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Aktualita

Vitajte v Zázračnom ateliéri, kde nič nie je nemožné.
Dlho očakávaná, s láskou varená, z radosti skladaná. Taká je
hravá novinka Janka a Tomáš: Nápady a recepty zo Zázračného ateliéru, knižka pre šikovné ručičky a tvorivé detičky, ktorú vydáva nakladateľstvo Albatros vo vydavateľstve Albatros
Media. Predstavitelia jednej z najpopulárnejších televíznych
relácií pre deti Janka a Tomáš Šebovci zo Zázračného ateliéru
RTVS prinášajú nádhernú knihu plnú zaujímavých nápadov
a receptov. Nájdete v nej nielen ich obľúbené recepty a tvorivé postupy, ale pre zvedavcov aj kapitolu o tom, ako sa to
celé začalo.
Knižka je určená všetkým dievčatám a chlapcom, ktorí majú chuť
zažiť veľké tvorivé dobrodružstvá. Janka a Tomáš zo Zázračného
ateliéru v nej vyrábajú hračky, bábky, mňamkové dobrôtky, skrátka, všelijaké krásne veci, ktorú môžu poslúžiť aj ako milý „vlastnoručný“ darček. Samozrejme, nechýba presný popis toho, čo budeme potrebovať a ako treba postupovať.
Janka a Tomáš sú bábkoherci a tvorivé duše autorského divadla
Maškrta, v ktorom desiatky rokov realizujú vlastné predstavy o divadelnej tvorbe pre deti. Janka pripravuje pre divadlo scenáre a texty piesní. Keď je to potrebné, chytí sa aj šijacieho stroja a pripraví
kostýmy pre bábky aj pre hercov. Tomáš ja autorom a realizátorom
výroby všetkých divadelných dekorácií a bábok. So svojím divadlom precestovali takmer každý dom kultúry na Slovensku, v domácej galérii majú desiatky ocenení z rôznych európskych divadelných festivalov.
Zázračný ateliér je miestom otvoreným nielen pre nápady Janky a Tomáša. Svoje výtvarné dielko či kuchársky výtvor v ňom
môžu predstaviť všetky deti. Kreatívni školáci, predškoláci i celé rodinné tímy, školské kluby či krúžky. Zábavno-kreatívny cyklus Zázračný ateliér prináša RTVS pre deti staršieho predškolského a mladšieho školského veku. Janka a Tomáš sa z mailov
a sprievodných listov dozvedajú, že takmer polovica detí skúša svoje prvé výtvarné dielka a realizuje svoje prvé kuchárske
pokusy spolu s rodičmi.
Pre nich sme pripravili túto nádhernú knihu, ktorá čitateľov upúta žiarivou obálkou a pútavým grafickým spracovaním, o ktoré sa postarala talentovaná slovenská grafička Mária Rojko. Kniha je rozdelená do troch kapitol: Výtvarné nápady a inšpirácie, Recepty na maškrty a Nápady z prírody. Naučíte sa napríklad, ako vytvoriť rukavičkovníčka, ukuchtiť strašidelné podkrovie alebo zostrojiť hojdačku pre kvetinkovú vílu.
Perfektný darček pre deti, ktorým ich podnietite k vlastnej tvorivosti. Vytvorte si doma zázračný ateliér, kde nič
nie je nemožné.

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

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

Kontaktná adresa internetového obchodu:

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

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

Telefón

E-mail

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

eshop@albatrosmedia.sk
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Lily a Momo

Tri pátračky: Pozor, pusa!

Katarína Macurová

Henriette Wich

Lily by sa tak rada hrala, ale nemá s kým. Jedného
dňa dostane obrovský balík. Čo v ňom asi tak môže
byť? To je teda prekvapenie! Je tam… Momo. Možno
to bude jej nový kamarát!

Blíži sa deň zaľúbených a Kim, Franci a Máriu naplno
zamestnáva láska: Stane sa už konečne niečo medzi Kim a Michim? No keď sa v škole objaví inzerát,
ktorý hľadá hlavných predstaviteľov do valentínskej
foto-lovestory, veci sa dajú rýchlo do pohybu. A navyše je na obzore nový prípad… Popri napínavej
detektívnej práci však musia kamarátky obstáť
i v dobrodružstve zvanom priateľstvo. Zladiť odlišné
názory nie je vôbec jednoduché, ale detektívny klub
Troch pátračiek túto výzvu šikovne zvládne!

Nová kniha talentovanej
Kataríny Macurovej.

Žáner

Sekcia

Formát

rozprávka

beletria
pre deti

235 × 210 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60100-6

7,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-56-60098-6

6,99 EUR

P. S. Stále ťa milujem
Jenny Hanová

Vychádza 4. 8. 2017

Lara Jean nečakala, že sa do Petra skutočne zamiluje. Veď len predstierali, že spolu chodia. V jednej chvíli to však obaja predstierať prestali.
Lara Jean nebola nikdy zmätenejšia ako teraz a nevie, čo robiť. Dokonca sa do jej života vracia chalan, čo sa jej kedysi páčil, a spolu s ním i to,
čo k nemu cítila. Môže dievča ľúbiť dvoch chalanov naraz?

Pôvabné pokračovanie knihy
Všetkým chalanom, ktorých som milovala.
Láska nie je nikdy jednoduchá,
ale možno práve preto je taká úžasná.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre mládež

130 × 200 mm viazaná

296

–

1.

14+

978-80-5660-102-0

11,49 EUR

Šťastie je...
ŠŤASTIE JE… Pukať bublinkovú fóliu, zistiť, že každá ponožka má pár, prezerať si staré fotky a uvelebiť sa v horúcom kúpeli s dobrou knihou.
Možno aj s touto! Pripomína nám, že okolo nás je mnoho nepatrných detailov, ktoré robia náš svet krajším. Objavte teda aj vy malé či veľké,
bežné alebo úplne nečakané radosti.

Z malého nápadu zdieľať predstavy o šťastí vznikla nádherná
zbierka ilustrácií, ktorá vás zaručene rozveselí.
Perfektná ako darček
k sviatku alebo z lásky.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

humor

komiks
hobby

152 × 152 mm brožovaná

272

–

1.

15+

978-80-566-0097-9

8,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

3

Keď Henry stretol Zoe
Andy Jones
Keď sa Henry so Zoe stretnú, ani len netušia, že ich vzájomná príťažlivosť nie je celkom obyčajná. Spája ich totiž oveľa viac. Obaja stoja na prahu
nového života poznačení minulosťou, na ktorú by najradšej zabudli. Henry opustil snúbenicu v deň svadby, stal sa vydedencom rodnej obce,
a tak sa rozhodol začať odznova v Londýne. Zoe sa po fatálnej strate blízkeho človeka chystá odísť z Londýna, cestovať po svete a nájsť samu
seba. Milujú sa, no môžu byť spolu, keď idú každý iným smerom?

Zábavný a dojímavý román o láske a našich rozhodnutiach.
Pre fanúšikov Jojo Moyesovej
od autora populárneho titulu My dvaja.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie pre ženy

beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

360

–

1.

15+

978-80-566-0112-9

12,99 EUR

Pusheen maľovanky

My Little Pony
Aktivity s hračkou – Rarity

Roztomilé maľovanky pre zábavu i odpočinok.

