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Ľudská obeta alebo čisté zlo?
severu.
Pravdu hľadaj v tajomných močiaroch
8

Viac na strane 7 / Vychádza 10. 8. 201

www.albatrosmedia.sk
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Rašelinisko

Tešíte sa do školy?
Neviem ako vy, no ja keď som nemal deti, aj som sa čudoval, na čo sú
všetky tie rôzne príručky, knihy diktátov a všelijaké pracovné zošity na
pultoch kníhkupectiev. A potom to prišlo! Syn mal problémy s diktátmi, dcéra s výslovnosťou. Tak sme si kúpili knižôčku diktátov pre určený
ročník a doma precvičovali. Dokonca aj malý rebel si po čase uvedomil,
že mu to pomáha a v diktátoch bol zrazu perfektný. S dcérou sme chodili k logopedičke, ale rýchlo sme zistili, že len to nestačí. V obchode
nám padol zrak na logopedické maľovanky a mali sme na jednej strane
výchovnú, na druhej aj zábavnú pomôcku. Maľovanky sú vymaľované,
básničky naučené a už aj to r jej ide...

Kontakty

www.albatrosmedia.sk
Tel.: 02/4445 2048
E-mail: backoffice@albatrosmedia.sk

Kolektív

Preskúmať svet Minecraftu s krompáčom a veľkým
odhodlaním už nestačí. Vylepšite si svoju výbavu užitočnými kúzlami a elixírmi a hravo zvládnete mnoho
nebezpečných situácii. Vďaka osvedčeným radám,
informáciám a tipom od skúsených expertov z tímu
Mojang je toto najlepší sprievodca pre minecraftových čarodejníkov!

Prekonali ste všetky hrozby, ktoré na vás číhali vo
vonkajšom svete? Je cestovanie po Netheri pre vás
už iba prechádzka ružovou záhradou? Potom je čas,
aby ste čelili najväčšej smrtiacej výzve v Minecrafte:
ostatným hráčom! Tak hor sa do toho a staňte sa
víťazmi!

Žáner

mg

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 461 06 596

Kolektív

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

80

Minecraft

8

9788025241899

9,99 €

Populárno - 148 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Byť školákom je aj pre takéto knihy radosť. Som si istý, že väčšina z nich
sa do školy teší a my sa tešíme, že im naše knihy pomôžu. Ozaj, tie moje
deti... Sú to jednotkári...

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Minecraft Sprievodca
svetom minihier hráč
proti hráčovi

Centrálny sklad DISTRI.SK

Príjem reklamácií:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
Otváracia doba: 8:00 – 16:00
Sklad: Zuzana Čmiková sklad@albatrosmedia.sk

e-mail: info@albatrosmedia.sk
Všetky vratky či reklamácie posielajte na adresu skladu.

Otváracia doba skladu je určená na osobný odber tovaru.
Objednávky prijaté najneskôr do 14:00 sú expedované ešte v ten istý pracovný deň
zákazníkom na celom území SR a sú doručené nasledujúci pracovný deň.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

80

Minecraft

8

9788025241868

9,99 €

Populárno - 148 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Rodinka Úžasných 2 Príbeh podľa filmu

Rodinka Úžasných 2 Zlatá kniha

Kolektív

Kolektív

Rodinka Úžasných sa vracia na scénu, no ich hrdinské skutky im neprinesú všeobecný obdiv. Helen sa
podujme dokázať, že svet superhrdinov potrebuje, a
preto by sa mal zrušiť zákaz ich činnosti. Avšak nič
akosi nejde podľa plánu... hlavne keď sa objaví nový
zloduch, ktorý ohrozuje bezpečnosť občanov.

Jedného dňa dostane Helen Parrová príležitosť, aká
človeku zaklope na dvere len raz za život – môže
vzkriesiť zašlú slávu superhrdinov. Dokáže celému
svetu aj sebe samej, že má ešte stále dosť síl, aby
porazila zlo a zachránila svet?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

64

5

9788025242421

Vychádza 20. 7. 2018

Takže dnes už viem, že tieto publikácie majú svoj zmysel a som rád,
že vo vydavateľstve Albatros Media máme pre rodičov, ale aj pedagógov, vychovávateľov a učiteľov mnoho kníh, ktoré vedia pomôcť. Na
obdobie návratu do školy sme už tradične pripravili viaceré dotlače
a reedície úspešných a naozaj kvalitných kníh s touto tematikou. A samozrejme, tešíme sa aj na novinky, ktoré vyzerajú naozaj parádne. Napríklad krásne farebne uletená kniha Nehanbi sa skrotiť rysa od Tomáša Bánika s pravopisnými cvičeniami, ktoré pomôžu deťom pripraviť sa
na neskrotiteľnú školskú obludu – diktát! Alebo perfektná kniha Nika a
Leo sa učia abecedu s krásnymi ilustráciami Evy Chupíkovej. Slovenská
spisovateľka Paulína Feriancová po konzultáciách s učiteľmi vymyslela
ľahké a praktické veršovanky, aby sa vaše deti naučili vyslovovať písmenká.

Minecraft Sprievodca
svetom elixírov
a očarovávania

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

96

5

9788025242452

12,49 €

Princezná - Super kniha
o snehulienke

Rodinka Úžasných 2 Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Kolektív

Kolektív

Žila raz láskavá a milá princezná, ktorú mali
všetci veľmi radi. Všetci okrem jej zlej, žiarlivej macochy, ktorá sa každý deň pýtala svojho
čarovného zrkadla, kto je najkrajší na svete.
Keď raz zrkadlo kráľovnej povedalo, že najkrajšia je Snehulienka, rozhodla sa svojej nevlastnej dcéry navždy zbaviť... Prečítajte si
o princeznej, ktorej pery sú červené ako krv, pleť
biela ako sneh a vlasy čierne ako eben. Vezmite
si pastelky, vyfarbite obrázky a dokončite príbeh.

Prečítaj si o ďalších dobrodružstvách úžasnej rodinky
superhrdinov. Vyfarbi svojich obľúbencov a dodaj
príbehu farbu alebo nájdi samolepku a nalep ju na
správne miesto. Potrebuješ iba trochu fantázie a túto
knižku. Veselú zábavu!

Vychádza 27. 7. 2018

Kontakty

2

Oddelenie

Meno

Telefón

E-mail

Obchodná manažérka
Marketingový manažér

Ľubica Šipošová
Mário Gešvantner

+421 244 452 048
+421 244 452 048

lubica.siposova@albatrosmedia.sk
mario.gesvantner@albatrosmedia.sk
Knižné novinky Júl/August 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

240 × 330 mm
brožovaná

48

4

9788025242506

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

24

6

9788025242445

4,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Kvapka Kajka

Haraštová Helena

Haraštová Helena

Letné dni sa začali pozvoľna krátiť a malý bocian
Maťko, ktorý sa sotva naučil trochu lietať, zvedavo
pozoruje, ako sa jeho rodičia, ďalší príbuzní a všetci
bocianí susedia pripravujú na ďalekú cestu. Kam
majú namierené? To Maťko na začiatku príbehu vôbec netuší. Počas čítania budete nielen pozorovať
dlhú bocianiu cestu do teplých krajín, ale dozviete
sa aj to, prečo niektoré vtáky na zimu odlietajú. Na
každej dvojstrane na vás čakajú malé záhady, ktoré
odhalíte pomocou odklápacích okienok!

Jedného dňa dopadla na zem malá dažďová kvapka
a poriadne sa udrela. Odkiaľ len spadla? A čo tu hľadá? To na začiatku príbehu netuší ani ona sama. Počas čítania pochopíte nielen to, čo sa kvapke Kajke
prihodilo, ale zoznámite sa aj priamo s kolobehom
vody v prírode a zistíte, prečo je dážď užitočný. Na
každej dvojstrane na vás čakajú malé záhady, ktoré
odhalíte pomocou odklápacích okienok!

Moderná kniha
predškoláka

Malý školáčik - počítanie,
bludiská, dokresľovačky
Kolektív

Táto zábavná kniha je určená všetkým budúcim
prváčikom. Pomôže im rozvíjať predstavivosť, myslenie a logický úsudok formou plnenia zábavných
úloh. Úlohy sú zoradené od jednoduchších po zložitejšie. Deti si tak môžu trénovať vytrvalosť a sústredenie a navyše si rozšíria vedomosti. Dokresľovanie
obrázkov stimuluje rozvoj jemnej motoriky, ktorú
budú potrebovať pri písaní písmen a číslic v škole.

Máte doma malého školáka? Práve jemu je určená
táto veľká kniha úloh, ktorá rozvíja tvorivé schopnosti a podporuje sústredenosť a dôslednosť pri
práci. Obsahuje cvičenia zamerané na jednoduché
počítanie, poznávanie rozdielov v obrázkoch, úlohy
na logické myslenie a vedomostné otázky.

