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Úžasná mágia

Novinka

Úžasná mágia slečny Mabel očarí aj vás
„V jedno ráno, keď Nora Ratcliffová nájde v kvetináči pred
svojimi dverami bábätko, sa jej život navždy zmení. Celý život veľmi túžila po dieťatku, preto objíme bábätko, rozhodne sa dať mu meno Mabel a vytvoriť mu domov a rodinu.
Ako však Mabel rastie, začne sa u nej prejavovať nevšedný
talent na mágiu, ktorý nikto v ich rodine nemá. Keď ju prijmú do prestížnej čarodejníckej školy, exceluje vo všetkých
čarodejníckych predmetoch. Jedného dňa dostane úlohu
napísať referát o svojich čarodejníckych koreňoch a zistí
pravdu o svojom pôvode nepríjemným spôsobom, keď to
jedna zlomyseľná spolužiačka vykričí pred celou triedou.
Zdá sa, že to vie každý okrem Mabel. Je šokovaná, ale mnohé záhady jej to objasní. Mabel napokon príde na to, že nezáleží na tom, odkiaľ pochádza, ale že má niekoho, kto ju
má rád a stará sa o ňu.“

zdroj: http://www.simonandschuster.com/authors/ Natasha-Lowe/400681507

Fanúšikov J.K.Rowlingovej a Roalda Dahla poteší prvý diel voľnej trilógie o inšpiratívnych a rebelujúcich čarodejniciach Úžasná mágia
slečny Mabel od autorky Natashe Loweovej. Situovaný do viktoriánskeho obdobia, príbeh Mabel je oslavou jedinečnosti, viery v samého
seba a podpory našich blízkych pri dosahovaní vlastných snov. Učí nás, že nezáleží na tom, odkiaľ pochádzame, ale kam smerujeme. Dôležitým prvkom tejto knihy je téma ženskej emancipácie. Mabel ako rebelka a žiačka, ktorá rúca zaužívané pravdy a nedodržiava striktne
dané pravidlá, je v očiach svojich spolužiačok a učiteliek divným nežiaducim elementom, neakceptovateľnou výnimkou. Ona sa však nevzdáva a svoju túžbu objavovať a experimentovať
v sebe ani po viacerých trpkých sklamaniach nezadusí.
V znamení pokroku a emancipácie žien sa nesú aj ďalšie dva diely Sila Poppy Pendlovej a Odvaha Cat Campbellovej, ktoré pripravujeme. Sila Poppy Pendlovej by mala byť povinným čítaním
pre všetkých rodičov, ktorí sa snažia nalinkovať život svojim deťom. Všetky tri knihy navyše obsahujú niekoľko receptov, ktoré si poľahky môžete urobiť aj doma.
Natasha Lowe žije v Deerfielde, Massachusetts s manželom Jonom a štyrmi deťmi. Pôvodom
z Londýna, Natasha trávila svoje detské letá v Škótskej vysočine so starými rodičmi, a tu sa zrodila jej láska ku všetkému magickému a rozprávaniu príbehov. Po tom, ako sa odsťahovala do
Ameriky, prevádzkovala vlastný B&B, kde uplatnila svoju celoživotnú lásku k pečeniu a neskôr
sa začala venovať ďalšiemu snu – písaniu detských kníh. Vo svojich knihách ponúka čitateľom
potešenie a častokrát aj pomocnú ruku, keď sa cítia opusteno a nepochopene. Predstaviteľky
týchto príbehov spája odlišnosť od svojich rovesníkov, ktorú sú však schopné prekonať, a to
najmä vďaka svojej odvahe, vytrvalosti a viere v svoje sny.

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 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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Štyria kamaráti v akcii:
Dom pekelných salamandier

Winx Family –
Kúzelné sestry

Thomas Brezina

Iginio Strafﬁ

Poppi, Axel, Lilo a Dominik si chceli spoločne užiť prázdniny na malom ostrove v Karibiku. Lenže v dome, kde sú
ubytovaní, začne z ničoho nič strašiť! A aby toho nebolo
málo, k pobrežiu Port Anabella sa blíži pirátska loď. Odvážna štvorica sa púšťa do vyšetrovania, ktoré pre ňu
môže byť veľmi nebezpečné…

Florina domovská planéta Lymfea je v ohrození! Rúti
sa na ňu tornádo, ktoré už roky nikto nezažil. A aby
toho nebolo málo, Flora musí dokonca riešiť aj problémy so svojou sestrou Medou, ktorá sa z roztomilého
dievčatka mení na drzý výkvet a stretáva sa s dvoma
čudnými čarodejnicami.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

–

1.