Vychádza 11. 8. 2017

Kolektív autorov
Módna návrhárka Rarity stratila inšpiráciu, keď tu
odrazu na jej dvere zaklope veľká obchodná príležitosť… A to doslova! Zaujímavý príbeh, veľa aktivít
a originálna figúrka Rarity zaručujú mnoho zábavy,
ktorá ťa čaká v jej očarujúcom butiku!

Internetový fenomén
mačička Pusheen je späť
v perrrfektných maľovankách
pre deti i dospelých.

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

216 × 216 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

–

1.

10+

EAN

Odporúčaná cena

8586019610031

7,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

interaktivne populárno- 205 × 295 mm
knihy -náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8594063858873

6,99 EUR

Slovenské klenoty UNESCO
Jozef Petro
Objavte skryté čaro nádherných slovenských pamiatok, ktoré sú natoľko cenné, že boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Navštívte miesta, ktoré sú raz a navždy spojené so slovenskou históriou. Dajte sa inšpirovať jedinečnými prírodnými krásami. Zoznámte sa aj
so slovenskými nehmotnými pamiatkami zo Zoznamu UNESCO. Kniha vám okrem toho ponúkne tipy na výlety za nemenej krásnymi a zaujímavými pamiatkami, ktoré sa ešte len usilujú o zápis do Zoznamu UNESCO.

Dokážete vymenovať aspoň šesť slovenských pamiatok,
ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO?
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

tuzemský sprievodca

cestovanie

182 × 248 mm viazaná

112

–

1.

15+

978-80-566-0111-2

10,99 EUR

Distri August 2017

Darkus a chrobáky
M.G. Leonardová
Darkus neverí vlastným očiam! Zo susedových nohavíc vyletí odporný hmyz a zdá sa, že ten gigantický chrobák chce čosi povedať. Ako sa však
chlapec môže kamarátiť s chrobákom? A čo má ten chrobák spoločné so zmiznutím jeho otca a príchodom Lukrécie Cutterovej, ktorá má záľubu
v hrôzostrašných šperkoch?

Prvý diel zábavnej trilógie o brilantnom chlapcovi,
jeho lojálnych kamarátoch a chrabrých chrobákoch.
Dobrodružstvo plné humoru i vedeckých faktov
pre fanúšikov Roala Dahla a Lemonyho Snicketa.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 200 mm viazaná

336

–

1.

8+

978-80-56-60116-7

11,99 EUR

7+

8586019610048

5,99 EUR

Motýlie maľovanky

Vychádza 18. 8. 2017

Kniha urobí radosť všetkým, ktorí obdivujú prekrásnych tvorov plných jemnosti a krehkého pôvabu. Nájdete v nej množstvo hravých motýľov
v obklopení kvetín, listov či magických vzorov. Pripravte si ceruzky alebo fixky a pusťte sa do vyfarbovania poletujúcich krásavcov, ako ich
vidíte vy. A môžete si byť istí, že práve ten váš motýľ bude jedinečný!
V edícii vyšlo:

hobby

hoby

224 × 224 mm brožovaná

80

–

Špinďúr Bertík: Blšky

My Little Pony
Aktivity s hračkou –
Rainbow Dash

Alan MacDonald
Bertík občas svojimi bláznovstvami narobí neplechy až-až, no napriek jeho muchám ho majú všetci
radi! Do akých šibalstiev sa špinďúr Bertík zaplietol
tentokrát?

Kolektív autorov
Rainbow Dash, jedna z najnádejnejších kadetiek
tímu elitných letcov Wonderbolts, sa stretáva s čudným hurikánom, z ktorého sa vykľuje… ona sama!
Zaujímavý príbeh, hromada aktivít a originálna figúrka Rainbow Dash zaručujú mnoho dobrej zábavy,
ktorá na teba čaká v akadémii Wonderbolts!

Najprv boli Červíčky,
teraz na scénu prichádzajú Blšky!

Žáner

Sekcia

Formát

humor
pre deti

beletria
pre deti

130 × 200 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
104

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1.

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-56-60115-0

5,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

interaktivne populárno- 205 × 295 mm
knihy -náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8594063858811

6,99 EUR
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Vychádza 18. 8. 2017

Barbie Dreamtopia –
Filmový príbeh

Princezná –
Knižka plná rozprávok

Kolektív autorov

Princezné sa nikdy nenudia! Popoluška šije prekrásne šaty, Snehulienka sa zoznámila s tromi obrami
a Rapunzel sa skamarátila s chameleónom. Príbehy
v knihe sú plné dobrodružstiev, priateľstva a splnených snov. Vďaka krátkemu textu sú ideálnym čítaním pred spaním a tiež zárukou príjemne stráveného
času rodičov či starých rodičov s deťmi.

Barbina najmladšia sestrička Chelsea sníva o účasti
na cyklistických pretekoch, ibaže ešte stále nedokáže
na bicykli jazdiť bez pomocných koliesok. Barbie ju
preto vezme do kúzelného sveta Dreamtopia, kde
spoločne hľadajú okrídleného jednorožca. Legenda
hovorí, že ten, kto na ňom dokáže jazdiť, získa magické schopnosti. Dokáže to Chelsea? A odváži sa
postaviť na pretekársky štart?

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4017-5

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

210 × 263 mm
viazaná

192

–

Kde bývajú zvieratká
na záhrade

Kde bývajú zvieratká v lese

Pavla Hanáčková

Vydaj sa s nami na cestu lesom, na ktorej spoznáš
nielen jeho obyvateľov, ale aj ich obydlia! Zvierací
kamaráti na teba budú vykúkať zo všetkých možných zákutí. Ktože to býva v dutine stromu? Čie je
to hniezdo schované medzi listami? S očarujúcimi
priestorovými obrázkami si užiješ množstvo zábavy!

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 260 × 180 mm
3D knihy -náučné
pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
14

Irene Gough

1.

3+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04638-9

7,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 260 × 180 mm
3D knihy -náučné
pre deti viazaná

14

Irene Gough

Vyber si svoju rastlinku
a nauč sa o ňu starať

Katarína Belejová, Petra Bartíková

Katarína Belejová, Petra Bartíková

Jedno vyzerá ako pochodujúci konárik, druhé ako
plyšová guľa. Tretie je najšťastnejšie vo vode, štvrté
na vetvičke a piatemu je dobre v parku, kde môže behať opreteky. Strašilka, morča, rybička, leguán a pes.
Už vieš, o ktoré zvieratko sa chceš starať? Pomôžeme
ti to zistiť. V tejto knihe nájdeš Maznáčikomat, čo
je špeciálny prístroj, vďaka ktorému sa dozvieš, aké
zvieratko sa pre teba hodí.

Klíčky, zelenina, bylinky, kaktusy, citrusy, bonsaje
a mäsožravé rastliny. Nauč sa ich pestovať! Urob si
džungľu pre zvieratká alebo bábiky doma na parapet. V knihe ilustrovanej Anetou Žabkovou nájdeš
to najdôležitejšie - zistíš, kde si zaobstarať obľúbené
rastliny a ako sa o ne starať, aby ti nezvädli. Dozvieš
sa, čo všetko sa dá s nimi robiť, čím sú výnimočné,
či sa dajú jesť a ako chutia. Keď dočítaš, bude z teba
záhradník jedna radosť!