Reedícia

Reedícia

Žáner
Leporelo

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

14

Hajdu Edit

3

9788000050133

6,99 €

Leporelo

Populárno - 190 × 190 mm
náučné pre deti leporelo

Kam sa stratili zvieratká

Vychádza 27. 7. 2018

Hanáčková Pavla
Každý nosí taký kabátik, aký mu narástol. Všimol
si si, že zvieratká sú vo svojom prostredí často
takmer neviditeľné? To preto, že ich príroda naučila maskovať sa. V lese, pralese, za polárnym kruhom aj v rybníku nájdeš tvory, ktoré sú majstrami
v schovávačke. Pozrime sa, či ich všetky nájdeš!

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

14

Hajdu Edit

3

9788000050164

6,99 €

Populárno - 190 × 190 mm
náučné pre deti leporelo

Vychádza 27. 7. 2018

Bocian Maťko

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

122

Maráková I., Šíchová
R., Šplíchal A.

5

9788056605950

6,99 €

knihy hier
Populárno - 207 × 288 mm
a nápadov náučné pre deti viazaná

Maisie na stope 2 Prípad
strateného smaragdu

Rubik‘s - Ako zložiť kocku

Webbová Holly

Rubikova kocka je najznámejší hlavolam na svete, magický predmet, ktorý mätie a ohuruje celý svet už viac
ako 40 rokov. Tento ilustrovaný sprievodca naučí začiatočníkov spoľahlivú metódu skladania kocky a oboznámite sa aj s pokročilými metódami, vďaka ktorým kocku
zložíte za pár sekúnd.

Žáner

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

64

Šplíchal Antonín

6

9788056606131

6,49 €

Zákon svorky 5:
Nekonečné jazero

Kolektív

Do nájomného domu, ktorý starká spravuje, prichádza na návštevu herecká hviezda Sarah Masseyová.
Je rozrušená – snúbenec jej daroval drahocenný
smaragdový náhrdelník, ktorý záhadne zmizol.
Maisie sa púšťa do pátrania, no v divadelnom svete
nie je nič také, ako sa na prvý pohľad zdá…

Sekcia

Knihy hier
Populárno - 205 × 290 mm
a nápadov náučné pre deti brožovaná

Hunterová Erin
Šťastkovi a jeho priateľom sa podarilo poraziť Paromovu svorku. Ich nový svet však aj naďalej ukrýva
veľa nebezpečenstiev. Jazero, ku ktorému doputovali, sa zdá nekonečné a nedá sa v ňom uloviť nijaká
korisť. Zima sa blíži a svorka potrebuje jedlo a nové
prístrešie. Alfa všetkým dáva najavo, že jeho potreby
majú prednosť pred potrebami ostatných. Britvina
svorka ich zatiaľ pomaly, ale isto doháňa, rozhodnutá
skoncovať s nimi raz a navždy…

Vychádza 3. 8. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

14

Dao Linh

3

9788000050157

9,99 €

Literatúra
pre dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 180 mm
viazaná

176

Jana
Báliková

Maisie
na stope

Populárno - 210 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Littlest Pet Shop Vyfarbujte podľa čísel

My Little Pony - Vyfarbujte
podľa čísel

Kolektív

Kolektív

Vezmite si farbičky, ceruzky alebo fixky, otvorte tieto
maľovanky a zábava sa môže začať! S výberom farieb
vám pomôže číselný kód hore na obálke. Vyfarbujte
krásne obrázky svojich obľúbených hrdinov z Littlest
Pet Shop!

Pripravte si obľúbené pastelky, ceruzky a fixky,
otvorte tieto veselé maľovanky plné poníkov, a zábava sa môže začať! S výberom správnych farieb vám
pomôže číselný kód. Vyfarbujte a získajte prekrásne
farebné obrázky svojich obľúbených hrdinov z My
Little Pony

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8 9788056605561

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

64

Jakub Mařík

7

9788025242537

7,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

240

Jozef
Klinga

Zákon
svorky

Interaktívne Populárno - 162 × 235 mm
knihy
náučné pre deti brožovaná

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9 9788056605554

7,99 €

Vychádza 3. 8. 2018

Smradi 1
Blabey Aaron
PÁN VLK. PÁN ŽRALOK. PÁN HAD. PÁN PIRAŇA.
Všetci vedia, že sú Smradi. Sú desiví, nebezpeční a… jedným slovom ZLÍ. No oni sa chcú stať HRDINAMI a dokážu ti to dobrými
skutkami… či už o ne stojíš, alebo aj nie.

Vychutnaj si najzábavnejšiu, najchaotickejšiu
a najbombovejšiu knihu, aká sa ti kedy dostala
do rúk – prichádzajú SMRADI.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

40

Littlest
Pet Shop

3

8594063859191

3,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

40

My Little
Pony

3

8594063859214

3,99 €

humor pre deti

Beletria pre deti

150 × 190 mm viazaná

144

Kristína Balalová

Smradi

7

9788056605578

7,99 €

4

Knižné novinky Júl/August 2018

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

5

Čo sa deje na strome

Kde sa schovávajú
zvieratká

Bartíková Petra

Žáner

Formát

Tínedžerka Alexis chce zmaturovať, odísť na výšku a precestovať celý svet. No otec ich presťahuje na vidiek. Tam sa jej pripletie do
života o pár rokov starší Jorik, ktorý okolo seba vystaval barikády proti akýmkoľvek citom. Mladý vojačik pobláznil za tie roky hlavu
nejednému dievčaťu a teraz si padli do oka s Alexis. Bude z toho niečo viac, alebo je to ďalší letný románik, na ktorý si o pár rokov ani
jeden nespomenie? Alexis totiž túži po slobode, už ju nebaví napĺňať cudzie predstavy.

Každý nosí taký kabátik, aký mu narástol. Všimol si
si, že zvieratká sú vo svojom prostredí často takmer
neviditeľné? To preto, že ich príroda naučila maskovať sa. V púšti, v africkej savane aj pod hladinou
mora nájdeš tvory, ktoré sú majstrami v schovávačke. Pozrime sa, či ich všetky nájdeš!

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

12

Takáčová
Magdalena

3

9788000050126

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Od najúspešnejšej slovenskej autorky
dievčenských románov.

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

14

Dao Linh

3

9788000050140

9,99 €

Romantika

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

328

15

9788056606018

10,99 €

Populárno - 210 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Máša a medveď - 200
zábavných úloh

Psie záchranárky 2 Štvornohá divoška

Kolektív

Mapleová Daphne

Vieš, čo je lepšie ako kniha zábavných úloh?
Hrubá kniha zábavných úloh, ktorá má 224
strán – presne ako tá, ktorú práve držíš
v rukách! Tony rébusov, sudoku a maľovaniek
čakajú na tvoje riešenia. Nemeškaj, pozvi si
aj zopár kamarátov a precvičte si mozgové
závity!

Saša si už dlho želá domáceho maznáčika. No jej
mama tvrdí, že sa oňho nebude vedieť dobre postarať. Saša vie, že nie je dokonalá, ale po týždňoch
práce v psom klube si myslí, že to zvládne. Bude to
však musieť mame nejako dokázať! Nie je to však
jediný problém, ktorý musí Saša spolu so svojimi kamarátkami zo psieho klubu vyriešiť. Jej, Kim a Taylor
robí starosti nová sučka Sierra. Je mladá, neposlušná
a divoká. Behá si, kam chce, a ostatní psi sa jej boja.
Dokážu ju zvládnuť a naučia ju poslúchať?

Rašelinisko
Janssonová Susanne
V močarinách severného Švédska leží Mossmarken – mestečko na okraji rašeliniska, kde v dávnych časoch ľudia nechávali bohom obety. Biologička Natália,
ktorá sem prichádza pracovať na výskumnej úlohe, ukrýva temné tajomstvo.
Mossmarken bol kedysi jej domovom, vrátila sa sem, aby sa vyrovnala s traumou z detstva. V močarinách nájde muža v bezvedomí s vreckami plnými zlata
– presne ako pradávne ľudské obety. Naozaj si močiar žiada ľudské obety, ako
tvrdia miestni ľudia, alebo je za tým len ľudské zlo?

