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Predsavzatia (vraj)
v januári nefungujú

Dobrým pomocníkom môže byť aj ďalšia výnimočná publikácia, ktorú sme vydali prednedávnom a o ktorej píše chvály aj známy
portál Vedátor.sk. „Musím sa priznať, už som
dlho neprečítal žiadnu non-fiction knihu
tak rýchlo. Poučná aj pútavá, klobúk dole!“
napísali o diele Setha Stephens-Davidowitza
Každý klame.
Takže, šup do čítania a do napĺňania predsavzatí – sľúbme si, že sa nenecháme
klamať a že sa dokážeme vyhnúť kreténom. A nech sa nám to darí nielen v mesiaci
volieb!

Zošli nám dážď
Martin Charles
Allie sa ešte stále spamätáva zo straty rodinnej reštaurácie na pobreží Floridy, keď príde o
svojho druhého manžela pri desivej autonehode na diaľnici. Zničená a bez nádeje sa chveje
pri myšlienke na budúcnosť, až kým sa v jej živote neobjaví jeden drahý človek minulosti.
Joseph bol preč mnoho rokov, zranený na tele aj na duši, neschopný vyrovnať sa s traumou
z vojny vo Vietname. Keď sa rozhodne opustiť svoje vzdialené útočisko v horách v Karolíne,
nájde v lese stratenú matku s dvoma malými deťmi...

Od autora bestselleru Hora medzi nami

Pútavý príbeh o pochovaných tajomstvách,
stratenej láske a prísľube druhej šance.

Vychádza 07. 02. 2020

Vedcov zaujímajú všelijaké veci, napríklad aj
to, ako sa ľuďom po celom svete darí napĺňať svoje novoročné predsavzatia. A prišli na
zaujímavé veci – január je na predsavzatia
úplne najhorší mesiac! Ľudia sú ešte v posviatočnom nastavení, slnka je málo, vonku
je zima a tma, jednoducho, v takýchto podmienkach sa veci menia ťažko. Treba chvíľku
počkať, ideálne na začiatok jari, kedy sa v prírode začína nový život, svet chytá farby a vo
vzduchu cítiť optimizmus. Takže ak máte
v pláne dať si nejaké predsavzatia, máte ešte
nejaký čas. A môžete si dobre premyslieť,
do čoho sa pustíte. V tomto období vám môže pomôcť dobrá
kniha. Napríklad naša novinka od
profesora Stanfordskej univerzity
Roberta Suttona Ako prežiť kreténov. Knihu napísal na základe
seriózneho skúmania ľudí, ktorí
sa k svojim blížnym správajú hrubo, deptajú ich, urážajú, ponižujú
a otravujú život. Kniha ponúka
stratégie a tipy, ako sa darebákom vyhnúť, ako s nimi bojovať

a ako sa ich zbaviť. A predovšetkým, ako sa
nestať jedným z nich.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Román, romantika, love story

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm
viazaná

272

Miriam Ghaniová

15

978-80-566-1541-6

14,99 €

Nika, Leo a zázračné pierko
Feriancová Paulína

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.

Nika a Leo objavia v starej truhlici na povale pierko. Vyzerá síce obyčajne, no nie je. Vďaka nemu sa dostanú všade, kam si len spomenú. Dokonca aj do sveta Minecraftu! Bacha však, aby ich starká nevymákla! Nika a Leo sú štvrtáci a vybrané slová sú už pre nich
brnkačka.

Vo vnútri skvelá slovná hra!

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
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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 Február 2020

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Obrázková kniha, príbehy detí

Beletria pre deti

160 × 195 mm
viazaná

112

Chupíková Eva

Sme školáci

9

978-80-566-1538-6

8,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Máš ma rada?

Selah - nechcená nevesta

McLaughlin Eoin

Brightová Anna

Ježko bol veľmi smutný. Taký smutný, ako len ježko dokáže byť. Aj korytnačka bola veľmi smutná. Taká smutná, ako len korytnačka
dokáže byť. Potešilo by ich jediné…keby ich mal niekto úprimne rád. Láskyplný príbeh o tom, že každý z nás potrebuje milovať a
byť milovaný.

Selah je jediná dcéra vládcu Potomacu a dobre vie, že jej povinnosťou je nájsť si partnera hodného zasadnúť na trón. Keď ju vysnívaný
snúbenec ponižujúco odmietne, jej nevlastná matka vyrukuje s nepredstaviteľným riešením: prinúti Selah plaviť sa na druhý koniec
Atlantiku, kde si má nájsť nového ženícha. Podpalubie jej lode však neukrýva len macochine intrigy... V stávke je oveľa viac ako to, či
Selah nájde svoje šťastie. Domov sa totiž smie vrátiť len so snúbencom po boku.

Román inšpirovaný najmilovanejšími rozprávkami
a najsrdcervúcejšími príbehmi o strhujúcej láske.

Prenádherná knižôčka o potrebe objatia...

Žáner

Formát

Beletria pre deti

120 × 120 mm
viazaná

Počet strán

Ilustrácie

56

Preklad

Dunbarová Polly

Vek

Magdaléna Poppelková

ISBN

3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Dystópia, fantasy, romantika, love
story, román

Young adult

145 × 205 mm viazaná

392

Jana Petrikovičová

13

978-80-566-1542-3

12,99 €

978-80-566-1210-1

Krížovky Všetko
o čokoláde

Gustáv Chmúrny a zlodej
ľudí

Absolútne nevyhnutný
zápisník

Môj žiarivý život

Kolektív

Castro Adam-Troy

Kolektív

Ak aj vy patríte medzi milovníkov lúštenia a čokolády, potom si tieto nové krížovky plné sladkých
zaujímavostí o jednej z najobľúbenejších dobrôt
určite zamilujete. Tak na čo ešte čakáte? Pohodlne
sa uvelebte, rozbaľte si tabuľku lahodnej čokolády
a pustite sa do lúštenia. Mňam!

Franka sa spolu s otcom a so sestrou prisťahuje
do nového mesta. V snahe zachrániť svoju mačku, sa ocitá v strašidelnom dome rodiny Chmúrnych. Okrem množstva tieňov, ktoré nikomu
nepatria, tu objaví knižnicu plnú kníh, ktoré
nikdy nikto nenapísal, galériu sôch, ktoré, našťastie, nikto nevytvoril, a zisťuje, že jej vlastný
tieň môže mať svoj osobný život! Dom by mohol
byť celkom zábavný, keby ju v ňom neprenasledoval Zlodej ľudí so svojou beštiou. Našťastie je
tu však Gustáv Chmúrny, ktorý príde Franke na
pomoc.