Žáner

Sekcia

Formát

6

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

6+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Vyber si svojho maznáčika
a nauč sa o neho starať

ďalšie detské populárno- 230 × 260 mm
knihy -náučné pre deti viazaná

1.

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4060-1

13,99 EUR

Pavla Hanáčková

Vydaj sa s nami do záhrady, kde sa zoznámiš nielen s miestnymi obyvateľmi, ale aj s ich obydliami!
Zvierací kamaráti budú na teba vykúkať zo všetkých
možných zákutí. Kto sa schováva v tej hrude hliny?
Čia je tá drevená búda? S očarujúcimi priestorovými
obrázkami si užiješ množstvo zábavy!

Vychádza 25. 8. 2017

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Aneta
Žabková

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04692-1

10,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

ďalšie detské populárno- 230 × 260 mm
knihy -náučné pre deti viazaná

1.

3+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

Aneta
Žabková

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04639-6

7,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04693-8

10,99 EUR
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Môj školský diár

Alﬁe Bloom
a zlodej talizmanu

Školský diár by malo vlastniť každé správne dievča,
ktoré si chce udržať poriadok vo svojich plánoch!
S jeho pomocou totiž nestratí prehľad o domácich
úlohách, akciách, ktoré ho čakajú a kope ďalších vecí,
na ktoré by nemalo zabudnúť. Môže mu zveriť svoje priania a myšlienky alebo sa z neho naučiť nové
citáty. A pozor! Diár je univerzálny, takže ho možno
používať bez ohľadu na kalendárny rok. Je to skrátka
dokonalý spoločník každej školáčky.

Žáner
diár

Sekcia

Formát

Gabrielle Kent
Nový život Alfieho Blooma ohrozuje nové nebezpečenstvo… Keď uprostred noci unesú komorníka
Ashforda a hrad oblieha hrôzostrašný nepriateľ s magickou silou, je na Alfiem, aby ho ubránil. Uväznený
v hrade iba s bratrancom, sesternicou a svojou najlepšou kamarátkou Amy, Alfie vie, že musí votrelcov
poraziť, lebo ak sa mu to nepodarí, svet už nikdy
nebude taký, ako predtým…

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 148 × 210 mm
náučné pre deti brožovaná

200

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8586013433070

4,99 EUR

fantasy

beletria
pre deti

129 × 198 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

–

Soﬁa prvá –
Rozprávky z Čarokrásna

Universal Studios

Sofia je malé dievčatko, ktoré žije celkom obyčajným
životom. Keď sa Sofiina mamička vydá za kráľa Rolanda II, všetko sa náhle zmení. Vďaka užitočným
radám troch dobrých kmotričiek a jedného neobyčajného návštevníka Sofia postupne zisťuje, čo znamená byť súčasťou kráľovskej rodiny a čo znamená
byť princeznou…

Vytvor si vlastnú zlodušskú drámu kreslením a vyfarbovaním každej strany a staň sa tvorivým vďaka
zdolávaniu úloh vo vyfarbovaní. Navyše sa zmeň na
špióna pomocou viac ako 25 úžasných dočasných
tetovaní!

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

210 x 297 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
34

Universal
Studios

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-264-1486-5

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

9+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0365-5

9,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4051-9

5,99 EUR

Vychádza 25. 8. 2017

Ja zloduch 3: Aktivity
s tetovačkami

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

4+

Falošný bozk
Kroniky pozostalých
Mary E. Pearsonová
Kráľovstvo Morrighan je plné tradícií a príbehov o dávnom svete. Princezná Lia ich však neznáša. Svadba s niekým, koho nikdy predtým nestretla? Pre zaistenie politického spojenectva? Má všetkého po krk. A tak v deň svadby utečie a usadí sa vo vzdialenej dedine. Tam sa zoznámi
s dvoma záhadnými príťažlivými cudzincami – princom, ktorého si mala vziať, a vrahom s úlohou zabiť ju. Obklopená tajomstvami a lžami Lia
odhalí skutočnosti, ktoré otrasú jej životom.

Prvý diel bestsellerovej série Kroniky pozostalých,
plný napätia, dobrodružstva i mysticizmu.
Nový zážitok pre fanúšikov Suzanne Collinsovej (Hry o život)
či Johna Flanagana (Hraničiarov učeň).

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre mládež

145 × 205 mm viazaná

376

–

1.

12+

978-80-5660-090-0

14,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

7

Autá – Mater na Mesiaci
a iné historky

Mickey a pretekári
Super kniha o pretekároch

Kolektív autorov

Mickey a jeho kamaráti majú super servis, kde sa
starajú o svoje nové pretekárske autá. Jazdia nimi
na výlety a zažívajú úžasné dobrodružstvá. Pokojné
Donaldovo rybárčenie sa zvrtne na bláznivú záchrannú akciu a Mickeyho plány na romantickú prehliadku
Madridu zmení hravý býček. V tejto knihe nájdete
okrem veselých príbehov aj maľovanky a samolepky.

Vedeli ste o tom, že Mater zachraňoval mesačný
modul? Že bol slávnym zápasníkom v ringu alebo súkromným detektívom? V tejto knihe nájdete tri Materove historky, ktoré rozprával svojmu najlepšiemu
kamarátovi Bleskovi McQueenovi.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4050-2

5,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

240 × 330 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

4+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

4+

1.

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-3998-8

5,99 EUR

Vychádza 25. 8. 2017

Zlaté knihy rozprávok

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

Odporúčaná cena

obrázková kniha

beletria
pre deti

140 × 190 mm viazaná

320

–

1.

4+

12,99 EUR

Distri August 2017

Hotel u zvieratiek –
Hor sa na výstavu!

Strážkyňa kryštálov:
Ohnivý Fénix

Kate Finchová

Jess Blacková

Najnovší hosť hotela U zvieratiek je naozaj jedinečný!
Šťastko je totiž vodiaci miniatúrny kôň. Pomáha svojmu nevidomému pánovi dostať sa, kam potrebuje,
presne tak, ako to robia vodiace psy. V hoteli sa spriatelí s niekým, pre koho je jeho pomoc na nezaplatenie – s výstavným perzským kocúrom Zamatom.
Magda s Karolkom dúfajú, že Šťastkovo zodpovedné
správanie im pomôže udržať čulého kocúra v bezpečí
a bez jedinej špinky.

Pri prehliadke starého obchodu so starožitnosťami
narazí Eva na malú krištáľovú sošku fénixa. Kým si
uvedomí, o čo ide, dotkne sa jej – a razom sa ocitne
v rozbúrenej rieke, ktorá uháňa k strmému vodopádu. Už je to tu zas! Oskar s Evou sa ponoria do nepreniknuteľnej džungle Griffidu, kde vládnu tigre a kde
každý krok môže byť tým posledným. Dokážu Eva
s Oskarom priviesť späť slnečné svetlo, ktoré zachráni
Griffid a jeho vzácnych obyvateľov?

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
88

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-566-0104-4

5,99 EUR

fantasy

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Veľký frajer Nate 8

Formát
145 × 205 mm
viazaná

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-0105-1

5,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-5660-106-8

9,99 EUR

Svetovo známy futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič sa narodil vo švédskom meste Malmö do rodiny
juhoslovanských imigrantov. Od malička pociťoval
svoju inakosť, bol hyperaktívny a šiel z problémov
do problémov. Svoju divokú povahu ale nakoniec
uplatnil a čiastočne usmeril vo futbale, v ktorom sa
čoskoro dostal na vrchol. Dnes patrí medzi najlepšie
platených útočníkov.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

1.

