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iograﬁa
Prvá a jediná b
eym.
Paulom McCartn
. 2017
/ Vychádza 1. 12

Aktualita

Keď vám hviezda ďakuje
Doma vo Francúzsku je spisovateľskou hviezdou a aj na Slovensku sa jej knihy predávajú vo
vysokých nákladoch. Napriek tomu zostala Agnès Martin-Lugandová normálnym a vďačným dievčaťom. Dokázala to aj počas návštevy Bratislavy, kde ju počas knižného veľtrhu
Bibliotéka čakal náročný program.
Už vo štvrtok po prílete sa zúčastnila diskusie vo Francúzskom inštitúte, kde ocenila, koľko
Slovákov vie po francúzsky, piatkový deň začala už pred siedmou, keď bola jednou z hostiek
Telerána na Markíze. Tu zaujala nielen moderátorov, ale aj speváčku Daru Rollins, ktorá rada
prijala jej knižku Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu. Potom Agnès čakalo viacero rozhovorov
a na záver diskusia a autogramiáda na Bibliotéke 2017. Keď zbadala kompletný tím Albatros
Media Slovakia v pásikových tričkách s názvom jej knihy, ale aj množstvo vizuálov od hrnčekov, záložiek, plagátov alebo makety knihy v „nadživotnej“ veľkosti, bola nadšená a priznala
sa, že je vo svojom živote naozaj šťastná. Agnès si priamo v našom stánku prezliekla naše
pruhované tričko a keď odchádzala, osobne podala ruku a objala každého z našich ľudí – od
brigádnikov po vedenie. Bolo to perfektné gesto skvelej autorky. „Každý z nás hľadá šťastie,
aj keď ciele máme rôzne; ľudské duše
chcú napredovať, hľadáme šťastie,
osobný rozvoj, pokoj. Niekedy mi čitatelia povedia, že od začiatku knihy vedeli, ako sa ten príbeh skončí. To je jedno, že vieme, ako sa kniha skončí,
aký bude záver. Dôležité je, akým spôsobom sa každý k nás dostáva k tomu
koncu. Je to ako ľudský život, vieme, že skončí, ale ide o to, čím ho naplníme,“
vyjadrila sa Agnès počas diskusie.

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Na tejto adrese nie je možný osobný odber ani maloobchodný predaj.
Tento internetový obchod je určený len pre objednávky zákazníkov zo Slovenskej republiky.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 292 291 6030/1100
www.albatrosmedia.sk
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Kontakty zákaznického servisu:

Telefón

E-mail

02/4445 2046 (Po-Pia 8:00-16:00)

eshop@albatrosmedia.sk
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Rojko
Ian McEwan
Vysnené príbehy desaťročného chlapca obdareného veľkou fantáziou. Peter je obyčajný chlapec, ktorý vo voľnom čase najradšej sníva a domýšľa veci do ich absurdných dôsledkov. V poviedkach, ktoré sú opisom jeho fantázií, sa vzbúria sestrine bábiky a odtrhnú mu končatiny,
zmizíkom vymaže rodičov a sestru, prevtelí sa do domáceho kocúra a vybojuje zaňho rozhodujúcu bitku alebo sa stane bábätkom, čím k nemu
stratí predchádzajúci odpor.

Mimoriadna kniha mimoriadneho autora,
prvá McEwanova knižka pre deti, krok do nevšedného sveta
desaťročného Petra Fortuna, jeho pocitov a nálad,
jemných nuáns detskej duše a povahy.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružné

beletria
pre deti

130 × 200 mm viazaná

160

–

1.

8+

978-80-564-0455-3

9,99 EUR

Futbalový poklad Messi

LEGO® ELVES
Sila temnej mágie

Milan Macho

Kolektív autorov

Argentínčan Lionel Messi je jedným z najlepších futbalistov sveta. Je držiteľom mnohých rekordov a ocenení. Patrí k spoluvládcom svetového futbalu. Jeho
hra je plná kúziel s loptou a nádherných gólov. Jeho
dramatický životný príbeh nemá ďaleko ku gréckej
dráme. Kniha, ktorú držíte v ruke, je hlbokou sondou
do života futbalovej hviezdy a slávneho klubu FC Barcelona, dokumentom o ich spoločných víťazstvách
i prehrách. Nemal by si ju nechať ujsť žiadny futbalový priaznivec.

