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Kto mi ide po

Aktualita

Prajeme vám rok silných a krásnych kníh!
Ešte pred tromi rokmi bol podiel predaných kníh v slovenskom a českom jazyku z našej produkcie približne 60:40. Dnes je už ten
rozdiel oveľa markantnejší – slovenčina vedie nad češtinou v pomere 80:20. Práve pred tromi rokmi sa rozbehla aj slovenská redakcia, ktorá pripravuje slovenský edičný plán, kde sú zahrnuté špičkové knihy zo zahraničia, no stále viac a viac vystrkujú rožky
aj pôvodní slovenskí autori. V roku 2017, ktorý sa práve končí, to boli predovšetkým naši domáci spisovatelia, ktorí zarezonovali
medzi čitateľmi, a čo vzbudzuje veľký optimizmus je fakt, že zaujali najmä knihy pre deti. Titul Janka a Tomáš: Nápady a recepty
zo Zázračného ateliéru sa po letnom rozbehu stáva naším bestselerom, skvelé recenzie od detí, ale aj od tých, čo sa literatúre venujú profesionálne, si vyslúžili aj ďalší autori – Roman Brat, Diana Mašlejová, Zuzka
Csontosová, Zuzka Štelbaská, Katka Macurová a viacerí ďalší. Aj preto sa tešíme
na rok 2018. Veríme, že domáca literatúra opäť zarezonuje a že to bude rok plný
krásnych a silných kníh. Tak nech sa vám aj nám darí!
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Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

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

mermanová
to: Martina Ci

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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Coco
Coco je príbeh o dvanásťročnom Miguelovi, ktorý túži stať sa obdivovaným hudobníkom ako jeho idol Ernesto de la Cruz. Bráni mu v tom však
dávna rodinná tradícia, ktorá zakazuje hudbu a spev. V predvečer Dňa zosnulých sa však Miguelovi naskytne príležitosť rodinné tajomstvo
odhaliť…

Knižné spracovanie ﬁlmového príbehu
spoločnosti Pixar!

Premiéra
ﬁlmu
4. 1. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

rozprávka

beletria
pre deti

205 × 285 mm viazaná

64

–

1.

5+

978-80-252-4108-0

9,99 EUR

Coco – Kniha masiek
Kolektív autorov
Pridaj sa k Miguelovi a Dantemu a zaži s nimi to najúžasnejšie dobrodružstvo v ríši zosnulých!

Vychádza 8. 12. 2017

Premiéra
ﬁlmu
4. 1. 2018

Premeň sa na svoju obľúbenú postavu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria
pre deti

210 × 270 mm viazaná

24

–

1.

5+

978-80-252-4120-2

5,49 EUR

Coco – Vyfarbuj, čítaj, nalepuj
Kolektív autorov
Prečítaj si príbeh o Miguelovi a Dantem a potom si svojich obľúbených hrdinov vyfarbi alebo ich nájdi na hárku samolepiek a nalep na správne
miesto. Zapoj svoju fantáziu a dobre sa pri tom bav!

Premiéra
ﬁlmu
4. 1. 2018

Prečítaj si rozprávku, doplň samolepky
a vyfarbuj obrázky pestrými farbami!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm brožovaná

24

–

1.

5+

978-80-252-4119-6

4,49 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Varíme zdravo bez lepku, cukru a mlieka
Raman Prasad
Táto kniha vám ponúka špeciálnu sacharidovú diétu, s ktorou budete môcť úspešne bojovať s mnohými tráviacimi ťažkosťami, ako je celiakia,
Crohnova choroba, ulceratívna kolitída a iné. Diéta je založená na vylúčení všetkých oligo a polysacharidov – teda zložitých cukrov a škrobov –
z jedálnička. V knihe nájdete viac ako sto receptov z rôznych svetových kuchýň, zdravých a chutných, ktoré vyhovujú špecifikám tejto účinnej
diéty.