Vychádza 10. 8. 2018

Vychádza 3. 8. 2018

Sekcia

Populárno - 230 × 230 mm
náučné pre deti leporelo

Rúčková Enja

Hanáčková Pavla

Vietor sa preháňa vysoko v korune stromu. Kdesi
dolu, pri veľkej škáre niekto zaklopal na kmeň. „Ďateľ, čo to tu vyvádzaš?“ zakrútila sojka hlavičkou.
„Pozri sa, zobudil si veveričky!“ Pavúčik zavesený
na jemnom vlákne medzitým utkal ďalšiu pavučinu
a v hniezde zakukala kukučka. Tak je to na strome
takmer každý deň. Jeden dub je ako dom, v ktorom
býva množstvo zvierat, malých i veľkých. Niektoré z
nich už možno poznáš. Tak poď ďalej, vezmeme ťa
dovnútra, na návštevu do starého duba...

Leporelo

Hraj fér

Ďalšia parádna detektívka zo Škandinávie!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
brožovaná

224

Máša a medveď

3

8594063859252

11,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie

Preklad

Métayerová
Annabelle

Klára
Vargová

216

Vampirina - Príbehy
podľa seriálu

Vampirina - Vyfarbuj,
čítaj, nalepuj

Kolektív

Kolektív

Ak máte radi strašidelnú zábavu, otvorte túto knihu
a zoznámte sa s Vampirinou a jej zvláštnou rodinkou,
s nervóznymi duchmi, s rýchlo hovoriacimi chrličmi
a mäsožravými rastlinami. Čaká vás skvelá zábava!

Prečítaj si o neuveriteľných dobrodružstvách malej
upírky Vampiriny s dobrým srdcom! Vyfarbi svojich
obľúbených hrdinov alebo nájdi samolepku a nalep
ju na správne miesto. Potrebuješ iba trocha fantázie
a túto knižku. Veselú zábavu!

6

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9 9788056605899

7,99 €

Ľudská obeta alebo čisté zlo? Pravdu
hľadaj v tajomných močiaroch severu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

64

5

9788025243039

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

24

5

9788025243046

4,99 €

Detektívka

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

320

Drahomíra Uhríková

15

9788056605905

12,99 €
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Vychádza 10. 8. 2018

Bánik Tomáš
Pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl pomôžu pripraviť vaše deti na neskrotiteľnú školskú obludu – diktát! Rýchlo si
osvoja gramatické javy nielen teoreticky, ale hlavne prakticky a diktáty im pôjdu od ruky. Vďaka hravým textom a úlohám sa z tejto
obludy čoskoro stane kamoška.

Trollovia - Knižka
s hračkou Poppy

Trollovia - Knižka
s hračkou Vetvoš

Kolektív

Kolektív

Poppy sa chystá vyriešiť tú najväčšiu a najsrdcervúcejšiu krízu v dejinách randenia! Čaká ťa optimistický príbeh, aktivity spojené s dejom a originálna
figúrka Poppy. V krajine trollov zažiješ to najúžasnejšie dobrodružstvo!

Keď sa jeden z obyvateľov Trollíkova stratí, zachrániť ho môže len Vetvošova úžasná schopnosť prežiť!
Pátranie a záchranná misia sa však zvrtnú nečakaným smerom. Vetvoš musí čeliť svojim najväčším
obavám a správne sa rozhodnúť. Čaká ťa napínavý
príbeh, aktivity spojené s dejom a originálna figúrka Vetvoša. V krajine trollov prežiješ nezabudnuteľné dobrodružstvo!

Bojíš sa diktátov? Už sa nemusíš!
Vyskúšaj túto knihu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Základné školy

Učebnice

145 × 205 mm brožovaná

128

8

9788056605936

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

24

Trollovia

3

9788025242001

7,49 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

32

Trollovia

3

9788025242018

7,49 €

Povedz, že ma miluješ

Zlomové osmičky - 1918,
1938, 1948, 1968

Hanová Jenny

Emmert František

Leto sa práve skončilo a Belly už netrpezlivo očakáva ďalšie. A potom ďalšie…
a… Vlastne nežije pre nič iné ako letné prázdniny. Domček na pláži, slnko,
more, zábava, najlepšia priateľka Sussanah a dvaja bratia – Jeremiah a Conrad.
No v jedno leto, keď sa zo škaredého káčatka stáva nádherná labuť, sa všetko
akosi začne meniť. Dvaja oslniví chalani, prvý bozk, prvá láska…

8

Vychádza 17. 8. 2018

Vychádza 17. 8. 2018

Nehanbi sa skrotiť rysa

Kto sa podieľal na vzniku Československa v roku 1918? Ako prebiehal Víťazný
február v roku 1948? Alebo čo sa dialo pri sovietskej okupácii v roku 1968? Pripomeňte si letopočty s osudovou osmičkou na konci, ktoré poznamenali dejiny
Československa a stali sa kľúčovými momentmi našej histórie. Unikátna publikácia zachytáva tie najzásadnejšie okamihy na dobových snímkach a ponúka
možnosť nazrieť do diania týchto štyroch zlomových rokov.

Leto sa nezmenilo, zmenila sa ona. Musí si vybrať.
Jeremiah alebo Conrad?

Unikátna kniha plná silných dobových fotografií.

Úplne nové príbehy od autorky
úspešnej série Všetkým chalanom,
ktorých som milovala.

Osudové roky československých dejín
končiace povestnou „osmičkou.“

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Romantika

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

240

Tamara Chovanová

13

9788056605912

9,99 €

Literatúra faktu

História a military

210 × 297 mm viazaná

252

12

9788026420255

24,90 €
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Strážkyňa krištáľov:
Posledný drak

Copons Jaume

Blacková Jess

Agus Pianola býva v izbe, v ktorej je plno príšeriek.
Že odkiaľ sa tam vzali? No predsa z Knihy príšer, v
ktorej žili až do chvíle, keď ich z nej vyhodil podlý
doktor Brot. A teraz sú tu, no najhoršie je, že je tu aj
doktor Brot a jeho asistent Nap. A len čo sa zjavili,
predsavzali si, že zruinujú reštauráciu Nautilus. Našťastie, kuchynská príšerka Rolko pomôže vypracovať plán, aby to doktorovi Brotovi nevyšlo.

Babička znenazdajky zavolala do svojho domu Evu
aj s Oskarom. Je čas otvoriť tajomnú drevenú krabičku. Tú, ktorá je taká nebezpečná, že sa na ňu deti
doteraz nesmeli ani pozrieť. Dračí krištáľ prenesie
Oskara a Evu do stredovekej krajiny drakobijcov,
drakov chrliacich plamene, hradov a padacích
mostov. Jej kráľovná požiada deti o pomoc, aby zachránili pred vyhynutím draky, odveký symbol sily
a slobody. Dokážu kamaráti prekonať všetky úklady
a splniť svoju úlohu?

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
mäkké dosky

Počet strán Ilustrácie

Preklad

Fortunyová
Liliana

Želmíra
Čížová

152

Vek

ISBN

8 9788056605943

Säfströmová Maja
Vedeli ste, že chobotnica má tri srdcia? Alebo že pštrosy nevedia cúvať? Tieto a ešte mnohé iné fascinujúce fakty z ríše zvierat
(Včely nikdy nespia! Hviezdovky nemajú mozog!) nájdete zilustrované v tejto nádhernej knižke.

Nádherná kniha plná fascinujúcich
detailov zo života zvierat.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8,99 €

Dobrodružstvo,

Beletria
pre deti

145 × 2O5 mm
viazaná

88

Strážkyňa krištáľov

6

9788056605929

5,99 €

Encyklopédia

Populárno - náučné pre deti

135 × 190 mm viazaná

120

Poppelková Magdaléna

8

9788056606087

8,99 €

Kapitán Bombarďák 2:
Kapitán Bombarďák a útok
hovoriacich záchodov

Macko Puf, Krištofko
a balónik
Kolektív

Nika a Leo sa učia abecedu
Feriancová Paulína
Slovenská spisovateľka Paulína Feriancová prichádza s praktickou pomôckou pre malých školákov a ich rodičov či učiteľov. V knižke o
prvákoch Nike a Leovi ponúka ľahké a praktické veršovanky, aby sa vaše deti naučili vyslovovať písmenká. Autorka vychádza z vlastných skúseností a z rád učiteľov, ktorí tieto básničky už sami vyskúšali v praxi. Súčasťou knihy je aj písmenkové pexeso.

Pilkey Dav

Keď sa Krištofko Robin po rokoch vracia do Stoakrového lesa, všetko je inakšie a tak trochu
stratenejšie. Už si tak veľmi nepamätá dôležitosť
slov ako medík či balónik. A čo je horšie, Krištofko
Robin sa stratil svojmu najmilšiemu kamarátovi
mackovi Puf.