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-5660-135-8

7,99 EUR

šport

šport

126 × 198 mm
viazaná

Vychádza 25. 8. 2017

Sekcia
beletria
pre deti

–

Matt a Tom Oldﬁeldovi

Nate sa buchol do novej spolužiačky Ruby. No po tom,
čo sa jeho škriepka s Randym Betancourtom dostane
do školských novín, má veľký problém. Podarí sa mu
z neho vykrútiť? A ako dopadnú každoročné bahnovstvá? Bude to super zápas… alebo skôr veľký trapas?

Žáner

80

Zlatan Ibrahimovič:
Červený diabol

Lincoln Peirce

literatúra pre
chlapcov

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
160

–

1.

9+

Babičky: Útek z večerného hája
Minna Lindgrenová
Pobyt v domove pre seniorov Večerný háj sa premení na hotové peklo, keď sa ocitne v područí robotníkov zahraničnej firmy. Hluk je priam
neznesiteľný, steny samá diera a obyvatelia musia používať mobilnú toaletu. Vyše deväťdesiatročné rezidentky Večerného hája Siiri, Irma
a Anna-Liisa sa preto rozhodnú presťahovať do spoločného bytu v Helsinkách. Pokročilý vek však už má svoje úskalia, a tak sa ani spolužitie
starčekov nezaobíde bez problémov… S čím všetkým si ešte tri priateľky budú musieť poradiť?

Nezastaviteľné babičky Siiri, Irma
a Anna-Liisa opäť zasahujú!
Druhý diel populárnej fínskej série.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka, humor

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

344

–

1.

15+

978-80-7505-760-0

12,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

9

Vychádza 4. 8. 2017

Dotlače

názov

dátum vydania

ean

cena

Denník mimoňky 1

4. 8. 2017

8,99 EUR

Denník mimoňky 2

4. 8. 2017

8,99 EUR

Zvierací záchranári – Hniezdo pre sovičky

11. 8. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Kozliatko v ohrození

11. 8. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Našiel sa zajačik

11. 8. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Opustený ježko

11. 8. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Zasnežená červienka

11. 8. 2017

5,49 EUR

Zvierací záchranári – Zatúlané jahniatko

11. 8. 2017

5,49 EUR

Ako sa Matúš naučil zaväzovať šnúrku

18. 8. 2017

6,99 EUR

Ako sa Nela naučila zaväzovať šnúrku

18. 8. 2017

6,99 EUR

Koruna

25. 8. 2017

10,99 EUR

Jsem romantik,
ale léčím se

Kdes byla včera v noci

Leah Konenová

Originální dílo „fan fiction“ Kdes byla včera v noci,
napsané emocionálně evokativním jazykem Lynn
Crosbieové, je imaginativním, dojemným a černohumorným románem o neústupnosti lásky. Je
to příběh šestnáctileté holky, která miluje Kurta
Cobaina a jeho hudbu tak moc, že ho přivolá mezi
živé. Propadnou jeden druhému a proslaví se jako
hudebníci.

Lynn Crosbie

Gael vždycky věřil, že pravá láska existuje. Teď se
s ním ale rozešla holka, rodiče se rozvádějí a on začíná pochybovat. Dokonce samotná Láska uznává,
že tady něco zanedbala, a tak mu pošle do cesty
úžasnou dívku, která má jeho romantickou duši
zachránit. Bohužel však zapomene, že její hlavní
protivník – nečekaný zvrat – má s Gaelem své vlastní plány…

Žáner
romantika

10

Sekcia

Formát

beletrie 135 × 203 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
264

–

1

ISBN

14+ 978-80-253-3241-2

Odporúčaná cena

Žáner

10,79 EUR

novela

Sekcia

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
312

–

1

ISBN

18+ 978-80-7505-732-7

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Distri August 2017

Malý princ – kolibří vydání

Ledová krev

Antoine de Saint-Exupéry

Elly Blakeová

S Malým princem se v africké poušti setkává opuštěný letec, autor této knížky. Zatímco se pokouší
opravit havarovaný stroj, povídají si o všeličem.
O tajemství podivuhodné pouti Malého prince,
o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí, o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec
nezáleží na tom, odkud pocházíme: Malý princ
pocházel z tak malinké planetky, že si to možná ani
neumíme představit…

Říká se, že protiklady se přitahují. Někdy to ale neplatí! Ruby, která vládne ohni, žije v krutém ledovém světě. Když je její matka zavražděna, přidá se
k rebelům, aby jim pomohla zastavit šíleného Krále
ledu. Než se zapojí do boje, je zajata a donucena bojovat v turnaji proti nejlepším ledovým bojovníkům.
Jeden z nich jí ale není lhostejný. Oheň a led jsou
nepřátelé na život a na smrt, společně však můžou
vytvořit sílu, která vše změní.

Žáner

Sekcia

Formát

světová
beletrie

beletrie
pro děti

105 × 148 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
120

–

1

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-00-04762-1

5,49 EUR

fantasy

Divné hlášky
z knihkupectví

Formát

ostatní

134 × 205 mm
vázaná

320

–

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
120

–

1

ISBN

12+ 978-80-264-1438-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 EUR

zahraniční
průvodce

cestování

132 × 213 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
400

–

Ze starého nové
Lucie Dvořáková

Zajímáte se o zdravou výživu? Pak víte, že raw strava
není trendem, který odezní, a že rozhodně není jednotvárná a nudná. Poznejte ta nejlepší jídla, která si
tím, že neprošla tepelnou úpravou, zachovala cenné
živiny obsažené v ingrediencích. Vytvořte si podle
úspěšné blogerky Barbory Karchové z webu Rawmania lahodné dorty, pohádkově jemné dipy, křupavé slané zobání na večer nebo osvěžující polévky.

Přesvědčte se, že ne vše staré se musí vyhodit
a i v těch nejobyčejnějších věcech se skrývá kouzlo,
které s trochou odvahy dokážete objevit i vy. Tak do
toho! Mimo jiné na vás čeká:

Sekcia

Formát
210 × 270 mm
vázaná

11,99 EUR

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

ISBN

12+ 978-80-264-1574-9

Odporúčaná cena

24,49 EUR

• vznešená patina
• vintage styl
• plastické efekty
• nadčasové povrchy
• originální techniky zvládnutelné
i pro naprosté laiky
• recyklace a renovace pro každého
• postupy krok za krokem doplněné o fotografie

Sladké i slané, svěží i hutné, ale vždycky chutné!

kuchařky

Odporúčaná cena

Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic, která vás provede perlou
Středomoří, Itálií. V knize naleznete ucelené, podrobné informace o Itálii včetně užitečných tipů,
které vám umožní naplánovat si návštěvu podle
vlastních zájmů a časových možností. Vše doplněno krásnými fotografiemi, ilustracemi, přehlednými mapami i detailním popisem atraktivních
lokalit.

Barbora Karchová

Žáner

ISBN

12+ 978-80-7544-373-1

Tim Jepson

Rawmania

moderní
kuchařky

1

Vychádza 8. 8. 2017

Sekcia

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Velký průvodce
National Geographic

Když Jen Campbellová začala sepisovat svoje 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.