ISBN

10+ 978-80-56-60063-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 EUR

fantasy

beletria
pre deti

140 × 200 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

Havran Nezbedník –
Poslúchať je ťažké

Martina Rüter a Kerstin Landwehr

Nele Moostová

Viac ako 60 experimentov predstaví zvedavým bádateľom fascinujúce javy z oblasti biológie, chémie
a fyziky. Ku každému experimentu sú rozpísané podrobné návody s fotografiami a vysvetlenie, čo za každým pokusom väzí. Deti sa dozvedia veľa informácií
o rastlinách, chemických prvkoch, poveternostných
javoch, tlaku vzduchu a vody… K pokusom budú
deti potrebovať bežné veci, ktoré majú všetci doma.

Tento malý havran chce byť iný, nie taký ako ostatný. Skrátka chce neposlúchať. A tak vystrája. Blížia
sa však jeho narodeniny a tu platí podmienka: ak
nezlepší svoje správanie, nedostane žiadne darčeky!
Havran zrazu zisťuje, že poslúchať predsa len nie je
také jednoduché. Ešteže má kamarátov, ktorí mu
s pravidlami slušného správania pomôžu!

Žáner

Sekcia

Formát

kniha hier
populárno- 215 × 280 mm
a nápadov -náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
144

–

1.

ISBN

8+ 978-80-566-0057-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 EUR

humor
pre deti

beletria
pre deti

167 × 230 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Annet
Rudolphová

Kuracia čata –
Prvá neplecha

MINI Tigrí tím –
Brnenie dračieho zabijaka

Doreen Cronin

Thomas Brezina

Drska, Mojka, Štoplík a Cmuky sú síce kuriatka, ale
vzbudzujú rešpekt. Spolu tvoria Kuraciu čatu a len od
nich závisí, či sa svet dozvie, čoho sa tak strašne bojí
Chvostík, veveričiak so slabými nervami. Vraj je to
VEĽKÉ a STRAŠIDELNÉ… ale viac im povedať nevie.
Čo sa to zakráda okolo kurína? Dokážu naši pápernatí
hrdinovia so svojimi kuracími mozočkami vypátrať
a poraziť prízrak, ktorý možno vôbec nepochádza
z tohto sveta?

Tigrí tím navštívi hrad Medvedí kameň, kde je vystavené brnenie legendárneho dračieho zabijaka. Lenže
z nevinného výletu sa čoskoro stane skutočné dobrodružstvo. Objavujú sa tu zvláštne postavy, ktoré
hradnej panej naháňajú strach a hrôzu. A zrazu bez
stopy zmizne aj cenné brnenie…

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

humor
pre deti

150 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Kevin Cornell

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1.

ISBN

8+ 978-80-564-0313-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

1.

Naomi Fearn

1.

ISBN

5+ 978-80-564-0312-9

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

ISBN

8+ 978-80-7544-308-3

Odporúčaná cena

5,99 EUR

Vychádza 6. 4. 2017

Najnapínavejšie
experimenty pre deti

1.

ISBN

7+ 978-80-564-0311-2

Odporúčaná cena

5,99 EUR

Odporúčaná cena

6,49 EUR
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Vychádza 10. 4. 2017

S havranom Nezbedníkom
na statku

Ľadové kráľovstvo
Rozprávky z Arendelle
od Anny a Elsy

Dorothee Kühne-Zürnová
Škola hrou s malým havranom Nezbedníkom
• aktivity zamerané na rozvoj základných zručností,
s dôrazom na sústredenie a udržanie pozornosti
• zábavné cvičenia a hry doplnené vtipnými
ilustráciami
• pripravené skúsenými pedagógmi
• ideálne na domácu prípravu, ale aj na výukové
aktivity v materských školách či v prvých
triedach ZŠ Havraní diplom ako odmena!

Pohodlne sa usaďte a začítajte sa do príbehov svojich
obľúbených hrdinov z kúzelného sveta, kde nič nie je
nemožné a kde má aj to najbláznivejšie dobrodružstvo vždy dobrý koniec.