Vychádza 12. 1. 2018

Chutné recepty vo vašom diétnom jedálničku!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

zdravé kuchárske knihy

kuchárske knihy

167 × 225 mm brožovaná

224

–

1.

15+

978-80-566-0313-0

14,99 EUR

Percy Jackson –
More oblúd

Bohovia Olympu –
Proroctvo

Rick Riordan

Rick Riordan

Percy Jackson si už zvykol na to, že nie je obyčajný
chalan z New Yorku – ako syn boha mora Poseidóna
patrí do dvoch svetov, ľudského aj mytologického,
kde sa to hemží zákernými a krvilačnými obludami.
A mnohé z príšer, ktoré donedávna poznal len zo starých gréckych bájí, ho teraz chcú pripraviť o život…
Po nečakane pokojnom školskom roku sa v posledný
deň pred prázdninami na Percyho zosype celá lavína
problémov…

Vitajte späť v Tábore polokrvných! Voľné pokračovanie napínavej dobrodružnej série Percy Jackson
sa práve začína! Do Tábora polokrvných prichádzajú
noví hrdinovia Jason, Piper a Leo. Kým sa však stačia poriadne porozhliadnuť, čaká ich nebezpečná
výprava vedená záhadným proroctvom. Podarí sa
im pri tom vypátrať aj Percyho Jacksona, strateného
hrdinu?

Žáner
fantasy

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

× 210 mm
Young Adults 145viazaná

304

–

ISBN

Odporúčaná cena

11+ 978-80-564-0487-4

Žáner

Sekcia

Formát

× 210 mm
dobrodružstvo Young Adults 145viazaná

14,49 EUR

Počet strán Preklad Vydanie Vek
Zora
Sadloňová

520

2.

ISBN

Odporúčaná cena

13+ 978-80-564-0486-7

13,99 EUR

Bodybuilding – anatómia
Nick Evans
Praktická publikácia, ktorá vás povedie úsilím pri zvyšovaní svalovej hmoty, posilňovaní a spevňovaní celej postavy bez toho, aby ste potrebovali trénera. Obsahuje 100 cvikov na strojoch, s činkami, expandérmi, ale aj bez pomôcok, a k nim ďalších 104 variantov, ktoré sú doplnené
zrozumiteľnými návodmi a ilustráciami zobrazujúcimi ľudské telo so zvýraznením posilňovaných svalových skupín. Pre lepšie pochopenie
realizovaných cvikov tu nájdete aj základy anatómie posilňovaných častí tela.

Posilňujte a formujte svoje telo efektívne!
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

šport a fitness

zdravie a životný štýl

170 × 243 mm viazaná

200

–

1.

18+

978-80-566-0312-3

19,99 EUR

Knižné novinky Január 2018

Tigria kniha
Kamila Kopsová, Petr Kops
Pracovný zošit je skvelým pomocníkom tak pre pedagógov základných škôl, ako aj pre ich žiakov. Slúži na celoročnú tvorivú prácu celej triedy
a zároveň pomáha zachytiť jedinečnosť a kreativitu každého žiaka zvlášť. Kniha sa navyše môže stať pamiatkou na školské roky a skvelým
zdrojom spomienok na triednych stretávkach.

Vyjadrite jedinečnosť a kreatívnosť vašej triedy!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria pre deti

210 × 297 mm brožovaná

64

–

1.

6+

978-80-566-0316-1

5,49 EUR

Minecraft –
Kniha prežitia
so samolepkami

Denník malého
Minecrafťáka 2

Túžite po dobrodružstve? Urobte prvé kroky do nebezpečného sveta Minecraftu s touto oficiálnou Knihou prežitia so samolepkami. Vnútri nájdete stovky
samolepiek, pomocou ktorých vytvoríte užitočné
predmety, zhotovíte si úžasné brnenie a postavíte
svoju prvú základňu.