Žáner

Formát

Itálie

Jen Campbell

satira, humor

Sekcia

beletrie pro 145 × 205 mm
mládež
vázaná

1

ISBN

15+ 978-80-264-1576-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

11,99 EUR

hobby

hobby

210 × 270 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1

ISBN

15+ 978-80-264-1577-0

Odporúčaná cena

11,99 EUR

11
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Nakresli 50 zvířat

Následky

Lee J. Ames

Nina Weijersová

Praktické návody padesáti chlupatých, šupinatých
a opeřených přátel pomůžou mladým umělcům
naučit se kreslit nejrůznější tvory, jako lva, žirafu,
dinosaura, tučňáka, zajíce, žraloka a mnoho dalších.
Stačí vědět, jak na to, a je to snadné! Za posledních
třicet let se uznávaný způsob kreslení slavného autora Lee J. Amese ukázal jako nejosvědčenější pro
začínající i pokročilé. Knihy v sérii Nakresli 50 prodaly více než 5 milionů kopií a ukázaly mnohým umělcům cestu od začátků až k úrovni nejpokročilejších.

Minnie Panisová, kdysi maličkatý, sotva životaschopný novorozenec v inkubátoru, je mladá
uznávaná konceptuální umělkyně. Jako základní
materiál používá vlastní život, ze skutečnosti si
dělá laboratoř. V předvečer experimentu, který by
se mohl stát vrcholem její tvorby, se jí připomene
minulost v podobě dopisu a série podivných déja
vu. Jak daleko může zajít v manipulaci reality, aniž
ztratí sebe sama?

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

210 × 274 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
56

–

1

ISBN

10+ 978-80-264-1579-4

Odporúčaná cena

Žáner

7,99 EUR

světová
beletrie

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

272

–

LEGO® Ninjago:
Kniha tajemství

Nelítostná

Kolektiv autorů

Život Gwendolyn Bloomové jel odjakživa po jiné
koleji než životy jejích vrstevníků. Matku viděla
umírat při pouliční šarvátce, když jí bylo sedm. Teď
je jí sedmnáct a jejího otce, amerického diplomata,
někdo unesl. Oficiální pátrání nikam nevede, a tak
Gwen začne pátrat na vlastní pěst. Vydává se do
míst, kde strach hraje hlavní roli a slabost znamená
jistou smrt. Proto musí být nelítostná, stejně jako
ti, kteří jí stojí v cestě…

1

ISBN

15+ 978-80-7473-542-4

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Scott Bergstrom

Nejenže jsou nindžové superskvělí a velmi chytří,
ale rovněž se velmi vybraně oblékají. Chtěl by ses
stát jedním z nich? Nyní máš možnost – stojíš před
výzvou hodnou opravdového hrdiny! Zapoj fantazii
a vymysli si převlek mistra Spinjitzu, vytvoř nindžovský kodex a staň se nejlepším filmovým režisérem v městečku Ninjago. A to je jen začátek neuvěřitelného dobrodružství. Vstup do fascinujícího světa
Ninjago! Buď ale opatrný a svoje tajemství pečlivě
střež pod zámkem!

Kniha obsahuje miniﬁgurku
a je opatřena zámečkem.

Žáner

Sekcia

Formát

další dětské
knihy

beletrie
pro děti

140 × 190 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
144

–

1

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-264-1523-7

11,99 EUR

thriller

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie 135 × 203 mm
pro dospělé
brožovaná

316

–

Moje ulice v Paříži

Přeloženo s láskou

Elaine Sciolinová

Fabienne Betting

„Někteří lidé se podívají na rue des Martyrs a vidí
ulici. Já vidím příběhy,“ zní úvod spisovatelky
Elaine Sciolinové ke knížce, ve které popisuje bohatou historii a rušný život jedné pařížské ulice. Svět
kolem se mění, ale rue des Martyrs si stále zachovává svůj půvab. Elaine odhaluje kouzlo a osobitost
ulice i jejích různorodých obyvatel, díky nimž Paříž
ožívá ve vší své velkolepé kráse. Moje ulice v Paříži
vás okouzlí svou jedinečností i vylíčením každodenního pouličního života.

Jeden nenápadný inzerát, špetka odvahy, dávná
láska a na světě je bestseller! Thomas Lagrange je
průměrný mladík, který místo hledání pořádné práce stále fantazíruje o své vysokoškolské platonické
lásce, lektorce mesménštiny, Malislovně Jeroně.
Když se vyzbrojen svými chabými znalostmi tohoto jazyka ujme překladu bizarního románu, doufá,
že ho to s dívkou jeho snů opět spojí. Události však
naberou nečekaný spád a Thomasův život se obrací
naruby.

Žáner

Sekcia

Formát

zahraniční
průvodce

cestování

125 × 205 mm
brožovaná

12

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
360

–

1

ISBN

15+ 978-80-267-0910-7

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 EUR

romantika

Sekcia

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

1

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
336

–

1

ISBN

15+ 978-80-253-3265-8

ISBN

15+ 978-80-7505-747-1

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Odporúčaná cena

14,49 EUR

Distri August 2017

Ženich –
uživatelská příručka

Renée Ahdiehová

Jak přežít a pokud možno
si i užít vlastní svatbu

Jsem obklopená ze všech stran pouští. Jsem vězeň písku a
slunce. A už nemůžu věřit ani své rodině. Země se ocitla
na pokraji války a Šeherezáda kvůli temné kletbě opustila královský palác i Chálida. Vrátila se do bezpečí ke své
rodině. Brzy ale zjistí, že už nemůže věřit ani přátelům
a že ji vězní lidé, které miluje. Dokáže najít způsob, jak
se vzepřít hrozivé kletbě a neztratit svou velkou lásku? A
zabránit tomu, aby umírali další nevinní?

Žáner
romantika

Sekcia

Formát

Shandon Fowler
Konečně! Komplexní průvodce pro dokonalou přípravu
vlastní svatby je tady! Pryč jsou dny, kdy jste mohl jen
nečinně přihlížet a nechat vaši snoubenku naplánovat
a zařídit celou svatbu. Dnešní ženichové již mají na
svých bedrech nespočetné množství úkolů, kterých se
ale mohou díky této příručce se ctí zhostit. Od zajištění
organizované zábavy a plánování slavnostní tabule až
po sehnání svatební kapely či uklidňování hysterických
členů rodiny. Tento manuál moderního ženicha vám
prostě odpoví na vše!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

424

–

1

ISBN

12+ 978-80-7544-371-7

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

14,49 EUR

humor

ostatní

127 × 178 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
196

–

Allez hop! Francouzština
pro každého

Mauglí A1/A2

1.díl (2., upravené vydání)

Dana Olšovská

Jarmila Beková, Marion Bérard,
Radim Žatka, Alexandra Kozlová

Příběh o Mauglím je zpracován pro začínající čtenáře,
kteří si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v angličtině. Úroveň jazyka v publikaci je
vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty.
Český zrcadlový text umožní čtenáři obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření
získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3,
na které příběh z džungle vypráví rodilý mluvčí, je
zdarma ke stažení na webu.