Sekcia

Formát

šport
a fitness

životopis

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
256

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-5660-218-8

9,99 EUR

ďalšie
detské knihy

LEGO®

205 × 290 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

Pravdivý príbeh
o troch prasiatkach

Denník nášho dieťatka

Jon Scieszka

Milý a láskavý záznamník zo života vášho dieťaťa. Do
neho si budete zapisovať, ako ste sa na bábätko tešili,
jeho príchod na svet, prvé dni doma, návštevy, darčeky, odtlačok rúčky a nôžky, prvé zúbky, slovká, krôčiky. Výlety, prví kamaráti, Vianoce, narodeniny, obľúbené zvieratá. Do tejto knihy si môžete nalepovať
fotografie, do vreciek vložiť pramienok vláskov a na
stužku vlepenú do chrbta knihy priviazať USB kľúč.

Žáner

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-1624-1

7,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Ivana Auingerová

Ak ste si doterz mysleli, že poznáte rozprávku O troch
malých prasiatkach, mýlili ste sa… Alexander T. Wolf
humorným spôsobom podáva svoju verziu toho, čo sa
naozaj stalo, keď stretol tri malé prasiatka… Autor
podal príbeh tak, ako mu ho prerozprával vlk. Otočil
uhol pohľadu a deti sa konečne dozvedia aj druhú
stranu príbehu. Nie vždy to, čo sa na prvý pohľad zdá
zlé, takým aj naozaj je. Či jeho verzii udalostí uveria,
je už druhá vec.

humor
pre deti

Vychádza 1. 12. 2017

Žáner

Emily Jonesová už sa nemôže dočkať, kedy opäť uvidí
svojich priateľov, a tak kúzelným portálom vstúpi
do sveta Elvendale. Tentoraz ju však nasleduje aj
jej mladšia sestra, Sophie. Kto je tajomný elf, ktorého stretnú v lese, a čo sa stane Sophie? Prečítaj
si napínavý príbeh a zisti to. Potom poskladaj svoju
ministavebnicu s havranom a vydaj sa v ústrety dobrodružstvu plnému hádaniek, hlavolamov, goblinov
a mnohých kúzelných tajomstiev.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

5+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-564-0427-0

6,99 EUR

materstvo

Sekcia

Formát

zdravie
210 × 297 mm
a životný štýl
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

1.

18+ 978-80-566-0252-2

9,99 EUR
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Asterix I –
Asterix z Galie

Asterix II –
Zlatý kosák

René Goscinny

René Goscinny

Rimania zistia, že tajomná sila Galov sa ukrýva
v kúzelnom nápoji, ktorý pripravuje druid Panoramix. Rozhodnú sa ho uniesť a získať od neho recept.

Druidovi Panoramixovi sa zlomí zlatý kosák, ktorým
seká imelo na prípravu kúzelného nápoja. Naliehavo
musí zohnať nový, inak je sloboda osady nezlomných
Galov ohrozená.

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch v slovenskom jazyku.

Žáner

Sekcia

Formát

komiks

komiks

215 × 285 mm
brožovaná

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch v slovenskom jazyku.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

Albert Uderzo

2.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4110-3

7,99 EUR

komiks

komiks

215 × 285 mm
brožovaná

48

Albert Uderzo

Asterix III –
Asterix a Góti

Asterix IV –
Asterix gladiátorom

René Goscinny

René Goscinny

Druid Panoramix sa vydáva do Karnutského lesa na
každoročné stretnutie druidov z celej Galie. Vyhráva
súťaž o najlepšieho druida, no vzápätí ho unesú Góti,
ktorí chcú využiť jeho kúzelnícke schopnosti. Verní
priatelia Asterix a Obelix, ktorí ho na ceste sprevádzali, sa ho vydajú hľadať.

