Výhodná ponuka literatúry pre dospelých
20% zľava z bežných – maloobchodných cien.
Objednajte si knihy priamo u svojho školského dôverníka KNIŽNÉHO KLUBU.
Ponuka platí do 15. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.

130 x 200 mm,
pevná, 320 str.,
13,99 €

165 x 220 mm,
mäkká, 176 str.,
14,49 €

145 x 230 mm,
pevná, 224 str.,
13,99 €





Nájdem odvahu
Autor: Lenka Vacvalová

Celkom (ne)obyčajné veci
izolovanej doby



Temné piesky
Autor: Robert Bryndza

Autor: kolektív autorov
Šestnásť dní plných dažďa a snehu, bahna
a bolesti, ale aj silných a nezabudnuteľných
zážitkov.
Cesta hrdinov Slovenského národného
povstania je najdlhšia turistická trasa na
Slovensku a zároveň zážitok na celý život.
Vedie od Duklianskeho priesmyku na severo-východe krajiny až na hrad Devín na
opačnom konci Slovenska. Lenka súčasne
mapuje osudy hrdinov a žien, ktoré v sebe
museli nájsť neuveriteľnú odvahu, aby mohli
v ťažkom období povstania pomáhať.

19 príbehov z karantény je zbierka
jedinečných výpovedí o tom, ako sa známe
osobnosti i obyčajní ľudia vyrovnávali
s jarným lockdownom.
Všetky naše plány na ten rok sa razom ocitli
v domácej izolácii spolu s nami. Hoci politici
vypli krajiny, naše životy sa nezastavili matka sa naďalej pripravovala na príchod
druhého dieťaťa, maliarka bojovala so
zákernou chorobou. Každý z nás prežíva
radosti i trápenia unikátnym spôsobom.
V tejto knižke ponúkame čitateľom pohľady
do mnohých sfér spoločnosti.

Jedného sériového vraha už chytila.
Podarí sa jej chytiť aj druhého?
Hmlový fantóm, ktorý vraždí ľudí, je vraj
len miestny mýtus. Jedno dievča sa však
presvedčí o opaku. Profesorku kriminológie
Kate Marshallovú čaká počas potápačskej
výpravy so synom šokujúci objav: v hlbinách
priehrady Temné piesky nájdu zachytenú
mŕtvolu mladého chlapca. Polícia príliš
rýchlo usúdi, že sa utopil bez cudzieho
zavinenia. Kate má iný názor a sleduje stopy,
ktoré ju zavedú k zlovestnému odhaleniu. Je
to ďalšie v rade záhadných úmrtí a zmiznutí,
ktoré súvisia s okolitými slatinami.

130 x 200 mm,
pevná, 288 str.,
12,99 €

115 x 185 mm,
pevná, 384 str.,
11,99 €

130 x 200 mm,
pevná, 384 str.,
14,99 €

 





Slepé škvrny

Tá hudba mi stále znie v hlave

Sestry z Titaniku

Autor: Noémi Bogyó

Autor: Agnes Martin-Lugand

Autor: Patricia Falvey

Štyri osudy v prelomovom roku 1989.

Láska je to, čo všetci hľadáme…

Plavba, ktorá im zmenila život.

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.

Yanis je kreatívny a podnikavý muž, ktorému
rastú pod rukami neuveriteľné, originálne
a náročné projekty. Manželka Vera ho
podporuje a spolu s úžasnými deťmi mu
vytvára skvelé zázemie. Najnovší Yanisov
megaprojekt však architekt odmietne a na
scénu prichádza Tristan, klient, pre ktorého
sa projekt realizuje. Zverí ho Yanisovi, avšak
to, čo spočiatku vyzeralo ako splnený sen,
sa postupne mení na nočnú moru. Dlhy,
alkohol a pocit bezmocnosti Yanisa ničia,
Vera trpí, ale Tristan je vždy nablízku…

Sestry Nora a Delia sú ako oheň a voda, obe
však túžia po nezávislosti a dobrodružstve.
Jedného dňa príde list z Ameriky a ony
dostanú jedinečnú šancu uniknúť zo
zapadnutej írskej farmy a získať nový
život v Novom svete. Vydajú sa na cestu
Titanicom do New Yorku. Nora, mamin
miláčik a na každom kroku obletovaná
krásavica, sa má stať guvernantkou
v bohatej rodine, kým nesmelá a celý život
odstrkovaná Delia bude pracovať ako
slúžka.
Loď snov však stroskotá a osud zamieša
karty celkom inak…

130 x 200 mm,
pevná, 296 str.,
12,99 €

130 x 200 mm,
pevná, 320 str.,
13,99 €

130 x 200 mm,
pevná, 312 str.,
13,49 €

 



 

Jej Veličenstvo vyšetruje:
Windsorský uzol

Vyrástla som v gete

Neviestky Osvienčimu

Autor: Eliska Tanzer

Autor: Dominik W. Rettinger

Autor: SJ Bennett

Pozoruhodný príbeh dievčaťa z rómskeho
geta o ceste za lepším životom
a prekonávaní mnohých prekážok.

Toto je prvý román o Komande
Puff, verejnom dome v neľudských
koncentračných táboroch.

Eliška sa narodila do rodiny prostitútok
v rómskom gete na východe Slovenska.
Túžba po vzdelaní a lepšom živote ju
zavedie až do Británie, ale to, čo sa zdalo
byť snom, sa premení na nočnú moru.
Mladá dievčina v sebe musí nájsť silu
a odhodlanie, aby sa mohla stať tým, čím
chce, a nezabudla pritom snívať.

Atraktívne Poľky Eliza a Magdalena sa
po sérii osudných životných chýb ocitnú
v pekle Osvienčimu. Šokované biedou,
hladom a utrpením bojujú v príšerných
podmienkach o prežitie. Jedného dňa však
padnú do oka veliteľovi osvienčimského
verejného domu Wolfgangovi Steinhoffovi,
ktorý im ponúkne prácu. Za obslúženie
desiatich mužov denne získajú poriadne
jedlo, šaty a trocha dôstojnosti. Netušia,
že si za svoje telá práve kúpili vstupenku
do ďalšieho pekla, z ktorého iba zázrakom
vyviazne živá len jedna z nich.

Pre všetkých milovníkov klasických detektívok s britským humorom.
Je začiatok jari roku 2016 a kráľovná Alžbeta II. sa na Windsorskom hrade pripravuje
na oslavu svojich deväťdesiatych narodenín. No prípravy sa prerušia, keď v jednej
z hradných spální objavia mŕtve telo. Scéna
nasvedčuje tomu, že mladý ruský klavirista
sa obesil sám, ale uzol nebol poriadne dotiahnutý. Vyšetrovania sa chopí bezpečnostná služba MI5, aby odhalila, čo sa vlastne
stalo. Keď kráľovná zistí, že ich podozrenia
vedú nesprávnym smerom, tajne vezme
vyšetrovanie do vlastných rúk.

Kontakt: Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava; e-mail: kmc@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764