Úžasný zápisník na každú situáciu a každú náladu.
Nájdeš v ňom veľa miesta na svoje poznámky a päť
lepiacich miniblokov, ktorými môžeš komentovať
svoje pocity.

Zažiar s týmto štýlovým zápisníkom! Nájdeš v ňom
miesto na svoje poznámky a nápady a užiješ si skvelú zábavu pri dievčenských aktivitách.

Žáner
Hry
a krížovky

Sekcia

Formát

Hobby

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Vek
128

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

8586019610338

2,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

130 × 195 mm
viazaná

224

Margiotta
Kristen

Erik
Fazekaš

10 978-80-566-1539-3

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

8,99 €

Diár, aktivity
a hry

Zábavné
aktivity

140 × 215 mm
brožovaná

128

Diana Senecká

7

8586013433391

7,99 €

Ako prežiť kreténov
Sutton Robert I.
Robert Sutton predkladá rady, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí na ostatných pôsobia tak, že ich systematicky deptajú, urážajú, ponižujú, vysávajú ich a všemožne im otravujú život. Kniha je zameraná na pracovné prostredie, ale jej odporúčania možno rovnako dobre
uplatniť pri stretnutí s kreténmi kdekoľvek inde. Môžu byť inšpiráciou, ako sa darebákom každého druhu vyhnúť, ako sa proti nim
brániť, ako s nimi bojovať a ako sa ich zbavovať alebo pri najhoršom aspoň ako ich (dočasne) lepšie znášať.

„Mám čo do činenia s kreténom (alebo bandou
kreténov). Pomoc! Čo mám robiť?“

4

Kolektív

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

110 × 151 mm
publikácie viazané špirálou

48

Diana Senecká

8

8586013433384

6,99 €

Sekcia

Diár, aktivity Zábavné
a hry
aktivity

Klub záhad - Zlodej mŕtvol

Stolové hry

Brezina Thomas

Kolektív

Neuveriteľné! Jupiterov nový učiteľ sa vraj v noci
potĺka po cintorínoch, kde kradne časti mŕtvych
tiel a tajne z nich zostavuje monštrá. Sú to iba fámy,
alebo v meste naozaj žije novodobý Frankenstein?
To je otázka pre členov Klubu záhad, ktorí sa opäť
neohrozene pustia do vyšetrovania. Vezmite svoju superlupu a pomôžte im pri tom – ak nemáte
strach o vlastnú kožu.

Zahraj si s priateľmi či rodinou päť napínavých
stolových hier a uži si skvelú zábavu. Hrať môžete doma, pri vode alebo aj na cestách. Budete sa
rútiť po pretekárskej dráhe, putovať na medvedí
piknik, lietať vesmírom, prepletať sa pomedzi
hady alebo hrať Človeče, nehnevaj sa! s dinosaurami.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Séria

Vek

Osobný rozvoj, psychológia
pre každého

Kariéra a osobný rozvoj

145 × 205 mm brožovaná

264

15

978-80-566-1540-9

11,49 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

123 × 180 mm
viazaná

120

Silvia
Stuppacherová

Klub
záhad

11 978-80-566-1591-1
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Žáner

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

6,99 €

Aktivity a hry

Zábavné aktivity

211 × 249 mm
leporelo

12

Diana
Senecká

5

978-80-566-1369-6

9,99 €

5

Vychádza 14. 02. 2020

Vychádza 07. 02. 2020

Obrázková kniha, príbehy detí

Sekcia

Vychádza 14. 02. 2020
Vychádza 21. 02. 2020

Fáma

Kolektív

Kara Lesley

Pri každej ľudskej činnosti sa vytvára nejaký druh odpadu. Od smetí a zvyškov jedál cez továrenské splodiny až po staré stroje. Čo sa
s týmito odpadkami deje, ako ovplyvňujú naše životné prostredie a ako riešiť problém s ich neustálym pribúdaním? Táto kniha je plná
zaujímavých nápadov, ako môže každý z nás prispieť k tomu, aby sa z našej planéty stalo čistejšie, krajšie a lepšie miesto pre život.
Aj malá zmena totiž môže zmeniť celý svet!

Keď Joanna začuje pred školou svojho syna šokujúcu fámu, nemieni ju šíriť ďalej. Jedna bezstarostná poznámka však vedie k druhej...
a teraz sa to už nedá vrátiť. Rozšíri sa fáma, že notoricky známa vrahyňa, ktorá v detstve spáchala surový zločin, žije nový život so
zmenenou identitou v Joanninom prímorskom mestečku. Tak kto je tá kriminálnička, čo sa skrýva medzi nimi? Všetky ženy v mestečku sú zrazu podozrivé.

Vychádza 28. 02. 2020

Chráňme našu planétu

Triler o tom, aká smrteľne nebezpečná
môže byť obyčajná fáma...

Každý môže prispieť k tomu, aby sa z našej planéty stalo
čistejšie, krajšie a lepšie miesto pre život.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Encyklopédia

Populárno - náučné pre deti

216 × 276 mm viazaná

72

Miroslava
Vanková

9

978-80-566-1411-2

9,99 €

Triler, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

288

Tamara Chovanová

15

978-80-566-1590-4

13,99 €

Zvieratká z Kúzelného
lesa - Šteniatko Sisi

Rýchlejšia ako vietor

Small Lily

Keď stará mama Loretta vezme Lolu na letné
prázdniny do Sieny, svojho rodného mesta v
Taliansku, Lola sa dozvie o histórii svojej rodiny,
hlbokom žiali a dobrodružstvách, ktoré siahajú
až do čias 2. svetovej vojny. V roku 1945 volali
Lorettu Odvážna divoška. Prezývku získala za
výhru v slávnych konských pretekoch Palio, ktoré sa v Siene konali každý rok, až kým nevypukla
vojna a tým navždy poznačila jej život. Lola sa
chopí šance a zúčastní sa na moderných pretekoch Palio, aby vzdala hold starej mame.

