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Deväť brestov

Viac na strane
Vychádza 25. 10. 2019
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ravený dobyť
Robert Bryndza je prip
rom s novou
svet ďalším bestselle
Marshallovou!
vyšetrovateľkou Kate 11

Aj my máme svoje
rebelky!

Kniha sa volá inak, ako podobné publikácie. Poetický názov Kvapky na kameni vymyslela česká autorka Kamila Musilová,
ktorá sa nechala inšpirovať výrokom politickej aktivistky z Guatemaly Rigoberty

Zaklínač - BOX

Tešíme sa, že si tieto príbehy budete môcť
prečítať. A že vo vás zanechajú silné stopy...

Tichá pacientka

Sapkowski Andrzej
Siahnite po doplnenom vydaní kultovej ságy Zaklínač z pera majstra Andrzeja Sapkowského. Box obsahuje všetkých
8 kníh o zaklínačovi Geraltovi z Rivie. Bielovlasý lovec netvorov Geralt z Rivie známy ako zaklínač, čaká na narodenie
prorokovaného dieťaťa. To bude mať moc zmeniť svet, nik však netuší, či sa obráti k dobru alebo k zlu. O hlavu očakávaného dieťaťa bojuje priveľa živlov a Geralt dostal za úlohu ochrániť dieťa za každú cenu. Čo môže byť problém, keďže
zaklínač nikdy neprehráva.

Box obsahuje všetkých 8 kníh o zaklínačovi
Geraltovi z Rivie.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

Séria

ISBN

Odporúčaná cena

Román, svetová beletria,
fantasy, svetová próza

Beletria pre dospelých

BOX

BOX

Karol Chmel

15

Zaklínač

978-80-259-1086-3

95,90 €

Michaelides Alex
Alicia Berensonová je zdanlivo dokonale šťastná: slávna maliarka obklopená luxusom, vydatá za vychyteného módneho
fotografa, ktorého nadovšetko miluje. A predsa jedného večera z neznámych príčin svojho muža chladnokrvne zavraždí.
Do hlavy mu vypáli päť rán a odvtedy neprehovorí. Psychoterapeuta Thea Fabera Aliciin osud fascinuje a keď dostane
príležitosť s ňou pracovať, urobí všetko pre to, aby začala rozprávať. No čo ak je cena za pravdu je privysoká? Čo ak by bolo
najlepšie, keby nikdy neprehovorila?

Vychádza 04. 10. 2019

Bol to jeden z najväčších projektov, do akého sme sa pustili a sme radi, že konečne
uzrie svetlo sveta. Že si dievčatá, ženy, ale
aj muži a chlapci budú môcť prečítať päťdesiat parádne napísaných a krásne ilustrovaných príbehov českých a slovenských
rebeliek. Téma silných žien je aktuálne
módna, čo je len dobre, naša kniha je však
výnimočná v tom, že má dve jazykové mutácie – českú a slovenskú, že na nej pracovalo deväť slovenských a českých autoriek
(spomeňme aspoň tie u nás najznámejšie
- Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková), pridalo sa 28 ilustrátoriek
z oboch krajín, tri redaktorky z českého aj
slovenského Albatrosu, dizajnérka Mária
Rojko a dokonca aj autorka písma Johana
Biľak Balušíková je Slovenka!

Menchú Tumovej. „Som ako kvapka vody
na kameni. Kvapká stále na to isté miesto,
necháva tam stopu. A aj ja nechávam stopu v srdciach mnohých ľudí,“ vyjadrila sa
držiteľka Nobelovej ceny za rok 1992 a
bojovníčka za ľudské práva a rovnoprávnosť Indiánov. „Názov je presný a krásny,“
dopĺňa rešpektovaná slovenská spisovateľka Monika Kompaníková. „Vystihuje nielen životy vybraných hrdiniek v knihe, ale
v širšom zmysle aj životy všetkých žien a
možno aj dievčat, ktoré bývajú neviditeľné,
jemné, ale to, čo zanechávajú za sebou, je
nesmierne dôležité.“

Psychologický triler, ktorý žne úspechy po celom svete.

Kamila Musilová (vľavo) a Monika Kompaníková.
Foto: ŠTEFÁNIA KAŽIMÍROVÁ

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Detektívka, triler, psychologický
román, svetová beletria

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm
viazaná

352

Ina Martinová

15

978-80-566-1219-4

12,99 €

Marcipán má veľký plán
Csontosová Zuzana

Kontakty

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 461 06 596
www.albatrosmedia.sk
Tel.: 02/4445 2048
E-mail: backoffice@albatrosmedia.sk

Centrálny sklad DISTRI.SK

Príjem reklamácií:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
Otváracia doba: 8:00 – 16:00
Sklad: Zuzana Čmiková sklad@albatrosmedia.sk

e-mail: info@albatrosmedia.sk
Všetky vratky či reklamácie posielajte na adresu skladu.

