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Prichádza prvý diel napínavej
fantasy trilógie od autorky Časodejov!
9
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Čarodol 1: Magický náramok

Tešíme sa na
nového Miniera.
Je to vždy radosť, keď sa nám podaria získať práva na skvelého autora a môžeme postupne vydávať všetky jeho knihy. Sme preto veľmi radi,
že takých máme v našej ponuke viac a nevieme
sa dočkať každej novej knihy. Vo februári vychádza napríklad nový román švédskej autorky
Tove Alsterdal, ktorej sme vydali vlani výbornú
knihu Zabudnutí mŕtvi. Aj detektívka Podaj mi
ruku pozýva čitateľov na exotické miesta a do
sveta hrozivých zločinov.

je začínajúci policajt súčasťou neúspešného
vyšetrovania vraždy dvoch sestier, oblečených
v šatách na prvé sväté prijímanie. A miesto činu
až nápadne pripomína scénu z knihy známeho autora trilerov. O štvrťstoročie neskôr práve
v jeho dome príde k záhadnému úmrtiu a Servaz sa musí vrátiť do minulosti. Minier sa opäť
ukazuje ako absolútna špička v detektívnom
žánri, tentoraz však pridáva aj svet spisovateľov.
Tešíme sa, že máme takéhoto skvelého autora
a môžeme našim fanúšikom ponúknuť jeho napínavé a brilantne napísané knižky.

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

Nauč sa farby

Kolektív

Kolektív

Vieš, čo sa sluší a patrí medzi ľuďmi? Vieš pozdraviť, poďakovať alebo popriať dobrú chuť?
Nevieš si tak celkom rady? Nevadí. Medvedík
Puf a jeho kamaráti ti s tým radi pomôžu!

Svet bez farieb by bol nuda, ešteže ich máme!
A ešteže tu sú naši Disney kamaráti, ktorí ťa
naučia spoznávať tie najdôležitejšie. Žltá, zelená, oranžová, modrá a červená. Už nikdy si ich
nepomýliš!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

250 × 250 mm
brožovaná

12

Ilustrácie Vek
Disney

2

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

978-80-000-5248-9

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

250 × 250 mm
brožovaná

12

Ilustrácie Vek
Disney

Nauč sa počítať

Nauč sa tvary

Kolektív

Kolektív

Už poznáš čísla od 1 do 5? Ak nie, tak nevadí,
s nami sa ich hravo naučíš. A ešte si pritom
spoločne užijeme veľa zábavy. Počítanie totiž v
žiadnom prípade nie je nuda!

Vieš, kde všade môžeš nájsť hviezdu? Na oblohe,
správne. Ale takisto vo vode, a dokonca aj na
vianočnom stromčeku. Svet je plný tvarov a naši
priatelia sa nemôžu dočkať, až ti ich ukážu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

250 × 250 mm
brožovaná

12

Ilustrácie Vek
Disney

2

ISBN
978-80-00-05247-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

250 × 250 mm
brožovaná

12

2

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-05245-8

5,99 €

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-05246-5

5,99 €

Vychádza 08. 02. 2019

Nimi je povestný aj rešpektovaný francúzsky
autor Bernard Minier a jeho skvelý detektív
Martin Servaz. Dnes už 58-ročný spisovateľ debutoval pomerne neskoro – až ako päťdesiatnik
v roku 2011, no jeho prvý román Mráz získal
niekoľko literárnych cien, napríklad ocenenie
čitateliek časopisu Elle v kategórií detektívok,
ale predovšetkým významnú cenu Prix Polar,
udeľovanú na festivale detektívnej literatúry
v Cognacu. Hneď po ňom siahli prekladatelia
do mnohých svetových jazykov, aj slovenčiny
a doma vo Francúzsku podľa neho nakrútili seriál. Úspešné boli aj jeho ďalšie knihy Kruh, Tma,
Noc a Skurvený príbeh, všetky vyšli rýchlo po
francúzskom origináli aj v našom vydavateľstve. A teraz prichádza šiesta kniha, ktorou sa
však Minier vracia k prvému prípadu svojho detektíva Servaza. Vraciame sa do roku 1993, kedy

Nauč sa etiketu

Ilustrácie Vek
Disney

2

Galaktická škola 2: Núdzové pristátie
Seegert Scott

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.

Na galaktickej škole v hlbinách vesmíru sa bude konať výročný ples. Kelvin naň túži pozvať žiarivú Lunu (je fakt žiarivá – doslova!), lenže
po tom, čo naňho prasklo, že nie je mega supergénius, už u nej nemá šancu. Kým si Kelvin láme hlavu nad tým, ako byť znovu super cool,
ujde zo svojho väzenia na asteroide šialený vedec Erik Nemoholson a spolu s armádou Pimoňov (zhoda s Mimoňmi je čisto náhodná) sa
rúti na školu. Bitka za záchranu sveta je nevyhnutná a bude to poriadny tanec!

Pokračovanie dobrodružných
príbehov z hlbín vesmíru.

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 Februárr 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

134 × 194 mm viazaná

336

Martin
John

Katarína Lalíková

9

978-80-566-0905-7

9,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Vychádza 08. 02. 2019

Delvauxová Catherine
Táto kniha vám ponúka 50 jednoduchých nápadov na mikrozáhradky pre domy aj balkóny. Vybrané rastliny nesklamú svojou nenáročnosťou pestovania a ľahkou dostupnosťou v záhradníctvach. Zabudnite na klasický črepník z pálenej hliny. Recyklujte, obmieňajte,
využívajte staré predmety každodennej potreby na nové účely. Či už ste viac milovníkom kaktusov, zelených rastlín alebo kvitnúcich,
zeleniny alebo orchideí..., týchto 50 kompozícií vo vás určite prebudí záhradkára, ktorý vo vás drieme!

Sekcia

Dom a byt

Hobby

Formát

Počet strán

190 × 255 mm brožovaná

Vek

160

ISBN

15

Kamaráti havkáči Trampoty so šteniatkom

Brezina Thomas

Kamaráti havkáči vyrážajú na ďalšiu napínavú
misiu! Teraz budú strážiť neposedné šteniatko,
ale práca opatrovateľky je oveľa ťažšia, ako si
Bingo s Rollym predstavovali. Budú musieť zapojiť svoj šteňací dôvtip aj citlivé ňufáčiky, aby si
poradili s novým návštevníkom v ich domácnosti a jeho náhlym záhadným zmiznutím.

Kolektív

Poppi, Axel, Lilo a Dominik sú opäť na stope
prastarého zločinu. Dominik so zdesením sleduje, ako sa z bahnistej vody benátskeho kanála
vynára maskovaná postava. Odkiaľ prichádza
a čo má v pláne? Štyria kamaráti v akcii narazia
na nebezpečné tajomstvo z minulosti.

50 skvelých nápadov pre váš zelenší domov!

Žáner

Štyria kamaráti v akcii:
Strašidelná maska
z lagúny

Odporúčaná cena

978-80-566-0635-3

12,99 €

Day Penaflorová Lygia
Miri, Soleil, Peny a Jonah sa stretnú so svojou najobľúbenejšou spisovateľkou Fatimou Ro a stanú sa z nich nerozluční priatelia. Teda
aspoň do chvíle, než sa ich najtajnejšie tajomstvá a sny zjavia v najnovšom románe Fatimy Ro. Kto z nich však pred ostatnými skrýva
najviac? Keď sa nová kniha Fatimy Ro šplhá na vrchol rebríčkov predajnosti, kto bude platiť za prešľapy všetkých?