Vitajte v Kúzelnom lese, o ktorý sa starajú roztomilé zvieratká a kde vo vzduchu vonia mágia.
Šteniatko Sisi je peľový psík, a aby vedelo poriadne robiť svoju prácu, musí sa naučiť počítať.
Lenže vôbec to nie je jednoduché. Ako sa má
sústrediť na čísla, keď Kúzelný les je také nádherné a zaujímavé miesto? Pomôže mu niektorý
z nových kamarátov, ktorých spozná, alebo si
bude musieť poradiť samo?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Príbehy
o zvieratách

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

120

Artur a zlaté lano

Gregg Stacey

Preklad

Séria

Predstavte si hrobku s toľkými zákutiami, že by mohla skryť najväčšie poklady sveta od mumifikovaných pozostatkov starovekých
panovníkov po trblietavé meče bájnych rytierov. Ako sa dá vôbec získať takáto zbierka? A kto je profesor Brownstone?
Vypočujte si príbeh prvého artefaktu tejto zbierky a objavte starodávny svet Vikingov. Miesto plné kúzelných predmetov, mocných
bohov a fantastických šeliem, nad ktorými treba zvíťaziť!

Prekrásna kniha o magickej severskej mytológii.

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1587-4

5,99 €

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

312

Milica Ivovič

9

978-80-566-1588-1

11,49 €

Dobrodružstvo, komiks

Beletria pre deti

190 × 260 mm viazaná

56

Kristina Hečková

8

978-80-566-1589-8

8,99 €

Vek

Miroslava Zvieratká z 6
Vanková Kúzelného lesa

Todd-Stanton Joe

Minecraft Kroniky
Woodswordu 3 V hlbokých vodách

Vpred - Príbeh podľa
filmu

Názov

Kolektív

Kolektív

Angličtina pre samoukov

7/2/20

9.99 €

Pútavý dej titulu Vpred vás zavedie do sveta
kúziel a fantázie, v ktorom sa predstavia dvaja
elfskí tínedžeri. Tí sa vydávajú na dobrodružnú
výpravu, aby našli cestu k svojmu ockovi a zároveň zistili, či v modernom svete ešte stále
existuje mágia a štipka kúziel.

Čo učky nevidia

7/2/20

8.99 €

Emily Pierková a začarované dvere

7/2/20

6.99 €

Hviezdni priatelia 1 Kúzelné zrkadlo

7/2/20

7.99 €

Keď svrčky plačú

7/2/20

12.99 €

Nemčina pre samoukov

14/2/20

9.99 €

Posolstvo jednorožcov 1 – Strážcovia dobra

14/2/20

9.99 €

Ruský jazyk pre samoukov

28/2/20

9.99 €

Svrček a mravce

28/2/20

5.99 €

Vychádza 28. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

144

Minecraft

8

978-80-252-4636-8

7,99 €

Obrázková kniha,
rozprávka

Beletria
pre deti

216 × 285 mm
viazaná

6

Počet strán Vek
64

5

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4792-1

9,99 €

Knižné novinky Február 2020

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

EAN

Odporúčaná
cena

Dotlače

Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan. Táto skupinka
hráčov Minecraftu má tajomstvo. Ich učiteľka
prírodovedy vynašla okuliare na virtuálnu realitu, ktoré ich môžu preniesť do hry... Tentokrát sa
dostanú priamo pod hladinu oceána.

Dátum vydania

7

Prokletý rok
Liggettová Kim

Vychádza 04. 02. 2020

Dívkám ve vesnici se tvrdí, že mají moc vyrvat
spořádané muže z náruče jejich manželek. Proto
jsou v šestnáctém roce života vyhnány do divočiny, kde se musí od této magie očistit – ne všechny se však vrátí. Tierney Jamesová sní o společnosti, kde mají ženy větší hodnotu než kus masa.
Ale jak se blíží její vlastní prokletý rok, zjišťuje, že
hrozba nečíhá jen v lesích. Nebezpečí se skrývá v
nitru samotných dívek.

Žáner

Sekcia

Formát

Literatúra pre
dievčatá

Young
adult

145 × 205 mm
viazaná

Pecinovský Josef
Nyní už se nemusíte bát používat notebook, který
může na první pohled vypadat hodně komplikovaně. S touto knihou můžete odhalit všechny výhody moderních přenosných počítačů se systémem
Windows 10. Naučíte se, jak se vyhnout problémům
a případně je bezpečně vyřešit, jak používat internet
k hledání informací, zábavě i komunikaci a jak se
orientovat v operačním systému.

Počet
strán

Preklad

336

Tereza
Schlöglová

Vek
15

ISBN
978-80-265-0914-1

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 €

Domácnosť
a zábava

Sekcia

Formát

Počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Počet strán

Vek

248

ISBN

15

978-80-264-3017-9

Odporúčaná cena

13,99 €

Než přišel Hitler

Mezi Terstem a Istanbulem

Barth Rüdiger, Friederichs Hauke

Rychlík Jan

Výmarská republika se na přelomu let 1932 a 1933
otřásá: ekonomika krachuje, politická situace je přinejmenším napjatá a v ulicích zuří potyčky mezi komunisty a národními socialisty. V budově Říšského
sněmu vrcholí zápas o moc. Poznejte příběh deseti
týdnů, během nichž pět mužů přivedlo Výmarskou
republiku na kolena: Hitler, Goebbels, Hindenburg,
von Papen i Schleicher svádí v přímém přenosu
neúprosnou bitvu, jež ani zdaleka nebyla předem
rozhodnuta.

Kniha českých a bulharských historiků pod vedením prof. Jana Rychlíka sleduje dramatické dějiny
národů Balkánu od 1. světové války do současnosti.
Aktuální kniha o fascinujícím regionu Evropy a jeho
historických kořenech.

Žáner
Svetová história,
politika

Sekcia
História
a military

Formát
145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Vek
304

15

ISBN
978-80-251-4995-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

10,79 €

Svetová história,
politika

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Vek
392

Matematika zločinu

Krvavý batalion

Ježíš Syn člověka

Encyklopedie středověku

Sodomková Magdalena

Hassel Sven

Džibrán Chalíl

Le Goff Jacques

V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Asie cizí muž, že prchá před českou spravedlností. Verdikt podle něj nebyl spravedlivý, a to kvůli
chybě soudního znalce přezdívaného matematik
zločinu. Zatímco po odsouzeném pátrají lovci lebek,
reportérka spolu s dánskou dokumentaristkou Brit
Jensen se snaží odhalit, kde se stala chyba. Zjišťují,
že to zdaleka není poprvé, co se expert přepočítal.
Stačí pár vzorečků a jste za mřížemi.

Sledujte napínavý úděl předem zatracených vojáků
v trestném praporu německé armády. Proti nim stojí
nemilosrdné síly: Rudá armáda, tuhý mráz i samotný stát, za který bojují. Už dávno ne pro vítězství,
teď už bojují jen za své přežití – na frontě i v zázemí.
Bude je to stát i poslední zbytky lidskosti, které v
sobě snad ještě skrývají?