Vychádza 13. 4. 2017

Vychádza 6. 4. 2017

Žáner

Sekcia

Formát

kniha hier
a nápadov

beletria
pre deti

210 × 280 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Annet
Rudolphová

1.

ISBN

5+ 978-80-564-0314-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

3,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

218 × 218 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

Moje rozprávky –
Najkrajšie príbehy

Kapitán Flint je zase in

Poďte s nami do kúzelného sveta najznámejších filmových rozprávok Walta Disneyho. Prežite nezabudnuteľné dobrodružstvá s postavičkami, ktoré si získali
srdcia detí na celom svete. Bambi, Dumbo, Simba,
dalmatíny, Peter Pan, Alica i mačky aristokratky sa
vás už nemôžu dočkať.

V dvanástich sa vraj život kompletne zmení. O tom
však u Flinta nemôže byť ani reči: stále rovnaká
škola, rovnakí kamaráti a rodičia, ktorí idú človeku
stále rovnako na nervy. Len Lea, sestrina najlepšia
kamarátka, všetkým dôkladne zamieša. V jej blízkosti Flint tak čudne znervóznie… Ale ako sa jej Flint
môže páčiť, keď ho pristihla pri hre na pirátov? Flint
skrátka musí svoj život zásadne prekopať. Ale nie je
to také jednoduché, keď steny jeho izby ešte stále
pokrývajú tapety s medvedíkmi!

1.

ISBN

Odporúčaná cena

4+ 978-80-252-3915-5

11,99 EUR

Torsten Wohlleben

Vychádza 10. 4. 2017

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

218 × 218 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

–

1.

ISBN

4+ 978-80-252-3917-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 EUR

humor
pre deti

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
160

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

9+ 978-80-566-0064-1

7,99 EUR

Ľudové ornamenty – maľovanky
Eva Velty
Eva Velty dostala maľovanie slovenských ľudových ornamentov ako dar od starej mamy a vo voľnom čase ich maľuje na rôzny materiál.
Pri ilustráciách v maľovanke vychádzala predovšetkým zo vzorov starkej Heleny Veltyovej, ktorá pracovala v maliarni keramiky v Seredi
v 40. rokov 20. storočia. Inšpirovali ju aj diela Š. L. Kostelničáka: Slovenska ornamentika I., II. a O. Piscila: Zbierka predlôh moravského a uhorsko-slovenského ornamentu.

Nádherné ľudové ornamenty od Evy Velty.
Aj s farebnou predlohou.

4

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

hobby

hobby

200 × 200 mm brožovaná

64

–

1.

5+

8586019610017

7,99 EUR

Distri Apríl 2017

Kvetinové MANDALY
Prinášame vám 63 mandál s kvetinovými 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

Sekcia

Formát

hobby

hobby

242 × 232 mm
brožovaná

Alexandra Vebrová
Svet duchov ovládol zmätok. Začala sa strácať hmla
a všetko je hore nohami. Po stopách tejto záhady sa
vydáva aj naša známa trojica Simon, Olívia a Bubi.
Vyberú sa za bratrancom Alfim, aby objavili tajomstvo kúzelných hmločarovníkov, ale to je iba začiatok
ich dobrodružstva. Ako to bolo s neznámou Strašidelnou radou a patril do nej aj prapradedko z rodinky
Dušičkovcov? Čo sa stane, keď Olívia objaví zmienku
o hmloupíroch? Tešte sa na strašidelné stretnutia,
nečakané zvraty, napínavé pátranie.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

Ivana
Bartáková

Vychádza 13. 4. 2017

Rodinka Dušičkovcov
alebo Hmlovci
majú problémy

1.

EAN

15+ 8586013433018

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

4,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

9+ 978-80-564-0316-7

7,99 EUR

Úžasná mágia slečny Mabel
Natasha Lowe
V jedno ráno, keď Nora Ratcliffová nájde v kvetináči pred svojimi dverami bábätko, sa jej život navždy zmení. Celý život veľmi túžila po
dieťatku, preto objíme bábätko, rozhodne sa dať mu meno Mabel a vytvoriť mu domov a rodinu. Ako však Mabel rastie, začne sa u nej
prejavovať nevšedný talent na mágiu, ktorý nikto v ich rodine nemá.