Stať sa bojovníkom, to nie je žiadna zábava. Nestačí
len chodiť do školy a byť medzi najlepšími. V dedine
je stále živo – mám nového maznáčika (a je to maličký slizík), ide po mne partia spolužiakov, ktorí si tiež
brúsia zuby na kariéru bojovníka, les za hradbami sa
nebezpečne približuje k dedine a stále ma sleduje
jedno dievča. Ale ja sa nevzdám. Ako že sa volám
Minus.

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

216 × 285 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

8+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594063858941

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Winston: Kocúr detektívom
Kira sa so svojou rodinou a kamarátmi vyberie na
výletík do zábavného parku a prepašujú tam aj Winstona. Všetky zábavky sa však pre nich skončia vo
chvíli, keď sa Winston stratí. Pre svetáckeho kocúra
nie je problém uplatniť sa v novom prostredí. Okamžite začne zaskakovať za účinkujúcich. Prihára mu
až vtedy, keď musí preskočiť cez horiaci kruh. Ako si
uchráni svoju drahocennú kožušinku? Váhať nemôže.
A nie je na vážkach ani vtedy, keď treba ochrániť jeho
človečieho spoluúčinkujúceho, neprávom obvineného z krádeže. Kocúrí detektív je vo svojom živle a na
vlastnú päsť sa ujíma vyšetrovania.

Žáner

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Anna
Lackovičová

232

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0314-7

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4162-2

4,49 EUR

V Arendelle nadišli vianočné sivatky. Boli prvé, ktoré
Anna s Elsou strávia spoločne. Ale spomenú si ešte
na nejaké rodinné tradície? Olaf im ako vždy chce
pomôcť a rozhodne sa pre svoje kamarátky pripraviť
dokonalé sviatky.

Počet strán Preklad Vydanie Vek
224

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Ľadové kráľovstvo –
Najkrajšie sviatky

Frauke Scheunemannová

dobrodružstvo

Vychádza 19. 1. 2018

Žáner
obrázková
kniha

Cube Kid

1.

8+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-00-04945-8

7,99 EUR

rozprávka

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

5+

5

Vychádza 19. 1. 2018

14-14 Priateľstvo naprieč storočiami
Paul Beorn, Silene Edgarová
Hadrien a Adrien sú dvaja trinásťroční chlapci, ktorí žijú pár kilometrov od seba vo Francúzsku. Majú problémy ako väčšina chlapcov v ich veku.
Rozdiel medzi nimi je však v tom, že Hadrien žije v roku 1914 a Adrien v roku 2014. Ich osudy sa záhadne prepoja, keď sa pred ich domami
objaví tajomná schránka a oni si začnú posielať listy. Najskôr si myslia, že sú len bratranci, no keď si Adrien uvedomí, že Hadrien žije v minulom
storočí, rozhodne sa ho varovať: Blíži sa vojna a jeho kamarát sa musí zachrániť!

Je možné sa skamarátiť s niekým,
kto žil sto rokov pred vami?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

dobrodružstvo

beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

272

–

Magické MANDALY

Vychádza 26. 1. 2018

Sekcia

Formát

hobby

hobby

242 × 232 mm
brožovaná

–

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-5660-315-4

12,99 EUR

Rick Riordan
Príbeh Percyho Jacksona a jeho priateľov pokračuje… Sedem hrdinov musí znovu nasadiť svoje
životy za záchranu bohov, ľudstva a celej civilizácie.
Čas sa kráti… Bránu smrti, tajomný priechod medzi
svetom živých a mŕtvych, ovládla Gaia so svojimi pomocníkmi. Zástupy netvorov prúdia na zem a chystajú sa prevziať vládu nad svetom.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

Vek
12+

Bohovia Olympu –
Hádesov chrám

Relaxujte pomocou upokojujúcej sily magických
mandál! Vyskúšajte najnovší trend v oblasti aktívneho odpočinku. Prinášame vám 63 mandál s magickými motívmi, ktoré môžete vyfarbovať podľa svojej
nálady a fantázie. Vezmite do ruky pastelky alebo fixky a nechajte farby prehovoriť za vás. Vyjadrite svoje
pocity – radosť, nadšenie, lásku, nádej… Pri vyfarbovaní mandál si úžasne oddýchnete a upokojíte
svoju myseľ. Odplavíte preč starosti a stres a prežijete
vnútorný pokoj a mier.