Prefekt Galie sa rozhodne priviezť Caesarovi originálny dar: hrdého barda Kantatrixa. Ten síce vôbec nevie
spievať, ale medzi obyvateľmi jednej vzdorovitej
galskej osady je veľmi obľúbený. Asterix s Obelixom
sa náhlia do Ríma, aby uneseného barda zachránili
pred krutým osudom: na nadchádzajúcich hrách ho
Rimania plánujú hodiť levom.

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch v slovenskom jazyku.

Vychádza 15. 12. 2017

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Žáner

Sekcia

Formát

komiks

komiks

215 × 285 mm
brožovaná

Albert Uderzo

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4111-0

7,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4113-4

7,99 EUR

Legendárny a milovaný komiks o neporaziteľných
Galoch v slovenskom jazyku.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

2.

2.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4112-7

7,99 EUR

komiks

komiks

215 × 285 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

Albert Uderzo

2.

8+

Paul McCartney: Biograﬁa
Philip Norman
Jediná oficiálna biografia hudobníka, speváka, skladateľa a bývalého člena kapely The Beatles! Aký je historicky najúspešnejší skladateľ Paul
McCartney? Philip Norman spracoval rozhovory s rodinnými príslušníkmi a blízkymi priateľmi, ktorí nikdy predtým na záznam nehovorili.
Odkrýva priebeh zložitého vzťahu McCartneyho s Johnom Lennonom, zachytáva jeho osobnú traumu z rozpadu The Beatles a omnoho viac.
V prvej a jedinej biografii schválenej samotným Paulom McCartneym.

Prvá a jediná biograﬁa schválená
Paulom McCartneym.
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

hudba

životopis

165 × 235 mm viazaná

680

–

1.

15+

978-80-5660-311-6

24,99 EUR

Knižné novinky December 2017

názov

dátum vydania

ean

cena

8.12.2017

11,99 EUR

Jak blbá, tak široká

7.12.2017

8,99 EUR

Čekání na Bojanglese

11.12.2017

9,99 EUR

Frajer

11.12.2017

11,59 EUR

Krev na sněhu (paperback)

18.12.2017

7,49 EUR

Dotlače

Škola dobra a zla 2

Syndrom E
(audiokniha)

Audioknihy

Franck Thilliez
Horké léto, dovolená právě začala, dvěma francouzským policistům však běhá mráz po zádech. Poručici Henebelleové z Lille
zavolá uprostřed noci jeden z jejích přátel a prosí ji o pomoc. Po zhlédnutí anonymního krátkého filmu z padesátých let oslepl.
V jiné části Francie komisař Sharko z Nanterre vyšetřuje pětinásobnou sadistickou vraždu. Oba případy spojuje záhadný „syndrom E“.

Vychádza 8. 12. 2017

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Interpret

Vydání

Věk

EAN

Doporučená cena

thriller

beletrie
pro dospělé

audio CD

–

Jiří Žák

1

15+

8594050423916

14,49 EUR

Vychádza 5. 12. 2017

7 let den po dni s Lénou Brauner
Váš deník na 7 let
Magických 7 let, během kterých se prý všechny buňky našeho těla kompletně vymění. Změní se možná i naše povaha, přístup k životu, naše
hodnoty, lásky, lidé a věci kolem nás… Naplňte tento deník během 7 let svými postřehy z každého vašeho dne, uložte do něj své vzpomínky,
emoce, prožitky… Můžete se ohlížet do minulosti i plánovat budoucnost. Přehodnotit své předloňské názory, těšit se na další rok. Dám si malé
cíle, či velké výzvy? Deníčkem vás budou provázet víly Lény Brauner.

Ukládejte své každodenní zážitky
a emoce do netradičního deníku
s nádhernými ilustracemi Lény Brauner!