Marcipán je labradorský retriever, ktorého si panička s láskou chová a rozmaznáva. Neexistuje preňho iný svet než
v obklopení načuchraných plyšových vankúšikov. Raz však v televíznych správach zahliadne, ako iný pes zachraňuje
topiaceho sa chlapca, a vtedy sa zrodí jeho túžba pomáhať a nielen bezcieľne polihovať, chrúmať granuly a nechať sa
mojkať paničkou. Utečie z pohodlia domova a vrhá sa do nepoznaného, aby si splnil zrodený sen.

Čo sa stane, keď si rozmaznaný labrador začne
plniť sen byť záchranárom?

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 Október 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo, príbehy
o zvieratách

Beletria pre deti

155 × 215 mm
viazaná

80

Mészárosová Marta

7

978-80-566-1285-9

9,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Za dobrotami sveta
s kuchárom Adamom

Za dobrodružstvami sveta
s cestovateľkou Lenkou

Každý klame

Mladá, krásna, úspešná

Stephens-Davidowitz Seth

Kalb Alanna

Sekaninová Štěpánka

Haraštová Helena

Variť, pražiť, miešať, piecť a ochutnávať, to
mám veľmi rád, vraví si malý kuchárik Adam,
keď vyráža na cestu, aby objavil tú najzaujímavejšiu chuť sveta. Chce sa toho veľa naučiť,
pretože raz si otvorí svetoznámu reštauráciu
a získa množstvo medailí. A aj michelinskú
hviezdičku! Adam práve opustil Európu a mieri
ďalej do sveta. Tak na čo čakáte? Nalaďte si
brušká na všetky jedlá sveta a ponáhľajte sa
za ním! Možno ho na stránkach tejto knihy pre
všetky maškrtné jazýčky dobehnete.

To, že nosím tylovú sukničku a mám rada ružovú
farbu, ešte neznamená, že som bojko, hovorí si
dievčatko Lenka, keď na svojej roztomilej kolobežke vyráža na veľkú výpravu na tie najdobrodružnejšie a niekedy aj veľmi nebezpečné miesta
sveta. Potápanie sa so žralokmi, prechádzanie
skleneného mosta, jazda po ferate smrti? Pre
krehkú cestovateľku to nie je žiadny problém!
Odvážite sa ísť s ňou? Stačí tak málo – nechať
strach doma a otvoriť prvú stránku knižky. Dobrodružstvo si vás už privolá samo!

Kniha ponúka fascinujúce, prekvapujúce a niekedy aj smiešne nahliadnutia do všetkého, od
ekonómie po etiku, šport, od rasy po pohlavie a
ďalšie, všetky čerpané zo sveta big data. Ovplyvňuje to, kam chodíte do školy, akí ste v živote
úspešní? Uprednostňujú rodičia tajne synov
pred dcérami? Ovplyvňujú násilné filmy mieru
kriminality? Každý z nás je obklopený veľkými
dátami a ich vplyv sa znásobuje. Kniha Každý
klame nás vyzýva, aby sme premýšľali inak o
tom, ako vidíme svet.

Túžite byť za dámu, ale...! Neviete si zorganizovať kabelku a stále v nej máte plno zbytočných
harabúrd? Panikárite, keď musíte pozdĺžne zaparkovať? Už vás umára pracovať za almužnu,
ale neviete, ako si vypýtať vyšší plat? Tento
unikátny sprievodca ponúka riešenie na všedné
ženské patálie. Vďaka nemu budete v každej
chvíli pôsobiť mlado, krásne a úspešne. POZOR:
Obsahuje všetko, čo ste vždy chceli vedieť, ale
báli ste sa opýtať.

Žáner

Sekcia

Formát

Odporúčaná
cena

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

30

Cenkl
Jakub

Alena
Naďová

6

978-80-00-05490-2

Ďalšie detské Populárno 257 × 228 mm
knihy - náučné pre deti
viaznaá

9,99 €

Zvieratká na safari

Sekcia

Formát

Odporúčaná
cena

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

30

Cenkl
Jakub

Alena
Naďová

6

978-80-00-05489-6

Ďalšie detské Populárno 257 × 228 mm
knihy - náučné pre deti
viaznaá

9,99 €

Minecraft Kroniky
Woodswordu 2 - Noc
netopierov

Kubašta Vojtěch
Už ste niekedy boli v Afrike? Že nie? Tak
neváhajte a pripojte sa k našej partii zvieracích kamarátov! Spoznáte nielen africké
zákutia, ale aj miestnu zverinu. Stačí
otvoriť túto zábavnú interaktívnu knihu
slávneho českého výtvarníka Vojtěcha
Kubaštu, s ktorého knihami vyrastali celé
generácie detí, a v okamihu sa ocitnete
priamo v Afrike. Sami budete prekvapení,
ako to celé dopadne

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Beletria
pre deti

253 × 193 mm
viazaná

12

Kubašta
Vojtěch

3

978-80-00-05344-8

9,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

272

18

978-80-566-0883-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

14,49 €

Moderná
žena

Zdravie a
životný štýl

90 × 145 mm
viaznaá

144

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

144

Minecraft

8

978-80-252-4634-4

7,99 €

Detektívka, triler, psychologický román,
svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 230 mm brožovaná