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Detské
knihy

130 × 200 mm
viazaná

Počet
strán

Séria

136

Štyria kamaráti
v akcii

Vek
10

ISBN
978-80-566-0908-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 223 mm
viazaná

32

Kamaráti
havkáči

5

978-80-252-4485-2

5,99 €

Walt Disney
Classics - Bambi

Walt Disney
Classics - Dumbo

Kolektív

Kolektív

Tento pôvabný príbeh vás zavedie hlboko do
lesa, kde žije malé jelenča Bambi. Knižka je
ilustrovaná originálnymi vintage obrázkami zo
40. rokov, ktoré dojímajú stále ďalšie a ďalšie
generácie rodičov a detí.

Dumbo je statočný sloník, ktorého milujú deti
na celom svete. Prečítajte si o ňom v klasickej
knižke s originálnymi vintage obrázkami zo 40.
rokov minulého storočia.

Vychádza 22. 02. 2019

Toto je celá pravda

Žáner

Vychádza 15. 02. 2019

Živé dekorácie

Vychádza 15. 02. 2019

Toto je príbeh štyroch tínedžerov,
ktorým sa splní ich najväčší sen.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Young adult

130 × 200 mm brožovaná

392

Zuzana Orságová

13

978-80-566-0910-1

12,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
viazaná

32

Disney
Classic

5

978-80-252-4509-5

8,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
viazaná

Totálny úlet
Skladaná Natália
Byť tínedžerom je fakt ťažké. Ani sa nenazdáte a už skáčete z lietadla v tandeme, nešťastne sa zamilujete a úplne nový mobil vám
spadne do záchodu. K tomu stále flákate školu a zo zúfalstva robíte strašné hlúposti. Zistíte, že život je krutý, absurdný, totálne neférový, ale zároveň bombasticky zábavný. Presne ako poviedky devätnásťročnej Natálie Skladanej. Pri ich čítaní si poviete, že by ich mali
kupovať deti svojim rodičom, aby im pripomenuli, aké náročné je byť tínedžerom.

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

32

Disney
Classic

5

978-80-252-4505-7

8,49 €

Walt Disney
Classics - Lady a Tramp

Walt Disney
Classics - Peter Pan

Kolektív

Kolektív

Príbeh o psej slečne Lady a dobrosrdečnom
tulákovi Trampovi patrí medzi najpôvabnejšie
príbehy o láske. Film z dielne Walta Disneyho
dojíma stále ďalšie a ďalšie generácie rodičov a
detí. Knižka je ilustrovaná originálnymi vintage
obrázkami z roku 1955.

Leťte spolu s Petrom Panom a vílou Cililing do
magickej krajiny Nekrajiny. Tento klasický príbeh s vintage ilustráciami z roku 1952 vtiahne
vás i vaše deti do kúzelného sveta plného dobrodružstiev.

Domáci objav na poli tínedžerskej literatúry!

4

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Poviedka, humor

Young adult

130 × 200 mm brožovaná

208

Terrero Brian

13

978-80-566-0907-1

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
viazaná

32

Disney
Classic

5

978-80-252-4503-3

Knižné novinky Februárr 2019
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Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
viazaná

32

Disney
Classic

5

978-80-252-4507-1

8,49 €

5

Vychádza 22. 02. 2019

Čarodol 1: magický náramok

Prečo mama nadáva

Ščerba Natalja

Sims Gill

Od dedičstva po svojej prababičke si Táňa veľa nesľubovala. Keď však dorazí do chalúpky v zapadnutej karpatskej dedinke, nájde
zvláštny strieborný náramok v tvare jašteričky. Len čo si ho navlečie, ocitne sa v čarovnom svete mágov a bosoriek. Starý šperk dodá
krehkému dvadsaťročnému dievčaťu nadprirodzené schopnosti, ktoré však nevie ovládať. Svet čarodejníkov je nebezpečný a Táňa stojí
zoči-voči mnohým otázkam. Od toho, ako na ne odpovie, pritom závisí mnohé…

Peter je pripojený k svojmu iPadu pupočnou šnúrou, Jane chce zúfalo zbohatnúť ako vplyvná osobnosť v oblasti životného štýlu na instagrame a otecko
je stále preč na exotických služobných cestách. Na mamičku dolieha stres. Jej
manželstvo je v kríze, deti si robia, čo chcú, a v dome stále rastie les plesní. Iba
hrdý a ušľachtilý teriér je lojálny ako vždy. Vitajte v maminom svete!

Prichádza prvý diel napínavej fantasy
trilógie od autorky Časodejov!

Nová kniha od autorky úspešného
románu Prečo mama pije.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Fantasy

Young adult

135 × 203 mm viazaná

360

Petra Kýšková

Čarodol

15

978-80-566-0912-5

13,99 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

376

Denisa Ghaniová

15

978-80-566-0918-7

13,99 €

Ako nakresliť jednorožca

Sestry

Minecraft - Kniha
prežitia v oceánoch

Schrey Sophie

Minier Bernard

Kolektív

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

Ponorte sa do tajomných hlbín oceánu v Minecrafte s touto oficiálnou knihou so samolepkami. Vnútri nájdete stovky samolepiek, pomocou ktorých odhalíte tajomstvo dýchania pod
vodou, nájdete miesta plné delfínov a korytnačiek, dozviete sa, ako si poradiť s utopencami
mobov a kde hľadať zakopaný poklad.

Vychádza 01. 03. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Vychádza 01. 03. 2019

Detská
Populárno - 180 × 230 mm
dielňa náučné pre deti brožovaná

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

64

Mayo
Lulu

Magdaléna
Poppelková

7

978-80-566-0913-2

6,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková Beletria pre deti 216 × 285 mm
kniha
brožovaná

Vychádza 01. 03. 2019

Kreslenie ešte nikdy nebolo také zábavné. Použi
jednoduché tvary v piatich krokoch a zvieratko
bude hotové. Nájdeš tu kopu zaujímavých tvorov – od milučkej pandy, cez veselú lamu až
k lenivému leňochovi. Tak vezmi do rúk ceruzku
a vyskúšaj si to!

Nový román bestsellerového francúzskeho
autora Bernarda Miniera.

Počet
strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

32

Vilém
Zavadil

Minecraft

7

859-40-638-5933-7

7,99 €

Nimona
Stevenson Noelle
Nimonu si musíte prečítať, či už holdujete tínedžerskym knihám, fantasy, komiksom, alebo všetkému dokopy! Nimona má poriadne
podrezaný jazyk, dvakrát reže a ani raz nemeria a ešte je aj tvaromenička. Jednoducho chodiaca katastrofa. Jedného krásneho dňa
sa rozhodne, že najväčší zloduch v kráľovstve potrebuje jej pomoc. A pohroma epických rozmerov je na svete. Pripravte sa na skvelý
humor, vtipy o smrti a podobné brutality.

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

Tento komiks je božský a skvostný!
Musíte si ho prečítať aspoň stokrát!

6

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks

Young adult

152 × 226 mm viazaná

272

Ivana Cingelová

13

978-80-566-0914-9

13,99 €

Triler

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

424

Mária Gálová

15

978-80-566-0917-0

16,49 €
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Leonardo da Vinci

Gough Julian

Landrus Matthew

Králik a medvedica prespali takmer celú zimu. Prichádza však jar a zdá sa, že králik vstal hore zadkom. Každá drobnosť ho vytáča až
do vývrtky a ešte sa do lesa nasťahoval aj otravný sused, ktorý neustále robí randál! No to je škandál! Čo s ním budú robiť?! Veď králika
načisto porazí. Našťastie má skvelú kamošku medvedicu, ktorú má vždy po boku. Hoci ani ona nie je dokonalá.

