.

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0140-2

9,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4047-2

5,99 EUR

3

Vychádza 1. 9. 2017

Od rozprávky k rozprávke –
Macko Puf

Od rozprávky k rozprávke –
Máša a medveď

Vydajte sa s nami do Stoakrového lesa za Mackom
Puf a jeho priateľmi a poznávajte, čo všetko môžete
získať, keď sa budete deliť s kamarátmi, starať sa
o nich a pomáhať im. V tejto knižke nájdete rozprávky
o tom, čo všetko sa môžete naučiť pri hre Medvedie
paličky a o tom, ako sa Prasiatko prestalo báť.

V jednom rozprávkovom lese žije neposedná dievčinka Máša a jej kamarát medveď Miško, ktorý kedysi
vystupoval v cirkuse. Poďte s nami a prečítajte si
príbehy o tom, ako sa Máša hrala s tučniakom, ako
liečila vlky alebo o tom, ako dostala štikútavku.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4073-1

5,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

Od rozprávky k rozprávke –
Trollovia

Ako si vycvičiť rodičov

Svet tajomných škriatkov trollov je plný zábavy. Neveríte? Vydajte sa s nami do Trollíkova, spoznajte trollích
kamarátov a prečítajte si o ich dobrodružstvách.

Louisova rodina sa presťahovala do novej štvrte a on
práve začal chodiť na snobskú novú školu, ktorá je
plná najväčších šprtov, akých kedy stretol. Z ničoho
nič začali byť jeho rodičia posadnutí domácimi úlohami a mimoškolskými krúžkami. Dokonca mu šlohli
z izby telku! Je to preňho totálna nočná mora – ale
jeho nová priateľka Maddy mu pomôže. Povedala
mu, že aj jej rodičia boli takí ako jeho, až kým si ich
nevycvičila! Všetkých rodičov treba vycvičiť. A ona
vie ako…

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4045-8

5,99 EUR

príbehy
detí

beletria
pre deti

130 × 194 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
200

–

MINI Tigrí tím – Poklad
v pirátskej pevnosti

Tigrí tím –
Volanie zlatej sovy

Thomas Brezina

Thomas Brezina

Tigrí tím prázdninuje pri mori. Ale sotva Bea, Luk
a Patrik dorazia do dedinky Seaport, už sa ocitajú
uprostred hrôzostrašného prípadu. V starej pirátskej
pevnosti údajne blúdi duch kapitána Krvavé oko.
Tigrí tím sa chce o strašidle dozvedieť viac a vojde do
tajomnej pevnosti…

Tigrí tím trávi prázdniny na gréckych ostrovoch. Jednej noci Patrika napadne obrovská sova so zlatým
perím. Okamžite sa pokúsi zburcovať svojich kamarátov, ale Bea s Lukášom tvrdo spia a vták medzitým
zmizne. Hoci spočiatku Patrikovi veľmi neveria, začnú
spolu záhadu riešiť. Pátranie ich privedie až k miestu
vykopávok, na ktorom je uvalená strašná kliatba!

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná
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Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

Naomi Fearn

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4049-6

5,99 EUR

Pete Johnson

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

1.

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0369-3

6,49 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

9+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

Naomi Fearn

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0367-9

8,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0370-9

6,99 EUR
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Veľké čokoládové
sprisahanie

Zápisník –
Mačky a mandaly

Chris Callaghan

Praktický zápisník by mal mať po ruke každý. V tom
našom nájdeš kopu miesta na svoje zápisky, nápady
a tajnosti, ale aj krásne obrázky mačiek a mandál,
ktoré si môžeš vyfarbiť.

Toto je koniec čokolády – deﬁnitívny! Hotová čokoládová apokalypsa… Tak to aspoň hovoria v televízii.
Želinka s babičkou sú v šoku. Milujú čokoládové
tyčinky a bez nich si svoj život nedokážu predstaviť.
Nemôžu dopustiť, aby ich milovaná pochúťka zmizla
z povrchu zemského, takže sa púšťajú do pátrania.
Stopy vedú do luxusného obchodu s čokoládou
v centre mesta, ktorý vlastní zatrpknutý Garibaldi
Čokolatti. Skutočne sa blíži čokopokalypsa alebo je za
všetkým dokonale pripravené čokosprisahanie?

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

129 × 198 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
248

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-564-0368-6

9,99 EUR

diár

Sekcia

Formát

populárno- 120 × 140 mm
-náučné pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

Mária Terézia: Najmocnejšia
panovníčka Európy

Lily Small

Vladimír Liška

Dnes je Bobiho veľký deň. Má totiž narodeniny a už sa
nevie dočkať, kedy ich spolu so svojou rodinou a kamarátmi oslávi. Lieta po Kúzelnom lese a ako divý rozprašuje peľ, aby kvetinky rástli. Je však taký rozjarený, že
pri poletovaní každú chvíľu niečo zničí alebo rozhádže.
Odpustia mu ostatné zvieratká jeho nešikovnosť?
A hlavne, dostane svoj vytúžený darček?

Aké boli kľúčové okamihy vlády Márie Terézie?
Barokové obdobie, do ktorého sa jediná uhorská
panovníčka narodila, bolo bohaté na kultúru i množstvo povier a predsudkov. Objavovalo sa niekoľko
zázračných a pozoruhodných udalostí, ktoré ovplyvňovali dobu aj vnútorný svet panovníčky – jej vzťahy
k cirkvi a náboženskej viere. Autor sa tak zamýšľa aj
nad rozporuplnosťou vlády Márie Terézie a nad jej
prínosom do reformného úsilia, ktoré je pre jej vládu
príznačné.

Žáner

Sekcia

Formát

príbehy
o zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0366-2

5,99 EUR

životopis

história
a military

145 × 205 mm
viazaná

6+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433100

3,49 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Vychádza 1. 9. 2017

Zvieratká z Kúzelného lesa –
Psík Bobi

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
208

–

1.

15+ 978-80-5660-139-6

9,99 EUR

Marek Hamšík: futbalová superstar
Roman Smutný
Príbeh o obyčajnom chlapcovi, ktorý to vďaka svojej ohromnej snahe, neutíchajúcej túžbe, ale aj nezbytnej pokore dotiahol zo sídliska v Banskej Bystrice cez hlavné mesto Slovenska až do Talianska, kde sa stal hviezdou veľkoklubu SSC Neapol. Marek Hamšík je príkladom pre všetkých
malých chlapcov, ktorí snívajú o kariére slávneho futbalistu. Za Hamšíkovým úspechom stojí predovšetkým tvrdá drina a bezbrehé odhodlanie
bojovať a vyhrávať za každú cenu.

Inšpiratívny príbeh hviezdy slovenského futbalu,
ktorý si získal srdce Talianska.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

životopis
literatúra pre chlapcov

beletria pre deti

126 × 198 mm viazaná

160

–

1.

9+

978-80-5660-136-5

9,99 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Zákon svorky 2:
Skrytý nepriateľ

Tigrie srdce – Princ džungle

Erin Hunterová

Mladý biely tiger Rádža je predurčený, aby v budúcnosti vládol celej džungli. Vždy však existovali temné
sily, ktoré sa usilovali pripraviť ho o život. Jeho najväčším nepriateľom je terajší vládca pralesa Železný
pazúr. Vďaka proroctvu má oprávnené obavy o svoju
moc a pre jej udržanie neváha spraviť čokoľvek. Keď
Železný pazúr objaví Rádžu, mladému tigrovi nezostáva nič iné, ako utiecť. So svojím verným spoločníkom gekónom Biruom sa vydáva na ostrov Tieňových
bojovníkov, kde by mala byť dokončená jeho prem

Robin Dix

Šťastko a vôdzkoví psi objavili les plný zveri a čistej
vody. Veria, že po nešťastí a útrapách si konečne našli
nový domov. Lenže dokonalé územie už zabrala svorka divých psov a ich krutý vodca sa oň odmieta podeliť. Šťastko sa proti svojej vôli musí vydať do radov
nepriateľa – a rozhodnúť sa, ktorí psi budú napokon
jeho praví spojenci.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

–

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60103-7

7,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

Veľké príbehy starého
Orientu

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

167 × 225 mm
viazaná

–

1.

ISBN

11+ 978-80-566-0141-9

Odporúčaná cena

Žáner

14,99 EUR

logopédia

Sekcia

Formát

výchova 210 × 297 mm
a pedagogika brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

Matematika v malíčku
pre 3. triedu

Simona Špačková

Simona Špačková

Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky?
Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo
ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú
baviť! Látka 2. triedy je spracovaná do tvorivých
a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či
doplňovačky. Cvičebnica je spracovaná tak, aby deti
mohli pracovať samostatne. Samozrejmosťou je
kľúč správnych riešení. Obsah knihy korešponduje
s učivom Rámcového vzdelávacieho programu pre
2. triedu ZŠ.

Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky?
Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo
ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú
baviť! Látka 3. Triedy je spracovaná do tvorivých
a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či
doplňovačky. Cvičebnica je spracovaná tak, aby deti
mohli pracovať samostatne. Samozrejmosťou je
kľúč správnych riešení. Obsah knihy korešponduje
s učivom Rámcového vzdelávacieho programu pre
3. triedu ZŠ.

Žáner

6

Sekcia

Formát

výchova 163 × 235 mm
a pedagogika brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

Vychádza 8. 9. 2017

ISBN

10+ 978-80-564-0364-8

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Kniha je výbornou pomôckou pre deti od 4 do 7 rokov, ktoré sa učia správne vyslovovať slová, v ktorých
pri rozprávaní robia najviac chýb. V knihe nájdete
stručné vysvetlenie pre dospelých, ako u detí postupovať pri nácviku problematických hlások. Táto
bohato ilustrovaná kniha obsahuje množstvo zábavných cvičení slúžiacich na upevnenie jednotlivých
hlások (príbehy s obrázkami na doplnenie a rôzne
slovné hračky).