Významný libanonský spisovatel a malíř Chalíl
Džibrán svým nezaměnitelným, poeticko-mystickým rukopisem oživuje osobnost Ježíše Nazaretského. V knize se snaží podívat na postavu Bohočlověka očima těch, kteří se s ním setkali a kteří
vydávají svědectví o jeho životě.

Jedinečná kniha o středověkých dějinách a mentalitě. Tento výkladový slovník z pera předních světových medievistů je rozsahem i pojetím ojedinělým
pokusem představit epochu středověku v celé její šíři
a plasticitě. Každé z více než osmi desítek hesel je
samostatným esejem.

Žáner

Sekcia

Formát

Detektívka

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán
248

Vek
15

ISBN
978-80-265-0920-2

Odporúčaná cena

19,99 €

Žáner
Román

Sekcia

Formát

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

232

David Petrů

15

978-80-265-0919-6

13,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

116 × 164 mm
viazaná

200

15

978-80-264-2994-4

9,99 €

Encyklopedie
středověku, Eseje

Beletria pre
dospelých

165 × 240 mm
viazaná

936

18

978-80-264-3021-6

15,49 €

Rönkkönen Henriikka

Spielmann Michal, Špaček Jiří

Přímluvy shromážděné v této sbírce se snaží
pravdivě vystihnout skutečné potřeby současných křesťanů i našeho současného světa. Zároveň jsou inspirovány biblickými texty, které jsou
při bohoslužbách čteny. Sbírka je strukturována
podobně jako ostatní liturgické texty podle jednotlivých dob a svátků církevního roku.

Rok 1980 byl rokem velkých sportovních událostí a nenápadných politických posunů. Poprvé
můžeme projet po dálnici z Prahy až do Bratislavy, ve světě jsou vymýceny pravé neštovice
a v New Yorku je zastřelen John Lennon. V
loděnicích v polském Gdaňsku se rodí odborový
svaz Solidarita a kdesi v Londýně přichází na
svět Harry Potter.

V této knize se dozvíte vše, co jste vždycky chtěli
vědět o životě single žen, i to, co jste nikdy vědět
nechtěli. Život Henriikky je plný zvratů, jeden den
usíná se zlomeným srdcem, a druhý den je znovu
zamilovaná. Bez pozlátka odhaluje radosti i útrapy
života nezadané ženy a hledá odpovědi na ožehavé
otázky jako: K čemu se dá využít robertek? Jaké rady
dávají zadaní nezadaným? Proč je dobré mít aspoň
jednoho imaginárního přítele?

8

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

167 × 225 mm
viazaná

560

15

978-80-251-4994-2

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

24,49 €

História
odborov

História
a military

165 × 225 mm
viazaná

424

10

978-80-264-3023-0

9,99 €

Knižné novinky Február 2020

Žáner

Sekcia

Formát

× 225 mm
Česká história História a military 167viazaná

Vychádza 07. 02. 2020

Tatíček Pavel

Rückl Jan

Sekcia

16,49 €

ISBN

Ze života single ženy

Počítače

978-80-264-3024-7

Vek

Můj rok 1980

CAD

Odporúčaná cena

Preklad

Přímluvy - liturgické
texty

Žáner

14

ISBN

Počet
strán

Beletria pre 167 × 225 mm
dospelých
viazaná

AutoCAD: Názorný
průvodce pro verze 2019
a 2020
Již 8. aktualizované vydání nejprodávanější
české knihy o AutoCADu z pera zkušených českých autorů představuje jak kompletní zdroj pro
efektivní navrhování, tak přehled praktického
využití nových funkcí a nástrojů verzí 2019 a
2020. Průvodce obsahuje kompletní přehled
ovládání programu, názorné ukázky jeho využití pro každodenní práci a spoustu cvičení, v
nichž si vyzkoušíte tvorbu reálných úkolů z praxe. Postupně se naučíte vše, co pro zpracování
výkresové dokumentace skutečně potřebujete.

Vychádza 04. 02. 2020

Notebook pro seniory:
Aktualizované vydání pro
Windows 10

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

160

12

978-80-264-2991-3

11,99 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

216

18

978-80-264-3018-6

19,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

9

Vychádza 07. 02. 2020

Moudrost zvířat

Spermie v kelímku

Kocábová Marsha

Česal Aleš

Morell Virginia

Kulhánková Ivana

Autoři se vydávají po stopách druidů, mágů i alchymistů, přičemž neopomínají ani svobodné zednáře,
templáře a rosekruciány. Jednotlivá místa doplňují
přehledným popisem cesty a samozřejmostí je také
množství fotografií a dobových rytin.

Napadlo vás někdy, jaké to je být rybou, papouškem
či slonem? Honí se jim hlavou stejné myšlenky jako
nám? Zažívají smutek nebo lásku? Ponořte se do
fascinujících hlubin zvířecí mysli, o níž současná
věda zjišťuje zcela nové poznatky. Dozvíte se, že
mravenci se vzájemně učí, krysy jsou lechtivé, ptákům se zdá o zpěvu, psi si pamatují spousty slov
a mnoho dalšího. Nechte se ohromit těmi nejzajímavějšími fakty o zvířatech a jejich vztahu k lidem!

To jako fakt nemůžu mít děti? Tak jsem se ptala
sama sebe někdy kolem roku 2016. Mám si počítat
plodný dny? Máme jít na reprodukční kliniku? Mám
poslat svýho muže na vyšetření spermatu? Tohle
všechno se mi honilo hlavou. A teď se to po těch
letech honí knihou.

Marsha Kocábová se nepovažuje za žádnou
šéfkuchařku ani kulinářského guru, jen se chce
podělit o vyzkoušené recepty, které pocházejí z
jejího milovaného domova – amerického jihu.
Také si myslíte, že Američanky nevaří? Marsha
vás přesvědčí, že Američanky naopak vaří hodně
a dobře. Nechte se inspirovat a vyzkoušejte jednoduchá jižanská jídla prověřená českým rodinným životem matky tří dětí.

Žáner

Sekcia

Formát

Moderné kuchárske
knihy

Kuchárske
knihy

170 × 240 mm
viazaná

Počet strán
256

Vek
10

ISBN
978-80-264-3020-9

Odporúčaná cena

Žáner

8,99 €

Povesti, mýty,
báje

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet
strán
360

Ilustrácie

Vek

Němeček Radim 18

ISBN
978-80-264-3022-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

16,49 €

Poznanie,
vzdelanie

Príroda a
záhrada

145 × 205 mm
viazaná

Počet
strán
304

Preklad

Vek

Alena Gentile

15

ISBN
978-80-7473-917-0

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

14,99 €

Non-fiction,
materstvo

Zdravie
a životný štýl

115 × 185 mm
viazaná

Počet strán Vek
144

Moderní česká cukrařina

Strážkyně brány - Dědictví

Žít navěky

Řeka v temnotě

Maršálek Josef

Holmesová E.E.