Vyrastať vo viktoriánskej ére je pre mladú slečnu dostatočne náročné.
Avšak, čo robiť, keď máte otvorenú myseľ, chuť experimentovať
a navyše ste čarodejnica? Pre deti a dospelých,
ktorí chcú nasledovať svoje sny a neboja sa žiadnych prekážok.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

272

–

1.

8+

978-80-564-0317-4

9,99 EUR

Vychádza 20. 4. 2017

Strážcovia príbehov
Mechthild Gläserová
Počas letných prázdnin na bohom zabudnutom ostrove kdesi v Škótsku sa Amy dozvie, že ako členka starobylej šľachtické rodiny ovláda
schopnosť vstupovať do kníh a ovplyvňovať už napísané príbehy. Amy si vo svete kníh čoskoro nájde priateľov: múdreho Šer Chána z Knihy
džunglí, láskou utrápeného Goetheho Werthera alebo malého Olivera Twista, ktorému daruje žuvačku, čo sa následne ukáže ako veľmi

Sen každého knihomoľa žiť v príbehoch
sa stáva skutočnosťou.
Od držiteľky nemeckej ceny fantastiky SERAPH.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria pre deti

148 × 210 mm viazaná

344

–

1.

12+

978-80-564-0318-1

11,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Vychádza 20. 4. 2017
Vychádza 25. 4. 2017

Tigrí tím –
Svetlá v Bosoráckom
močiari

Zvieratká z Kúzelného lesa –
Mačička Kiki

Thomas Brezina

Mačacia víla Kiki má milú povinnosť. Každý deň poletuje po lese a zdobí pavučiny blyšťavými kvapôčkami
rosy. Jedného dňa stretne uplakaného myšiačika Miška, ktorý sa stratil. A pretože sú v Kúzelnom lese, kde si
zvieratká pomáhajú, utrie mu slzičky a spolu sa dajú do
hľadania. Podarí sa Kiki doviesť Miška domov? Ich napínavá cesta sa začína… Bonus navyše – na konci knižky
nájdete pár zábavných úloh inšpirovaných príbehom.

Lily Small

Pre Beu, Luka a Patrika to mal byť veselý výlet
k moru. Lenže pri návrate musí Patrikova teta Vanesa
núdzovo pristáť s lietadlom v strašidelnom Bosoráckom močiari. Keď sa tam z ničoho nič zjavia tajomné
bytosti v kapucniach a Patrik bez stopy zmizne, zažije
Tigrí tím opäť ďalšie vzrušujúce dobrodružstvo! Pridaj
sa k nemu aj ty!

Žáner

Sekcia

Formát

príbehy detí

beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
128

Naomi Fearn

1.

ISBN

9+ 978-80-564-0315-0

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,99 EUR

príbehy
o zvieratách

literatúra
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

Máša a medveď –
Mášin mišmaš

Stavebné stroje

Pridaj sa k nezbednej Máši a dobráckemu medveďovi
a vydaj sa s nimi za novými dobrodružstvami! Prečítaj si príbehy, vylúšti hádanky, dokresli a vyfarbi
obrázky a uži si poriadnu zábavu!

Viete, aké existujú stavebné stroje? Vydajte sa s naším leporelom po stavenisku
a spoznajte, ako vyzerá pásový bager,
žeriav, buldozér, zarovnávač a množstvo
ďalších stavebných strojov.

1.

ISBN

Odporúčaná cena

6+ 978-80-564-0319-8

5,99 EUR

Miro Stacho

Vychádza 27. 4. 2017

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

210 × 280 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

4+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594063858750

5,99 EUR

leporelo

leporelá

240 × 160 mm
leporelo

Dotlače

názov

dátum vydania

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

–

ean

1.