George a Harold sú zväčša zodpovední chlapci…
Ak sa práve deje niečo zlé, ZVÄČŠA sú za to ZODPOVEDNÍ! A vyzerá to tak, že už zasa vymýšľajú. Najprv
svojimi žartíkmi narušia Zjazd vynálezcov a potom
– hoci omylom – vytvoria armádu hrozivých hovoriacich záchodov, ktoré sa rozhodnú ovládnuť svet.
Kto zastaví mäsožravé toalety?! Vyzerá to ako práca
pre KAPITÁNA BOMBARĎÁKA!Dokážu ju zvládnuť
a naučia ju poslúchať?

Vychádza 31. 8. 2018

Vychádza 24. 8. 2018

Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách

Vychádza 24. 8. 2018

Vychádza 17. 8. 2018

Agus a príšerky 2
Zachráňme Nautilus!

Ľahučké veršovanky, s ktorými sa deti ľahko
naučia vyslovovať písmenká.

Vychádza 17. 8. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

216 × 285 mm
viazaná

40

Macko Puf

4

9788025243466

8,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

120 × 190 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie
144

Zázračná balerína Delfi
a maškarný bál

Vianočná noc

Bussell Darcey

V tejto knižke je vyrozprávaný príbeh
narodenia Ježiška vo veršoch pre tých
najmenších. Deti sa potešia aj z množstva
obrázkov a okienok, za ktorými môžu objaviť veľa prekvapení.

Blíži sa koniec školského roka a s ním záverečné
baletné predstavenie. Delfi je vzrušená, je to jej
šanca zažiariť. Kým však čaká v zákulisí na svoje
vystúpenie, zistí, že opäť potrebujú jej pomoc priatelia v Čarokraji. Podarí sa jej dostať sa tam včas, aby
zachránila maškarný bál? Prvá z iskrivej série knižiek
pre všetky malé dievčatá, ktoré snívajú o tom, že sa
stanú balerínou, alebo len rady tancujú.

Pilkey Dav

Preklad
Kristína
Horková

Vek

ISBN

7 9788056606094

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Obrázková kniha,

Beletria pre deti

160 × 195 mm viazaná

40

Chupíková Eva

Sme školáci

6

9788056606117

6,99 €

Čo nerobiť, keď sa stanete neviditeľnými
Welford Ross
Vtipný a dojímavý príbeh dvanásťročného dievčaťa, ktoré sa zapíše do vašich sŕdc tým, že vám zmizne z očí. Dvanásťročná Ethel sa len
chcela zbaviť otravných vyrážok, a nie celá zmiznúť. Ale presne to sa stane. Byť neviditeľnou je najprv strašne desivé a potom úplne
super. No keď účinky ani po niekoľkých dňoch nevyprchávajú, Ethel vyráža so svojím verným kamarátom Boydom v ústrety dobrodružstvu, aby sama objavila, kým vlastne je.

Dvanásťročná Ethel sa chcela zbaviť otravných
vyrážok a - zmizla celá!
Vychádza 31. 8. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

10

Počet strán Ilustrácie
88

Bussell
Darcey

Preklad
Kristína
Horková

Vek

ISBN

8 9788056606100

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6,99 €

Leporelo

Beletria
pre deti

245 × 245 mm
leporelo

12

3

9788056605523

7,99 €

Literatúra pre dievčatá

Beletria pre deti

130 × 200 mm brožovaná

344

Natália Kližanová

10

9788056606124

10,99 €
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dátum vydania

ean

cena

názov

dátum vydania

ean

cena

Budem prváčik! – Príprava na zápis do školy

27. 7. 2018

9,99 EUR

Plants vs. Zombies – Trávogedon

27. 7. 2018

7,99 EUR

Mensa KIDS – Trénuj svoj mozog 1

27. 7. 2018

5,99 EUR

Malý vedec 1

27. 7. 2018

6,99 EUR

Mensa KIDS – Trénuj svoj mozog 2

27. 7. 2018

5,99 EUR

Malý vedec 2

27. 7. 2018

6,99 EUR

Neuveriteľný svet

27. 7. 2018

12,99 EUR

Malý vedec 3

27. 7. 2018

6,99 EUR

Zvieratká z Kúzelného lesa – Poník Poly

27. 7. 2018

5,99 EUR

Angličtina v kocke pre ZŠ

3. 8. 2018

5,99 EUR

Očko špehúň

27. 7. 2018

9,99 EUR

Kde sa píšu čiarky?

3. 8. 2018

3,49 EUR

Logopedické maľovanky

3. 8. 2018

4,99 EUR

Nemčina v kocke pre ZŠ

3. 8. 2018

5,99 EUR

Angličtina pre samoukov

3. 8. 2018

9,99 EUR

Slovenský jazyk v kocke pre ZŠ

3. 8. 2018

5,99 EUR

Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 3. ročník

3. 8. 2018

3,99 EUR

Fyzika na dvore

10. 8. 2018

6,99 EUR

Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník

3. 8. 2018

3,99 EUR

Ľudové riekanky o zvieratkách

24. 8. 2018

4,99 EUR

Ruský jazyk pre samoukov

3. 8. 2018

9,99 EUR

Krtko a jar

31. 8. 2018

2,99 EUR

Medzi nami pastelkami

10. 8. 2018

5,49 EUR

Krtko a leto

31. 8. 2018

2,99 EUR

Čítanie pre dyslektikov

10. 8. 2018

5,99 EUR

Krtko a zima

31. 8. 2018

2,99 EUR

Chemické prvky okolo nás

10. 8. 2018

7,99 EUR

Krtkov týždeň

31. 8. 2018

2,99 EUR

Labková patrola - Labkomaľovanky

10. 8. 2018

4,99 EUR

Jediný muž (audiokniha)

451 stupňů Fahrenheita
(audiokniha)

Gross Andrew

10. 8. 2018

4,99 EUR

Ako sa Matúš naučil zaväzovať šnúrku

17. 8. 2018

6,99 EUR

Ako sa Nela naučila zaväzovať šnúrku

17. 8. 2018

6,99 EUR

Môj tajný denník na zips

17. 8. 2018

9,99 EUR

Herbár pre deti

24. 8. 2018

11,99 EUR

Ako si vycvičiť rodičov

24. 8. 2018

8,99 EUR
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Poručík zpravodajské služby Nathan Blum rutinně
dekóduje depeše z obsazeného Polska. Po útěku
z krakovského ghetta - poté co nacisté popravili
jeho rodinu – však Nathan touží udělat něco velkého pro svou rodnou zemi zmítanou válkou. Návrh, který obdrží od svého nadřízeného Billa Donovana, však nečekal. Má proniknout na nejhorší
místo na zemi. Do skutečného živoucího pekla,
kde má vyhledat a osvobodit jednoho člověka,
jediného muže, který může Spojencům zajistit
vítězství ve válce.

Bradbury Ray

Vychádza 6. 8. 2018

451 stupňů Fahrenheita je teplota, při níž papír
hoří. V Bradburyho temné vizi budoucnosti nejsou
hasiči vybaveni vodními stříkačkami, ale plamenomety, které ničí poslední svědectví svobodného myšlení – knihy. Až do dne, kdy si hasič Guy
Montag začne klást znepokojivé otázky… Román
vychází v nově revidovaném překladu s úvodním
slovem Raye Bradburyho. Kniha je doplněna původním doslovem Josefa Škvoreckého k prvnímu
českému vydání a esejem Františka Novotného k
současnému aktualizovanému vydání.

Žáner

Sekcia

Načítal

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Triler

Beletria pre dospelých

Novák Ondřej

8594050424968

16,49 EUR

Román

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Sekcia

Hrajú

Beletria Meduna Jaromír, Halbich Kamil, Bebarová Tereza, Hartl
pre dospelých Jan, Lábus Jiří, Štěpánková Lucie, Procházková Marika

Audioknihy

Labková patrola - Megamaľovanky - Labky, do centrály!

Reedície

Dotlače

názov

Vychádza 27. 8. 2018

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15

8594050424951

11,99 EUR
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Veselé tvoření z FIMO
hmoty pro děti

Buchczik Nadja
Enns Anton

Seretová Natacha

Chilli koření dává pokrmům říz, to vám potvrdí
každý správný milovník ostrých jídel. Chcete-li si
ale pálivé tóny v jídle jaksepatří vychutnat, měli
byste vědět, jak s pálivými papričkami správně
nakládat – jak je vybírat, s čím je kombinovat, jak
s nimi vařit a jak si je dopřávat. Tato knížka vám
nabídne také pořádnou nálož receptů, kde se chilli
perfektně snoubí s ostatními chutěmi. Budete ho
pak moci zakomponovat do všech druhů pokrmů
– od polévek, přes dipy a chutná hlavní jídla až až
po dezerty.