Leonardo da Vinci je považovaný za majstra renesancie a génia, ktorý predstihol svoju dobu. Najviac sa preslávil dielami,
ako sú Mona Lisa a Posledná večera. Leonardo da Vinci však nebol len vynikajúcim maliarom. V skutočnosti sám seba
považoval predovšetkým za stavebného a vojenského inžiniera. Táto kniha opisuje život tohto umelca a inžiniera, dobu, v
ktorej žil, a sleduje aj hlavné témy jeho rozsiahleho diela. Publikácia je bohato ilustrovaná a jej súčasťou je aj 15 vzácnych
príloh.

Obsahuje vložené faksimile
vzácnych dokumentov!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Humor pre deti

Beletria pre deti

125 × 180 mm viazaná

112

Field Jim

Kristína Balalová

5

978-80-566-0911-8

6,99 €

Svetová história, výtvarné umenie

História a military

283 × 245 mm
BOX

64

18

978-80-566-0811-1

39,90 €

Asterix V - Cesta okolo
Galie

Asterix VI - Asterix
a Kleopatra

Goscinny René

Goscinny René

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch. Rimanom sa stále nedarí dobyť nepoddajnú dedinku Galov, a tak sa rozhodnú izolovať ju od
okolia pomocou palisády z kolov. Aby palisádu odstránili, Asterix a Obelix uzavrú s Rimanmi stávku...

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch. Panoramix, Asterix a Obelix sú povolaní
do Egypta, aby postavili pre kráľovnú Kleopatru
veľkolepý monument. Pritom musia bojovať s Caesarovými agentmi, ktorí sa im v tom zo všetkých síl
snažia zabrániť.

Názov

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks

Beletria
pre deti

215 × 285 mm
brožovaná

48

Uderzo Albert

8

978-80-252-4554-5

7,99 €

Komiks

Beletria
pre deti

215 × 285 mm
brožovaná

48

Uderzo Albert

8

978-80-252-4555-2

7,99 €

Tigrí tím - Desivé pazúry

Tigrí tím – Prízrak útočí

Brezina Thomas

Brezina Thomas

V talianskom dovolenkovom rezorte sa dejú strašné veci a Tigrí tím sa rozhodne zistiť pravdu. Čo sa
ukrýva na dne mora? Vyčíňa tu morská príšera? Keď
Bea, Patrik a Luk sledujú jej stopu, pokúsi sa ich
slizká ruka s desivými pazúrmi stiahnuť do hĺbky!

Strašidlá a príšery, traste sa, prichádza Tigrí tím!
Jeho členovia sa aj tentoraz poriadne zapotia. V
žrebčinci vyčíňa tajuplný prízrak. O čo mu ide a
prečo je jeden kôň zrazu oholený? Ďalší nezvyčajný
prípad pre Patrika, Beu, Lukáša a pre teba a tvoju
superlupu.

Dátum vydania

EAN

Odporúčaná
cena

HIT: Kompletný sprievodca histamínovou intoleranciou

01/02/2019

16,99 €

Príbehy na dobrú noc pre rebelky

08/02/2019

19,99 €

Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2

08/02/2019

19,99 €

Stratený zajko v Paríži

08/02/2019

8,99 €

Diamantový kôň

08/02/2019

10,99 €

Julinka – malá zverolekárka 5 – Ambulancia na pláži

08/02/2019

4,49 €

Zvieratká z Kúzelného lesa – Králiček Belka

08/02/2019

5,99 €

Zákon svorky 1: Mŕtve mesto

15/02/2019

7,99 €

Mortina

15/02/2019

6,99 €

Hotel u zvieratiek - Pre lásku šteňaťa

22/02/2019

5,99 €

Asterix I - Asterix z Galie

22/02/2019

7,99 €

Denník pre kamošky

22/02/2019

9,99 €

Minecraft - Kniha prežitia so samolepkami

01/03/2019

7,99 €

Dotlače

Vychádza 01. 03. 2019

Nové príbehy dvojice nevšedných kamarátov.

Vychádza 01. 03. 2019

Králik a medvedica 2: (Ne)priateľ ďateľ

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

144

Fearnová
Naomi

Katarína
Šmidtová

9

978-80-566-0915-6

6,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

116

Fearnová
Naomi

Katarína
Šmidtová

9

978-80-566-0916-3

6,99 €

8
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Upečeno s láskou

Vzplanutí

Bílí baroni

Klusoň Martin

Gottwaldová Ludmila
Trhoňová Iva

Březina Jiří

Kučera Jiří

Nadpřirozený jev, zvláštní shoda okolností, nebo
rafinovaná snaha zničit důkazy? To je případ, nad
kterým kroutí hlavou i vyšetřovatel požárů. Najít
odpovědi rozhodně nebude snadné. Poručík Tomáš Volf na novém působišti v Praze mezi nové
kolegy zrovna nezapadl a na složité vyšetřování je
tak vlastně sám. Pomůže mu návrat k uzavřenému
případu, který začal podobně hrůzným nálezem?
Může se ale stát, že narazí na něco, co změní život
hned několika lidí.

Fakulta vojenské lékařské školy v Hradci Králové je
dějištěm úplného ohňostroje gagů, skečů a absurdních situací. Hlavního protagonistu Michala Kunce
sledujeme od nástupu do přijímače lopotným
studiem až k ukončení šesti let studia promocí.
Tupé prostředí armády v sedmdesátých letech dokáže Jiří Kučera proměnit v grotesku a čtenář nemá
šanci vydechnout a uvolnit mimické svaly ztuhlé
smíchem.

Vychádza 05. 02. 2019

Představte si město, ve kterém je všechno
myslitelné naopak. Prasata jsou na vrcholu
potravního řetězce a pojídají lidské jedince z
farem nebo v horším případě z velkochovů.
Lidé jsou svými pány vnímáni jako hloupá zvířata sloužící jen k potravě. Prasata,
zmasírovaná reklamami a konzumem, na
jejich utrpení neberou zřetel. Mezi prasaty
však nežijí jen tupí občané – Gris, náctiletý
vepřík, si začíná uvědomovat, že v Prasopoli
není vše zcela v pořádku.

Pekařina je staré voňavé řemeslo, které dnes
s radostí opět objevujeme. Ponořte se do
světa domácího pečení a s ním spojených
tradic. Upečte si kváskové pečivo v troubě,
domácí pekárně či v remosce. Autorky pro
vás s láskou připravily knihu plnou receptů
nejen na chleba, ale i na křupavé rohlíky,
bulky, dalamánky… Vše doplnily i trochou
teorie, díky které zvládnete připravit kvásek,
zjistíte informace o surovinách i pomůckách
a mnoho dalšího.