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

EAN

Doporučená cena

diář, deník

moderní žena

135 × 205 mm vázaná

400

Léna Brauner

1

14+

8594050423947

16,49 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

5

TIPY NA DARČEKY

Kolekcia krížoviek –
box 2+1

Kúzelný svet
Emily Pierkovej BOX

odporúčaná cena 9,99 EUR

Holly Webbová
odporúčaná cena 24,90 EUR

Neobyčajné deti
slečny Peregrinovej BOX

Séria detektívok
Roberta Galbraitha BOX

Ransom Riggs
odporúčaná cena 42,90 EUR

Robert Galbraith
(pseudonym J. K. Rowlingovej)
odporúčaná cena 43,90 EUR

Séria trilerov:
Mráz, Kruh, Tma BOX

Zaklínač – BOX

Zvierací záchranári 1 BOX

Andrzej Sapkowski
odporúčaná cena 84,90 EUR

Kolektív autorov
odporúčaná cena 25,90 EUR

Bernard Minier
odporúčaná cena 47,90 EUR

6

Najkrajšia kolekcia maľovaniek
Yulia Mamonova
odporúčaná cena 19,99 EUR

Séria detektívok:
Vážka, Mama klame,
Čierne lekná BOX
Michel Bussi
odporúčaná cena 26,90 EUR

Knižné novinky December 2017

TIPY NA DARČEKY

Legenda Queen

Milan Rastislav Štefánik

Brian May, Roger Taylor
odporúčaná cena 40,00 EUR

Michal Kšiňan
odporúčaná cena 39,90 EUR

Netterov anatomický atlas
človeka, 6. vydanie

Rozprávky o princeznách –
Detské divadielko
s bábkami

Frank H. Netter
odporúčaná cena 89,90 EUR

Škola dobra a zla
(špeciálne vydanie)
Soman Chainani
odporúčaná cena 44,90 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Minecraft –
Hráčska kolekcia
Kolektív autorov
odporúčaná cena 29,90 EUR

Slovenské klenoty UNESCO
Jozef Petro
odporúčaná cena 10,99 EUR

Oldřich Růžička
odporúčaná cena 11,99 EUR

Šťastie je...

Vtáky našich lesov

Lisa Swerlingová a Ralph Lazar
odporúčaná cena 8,99 EUR

Andrea Pinnington,
Caz Buckingham
odporúčaná cena 11,99 EUR
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Vychádza 8. 12. 2017

Nebeské symfonie

Jak číst současné umění

Petr Horálek a Vladislav Slezák

Michael Wilson

Vydejte se na jedinečnou pouť vesmírem a vychutnejte si výhledy do nebe plného hvězd. Nevšední
spojení dech beroucích fotografií a podmanivých
tónů relaxační hudby na přiloženém CD vám zprostředkuje neopakovatelný audiovizuální zážitek.
Při putování pod hvězdnou oblohou navštívíte 5
kontinentů a spatříte vzácné nebeské úkazy. Celá
kniha je obrazově a hudebně laděna tak, jako byste prožili jeden den, soumrak, noc pod hvězdami
a vydrželi až do ranního rozbřesku.

Provokativní, nápaditá a mnohdy i rozpačitá
a vyvolávající rozporuplné reakce. Taková se může
zdát tvorba současných výtvarných umělců. Kritik
a kurátor Michael Wilson nabízí umělecký bedekr
zahrnující více než dvě stovky autorů z celého
světa a jejich prací – fotografií, videí, instalací,
soch, maleb a performancí – vytvořených v průběhu posledních dvou desetiletí. Na jejich tvorbě
ukazuje cestu, jak uměleckým dílům porozumět
a vychutnat si je.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Hudba

Vydání

cestopisné
monografie

cestování

297 × 210 mm
vázaná

184

Miloš Rábl

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1741-5

Doporučená cena

24,49 EUR

Žánr

Obor

Formát

výtvarné umění a kultura 170 × 240 mm
umění
brožovaná

Počet stran Překlad
392

Lucie
Simerová

Kamínek

Zrádné srdce

Michaela Fišarová

Mary E. Pearsonová

Co všechno může zažít jeden obyčejný kamínek? To
byste se divili, jak dlouhou cestu takový kamínek
urazí a kolik lidí přitom potká. Nová knížka Michaely Fišarové dětem nápaditě a s humorem ukazuje,
že některé věci se pohybují světem a my si toho
často ani nevšimneme. A taky vypráví o tom, kolika
věcí se v životě bezděčně dotkneme.