Žáner

Vydanie

1.

15+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

8586013433179

4,99 EUR

fantasy

Sekcia

Formát

× 210 mm
Young Adults 145viazaná

Počet strán Preklad Vydanie Vek
560

Zora
Sadloňová

Postav si DRAKA

Postav si ĽUDSKÉ TELO

Z tridsaťdva stranovej knihy sa dozvieš všetko, čo potrebuješ vedieť o drakoch z celého sveta – od mýtov
a legiend po ich anatómiu, typy drakov, správanie sa
a nadprirodzené schopnosti.

Prečo sa srdce sťahuje 70-krát za minútu? Ako fungujú svaly, vďaka ktorým môžeme behať, skákať aj
vzpriamene stáť? Čo nás chráni pred choroboplodnými zárodkami a škodlivými slnečnými lúčmi?

Žáner

Sekcia

Formát

interaktívna populárno- 192 × 362 mm
kniha -náučné pre deti leporelo

6

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0371-6

17,49 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

interaktívna populárno- 192 × 362 mm
kniha -náučné pre deti leporelo

2.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

ISBN

13+ 978-80-564-0485-0

7+

Odporúčaná cena

13,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0372-3

17,49 EUR

Knižné novinky Január 2018

Africká misia
Robert Karjel
Na strelnici v džibutskom hlavnom meste ktosi zastrelil švédskeho poručíka. Priamo v Afrike má jeho smrť vyšetriť agent švédskej tajnej
služby Ernst Grip. Nemôže sa zbaviť dojmu, že mu o priebehu udalosti všetci klamú. Medzitým o kus ďalej v Adenskom zálive somálski piráti
prepadnú luxusnú jachtu a unesú švédsku rodinu s dvoma malými deťmi. Gripa poveria rolou vyjednávača. Aby prípady vyšetril, musí využiť
neštandardné prostriedky a postupy. Akú rolu však zohráva zákon a morálka, keď ide o ľudské životy?

Nebezpečné hry tajných služieb!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

detektivka

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

448

–

Príbeh elektriny

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-259-0784-9

16,99 EUR

Rick Riordan

Prváčik Janko trávi prázdniny na dedine u babičky
a dedka, ktorí ho vľúdne sprevádzajú na cestách za
poznaním okolitých vecí. Kniha sa snaží pomocou názorných a vtipných ilustrácií pozvoľna deti zoznámiť
s tým, ako sa elektrina dostane až k nim domov, upozorňuje na nutnosť bezpečného a šetrného zaobchádzania s elektrinou, v rubrike Pre zvedavcov pridáva
zaujímavé súvislosti.

Formát

Záverečná časť strhujúcej fantasy série Bohovia
Olympu! Príbeh Percyho Jacksona a jeho priateľov
vrcholí... Siedmich polobohov z dávneho proroctva
čaká boj s Gigantmi, ktorí chcú priviesť späť na svet
bohyňu Gaiu. A to by znamenalo koniec nielen hrdinov, ale aj celého ľudstva!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

výchova
populárno- 167 × 240 mm
a pedagogika -náučná pre deti viazaná

40

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-566-0317-8

6,99 EUR

fantasy

Sekcia

Formát

× 210 mm
Young Adults 145viazaná

Vychádza 26. 1. 2018

Sekcia

Vek
15+

Bohovia Olympu –
Krv polobohov

Petr Mrázek

Žáner

Vydanie

Počet strán Preklad Vydanie Vek
Zora
Sadloňová

480

2.