344

Monika Jurovčáková

15

978-80-566-1283-5

13,99 €

Minecraft - Atlas

Mapleová Daphne

Coats Lucy

Sekaninová Štěpánka

Psí klub, ktorý založila Kim so svojimi kamarátkami Taylor a Sašou, funguje perfektne. Ich
novou klientkou sa dokonca stala ich obávaná
učiteľka pani Bensonová, ktorá sa ujala vystrašeného šteniatka. Malý jorkšírik potrebuje
mimoriadnu starostlivosť a Kim môže predviesť
svoj talent. Horšie je to však s jej prospechom.
Napriek všetkej snahe sa jej v škole veľmi nedarí.
A tak rodičia prídu s nápadom, že by mohla prestúpiť na školu v susednom meste. Kim je zdrvená. Musela by totiž opustiť aj milovaný psí klub.

Uzdravovať v ríši mŕtvych? Ťažká úloha! Démona si predvolal samotný boh podsvetia – mocný
Hádes. Jeho trojhlavý pes Kerberos totiž nie je
po návrate zo sveta živých vo svojej koži. Namiesto toho, aby strážil bránu do ríše mŕtvych,
kýcha a neznesiteľne zavýja. Hádes má z toho
nervy a od Démona chce, aby vo svojom kufríku
našiel liek, ktorý by psa vyliečil. Lenže keď sa mu
to nepodarí, môže skočiť všelijako...

Chceli by ste sa vydať na malé mestské dobrodružstvo? Triasť sa od zimy v ľadovom Jakutsku, zohriať sa v púštnom meste Jazd, alebo
nazrieť do budúcnosti v meste Konza? Poďte a
pridajte sa k našim malým cestovateľom. Len
otvorte prvú z bohato ilustrovaných stránok tejto knihy a nechajte sa očariť zhonom metropol
všetkých kútov sveta.

Ste pripravení na epické dobrodružstvo? Objavujte tajomný svet Minecraftu pomocou krásnych, ručne kreslených máp každého biómu. V
rukách držíte životné dielo prieskumníka, ktorý
sa vydal na dobrodružnú výpravu za tou najcennejšou korisťou Minecraftu.

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
viaznaá

208

Métayerová
Annabelle

Katarína
Lalíková

9

978-80-566-1281-1

4

7,99 €

Počet strán

Populárno - 148 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Príbehy veľkých
a malých miest

Formát

Odporúčaná cena

Napínavý triler plný záhad a šokujúcich prekvapení
z atraktívneho umeleckého prostredia od
najpredávanejšieho francúzskeho autora

Beštie z Olympu 2 Hádesov pes

Sekcia

ISBN
978-80-566-1286-6

V Paríži, uprostred rozkvitnutej aleje, sa skrýva krásny ateliér. Zhodou okolností sa v ňom rovnakom čase ocitne mladá londýnska
policajtka Madeline a mizantropický spisovateľ Američan Gaspard. Ateliér patril Seanovi Lorenzovi, maliarovi s tragickým osudom.
Zomrel pred rokom, utrápený vraždou svojho syna, a zanechal po sebe záhadu zmiznutých obrazov. Madeline a Gaspard sa rozhodnú
spoločnými silami jeho výnimočné diela vypátrať. Prípad však skrýva desivé tajomstvo, ktoré navždy poznačí ich osudy...

Psie záchranárky 4 Šteniatko pre šťastie

Žáner

Vek

Katarína Slivková 15

Musso Guillaume

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, skupinka mladých hráčov Minecraftu, prenikla priamo do
hry a dostala sa do nebezpečnej spoločnosti. Sú
zombie a netopiere naozaj tým najhorším, čo ich
v hre o prežitie môže stretnúť?

Žáner

Sekcia

Ateliér v Paríži

Kolektív

Obrázková
kniha

Žáner

a osobný 145 × 205 mm
Osobný rozvoj Kariéra
rozvoj
viaznaá

Vychádza 11. 10. 2019

Vychádza 04. 10. 2019

Žáner

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

7,99 €

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

130 × 193 mm
viazaná

152

Bean
Brett

Zuzana
Štelbaská

8

978-80-566-1280-4

Odporúčaná cena

7,99 €

Knižné novinky Október 2019

Žáner

Sekcia

Ďalšie detské
Populárno knihy
náučné pre deti

Kolektív

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

215 × 280 mm
viazaná

68

Cenkl
Jakub

6

978-80-00-05639-5

7,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno - 191 × 243 mm
Encyklopédia náučné
pre deti brožovaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

136

Minecraft

8

978-80-252-4685-6

11,99 €

5

Kvapky na kameni

10 odvážnych expedícií

Mestské legendy

Stromstadová Pia

Linhart Jiří

Neil Armstrong bol prvý človek, ktorý stál na
Mesiaci. Ellen MacArthurová oboplávala celkom
sama na plachetnici celú zemeguľu. Alan Eustace zoskočil v špeciálnom skafandri z výšky nad
40 000 metrov. A nikto nezostúpil tak hlboko
pod zem ako Gennadij Samochin. Čo v týchto ľuďoch vyvoláva túžbu objavovať miesta, kam sa
doteraz nikto neodvážil? Túžbu vyšplhať sa najvyššie, potopiť sa najhlbšie, vydať sa na vlastné
nebezpečenstvo do nehostinných oblastí, hoci
hrozí, že sa nevrátia živí a zdraví?