Žáner

Sekcia

Formát

jazyky

170 × 240 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
256

–

2

ISBN

12+ 978-80-266-1131-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

18,49 EUR

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

80

–

Osobnosti a objevy,
které změnily svět

Nevydaří se vám vztah a vy se stáhnete do sebe.
Váháte, nedůvěřujete, jste opatrná. Fungujete bez
muže, ve společnosti samých žen. Prostě babinec.
Připravená okamžitě poradit, pomoct, vyslechnout,
pofoukat, ale hlavně řešit. Váš život, váš nový vztah!
Ale jak to skutečně chodí mezi ženami, když jde
o muže? Navíc muže, který opravdu stojí za to?

Přední popularizátor vědy Karel Pacner přiblížil v monumentální encyklopedické knize českému čtenáři
skutečné hybatele dějin, tedy vědce a objevitele, a zároveň srozumitelně vyložil samotnou podstatu objevů,
mezi něž patří defibrilátor, nanotechnologie, internet,
transplantace či balistické rakety. Bohužel, technologická exploze 20. století byla často konfrontována s tíhou
ideologií, které její vývoj mnohdy ovlivňovaly. Spletité
příběhy objevů i morální dilemata objevitelů jsou nastíněny poutavě a napínavě.

Sekcia

Formát
130 × 200 mm
vázaná

11,59 EUR

1

ISBN

10+ 978-80-266-1132-5

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Karin Krausová

Karel Pacner, Jan Kafka, Jiří Neužil

historie
a military

Odporúčaná cena

Vychádza 18. 8. 2017

Babinec

Žáner

ISBN

18+ 978-80-264-1578-7

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Géniové XX. století
Kniha třetí

historie oborů

1

dvojjazyčná kniha pro začátečníky

Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého.
Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje
13 lekcí, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí
slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní
a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty,
autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku
DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci
všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak
s učebnicí pracovat.

jazykové
učebnice

Vychádza 15. 8. 2017

Růže & dýka

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
568

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

ISBN

15+ 978-80-267-0894-0

Odporúčaná cena

Žáner

14,49 EUR

čtení
pro ženy

Sekcia

Formát

beletrie 110 × 180 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
216

–

1

ISBN

15+ 978-80-267-0908-4

Odporúčaná cena

7,99 EUR

13

Vychádza 18. 8. 2017

Zmizela v mlze

Elling: Výhled do ráje

Michaela Klevisová

Úvodní díl tetralogie
o citlivém podivínovi Ellingovi

Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou
dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu.
Místo rybaření se však ocitne v hodně zamotaném
případu. Místní psychosomatička Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její
sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka.
Rybáři ji najdou uškrcenou na opuštěném místě
u řeky. Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě idylické vesnice má nějaké
tajemství.

Žáner

Vychádza 22. 8. 2017

detektivka

Sekcia

Formát

Ingvar Ambjornsen
Celý Ellingův dosavadní život, dvaatřicet let, tu byli
jen oni dva – on a matka. Po její smrti se plachému
asociálovi otevřou zcela nové výhledy… Pořídí si
dalekohled a šmíruje sousedy, neváhá vyrazit ani
do terénu a pozorovat své objekty na poště nebo
v supermarketu. Vzniká tím spousta úsměvných situací, ale jeho bezelstnýma očima spatříme i leccos
nelichotivého o takzvaně normálních lidech.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie pro 125 × 205 mm
dospělé
vázaná

376

–

1

ISBN

15+ 978-80-267-0909-1

Odporúčaná cena

Žáner

10,79 EUR

světová
beletrie

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie 140 × 180 mm
pro dospělé
brožovaná

192

–

LEGO® Star Wars
Výprava za kyber mečem

Americké zápisky

Kolektiv autorů

Anna už od malička všem tvrdila, že chce studovat
v USA. Nejdříve to byl jen sen, ale když se naskytla
příležitost, neváhala a popadla ji za pačesy. A tak
najednou stojí na letišti v Oklahomě, s sebou hromadu kufrů a tenisovou raketu. Ovšem to těžší má
teprve před sebou, jak se proboha zvládne vypořádat se všemi záludnostmi vysokoškolského života?
Jak jen zvládne život ve Státech? Proč tady proboha
všichni nosí kovbojské boty? Jak se má sžít se svými
spoluhráčkami?

Žáner

Sekcia

Formát

beletrie
pro děti

205 × 290 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-264-1522-0

9,99 EUR

společenský
román

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

344

Cestovatelka

Římské báje A1/A2

Alexandra Brackenová

dvojjazyčná kniha
pro začátečníky

Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do
minulosti, kde jakákoli její chyba může změnit budoucnost. Poté, co je unesena a probudí se na neznámem místě a v neznámém čase, ji ohrožují dvě
mocné skupiny nepřátel, které si přejí její smrt. A tak
se jí dostane pomoci od někoho, od koho to nikdy
nečekala. Od někoho, kdo by měl být dávno mrtvý. Mezitím Nicholas a Sophia sledují Ettinu stopu
a snaží se ji vypátrat, i když se jim v tom Ironwoodovi snaží ze všech sil zabránit.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružství

beletrie
pro děti

145 × 205 mm
vázaná

14

–

Odporúčaná cena

9,99 EUR

–

1

ISBN

12+ 978-80-7544-380-9

Odporúčaná cena

9,99 EUR

Valeria De Tommaso
V knize najdete celkem 7 pověstí z římské historie.
Byly zpracovány pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v italštině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový
překlad umožní čtenáři obratem zkontrolovat, zda
cizojazyčnému textu správně porozuměl. Na konci
knihy jsou cvičení pro ověření získaných znalostí.
Audionahrávka ve formátu MP3, na které legendy
vypráví rodilý mluvčí, je zdarma ke stažení na webu.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
464

ISBN

15+ 978-80-7505-748-8

Barbora Jiříčková

Ďábelské Impérium pročesává každičký kout vesmíru a hledá úlomky legendárního kyber meče.
Mezitím mladá rodinka sběratelů galaktického
odpadu provozuje na odlehlé stanici opravnu vesmírných lodí. Zatím netuší, že brzy sehrají důležitou roli v opětovném sestrojení nejmocnější zbraně v celé galaxii… Seznam se s Freemakerovými
a připrav se na hromadu nových dobrodružství
v jedné vzdálené galaxii. Vyřeš hádanky, přečti si
zábavné komiksy a sestav svou vlastní minifigurku
vojáka z Hvězdy smrti.

další dětské
knihy

1

1

ISBN

14+ 978-80-7544-384-7

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

15,49 EUR

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

–

1

ISBN

10+ 978-80-266-1159-2

Odporúčaná cena

7,99 EUR

Distri August 2017

Pod maskou

Kolektiv autorů

Uprostřed noci vzbudí Harryho Svenssona bušení na
dveře. Otevře je, dovnitř vpadne zoufalá desetiletá
dívka a schová se pod postel. Vzápětí se ukáže, že ji
pronásledují dva muži. Co jsou zač? Proč dívku nikdo
nehledá? Kam se poděli její rodiče? A co s tím má
společného motorkářský gang, prodej drog, neonacismus a rodina z nejlepší společnosti? Harry Svensson je znovu vtažen do víru dramatických událostí
a pouští se do pátrání na vlastní pěst.

Mats Olsson

V této knize najdete více než 80 podrobných návodů
pro triky a vychytávky, které se dají dělat s fidget
spinnerem! Naučte se úžasné nové věci, zdokonalte své umění a soupeřte s kamarády v epických
spinnerových hrách! Zapisujte si své výsledky a pokroky, poctivě trénujte a brzy se stanete absolutním
spinnerovým velmistrem!