ISBN

Odporúčaná cena

13+ 978-80-564-0484-3

13,99 EUR

Nemčina pre samoukov
Barbara Hochheim, Eva Hereinová, James Branam
S touto učebnicou si rýchlo a ľahko osvojíte praktickú slovnú zásobu a naučíte sa základy nemeckej gramatiky.
Vďaka CD vo formáte MP3 si poradíte aj s nemeckou výslovnosťou. Jednoduchá štruktúra tejto modernej učebnice je ideálna
nielen pre samoukov.

Naučte sa po nemecky s úsmevom!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

jazykové učebnice

jazyky

145 × 205 mm brožovaná

216

–

1.

15+

978-80-564-0483-6

9,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Kto mi ide po krku
Michael Koryta
Keď sa štrnásťročný Jace Wilson stane svedkom brutálnej vraždy, nič už nemôže byť ako predtým. Obyčajný tínedžer sa zrazu stane korisťou, ktorú nemilosrdne prenasledujú dvaja sociopatickí zločinci. Jace nevyhnutne potrebuje
dobrý úkryt, a tak pod prísne utajenou falošnou identitou odchádza hlboko
do hôr v Montane, kde sa zapojí do výcvikového programu prežitia v divočine.
Tí, čo idú chlapcovi po krku, sa však nezastavia pred ničím. Keď narazia na jeho
stopu, začína sa desivá naháňačka…

S utajenou identitou
v programe prežitia v divočine.

Vychádza 26. 1. 2018

Mrazivý triler z montanských hôr
od medzinárodne oceňovaného autora.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

detektívka

beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

352

–

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15+

978-80-566-0318-5

12,99 EUR

Magické zvieratá –
Mačacie čary

Zvieratká z Kúzelného lesa –
Králiček Belka

Holly Webbová

Lily Small

Lottie sa rada rozpráva so zvieratkami v chovateľských potrebách svojho strýka. Jedného dňa sa stane
prekvapujúca vec – zvieratká jej začnú odpovedať.
Vďaka tomu Lottie prežije oveľa lepšie leto, než aké
si predstavovala. Bude doslova čarovné!

Vitajte v Kúzelnom lese, o ktorý sa starajú roztomilé
zvieratká, a kde vo vzduchu vonia mágia. Králiček Belka
poletuje po Kúzelnom lese a otvára púčiky, aby mohli
rozkvitnúť krásne kvietky. Vnútri jedného modrého
zvončeka však naňho čaká prekvapenie – lienka Jelka!
Ukrýva sa pred okolitým svetom a je smutná. Má totiž
na krovkách iba jedinú bodku. Presvedčí Belka lienku, že
nie je dôležité to, ako vyzerá, ale aká je vo vnútri a čo dokáže?Láskavé príbehy pre najmenších čitateľov o tom,
že pomáhať je krásne. Bonus navyše – na konci knižky
nájdete pár zábavných úloh inšpirovaných príbehom.

Žáner

Sekcia

Formát

príbehy
o zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

8

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0482-9

6,99 EUR

príbehy
o zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0481-2

5,99 EUR
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Digitální detox

Nejlepší kniha
o fake news!!!

Kolektiv autorů

Miloš Gregor a Petra Vejvodová

Kolik času denně strávíte zíráním do obrazovek? Je
první věcí, kterou ráno uděláte, to, že sáhnete po
mobilu? Necítíte se někdy zválcovaní přetlakem
textovek, mailů a upozornění? Možná přišel čas,
abyste si dopřáli digitální detox. Na stránkách této
knihy naleznete příklady, jak digitální technologie
negativně ovlivňují každodenní životy nás všech,
ale i rady a tipy, jak se z jejich vlivu vymanit. V žádném případě nejde o to, abyste techniku přestali
používat úplně. Jen se opět stanete jejím pánem.