Možno si myslíte, že mestá sú vlastne dosť nudné. Hľadať v nich nejaké tajomné a hrôzostrašné
príbehy? Kdeže! Ak patríte k ľuďom s rovnakým názorom, veľmi sa mýlite. Kniha Mestské
legendy vás zavedie do tmavých zákutí miest
a priamo pred vašimi očami doslova zosnuje
sieť tých najznámejších, ale aj menej známych
mestských legiend. Čierna volga? Polnočný
autobus? Smrtiaci hotelový ventilátor? Ak sa
nebojíte, vydajte sa po stopách novodobých
povestí a mýtov.

Kompaníková Monika a kolektív
Príbehy päťdesiatich žien a dievčat z Čiech a Slovenska, ktoré posúvali hranice. Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovali za práva žien, snažili sa uplatniť v umení, športe alebo vo vede. Niektoré z
nich používali aj naozajstné zbrane, no väčšina z nich len svoj hlas, svoj um, vytrvalosť. A lásku, lásku k umeniu, k ľuďom, ku svojej krajine. Niektoré známe, iné zabudnuté, no všetky si zaslúžia našu
pozornosť, pretože ako kvapky na kameni, krôčik po krôčiku, prešliapali cestičku tým ďalším.

50 príbehov českých a slovenských rebeliek

Vychádza 11. 10. 2019

Žáner

Sekcia

Populárno Encyklopédia náučné
pre deti

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

163 × 230 mm
viazaná

64

Bredesen
Trond

10

978-80-566-1284-2

Odporúčaná cena

Žáner

7,99 €

Detské
knihy

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

48

Mazal Miloš

12

978-80-00-05588-6

7,99 €

Populárno - 215 × 280 mm
náučné pre deti
viazaná

Ilustrovaný atlas najrozkošnejších mláďat
Vedeli ste, že mláďatá ťavy sa rodia bez hrbu? Že malé morské koníky privádza na svet samec? A že niektoré žraloky majú dve maternice? Táto knižka je plná najrozmanitejších mláďat, ktoré sa bezpochyby ponášajú na svojich milujúcich rodičov. Ale čuduj sa svete, aj
mláďatko najdesivejšieho tvora na svete je krásne a rozkošné.

Vychádza 18. 10. 2019

Vychádza 18. 10. 2019

Säfströmová Maja

Tretia kniha z úžasnej série nevšedných atlasov
od obľúbenej švédskej autorky!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Humor pre deti, encyklopédia

Beletria pre deti,
populárno - náučné pre deti

150 × 190 mm viazaná

112

Magdaléna Poppelková

8

978-80-566-1333-7

8,99 €

Búrka a veľryba

Labková patrola - Knižka
na celý rok

Davies Benji

Kolektív

Noi sa každé ráno po ockovom odchode do
práce cíti opustený. No len do toho dňa,
keď sa objaví na brehu mora veľrybie mláďa. Takúto kamošku však pred ockom asi
dlho neutají…

Tím neohrozených šteniatok vyráža do akcie!
Užite si s Labkovou patrolou veľa zábavy a pustite sa do riešenia úloh s obľúbenými hrdinami
v hlavnej úlohe. S knižkou plnou hier a skvelých
šteňacích dobrodružstiev sa rozhodne nudiť
nebudete!

Výnimočná kniha o výnimočných ženách od výnimočných autoriek.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

278 × 245 mm
viazaná

32

Davies
Benji

3

978-80-566-1172-2

8,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

216 × 285 mm
viazaná

6

Počet strán Vek
72

5

ISBN
978-80-252-4732-7

Odporúčaná cena

9,99 €

Knižné novinky Október 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Obrázková kniha, ďalšie detské knihy

Beletria pre deti,
populárno - náučné pre deti

185 × 250 mm viazaná

224

8

978-80-566-1282-8

18,49 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Disney - Najmilšia zbierka
rozprávok

Reštaurácia The Hills

Kolektív

Kolektív

Máte v rodine či medzi priateľmi vášnivého krížovkára? Urobte mu radosť darčekovou kolekciou
krížoviek, plnou zaujímavých informácií z rôznych
oblastí! V ich tajničkách sa ukrývajú nielen pozoruhodné kuriozity o najobľúbenejšom horúcom
nápoji, ale aj mnohé tipy a rady či recepty s hubovými špecialitami. Na svoje si navyše prídu aj
milovníci osemsmeroviek. Príjemné lúštenie!