Matematika v malíčku
pre 2. triedu

základná
škola

1.

Mária Horecká

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
312

–

Tvorivé cvičenia pre deti, ktoré
chcú správne vyslovovať

Uvedené mýty, báje, legendy, poviedky a rozprávky,
ktoré nás oboznamujú s veľkými témami, osobnosťami a príbehmi, patria do pokladnice svetového
písomníctva a kultúry. Kniha prináša najznámejšie
texty z piatich základných geograﬁcko-kultúrnych
oblastí starovekého Orientu: egyptskej, mezopotámskej, izraelsko-arabskej, perzskej a indickej. V starých príbehoch, ktoré sa po dlhé tisícročia prenášali
z generácie na generáciu, nájdeme všetku múdrosť
a skúsenosť vekov a nespočetné množstvo príkladov
hrdinstva.

Žáner

208

Hry s rečou

Jiří Tomek

povesti,
mýty a báje

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Antonín
Šplíchal

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-564-0374-7

4,99 EUR

základná
škola

Sekcia

Formát

výchova 163 × 235 mm
a pedagogika brožovaná

2.

4+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

Antonín
Šplíchal

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0142-6

6,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0375-4

4,99 EUR

Knižné novinky September 2017

Autá – Najkrajšia kolekcia

Máša a medveď –
Veľká kniha
s puzzle 50 dielikov

Chceli by ste si zmerať rýchlosť so slávnym pretekárom Bleskom McQueenom alebo sa spolu s odťahovákom Materom zúčastniť na špiónskej operácii?
Táto knižka na motívy obľúbených animovaných
ﬁlmov vás prenesie do sveta neúprosných súbojov
rýchlych áut, ale tiež do tichého mestečka na starej
ceste Route 66, kde našiel Blesk svoj domov a dobrých priateľov.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

200 × 275 mm
viazaná

Ktoré ročné obdobie máš najradšej? Jar, leto, jeseň,
zimu? Máša má rada všetky! Keď máte s kamarátmi
skvelé nápady, na hry a žarty si nájdete čas pri každom počasí. Pridaj sa k malej šibalke a jej kamarátom
a zažívaj s nimi veľké dobrodružstvá po celý rok!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
264

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4090-8

16,49 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

My Little Pony –
Najkrajšia kolekcia

My Little Pony –
Urob si radosť

Spoločná práca spája, nesúď knihu podľa obalu či
klebety môžu veľmi ublížiť. Tieto a mnoho ďalších
ponaučení prinášajú v tejto knižke poníky z obľúbeného televízneho seriálu My Little Pony. Osem príbehov zavedie vaše deti do kúzelnej krajiny Equestria,
kde na ne čakajú skvelé dobrodružstvá.

Veľká kniha mandál

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

200 × 275 mm
viazaná

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4091-5

13,99 EUR

Víly – Veľká kniha zábavy

Žáner

Sekcia

Formát

–

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-3986-5

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

interaktívne populárno- 170 × 220 mm
knihy -náučné pre deti brožovaná

96

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8594063858828

6,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Victoria Schwab
Conor, Abeke, Mej-lin a Rolan sa spolu so svojimi spirituálnymi zvieratami vydávajú na zúfalú cestu. Zavedie ich hlboko pod povrch zeme a budú ju sprevádzať veľké straty. V boji proti temnote prídu o svojich
priateľov a spojencov, ale ak chcú zlo poraziť, musia
vytrvať. Keby tušili, že nepriateľ má pred nimi náskok
a nepozorovane ich obkľúčil…

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

1.

Spirit Animals:
Súmrak strážcov 2

Vyber sa s Cililing a jej priateľmi do Hviezdnej roklinky, kúzelného miesta, kde žijú víly. Čaká na teba
množstvo hádaniek a doplňovačiek, hier, maľovaniek
a skvelých návodov pre šikovné ruky, napríklad na výrobu krásnych talizmanov pre šťastie. V knižke nájdeš
aj kreslené príbehy a zaujímavosti o prírode.

knihy hier a populárno- 205 × 280 mm
nápadov -náučné pre deti brožovaná

–

Objav skvelý nový koníček a uži si množstvo tvorivej
zábavy pri vyfarbovaní týchto prekrásnych mandál,
ktoré pre teba pripravili poníky z Equestrie. Siahni
po svojich obľúbených pastelkách, pohodlne sa usaď
a nechaj sa unášať fantáziou do úžasného farebného
sveta!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
264

10

Vychádza 8. 9. 2017

Žáner
obrázková
kniha

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

obrázková populárno- 240 × 290 mm
kniha -náučné pre deti leporelo knížkové

2.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-3980-3

8,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

140 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
192

–

1.

11+ 978-80-564-0376-1

7,99 EUR

7

Vychádza 8. 9. 2017

Časodejovia 3 – Hodinová veža
Natalja Ščerba
Vasilisa usilovne študuje na časodejníckej škole. Život jej však strpčuje riaditeľka školy a zradná priateľka jej otca Elena Mortinová, ktorá ju
napriek jej schopnostiam zaradila medzi úplných začiatočníkov. Oveľa väčšie nebezpečenstvo však Vasilise hrozí od Astragora, mocného ducha
Ostaly.

Tretí diel ságy o kúzelníkoch,
ktorí vedia čarovať s časom,
zavedie kľučiarov do časovej priepasti…

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria pre mládež

152 × 228 mm viazaná

360

–

1.

11+

978-80-564-0373-0

15,99 EUR

Zajacove samovraždy
Andy Riley
Pozor! Kniha plná zajačích úmyslov! Zdal sa vám niekedy tento svet príliš krutý? Príliš otravný? Príliš… čokoľvek? Chceli ste ho jednoducho vypnúť alebo sa z neho nejakým spôsobom vypariť? Ušatý predstaviteľ tejto obludne zábavnej knihy od známeho scenáristu
Andyho Rileyho má už sveta plné zuby a v tom, ako sa „vypariť“, je neskutočne vynaliezavý. A tak objavil takmer sto bizarných spôsobov
vlastnej skazy, len aby nemusel ďalej žiť… A myslí to smrteľne vážne!

Vychádza 15. 9. 2017

Zbierka absurdne vtipných karikatúr osloví každého,
kto je v kontakte so svojou temnou stránkou.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

humor

komiks
hobby

195 × 140 mm viazaná

96

–

1.

12+

978-80-5660-117-4

9,99 EUR

Dievča z Brooklynu
Guillaume Musso
Anna bola žena môjho života. O tri týždne sme sa mali brať. Samozrejme, že by som ju miloval bez ohľadu na to, čo by urobila. Prinajmenšom
som si to myslel, no ona sa horúčkovito prehŕňala v taške a podala mi fotograﬁu. „Toto som spravila ja.“ Pozrel som sa na jej tajomstvo, absolútne omráčený, a v tej chvíli mi bolo jasné, že naše svety sa otriasli v základoch. Šok, ktorý som utrpel, mi nedovolil premýšľať. Jednoducho
som vstal a bez slova som odišiel. Keď som sa vrátil, bolo príliš neskoro: Anna zmizla.

Závratný psychologický triler
s prekvapujúcim záverom!
Jeden z najambicióznejších
a najúspešnejších Mussových románov.

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria pre dospelých

145 × 230 mm brožovaná

344

–

1.

15+

978-80-566-0134-1

12,99 EUR

Knižné novinky September 2017

Mach a Šebestová v histórii

Najkrajšie výtvarné nápady
pre dievčatá

Miloš Macourek

Marci Peschke

Mach so Šebestovou vďaka kúzelnému slúchadlu
opäť prežijú neuveriteľné príhody. Zažijú Napoleonovu porážku pri Waterloo, Šebestová sa stane na pár
dní francúzskou kráľovnou, zoznámi sa s malým Mozartom a so Šemíkom sa zúčastní dostihov v Chuchli.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo
príbehy detí

beletria
pre deti

235 × 235 mm
viazaná

Ahoj. Som Katka Ľúbezná a veľmi rada niečo vytváram. Ak ťa tiež baví hrať sa s papierom, látkou alebo
korálikmi, prezradím ti svoje skvelé tipy. Pobavíme sa
spolu pri vyrábaní rôznych doplnkov a nevyhnutností
pre kovbojky, táborníčky aj pirátky. Mne sa asi najviac páčia princeznovské pozvánky na oslavy, truhlica
na šperky a parádny ružový kovbojský klobúk.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Adolf Born

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-56-60113-6

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

kniha hier populárno- 205 × 255 mm
a nápadov -náučné pre deti brožovaná

112

–

Tomáš a jeho kamaráti –
Cesta z ostrova Sodor

Prečítajte si o neuveriteľných dobrodružstvách, ktoré
Barbie a jej sestrička Chelsea zažili v snovom svete
Dreamtopia. Potom si obľúbené postavičky vyfarbite
alebo nájdite samolepku a umiestnite ju na správne
miesto.