V zajetí barbarského krále mají Lia a Rafe jen malou šanci na útěk. Jejich jedinou nadějí je spoléhat
na to, že král bude příliš ohromen jejím darem, než
aby je popravil. Královo zaujetí Liou je však větší,
než se na první pohled zdá. Stále je tu i Rafe, který
jí lhal, ale pro její ochranu obětoval vlastní svobodu. Zatímco se probouzí Liin dar a ona poznává
sama sebe, je jí jasné, že ji čekají rozhodnutí, která
ovlivní její zemi… i její vlastní osud.

Žánr

Obor

Formát

obrázková
kniha

beletrie
pro děti

160 × 195 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
136

Markéta
Vydrová

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

5+

978-80-00-04908-3

9,99 EUR

fantasy

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro mládež
vázaná

360

–

Palindrom

Lucia Sasková

E. Z. Rinsky

Hlavní hrdinka románu Lucie Saskové, autorky bestselleru Zlatokopka, chce jediné: Být normální. Mít
normální vztah, někoho milovat, být šťastná. Věci
se však vyvíjejí jinak, než si představovala. Ocitá se
v psychiatrické léčebně a její svět se obrací vzhůru
nohama. Najednou je pro ni těžké normálně fungovat, vyznat se ve vlastních vzpomínkách. Je to, co si
pamatuje, pravda, nebo bylo všechno jinak? Jedno
je jisté: je nebezpečná. Pro sebe i pro své okolí.

Soukromý detektiv pátrá po kazetě, na níž jsou
nahraná poslední slova ženy, která byla brutálně
zavražděna. Do nebezpečného úkolu se mu nechce, ale čeká ho pohádková odměna, a nakonec
ho přemůže zvědavost. Zatímco se proplétá složitým labyrintem šílených zločinů a ocitá se v ohrožení života, dochází mu, že v tomhle případu jde
o mnohem víc než o pouhé hledání zmizelé věci…

čtení
pro ženy
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Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
320

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-1025-7

Doporučená cena

Žánr

12,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání

Nebezpečná

Žánr

Vydání

1

Počet stran Ilustrace Vydání
416

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-620-9

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-476-9

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-1026-4

Doporučená cena

19,99 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR

Doporučená cena

14,49 EUR
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Já, padouch –
dárkový box s plyšákem

Dan Hampton

Kolektiv autorů

Na jeho start se přišlo podívat jen 500 lidí. O třicet
tři a půl hodin později, když mladý Američan dosedl v Paříži a dosáhl zdánlivě nemožného, vzal
jeho letoun The Spirit of St. Louis útokem více než
stotisícový dav. Kniha, která přináší poutavý a unikátní popis odvážného přeletu Charlese Lindbergha přes Atlantik, je psaná stylem „přímo z kokpitu“ a opírá se o Lindberghův osobní deník, rodinné
dopisy i nevyužité letecké archivní materiály.

Kdo by si nechtěl připomenout dobrodružství
z filmového hitu Já, padouch 3? V dárkovém
boxu jsou dvě super padoušské knížky – filmový příběh a aktivity s tetovačkami. A k tomu
jako maňásek buď jeden z pěti Mimoňů, nebo
jednorožec. Stačí si jen vybrat!

Žánr

Obor

Formát

světová
historie

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Čtení, hra a zábava s nejoblíbenějšími
hrdiny z ﬁlmu Já, padouch 3!

Počet stran Ilustrace Vydání
304

–

Vychádza 12. 12. 2017

Charles Lindbergh:
Transatlantický let

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1744-6

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

knihy her
a nápadů, pohádka

ostatní

390 × 303 mm
box

Numismatika a notaﬁlie

Dobře mi tak

Základy sběratelství zájmových
předmětů pro začátečníky

Radka Třeštíková

Počet stran Ilustrace Vydání
178

–

1

Věk

EAN

Doporučená cena

6+

8594050423961

28,49 EUR

ISBN

Doporučená cena

Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí
se svou ženou a stěhuje se ze společného bytu ke
kamarádu Viktorovi. Tento životní zlom ho nutí
zamyslet se nad sebou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomuje všechna svoje selhání
a poněkud neohrabaně se pokouší napravit chyby.
Hledá cestu zpět ke svému dospělému synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang. V té chvíli
mu navíc zkříží cestu šestnáctiletá Erika.