Hornová Dara

Ishikawa Masaji

Josef Maršálek vyzradil svá sladká tajemství a sepsal
47 skvělých receptů – nechte se vést jeho radami a
inspirujte se triky, které v praxi používá. Jak rafinovaně vylepšit laskonky, žloutkové řezy či větrníčky?
Do kterého zákusku přidat špetku pepře nebo chilli?
Neptejte se a raději pečte a ochutnávejte! Recepty
prestižními cenami ověnčeného cukráře, který pekl i
pro britskou královnu, mají pouze jednu nevýhodu:
nikdy nebudete mít dost… Bon appétit!

„Brána je otevřená...“ Tato záhadná slova probudí
studentku univerzity Jess Ballardovou z děsivého
snu do ještě děsivější reality. Život s věčně opilou
matkou nikdy nebyl peříčko a ani teď, po její záhadné smrti, se to nezměnilo k lepšímu. Ve škole
totiž potkává divné lidi: jsou mrtví. S pomocí své
spolubydlící a lovce duchů, profesora Pierce, začne
odkrývat příčinu jevů, které ji děsí. Jess brzy zjistí,
že potkávání zemřelých je jen začátek...

Ráchel má problém: nemůže zemřít. Její současné
potíže – skomírající podnik, dospělý nezaměstnaný syn a mrtvý manžel – jsou ničím oproti tomu,
co zažila za posledních dva tisíce let. Od chvíle, kdy
v Římany okupovaném Jeruzálemě zaplatila svou
smrtelností za to, aby mohl žít její syn, zkusila už
všechno, aby mohla pokojně odejít z tohoto světa.
Když se však Ráchelina vnučka Hannah pustí do
převratného výzkumu v oblasti DNA, svitne jí nová
naděje...

Masadži Išikawa, po otci Korejec, po matce Japonec,
strávil celý svůj život s pocitem, že nemá vlast. Když
mu bylo třináct, celá rodina byla repatriována z Japonska do KLDR. Otce zlákaly sliby o řadě pracovních
příležitostí, bezplatném vzdělání a lepším společenském postavení. Otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, třicet šest brutálních let strávených v
totalitním režimu Severní Koreje, útěk, při němž
málem přišel o život, a nakonec problémy, s nimiž se
musel vypořádat po návratu do Japonska.

Žáner

Sekcia

Formát

Moderné kuchárske
knihy

Kuchárske
knihy

165 × 220 mm
viazaná

Počet strán
192

Vek
12

ISBN
978-80-7498-399-3

Odporúčaná cena

16,49 €

Žáner
Čítanie pre ženy

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
brožovaná

Počet
strán
320

Preklad

Vek

Martina Mutlová 15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-253-4590-0

11,99 €

Román

Sekcia

Formát

15

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-2990-6

11,99 €

Vychádza 18. 02. 2020

Vychádza 11. 02. 2020

Tajemná místa Čech

Vychádza 14. 02. 2020

Jižanská kuchařka

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

272

Tereza Marková
Vlášková

15

978-80-7473-967-5

14,99 €

Politika

Spoločnosť,
politika

135 × 190 mm
brožovaná

168

15

978-80-7473-966-8

16,49 €

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Ekologie, etika a změna
klimatu

Ellie a její náhodné
setkání

Katharinina šifra

Altruisté

Horst Jorn Lier

Ridker Andrew

Dunne John, Goleman Daniel

Prior Hazel

V současnosti stojíme na rozcestí a čelíme palčivým problémům: Co se děje s naší planetou?
Jak jí můžeme pomoci? A jak sladit lidské zájmy
s právy ostatních živých tvorů a potřebami ekosystému? Na tyto a další aktuální otázky hledal
odpovědi duchovní vůdce tibetského buddhismu během týdenní konference věnované
změně klimatu. Vstupte do podnětného dialogu
předních klimatologů, ekologických aktivistů a
spirituálních osobností buddhismu i křesťanství.

Elliin život poklidně plyne. Má domov i manžela a
je docela šťastná. I proto ji překvapí, když nalezne
souznění s poněkud podivínským cizím mužem,
který jí věnuje dárek a také nový pohled na život.
Dan ve svém domku na vřesovišti vyrábí harfy a
má pocit, že mu to stačí. Nikdy by ho nenapadlo,
že mu do života vstoupí Ellie a s ní i celá řada
nečekaných tónů. Člověk ale někdy potřebuje
náhodné setkání, aby zjistil, jaký život může doopravdy vést.

William Wisting přijíždí k domu Martina Haugena, odkud před čtyřiadvaceti lety zmizela
Haugenova manželka Katharina. Případ se
nikdy nepodařilo vyřešit. Oba muži se během
dlouhého vyšetřování spřátelili, a tak Wisting
Haugena v den Katharinina zmizení každý rok
navštěvuje. Jenže tentokrát je dům zamčený a
Haugenův telefon hluchý. Téhož dne navštíví
Wistinga kriminalista Adrian Stiller z Kriposu
- případ Kathariny Haugenové souvisí s jiným
podivným zmizením.

Arthur Alter má potíže. Je bezvýznamným profesorem na bezvýznamné škole, nezvládá splácet hypotéku, má věčné neshody se svou mladou přítelkyní
a jeho děti s ním nemluví. A pak jsou tu ještě ty
peníze: malé jmění, jež před ním jeho zesnulá žena
Francine tajila a pak ho odkázala dětem. V zoufalé snaze nepřijít o dům pozve Arthur svého syna a
dceru do St. Louis pod záminkou usmíření. Místo
toho však nechtěně otevře Pandořinu skříňku plnou
dávných křivd a zasutých vzpomínek.

Vychádza 14. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Príroda - ostatné Príroda a záhrada

10

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

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

165 × 240 mm
viazaná

240

15

978-80-7498-394-8

12,99 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 205 mm
viazaná

288

14

978-80-7473-965-1

12,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

380

15

978-80-267-1709-6

10,79 €

Spoločenský román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

272

15

978-80-267-1727-0

13,99 €

Knižné novinky Február 2020

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Vychádza 18. 02. 2020

První vlna

NAVY SEALS

Weber Hubert Philipp

Kershaw Alex

Burton Lance, Mann Don

Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho
věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro
věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim
chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež
představuje cosi jako křestní slib západní církve,
shrnuje autor nejzásadnější otázky víry v Boha,
jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Jeho
kniha se opírá nejen o výklad Bible a nejdůležitějších textů církevní nauky, ale také o lidskou
zkušenost.