Pripojte sa k Tomášovi a jeho priateľom a vydajte sa
s nimi za hranice ostrova Sodor! Prejdite labyrintami,
vyriešte úlohy, hľadajte rozdiely, vyfarbujte a nalepujte samolepky. Zábava s rušňami pokračuje…

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4096-0

4,49 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

216 × 286 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

Spoznávame...
Domáci miláčikovia

Spoznávame...
Zvieratá v divočine

Kolektív autorov

Kolektív autorov

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratkách, ktoré môžeš
chovať v dome alebo byte ako domácich miláčikov.
Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj prekvapivé a
menej známe fakty a zaujímavosti. Ak si chceš overiť,
čo všetko si pamätáš, vyplň kvíz na konci knihy a zisti,
či si ozajstný znalec ríše zvierat.

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratách, ktoré žijú v divokej prírode. Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe
života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj
prekvapivé a menej známe fakty a zaujímavosti. Ak
si chceš overiť, čo všetko si pamätáš, vyplň kvíz na
konci knihy a zisti, či si ozajstný znalec ríše zvierat.

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia -náučné
pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

1.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0346-4

6,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia -náučné
pre deti viazaná

7+

1.

4+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0176-1

9,99 EUR

Vychádza 15. 9. 2017

Barbie Dreamtopia
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

1.

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8594063858910

5,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0344-0

6,99 EUR

9

Spoznávame...
Zvieratá v lese

Tigrí tím – Útok nindžov

Kolektív autorov

Nočné prepadové komando šíri v meste strach
a hrôzu. Zatiaľ čo Luk zostáva trčať uväznený v nákupnom centre, Bea sa stáva svedkom únosu. Patrika
dokonca násilím odvlečú! Polícia sa nevie pohnúť
z miesta a doslova tápe v tme. Traja kamaráti sa však
nevzdávajú a už čoskoro nájdu prekvapujúce dôkazy,
ktoré im pomôžu odhaliť, kto sú maskovaní banditi.
Pridajte sa k detektívom z Tigrieho tímu!

Thomas Brezina

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratách, ktoré žijú v lese.
Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj prekvapivé a menej známe fakty a zaujímavosti. Ak si chceš overiť, čo
všetko si pamätáš, vyplň kvíz na konci knihy a zisti, či
si ozajstný znalec ríše zvierat.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia -náučné
pre deti viazaná

40

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0345-7

6,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

Naomi Fearn

2.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0378-5

6,99 EUR

Šťastne až naveky

Vychádza 15. 9. 2017

Kiera Cassová
America a jej príbeh nemal len jedno šťastne až naveky… Vráťte sa v zbierke poviedok do romantického sveta SELEKCIE a jej hrdinov. Skôr
než AMBERLY prišla do paláca… Bola Štvrtou, ktorá bola zamilovaná do Prvého. Skôr než MAXON stretol dievča svojich snov… Bol priateľom
kohosi iného. Skôr než ASPEN otvoril svoje srdce niekomu novému… Bol odhodlaný bojovať o svoju prvú lásku. A skôr než sa MARLEE mohla
zapáčiť princovi… Bola zamilovaná do niekoho iného.

Exkluzívna zbierka štyroch poviedok z podmanivého sveta
Selekcie od bestsellerovej série autorky Kiery Cassovej.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

romantika

beletria pre mládež

145 × 205 mm viazaná

384

–

1.

12+

978-80-5660-110-5

12,49 EUR

Toto je náš príbeh
Ashley Elston
Nikto nevie, čo presne sa stalo v to ráno v River Pointe. Päť chlapcov šlo po noci bujarej zábavy na poľovačku. Vrátili sa len štyria. Chlapci držia
spolu a nepriznajú, kto vystrelil guľku, ktorá zabila ich kamaráta Granta. Podľa dôkazov to mohol spraviť ktorýkoľvek z nich. Mladá stážistka
v právnickej kancelárii Kate Morinová sa snaží záhadu vysvetliť a svojho priateľa zbaviť ťaživého obvinenia.

Moderný young adult thriller rozprávaný cez striedanie
perspektívy dvoch postáv. Bezmenný chlapec, ktorý stisol spúšť
a dievča hľadajúce spravodlivosť za každú cenu.

10

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

triler

beletria pre mládež

130 × 220 mm viazaná

320

–

1.

12+

978-80-564-0377-8

11,99 EUR

Knižné novinky September 2017

Skurvený príbeh
Bernard Minier
Na začiatku je strach…
Les a hmla všade naokolo. Každý pozná každého a súkromie je
čistou ilúziou. To je malý ostrov Glass Island, kde žije šestnásťročný Henry a kde bola zavraždená jeho priateľka. Kto je vrah?
V románe Skurvený príbeh Bernard Minier potvrdzuje svoje majstrovstvo a deﬁnitívne členstvo v exkluzívnom klube veľkých autorov detektívok, trilerov a iných kriminálnych románov. Tentoraz
opúšťa Martina Servaza, Toulouse aj Pyreneje a zavedie čitateľa
na sever od Seattlu, kde sa tiahne reťazec len trajektom prístupných ostrovov večne zahalených do ponurej hmly. Na jednom
z nich – Glass Islande – žije šestnásťročný Henry, ktorý sa stane
stredobodom pozornosti všetkých obyvateľov, keď zavraždia jeho
priateľku. Je práve on páchateľom vraždy?

Vychádza 15. 9. 2017

Minier sa vrhá do sveta, ktorý je nebezpečnejší, ako sme mohli
tušiť. Svoje rozprávanie tentoraz opiera o napínavý, temný a poriadne skurvený príbeh...

Bernard Minier potvrdzuje svoje majstrovstvo a členstvo
v exkluzívnom klube veľkých autorov detektívok a trilerov.

Už vyšlo:

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

triler

beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

592

–

1.

15+

978-80-5660-119-8

16,49 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Atlas Európy pre deti

Štyria kamaráti v akcii:
Metro v ríši duchov

Oldřich Růžička

Thomas Brezina

Vieš, že v Európe žije cez 700 miliónov obyvateľov,
hovoria viac než 200 jazykmi, tvoria cez 50 národov,
a to v 50-ich rôznych štátoch? Európa je síce druhým
najmenším svetadielom, ale keď ide o objavovanie,
je priam nevyčerpateľným zdrojom. Vydaj sa na
dobrodružnú cestu a dôkladne Európu preskúmaj
pomocou šiestich veľkých rozkladacích máp plných
zaujímavostí! Nemusíš si ani baliť kufor, stačí sa len
pohodlne usadiť a veľké putovanie po Európe môže
hneď začať.

Žáner

Sekcia

Formát

Vychádza 22. 9. 2017

populárno- 230 × 260 mm
encyklopédia -náučné
pre deti viazaná

Duchovia v podzemí? V opustenej stanici metra sa
vlak ženie rovno na Axela. Riadi ho kostra so svietiacimi očami. No rovnako rýchlo, ako sa strašidlá objavia,
tak aj zmiznú. Zvedaví kamaráti chcú prísť tejto veci
na koreň a pritom odhalia niečo hrozné…

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

2.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-00-04671-6

10,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

–

Matematika v malíčku
pre 4. triedu

Matematika v malíčku
pre 5. triedu

Simona Špačková

Simona Špačková

Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky?
Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo
ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú
baviť! Látka 4. triedy je spracovaná do tvorivých
a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či
doplňovačky. Cvičebnica je spracovaný tak, aby deti
mohli pracovať samostatne. Samozrejmosťou je
kľúč správnych riešení. Obsah knihy korešponduje
s učivom Rámcového vzdelávacieho programu pre
4. triedu ZŠ.

Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky?
Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo
ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú
baviť! Látka 5. triedy je spracovaná do tvorivých
a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či
doplňovačky. Cvičebnica je spracovaný tak, aby deti
mohli pracovať samostatne. Samozrejmosťou je
kľúč správnych riešení. Obsah knihy korešponduje
s učivom Rámcového vzdelávacieho programu pre
5. triedu ZŠ.

Žáner
základná
škola

Sekcia

Formát

výchova 163 × 235 mm
a pedagogika brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

Antonín
Šplíchal

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-564-0383-9

4,99 EUR

základná
škola

Tajomné kráľovstvo 4 –
Zátoka morských panien

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

128 × 198 mm
brožovaná

12

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

Antonín
Šplíchal

1.

ISBN

10+ 978-80-564-0384-6

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Odporúčaná cena

4,99 EUR

Milý zápisník s obrázkami domácich maznáčikov,
ktorý poteší všetky dievčatá. Všetky svoje tajomstvá
môžete zveriť stránkam tohto zápisníka. Teraz budú
v bezpečí pod ochranou milých psíčkov, mačičiek či
králičkov.

Ellie, Summer a Jasmina sa vydávajú spoznať ďalšiu
časť Tajomného kráľovstva. Tentoraz sa ocitnú pod
hladinou mora. Kráľovná Zášť totiž ukryla štvrtý zo
svojich bleskov v Zátoke morských panien. Hrozí, že
celý podmorský svet bude zničený. Podarí sa dievčatám zachrániť vzácnou perlu prianí pred zlými búrkovými raráškami a prekaziť zámery zlej čarodejnice?

Žáner

Formát

ISBN

10+ 978-80-56-60166-2

Zápisníček maznáčikovia

Rosie Banks

dobrodružstvo

Sekcia

výchova 163 × 235 mm
a pedagogika brožovaná

1.

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-564-0382-2

5,99 EUR

diár

Sekcia

Formát

populárno- 120 × 140 mm
-náučné pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

1.

6+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433124

2,99 EUR

Knižné novinky September 2017

Minecraft Ročenka 2018
Máme za sebou úspešný rok 2017, ktorý bol v Minecrafte oﬁciálnym Rokom dobrodružstiev. Spustili
sme niekoľko aktualizácií, zľahčili sme spôsob hry,
akým hráči môžu spolu hrať, vytvorili sme nové
spôsoby na skúmanie úžasných vecí a pridali sme papagáje. V knihe nájdete úchvatné stavby a rozhovor
s autorom prvého oﬁciálneho románu z minecraftovského prostredia. Je toho naozaj veľa!