Labyrint pohybu

Objev svůj talent

Kolář Pavel
Červenková Renata

Bratři McLeodovi
Jestli už tě někdy napadlo vytvořit vlastní film, komiks, nebo třeba napsat knihu, asi víš, jak hrozně
těžké je začít. Pomocí vtipných návodů a zábavného obsahu, který si můžeš doplnit podle sebe,
ti dvojice spisovatelů a umělců známá jako Bratři
McLeodovi (držitelé ceny BAFTA) poskytne inspiraci
jak nově a důmyslně pracovat se svými nápady a
jak postupně vytvářet nové imaginární světy. S touto knihou dostaneš příležitost se překonat a donutit
svou fantazii, aby to rozjela na plné obrátky!

Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny, tvrdí prof. P.
Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let
působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i
té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla
a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho
porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům
ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou R. Červenkovou odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v
našem organismu se nic neděje náhodně.

Lehce tvarovatelná hmota Fimo® je snadno dostupná v mnoha barevných odstínech a nabízí ti
nekonečné množství inspirace k modelování. Na
stránkách této knihy na tebe čekají srozumitelně
popsané a názorně ilustrované návody, podle kterých snadno vytvoříš roztomilá zvířátka, legrační
postavičky nebo slušivé šperky.

Vychádza 24. 7. 2018

Red Hot Chilli kuchařka

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Moderná kuchyňa

Kuchárske
knihy

167 × 225 mm
viazaná

96

12

9788000050133

11,99 €

Knihy hier
a nápadov

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

80

7

9788026419990

9,99 €

Zdravie pre
každého

Beletria pre
dospleých

137 × 206 mm
viazaná

272

15

9788074299759

11,99 €

Knihy hier
a nápadov

Populárno - náučné 170 × 243 mm
pre deti
viazaná

Sekcia

Formát

Populárno - náučné 145 × 205 mm
pre deti
brožovaná

Počet strán

Preklad

Vek

EAN

Odporúčaná cena

224

Hana
Marsault

11

9788026612780

7,99 €

Praktický průvodce
koncem života

Puberta

Na ostří jazyka

Clařino dědictví

Uwe-Rogge Jan

Wolffová Lina

Bourdinová Francoise

Antonová Barbora
Kubáčková Petra
Marková Alžběta
Slámová Regina

Jak se z našich dětí stávají dospělí? Jak poskytnout
oporu a budovat vzájemný vztah? Jak dopřát volnost,
ale zároveň nastavit mantinely? A jak se vyhnout
konfliktům v rodinném životě? Autor sympatickým
způsobem odpovídá na tyto a mnohé další otázky
a dokládá příklady z praxe. Puberta je obtížným obdobím a ačkoli je nedílnou součástí lidského života,
bývá zkrátka někdy nad síly všech zúčastněných.
Jenže právě v této chvíli by rodiče neměli kapitulovat,
role rodičů je právě nyní obzvláště důležitá!

„Je mi třicet šest let a hledám muže. Něžného, ale zase
ne moc.“ Tak zní inzerát Ellinor, která se rozhodne učinit
přítrž svým neúspěšným pokusům o vztah. Seznámí se
s literárním kritikem Calistem, s nímž neváhá jít hned
do postele. Za to, co jí vzápětí provede, se mu pomstí
spálením jediného exempláře rukopisu, jehož autorem
je kontroverzní Max Lamas. Když na scénu vstoupí třetí
hlas patřící zkrachovalé italské šlechtičně Lucrezii, vrhne to na ostatní úplně nové světlo.

Stárnoucí Clara držela léta v tajnosti strašný čin,
kterého se jeden z jejích synů dopustil těsně po
druhé světové válce. Když ale v Provence umírá její
pravnouče, přestává Clara situaci zvládat a znavená
přestálými událostmi vzdává boj se životem. Jejích
pět dědiců teď musí řešit zásadní otázku: Dokážou se
i oni řídit Clařiným heslem „rodina především“? Dokážou mlčet o dávných událostech? Nenávist a touha
po pomstě zasahují i další generaci a Clařini vnuci
pochopí, že nastal čas otevřít staré rány.

Jak žít s nemocí? Kde hledat vhodnou službu a adekvátní pomoc? Jak mít život ve svých rukách do poslední
chvíle? A jak se o nemocné a umírající starat? Tato kniha
je praktickým průvodcem pro nevyléčitelně nemocné,
ale i jejich okolí. Nenajdeme v ní univerzální návod na
dobrou smrt, ale spoustu praktických rad a doporučení,
která pomohou zvládat každodenní situace v obtížném
období závěru lidského života.

Žáner
Seniori

Sekcia

Formát

Vychádza 24. 7. 2018

Počet strán

Ilustrácie

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

160

Kučerovský
Tomáš

18

9788026612797

10,79 €

Výchovní
poradcovia

Zdravie
145 × 205 mm
a životný štýl brožovaná

Vychádza 27. 7. 2018

Vychádza 24. 7. 2018

Dotlač

Sekcia

Formát

Výchova
125 × 188 mm
a pedagogika
brožovaná

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

320

Trojanová
Alice

18

9788026612803

14,49 €

Román

Sekcia

Formát

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Počet strán

Preklad

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

304

Lucie
Podhorná

15

9788025909263

11,09 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

360

15

9788026711988

12,99 €

Neviditelný A1/A2

Slavné ženy B1/B2

Kaktus

Popelčiny střevíčky

Olšovská Dana

Harris Sabrina D.

Haywood Sarah

Ashley Trisha

Příběh mladého vědce, který objeví klíč k neviditelnosti, je zpracován pro začínající čtenáře. Mohou si
tak vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v
angličtině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro
začátečníky a mírně pokročilé studenty. Zrcadlový
překlad umožní čtenářům obratem zkontrolovat,
zda cizojazyčnému textu správně porozuměli. Cvičení
na konci knihy jsou vhodná pro ověření získaných
znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3, na které
příběh vypráví rodilý mluvčí, je zdarma ke stažení
na webu.

Příběhy dvaceti výjimečných žen najdete v této knize
v české a v anglické verzi. Kniha je určena pro mírně
pokročilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si
procvičují cizí jazyk čtením. Český překlad na protější
straně umožní čtenáři zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Každé vyprávění o
slavné ženě doplňují otázky na porozumění a také
zajímavost, která se k hrdince vztahuje. Audionahrávka, na níž příběhy vypráví rodilý mluvčí, je k
dispozici zdarma na stránkách nakladatelství.

Susan Greenová je nezávislá, samostatná a svůj život
má naprosto pod kontrolou. Rozhodně nehodlá plýtvat časem na vztahy plné citových zmatků. Rodina
i kolegové v práci ji sice považují za nepřístupnou a
divnou, ale Susan tento uspořádaný způsob života
dokonale vyhovuje. Jenže pak se vlivem nečekaných
událostí začne její pečlivě vybudovaný řád hroutit a
Susan si postupně uvědomuje, že nemůže ovládnout
všechny aspekty svého osudu… a že to nemusí být
špatně.

Tansy zdědí tetiččin obchod s botami v malebném
anglickém městečku a promění ho v Popelčiny střevíčky – místo, kde si každá nastávající nevěsta přijde
na své! Úspěch obchůdku je pro ni jedinou radostí od
chvíle, kdy zjistila, že její snoubenec asi nebude ten
pravý. Na náladě jí nepřidávají ani napjaté rodinné
vztahy a mrzoutský soused, herec Ivo Hawksley,
kterému vadí ruch v obchodě. Tansy ale brzy zjistí,
že toho mají s Ivem společného víc, než si oba mysleli…

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

88

Čuma Aleš

10

9788026612773

7,99 €

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

120

Chytráčková
Kamila

12

9788026612810

9,99 €

Román

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

424

15

9788026712008

14,49 €

Romantika

Beletria pre
dospelých

120 × 200 mm
brožovaná

416

15

9788026711971

11,99 €
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O strategii

Single na Manhattanu

Dvojníci v čase

Kolektív

Staufferová Amanda

Shaw Bob

Overdeck Laura

Pokud byste o strategii neměli číst nic jiného,
těchto deset vynikajících nadčasových a stále aktuálních příspěvků z Harvard Business Review stojí
za to.

Alison chce pravou lásku, ne flirt na jednu noc.
Myslela, že toho pravého už našla, ale místo toho je
poprvé od střední školy single a nemá ponětí, co si
počít. Kde se seznámit? Jak má vlastně první rande
probíhat? Stačí pár drinků, asistence kamarádky,
jeden klik a dobrodružství na online seznamce
začíná. Najde Alison ve světě mobilních aplikací
správného adepta na houpání? Muže, se kterým
bude chtít zestárnout… a společně se houpat na
verandě?