Kdo byli muži, kteří vsadili za rozbřesku 6. června
1944 vše na jednu kartu? Například první americký
výsadkář, který se dotkl půdy v Normandii, nebo
pilot kluzáku, jenž přes těžkou palbu nechal dosednout svůj stroj až u klíčového mostu. Seznamte se s
památným příběhem vylodění v Normandii jinak –
očima vojáků, kteří šli na smrt, a přesto určili osud
invaze do Hitlerovy „pevnosti Evropa“. A také osud
samotného dvacátého století.

Houževnatost, odhodlání, dokonalé zvládnutí
všech myslitelných způsobů boje. To jsou NAVY SEALS. V této neohrožené vojenské síle se mísí odkaz
spartských bojovníků, římských legií a japonských
samurajů. Seznamte se s historií a poznejte současnost SEALS – od jejich prapůvodu coby žabích
mužů na plážích Normandie až po dnešek, kdy operují na moři, ve vzduchu i na souši ve všech částech
světa, od polárního kruhu po vyprahlou poušť.

Žáner

Sekcia

Formát

Teológia

Filozofia a
teológia

130 × 200 mm
brožovaná

Počet strán
176

Vek
15

ISBN
978-80-267-1729-4

Odporúčaná cena

11,99 €

Žáner

Sekcia

Military, svetová história aHistória
military

Formát

Počet strán

145 × 205 mm
viazaná

Vek

312

15

ISBN
978-80-7473-964-4

Odporúčaná cena

10,79 €

Žáner

Sekcia

Formát

Military

História a
military

145 × 205 mm
viazaná

Dobrodružství profesora
Challengera
Doyle Arthur Conan
Svéhlavý profesor G. E. Challenger a jeho novinářský přítel Ted Malone se vrací ve dvou příbězích,
které v českém knižním vydání dosud nevyšly!
Pavel Pecháček přeložil dva dobrodružné příběhy
z pera slavného A. C. Doyla, které vás budou napínat do posledního písmenka. Podaří se profesorovi
ambiciózní vědecký experiment směřující do nitra
Země? A co má za lubem tajemný vědec Theodore
Nemor? Knihu doplňují stylové ilustrace od Miloslava Muškáta.

Počet strán Vek
288

Půvab pomsty

Jenom pro velký holky

Deník legionáře v Rusku

Stone Victoria Helen

Kudynová Věra

Kolektív

Jane si na ulici nevšimnete. Chodí v laciných šatech
do nudné práce, nemá žádné ambice a útěchu hledá
v kostele. Takhle nějak ji vidí její nadřízený Steven,
který ji snadno zařadí do sbírky svých trofejí. Netuší
přitom, že je to ona, kdo určuje pravidla této ponižující hry. Aby ochránila své tajemství, musí být přesně
takovou, jakou ji chce Steven mít. Skutečná Jane je
ale mnohem prozíravější, nebezpečnější… a nikomu není podezřelá.

Život je plný překvapení, ale zralou ženu nic nerozhodí. Poradí si s každou situací. Když od přítele dostane k svátku místo šperku mýdlo. Když ji manžel
podvádí. Když je milenec škrt. Když se děti ne a ne
oženit či vdát. Ostře vypointované povídky vás zavedou do mnoha ložnic, domácností i korporací. Pátá
kniha a třetí kniha povídek Věry Kudynové pobaví
spoustou pikantních příhod plných humoru i ironie.

Paměti důstojníka Františka Pokorného z let 1912–
1920 nám umožňují vidět tehdejší bouři v Evropě a
Rusku očima vnímavého současníka. Světová válka
jej odvedla ze školního kabinetu na východní frontu
a do československých legií v Rusku. V jejich řadách
si musel probojovat cestu domů – a to téměř doslova kolem světa. V zápiscích a na fotografiích
nenajdeme jen odraz války a politiky. Legionář
si všímal vzdálených krajů i každodenního života
spolubojovníků.

Vychádza 25. 02. 2020

Vychádza 21. 02. 2020

Apoštolské krédo

9

ISBN
978-80-7601-251-6

Odporúčaná cena

9,99 €

Žáner
Dobrodružstvo

Sekcia

Formát

Počet
strán

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

104

Ilustrácie

Vek

Muškát Miloslav 15

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-7601-255-4

39,90 €

Tereza Ramba:
DobroDruhům
Ramba Tereza
Cestování si nikdy nenaplánujete na sto procent
– vždy vás něco překvapí. Ví to i oblíbená herečka
a cestovatelka Tereza Ramba (Voříšková). Za dva
roky navštívila dvacet zemí a rozepsala se o jejich
známých i nečekaných podobách. Ať už máte sami
neklidného cestovatelského ducha, nebo radši
jenom jezdíte prstem po mapě, Tereziny zážitky
v kombinaci s autentickými fotografiemi a ilustracemi jsou natolik inspirující, že vás začnou svrbět
pohorky.

Vychádza 28. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Čítanie
pre ženy

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

304

15

978-80-267-1726-3

11,99 €

Čítanie
pre ženy

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

192

15

978-80-7601-248-6

16,49 €

Military

História a
military

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Vek
232

15

ISBN
978-80-7601-254-7

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

14,99 €

Cestopisné
monografie

Cestovanie

167 × 225 mm
viazaná

200

15

978-80-7601-277-6

9,99 €

Říkejte mi Greta

Kdo chytá v síti

Hokej - anatomie

Giannellová Valentina

Klusák Vít, Pecháčková Marika

Goodman Paul , Terry Michael

Samková Alžběta

Greta Thunberg dokázala zaujmout statisíce
svých vrstevníků a strhnout je k boji za ekologii,
který se pod hashtagem #fridaysforfuture stal
celosvětovým fenoménem. Přidej se k misi za
záchranu planety! Dozvíš se, jak mohou vypadat
dopady klimatické změny a co můžeš udělat,
abys ulehčil životnímu prostředí. Nemáme sice
žádnou planetu B, ale stále je čas, abychom se
postarali o planetu A – přispět k tomu může
úplně každý.

Internet je jediné místo, které neodděluje svět
dětí a dospělých. Režiséři Vít Klusák a Barbora
Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových
predátorech V síti. Do pěti hodin se jim ozvalo
přes osmdesát mužů. V navazujícím souboru
rozhovorů najdete hlubší rozbor postav z filmu,
který vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.