Spestrite si chvíle oddychu a zabavte sa so švédskymi krížovkami. V ich tajničkách sa ukrýva množstvo
zaujímavých a užitočných informácií o turistických
destináciách na Slovensku.

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

bez
obmedzenia

EAN

Odporúčaná cena

858601343311

2,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

knihy hier populárno- 216 × 285 mm
a nápadov -náučné pre deti viazaná

72

–

Hľadá sa Dory –
Kniha s puzzle

Ľadové kráľovstvo –
Nech len žiari

Leporelo s rozprávkou a jednoduchými skladačkami puzzle pre najmenších čitateľov. Poskladajte si
obrázky Dory a jej priateľov!

Čas Kryštálovej slávnosti sa neúprosne blíži. Veľký
Pabbie počas osláv vyznamená mladých trollov,
ktorým sa podarilo získať všetky kryštály, a splniť
tak skúšku. Ale Kamienkovi stále chýba jeden kryštál, aby sa mohol na slávnosti zúčastniť. Podarí sa
mu s pomocou kamarátov vyriešiť hádanku a stať sa
dobrým stopárom? Prečítaj si príbeh a nalepuj krásne
samolepky!

Žáner

Sekcia

Formát

leporelo

leporela

228 × 190 mm
leporelo knížkové

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
10

–

Vychádza 22. 9. 2017

Krížovky
Cestujeme po svete

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-3956-8

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4044-1

9,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4093-9

4,49 EUR

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

5+

Vychádza 29. 9. 2017

Messi – Malý chlapec, ktorý sa stal veľkým futbalistom
Yvette Darska
Prinášame futbalovým fanúšikom príbeh o vytrvalosti, pevnej vôli a odhodlaní dosiahnuť vytúžený cieľ, a to aj napriek vážnym zdravotným
komplikáciám. Kniha tiež obsahuje málokedy publikované fotograﬁe z Messiho detstva a dospievania. Ideálne aj pre mladších čitateľov!

Pútavý príbeh niekoľkonásobného držiteľa Zlatej lopty
a víťaza Ligy majstrov v unikátnom podaní!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

životopis, šport

hobby

170 × 240 mm brožovaná

192

–

1.

6+

978-80-252-4103-5

9,99 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Ronaldo – Chlapec, ktorý vedel, za čím ide
Yvette Darska
Prečítaj si príbeh o neochvejnej vôli, pozoruhodnom talente, sile snov, tvrdej práci a v neposlednom rade o futbalovej kariére, ktorá vyžaduje
mnoho obetí. Kniha, súčasť série unikátnych kníh o slávnych futbalistoch, tiež obsahuje málokedy publikované fotograﬁe z Ronaldovho detstva a dospievania. Ideálne aj pre mladších čitateľov!

Vychádza 29. 9. 2017

Rozprávanie o pozoruhodnom talente, sile snov, tvrdej práci
a futbalovej kariére, ktorá vyžaduje mnoho obetí.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

životopis, šport

hobby

170 × 240 mm brožovaná

208

–

1.

6+

978-80-252-4104-2

9,99 EUR

Minecraft – Sprievodca
na využitie redstonu

Minecraft – Sprievodca
svetom Netheru a Endu

Zostrojte úžasné výtvory pomocou tohto oﬁciálneho
Sprievodcu na využitie redstonu. Zistíte, na čo všetko môžete využiť redstonové komponenty a všetky
novonadobudnuté schopnosti zúročíte pri budovaní
vlastných dômyselných stavieb.

Dimenzie Nether a End sú veľmi nebezpečné a prežiť
v nich nie je jednoduché. Ak sa chcete vrátiť späť na
povrch živí a zdraví, budete sa musieť poriadne snažiť. Tento oﬁciálny sprievodca svetom Netheru a Endu
vás naučí všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa popasovali s nástrahami, ktoré vás tu čakajú.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

knihy hier a populárno- 148 × 210 mm
nápadov -náučné pre deti viazaná

96

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4076-2

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier a populárno- 148 × 210 mm
nápadov -náučné pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4077-9

9,99 EUR

Chlapec, vtáčik a truhlár
Matilda Woodsová
Alberto žije v mestečku Allora, kde ryby vylietavajú z mora a domy žiaria ako drahokamy. Býva sám a dni trávi tým, že vyrába truhly pre
miestnych obyvateľov, ktorí odišli na večný odpočinok. Jedného dňa mu do života vstúpi záhadný chlapec menom Tito a čarovný vtáčik, ktorí
unikajú pred nebezpečenstvom a hľadajú útočisko. Tito je ustráchaný a nedôverčivý, ale kým zimné dni sú chladnejšie a ponurejšie, v Albertovom dome je čoraz teplejšie a veselšie. Podarí sa truhlárovi uchrániť chlapca a vtáčika?

Okúzľujúco magický príbeh o láske, strate a nachádzaní rodiny
podaný s vrúcnosťou, ktorá vás isto chytí za srdce.
V štýle Malého princa je Chlapec, vtáčik a truhlár
klenotom každej knižnice.
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

rozprávka

beletria pre deti

130 × 195 mm brožovaná

200

–

1.

8+

978-80-56-60167-9

9,99 EUR

Knižné novinky September 2017

Alea, dievča mora 2 – Farebné vody
Tanya Stewnerová
Alea už konečne vie, prečo sa celý život cítila iná. Je morská panna, rovnako ako bola jej matka. Tá ju pred jedenástimi rokmi na brehu mora
odovzdala neznámej žene a bez stopy zmizla. Matkino záhadné zmiznutie však nie je jediná vec, ktorá Aleu trápi. Prečo je podmorský svet
ako bez života? Mal by byť plný rýb a hýriť farbami! A žije na svete viac ľudí, ako je ona, alebo je jediná, posledná? More Aleu potrebuje. Dá
jej však odpovede na jej otázky?

Dobrodružstvá, výnimočné priateľstvá
a tajomstvá ukryté v hlbinách mora!
Druhý diel veľkolepého príbehu
od nemeckej bestsellerovej autorky.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria pre deti

145 × 210 mm viazaná

304

–

1.

10+

978-80-564-0385-3

11,99 EUR

Večerná škola
Lee Child

Vychádza 29. 9. 2017

Hlas zachytený vo vzduchu: „Američan žiada sto miliónov dolárov.“ Za čo? Od koho? Píše sa rok 1996 a v hamburskom byte skupina pekne
oblečených mladých Saudov plánuje niečo veľké. Jack Reacher sa nedávno vrátil z mimoriadne vydarenej tajnej misie. Armáda ho potľapká po
chrbte, dá mu medailu a hneď nato ho znovu pošle do školy. Škola má len troch študentov: Reachera, agenta FBI a analytika z CIA. Ich úloha?
Nájsť Američana. A to, čo predáva. A komu. Deje sa niečo nekalé, zdá sa, že svet sa zbláznil…

Večerná škola vracia Reachera naspäť do čias,
keď slúžil v armáde, ale tentoraz nie je v uniforme.
Lee Child je autorom jedných
z najlepších thrillerov na svete.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

svetová beletria

130 × 200 mm brožovaná

376

–

1.

15+

978-80-566-0165-5

12,99 EUR

Muž pri kormidle
Nina Stibbeová
Krátko po rozvode rodičov sa deväťročná Lizzie, jej sestra, mladší brat a sučka labradora namiesto Londýna ocitajú v maličkej nehostinnej dedine v Leicestershire 70. rokov 20. storočia. Ich matka sa totiž rozhodla hľadať na vidieku útočisko pre svoj smútok a naštvanosť na celý svet. Nie
div, že sa čoskoro začne utápať v alkohole, písať cynické divadelné hry a značne zanedbávať domáce práce… Deti však nelenia a odhodlane
pátrajú po vhodnom „mužovi pri kormidle“, aby ich život opäť nabral správny kurz.

Osviežujúco humorný román o excentrickej rodine,
plný nepochopení, prekvapujúcej múdrosti
a dojímavých momentov.
New York Times Notable Book of 2015

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

humor
romantika

beletria pre dospelých

145 × 205 mm brožovaná

352

–

1.

15+

978-80-5660-164-8

12,49 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Vychádza 29. 9. 2017

Môj tajný denník na zips
Zapisuješ si rada svoje zážitky, plány, priania či sny?
Chceš spoznať samu seba a úžasne sa pritom zabaviť?
Tak odpovedz na otázky, povypĺňaj testíky a vytvor si
denník, ktorý udrží všetky tvoje tajomstvá!

Späť do školy

A ak nechceš, aby tvoje zápisky niekto čítal, jednoducho si denník zazipsuj!

Žáner
diár

Sekcia

Formát

populárno- 165 × 220 mm
-náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
46

–

1.