Vychádza 08. 02. 2019

Prasopolis

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

208

14

978-80-264-2396-6

11,99 €

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy

167 × 225 mm
viazaná

200

12

978-80-264-2397-3

14,49 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

125 × 205 mm
viazaná

224

15

978-80-267-1427-9

11,99 €

Česká
próza

Beletria pre
dospelých

160 × 230 mm
brožovaná

496

Urban Petr

15

978-80-7597-311-5

11,99 €

Moje dítě mě dohání
k šílenství

Setkáme se v ráji

Ve stínu hákového kříže

Tajný život nacistů

Bakkeid Heine

Liška Vladimír

Roland Paul

Grafová Danielle
Seideová Katja

Kdysi elitnímu policejnímu důstojníkovi Thorkildu
Askemu osud servíroval jednu pohromu za druhou. Prošel si vězením, ztratil práci, dobrou pověst
i milovanou ženu. Další nebezpečná situace na sebe
nenechá dlouho čekat. Autorka kriminálních románů jej přesvědčí, aby jí pomohl s přípravou nové
knihy. Předešlý poradce byl ale v této roli zavražděn.
Aske brzy pochopí, že nic není tak, jak se zpočátku
domníval...

Kniha si klade za cíl seznámit především mladé čtenáře s dobou, od které uplynulo více než
sedmdesát let. Morální apel, ať nezapomínáme na
svou minulost, se táhne jako neviditelná nit celou
touto publikací. Zabývá se především obdobím
dějin mezi lety 1938–1945, ale nalezneme v ní
i odbočky k letům předcházejícím, kdy se formoval
duch nacionalismu a kdy Hitler získával svou moc
v Německu.

Hitler, Bormann, Göring, Himmler, Goebbels
a další nacističtí pohlaváři si užívali luxusního života a všech privilegií moci, zatímco požadovali, aby
německý lid přinášel ty největší oběti válečnému
úsilí Říše. Luxusní rezidence, umělecké sbírky, milenky, drogy... To vše pod dokonalou vnější fasádou
oddanosti Vůdci a Německu. Tato kniha nabízí jedinečný vhled do jejich soukromých životů, ale nejen
to. Zasazuje jejich působení do historických souvislostí i celého rámce zločinného nacistického režimu.

Období vzdoru je první horkou fází v životě s naším potomkem. Z malého sluníčka se jako mávnutím proutku
stává bytost, která hází talíře na zem, odmítá jít dál,
vzteká se brečí. Na rozdíl od klasického proudu ve výchově, který volá po pevně daných hranicích a jasných
následcích, se autorky pouští do hledání nové cesty a
aktivního přístupu. Vysvětlují, co se v dětech odehrává
a proč jsou tato období vzdoru důležitými vývojovými
fázemi. V knize analyzují každodenní situace a navrhují praktická řešení.

Vychádza 12. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Výchovní
poradcovia

Výchova
a pedagogika

170 × 243 mm
brožovaná

264

Nina
Fojtů

18

978-80-266-1375-6

11,99 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

352

Iva
Kopečná

15

978-80-259-1049-8

15,49 €

Česká história

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

224

15

978-80-7597-312-2

9,99 €

Military

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

240

15

978-80-264-2399-7

14,49 €

Ptáci a jiné povídky

Bod tání

Proč ten ptáček z větve
nespadne

Tremayne Peter

du Maurier Daphne

Němec Martin

Fidelma dostává za úkol usvědčit pachatele,
jenž zaútočil na cashelského krále Colgúa
a vládce klanu lidu Uí Fidgente, Donnenacha. Z téhož opatství zmizel i mnich,
který se staral o relikvie svatého Ailbeho,
zakladatele kláštera, jenž kdysi přinesl do
Irska křesťanskou víru. Oba případy spolu na
první pohled nesouvisejí, ale Fidelma s Eadulfem postupně rozkrývají jejich důmyslné
propojení.

Klasická hororová povídka Ptáci, proslavená nesmrtelným Hitchcockovým filmem, a pět dalších
hrůzostrašných příběhů v této sbírce stále vzbuzují ve čtenáři pocity strachu a mrazení v zádech.
Povídky o marném boji člověka s osudem i přírodou, po jejichž přečtení si dobře rozmyslíte, kam
pojedete na dovolenou a s kým se tam budete
bavit, zda podstoupíte operaci očí či pokácíte
starý strom ve vaší zahradě, a varování z rádia
začnete brát vážně.

Bod tání je již třetí povídkový soubor hudebníka, malíře a spisovatele Martina Němce. Dvacet
příběhů s často bezejmennými protagonisty
vychází z reálného světa kolem nás, ale nezřídka čtenáře konfrontuje s čímsi fantaskním,
magickým, nevysvětlitelným. Proti tomu autor
staví povídky, které na první pohled působí
banálně – například třídní sraz po letech –, ale
tento dojem i díky obraznému, místy až básnickému jazyku Němcových textů záhy mizí.

Vychádza 12. 02. 2019

Mnich, který zmizel

Skácel Jan
Poetické verše, kterými slavný moravský básník Jan
Skácel doprovodil kresby zvířat proslulého malíře
Josefa Čapka. Osobně se tito dva autoři sice nepotkali, ale ze setkání jejich tvorby vznikla nádherná
knížka pro děti.

Vychádza 08. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

336

15

978-80-7601-086-4

14,49 €

Poviedky

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

272

15

978-80-267-1375-3

10

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

11,99 €

Poviedky,
česká próza

Beletria pre
dospelých

120 × 185 mm
viazaná

152

Němec
Martin

14

978-80-259-1050-4
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Odporúčaná cena

Žáner

9,99 €

Pesničky,
riekanky

Sekcia

Formát

Poézia

150 × 150 mm
viazaná

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

48

Čapek
Josef

5

978-80-7601-088-8

7,99 €

11

Zůstaň se mnou

Cvičíme v kanceláři

Lék na CH.A.O.S.

Brookes Adam

Adebayo Ayobami

Sedláková Simona

Cilley Marla

Pearl touží po životě normální americké
dívky: léto u bazénu, kamarádi, grilovací
večírky na předměstí rodného Washingtonu. Jenže je jiná než ostatní. Pearl je matematický génius a její čínská rodina s ní má
své plány. Její jedinou nadějí jsou dva britští
špioni: Trish Pattersonová a Philip Mangan.
Nalézt pravdu o Pearl Tchaové bude pro ně
tou nedůležitější a nejnebezpečnější misí,
jakou v životě podniknou.

Yejide a Akin jsou milující manželé. Ani po
čtyřech letech vztahu však Yejide nemůže
otěhotnět. Zkusili všechno – odborná vyšetření, návštěvy léčitelů, svaté poutě, tanec s
proroky i modlitby k Pánubohu. Yejide ale
stále doufá v zázrak. Až do chvíle, kdy si Akin
přivede druhou manželku. A tak se začíná
odvíjet příběh plný nečekaných zvratů, lásky
i žárlivosti, který je navzdory historickým i
kulturním odlišnostem stále velmi aktuální.

Brožurka přináší stručné odpovědi, které nás většinou napadají při odchodu z práce, když nás bolí
záda. Mám dobrou židli? Jak na židli správně sedět
a jak z ní vstávat? Nebylo by dobré si zacvičit? Volné pokračování úspěšné knihy: „Záda, která cvičí,
nebolí“.

Je pro vás neplánovaná návštěva noční můrou?
Předchází všem rodinným sešlostem vyčerpávající
úklid? Je váš domov džunglí špinavého prádla,
neumytého nádobí a stohů papírů? Tomu je konec!
S pomocí bestsellerové autorky New York Times,
Marlou Cilley alias FlyLady, vyléčíte vaši domácnost
z chaosu. Praktické, a hlavně rychlé tipy úklidové
guru FlyLady pro každý den promění váš nepořádný
domov v kouzelnou, uklidňující svatyni.