ISBN

Odporúčaná cena

2+ 978-80-566-0065-8

3,49 EUR

cena

Trollovia – Knižka na celý rok

4. 4. 2017

10,49 EUR

Julinka – malá zverolekárka 5 – Ambulancia na pláž

7. 4. 2017

4,99 EUR

Julinka – malá zverolekárka 7 – Stratení psíkovia

7. 4. 2017

4,99 EUR

Julinka – malá zverolekárka 8 – Školské zvieratká

7. 4. 2017

4,99 EUR

Emily Pierková a tajomná truhlica

13. 4. 2017

6,99 EUR

Emily Pierková a začarované dvere

13. 4. 2017

6,99 EUR

Moja sestra upírka 1 – Zámena

13. 4. 2017

7,99 EUR

Škola dobra a zla

13. 4. 2017

11,99 EUR

Moje recepty – zápisník

14. 4. 2017

7,99 EUR
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názov

dátum vydania

ean

cena

20. 4. 2017

11,99 EUR

Prvá strieborná kniha snov

20. 4. 2017

11,99 EUR

Dotlače

Druhá strieborná kniha snov

Odteraz nás nájdete aj na Instagrame:
https://www.instagram.com/albatrosmedia.sk/

Aktualita

Pozvánka na prezentáciu knihy Trinásťroční

Pozvánka

Pozývame vás na prezentáciu novej knihy
poviedok Zuzany Štelbaskej

Trinásťroční
20.4. o 18:00 v priestoroch kníhkupectva Artforum,
na Kozej ulici v Bratislave

Ako knihu vnímajú predstavitelia tejto generácie?

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

7

Já, voják v Afghánistánu

Váš mozek se dokáže uzdravit

Pavel Stehlík

Pozoruhodné případy léčby
a uzdravení využívající
neuroplasticity mozku

Jsem obyčejný člověk jako vy. Jsem ale také voják. Voják
z Afghánistánu. Zažil jsem toho ve válce hodně a řeknu
vám vše tak, jak to je. Po pravdě. Autor bestselleru Do
temnoty, Pavel Stehlík, sestavil obraz „neobyčejně obyčejných“ životů vojenských profíků na zahraničních misích se
všemi radostmi, strastmi i niterními pocity.

Žánr

Obor

Formát

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
136

–

1

Norman Doidge, M.D.
Inspirující kniha, která mění pohled na náš mozek, je
pokračováním bestselleru „Váš mozek se dokáže změnit“
autora Normana Doidgeho. Věda jménem neuroplasticita
vyvrací představu, že lidský mozek je neměnný. Autor se
setkal s vědci, kteří neuroplasticitu obhajují, a lidmi, kterým změnila život, a své poznatky předal do této knihy.
O ženě narozené s polovinou mozku, která ho díky vhodné
léčbě přepojila k normálnímu fungování, o nevidomých
lidech, kteří se naučili vidět, o vyléčení poruch učení.

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1431-5

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

lékařství
a medicína

Trénink paměti
pro seniory

Obor

Formát

Vychádza 3. 4. 2017

408

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1432-2

Doporučená cena

16,49 EUR

Patrick Kingsley
Evropa čelí vlně migrace, jakou nepoznala od
konce druhé světové války, a tato situace vyvolává
protichůdné názory a vypjaté emoce. Proto je důležité mít k dispozici objektivní informace a fakta.
A ty přináší ve své knize Patrick Kingsley, reportér
britského listu The Guardian, který poznal stovky
uprchlíků. Jeho kniha je strhujícím zpravodajstvím
o osudech jednotlivců a připomíná, že za bezejmennou masou se skrývají příběhy lidí.

Kniha je zaměřena na tématiku procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí, jako je slovní
zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti, a to zejména
u seniorské populace. Po úvodní teoretické části
následuje část praktická s konkrétními úkoly na
procvičování rozdělenými dle toho, jaká kognitivní
funkce je převážně procvičována. V knize nechybí
ani klíč k řešení úloh.

zdraví
170 × 243 mm
a životní styl brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání

Příběh evropské
uprchlické krize

Jitka Suchá a Eva Jarolímová

Žánr

Formát

Nová Odysea

Prevence Alzheimerovy choroby
a dalších závažných onemocnění

senioři

Obor

zdraví
167 × 225 mm
a životní styl brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
152

–

1

Věk

ISBN

60+ 978-80-266-0570-6

Doporučená cena

Žánr

7,99 EUR

non-fiction

Obor

Formát

× 190 mm
non-fiction 135brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
340

–

Maestro

Pohřbený život

Geir Tangen

Allen Eskens

Špatný vtip, nebo skutečná hrozba? Když novinář
Viljar R. Gudsmundsson obdrží e-mail od samozvaného soudce, který tvrdí, že vynesl rozsudek smrti
nad jistou místní ženou, neví, co si o tom myslet.
Zprávu přepošle policii, dál mu však vrtá hlavou.
Druhý den je žena nalezena mrtvá. Zatímco je Viljar u výslechu, dostane druhý e-mail – další předzvěst smrti. Vše nabere nový směr, když se ukáže,
že vraždy jsou inspirované známými detektivními
romány.