V tejto knihe sa ukrýva osemnásť najmilších
rozprávok z dielne Walta Disneyho od Pinocchia
až po Ľadové kráľovstvo! Vytaste meč v dobrodružnom boji s kapitánom Hákom. Pridajte sa k
džinovi a Aladinovi, ktorí porazili zlomyseľného
Džafara. Zistite, čo znamená ’ohana s Lilo a so
Stitchom. Každá z týchto čarovných rozprávok
vám pripomenie nezabudnuteľné scény z ich filmového spracovania. Zažite úžasné chvíle s najslávnejšími hrdinami z Disney filmov!

Reštaurácia The Hills v Osle je starosvetská: v 19. storočí ju založil Angličan Hill. Všetko o nej a jej návštevníkoch sa dozvieme z rozprávania čašníka, záhadnej postavy, ktorá však o sebe a svojom živote neprezradí vôbec nič. V tomto ošumelom mikrosvete sa udržuje
idea starej Európy. Panuje tu osvedčený poriadok, všetko má svoje miesto a zvonka sem prenikne len sotvačo. Hrozba nepokoja a
zmeny sa však jedného dňa objaví, keď starostlivo vybudované usporiadanie naruší nečakaný hosť.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Hry a krížovky

Hobby

145 × 205 mm
box

BOX

15

858-60-196-1030-7

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

11,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

222 × 233 mm
viazaná

304

4

978-80-252-4645-0

Uväznený vo videohre

Chajda Radek

Brady Dustin

Vieš, ako funguje teplomer? Ako vyrobiť malé
tornádo? Alebo ako pracuje potrubná pošta?
Toto všetko a ešte omnoho viac si môžeš ľahko
vyskúšať! 120 pokusmi ťa bude sprevádzať profesor Hókus Pokus. Na pokusy ti budú stačiť bežne dostupné pomôcky, ako PET fľaše, povrázky,
staré noviny či kartónové obaly. Dozvieš sa, ako
si vyrobiť papier, vodné hodiny alebo jednoduchý vysávač. Zistíš, prečo sa ponorka potopí a
znova vypláva alebo ako funguje Archimedova
skrutka.

Jesse Rigsby neznáša videohry – a má na to
dobrý dôvod. Jedna sa ho totiž snaží zabiť…

Sekcia

Formát

Hravá
veda

Výchova a
pedagogika

170 × 240 mm
brožovaná

Počet strán
128

Originálny a zábavný komorný román od oceňovaného
nórskeho výtvarníka a spisovateľa

Odporúčaná cena

Veda hrou

Žáner

Faldbakken Matias

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

14,99 €

Román, psychologický román,
spoločenský román, humor

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

232

Miroslav Zumrík

15

978-80-566-1337-5

12,49 €

Smrť pani Westawayovej
Ware Ruth
Jedného dňa, ktorý sa začne ako každý iný, Hal dostane záhadný list, podľa ktorého je vraj dedičkou veľkého imania. Veľmi rýchlo
však zistí, že list bol poslaný nesprávnej osobe, ale uvedomí si, že vďaka svojim špeciálnym schopnostiam vykladačky tarotových
kariet by mohla poľahky prísť k veľkému majetku. Zanedlho sa objaví na pohrebe zosnulej osoby, kde na ňu doľahne ťažké zistenie,
že na celej tejto zvláštnej situácii, kde ide o dedičstvo, niečo veľmi nesedí...

Po tom, čo Jesseho a jeho kamoša Erica vtiahne do svojich útrob videohra Full Blast, ocitnú
sa uväznení v nebezpečnom svete plnom
hrôzostrašných mimozemšťanov. Hoci lietať
s jetpackom na chrbte či strieľať z blastera
môže znieť ako vzrušujúce dobrodružstvo,
Jesse a Eric čoskoro zisťujú, že Full Blast nie je
len obyčajná hra. A čo ak v nej zostanú uväznení naveky?

Vek
7

ISBN
978-80-566-1336-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 €

Príbehy
detí

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viaznaá

Pútavý triler od Agathy Christie našich
čias, ktorý nepustíte z rúk.

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

144

Brady
Jesse

Katarína
Cigánová

8

978-80-566-1335-1

8,99 €

Detektívka

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

392

Marína Gálisová

15

978-80-566-1344-3

13,99 €

Posledný Namsara - Iskari 1

Melmoth

Ciccarelli Kristen

Perryová Sarah

Prvý diel fantasy trilógie, v ktorej vedú ľudia vojnu s drakmi. A jedno dievča ich má za úlohu všetkých zabiť. Princezná Asha je najobávanejšia lovkyňa drakov. Privoláva ich rozprávaním legiend, ktoré síce drakov prilákajú, ale zároveň im dodávajú dávno zabudnutú
moc – opäť chrlia oheň. Ignoruje tak kráľove príkazy. Staré legendy totiž stáli kráľovnú život. A takmer aj Ashu. Keď jej kráľ prikáže
skoliť obávaného prvodraka Kozua, Asha zacíti príležitosť ako splatiť dlh svojmu mestu a kráľovstvu.