8+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433094

9,99 EUR

Dotlače

názov

dátum vydania

ean

cena

Hotel u zvieratiek – Mačacie tajomstvo

8. 9. 2017

5,99 EUR

Hotel u zvieratiek – Pre lásku šteňaťa

8. 9. 2017

5,99 EUR

Mach a Šebestová v škole

15. 9. 2017

9,99 EUR

Winston: Kocúrova tajná misia

15. 9. 2017

7,99 EUR

Winston: Trezoroví lupiči

15. 9. 2017

7,99 EUR

Plants vs. Zombies – Časokalypsa

15. 9. 2017

6,99 EUR

Plants vs. Zombies – Trávogedon

15. 9. 2017

6,99 EUR

Julinka – malá zverolekárka 1 – Domov pre zvieratká

15. 9. 2017

4,49 EUR

Julinka – malá zverolekárka 2 – Nezbedný poník

15. 9. 2017

4,49 EUR

Krížovky o bylinkách

15. 9. 2017

2,99 EUR

Krížovky o slávnych osobnostiach

15. 9. 2017

2,99 EUR

Krížovky s tradičnými receptami

15. 9. 2017

2,99 EUR

MAXI MIX krížovky 6

15. 9. 2017

3,99 EUR

Krížovky Cestujeme po Slovensku

22. 9. 2017

2,99 EUR

Maxi krížovky 6

22. 9. 2017

3,99 EUR

MAXI MIX krížovky 4

22. 9. 2017

3,99 EUR

Krížovky so zaujímavosťami o víne

29. 9. 2017

2,99 EUR

Krížovky zo sveta športu

29. 9. 2017

2,99 EUR

MAXI MIX krížovky 5

29. 9. 2017

3,99 EUR
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SPÄŤ DO ŠKOLY

Malý vedec 1

Čítanie pre dyslektikov

Tomislav Senćanski
Odporúčaná cena 6,99 EUR

Mária Horecká, Jana Klaudová
Odporúčaná cena 5,99 EUR

Píšem bez chýb

Päťminútovky pre ZŠ:
Matematika 3. ročník

Martin Ološtiak a kol.
Odporúčaná cena 5,99 EUR

Päťminútovky pre ZŠ:
Matematika 4. ročník
Eva Bezoušková
Odporúčaná cena 5,94 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dana Holečková
Odporúčaná cena 3,99 EUR

Slovenský jazyk v kocke
pre ZŠ
Martin Ološtiak a kol.
Odporúčaná cena 5,94 EUR

Matematika 6 – 9
Jaroslav Eisler
Odporúčaná cena 5,99 EUR

Tabuľky pre 1. – 4. triedu ZŠ

Angličtina v kocke pre ZŠ

Kolektív autorov
Odporúčaná cena 4,49 EUR

Iva Dostálová
Odporúčaná cena 3,99 EUR
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Láska mezi řádky

Po tvém boku

Jodi Picoultová
a Samantha van Leerová

Kasie Westová
Autumn zůstala zamčená v knihovně a myslí si, že
už to nemůže být horší. Až do té chvíle, než přijde na
to, že tam skončila s divným klukem jménem Dax.
Aby nepanikařila, tak si připomíná, že se pro ni vrátí
její přítel. Jenže on nepřijde. A tak musí Autumn jíst
pár dní jídlo z automatu a bavit se s divným klukem.
A najednou zjistí, že si s Daxem dobře rozumí. Dokonce víc, než si kdy Autumn s jakýmkoli jiným klukem rozuměla. Můžou ale jejich pocity přežít návrat
do jejich původních životů?

Delilah nesnáší školu tolik, jako miluje knihy. Přesněji řečeno jeden příběh. Kdyby děti v její třídě
věděly, kolikrát četla tu sladkou pohádku, určitě
by se jí vysmály. V patnácti by už na pohádky věřit
neměla. Avšak Delilah cítí, že se za příběhem něco
skrývá. A jednoho dne přijde na to co. Zjistí, že
okouzlující princ z příběhu je skutečný a zalíbila se
mu jedna dívka, která čte opakovaně jeho příběh.
Jak to, že princ ze slov žije? A může jejich láska vydržet, když každý pochází z jiného světa?

Žánr

Vychádza 5. 9. 2017

literatura
pro dívky

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

320

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-386-1

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

literatura
pro dívky

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

312

–

Akta Snowden

Betonové dekorace

Luke Harding

Irena Koukalová Uličná

Hrdina dnešní doby? Nebo naopak vlastizrádce,
který má být souzen? Názory se různí. Kdo je však
ve skutečnosti Edward Snowden? Jaká je jeho motivace, jak se odvíjel celý příběh vynesení přísně
tajných informací, které otřásly nejen občanskou
veřejností, ale i politickou scénou? Odpovědi na
tyto, ale i další otázky naleznete v knize renomovaného novináře Luka Hardinga, jenž stvořil fakty
nabitou publikaci, která se čte jako napínavý špionážní román.

Vzestup trendu severského stylu přinesl do tvoření
nový prvek – beton. Splňuje totiž požadavky minimalismu, elegance a snadné kombinovatelnosti.
Tato kniha vhodná i pro naprosté začátečníky vám
poradí, jak postupovat, když si některou z oblíbených dekorací chcete vyrobit doma. Díky tipům
a trikům, které se dozvíte, budou vaše betonové
výrobky vypadat profesionálně a vyjdou vás jen na
pár korun, jež dáte za pytlík s cementem. Dozvíte se,
jak beton správně namíchat, jak se suší, dále opracovává a zdobí.

Žánr

Obor

Formát

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
320

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1595-4

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

hobby

hobby

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
96

Recepty starých mistrů

Tohle je háčkování

aneb Malířské postupy
středověku

Pavlína Martiňáková

Kniha historických malířských receptů je určena
malířům, restaurátorům, historikům a milovníkům
umění. Je tvořena výběrem nejzajímavějších malířských receptů od starověku do období baroka, které dokumentují dobovou uměleckou praxi a jsou
dodnes prakticky použitelné. Výběr byl proveden
z několika stovek receptů a návodů obsažených
v dobových rukopisech. Recepty jsou rozděleny do
kapitol a opatřeny bibliograﬁckým úvodem.

Žánr

Obor

Formát

umění
a kultura

210 × 297 mm
vázaná

18

Počet stran Ilustrace Vydání
172

–

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-387-8

Věk

ISBN

10+ 978-80-264-1592-3

Doporučená cena

9,99 EUR

Doporučená cena

7,99 EUR

Nechte se zkušenou lektorkou provést světem háčkování! Kniha je členěna do kapitol dle náročnosti,
a tak se ke všemu dopracujete pěkně krok za krokem. V každé části se naučíte jeden nový postup
a procvičíte si ho na výrobku, který je pro něj jako
stvořený. A až se dostanete na poslední stránku,
budete mít doma nejen moderní polštář, huňatou
čepku, slušivou květinku nebo hřejivou deku, pod
níž je v zimě radost se schoulit, ale také dovednost,
která vám bude dělat každý den radost.

Barbora Hřebíčková

výtvarné
umění

1

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1598-5

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

19,99 EUR

hobby

hobby

197 × 241 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
128

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1593-0

Doporučená cena

11,99 EUR
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Železniční motorové
vozy z Tatry Kopřivnice

Because of Fashion

Hynek Palát

Because of Fashion představuje na 280 inspirativních osobností a inﬂuencerů ze světa módy,
kultury, sportu, umění i médií. Jakub Polanka,
Andrea Běhounková, Vladimír 518, Emma Smetana, Pasta Oner, Jana Plodková, Denisa Rosolová,
Lukáš Hejlík, Teri Blitzen, Tomáš Třeštík – jen malý
zlomek osobností zastoupených v knize fotograﬁí
a citátem souvisejícím s jejich osobitým vztahem
k módě. Český street style očima Kuby Ferance
vybízí k zamyšlení, inspiraci, motivaci i vhledu do
současné české módy.

Kuba Feranec

Historie železničních motorových vozů trvá již více
než 100 let a dodnes se s „motoráky“ běžně setkáváme na většině vedlejších tratí, v regionální dopravě
a také na motorových rychlících. Mezi státy s bohatou tradicí výroby motorových vozů patřilo také
Československo a významnou stopu zde zanechala
kromě jiných kopřivnická továrna Tatra. V této knize
se podrobně seznámíte s jejími dějinami a kompletní produkcí motorových vozů. Publikaci doplňuje
velký počet fotograﬁí včetně unikátních archivních
snímků.

Žánr

Obor

technika
& doprava

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

× 285 mm
auto - moto 210 vázaná

144

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1604-3

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15,49 EUR

hobby
umění

umění
a kultura

170 × 240 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
320

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7473-560-8

18,49 EUR

Globální katastrofy a trendy
Václav Smil

Vychádza 5. 9. 2017

Václav Smil patří mezi nejvlivnější globální myslitele současnosti. Jeho kniha přináší rozmanitý, interdisciplinární pohled na globální katastrofy a trendy, které může přinést příštích 50 let. Analyzuje škálu environmentálních, ekonomických, demograﬁckých i politických faktorů, které
nám umožní pochopit souvislosti, a v dlouhodobé perspektivě mohou zvrátit negativní trendy a minimalizovat rizika katastrof.

Myšlenkově provokativní kniha známého českého vědce,
jehož knihami se inspiruje Bill Gates.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

non-ﬁction

non-ﬁction

135 × 190 mm vázaná

432

–

1

15+

978-80-7473-528-8

16,49 EUR

Pláč

Všem statečným
se odpouští

Helen Fitzgeraldová

Chris Cleave

Joanna a Alistair čelí největší noční můře všech
rodičů. Vyšetřování únosu jejich malého Noaha se
rozbíhá na plné obrátky a mediální hysterie spojená s případem dosahuje nebývalé míry. Lži se na
sebe nabalují jako sněhová koule, která způsobí, že
Joanna a Alistair se pomalu otáčejí proti sobě. Začne
konečně Joanna přemýšlet o nemyslitelném: mohla
by být pravda ještě strašnější, než si myslela? Stupňující se Joanino morální dilema vede k radikálnímu
řešení.