Vychádza 15. 02. 2019

Reedícia

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

460

Irena
Steinerová

15

978-80-7473-742-8

16,49 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

135 × 200 mm
viazaná

292

Lukáš Novák

15

978-80-7473-743-5

14,49 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

64

Vlk Vojtěch

15

978-80-7601-087-1

6,49 €

Dom
a byt

Hobby

122 × 180 mm
brožovaná

144

Kateřina
Iváková

15

978-80-7597-340-5

7,99 €

Zdravý Zdravie a životný 145 × 205 mm
životný štýl
štýl
brožovaná

Budapešť

Barcelona

Na úpatí Montmartru

Vypůjčená minulost

Kolektív

Kolektív

Röstlund Britta

Pischová Naďa

Od Budína k Pešti, od Královského paláce k Parlamentu, od Dunaje k městským sadům, od lázní
Gellért až po bulvár Andrássy – hlavní město Maďarska se před vámi v mžiku otevře díky tomuto
jedinečnému průvodci.

Od Barri Gotic až po l’Eixample, od Montjuic po La Barceloneta, od Ravalu po Gracia, od Las Ramblas po park Güell, od Picassova muzea po
Fundació Joan Miró – hlavní město Katalánska se před vámi v mžiku
otevře díky tomuto jedinečnému průvodci.

Porto

Kodaň

Kolektív

Kolektív

„Na klín si položila batoh a vytáhla knihu v tmavě
hnědých deskách s nápisem „1985“ – matčin deník
z toho roku, který vzala asi před měsícem z jejího
trezoru na šperky. Byl mezi dalšími papíry hluboko
na dně. Zapálila si cigaretu, uvelebila se na lavičce a
začala číst.“ Moudrý se učí z chyb druhých. Ale jak
se to vlastně dělá? Když sedmnáctiletá Tereza najde
deník své matky, dostane příležitost se o to pokusit.
Dokáže ji využít?

Od nábřeží řeky Douro k plážím Atlantského oceánu, od barokních kostelů k zahradám, od sklepů
s portským vínem k trendovým barům ve čtvrti
Cedofeita, druhé největší město Portugalska se
před vámi v mžiku otevře díky tomuto jedinečnému průvodci.

Od barevných domů v přístavu Nyhavn po sochu Malé mořské víly, od
Glyptotéky po Superkilen, od paláce Amalienborg až po Christiánii,
hlavní město Dánska se před vámi v mžiku otevře díky tomuto jedinečnému průvodci.

Novinářka Helena a prodavač potravin Mancebo
se vzájemně neznají, přesto je však cosi spojuje.
Jednoho dne na úpatí Montmartru dostanou záhadnou nabídku práce – Helenu osloví v kavárně
neznámý muž s otázkou, zda čeká na pana Belliviera, a když ze zvědavosti odpoví ano, ocitne se v
opuštěné kanceláři, kde má přeposílat zakódované
e-maily. Manceba zase požádá tajemná madame
Cat, aby zjistil, zda je jí manžel nevěrný. Co mají
tyto záhady společného? A jak oba naloží s možností docela změnit svůj život?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Edícia

Vek

Zahraničný sprievodca

Cestovanie

120 × 170 mm brožovaná

54

Sprievodca s mapou

15

ISBN
978-80-264-2081-1
978-80-264-2080-4

978-80-264-2079-8
978-80-264-2134-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

10,79 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

368

15

978-80-267-1426-2

14,49 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

140 × 180 mm
viazaná

200

15

978-80-7597-336-8

9,99 €

Tatra - nákladní a užitková
vozidla, autobusy a trolejbusy

Nová učebnice současné
španělštiny, 1. díl

Bylinkopedie

Autoškola 2019

Kolektiv

Weigel Ondřej

Šuman-Hreblay Marián

Macíková Olga
Mlýnková Ludmila

Velká kniha bylin a rostlin, které známe z české
přírody, vhodná pro zapálené bylinkáře, milovníky lidového léčitelství nebo majitele zahrad.
Encyklopedie i praktická příručka v jednom
plná fotografií, užitečných rad a zdravotních
tipů, napsaná autory stejnojmenného úspěšného blogu. Najdete zde nejznámější a nejpoužívanější bylinky s návody, jak je pěstovat, k čemu
je používat a jak si připravovat léčivé přípravky.

Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i
řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích,
naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit
své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních
testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o
poskytování první pomoci, zásadami bezpečné
jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla.

Nové doplněné vydání knihy, jež získala prestižní cenu
Cugnot Awards of Distinction za nejlepší cizojazyčnou
publikaci. Dozvíte se vše o historii automobilky Tatra,
od počátků výroby v r. 1898 až do současnosti. Nákladní
a užitkové automobily, hasičské vozy, vojenské a speciální
automobily, autobusy, trolejbusy, nerealizované prototypy, osobnosti spojené s Tatrou, technické parametry,
nákresy a mnohé další - tato kniha je skutečnou encyklopedií a jedinečným průvodcem dějinami kopřivnické
automobilky.

Jedná se o učebnici obecné španělštiny, vhodnou pro
všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá
výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních
akademiích, jazykových školách i vysokých školách.
Vzhledem k tomu, že je kniha doplněna nahrávkou,
klíčem i slovníčkem, lze ji využít i k samostudiu. S její
pomocí můžete nabýt schopnost komunikovat a psát
v běžných životních situacích na úrovni B1+ Společného
evropského referenčního rámce.

Vychádza 19. 02. 2019

Reedícia

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Autosalón

Auto - moto

190 × 238 mm
viazaná

176

14

978-80-264-2400-0

14,49 €

Jazykové
učebnice

Jazyky

190 × 260 mm
brožovaná

480

Kučerová
Jaroslava

10

978-80-266-1381-7

12

Vychádza 15. 02. 2019

Vychádza 12. 02. 2019

Žáner

Vychádza 12. 02. 2019

Špionova dcera

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

24,49 €

Alternatívna
medicína

Príroda
a záhrada

167 × 225 mm
viazaná

160

18

978-80-264-2405-5

16,49 €

Autoškola

Auto - moto

168 × 238 mm
brožovaná

232

15

978-80-264-2401-7

7,99 €

Knižné novinky Februárr 2019
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Paní plukovníková

Za sklem

Astrologie vztahů

Polévky ze Svatojánu

Liksom Rosa

Murata Sayaka

Goldschneider Gary

Francová Eva

Keiko se odmalička vymyká běžným společenským normám. Navzdory univerzitnímu
studiu nachází své místo v životě jako brigádnice v minimarketu. Jeho dokonalá organizace se pro ni stává oázou řádu a bezpečí v nepředvídatelném a chaotickém světě.
Poutavá sonda do života současné japonské
společnosti ukazuje, s jakými problémy se
potýkají svobodné ženy, které se nechtějí
přizpůsobovat společenským konvencím a
hledají své vlastní místo ve společnosti.

Všimli jste si, že váš kolega ve znamení Střelce má
pro ostatní vždy vlídné slovo a úsměv na tváři? Na
jeho pomoc se můžete spolehnout, ale problémy
řeší raději instinktivně sám než jako týmový hráč.
Manželka ve znamení Vah prý zase bývá velmi
zdatná v organizování společenského života rodiny,
ale hospodaření s penězi se jí často vymyká z rukou
a rodinu může přivést až na pokraj krachu. A co
hvězdy říkají o vašich vztazích?

Polévka je grunt, říkávaly s oblibou naše babičky.
A měly pravdu. Můžete jimi nahradit hlavní jídlo
a cítit se sytí, plní energie a vitality. Polévky z této
knihy jsou chutné, plné zeleniny, luštěnin, obilovin
i bylinek.