Žáner

Sekcia

Formát

knihy her
populárně- 129 × 198 mm
a nápadů -naučné pro děti brožovaná

Vychádza 22. 8. 2017

Fidget Spinner –
Rotující zábava

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-252-4087-8

5,99 EUR

thriller

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

–

1

8+

Sekcia

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
368

–

Síla správného okamžiku

Hayley Stoneová

Poznejte svůj chronotyp

Nastalo období Machinací. Stroje se vzbouřily a nyní
se snaží vyhladit i poslední zbytky lidské civilizace.
A co víc, Rhona Longová, symbol a vůdkyně odboje,
byla zabita při záchranné misi. Dostává ale druhou
šanci – jako klon, který si neuchoval skoro žádné
vzpomínky. Rhona si musí získat zpět důvěru svých
přátel, svého bývalého partnera i celé své základny,
zatímco se stroje chystají k dalšímu velkému útoku.
Ale jak se zdá, Rhonin návrat je trnem v oku i někomu z jejích vlastních řad a nebezpečí číhá i tam, kde
by se ho nadála nejméně…

Michael Breus

ISBN

15+ 978-80-7473-592-9

Odporúčaná cena

15,49 EUR

Vychádza 25. 8. 2017

Machinace

1

Víte, kdy je pro vás nejlepší pít kávu nebo si jít zaběhat? Je výhodnější brzy vstávat nebo pracovat
dlouho do noci? Existuje ideální čas k milování?
A je to večer nebo ráno? Udělejte si biočasový
dotazník, v němž vám klinický psycholog a spánkový odborník Michael Breus pomůže určit osobní
chronotyp. Ať už jste Medvěd, Lev, Delfín nebo Vlk,
kniha vám nabídne inspiraci, jak sladit více než
50 běžných aktivit s vašimi vnitřními hodinami
a poskládat si tak rozvrh pro váš ideální den.

Vychádza 22. 8. 2017

Žáner
sci-fi

Sekcia

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán

Překlad

360

Johana
Eliášová

Vydanie Vek
1

ISBN

15+ 978-80-259-0713-9

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 EUR

osobní
rozvoj

Sekcia

Formát

kariéra
167 × 225 mm
a osobní rozvoj brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
336

–

Trénink mozku pro děti

Začínáme s 3D tiskem

Testováno dětmi i učiteli

Nick Kloski, Liza Wallach Kloski

Tony Buzan, Jennifer Goddard

Zajímá vás technologie 3D tisku, ale doteď jste se
neodhodlali ji vyzkoušet? Máte nápady na zajímavé produkty, ale nevíte, jak začít? Bojíte se toho, že
3D tisk je moc náročný jak po finanční, tak technické stránce? Tak v tom případě je tato kniha právě
pro vás! Dozvíte se, jak do světa 3D tisku vstoupit
připravení a bez obav. Kniha vás provede nejen
potřebným hardwarem, ale naučí vás také pracovat se zdarma dostupným softwarem na tvorbu
3D modelů, abyste mohli ihned začít s produkcí
vlastních nápadů.

Rychle vezměte do ruky tužku, je na čase potrénovat
si mozek. Tato kniha je plná zábavných věcí, které
pomohou rozvíjet váš mozek a díky nimž se z vás
stanou lidé, kteří se snadno učí po celý život. Ponořte se do rébusů a nedovolte, aby se v nich vaše mysl
utopila. Odhalte všechny možné druhy chytáků,
osmisměrek, paměťových her a myšlenkových map.
Otestujte své přátele, vyzvěte rodiče a bavte se.

Žáner

Sekcia

Formát

interaktivní populárně- 270 × 190 mm
knihy -naučné pro děti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
44

–

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

6+

ISBN
978-80-265-0654-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 EUR

grafika
a design, CAD

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

1

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
216

–

1

ISBN

14+ 978-80-265-0653-9

ISBN

15+ 978-80-251-4876-1

Odporúčaná cena

16,49 EUR

Odporúčaná cena

14,49 EUR

15

Hurvínek
a kouzelné muzeum

Proč je na světě
tolik bohů?

Převyprávěla Ivona Březinová

Petr Kostka

Prastarému muzeu loutek, kde pan Spejbl pracuje
jako hlídač, hrozí zbourání. Hurvínek se díky své
neposlušnosti dostane do podzemí muzea a objeví
svět, který byl doposud návštěvníkům zcela utajen.
Velmi brzy bude muset prokázat svou chytrost,
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil taťuldu, ale i kouzelné muzeum a celé město
z nadvlády zločinného Pána loutek.

V čem se liší křesťanství od buddhismu? Jaký je rozdíl
mezi islámem a judaismem? Které náboženství má
nejvíc vyznavačů? Odpovědi na tyto otázky a mnohé
další informace jsou zpracovány tak, aby jim dobře
porozuměly i děti. Čtenáři se seznámí s historií, současností a uspořádáním nejrozšířenějších světových
náboženství. Dozví se, které osobnosti stály u jejich
vzniku, které myšlenky tvoří základ dané víry nebo
které knihy jsou uctívány jako posvátné.

Vychádza 25. 8. 2017

Od 31. 8.
v kinách

Žáner

Sekcia

Formát

pohádka

beletrie
pro děti

216 × 276 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-253-3292-4

8,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

další dětské populárně- 197 × 234 mm
knihy -naučné pro děti vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
68

–

Diář Báry Nesvadbové

Jakubův cestovní deník

Barbara Nesvadbová

Jakub Čech

V originálním diáři naleznete kromě spousty místa
na své poznámky i několik dosud nevydaných povídek, citáty pozoruhodných žen a zajímavá výročí,
otázky pro milence, manžela, tátu a syna, ale i pro
vás. Mimo jiné se dozvíte, že první antikoncepční
pilulka se začala prodávat v roce 1960, že ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden získaly ženy
volební právo roku 1990, že rozvody byly na Maltě
schváleny až v roce 2011 ad. Ilustrace Martin Krajc.

Do svých čtyřiceti let byl Jakub gaučový povaleč.
O dva roky později se postavil na hranice Mexika
a USA a se šest a půl kilovým batohem na zádech
vyrazil na sever. Šel pouští, kličkoval mezi chřestýši
a jedovatými keři, vystoupal do hor Sierry Nevady,
brodil se sněhem, bránil jídlo před svišti a mývaly,
koupal se v oregonských jezerech. Po 121 dnech
a 4 448 kilometrech dorazil na hranice s Kanadou
a jeho život už asi nikdy nebude stejný jako předtím.

Žáner

Sekcia

Formát

kalendáře
pro dospělé

kalendáře

160 × 180 mm
vázaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1

15+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594050423527

10,99 EUR

cestopisné
monografie

cestování

130 × 190 mm
brožovaná

328

–

Všechno jednou pomine

a pár dalších věcí,
které jsem vám neřekl

Milena Busquetsová

Ze všech televizních a seriálových lúzrů je nevyléčitelně geeky astrofyzik indického původu Raj
Koothrappali z Teorie velkého třesku jedním z nejroztomilejších. Upřímný, stydlivý a zábavný jako
jeho postava je i herec samotný a v této knize nás
nechá nahlédnout do svého života předtím, než
se stal Rajem. Dozvíme se, jaké to je být outsider
z druhého konce světa, dostat se na úplné dno, ale
nevzdat to, a nakonec uspět.