Žánr
thriller

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Píše se rok 1939 a Velká Británie vstupuje do války. Když se mladá učitelka Mary seznámí se svým
novým nadřízeným Tomem a poté s jeho přítelem
Alistairem, důstojníkem dělostřelectva, ocitnou se
všichni v tragickém milostném trojúhelníku. Boje
se stupňují, a zatímco Mary s Tomem si v bombardovaném Londýně snaží zachránit holý život, Alistair je se svou posádkou vyslán na Maltu, kterou
chtějí síly Osy získat za každou cenu…

Počet stran Ilustrace Vydání
276

–

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-587-5

Doporučená cena

Žánr

11,59 EUR

historická
próza

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
456

Miroslav
Jindra

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0715-3

Doporučená cena

14,49 EUR
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Šest vran
Leigh Bardugo
Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň to platí v Ketterdamu, ve kterém se nikdo nevyzná lépe než Kaz Brekker, fenomenální podvodník
a zloděj. A když se objeví neodolatelná zakázka? Je čas sehnat si pomocníky. Zloděj, trestanec, hazardní hráč, černá ovce rodiny, špionka a kráska-zabiják – šest nebezpečných psanců, kteří se pokusí dostat se do nejstřeženější pevnosti světa. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží?

Cenami ověnčená fantasy
od současné hvězdy young adult literatury.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

fantasy

beletrie pro mládež

160 × 235 mm vázaná

384

–

1

14+

978-80-253-3315-0

15,49 EUR

Vychádza 8. 9. 2017

Základní princip
To nejlepší z Briana Tracyho

Světové osobnosti, jak je
(možná) neznáte 1

Brian Tracy

Stanislava Jarolímková

Nejúspěšnější autor knih o osobním růstu Brian Tracy v této publikaci shrnul to nejdůležitější, k čemu
za dlouhá léta práce s lidmi dospěl, a podává to,
jak je u něj zvykem, čtivou, přehlednou a originální
formou.

Víte, že hunský vládce Attila mohl díky dědečkovi
studovat v Římské říši a díky mamince měl placatý
nos? Že Alexandr Makedonský hledal v Indii lidi
s ušima až na zem a historik Herodotos psal o mravencích velkých jako liška? A že Sokrates s velkou
pravděpodobností neřekl „Vím, že nic nevím“
a jeho žena Xantipa si nezaslouží svou špatnou
pověst?

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

208

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-520-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

světová
historie

historie

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
Štěpán
Zavadil

304

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-267-0923-7

9,99 EUR

Rok ve Svatojánu
Eva Francová
Prožijte neobyčejný rok s Evou Francovou, oblíbenou Kuchařkou ze Svatojánu! Naučíte se připravovat chutná a zdravá jídla podle netradičních
receptů. Seznámíte se s prastarými zvyky a rituály, které můžete dělat při slunovratu, rovnodennosti nebo na Hromnice. A poznáte zázračné
účinky bylin, jejich použití při domácím léčení, v kuchyni a také v přívětivé domácí magii. Souzněním s přírodou, zvířaty i celou zemí získáte
pocit harmonie a spokojenosti.

Čtyři roční období očima Evy Francové –
autorky úspěšných Kuchařek ze Svatojánu.

20

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

zdravý
životní styl

zdraví a životní styl

145 × 205 mm vázaná

352

Eva Francová

1

12+

978-80-267-0922-0

16,49 EUR
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Tomáš Garrigue Masaryk:
známý i neznámý

Guillem Balagué

Vladimír Liška

Cristiano Ronaldo je jedním z nejlepších fotbalistů
planety, který proslul jak svými úspěchy na trávníku, tak rozporuplnou povahou a kontroverzním
vystupováním. V pouhých dvanácti letech opustil
rodnou Madeiru a bez asistence rodičů se přestěhoval do Portugalska, aby naplno rozvinul svůj
mimořádný sportovní talent a dobyl fotbalový
svět. Postupně se stal naprostým fenoménem a legendou takových klubů jako Manchester United či
Real Madrid.

Tato kniha není souhrnnou biograﬁí T. G. Masaryka
a neklade si za cíl ukázat ho v celé jeho osobnostní
šíři. Zabývá se především některými klíčovými dramatickými, jistým způsobem dokonce záhadnými
momenty Masarykova života s cílem poznat, jaký
byl vlastně člověk, co považoval za zásadní a důležité a jak se dokázal vyrovnat s krizovými situacemi.
Měl obrovskou duševní sílu a optimistickou vyrovnanost, které mu pomáhaly překonávat těžkosti,
nástrahy či rány osudu, jenž mu nebyl vždy příznivě
nakloněn.

Žánr

Obor

Formát

životopis

sport
hobby

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
376

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-761-7

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

životopis

životopis

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
208

–

Václav Malý: rozhovory

Krverůž

Jindřich Kabát a Václav Malý

A. G. Howardová

Václav Malý se většině z nás propojuje s rokem 1989, s jeho první otevřenou modlitbou na
rozlehlé Letenské pláni a s naprosto nekompromisními postoji v době totality. Jenže v poslední
době jako by o něm bylo slyšet méně. Proč muž
s takovou autoritou a obrovskou důvěrou nevystoupí veřejně? Rozhovory s Jindřichem Kabátem
vedl pražský biskup nejen o sametové revoluci, ale
i o tom, jak vypadá jeho běžný den nebo o svých
aktivitách mimo biskupský úřad.

Rune je nadaná zpěvačka s andělským hlasem,
která ale pro svůj talent velice trpí. S nadějí, že jí
odborníci pomůžou, začne chodit na uměleckou
konzervatoř Krverůž. Nejenže je tato škola tajemná, dokonce se proslýchá, že v ní straší proslulý
fantom Opery. A čím více Rune školu poznává,
tím spíše tomu věří. Ve snu ji navštěvuje tajemný
a okouzlující houslista, který zná všechna její tajemství a učí ji zpívat. Dokáže ji zachránit, anebo se
stane její zhoubou?

Žánr
životopis

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
268

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-765-5

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

fantasy

Obor

Formát

464

–

S. Jae-Jonesová

Luke Harding

Liesl celé své dětství poslouchala tajemné příběhy
o Králi duchů, který vládne podzemí, a věřila jim.
Poté ale vyrostla a musela se vzdát svých snů. Avšak
když zmizí její sestra, jen ona ví, že ji odnesli skřeti,
a vydává se do podzemí, aby ji zachránila. Král jí sestru vydá jen pod jistou podmínkou – Liesl se pro
ni musí obětovat. Bez smrti se svět znovu nezrodí,
zimu nevystřídá jaro, a tak dívka nabídne králi svou
ruku. V podzemí ale pomalu umírá. Obětuje svou
lásku, anebo nastane konec světa?

Kniha renomovaného novináře a bývalého moskevského korespondenta listu Guardian Luka Hardinga jedinečným a poutavým způsobem mapuje
příběh vraždy bývalého agenta FSB Alexandera Litviněnka, přičemž celou událost zasazuje do širšího
kontextu vlády a politiky Vladimira Putina. Harding
podává ucelený náhled do speciﬁcké společnosti
agentů FSB, informátorů MI6, praní špinavých
peněz, jaderných vědců, nemocničních doktorů,
akademiků a londýnských policejních důstojníků,
jež se stala součástí vyšetřování.

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
392

–

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-390-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
408

–

Věk

ISBN

12+ 978-80-7505-764-8

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-389-2

Doporučená cena

9,99 EUR

Doporučená cena

14,49 EUR

Vychádza 12. 9. 2017

Jed pro Litviněnka

Žánr

1

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Píseň zimy

fantasy

Vychádza 8. 9. 2017

Cristiano Ronaldo:
biograﬁe

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1596-1

Doporučená cena

18,49 EUR
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Jizerská 50

Thajsko

Kolektiv autorů

Velký průvodce
National Geographic

Buďte i vy hvězdou Jizerské 50! Závodu, který je
symbolem běžeckého lyžování. Závodu plného
příběhů, výzev i silných zážitků. Závodu s jedinečnou tradicí! Padesátku jezdí profesionálové, slavní
závodníci i obyčejní lidé. A tenhle jedinečný závod
si zaslouží unikátní knihu. Vytvořte si vlastní příběh
a doplňte jej o vzácné historické okamžiky i osobní vzpomínky aktérů závodu v jedinečné dárkové
knize.

Žánr

Obor

Formát

sport

hobby

250 × 250 mm
vázaná

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

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1597-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

24,49 EUR

zahraniční
průvodce

cestování

132 × 213 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
400

–

2

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-264-1594-7

28,49 EUR

Tomáš Garrigue Masaryk

Vychádza 12. 9. 2017

Myslitel a prezident
František Emmert
Pedagog, ﬁlozof, politik, první československý prezident. Tomáš Garrigue Masaryk je osobnost, která se nesmazatelně zapsala nejen do našich
dějin. Tato unikátní publikace mapuje jeho život, ale i dobu, ve které žil: Dětství a studentská léta, přibližuje jeho činnost vědce i politika,
představuje jeho rodinu i blízké spolupracovníky. Poutavý text doprovází přes 400 dobových fotograﬁí i osobní dokumenty jako například
rodný list a diplomatický pas.

Nahlédněte do života prvního československého
prezidenta v exkluzivní výpravné publikaci.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

životopis

životopis

210 × 297 mm vázaná

216

–

1

12+

978-80-264-1599-2

28,49 EUR

Purity
Jonathan Franzen
Pip Tylerová neví, kdo vlastně je. Žije ve squatu a splácí studentskou půjčku. Její matka jí odmítá prozradit totožnost otce i to, kdy se narodila,
protože život jí samotné, stejně jako životy dalších postav, je zahalen tajemstvím. Postupně se mladistvý idealismus, nevinnost a věrnost
střetávají se lží, manipulací i vraždou. Kniha není jen intimní výpovědí o mezilidských vztazích, je také naléhavou výpovědí o světě, ve kterém
žijeme.