Tato kniha je vynikajícím průvodcem pro hráče,
trenéry, sportovní fyzioterapeuty, ale i hokejové
amatéry a nadšence. Naleznete zde 96 nejúčinnějších cviků popsaných krok za krokem a doplněných
barevnými anatomickými obrázky, se zvýrazněním
zapojených svalů a k nim 68 variant. Kniha vás navíc
přenese na led a do akce – cviky jsou doplněny další
kresbou, která ukazuje jejich přínos ve hře - postavením, pozicí hokejisty nebo konkrétní akce na
ledě, rovněž se zvýrazněnými svaly.

Zkušená porodní asistentka a blogerka Alžběta
Samková ví o rození dětí první i poslední. Všem
budoucím maminkám srozumitelným stylem
předává informace, jak se připravit na porod,
aby ho co nejlépe zvládly. Co může udělat žena
a jak probíhá prenatální péče? Proč funguje tělo
v těhotenství odlišně? Jak zachovat klidnou hlavu ve vypjatých chvílích? Připravte se s konkrétními radami na všechny situace! Zkrátka porod
od A do Z.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Materstvo

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
viazaná

256

12

978-80-267-1710-2

12

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 €

Ďalšie
detské knihy

Sekcia

Formát

Populárno - 170 × 210 mm
náučné pre deti
viazaná

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

128

Hana Vašková

10

978-80-7601-252-3

Vychádza 28. 02. 2020

Vulvou porodní
asistentky

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

19,99 €

Non-fiction,
bezpečnosť

Beletria pre
dospelých

135 × 205 mm
brožovaná

240

15

978-80-7597-632-1

13,99 €

Šport a fitnes

Zdravie
a životný štýl

170 × 243 mm
viazaná

232

15

978-80-7597-634-5

14,99 €
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Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Vychádza 28. 02. 2020

Maltézská výměna

Křižovatka života

Berry Steve

MacLean Julianne

Papež zemřel a ve Vatikánu se chystá volba jeho
nástupce. Jeden z kardinálů však místo příprav
zamíří na Maltu, aby našel tajný dokument sepsaný císařem Konstantinem. Bývalý tajný agent
Cotton Malone v Itálii právě pátrá po tajemné
korespondenci mezi Mussolinim a Churchillem.
Není ale sám. Stopy vedou k maltézským rytířům, v jejichž řádu dřímá zlo – sekta odhodlaná
ovlivnit volbu papeže. Malone se ocitá uprostřed
zběsilé honby za kardinálem, rytíři i ztraceným
dokumentem.

Abbie MacIntyreová má všechno. Milujícího a
úspěšného manžela, skvělého syna, krásný dům,
oddaného psa a lékařskou kariéru. Jedné osudové noci se její dokonalý život převrátí naruby. Při
návratu domů ji ze silnice smete opilý řidič – ten
řidič je její manžel Alan... Abbie z nehody vyvázne, Alan však nepřežije. Tragický okamžik přináší
spoustu bolestných otázek a ještě bolestnějších
odpovědí. Není štěstí jenom iluze?

Sněžný měsíc
(audiokniha)

Hanová Jenny

Klevisová Michaela

Co by se stalo, kdyby všem klukům, kteří se ti líbili,
někdo najednou sdělil, že ses do nich zamilovala…? Milostné dopisy mají mnoho podob. Lara
nikdy žádný nedostala, ale pár už jich napsala.
Nikdy nedala žádnému klukovi najevo, že ho má
ráda. A když už nechtěla být zamilovaná, napsala dopis o tom, jak se cítí, pečlivě ho zapečetila a
schovala do krabice pod svou postelí. Ale jednoho
dne dopisy z krabice zmizí a Lara zjistí, že je někdo
rozeslal…

Realitní agentka Olga byla zavražděna na odlehlém místě v Beskydech před roubenkou, kterou
nabízela k prodeji. Stalo se to jen několik měsíců
po vraždě jiné makléřky. Oba případy spojují
podobné okolnosti, a navíc se zavražděné ženy
mohly znát. Kriminalista Josef Bergman proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli. Není
to však jednoduché, protože obyvatelé horských
samot jsou nedůvěřiví a uzavření a spousta z nich
má tajemství, o která se s Bergmanem rozhodně
dělit nechtějí.

Vychádza 04. 02. 2019

Vychádza 06. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 205 mm
viazaná

416

Hana Pernicová

15

978-80-7597-633-8

18,49 €

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

272

15

978-80-7597-623-9

11,99 €

Literatúra pre dievčatá,
romantika, love story

Young Adult

859-40-504-2942-0

10,79 EUR

Detektívka, česká próza

Beletria pre dospelých

859-40-5042-940-6

13,99 EUR

Já, doktor(in)

Reiss Mike

Karolová Kateřina

Nejúspěšnější a nejdéle vysílaný seriál v dějinách
americké televize slaví 30 let! O vlastní pohled na
historii, současnost i budoucnost kultovní kreslené rodinky se při té příležitosti rozhodl podělit jeden z nejpovolanějších – profesionální vtipálek,
producent a scenárista Simpsonových Mike Reiss.

Žít v cizině znamená boj, tvrdou dřinu, samotu i
odvahu. Člověk se musí vzdát spousty věcí a obětovat se pro druhé. Své o tom ví i Kateřina Karolová,
vítězka ankety Žena roku 2018. Tři roky pracovala
jako dětská lékařka v německé nemocnici a své zkušenosti popsala v blogu, který byl čtenáři idnes.cz
zvolen v roce 2018 nejlepším Nováčkem roku. Výběr
z něj najdete v této knize.

Řeka v temnotě
(audiokniha)

Prázdniny v Evropě
(audiokniha)

Ishikawa Masaji

Zibura Ladislav

Masadži Išikawa, po otci Korejec, po matce Japonec, strávil celý svůj život s pocitem, že nemá vlast.
Když mu bylo třináct, celá rodina byla repatriována
z Japonska do KLDR. Otce zlákaly sliby o řadě pracovních příležitostí, bezplatném vzdělání a lepším
společenském postavení. Otevřeně líčí svou bouřlivou výchovu v dětství, třicet šest brutálních let strávených v totalitním režimu Severní Koreje, útěk, při
němž málem přišel o život, a nakonec problémy, s
nimiž se musel vypořádat po návratu do Japonska.

Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým
prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem
napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů
vyrazíte z horkých Athén přes divoký Balkán, rodný střed a malebné Pobaltí až za polární kruh. Objevíte místa, která jste vždy chtěli navštívit, jen jste
o nich dosud neslyšeli. A taky se přesvědčíte, že
žijete na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.