Někdy i obyčejný školní úkol může změnit váš život. Joe Talbert měl na hodinu literatury sepsat životopis někoho neznámého. A rozhodl se pro Carla
Iversona, umírajícího usvědčeného vraha. Během
jejich rozhovorů Joeovi dojde, že byl Carl odsouzen neprávem, a rozhodne se jeho jméno očistit.
Nemohl si však vybrat nic nebezpečnějšího než
bojovat za očištění zahořklého starce, jehož kdysi
odsoudili za hrůzný zločin.

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-519-6

Doporučená cena

14,49 EUR

Vychází 6. 4. 2017

Žánr
detektivka

8

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
328

Eva
Dohnálková

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0631-6

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
320

Kateřina
Tomcová

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-650-4

Doporučená cena

11,99 EUR

Distri Apríl 2017

Svět fantazie

sepsáno JůTubery

Vybarvuj podle čísel

Zajímá vás, proč Carrie Kirsten netočí klasická holčičí videa? Jaký je Johnny Valda v soukromí? Proč
nepoužívá Veronika Spurná na YouTube přezdívku?
Jak dlouho na svých videích pracuje Zachy a proč
Vidrail natáčí v lese? To a mnohem více se dočtete ve
čtvrtém díle série Já, Jůtuber. Samozřejmě nechybí
ani neskutečné příhody Manuela Středy a tipy, jak
prorazit na YouTube, jak využívat sociální sítě anebo
jak se vypořádat se slávou na internetu.

Camille de Montmorillon

Žánr

Obor

Formát

hobby

hobby

170 × 240 mm
vázaná

Na stránkách této knihy se skrývá přes 30 fantastických stvoření a kouzelných říší. Abyste je našli, stačí
vzít do rukou různobarevné pastelky či fixy a řídit se
instrukcemi. Každý obrázek je rozdělen do několika
políček označených číslem. Číslo vám napoví barvu,
kterou má být políčko zakresleno. Seznam barev je
vždy uveden v horní části stránky.

Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

Vychádza 10. 4. 2017

Já, JůTuber 4

1

Věk

EAN

11+ 978-80-7544-305-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

hobby

hobby

232 × 300 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
64

–

Lúzři: Tým v nemilosti

Benjamin Parzybok

Sophie Hénaffová

Náhoda svede tři mladé muže do bytu, jemuž vévodí obrovský oranžový gauč. Thom je skvělý hacker,
ale taky pořádný smolař; Tree mystický snílek a Erik
nenapravitelný sukničkář a hochštapler. A všem jim
obrátí život naruby tajuplný kus nábytku. Poté co je
vyplaví sousedi a oni se musejí vystěhovat, donutí
je správce bytu vzít s sebou i gauč. Jenže sotva ho
jednou na ulici zvednou a začnou nést, nesou ho dál,
a dál… a dál. Sami neví proč, ale pod vlivem gauče
se vydají na cestu plnou dobrodružství.

Šéf pařížské justiční policie, takzvané Šestatřicítky,
dostane skvělý nápad: sestavit tým lúzrů, alkoholiků, homosexuálů, pisálků, zkrátka všech těch, kteří
jsou sice k ničemu, ale nemohou dostat vyhazov. Do
čela týmu těchto odepsaných kriminalistů přichází
ambiciózní mladá komisařka Anne Capestanová,
která je tím potrestána za neoprávněné užití zbraně. Měla by sklopit uši, být zticha a plnit rozkazy, ale
to ona neumí!