Vrcholné dílo jednoho z nejoceňovanějších autorů
současné americké beletrie.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

společenský román

beletrie pro dospělé

165 × 235 mm vázaná

540

–

1

15+

978-80-7473-546-2

18,49 EUR
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Fidget spinner

Život za smích

Kolektiv autorů

Pavel Taussig

Vše, co potřebujete o ﬁdget spinneru vedět! Zajímavé informace, rady a návody, jak vybrat správný
spinner, jak na nejrůznější triky a jak si vyrobit svůj
vlastní, unikátní spinner. Dozvíte se, jaké rekordy se
můžete pokusit se svými spinnery překonat, a všechny svoje úspěchy si můžete zaznamenat do připravených přehledů. Snadno tak zjistíte, jak se vám daří se
v jednotlivých tricích zlepšovat.

Vlasta Burian je v povědomí Čechů znám především jako ﬁlmová hvězda první republiky. I v době
okupace zářil Burian na stříbrném plátně v českých
komediích, které měly u porobeného obyvatelstva
navodit pozitivní pocit a dojem idylického života
v kulisách protektorátu. Je ale tak nesporné, že po
válce odsouzený a zostuzený Burian skutečně kolaboroval? Jaké byly poválečného osudy tohoto herce? Kniha přináší nově objevená fakta a vzpomínky
očitých svědků!

Žánr
životopis

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
176

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0716-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

10,79 EUR

další dětské
knihy

hobby

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
64

–

Pod maskou lži

Katakomby

Kelly Zekasová a Tarun Shanker

Jeremy Bates

Evelyn má dost života podle diktátu konvencemi
svázané společnosti. Když její sestra Rose zmizí,
neváhá a odjíždí ji hledat. Není však jediná. Cestu
jí zkříží Sebastian Braddock, který jí odhalí neuvěřitelnou pravdu – ona i její sestra mají speciální dar
léčit nemocné. Nevěří mu, ale když sama poznává
lidi, kteří dokážou věci přesahující lidské chápání,
začne názor měnit. Dar zvláštních schopností ale
představuje obrovské nebezpečí…

Pod rušnými ulicemi a kavárnami Paříže, kde se
přátelé bezstarostně scházejí na kávu, se skrývá labyrint tunelů, pohřebiště několika milionů mrtvých.
Když se hrdinům dostane do rukou videokamera
s děsivými záběry zoufalé ženy bloudící tmavými
a vlhkými chodbami, skupina kamarádů se vydává
do katakomb odhalit tajemství nahrávky. Nakolik
v něm obstojí a budou se vůbec moci vrátit zpět?

Žánr
romantika,
fantasy

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro mládež
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
304

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-253-3312-9

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

horor

Verum

448

–

1

ISBN

Doporučená cena

8+

978-80-251-4882-2

6,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-766-2

15,99 EUR

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Jaké to je být malým židovským klukem v Sovětském svazu osmdesátých let? A jak to probíhá,
když se rozhodnete emigrovat za oceán do vysněné
země? To vše a ještě mnohem více naleznete v autobiograﬁckém románu Lva Golinkina – skvělého
vypravěče i pozorovatele, mistra břitkého humoru
i nadsázky. Autorova výpověď je neotřelým popisem kulis rozpadajícího se impéria i strastiplné cesty za lepší budoucností a hledání vlastní identity.

Počet stran Ilustrace Vydání
264

–

Vychádza 19. 9. 2017

Obor

Počet stran Ilustrace Vydání

Věk

Lev Golinkin

Jmenuji se Calla Priceová a topím se. Můj nový svět
je temný, temný oceán a všechna tajemství mě tlačí
ke dnu. Můžu vůbec někomu věřit? Už nevím. Lži
jsou jako spirály. Točí se a kroutí, oslepují mě svými
trny a hadími jazyky. A když už si myslím, že jsem
našla pravdu, všechno ze dna vystoupí. A obklopí
mě temnota. Ale pravda mě osvobodí. Je jen kousek
přede mnou, můžu se jí skoro dotknout. Ale i když
září a třpytí se, vidím její blyštivé tesáky a vím, že
mě rozerve. Zničí. Bojíte se? Já ano.

Žánr

Formát

1

Batoh, medvěd a osm
kartonů vodky

Courtney Cole

literatura
pro dívky

Obor

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Vychádza 15. 9. 2017

Vlasta Burian

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

15+ 978-80-7544-393-9

Doporučená cena

Žánr

11,59 EUR

světová
beletrie

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
320

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1613-5

Doporučená cena

14,49 EUR

23

Jak si hýčkat zdravá střeva

První na zabití

Proč střeva ovlivňují náš
zdravotní stav i hmotnost

Andrew Peterson
Je tomu deset let, co po nezdařené operaci v Nikaragui skončila pro specialistu zvláštních operací
Nathana McBridea kariéra u CIA. Svých schopností
a zkušeností nyní využívá v soukromém sektoru –
až do noci, kdy ho bývalý ředitel FBI Frank Ortega
požádá o službu. Federální agent pracující v utajení
totiž zmizel – spolu s tunou Semtexu – a Ortega je
potřebuje nalézt. Pro něj je tato operace osobní –
pohřešovaný agent je jeho vnuk. A Nathan McBride
je podle něj jediný muž, který ho může zachránit.

Adrian Schulte
Díky této knize pochopíte podstatu trávicího procesu, co přesně se v našem žaludku a střevech
odehrává a jak velký vliv to má na všechny další
procesy v lidském těle. Zjistíte, které nemoci pocházejí ze špatného stavu střev, jak tento stav napravit
a své trávení dostat znovu pod kontrolu. Naučíte se
správné stravovací návyky, a můžete využít v knize
uvedený 10denní ozdravný program pro svá střeva.
Autor je zkušený lékař snažící se šířit osvětu v oblasti
vztahu správné výživy a zdraví střev.

Žánr

Obor

zdraví pro
každého

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

zdraví
145 × 205 mm
a životní styl brožovaná

184

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1616-6

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

thriller

Vietnam

Obor

Formát
132 × 213 mm
brožovaná

Vychádza 19. 9. 2017

376

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

18+ 978-80-264-1620-3

15,49 EUR

Jak se vyznat ve spletitém světě současného umění? Zvolit si zasvěceného průvodce, který poodhalí
jeho nejpozoruhodnější zákoutí a dovede čtenáře
k vytvoření vlastního úsudku. Právě historik umění a kurátor, Alistair Hicks, v bohatě ilustrovaném
průvodci představuje nejen nejznámější „západní“ umělce, ale poodhalí i svět umění Afriky, Asie
a Blízkého východu. Současné umění uvádí do
dobového a místního kontextu a portréty umělců
doplňuje osobními postřehy.

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

cestování

Počet stran Ilustrace Vydání

Alistair Hicks

James Sullivan

Žánr

Formát

Průvodce světem
současného umění

Velký průvodce
National Geographic

zahraniční
průvodce

Obor

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
272

–

2

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-264-1612-8

Žánr

Obor

Formát

výtvarné umění a kultura 170 × 240 mm
umění
brožovaná

24,49 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
232

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7473-558-5

16,49 EUR

Kronika bolševismu
Komiksový příběh: Jak to bylo doopravdy se slavnou VŘSR
Zdeněk Ležák
V jaké situaci se nachází Rusko v říjnu 1917? Válkou vyčerpaná země se zbavila carského samoděržaví, nadále ale bojuje proti mocnostem.
Přichází bolševická revoluce! Sledujte, jak vzniká první stát pod diktaturou proletariátu. A nahlédněte do života Lenina, ale i do 19. století,
kdy se rodí socialismus, z něhož vzklíčí komunismus, marxismus, leninismus a další ismy. Zní to jako encyklopedie? Kdepak! Tohle všechno tu
projdete zábavně a komiksově!

Prozkoumejte naše neveselé dějiny.
Vtipně a svižně. Komiksově!

24

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

komiks

komiks

210 × 297 mm vázaná

160

Jakub Dušek

1

15+

978-80-266-1172-1

16,49 EUR

Knižné novinky September 2017

Letargie

Neublížíš

Antonín Mazáč

Fascinující příběhy lékaře, který
operuje lidské mozky

Když se objeví mrtvola muže s přezdívkou „oko
ulice“, řeší vyšetřovatelé případ jako standardní
vraždu. Brzy ale následuje další brutální čin. A obětí
je opět pochybná existence, která to hrála na obě
strany. Je jasné, že vrah si vybírá podle speciﬁckého klíče. Policie požádá o pomoc Alexandra Krause,
jenž míval na starosti „práskačskou“ agendu. V současnosti píše krimi články do novin a potýká se
s vlastními problémy. Zvládne návrat do kalných
vod karlovarského podsvětí?

Henry Marsh
Jaké to je být neurochirurgem, lékařem, co operuje
lidské mozky? Jaké to je mít něčí život doslova ve
svých rukou? Řezat do něčeho, co vytváří myšlenky,
pocity a rozhodnutí? A jaké to je žít s vědomím viny,
když se operace nezdaří? Jeden z nejvýznamnějších
britských neurochirurgů Henry Marsh líčí upřímně
a otevřeně mrazivou radost z operování a předkládá
čtenářům úchvatné příběhy, v nichž rekapituluje
svůj profesní i osobní život a v nichž nechybí ani
černý humor.