Helen Franklinová už pred mnohými rokmi odišla z Anglicka. V Prahe, kde pracuje ako prekladateľka, našla pokojné útočisko. To sa
však zmení, keď jej priateľ Karel objaví v knižnici zvláštny list, spoveď a záhadné varovanie pred Melmoth, temnou bytosťou , ktorá
sa objavuje v ľudových legendách a obskúrnych rozprávkach. Podľa povier Melmoth cestuje časom a ľudí, ktorých presvedčí, aby sa
k nej pridali, uvrhne do večného zatratenia...

Majstrovsky napísaný román spája strašidelný hororový príbeh
a filozofické úvahy o podstate slobodnej vôle a lásky.

Prvý diel napínavej fantasy trilógie.

Žánerą
Fantasy

8

Sekcia
Young adult

Formát
130 × 200 mm brožovaná

Vychádza 18. 10. 2019

Vychádza 18. 10. 2019

Darčeková kolekcia
krížoviek – box 3 + 1

Počet strán
376

Vek
15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1334-4

13,99 €

Román, mystery

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

288

Miriam Ghaniová

15

978-80-566-1339-9

12,99 €

Knižné novinky Október 2019
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Vychádza 18. 10. 2019

Digitálny minimalizmus

Deväť brestov

Newport Cal

Bryndza Robert

Technológie vo svojej podstate nie sú ani dobré, ani zlé. Kľúčom je používať ich na to, aby vám vo vašich cieľoch a hodnotách pomáhali, a nie nechať sa nimi využiť. Táto kniha vám ukáže ako na to. Na celom rade príkladov zo skutočného života vysvetľuje autor bežné
návyky digitálnych minimalistov a myšlienky, na ktorých sú založené. Ukazuje, ako prehodnotiť svoj vzťah k sociálnym sieťam, znovu
objaviť potešenie zo sveta „offline“ a prináša stratégie, ako tieto návyky začleniť do vášho života.

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.

Svetová premiéra v slovenčine!

Ako sa sústrediť v rušnom svete.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Non-fiction, osobný rozvoj

Kariéra a osobný rozvoj, ostatné

130 × 200 mm brožovaná

264

15

978-80-566-1341-2

11,99 €

Poľovačka

Hoover Colleen

Grylls Bear

Quinn a Graham si navzájom prisahali lásku, veriac,
že všetky nepriazne osudu prekonajú spoločne. Dokonalú lásku však ohrozuje nedokonalé manželstvo.
Životy manželov sa od seba vzďaľujú, sny o založení
rodiny sa stávajú nedosiahnuteľnými. Obaja začínajú
pochybovať o význame svojho vzťahu. Prestať či
neprestať bojovať za spásu manželstva, ktoré malo
trvať večne? Spomienky, chyby a tajomstvá, ktoré si
vybudovali v priebehu rokov, ich trhajú od seba. Budúcnosť závisí od plnenia sľubov z minulosti.

Niet kam ujsť. Will Jaeger je bývalý príslušník
špeciálnej výsadkovej jednotky, ktorý sa celé
roky usiluje prekaziť plány oživenia nacistického
hnutia v modernom svete. A keď odhalí dôkaz,
že zo starého nacistického bunkra v horách
ukradli veľké množstvo uránu, s pomocou medzinárodných bezpečnostných síl sa zdráhavo
vrhne do akcie.

Vychádza 25. 10. 2019

Všetky tvoje prednosti

Vychádza 25. 10. 2019

Vychádza 25. 10. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Čítanie pre
ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
brožovaná

320

Preklad

Vek

Jana
Petrikovičová 15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1340-5

11,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

376

Tamara
Chovanová

15

978-80-566-1342-9

13,99 €

Noc žeriava
Ness Patrick
Román Noc žeriava je dôvtipný, magický a romantický príbeh o vášni a sebaobetovaní. Štyridsaťosemročný George Duncan je rozvedený, kontakt s dcérou má obmedzený na minimum a je osamelejší, ako si je sám ochotný priznať. Sčista-jasna sa v jeho obchodíku
zjaví Kumiko s ponukou na spoluprácu. Ona tvorí nádherné obrazy z najjemnejšieho peria a s Georgeovými papierovými soškami
majú šancu stvoriť niečo úchvatné. Kumiko má silu zmeniť jeho život od základov a George nedokáže odolať jej kráse a tajuplnej
povahe.

Dôvtipný, magický a romantický príbeh o vášni a
sebaobetovaní od bestsellerového autora Patricka Nessa.

ka!