Věk

EAN

Doporučená cena

8+

8594050423077

6,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

Vychádza 13. 4. 2017

Gauč

1

Vychází 10. 4. 2017

Žánr
román,
humor

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
336

Tomáš Bíla

Vydání
1

Věk

ISBN

14+ 978-80-259-0632-3

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

detektivka,
humor

Obor

Formát

Počet stran Překlad

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

304

Helena
Beguivinová

Ve službách Meče

31 omalovánek draků

Breq kdysi byla Spravedlností Toren, vesmírnou
transportní lodí, která měla k dispozici neomezenou umělou inteligenci a propojovala tisíce vojáků
ve službách rádčské civilizace, jež ovládla celou
galaxii. Následkem zrady o své výlučné a vlivné postavení přišla a zničehonic se ocitla lapená v křehkém lidském těle. Teď, poté co zachránila Vládce
Rádče, má za úkol vypravit se na athoeckou stanici
a zjistit, zda zde někdo nekuje proti vládci pikle.

V nezbytné drakologické příručce se ukrývá 31 černobílých nákresů draků spolu s jejich podrobným
popisem. Pokud začínající drakologové stráví několik týdnů studiem popisů a vybarvováním náčrtů,
výrazně se tak zvýší jejich schopnost rozpoznat užitečné draky od těch smrtelně nebezpečných.

Žánr

Obor

Formát

beletrie 216 × 276 mm
pro mládež
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
64

12+ 978-80-7505-658-0

11,99 EUR

Ann Leckieová

Kolektiv autorů

fantasy

1

Vychádza 17. 4. 2017

Drakologie –
relaxační omalovánky

Vydání

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

Věk

EAN

Doporučená cena

Žánr

10+

8594063858767

7,99 EUR

román, sci-fi

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
336

Petr Kotrle

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0633-0

Doporučená cena

15,49 EUR

9

Vychádza 20. 4. 2017

Déšť smývá stopy
Mikaela Bley

Kresby plné pochybných rad
a neseriózních informací o životě.

Jednoho chladného květnového dne zmizí v centru
Stockholmu osmiletá holčička Lycke. Pro zpravodajskou redakci TV4 je případ hlavní událostí
a jeho sledováním je pověřena reportérka Ellen
Tammová. Musí se potýkat s neschopností policie,
podivným chováním dívčiných rodičů i lhostejností
svých kolegů. Je snad jediná, komu na nalezení
Lycke záleží?

Žánr
detektivka

Vychádza 24. 4. 2017

Škarohlídův
průvodce životem

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Gemma Correll
Hroutíte se? V lásce prohráváte? Pořád se všeho
bojíte? Nic vám nevychází? Divíte se, že ještě vůbec
žijete? Gemma Correll vám ukáže, že by mohlo být
mnohem hůř. Svezete se na tobogánu paniky, ponoříte do hlubin zoufalství, ale také se naučíte nové
druhy cvičení pro duševní zdraví, najdete módní tipy
pro život ve městě i výčet morů, nemocí a neduhů
dnešní doby.

Počet stran Ilustrace Vydání
312

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0860-5

Doporučená cena

12,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

osobní rozvoj,
kariéra
165 × 205 mm
humor a osobní rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
104

–

Les sebevrahů Aokigahara

Bezlepková cukrárna

Jeremy Bates

Zdravé dobroty pro dobrou
náladu v každém ročním období

Strhující hororový román, ve kterém se jednoduchá exkurze do míst, kde „údajně“ straší, promění
v noční můru, když lidé začnou umírat nápadně nepřirozeným způsobem. Nikdo si není jistý tím, zda
neviditelný padouch je člověk, nebo zjevení, či zda
jsou prostě oběťmi nešťastných okolností.

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0592-1

Doporučená cena

9,99 EUR

Zuzana Zachová
Kniha plná receptů sladkých bezlepkových dobrot,
jaké vás jen napadnou! Muffiny, makronky, pudingy, minicakes, cupcakes, dezerty z odpalovaného
těsta, palačinky, clafoutis, lízátka, koláčky, rolády,
tartaletky, bábovky, creme brulée, tiramisu, panettone, tartufo, galetky, kokosky, bublaniny, velikonoční mazanec, štrúdl, sušenky, jahelník, panna
cotta, lívanečky, marcipán, brownies…

Vychází 20. 4. 2017

Žánr
horor

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
464

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-661-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15,99 EUR

zdravé
kuchařky

kuchařky

167 × 225 mm
vázaná

Cizí agent

10

Obor

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1440-7

Doporučená cena

9,99 EUR

Jen Campbell

Teroristé rozpoutali v Evropě peklo a jejich dalším
cílem je Bílý dům. CIA proto do akce povolává Scotta
Harvatha. Bývalý příslušník Navy SEALs nyní pracuje
u zpravodajské agentury, vykonávající tajné operace
z rozkazu prezidenta. Ale i Moskva má své eso v rukávu: muže, který žije, aby zabíjel. Netrvá dlouho
a cesty obou mužů se zkříží. Nastává boj na život
a na smrt, odehrávající se v evropských metropolích
i pouštním prachu Sýrie a Jordánska.