Jack Breton vstoupí do paralelního vesmíru, aby
získal zpět svou ženu Kate, která byla před devíti
lety znásilněna a zavražděna. Jenže v tomto časoprostoru je Kate provdána za Jackova dvojníka
Johna – a jeden z manželů musí zemřít. Všichni tři
však brzy poznají, že překračování dimenzí není bez
následků: ve vesmíru se začínají dít čím dál podivnější věci a v sázce je osud celého světa…

Pokud tě zajímají ztřeštěnosti, jako třeba kolik včel
by dokázalo naplnit medem celý džbánek nebo jak
dlouho by člověk letěl na Pluto, pak je tato knížka
plná matematiky a zábavy přesně pro tebe. A co
je nejlepší – k odpovědím na tyto otázky se můžeš
jednoduše dopočítat.

Vychádza 31. 7. 2018

Kolik morčat se vejde
do letadla?

Vychádza 27. 7. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

EAN

Odporúčaná cena

144

Helena
Haraštová

7

9788026507703

10,79 €

Manažment

Obchod
a ekonómia

145 × 205 mm
viazaná

288

15

9788072615551

18,49 €

Romantika

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

384

Ema Stašová

15

9788075971180

14,49 €

Román

Beletria pre
dospelých

130× 200 mm
viazaná

192

Mirka
Kopicová

15

9788025909270

10,79 €

Vychádza 27. 7. 2018

Populárno - 167× 225 mm
Non-fiction, náučné
pre deti brožovaná

Spánek

Tajný život hub

Specialista

Mistr a Markétka B1/B2

Winter Chris

Hofrichter Robert

O´Neill Robert

Bulgakov Michail

Chcete-li opravdu vyřešit problémy se spaním, tipy a
triky z internetu vám nejspíš nepomohou. Potřebujete
skutečně pochopit, jak spánek funguje a co přesně se
děje s tím vaším. Teprve pak dokážete najít způsob, jak
lépe spát. Kniha neurologa a spánkového odborníka
Chrise Wintera je podložena nejnovějšími vědeckými
výzkumy v oblasti spánku a čerpá z autorovy mnohaleté praxe, během níž pomohl desetitisícům pacientů ke
kvalitnímu nočnímu odpočinku.

Nejsou to ani rostliny, ani živočichové, a žijí většinou
vskrytu. A přesto by bez hub naše lesy, naše klima
a snad ani život, jak jej dnes známe, neexistovaly.

Robert O´Neill. Účastník 400 bojových misí, bývalý člen
Navy SEALs a žijící legenda. Jeho memoáry, psané s
brutální upřímností a doprovázené osobitým černým
humorem, vás zavedou nejen do první frontové linie
či týlu nepřítele. Seznámíte se s jeho životní filosofií a
tím, co ho formovalo jako člověka. Tato zpověď není jen
o něm. Je o Navy SEALs i o tom, že když spustí jedna
zbraň, jako by spustily všechny. O tom, že jediný snadný
den byl včerejšek…

Publikace nabízí zkrácenou a upravenou verzi známého románu, kde jako hlavní hrdina vystupuje
samotný ďábel. Je určena pro mírně až středně
pokročilé studenty ruštiny (B1–B2 podle SERR pro
jazyky) a kromě ruského textu nabízí zrcadlový český
překlad, komentáře zajímavých jazykových jevů, které se vyskytují v textu, poznámky k ruským reáliím a
testové úlohy na porozumění. Audionahrávka, na níž
text vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na
stránkách nakladatelství.

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
brožovaná

256

14

9788026419921

15,49 €

Vzdelanie

Príroda
a záhrada

140 × 205 mm
viaznaá

224

Alena
Breuerová

15

9788026507710

14,49 €

Military

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

360

15

9788026420019

16,49 €

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

136

14

9788026612827

10,99 €

Tatér z Osvětimi
Morrisová Heather
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu. Jedním z těch, kdo čísla na předloktí tetovali,
byl slovenský Žid Lale Sokolov, rodným jménem
Ludwig Eisenberg. Jeho příběh připomíná děsivé
události v dějinách lidstva a ukazuje, že vedle sebe
mohou existovat promyšlená brutalita i nesobecká
láska. Autorka s citem odkrývá sedmdesát let staré události, aniž by milostný příběh převládal nad
tím nejdůležitějším – ztrátou domova, utrpením
a touhou přežít.

V každém okamžiku jsme
pořád ještě naživu

Projezte se k těhotenství

Malmquist Tom

Výživa hraje na cestě k otěhotnění velkou roli. Autorka, Zita Westová, je odborníkem na plodnost a
ve Velké Británii pomáhá již 25 let partnerům, aby
mohli založit rodinu. V knize se podrobně a srozumitelně seznámíte s tím, jak vybavit své tělo živinami,
které muži i ženy potřebují, aby byli připraveni k
úspěšnému otěhotnění a tolik vytouženému miminku. Teoretická část je doplněna desítkami chutných
receptů, které vám dodají všechny potřebné živiny a
nastartují vaše tělo tím správným směrem.

Sourozenci - o spravedlivé
výchově

Kolektív

Silný, nesentimentální příběh původně básníka a
bývalého hokejisty Toma Malmquista o nejtěžších
chvílích jeho života. Ústřední postava, Tom, čeká s
partnerkou první dítě. Karin však náhle vážně onemocní a Tom jako ve zlém snu běhá podzemními
koridory nemocnice mezi jednotkou intenzivní péče
a neonatologií – mezi životem a smrtí.

Skládalová Markéta
V této knize naleznete odpovědi na otázky, které si
asi jako každý rodič dvou a více dětí zaručeně kladete, a navíc se dozvíte i mnoho dalšího. Jak připravit
starší dítě na příchod sourozence, jak můžeme dětem
pomoci s jejich emocemi, sourozeneckou žárlivostí,
rivalitou a nenávistí, řešení sourozeneckých potyček,
jak podporovat zdravé vztahy mezi dětmi, spojování
dvou rodin, vztahy nevlastních sourozenců, výchova
chlapečků versus výchova holčiček, zda pomáhají
tresty a odměny...

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

248

15

9788026420170

14,49 €

Román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

344

Martin
Severýn

18

9788075971173

11,99 €

Zdravá
výživa

Kuchárske
knihy

167× 225 mm
brožovaná

160

18

9788026420194

14,49 €

Výchovní
poradcovia

Výchova
a pedagogika

167 × 225 mm
brožovaná

144

18

9788026420293

7,99 €
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Vychádza 7. 8. 2018

Žáner
Vzdelanie

Vychádza 7. 8. 2018

Paní Sherlock Holmes

Tohle je má píseň

Ricca Brad

Yaxley Richard

Grace Humistonová – právnička, detektivka,
žena vyznačující se brilantním myšlením, které se
přezdívalo paní Sherlock Holmes. Byla jednou z
největších bojovníků proti zločinnosti v době, kdy
ženy ani neměly volební právo. Po zmizení Ruth
Crugerové odkrývají Grace a její společník nebezpečnou tvář podsvětí a obchodování s lidmi. Začíná
zoufalý závod o čas. Kniha odhaluje hrůzostrašný,
pravdivý příběh, důležité stopy o pohřešovaných
lidech, práci sdělovacích prostředků i skutečné
příběhy zločinů.

Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael
Ullmann poslán do nacistického koncentračního
tábora. V 70. letech žije jeho dcera, mladá Anna
Ullmannová, osamělý život v kanadské prérii. O
tři desetiletí později si Joe Hawker neumí poradit
se životem a jeho budoucnost je značně nejistá…
Až do doby, kdy objeví píseň, kterou před 60 lety
napsal jeho dědeček. Šest desetiletí, tři kontinenty
a příběh jedné písně a strašlivých dějinných událostí, které ovlivní víc lidí, než si dokážeme vůbec
představit.

100 otázek a odpovědí,
jak se uzdravit po mozkové
mrtvici

Jóga nejen pro holky
Brathen Rachel
Kniha jógové lektorky, která denně na svém Instagramu inspiruje více než milion lidí po celém světě.
Najdete v ní silný osobní příběh protkaný krásnými fotografiemi a zdravými recepty, a především
jógové sestavy pro všechny stupně pokročilosti
od začátečníků až po zkušenější jógové nadšence,
zaměřené na různé části těla. U složitějších cviků
nechybí varianty pro začátečníky či pro ty, jejichž
fyzická kondice nedovoluje příliš velké rozsahy pohybů. Otevřete svá srdce, najděte klid a rovnováhu!