Žánr
non-fiction

Obor

Formát

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto
zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo,
jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často
opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují?
Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti
nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak
nad záplavou informací, která se na nás denně valí,
přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

Počet stran Ilustrace Vydání

zdraví
167 × 225 mm
a životní styl brožovaná

120

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1804-7

Doporučená cena

Žánr

10,79 EUR

non-fiction

Obor

Formát

společnost, 145 × 225 mm
politika
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-264-1805-4

11,99 EUR

Tuk není nepřítel
A jak je to s tím pohybem
Jitka Egressy

Vychádza 15. 1. 2018

Kniha plná nových poznatků, které mohou ovlivnit zdraví! Pokud vám není lhostejné vaše vlastní zdraví a snažíte se žít podle zásad zdravého
životního stylu, pak vás informace v této knize určitě překvapí. Česká autorka sleduje celosvětové vědecké výzkumy týkající se výživy a pohybu
a z jejich výsledků pro vás napsala přehlednou a velmi čtivou příručku, od které budete mít problém se odtrhnout. Zjistíte nečekané informace
o cholesterolu v krvi, fruktóze, protahování před sportem…

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

fitness kuchařky

zdravý životní styl

167 × 225 mm brožovaná

152

–

1

14+

978-80-264-1800-9

9,99 EUR

Ztracený letec

Speciﬁcké poruchy učení

Seth Meyerowitz

Dyslexie, dysgraﬁe,
dysortograﬁe

Arthur Meyerowitz, americký letec, byl sestřelen
se svým bombardérem B-24 Liberator nad územím
okupované Francie. Nejdříve byl prohlášen za nezvěstného, po několika měsících za mrtvého. Arthur
však přežil, podařilo se mu uniknout z nacisty ovládaného území a po šesti měsících se objevil na pobřeží Gibraltaru. Tato kniha je strhující autentickou
výpovědí jeho záchrany a zároveň jde o poctu lidem,
kteří nezištně riskovali svůj život pro to, aby pomohli
druhému člověku.

Žánr

Obor

Formát

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Kolektiv autorů
Statistiky ukazují, že se ve třídách učí bezmála 5 %
žáků se specifickými poruchami učení, přičteme-li
skupinu žáků, jejichž obtíže jsou mírnějšího charakteru, dostaneme se až na 10 %. Mezi hlavní poruchy patří dyslexie, porucha čtenářských dovedností, dysgrafie, porucha písemných dovedností,
a dysortografie, porucha písemného projevu. Tipy,
které v knize nabízíme, napomohou práci s dětmi
i dospívajícími a naznačí, kudy má smysl ubírat se
při jejich vzdělávání i každodenní výchově.

Počet stran Ilustrace Vydání
304

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1803-0

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

výchovní
rádci

Obor

Formát

výchova 170 × 243 mm
a pedagogika brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
248

Alice
Trojanová

2

Věk

ISBN

18+ 978-80-266-1219-3

Doporučená cena

9,99 EUR

9

Jak myslí úspěšní
obchodníci

Lagom – tajemství
spokojeného života

48 nástrojů, se kterými na
přeplněném trhu rozhodně
vyniknete

Niki Brantmarková
Lagom, švédské slovo, které znamená ani moc,
ani málo, nebo také všeho s mírou. Zkrátka akorát.
Lagom je životní styl. Představuje filozofii, jež prostupuje všechny sféry života – promítá se do rodiny,
partnerských vztahů, práce, výchovy dětí a také do
vztahu k přírodě. Lagom vás naučí nacházet potěšení a krásu ve zdánlivě jednoduchých věcech a vychutnat si radosti života bez zbytečného přepychu.

Helen Kensett

Vychádza 22. 1. 2018

To, že dnes už není uměním produkt vyrobit, ale
prodat, ví každé malé dítě. Ovšem to, jak prodávat,
ovládají jen nemnozí. Kniha Jak myslí úspěšní obchodníci vám nabízí 48 užitečných a v praxi prověřených nástrojů, které vám pomohou postoupit do
nejvyšší ligy prodejců.