Čtyři životní etapy neobyčejně silné ženské
hrdinky, jejíž pohnutý osud utváří finská příroda i dramatické události 20. století. Jako
mladá dívka se zamiluje do plukovníka,
muže o 28 let staršího. Navzdory varování
však její slepá láska naráží na zvrácenou
manželovu tvář, stejně destruktivní a nemilosrdnou, jakým je období, ve kterém žijí.
V partnerském vztahu jde stejně jako ve
společnosti především o moc. Kdo však
bude mít navrch a kdo se podrobí?

Žáner

Sekcia

Formát

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 20 mm
viazaná

Počet
strán

Preklad

192

Lenka
Fárová

Vek
18

ISBN
978-80-7473-744-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

135 × 20 mm
viazaná

Hořké konce vyzvědačů
James Bond, agent 007 s právem zabíjet, je tím nejhorším příkladem špiona. Mužný hrdina, který se vrhá
do nejnebezpečnějších situací, ze kterých vždycky
bez újmy vyvázne. Chlap, který se neustále předvádí
a vzbuzuje pozornost. Takového vyzvědače by každá
kontrašpionáž hned odhalila. O skutečných špionech a
jejich úloze v dramatickém 20. století pojednává další
kniha renomovaného publicisty, jež vychází z dosud
utajených materiálů archivu tajných služeb.

Preklad

120

Jan
Sýkora

Vek
18

ISBN
978-80-7473-746-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9,99 €

Osobný rozvoj

Kariéra a osobný
rozvoj

167 × 225 mm
viazaná

344

15

978-80-264-2408-6

19,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Kuchárske Moderné kuchárske 170 × 240 mm
knihy
knihy
viazaná

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

192

Francová Eva

12

978-80-267-1429-3

12,99 €

Nestor Burma - Mlha na
mostě Tolbiac

Hospoda Jamaika

Tři muži v automobilu

du Maurier Daphne

Macek Miroslav

Malet Léo

Po smrti své matky se Mary Yellanová vydává na
cestu k tetě Patience a jejímu muži Jossi Merlynovi,
majiteli ponuré a zanedbané hospody Jamajka.
Netuší, že z krásné ženy se stala vystrašená troska.
Brzy zjistí, že za vším stojí Joss, despotický a hrubý
muž, díky jehož pověsti se hostinci slušní lidé vyhýbají. Přesto se tam čas od času schází společnost.
Odvážná Mary je osudem vtažena do událostí
a odhaluje hrůzné tajemství hospody Jamajka.

Nerozluční přátelé Jiří, Harris, Jerome a jejich psí
společník Montmorency vyrážejí na další společnou dovolenou. Po zážitcích na lodi a bicyklu se
vydávají do Hamburku, Berlína, Prahy, Chocně
a Kopřivnice. Svou cestou plnou dobrodružství i
přátelského špičkování vzdávají hold anglickému
humoru, nádherné době přelomu 19. a 20. století,
kdy se zdálo být všechno možné, i průkopníkům
automobilismu. A to obzvláště těm kopřivnickým.

Paříž, padesátá léta. Jednoho dne zavede jistá mladá žena soukromého detektiva Nestora Burmu do
nemocnice Salpetriere. Tam Burma objeví nedávno
zesnulého Abela Benoîta, starého známého z anarchistických dnů. Zatímco Burma se poté rozhodl vydat na (více méně) spořádanou cestu soukromého
očka, jeho známý zůstal na opačné straně zákona
jako padělatel, až dokud ho nedostihla jeho vlastní
minulost. Je nyní na Burmovi, aby pomstil někdejšího přítele a odhalil dávné tajemství.

Vychádza 22. 02. 2019

Vychádza 19. 02. 2019

Pacner Karel

Počet
strán

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

História
odborov

História a military

130 × 200 mm
viazaná

448

15

978-80-259-1052-8

14,49 €

Detektívka,
komiks

Beletria pre
dospelých

216 × 285 mm
viazaná

88

Tardi Jacques

14

978-80-252-4512-5

19,99 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

272

15

978-80-267-1428-6

11,99 €

Humor

Beletria pre
dospelých

140 × 180 mm
viazaná

224

Janík Štěpán

12

978-80-7597-338-2

10,79 €

Učebnice současné
italštiny, 1. díl

Kulti

Ferrarová Eva
Ferrarová Miroslava
Pospíšilová Vlastimila

Když Sal v dětství viděla v televizi Reinera Kultiho, jak dává gól, inspiroval ji, aby taky začala hrát
fotbal a tvrdě na sobě dřela. Z okouzlené holčičky
se stala silná žena a skvělá fotbalistka. Teď, o pár
let později, přichází její idol jako asistent trenéra.
Jenže fotbalista, do nějž byla kdysi platonicky
zamilovaná, a muž, který se stal jejím trenérem,
jako by byli dva různí lidé. Je zachmuřený, samotářský a neurvalý. Vytáhne ho Sal z jeho ulity?

Zapata Mariana

Jedná se o učebnici obecné italštiny, vhodnou pro
všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích,
obchodních akademiích, jazykových školách i vysokých školách. Vzhledem k tomu, že je kniha doplněna nahrávkou, klíčem i slovníčkem, lze ji využít
i k samostudiu. V průběhu dvou dílů této učebnice
se seznámíte s gramatikou a slovní zásobou nutnou
pro běžnou komunikaci.

Pro dnešek a pro
příště zavřeno

Sběratel hříchů

Janda Martin

V průběhu několika měsíců je v centru Moskvy nalezeno několik těl. Vyšetřovatelé se domnívají, že spolu vraždy nesouvisí. Pak se ale zapojí stážistka Marie
Karavajová, pro niž se poté, co jí v dětství zabili otce,
stává hledání souvislostí mezi násilnými trestnými
činy až posedlostí. Je to právě ona, mladá začínající vyšetřovatelka, kdo objeví na první pohled
nepravděpodobné propojení vražd. Skrytá čísla.
A pátrání po sériovém vrahovi může začít.

Desombre Daria

Přátelství a láska, Němci a Češi a v pozadí Sudety konce třicátých let 20. století. Zmíněné
historické a regionální kulisy předurčují povahu
příběhu, jehož hrdinům rozdaly dějinné zvraty
karty osudu opravdu nemilosrdně. Stefan byl
stejně starý jako jeho přítel hospodský Hans,
oba se narodili v roce 1910, chodili spolu do
školy, jejich rodiny se navštěvovaly, ale nadchází rok 1937 a pak válečná léta a všechno je
jinak.

Vychádza 22. 02. 2019

Reedícia
Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Jazyky pre
samoukov

Jazyky

167 × 225 mm
brožovaná

472

10

978-80-266-1385-5

19,99 €

Romantika

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
brožovaná

512

17

978-80-253-4052-3

15,49 €

Česká próza

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

192

15

978-80-7597-274-3

14
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Odporúčaná cena

10,79 €

Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

352

Hedvika
Žirová

15

978-80-7597-337-5

15,49 €

15

Mlčení

Můj rok 1949

Můj rok 1989

Lundriganová Nicole

Šúsaku Endó
Světoznámý román slavného japonského
spisovatele byl vyznamenán Tanizakiho
literární cenou a je přeložen do mnoha světových jazyků. Podle románu byl natočen
úspěšný film režiséra Martina Scorseseho.
Drsný a zároveň poetický i myšlenkově
bohatý příběh o zániku křesťanské misie
v Japonsku v 17. století.