Vychádza 10. 02. 2019

Vychádza 13. 02. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Životopis, film,
humor

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
brožovaná

304

15

978-80-7597-624-6

14,99 €

Historická próza

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

320

15

978-80-7597-635-2

11,59 €

Politika

Spoločnosť, politika

859-40-5042-949-9

10,79 EUR

Cestopisné monografie

Cestovanie

859-40-5042-944-4

13,99 EUR

Dátum vydania

EAN

Odporúčaná
cena

Začínáme s japonštinou

03/02/2020

9.99 €

Animalium

17/02/2020

19.99 €

Botanicum

17/02/2020

19.99 €

Dinosaurium

17/02/2020

19.99 €

Na návštěvě u malíře

17/02/2020

6.99 €

Sebrané spisy H. P. Lovecrafta BOX

24/02/2020

51.90 €
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Mlčení (audiokniha)

Černý trikot (audiokniha)

Šúsaku Endó

Zepeda Patterson Jorge

Román Mlčení je drsný a zároveň poetický příběh
o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století.
Audiokniha sleduje cestu evropského jezuitského
kněze, který se se svým spolubratrem vydává na
beznadějnou misijní výpravu, je zajat, vězněn,
nakonec veřejně odpadne od víry, když tak jako
mnozí další šlápne na Kristův obraz.

Profesionální závodník s vojenskou minulostí je
členem jednoho z týmů na Tour de France. Po
sérií podezřelých nehod se na něj obrátí policie s
prosbou o pomoc. Je možné, že se mezi závodníky či v jejich těsném okolí pohybuje vrah? Podle
nadšených recenzí dělá Zepeda touto knihou pro
závodní cyklistiku totéž, co kdysi udělal Dick Francis
pro koňské dostihy. Přidržte si helmy, nebezpečný
závod právě začíná...

Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo
dílo a byly podle něj natočeny již dva filmy.

Vychádza 20. 02. 2019

Žáner

Sekcia

ISBN

Román, svetová beletria

Beletria pre dospelých

859-40-5042-953-6

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 27. 02. 2019

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

13,99 EUR

Detektívka, triler, svetová
beletria

Beletria pre dospelých

859-40-5042-951-2

13,99 EUR

15

Audioknihy

Springfieldské tajemství

Názov

Dotlače

Všem klukům, které jsem
milovala (audiokniha)

Jediná žena v miestnosti

Normálni ľudia

Benedict Marie
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Rooney Sally
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Oslnivo krásna, ohromujúco múdra. Dokáže
svet zvládnuť oboje?

Čo znamená byť normálny človek?
Oceňovaný príbeh o neprekonateľnej fascinácii,
priateľstve a láske. O ľuďoch, ktorých vzájomná
príťažlivosť a zároveň neznesiteľná vzdialenosť
dovádza k poznaniu, že nemôžu byť spolu ani
jeden bez druhého. Podáva svedectvo o tom, aké
ťažké je zmeniť sa, stať sa tým, čo považujeme
za „normálne“. Táto unikátna súčasná lovestory
vniesla do literatúry nový vietor, uchvátila kritikov i čitateľov, získala množstvo významných
ocenení a stala sa celosvetovým fenoménom.

Silný román založený na neuveriteľnom, pravdivom
príbehu Hedy Lamarrovej, nádhernej hollywoodskej
ikony a zároveň vedkyne, ktorej priekopnícky vynález spôsobil revolúciu v modernej komunikácii.

Nabudúce prinesieme

Vychádza 06. 03. 2020

Vychádza 13. 03. 2020

Komplot

Kde sa skrýva šťastie

Beuglet Nicolas
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Bormans Leo
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Čo ak dávno pred mužmi vládli svetu ženy?

Šťastie nepadá z neba… treba ho hľadať.

Tajuplný, napínavý a akčný triler od autora bestselleru Výkrik, v ktorom na kraji útesu nehostinného
ostrova na severe Nórska objavili nahú mŕtvolu nórskej premiérky. Obeť zomrela veľmi nezvyčajným
spôsobom: zabili ju mečom. Detektívka Sarah Geringënová zistí, že rovnaké druhy rituálnych popráv
sa konali pred dvetisícsedemsto rokmi. A keď odhalí
svätyňu ukrytú pod premiérkiným domom, začína
tušiť, že politička sa pokúšala o čosi, čo malo navždy
zmeniť beh dejín.

Detské príbehy o vtáčikoch sú hravým pátraním
po úprimnom šťastí a teplom hniezdočku. Čítajte spolu s vašimi deťmi alebo vnúčatami desať
príbehov o nevšedných vtákoch, potešte sa pestrofarebnými ilustráciami a nechajte sa viesť návrhmi, úlohami a zaujímavými faktami na konci
každého z príbehov.

Vychádza 13. 03. 2020

Vychádza 20. 03. 2020

Evanjelium o úhoroch

Veľká kniha eko aktivít

Svensson Patrik
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Kolektív
Odporúčaná cena: 7,99 EUR

Koľko toho vlastne môžeme o úhoroch vedieť?
Alebo o človeku?

Kniha pre eko-hrdinov!
Obsahuje viac ako 100 úloh, ale aj množstvo zaujímavých informácií o našej meniacej sa planéte.
Každá úloha skrýva ekologickú tému, ako sú
napríklad úspora vody, recyklácia, odlesňovanie
či obnoviteľné zdroje. Pomôž včele nájsť cestu
do úľa, jazdi na bicykli, nakupuj na farmárskom
trhu, oprav netesniace potrubie a šetri vodou...
Aktivity sú zamerané na pamäť, počítanie, hľadanie rozdielov na obrázkoch, podporujú logické
myslenie a prinášajú nové vedomosti o ochrane
životného prostredia.

Úhor, Anguilla anguilla, je jedným z najzáhadnejších
tvorov, aké príroda kedy stvorila. Ryba, ktorej sa bezúspešne snažili porozumieť všetci od Aristotela až po
Sigmunda Freuda. Ryba, ktorá dnes vymiera, a my
nevieme prečo. Evanjelium o úhoroch je aj knihou
o autorovi, o jeho otcovi a o tom, ako ich úhor spojil.
Výnimočná kniha, ktorá na jeseň získala najprestížnejšiu švédsku literárnu cenu August Priset v kategórii
non-fiction.

Vychádza 20. 03. 2020

Vychádza 27. 03. 2020

www.albatrosmedia.sk