Nový bestseller, nová séria, nová vyšetrovateľ

Žáner
Román

10

Sekcia
Beletria pre dospelých

Formát
130 × 200 mm viazaná

Počet strán
328

Vek
15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1338-2

13,99 €

Triler

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

376

Vladislav Gális

15

978-80-566-1359-7

14,49 €

Knižné novinky Október 2019
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Rýchlosť svetla hviezd

Názov

Stuart Colin
Vesmír je neskutočne fascinujúci. A my až dnes naplno rozumieme niektorým z najväčších vedeckých objavov. Aké sú príčiny explodujúcich hviezd? Odkiaľ sa zjavujú neviditeľné lúče? Na svete i vo vesmíre sú ešte tisícky nerozlúštených javov. Vstúpte na stránkach
tejto knihy do fenomenálneho sveta, objavujte rýchlosť svetla a spoznávajte divy vesmíru.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Encyklopédia

Populárno - náučné pre deti

370 × 340 mm viazná

80

Abadía Ximo

9

978-80-566-1075-6

14,99 €

Klub záhad - Démon
ticha

Klub záhad - Noc
chodiacich múmií

Brezina Thomas

Brezina Thomas

S pomocou superlupy objasni s ostatnými členmi záhadu démona ticha. Nikto nevie prečo, ale
všade je ticho ako v hrobe a v noci sa dejú veľmi
divné veci. Mestom sa zakrádajú tajomní votrelci. Podarí s vôbec túto záhadu objasniť? V Klubovej prílohe s ďalším informáciami o prípade tiež
zistíš, ako by si obstál ty.

Do mesta príde veľká výstava egyptských
múmií. Deň pred jej otvorením sa do múzea
vkradnú členovia Klubu záhad a odhalia desivú
skutočnosť: jedna z múmií ožije. Jej dotyk má
hrôzostrašné následky. Prvou obeťou sa stane
Vicky, ktorá čoskoro pocíti suchý, chladný dotyk
mumifikovaných rúk.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo,
detektívka

Beletria
pre deti

123 × 180 mm
viazaná

128

Silvia
Stuppacherová

11

978-80-566-1346-7

6,99 €

Dobrodružstvo,
detektívka

Beletria
pre deti

123 × 180 mm
viazaná

128

Silvia
Stuppacherová

11

978-80-566-1347-4

6,99 €

EAN

Odporúčaná
cena

Zaklínač Búrková sezóna

04/10/2019

13,99 €

Hotel v Paríži: BOX 1-3

04/10/2019

46,99 €

Labková patrola - 5-minútové rozprávky

04/10/2019

10,99 €

Tigrí tím – Poklad na Bobrej rieke

04/10/2019

6,99 €

Winston: Agent Tichá labka

11/10/2019

7,99 €

Winston: Kocúrova tajná misia

11/10/2019

7,99 €

Ilustrovaný atlas najčudesnejších prehistorických zvierat

18/10/2019

8,99 €

Veľký vianočný betlehem Vojtěcha Kubaštu

18/10/2019

7,99 €

Malý vianočný betlehem Vojtěcha Kubaštu

18/10/2019

2,99 €

Rubik's - Ako zložiť kocku

18/10/2019

7,99 €

Hraničiarov učeň - Kniha prvá - Ruiny Gorlanu

25/10/2019

10,99 €

Mortina

25/10/2019

6,99 €

Mortina a protivný bratranec

25/10/2019

6,99 €

Plants vs. Zombies – Trávogedon

25/10/2019

7,99 €

Strážkyňa krištáľov: Ohnivý Fénix

25/10/2019

5,99 €

Alea, dievča mora 2 – Farebné vody

25/10/2019

11,99 €

Tigrí tím – Jed červeného leguána

25/10/2019

6,99 €

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko

25/10/2019

5,49 €

Tigrí tím – Hlas
z podsvetia

Príbehy Sherlocka
Holmesa B1/B2

Zvieratká z Kúzelného lesa – Mačička Kiki

25/10/2019

5,99 €

Zvieratká z Kúzelného lesa – Psík Bobi

25/10/2019

5,99 €

Brezina Thomas

Doyle Arthur Conan
Harris Sabrina D.

Zvieratká z Kúzelného lesa – Veverička Sofi

25/10/2019

5,99 €

Uprostred vyučovania sa Bea na smrť vydesí.
Ohrozuje ju strašidelný hlas ducha! Počuť ho
však môže jedine ona. Neveria jej ani Patrik, ani
Lukáš, až kým sa sami nepozrú do jeho ohavnej
tváre. Zvláštne správanie niektorých spolužiakov ich už čoskoro privedie na horúcu stopu.
Keď odhalia, kto stojí za strašením, začne to byť
naozaj nebezpečné!

Písal sa rok 1886, keď z pera sira Arthura Conana
Doyla vyšiel prvý príbeh o Sherlockovi Holmesovi. Publikácia ponúka štyri príbehy Sherlocka
Holmesa, ktoré sú určené mierne pokročilým
študentom angličtiny. Záujemcovia sa vďaka
nim nielen zoznámia s prípadmi, v ktorých slávny detektív rozohráva svoje brilantné logické
myslenie, ale tiež si precvičia angličtinu. Slovenský zrkadlový preklad umožní skontrolovať,
či cudzojazyčnému textu správne porozumeli.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Dobrodružstvo,
detektívka

Beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

128

Fearnová Naomi

9

978-80-566-1348-1

12

Dotlače

Vychádza 25. 10. 2019

Spoznajte neuveriteľné divy vesmíru!