Vychádza 19. 9. 2017

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
544

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0717-7

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

non-ﬁction

poznání,
vzdělání

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
296

Bedekr: Francie

Kmen

Šimon Tatíček

Všichni chceme někam patřit

0blíbený a zábavný cestopis s konkrétními radami
a tipy pro cestovatele podle TV cyklu přichází opět
v knižní podobě! Tematický okruh „sladké Francie“
si klade za cíl přiblížit to nejzajímavější z měst,
oblastí a krajů, které k němu promlouvají z vinět
proslulých vín, názvů kuchařských receptů, ale také
z oblíbených ﬁlmů nebo jmen renomovaných umělců. A také ukázat, jak v dané lokalitě strávit čas co
nejefektivněji a dopřát si přitom originální cestovatelské zážitky.

Sebastian Junger

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0664-5

Doporučená cena

15,49 EUR

Vychádza 22. 9. 2017

Moderní člověk žije v komfortu, o kterém se předchozím generacím ani nesnilo. Ale pořád má pocit,
že mu něco chybí. Proč? Chybí mu totiž něco, co má
každý z nás hluboce zakódováno v genech a bez
čeho se nám žije strašně těžko – je to pocit, že někam patříme, že jsme příslušníky nějakého „kmene“,
který za námi stojí, který se postará o nás a naše
blízké.

Podle atraktivního
TV cyklu

Žánr

Obor

Formát

zahraniční
průvodce

cestování

125 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
176

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7448-072-0

Doporučená cena

10,79 EUR

Žánr

Obor

Formát

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Bezesný

Voyeurův motel

Druhý díl mezinárodního
norského krimi bestselleru
Říše milosti.

Gay Talese

Jsou skladby, které vám zní v hlavě, ale nedokážete
si je zařadit. Co když je taková melodie klíčem k vyřešení vraždy? Na mýtině v lese je nalezeno mrtvé
tělo zpěvačky a na něm je položená hrací skříňka.
K případu je povolán inspektor Odd Singsaker s kolegyní Felicií Stoneovou. Vzápětí je objevena další
mrtvola. Jde o nového sériového vraha? A jakou
roli v tom hraje tajemná ukolébavka, která případy
spojuje?

Žánr

Obor

Formát

beletrie pro 145 × 205 mm
dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
336

–

160

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-2650-668-3

Doporučená cena

10,79 EUR

Obyčejný motel, jednadvacet pokojů, tucet falešných větracích průduchů a jeden voyeur… Gerard
Foos si koupil motel, aby mohl sledovat lidi při
sexu a vést o tom podrobné záznamy. Ale viděl
toho mnohem víc… Byl fascinován pozorováním
chování a jednání jednotlivých hostů, ale často
nezůstal jen u toho… Po více než třiceti letech se
autor rozhodl porušit slib mlčenlivosti a popsat své
setkání s Gerardem i to, co se v motelu ve skutečnosti stalo…

Jørgen Brekke

thriller

Počet stran Ilustrace Vydání

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-769-3

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

román

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-771-6

Doporučená cena

11,99 EUR
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Křišťálové království
Amanda Hockingová
Bryn Avenová, neprávem obviněná z vraždy a velezrady, je na útěku. Může jí pomoct jen její největší nepřítel, úžasný a záhadný Konstantin
Black. Je jejím jediným spojencem v boji proti těm, kteří si uzurpovali její království a kteří hrozí zničit vše, co je jí drahé. Může mu ale doopravdy věřit? Když se Bryn snaží očistit své jméno, zároveň přitom odkrývá nejtemnější tajemství vládce Kaninu. Nic není takové, jak se zdá, ale
jisté je jedno: chystá se velká bitva, a až skončí, nic už nebude jako dřív…

Vychádza 26. 9. 2017

Závěrečný díl trilogie
Kroniky Kaninu ze světa Tryllů.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

fantasy

beletrie pro mládež

130 × 200 mm vázaná

352

–

1

12+

978-80-7544-395-3

11,99 EUR

Stránky světa –
Noční země

Nevěsta –
uživatelská příručka

Kai Meyer

Jak dobře připravit, přežít a užít
si ten nejdůležitější den v životě

Furia je na nejlepší cestě stát se skvělou bibliomantkou a proniká stále více a více do magického světa
knih. Ale celému světu starých knihoven a mocných
knižních svazků vládnou tři tyranské rody. Scházejí
se v tajné komnatě, kde rozhodují o osudu bibliomantů i exlibris. Ale Furia a její přátelé se tyranské
vládě nehodlají podvolit, a tak vyrážejí na dobrodružnou výpravu přes několik refugií, aby zničili
centrum moci. A přitom narazí na největší tajemství
světa bibliomantiky.

Žánr
fantasy

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Carrie Denny
Jak naplánovat, připravit a naplno prožít svůj nejšťastnější den v životě, aniž by se z vás stal uzlíček
nervů! Tento manuál v kostce a s humorem pokryje
všechny problémy a témata, se kterými se po dobu
svatebních příprav můžete setkat. Od stanovení
vhodného termínu svatby, sestavení seznamu svatebních darů i hostů, zasedacího pořádku, výběru
oblečení a svědků, nezbytného papírování… až
po rady, co s rozhádanými příbuznými nebo jak
předejít trapasům u svatební hostiny.

Počet stran Ilustrace Vydání
424

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-7544-396-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

partnerské
vztahy, humor

ostatní

127 × 178 mm
brožovaná

Originální textilní techniky

Obor

Formát

hobby

210 × 270 mm
vázaná

26

–

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1615-9

Doporučená cena

11,99 EUR

Téma občanské války v Sýrii plní již několik let
zpravodajské relace sdělovacích prostředků. Sledujeme reportáže, dozvídáme se o postojích politiků,
nicméně celý konﬂikt už vnímáme spíše jako sled
děsivých čísel. Co je však za těmito čísly? Jsou to především osudy konkrétních lidí, kterým válka sebrala
domov, blízké, lidskou důstojnost či je donutila
k hromadné emigraci. A právě o těchto lidech je tato
kniha. Kniha sestávající z osobních výpovědí, které
lépe než než co jiného ilustrují, co je skutečně válka.

Počet stran Ilustrace Vydání
128

–

Janine di Giovanni

Barvení, batika, malování voskem, ﬁlcování,
tisk – s látkami můžete doslova kouzlit. Nové
přepracování autorčina původního titulu Kouzlení
s hedvábím nabízí velké množství technik, postupů
i konkrétních projektů doplněných o srozumitelné
a názorné fotonávody. Naučíte se, jak ke zdobení
textilu používat nejrůznější materiály od vosku,
přes přírodniny, keramickou hlínu, barvy a tiskátka,
až po ﬁlc. Osvojíte si léty prověřené postupy i jejich
originální variace.

Žánr

224

To ráno, kdy si pro nás
přišli...

Alena Grimmichová

hobby

Počet stran Ilustrace Vydání

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1610-4

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

světová
historie

historie a
military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
208

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1614-2

Doporučená cena

11,99 EUR
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Hrobník a jiné mystické
povídky

Mariam Petrosjanová

Zdeněk Antonín Jirotka

Obyvatelům Domu se krátí čas. Ukončení, událost
tak strašlivá, že se o ní pro jistotu nemluví ani šeptem, už brzy vyžene děti z Domu do nelítostných
spárů světa tam venku. Existuje nějaká šance, jak
se tomuto osudu vyhnout? Existuje možnost úniku?
Existuje cesta, která nevede ven z Domu, ale… jinam? Zdá se, že ano, ovšem každého, kdo se po ní
bude chtít vydat, to bude něco stát. A někoho to
možná bude dokonce stát úplně všechno.

Povídkový detektivní soubor, jehož tématem je
smrt ve všech svých podobách – vždy ale způsobená rukou násilníka. Mnohdy dávno uzavřené či promlčené zločiny na životech znovu ožívají a nabývají
děsuplných kontur ve světle nových poznatků a posilují vědomí, že zlo odpradávna provázejí obyčejné
lidské vlastnosti – žárlivost, strach, pomsta a touha po mamonu či moci.

Žánr
fantasy

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
brožovaná

432

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-253-3324-2

názov

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

detektivka,
povídky

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

dátum vydania

Vychádza 29. 9. 2017

Dům, ve kterém...
Prázdná hnízda

Počet stran Ilustrace Vydání
176

–

ean

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-774-7

9,99 EUR

cena

5. 9. 2017

7,99 EUR

Soﬁin svět

5. 9. 2017

10,79 EUR

Jawa

5. 9. 2017

16,99 EUR

Opravy traktorů Zetor

5. 9. 2017

12,99 EUR

Pes baskervillský A1/A2

5. 9. 2017

7,99 EUR

Japonsko za zrcadlem

12. 9. 2017

11,59 EUR

Hrobka – Příběhy a vize z let 1917–1920

12. 9. 2017

10,79 EUR

Měsíční močál. Příběhy a sny z let 1921–1925

12. 9. 2017

11,99 EUR

Stín z času. Příběhy a střípky z let 1931–1935

12. 9. 2017

15,49 EUR

Volání Cthulhu - Spisy 3/II

12. 9. 2017

11,99 EUR

Volání Cthulhu Spisy 3/I

12. 9. 2017

12,99 EUR

Hadí žena

15. 9. 2017

16,49 EUR

Italština pro samouky a věčné začátečníky

19. 9. 2017

21,99 EUR

Python 3

22. 9. 2017

28,49 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dotlače

Řvi potichu, brácho

27