Breuerová Alena
Frejtichová Jarmila

Ježek Martin

Warren Botts si udělá roční přestávku ve výzkumné práci na univerzitě a odchází vyučovat fyziku na základní školu. Tento nenápadný samotář se spřátelí se svou studentkou,
třináctiletou Amandou. Jednoho nedělního
rána však Warren najde Amandu mrtvou
na svém dvorku. Rozbíhá se vyšetřování,
podezření narůstá a Warrenovi mírumilovní
sousedé se brzy začnou chovat nepřátelsky.
Strhující, napínavý thriller, který nabízí mrazivý pohled do mysli psychopata.

Vychádza 01. 03. 2019

Náhradník

I když nekončí osmičkou, jako jiné osudové roky,
byl letopočet 1989 pro naši zemi a její obyvatele
přelomový. Znamenal totiž konec komunismu a
pád železné opony, která se na západních hranicích začala hroutit jako domeček z karet. Byl to rok
počátku velkých nadějí, radosti i slz. Jak jej prožívali
slavní i obyčejní lidé, co se vše stalo nejenom u nás,
ale i v zahraničí, co lidé měli rádi a co mít nemuseli?
Ponořte se s námi do vzpomínek třicet let mladých.

Z hlediska proslulosti rok 1949 za svým předchůdcem silně pokulhává. Je to však opět jedna z mnoha
dějinných nespravedlností. Právě v roce 1949 totiž
doopravdy startuje většina změn, které máme s
nástupem komunismu spojené. Zavzpomínejme
spolu na jeden z nejdramatičtějších roků minulého století, na rok, kdy se na japonském ostrově
Iwojima vzdávají poslední dva japonští vojáci, kdy
úderník Kinter překonává normu o 547 procent a
zaměstnanci komunálních podniků odmítají přijímat spropitné.

Vychádza 26. 02. 2019

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130× 200 mm
viazaná

420

15

978-80-7473-745-9

14,49 €

Počet
strán

Žáner

Sekcia

Formát

Román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

Vek

232

15

Politicky korektní pohádky
na dobrou noc

Leonardo da Vinci

Garner James Finn

Leonardo da Vinci je považován za renesančního
mistra a génia, který předstihl svou dobu. Nejvíce se
proslavil takovými díly, jako je Mona Lisa a Poslední
večeře. Leonardo da Vinci však nebyl jen vynikající
malíř. Sám sebe považoval především za stavebního
a vojenského inženýra. Tato kniha vypráví o životě
tohoto umělce a inženýra, o jeho době a sleduje
hlavní témata jeho rozsáhlého díla. Publikace je
bohatě ilustrovaná a její součástí je i 15 příloh se
vzácnými faksimilii.

ISBN
978-80-7601-089-5

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

11,99 €

Česká história

História
a military

167 × 225 mm
viazaná

224

15

978-80-265-0841-0

11,99 €

Česká história

História
a military

167 × 225 mm
viazaná

184

15

978-80-265-0840-3

11,99 €

Landrus Matthew

Křehké princezny, udatní rytíři, hodné babičky i stereotypně zlí vlci. Těm už odzvonilo. Je čas přehodnotit, co
jste kdy v pohádkách četli. Císař není nahý – vyznává
alternativní způsob oblékání. Sněhurka se neuchýlila
do chaloupky k sedmi trpaslíkům, nýbrž k sedmi vertikálně znevýhodněným mužům. Nejznámější pohádky
zbavené všech nešvarů a převyprávěné tak, aby nikoho nemohly ani trochu pohoršit, aneb břitký humor
pro dospělé děti.

Stojednaletý stařík,
který se vrátil,
aby zachránil svět

Kukuřice, komunismus
a kaviár

Jonasson Jonas

Anya von Bremzen vyrůstala v kolektivním
moskevském bytě, kde osmnáct rodin sdílelo jednu kuchyň. Život v Sovětském svazu byl velmi absurdní, naivně veselý a melancholický – a pro její
matku nakonec nesnesitelný. Když bylo Anye deset
let, uprchly s matkou do Filadelfie. Bez zimních kabátů a bez zpáteční letenky. Dnes je Anya velmi
oceňovanou publicistkou v oblasti kulinářského
umění. V této knížce zachycuje v tragikomických
vzpomínkách sedm dekád Sovětského svazu, jeho
úspěchy i pády.

Von Bremzen Anya

Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z
domova důchodců v Malmköpingu. Teď si se svým
přítelem Juliem užívá života na Bali. Tedy až do
chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi
oslavu narozenin. Horkovzdušný balon, kterým si
chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a Alan s Juliem
se ocitnou na širém moři. A když je zachrání severokorejská loď, pašující uran, je jasné, že několik významných politiků bude mít znovu plné ruce práce.

Reedícia

Žáner

Sekcia

Formát

Satira, poviedky,
humor

Beletria pre
dospelých

134 × 205 mm
viazaná

Počet strán Vek
104

12

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-2411-6

7,99 €

Svetová
história

Umenie
a kultúra

283 × 245 mm
viazaná

64

Múzeum
v knihe

18

978-80-264-2235-8

39,90 €

Dobrodružstvo,
humor

Beletria pre
dospelých

134 × 210 mm
viazaná

416

15

978-80-87697-59-7

16,49 €

Životopis

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
brožovaná

400

Dana
Chodilová

18

978-80-7597-339-9

15,49 €

Do světa

Kolektiv

Machalová Hana

Ať už trpíte bolestmi zad po úrazu, nebo se objevily
v důsledku sedavého životního stylu či špatného držení těla, jistě víte, jak moc vás dokážou omezovat
i při těch nejjednodušších činnostech. V této knize
naleznete 40 jednoduchých ilustrovaných cviků,
které vám pomohou zbavit se bolestí zad jednou
provždy. Cviky jsou rozděleny do tří celků a doplněny o dechová cvičení a aktivity k propojení těla
a mysli. Navíc zde naleznete také tipy, jak se bolestí
zad vyvarovat při cestování či dlouhém sezení.

Sny si můžete začít plnit v každém věku a Hana
Machalová je toho příkladem. Na cesty se vydala až na sklonku čtyřicítky, s malým dítětem
a průměrným platem. Ročně navštíví okolo 16
různých zemí. O své zážitky, rady, a především
nadšení se rozhodla podělit praktickým návodem, jak překonat obavy a vydat se do světa. Na
konci každé cesty totiž většinou zjistíte, že limity
jsou obvykle jen ve vaší hlavě.

Názov

Vychádza 01. 03. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Moderná žena

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
viazaná

168

12

978-80-264-2413-0

14,49 €

Cestopisné
monografie

Cestovanie

145 × 205 mm
viazaná

168

15

978-80-265-0842-7

12,99 €

16

Knižné novinky Februárr 2019

Dátum vydania

EAN

Odporúčaná
cena

Jóga pro seniory

08/02/2019

11,99 €

Vietnamská kuchařka od Bé Há a její maminky

08/02/2019

11,99 €

Skleněný pokoj - nové vydání

08/02/2019

15,49 €

Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

08/02/2019

11,99 €

Moderní indická kuchařka

19/02/2019

19,99 €

Laco Déczi - totálně vytroubený mozek

22/02/2019

16,49 €

Informatika

22/02/2019

52,00 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dotlače

Nejen jóga pro bolavá záda
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99: Hokejové příběhy
(audiokniha)

Putinovi agenti
(audiokniha)

Gretzky Wayne
McLellan Day Kirstie

Kundra Ondřej

Jsou hokejisté a jsou legendy. Wayne Gretzky je
mnohem víc! Vydejte se na průzkum nejsilnějších
momentů historie NHL s nejlepším hráčem všech
dob. Vstupte s ním do šatny i na led a poznejte,
jaké to je být spolutvůrcem hokejové historie.
Gretzky nikdy nemluvil ani nepsal tak upřímně a
otevřeně jako v této knize, kde se noří do vzpomínek a do detailů vypráví o tom, co zažil, kdo ho
inspiroval, kdo stál po jeho boku a byl mu oporou.