Žánr

Obor

Formát

byznys a
ekonomie

byznys a
ekonomie

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

Věk
–

ISBN
978-80-726-1536-0

Doporučená cena

Žánr

15,49 EUR

zdravý
životní styl

Obor

Formát

zdraví
128 × 175 mm
a životní styl brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

Prezidenti

Želví graﬁka

Vladimír Liška

Exkurze do programování,
geometrie a umění

Jak prožívali svoji moc, ale i odpovědnost vůči občanům českoslovenští a čeští prezidenti? Jací to
byli lidé? V čele naší republiky stálo za dobu její
poměrně krátké existence jedenáct mužů, jejichž
různorodé charaktery i schopnosti reflektují dějinné
zvraty, kterým byl stát během své bouřlivé – nyní již
staleté – historie vystaven.

Žánr

Obor

Formát

poznání,
vzdělání

beletrie

145 × 205 mm
vázaná

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7505-876-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

programování

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

John Nixon, bývalý důstojník CIA, byl prvním Američanem, který během několika měsíců provedl podrobný a rozsáhlý výslech iráckého diktátora Saddáma Husajna. Tato kniha je pak koncentrovaným
záznamem z těchto výslechů a rovněž jedinečným
pohledem do způsobu myšlení bývalého vůdce
Iráku. Kromě dosud nezveřejněných informací
však Nixon předkládá i velmi znepokojující otázky
směrem k americké vládě a dochází k závěru, že
Spojené státy zcela zásadně a tragicky nepochopily
Saddámovu roli v islámském světě.

Obor

Formát

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

10

–

Počet stran Ilustrace Vydání
80

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4905-8

Doporučená cena

7,99 EUR

Christiane Weissenberger
a Sven-David Müller
Jak upravit svůj jídelníček a přitom neztratit radost
z dobrého jídla? Dna je nemoc, která postihuje
10 % obyvatelstva a výrazně omezuje jejich stravovací možnosti. Tato praktická příručka je určena
lidem trpícím dnou nebo onemocněním s podobným dietním omezením. Kromě obvyklých rad jak
upravit životosprávu a doporučených a zakázaných
potravin přináší kniha velké množství receptů na
překvapivě lahodné pokrmy. Nemusíte strádat, můžete si i užívat!

Počet stran Ilustrace Vydání
232

14,49 EUR

Zdravá a chutná strava
při onemocnění dnou,
6. aktualizované vydání

John T. Nixon

Žánr

15+ 978-80-265-0723-9

Doporučená cena

Želví grafika je způsob, jak vykreslovat zajímavé
obrázky pomocí několika elementárních příkazů („jdi dopředu“, „zatoč doprava“) a základních
programátorských konstrukcí (cykly, proměnné,
funkce). Je to osvědčený nástroj pro výuku programování a matematiky – používá se úspěšně od
60. let 20. století, je velmi intuitivní a lze ho využít
už s dětmi na prvním stupni základních škol.

Saddám Husajn: Výslech

military

1

ISBN

Radek Pelánek

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

Věk

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1802-3

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

zdravé
kuchařky

Obor

Formát

zdraví
145 × 205 mm
a životní styl brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
96

–

2

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1801-6

Doporučená cena

7,99 EUR
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Dýka

Můj rok 1968

Jorge Fernández Díaz

Alena Breuerová a Jarmila
Frejtichová

„Mám všelijaký jména, ale mezi svejma jsem
známej jako Remil. ‚Ty jeden debile Remile,‘ říkal
mi každý ráno při cvičení seržant. Myslel to jako
pochvalu. No a ten Remil už mi zůstal.“ Bývalý voják z války o Falklandy pracující pro argentinskou
tajnou službu dostane za úkol sledovat španělskou
právničku Nurii, která má v Buenos Aires domlouvat obchody s vínem. Jenže argentinské víno není
tak čisté, jak se zdá, a vše se náhle zvrtne. Podaří se
Remilovi zachránit Nurii, sebe i to, v co věří?