Dow David
Dow Mike
Suttonová Megan
Když David Dow prodělal masivní mozkovou mrtvici,
bylo mu pouhých deset let. Lékaři nevěřili, že by už
někdy mohl chodit. Dnes však David nejenom chodí,
ale navíc žije aktivní, nezávislý život. Řídí auto, má
vztah, cestuje. Pokud jste vy, nebo někdo, kdo je vám
blízký, prodělali cévní mozkovou příhodu, jste možná
frustrovaní, zmatení a osamělí. Tato kniha vám nabízí
nejenom rady, tipy a informace od předních expertů,
ale i novou naději.
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Žáner

Detektívka

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

432

18

9788026420187

16,49 €

Historická
próza

Beletria pre
dospelých

134 × 205 mm
viazaná

224

15

9788026420200

9,99 €

Lekárstvo
a medicína
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256

Kateřina
Němečková

15

9788026507789

14,49 €

Šport

Zdravie
a životný štýl

167× 2ľť mm
brožovaná

176

15

9788026420279

14,49 €

Zdravie
145 × 205 mm
a životný štýl
brožovaná

Intuitivní život

Jak to dělají skvělí rodiče

Nebojte se matematiky

Šúsaku Endó

Willard Jill

Reischer Erica

Ellenberg Jordan

Výměnou za právo obchodovat s Latinskou Amerikou
se skupina samurajů vydává spolu s františkánským
knězem na cestu do křesťanského světa. Cestují do Mexika, Španělska i do Říma, kde tři z nich přijmou křest
jako prostředek ke splnění své mise. Jenže jejich výprava v Evropě zkrachuje. Situace v Japonsku se změnila.
Šógunát o vazby se Západem nemá zájem a křesťané
jsou pronásledováni. Rozehrává se tak střet dvou odlišných kultur na pozadí japonských dějin.

Kniha Intuitivní život popisuje přístup, s jehož pomocí se můžete naladit na svou intuici a změnit celý svůj
život. Intuice je poznání. Hluboké a jasné. Dává nám
možnost poznat sebe sama i svoje tělo tak, jako to
nedokáže nikdo jiný. Umožňuje nám poznat i ostatní.
Spojení s vlastní intuicí může být jedním z největších životních potěšení; život s ní je bohatý a plný
nečekaných věcí. Díky ní dokážeme žít přítomným
okamžikem.

Autorka ve své psychologické praxi pracovala se stovkami rodin a asi neexistuje výchovný problém, na který by
v průběhu své dlouhleté praxe nenarazila. V této knize
nabízí rodičům jednoduchý stručný a přehledný manuál, který shrnuje ty nejúčinnější výchovné strategie.

Matematika na školách vypadá většinou jako soubor
abstraktních pravidel, která vymyslel někdo hodně
dávno před námi a kterým dnes rozumí sotva vyučující. Autor humorným způsobem analyzuje obyčejný
život a ukazuje, která čísla jsou opravdu důležitá,
která můžeme zapomenout už ve školních lavicích a
také, kdy je potřeba úplně změnit rovnici. Prakticky
se dozvíte např. proč mají vysocí rodiče malé děti,
anebo kdy přijít na letiště, abyste dlouho nečekali,
ale zase aby vám letadlo neuletělo.

Vychádza 10. 8. 2018

Samuraj

Vychádza 10. 8. 2018

Vychádza 10. 8. 2018
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Román

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

360

15

9788074299834

14,49 €

Osobný
rozvoj

Kariéra
a osobný rozvoj

167 × 225 mm
viazaná

272

15

9788026507796

16,49 €

Psychológia pre
každého

Výchova
a pedagogika

145 × 205 mm
viazaná

216

15

9788026507819

11,99 €

Matematika
a logika

Kariéra
a osobný rozvoj

167 × 225 mm
brožovaná

464

15

9788026420262

28,49 €

S láskou Luisa

Všechno je možné

Pátý element

Svatba naoko

Metzger Barbara

Strout Elizabeth

Brekke Jorgen

Watsonová Jo

Večer před svatbou Luisa nabourá auto svého snoubence. A sled katastrof na sebe nedá dlouho čekat
– snoubenec ji nechá stát před oltářem, Luisa přijde
o práci, a ještě o bydlení. Nezbývá jí než vzít zavděk
matčinou polorozpadlou chatou a plánovat, jak se
svému ex pomstí. Navíc se ukáže, že Dante, drzý
mužský, kterého považovala za údržbáře a s nímž se v
jednom kuse hádá, je ve skutečnosti majitel sousedního pozemku. I když ji přitahuje, to poslední, co by
si přála, je uvíznout s ním v chatce během hurikánu!

Román v povídkách od jedné z nejuznávanějších
amerických spisovatelek současnosti nás zavádí do
ospalého městečka v Illinois. Stejně jako jiní lidé i
jejich hrdinové touží po štěstí, lásce a bezpečí, které
ovšem mohou mít mnoho podob.

Policejního inspektora Odda před časem opustila
jeho žena Felicia. Když se nyní rozhodne k manželovi vrátit, jako by se jí počasí snažilo v tom zabránit. Letadla nelétají, vlaky nejezdí, a tak si Felicia
musí půjčit auto a vyrazit na sever po silnici. Cestou však zmizí ve sněhové bouři. Než zjistíme, co
se jí stalo, odhalíme řadu nejasností a zločinů…

Život není fér. Někdy vyhraješ, jindy prohraješ. A někdy přijdeš domů a nachytáš svého přítele v posteli s
jinou. Důležité je se nezhroutit a třeba se jako Annie
vydat na dovolenou a užívat si, co to jde. Ale ani to jí
nevyjde, protože ve stejném hotelu narazí na svého
ex a jeho novou partnerku. A to chce pořádný plán!
Jakou roli v něm sehraje sympatický scenárista Chris?
A podaří se Annie vybruslit ze situace se ctí?
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Žáner

Sekcia
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Romantika

Beletria pre
dospelých

120 × 200 mm
brožovaná

320

15

9788026712244

11,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

240

15

9788026712251

11,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

320

18
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Marie Binderová 15

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner
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9788075971234

14,49 €

Romantika

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

272

Preklad

Vek

Petruše Klůfová 15

ISBN

Odporúčaná cena

9788075971241

11,99 €

19

Vychádza 14. 8. 2018

Můj syn není Rain Man

Vycházející slunce

Williams John

Crichton Michael

John Williams cítil, že je něco jinak, že nejsou jako
jiná dvojice otec a syn. Jejich svět byl prostě jiný,
a ani oni, ani jejich rodina nevěděli proč. Dlouhou
dobu jim dokonce i lékaři tvrdili, že je všechno v
pořádku, jenže se mýlili. U Johnova syna byl později diagnostikován autismus a spastická diplegie
a teprve tehdy začaly přicházet odpovědi. Toto je
příběh jednoho otce a jednoho syna, kteří se vzájemně učí žít své životy, příběh kde nechybí radost,
láska, legrace a touha být součástí společnosti.

V budově japonské firmy Nakamoto je nalezeno
ženské tělo. Vyšetřováním jsou pověřeni příslušník
speciálních služeb Peter Smith a znalec japonské
kultury John Connor, ovšem hned od začátku je
jasné, že Japonci mají pramalý zájem na tom, aby
se celá záležitost vyšetřila. Když navíc vyjde najevo,
že někdo manipuloval se záznamem z videokamer,
které mohly zločin zachytit, začínají si oba policisté
uvědomovat, že v případu jde o mnohem víc než o
zavražděnou dívku…

Žáner

Sekcia

Formát

Dekameron B1/B2

Palát Hynek

V knize najdete 10 vybraných novel ze známé sbírky
mistra italské renesance Boccaccia. Vypráví o románcích šlechticů, bohatých měšťanů, obchodníků a
běžných občanů. Příběhy jsou zpracovány pro mírně
pokročilé studenty italštiny. Kromě italského textu
publikace nabízí také zrcadlový český překlad, cvičení, lexikální poznámky a komentáře k dobovým reáliím. Audionahrávka, na níž text vypráví rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách nakladatelství.

Boccaccio Giovanni

Chcete zažít kouzelnou atmosféru každodenního parního provozu? Projet se po romantických tratích, kde
dýmající a syčící mašiny dodnes vykonávají svou užitečnou službu? Není nic jednoduššího, stačí jen trochu
cestovat, a to za hřebeny Krušných a Lužických hor do
Saska. Tato kniha bude vaším jedinečným průvodcem
po saských úzkokolejkách a seznámíte se rovněž s
historií zdejších tratí, technikou i typy jednotlivých
parních lokomotiv.
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216

Jana
Marková

18

9788026612872

10,79 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

480

Vladimír
Hanák

15

9788025909409

15,49 €

Technika
& doprava

Auto - moto

210 × 285 mm
viazaná

168

14

9788026420675

16,49 €

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

88

12

9788026612988

10,79 €

Populárno 145 × 205 mm
náučné pre deti
viazaná

200 neznámých
hokejových příběhů

Cesta mimořádné ženy

SEAL team six: Lov lišky

Mount Kodaň

Černá Lenka
Pod zkušeným vedením životní koučky Lenky Černé
získáte ověřený manuál života ženy, která se nespokojí s průměrem a chce si užívat své jedinečnosti.
Lektorka zdravého životního stylu přináší rady pro
řešení nelehkých životních situací, motivuje, jak na
sobě pracovat a jak být tvůrkyní vlastního šťastného
osudu. Krok za krokem poznáte sama sebe a objevíte
svůj skrytý potenciál. Staňte se vědomou ženou, která zná svůj směr a plní si vize!