Žánr

124

Divné hlášky
z knihkupectví

Brad Thor

thriller

Počet stran Ilustrace Vydání

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Když Jen Campbellová začala sepisovat své zkušenosti se zákazníky knihkupectví na blogu, netušila,
jaký úspěch zaznamenají. Postupem času se hlášky
mimoňských podivínů dostaly z obrazovky počítače
na papír a od té doby baví jak odvážné knihkupce,
kteří musejí dennodenně čelit podivným a občas
poněkud děsivým dotazům, tak i jejich knihomolské
zákazníky, kteří dokážou ocenit absurdní a literární
humor.

Počet stran Ilustrace Vydání
352

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1436-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

satira, humor

ostatní

134 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
120

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1438-4

Doporučená cena

9,99 EUR

Distri Apríl 2017

Loutkář

Bohdan Hryniewicz

Akademik a lingvista Jakop je natolik osamělý, že
navštěvuje pohřby cizích lidí. Na smutečních hostinách se dává do řeči s pozůstalými. Díky své sečtělosti a jazykové pohotovosti si pokaždé vymyslí příběh, který jej k nebožtíkovi váže, a baví jím ostatní
hosty. Přestože je znalcem vztahů a jazyků, sám je
z pletiva skutečných lidských vztahů vytržen a má
jen jednoho přítele, kterého s oblibou cituje. Ovšem
ani Pelle není člověk z masa a kostí…

Jostein Gaarder

Jedinečný autentický pohled na heroické i tragické
Varšavské povstání a zároveň strhující osobní výpovědí chlapce, který dospíval v trýznivém období
druhé světové války. S odzbrojující upřímností popisuje německou i ruskou okupaci, přičemž hlavní část
jeho příběhu spočívá v podrobném líčení průběhu
63 dnů trvající městské bitvy v ulicích, domech i kanalizaci Varšavy. Tehdy již jako třináctiletý mladík
aktivně působil v protinacistickém odboji a byl platným členem legendární jednotky KB Nalecz.

Žánr

Obor

Formát

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
280

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1437-7

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

román

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
248

Jarka Vrbová

Ženy českých panovníků 3

Pacner Karel

Vladimír Liška

Nepředznamenal opravdu souboj o dobytí Měsíce
výsledek studené války? Karel Pacner, který je českou „jedničkou“ v popularizaci kosmonautiky, byl
jedním ze dvou Čechů přítomných u startu Apolla
11. Osobní svědectví o této události doplňuje poutavé líčení historie dobývání kosmu a dění v USA
a SSSR, k němuž čerpal materiály z teprve nedávno
odtajněných archivů. Rozsáhlou publikaci autor připravoval postupně téměř 50 let.

Třetí pokračování úspěšné série autora Vladimíra
Lišky Ženy českých panovníků, které čtenářům přiblíží životní příběhy čtrnácti manželek českých panovníků. České kněžny a královny zůstávají často ve
stínu svých manželů a jen tu a tam se některé z nich
vynořují z toku času jako výrazné osobnosti. Autor
vyobrazuje jejich životy především v souvislosti
s osudy a činy jejich mužů, a čtenáři tak předkládá
ucelený a výstižný obraz doby.

Žánr

Obor

Formát

historie

194 × 254 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
424

–

názov

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7448-068-3

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

česká historie

historie

145 × 205 mm
vázaná

dátum vydania

1

Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

ean

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-259-0634-7

9,99 EUR

Vychádza 24. 4. 2017

Tajný závod o Měsíc

historie oborů

Vychádza 24. 4. 2017

Moje chlapecká válka:
Varšava 1944

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-659-7

9,59 EUR

cena

3. 4. 2017

28,49 EUR

Kroky vraha

6. 4. 2017

9,99 EUR

Florencie a Toskánsko

24. 4. 2017

24,49 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

Dotlače

Zikmund a Hanzelka

11