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, nebo
který vám utkvěl v paměti. O jakých událostech se
mluvilo v médiích, jaká auta byla v kurzu, kolik stál
lístek na tramvaj nebo jak vypadala tehdejší Miss
World? Připomeňte si oblíbené písně, dobovou
reklamu i filmy, které běžely v kinech v roce 1968.
Připomeňme si rok, kdy tanky armád Varšavské
smlouvy ukončily pražské jaro a kdy Věra Čáslavská
excelovala na OH v Mexiku.

Počet stran Ilustrace Vydání
432

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-625-4

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

česká historie

historie
a military

167 × 225 mm
vázaná

Legendy kriminalistiky

Formát
145 × 205 mm
vázaná

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-902-4

Doporučená cena

10,79 EUR

Žánr

Obor

Formát

kariéra
120 × 180 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

–

A co když je to jinak

Nazdar, vitamíne

Chuck Klosterman

Nazdar, hořčíku, ginkgo, rybí
tuku!

Kolikrát v životě jste byli o něčem bezvýhradně
přesvědčeni? A kolikrát jste potom zjistili, že jste
byli úplně vedle? Autor knihy Chuck Klosterman vás
přesvědčí o tom, že se pletete ještě mnohem častěji,
než byste připustili i ve své nejslabší chvilce. Pletete
se totiž skoro pořád.

Žánr

Obor

Formát

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

ISBN

Doporučená cena

11,99 EUR

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-534-6

Doporučená cena

9,99 EUR

Rachel Khongová
Život třicetileté Ruth se neubírá nejšťastnějším
směrem. Těsně před Vánoci se rozejde se svým
snoubencem a do toho ji překvapí zpráva z domova – její otec Howard Young, uznávaný profesor,
ztrácí paměť. Ruth dává výpověď v práci, opouští
velkoměsto a vrací se k rodičům, aby jim pomohla
poprat se s novou situací. Pro zdraví otce udělá cokoliv, klidně i medúzovou polévku… Tragikomický
román psaný formou deníku je dojemnou sondou
do rodinných
ý vztahů.

Počet stran Ilustrace Vydání
272

Věk

15+ 978-80-265-0726-0

Autor knihy byl 37 let příslušníkem jednotek SEAL.
Mockrát se ocitl na hranici mezi životem a smrtí. A pochopil, že existuje několik jednoduchých
pravidel, která pomáhají přežít v nejkritičtějších
chvílích, ale která jsou stejně užitečná i v běžném
životě.

Počet stran Ilustrace Vydání
256

1

Vychádza 29. 1. 2018

Obor
historie
a military

Petr Kotrle

William H. McRaven

Krimiseriál ČT o novodobých zločinech především
z období divokých 90. let v knižní podobě nabízí
pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších
porevolučních kauz, např. orlických vražd, Biedermanova gangu nebo sériových vrahů manželů Stodolových. Odkrývá práci různých policejních složek
od detektivů až po vyjednavače a seznámí čtenáře
i s méně známými, ale o to děsivějšími případy
vražd v kruhu rodiny. Případy přibližují vyšetřující
policisté, příbuzní obětí, ale i sami vrazi. Unikátní
fotodokumentace!

Žánr

192

Budíček! Ustlat! Nabít,
zajistit!

Miroslav Vaňura

česká historie

Počet stran Ilustrace Vydání

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-533-9

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

román

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
200

Jitka Jeníková

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0788-7

Doporučená cena

9,99 EUR

11

Dotlače

názov

dátum vydania

ean

cena

Jawa

15. 1. 2018

12,99 EUR

Veganská kuchařka od českého kuchaře

15. 1. 2018

11,99 EUR

Zázračný úklid v hlavě

22. 1. 2018

10,79 EUR

Excel VBA

22. 1. 2018

28,49 EUR

HTML5 a CSS3

22. 1. 2018

19,99 EUR