Miloš Kudweis
Populárně-naučná kniha Numismatika a notafilie
s podtitulem Základy sběratelství zájmových předmětů by měla pomoci začínajícím i pokročilým
sběratelům orientovat se ve vybraném oboru sběratelství. Největší část knihy je věnována sběratelství mincí a bankovek, okrajově pak budou čtenáři
zasvěcení do problematiky sběratelství známek, odznaků, medailí a dalších méně obvyklých předmětů.

Vychádza 15. 12. 2017

Žánr

Obor

Formát

sběratelství

hobby

170 × 243 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
264

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-266-1207-0

Doporučená cena

Žánr

19,99 EUR

román

Obor

Formát

hobby

250 × 250 mm
brožovaná

–

–

2

Věk

15+ 978-80-267-0950-3

9,99 EUR

Vytvořte si vlastní umělecká díla a nechte se při
tom vést a inspirovat slavnými van Goghovými díly.
Užijte si odpočinek a zkuste se odreagovat s obrazy
jednoho z nejslavnějších malířů všech dob. Nakonec vytrhněte pomalované stránky knihy a sdílejte
svou radost s přáteli a blízkými.

Počet stran Ilustrace Vydání
96

224

Kolektiv autorů

Vytvořte si vlastní umělecká díla a nechte se při
tom vést a inspirovat dechberoucími secesními
obrazy Afonse Muchy. Užijte si odpočinek a zkuste
se odreagovat nad opravdovými uměleckými díly.
Nakonec vytrhněte pomalované stránky knihy
a sdílejte svou radost s přáteli a blízkými.

Žánr

Počet stran Ilustrace Vydání

Vincent van Gogh:
Vytvořte si vlastní
umělecká díla

Kolektiv autorů

hobby

Formát

Vychádza 15. 12. 2017

Alfons Mucha: Vytvořte si
vlastní mistrovská díla

Obor

beletrie 115 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

1

Věk

EAN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

10+

8594050423640

11,99 EUR

hobby

hobby

250 × 250 mm
brožovaná

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Počet stran Ilustrace Vydání
96

–

1

Věk

EAN

Doporučená cena

10+

8594050423657

11,99 EUR
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TO NAJLEPŠIE OD NÁS

Caraval

Časodejovia 1 – Kľúč k času

Stephanie Garberová
odporúčaná cena 11,99 EUR

Natalja Ščerba
odporúčaná cena 15,99 EUR

Chlapec z kociek

Mráz

Na konci samoty

Keith Stuart
odporúčaná cena 12,99 EUR

Bernard Minier
odporúčaná cena 16,99 EUR

Romain Wells
odporúčaná cena 12,49 EUR

Šťastní ľudia čítajú
a pijú kávu

Výnimoční ľudia

Zaklínač VII
Pani Jazera

Agnes Martin-Lugand
odporúčaná cena 10,99 EUR

10

Peter May
odporúčaná cena 14,49 EUR

Domov pre neobyčajné deti
slečny Peregrinovej
Ransom Riggs
odporúčaná cena 15,49 EUR

Andrzej Sapkowski
odporúčaná cena 15,99 EUR

Knižné novinky December 2017

TO NAJLEPŠIE OD NÁS

Chlapec, vtáčik a truhlár
Matilda Woodsová
odporúčaná cena 9,99 EUR

Janka a Tomáš
Nápady a recepty
zo Zázračného ateliéru
Janka a Tomáš Šebovci
odporúčaná cena 12,99 EUR

Krajina príbehov –
Čarovné zaklínadlo
Chris Colfer
odporúčaná cena 13,99 EUR

Lily a Momo

Nečakané priateľstvá

Raymie Nightingalová

Katarína Macurová
odporúčaná cena 7,99 EUR

Pavla Hanáčková
odporúčaná cena 7,99 EUR

Kate DiCamillo
odporúčaná cena 10,99 EUR

Svrček a mravce

Všetkým chalanom,
ktorých som milovala

Warren Trinásty
a Vševidiace oko

Jenny Hanová
odporúčaná cena 11,59 EUR

Tania Del Rio
odporúčaná cena 13,99 EUR

Jiří Zdeněk Novák
odporúčaná cena 5,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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