16

Sekcia

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
brožovaná

–

7,99 EUR

Odporúčaná cena

11,59 EUR

Vychádza 29. 8. 2017

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
240

ISBN

15+ 978-80-7505-756-3

Odporúčaná cena

Čtyřicetiletá Blanka právě pohřbila matku a jako by
s ní přišla i o rozum. V rozpálené Barceloně nemůže
ve svém zármutku ani dýchat a útočiště hledá v přímořském městečku Cadaqués, kde v dětství trávila
s mámou prázdniny. Na důvěrně známých místech
se melancholie střídá s vášnivostí, vzpomínky
s obavami o budoucnost. A pod zdánlivou lehkostí
letních dní se skrývá nebývale otevřená úvaha
o lásce, sexu, manželství, přátelství a rodičovství.

Kunal Nayyar

Žáner

1

ISBN

11+ 978-80-253-3297-9

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Můj přízvuk je skutečný

životopis

1

1

ISBN

15+ 978-80-7505-758-7

Odporúčaná cena

Žáner

10,79 EUR

román

Sekcia

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet strán Překlad Vydanie Vek
160

Mariana
Machová

1

ISBN

15+ 978-80-259-0712-2

Odporúčaná cena

9,99 EUR

Distri August 2017

Vychádza 29. 8. 2017

Animalium
Jenny Broomová
Vítejte v Animaliu! V muzeu, které je otevřené 365 dní v roce. Vystavuje ty nejkrásnější exponáty a vy do něj můžete chodit, kdy se vám zachce.
Najdete zde pestrou paletu téměř dvou set živočichů, kteří okouzlí návštěvníky každého věku. Prozkoumáte rozmanité biotopy planety Země.
A co víc? Dozvíte se, jak se živočišstvo vyvíjelo, jak vypadají zvířecí útroby, a další zajímavosti. Račte vstoupit – království zvířat se vám otevírá
v celé své kráse!

Unikátní muzeum zvířat, které má otevřeno,
kdykoli se vám zachce.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

encyklopedie

populárně - naučné

272 × 370 mm vázaná

112

Katie Scottová

1

bez omezení

978-80-00-04458-3

19,99 EUR

LEGO® Batman
Vítejte v Gotham City!

Sníh nebo popel

Kolektiv autorů

Mírné jaro, krušná zima? Kdepak, v tomto světě platí
jiná pravidla! Jaro před šestnácti lety dobylo Zimní
království. Jedinou nadějí zničené země je osm
přeživších a Meira je jednou z nich. Celý život prožila jako uprchlík, nepoznala své rodiče a vychovali
ji jako válečnici. Avšak i jako nelítostná bojovnice
se zamilovala. Nešťastně. Ani zlomené srdce ji ale
nezastaví – udělá cokoliv, aby její království získalo
svobodu.

Sara Raaschová

Jediná věc, kterou o téhle knížce potřebuješ vědět,
je, že je prostě úžasná! Proč? Protože je o mně,
Batmanovi, a o tom nejlepším místě na světě – Gotham City. Toto město je plné ničemných partiček
a záhadných zločinů, které musejí být vyřešeny,
a proto potřebuje mou pomoc. a rovněž tu tvou.
Tak se ke mně přidej a společně vyřešíme hádanky,
přečteme si o dobrodružstvích a zbavíme se jednou
provždy všech padouchů.

Žáner

Sekcia

Formát

další dětské
knihy

beletrie
pro děti

205 × 290 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-264-1521-3

7,99 EUR

fantasy

názov

Sekcia

Formát

beletrie pro 145 × 205 mm
mládež
vázaná

dátum vydania

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
296

–

ean

1

ISBN

Odporúčaná cena

12+ 978-80-7544-385-4

11,99 EUR

cena

8. 8. 2017

7,99 EUR

Váš rodokmen krok za krokem

8. 8. 2017

9,99 EUR

Milostné příběhy

8. 8. 2017

10,79 EUR

WordPress

11. 8. 2017

11,99 EUR

Jak jsem se zbláznila

11. 8. 2017

9,99 EUR

Všechny mé domovy

11. 8. 2017

7,49 EUR

Němčina pro detektivy - Detektivní příběhy s hádankou

15. 8. 2017

11,59 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

Dotlače

Destrukční deník

17

Dotlače

názov

dátum vydania

cena

Průvodce bytového designéra

15. 8. 2017

19,99 EUR

Planina

15. 8. 2017

10,79 EUR

Vlčí ostrov

15. 8. 2017

14,49 EUR

C#

18. 8. 2017

11,99 EUR

Hlavolamikon

18. 8. 2017

7,99 EUR

Internetové právo

18. 8. 2017

19,99 EUR

ADHD – 100 tipů pro rodiče a učitele

22. 8. 2017

12,99 EUR

Úspěšní vychovávají své děti jinak

22. 8. 2017

11,99 EUR

B jako Bauhaus

22. 8. 2017

16,49 EUR

Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 milionů dolarů)

22. 8. 2017

15,99 EUR

Princip stínu + CD

29. 8. 2017

19,49 EUR

Vojenské a válečné vlaky

29. 8. 2017

12,99 EUR

Zikmund a Hanzelka

29. 8. 2017

28,49 EUR

Obchodní francouzština

29. 8. 2017

17,99 EUR

Španělština pro samouky a věčné začátečníky

29. 8. 2017

18,49 EUR

Za zavřenými dveřmi
(audiokniha)

Broučci:
Broučkovy pohádky
(audiokniha pro děti)

B. A. Paris

Audioknihy

ean

Jan Karaﬁát

Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež? Páry,
jako jsou Jack a Grace, musíte obdivovat, ať chcete
nebo ne. On dobře vypadá a umí vydělat peníze,
ona je elegantní a šarmantní. Skoro je vám líto, že
se s ní nemůžete spřátelit a poznat ji o trochu víc.
Oni dva jsou totiž pořád spolu. Taková láska! Pak si
ale uvědomíte, že Grace nikdy nezvedne telefon, že
nepřijímá žádná pozvání, pokud není pozván i její
manžel. A jejich ložnice má zamřížované okno!

Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských
broučcích, které s oblibou čte již několik generací.
Broučci už leží v postýlce a bedlivě naslouchají tatínkovým pohádkám na dobrou noc. Během svých
večerních výletů se tatínek nachomýtl k nejedné
úsměvné a roztomile bláznivé příhodě, a tak se dozvídáme třeba, jak se žáby koupaly ve smetaně, jak
se špačci urazili, co si povídal osel s rybami, jak se
Honza lekl, když potkal veverku, anebo jak to vypadá, když se za člověkem rozběhne štěstí…

Vychádza 18. 8. 2017

Vychádza 25. 8. 2017
Žáner

Sekcia

Formát

thriller

beletrie
pro dospělé

audio CD

18

Počet strán Interpret Vydanie Vek
–

Simona
Peková

1

15+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594050423459

11,99 EUR

pohádka

beletrie
pro děti

audio CD

Počet strán Interpret Vydanie Vek
–

Arnošt
Goldflam

1

8+

EAN

Odporúčaná cena

8594050423473

11,99 EUR
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