Dátum vydania

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

160

18

978-80-566-1343-6

9,99 €
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Slepé škvrny

Na kraji priepasti

Bodyó Noémi
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Minier Bernard
Odporúčaná cena: 16,49 EUR

Hrdinovia románu ovplyvňujú vývin udalostí v
roku 1989. Štyri životy – umelec proti štátnej
bezpečnosti, matematička v slede nevyspytateľných udalostí, organizátorka a jej pochybnosti a charizmatický revolucionár bez citov.
Ako sa prepletú ich životy? Stačí talent a láska
na to, aby sme sa vzopreli sebe samému? Mnohokrát nechtiac spustíme lavínu udalostí, na
ceste za šťastím sa necháme odradiť vlastnou
neistotou. Chceme niečo dosiahnuť, no akú
cenu má život bez lásky? Slepé škvrny v príbehu
každého z nás.

Mladá Francúzka Moira tvrdo pracovala, aby
získala v Hongkongu svoju vysnenú prácu. Ultramoderný internetový gigant však skrýva nejedno ťaživé tajomstvo a Moira čoskoro zistí, že
ju špehujú a prenasledujú. Keď sa medzi zamestnancov votrie násilná smrť a vraždy striedajú
samovraždy, Moira nadobudne presvedčenie, že
noc sa skončí odhalením pravdy desivejšej ako
najhoršia nočná mora.

Vychádza 01. 11. 2019

Vychádza 01. 11. 2019

Gerda: Strach má
veľké oči

Osvienčimská uspávanka
Escobar Mario
Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Nabudúce prinesieme

Macho Adrián
Odporúčaná cena: 9,99 EUR

Podľa skutočného príbehu statočnej nemeckej
zdravotnej sestry, ktorá sa v Osvienčime starala o
najmladších väzňov. V jedno obyčajné ráno roku
1943 Helene Hannemannová pripravuje svojich
päť detí, keď k nim zrazu vtrhne nemecká polícia,
ktorá má na príkaz SS odviesť jej päť detí aj manžela rómskeho pôvodu do väzby. Hoci Helene je
Nemka a nijaké bezprostredné nebezpečenstvo
jej nehrozí, odmietne opustiť svoju rodinu, čím
si spečatí svoj osud spôsobom, o akom by sa jej
nikdy ani nesnívalo.

Gerda a Lars veselo plávajú v Rajskej zátoke
a každý večer pred spaním si spievajú maminu uspávanku. Je to najkrajšia melódia pod
slnkom. Raz im však staručká veľryba Lisbet
nasadí chrobáka do hlavy. Vraj ich piesni chýba
koniec. A tak zvedavá Gerda s bratom naberú
odvahu, prechádzajú hlbokým oceánom, plytkými morami aj neprebádanými lesmi chalúh
a rias, aby našli pokračovanie ich obľúbenej
uspávanky. Mala Lisbet pravdu alebo im len
natárala báchorky?

Vychádza 01. 11. 2019

Vychádza 08. 11. 2019

Anonymné dievča

Gaštanko

Pekkanen Sarah
Hendricks Greer
Odporúčaná cena: 13,49 EUR

Sveistrup Søren
Odporúčaná cena: 15,99 EUR
Na predmestí Kodane nájdu zavraždenú ženu. Na
mieste činu polícia objaví panáčika z gaštanov,
na ktorom je odtlačok prsta patriaci zmiznutej
dievčine, ktorej prípad bol dávno uzavretý. Krátko nato sa stane ďalšia vražda. Ďalšie znetvorené
telo, ďalšia gaštanová figúrka. Vyšetrovatelia
bojujú s časom, nepoznajú však motív a páchateľ
sa s nimi neľútostne zahráva. Dokážu ho zastaviť,
skôr než sa objaví ďalší panáčik? A ako s vraždami
súvisí prípad zmiznutej školáčky?

Hľadáme ženy vo veku 18 až 32 rokov na účasť
na výskume v oblasti etiky a morálky. Štedrá
odmena. Zaručená anonymita. Keď sa Jessica
Farrisová prihlási do psychologického výskumu pod vedením tajomnej doktorky Shieldsovej, myslí si, že zodpovie pár otázok, dobre
si zarobí a tým sa to celé skončí. Postupne jej
však dochádza, že sa stala obeťou zvráteného
nebezpečného experimentu. Ocitá sa v kolotoči
lží a podovodov, ktorý sa krúti čoraz rýchlejšie
a ona musí čo najskôr nájsť spôsob, ako z neho
vystúpiť...

Vychádza 15. 11. 2019

Vychádza 22. 11. 2019

www.albatrosmedia.sk