Žáner

Hobby, ostatné

ISBN

Odporúčaná cena

859-40-504-2652-8

14,49 EUR

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Svetová história

História a military,
obchod a ekonómia

859-40-504-2650-4

11,99 EUR

Karneval paměťových
buněk (audiokniha)

Jmenuji se Martina
(audiokniha)

Šíp Karel

Březinová Ivona

Oblíbený moderátor a bavič Karel Šíp s nadhledem
sobě vlastním představuje témata, která ho zajímají, o kterých debatuje se svými televizními hosty nebo jež vyplavila zákoutí jeho paměti. Dočtete
se například, jaké geny zdědil po svém tatínkovi,
jakou hodnotu má autogram nebo proč mu řidiči
ukazují zdvižený prostředníček. Soubor myšlenek
doplňuje několik písňových textů a také humorné
ilustrace výtvarníka Jiřího Slívy.

Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, aby se z
dcery nestala boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako máma. Martina tedy kopíruje
matčiny nepřetržité diety, až se odmítáním jídla
dostane na okraj propasti. Ač se nenávidí za to, co
dělá, nemůže si pomoct. Teprve když pozná, že i do
dívky, jako je ona, se někdo může zamilovat, zatouží odrazit se ode dna.

Vychádza 08. 02. 2019

Vychádza 08. 02. 2019

Ako vyliečiť zlomené
srdce

Dievča z Brooklynu

Keď Henry stretol Zoe

Musso Guillaume

Jones Andy

Bellová Anna

Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Bábovky

Holecyová Marja

Trilógia Pätdesiat
odtieňov - box 1-3

Odporúčaná cena: 12,99 EUR

James E L

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

NAŠE TIPY

Audioknihy

Životopis, šport

Sekcia

Vychádza 8. 02. 2019

VALENTÍNSKE CHUŤOVKY

Jmenuji se Rachardžo. Robert Rachardžo. Jsem
ruský agent ve službách (Jeho Veličenstva) Putina.
Úkoly jsou jasné: podkopat vratkou demokracii
v České republice. Vnést do ní chaos. Zmocnit se
všech tajemství. Moje mise však byla prozrazena!
Věděli jste, že Rusko z našeho území nikdy nestáhlo
své tajné agenty, naopak jejich počet výrazně posílilo? Uznávaný novinář Ondřej Kundra vám odhalí
působení ruských agentů na našem území i to, jak
ruští špioni kradou naše tajemství.

Vychádza 26. 02. 2019

Korene hriechu
Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Humor

Beletria pre dospelých

859-40-504-2654-2

10,79 EUR

Literatúra pre dievčatá

Beletria pre deti

859-40-504-2659-7

8,99 EUR

Kovy - Ovšem
(audiokniha)

Makléř (audiokniha)

Kovář Karel

Obyčejný mladík z Valašska, který od dětství snil o
úspěchu, se po vysoké škole rychle šplhá na vrchol
v prestižní burzovní firmě. Proniká však do prostředí, kterému vládne strach, stres, chamtivost a kde
jediným měřítkem jsou peníze. Odhalte praktiky i
vztahy burzovního světa a začtěte se do příběhu
o českých „vlcích z Wall Street“ s napínavou krimi
zápletkou.

Odporúčaná cena: 49,90 EUR

Kodýdek Martin

Ve sbírce osobních příběhů, básní a fotek sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka z malého města,
jehož život se během pár let otočil doslova vzhůru
nohama. Od téměř idylického dětství, přes komplikované dospívání a tragikomické vztahy, až po
budování kariéry na YouTube a smíření se se svou
identitou. O stránce života, která byla důsledně
skryta. O rodině a snaze zůstat sám sebou. O slzách
smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není
nikdy dost... Jednoduše o všem!
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Třeštíková Radka

Vychádza 01. 03. 2019

Vychádza 01. 03. 2019

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Non-fiction

Ostatné

859-40-504-2661-0

12,99 EUR

Novela

Beletria pre dospelých

859-40-504-2663-4

11,99 EUR

Knižné novinky Februárr 2019

Príď sa so mnou
rozlúčiť

Bujná fantázia Olivie
Joulesovej

Celebrity pre Afriku

Handová Cynthia

Fieldingová Helen

Odporúčaná cena: 9,60 EUR

Odporúčaná cena: 10,40 EUR

Odporúčaná cena: 9,60 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Fieldingová Helen

19

Slnko a jeho kvety
Kaur Rupi
Odporúčaná cena: 11,49 EUR
Básne o búrlivej a transcendentnej ceste rastu a zahojenia. O pocte predkom a vlastným koreňom. O opustení samej seba,
násilnom vyhostení a znovuobjavení domova vo svojom vnútri. A oslavu lásky vo všetkých podobách. V piatich kapitolách doplnených
ilustráciami rozpráva slnko a jeho kvety príbeh vädnutia, opadávania, zakoreňovania, rastu a rozkvitania.

Po celosvetovo úspešnej básnickej zbierke Mlieko a med
prichádza Rupi Kaur s ďalšou, rovnako fenomenálnou zbierkou!

Vychádza 08. 03. 2019

Ilustrovaný atlas najčudesnejších prehistorických zvierat
Säfströmová Maja

Nabudúce prinesieme

Odporúčaná cena: 8,99 EUR
Úspešná švédska ilustrátorka Maja Säfströmová približuje vo svojej novej knihe tie najčudesnejšie prehistorické zvieratá, aké kedy
existovali na našej planéte. Vedeli ste, že niekedy po tejto zemi kráčali neuveriteľne čudné tvory, ako napríklad šabľozubý tiger,
mamut srstnatý, vakovlk tasmánsky alebo dokonca dront nelietavý?

Maja Säfströmová si získala srdcia slovenských rodičov
a ich detí už svojím debutom Ilustrovaný atlas
neuveriteľných faktov o zvieratách.

Vychádza 08. 03. 2019

Bez teba to nie je ono
Hanová Jenny
Odporúčaná cena: 11,99 EUR
Belly každý rok netrpezlivo odpočítavala dni do leta, no nie tento. Pláž, slnko, more a skvelú spoločnosť mali vystriedať nudné mesiace
strávené v meste. A ešte k tomu doma a so zlomeným srdcom. Jedného dňa však Belly zazvoní telefón a zisťuje, že Conrad zmizol.
Belly hneď vie, že jediné miesto, kde dokážu dať všetko do poriadku a kde sa Conrad isto schováva, je ich plážový domček. Podarí sa im
znovu objaviť to jediné, čo ich spája? Zachránia leto a Bellyino zlomené srdce konečne zahreje letná láska?

Vráťte sa na letné pláže Jenny Hanovej v druhom
pokračovaní úspešnej série Letné lásky.

Vychádza 15. 03. 2019

www.albatrosmedia.sk