Mann Don
Pezzullo Ralph

Nielsen Kaspar Colling

Kučera Tomáš
Jak může obyčejný fotograf ovlivnit hokejové utkání?
Jaká je největší krádež v dějinách ledního hokeje?
Který komentátor kleje ze všech nejvíce a který brankář drží prvenství v nejmenším vzrůstu? To všechno
a ještě mnohem více odhaluje Tomáš Kučera ve své
knize zapomenutých, mnohdy zcela neznámých
pikantností z prostředí nejoblíbenějšího ledního
sportu na světě.

Dánská vláda se rozhodne nad hlavním městem
vztyčit velehoru. Díky ní vznikne několik klimatických zón, od tropické až po polární, jež utvoří živnou
půdu pro bezpočet nových exotických druhů, které až
neuvěřitelně obohatí původní dánskou faunu a flóru.
A v tomto dobře známém a současně podivně cizím
prostředí se odehraje sedmnáct příběhů, jejichž hrdinové sní o novém lepším životě a odmítají se podřídit
obyčejné logice i přírodním zákonům.

Vláda v Sýrii se rozpadá. Spojenectví mezi povstaleckými skupinami dostává stále spletitější podobu. V čele
nejobávanější frakce ISIS stojí Farhád al-Kazáz, známý
také jako Liška, který věří, že syrský prezident Bašár alAsad nařídil vraždu jeho bratra, a plánuje útok za použití sarinu, jehož účelem je uvrhnout do zmatků nejen
Sýrii, ale celý Blízký východ. Úkolem Crockera a zbývajících příslušníků SEAL Team Six je tohoto bezohledného
zabijáka zastavit a překazit mu jeho výbušný plán.

Vychádza 21. 8. 2018

Vychádza 21. 8. 2018

Beletria

Za parními lokomotivami
do Saska

Vychádza 17. 8. 2018
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Vzdelanie

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

256

13

9788075971258

11,99 €

Osobný
rozvoj

Kariéra
a osobný rozvoj

170 × 240 mm
brožovaná

248

15

9788026420668

14,49 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

336

15

9788026420682

11,99 €

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

130× 2OO mm
viazaná

168

Lada Halounová

15

9788074736865

10,79 €

Domácí medová kuchařka
Rubášová Petra
V této knize odhalíte netušené možnosti, jak využít
med v domácí kuchyni: Ochucené medy, perníčky,
zmrzlliny, džemy, želé, likéry, karamelky a další cukrovinky, dezerty, moučníky, oříškové tyčinky a flapjacky, vánoční cukroví, polévky, masové i bezmasé
pokrmy, šunka, pomazánky, omáčky, saláty a salátové zálivky, nápoje... Vše s medem! A k tomu vám
autorka ještě přidala recepty na domácí kosmetiku,
tipy na výlety do včelařských muzeí a kontakty pro
začínající včelaře.

Skoncujte s nemocemi
srdce

Temný karneval

Taková ženská jako já

Bradbury Ray

Donátová Uljana

Fuhrman Joel

Ačkoli byl Ray Bradbury především mistrem žánru
science fiction, ve své tvorbě se neomezoval pouze
na něj. Temný karneval z roku 1947 je jeho vůbec
první publikovanou sbírkou povídek a Bradbury se
v ní čtenářům představuje jako autor hororových a
strašidelných příběhů, v nichž nechybí krev, mystika, humor, hrůzostrašné bytosti a tvorové, ale také
Bradburyho nezaměnitelná poetika a melancholie.
Souborně vycházejí povídky v češtině poprvé.

Evelína a Johana mají dost důvodů se nenávidět –
zamilovaly se totiž do jednoho muže. Nyní však mají
dobrý důvod spojit síly. Věc má ovšem háček. Evelína
se krátce po své smrti objeví u Johany jako duch.
A v téhle neobvyklé situaci, která s sebou nese řadu
komických příhod, se zrodí přátelství, díky němuž se
bývalá manželka a bývalá milenka pustí do nelehkého úkolu – znovu získat Alexovu lásku a vyřadit ze
hry případné sokyně.

Tento světový bestseller je inspirativní příručkou
pro nemocné, která nabízí čtenářům rady, jak léčit
nemocné srdce i jinak než operacemi a léky. Autor lékař - rozebírá vliv jednotlivých skupin potravin na
zdraví srdce, vysvětluje důležitost nutričního složení
stravy, doporučuje konkrétní jídelníček na téměř 80
stranách s recepty. Účinnost těchto rad můžete vidět
na příbězích úspěšně vyléčených pacientů. Kniha
může být osvětou i motivací pro nemocné, jejich
blízké, ale i pro zdravotnický personál.

Vychádza 24. 8. 2018
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Žáner

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy

167 × 225 mm
viazaná

144

14

9788026420590

9,99 €

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy

145 × 205 mm
brožovaná

360

14

9788026420606

16,49 €

Svetová
beletria

20
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dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie
272

Malík
Milan

Preklad

Vek

ISBN

Miroslav
Kocián a ďal. 15 9788025909416

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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14,49 €

Česká próza

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

144

15

9788026712275

8,99 €

21

Potopa

van Koten Lucie

Ohlssonová Kristina

Po maturitě se známá blogerka vdá za holandského učitele a vědce, stěhuje se s ním do Florencie a
doprovází ho Evropou. Do Čech se vrací zcestovalá,
ale neukotvená. Krach manželství jí mění život, ale
musí jít dál. Minulost je totiž třeba brát s humorem,
přítomnost se sebeúctou, budoucnost s vděkem…
a vždy u toho skvěle vypadat!

„Dělám to, čeho ty nejsi schopný a nikdy jsi schopný nebyl. Dělám něco, co přinese změnu. A všechno
napravím.“ Tento anonymní dopis přichází Alexi
Rechtovi uprostřed vyšetřování vraždy staršího
muže. Souvisí s případem? A proč se zdají ta slova
Fredrice Bergmanové povědomá? Vzápětí je objeveno ještě jedno tělo. Budou následovat další?
Najdou Fredrika a Alex spojitost mezi na první
pohled zcela odlišnými případy, v nichž na povrch
vyplouvají hříchy minulosti?

Vychádza 24. 8. 2018
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Čítanie
pre ženy

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

208

15

9788026712282

10,79 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

448

Martina
Kašparová

18

9788074736872

16,49 €

Pilch Jerzy

Třicátnice Zoey je vycházející hvězdou newyorského
kulinářství a také hodná holka z lepší rodiny. Pokračuje v kuchařské tradici své slavné babičky Nany a
neustále čelí kritice náročné matky Fran. O co úspěšnější je u plotny, o to zoufaleji bojuje v oblasti emocí
a vztahů. Její sebedůvěra coby ženy je zhruba tolik
vyvinutá jako schopnost obklopovat se vhodnými
partnery. Během krátké doby se jí podaří odehnat
od sebe nejen muže svých snů, ale také dva nejlepší
přátele i svého bratra. Něco se musí stát...

Nenávratně ztracené leváctví je soubor humoristických
a vzpomínkových fejetonů, které kombinují časovost
tohoto žánru a nadčasovost autorových originálních
myšlenek a postřehů. Místy připomínají krátké povídky na věčná témata, jako je život, smrt, bolest a láska.
Pilch však píše také o Visle, Krakově, náboženství, alkoholismu, polských spisovatelích, svém dědovi nebo
o kočkách. Kniha je plná ironie a sarkasmu, odkazů na
literární, umělecká a filmová díla, ale i pochopení pro
to, co nazýváme lidským údělem.

Vychádza 31. 8. 2018

Žáner

Vychádza 31. 8. 2018

Detektívka

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie

Beletria pre 120 × 185 mm
dospelých
viazaná

Cikán
Tomáš

224

Preklad

Vek

Jitka
Lukášová

15 9788025909447

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

10,79 €

Romantika

Beletria pre
dospelých

130 × 190 mm
viazaná

440

Lada
Součková

15

9788075971333

11,99 €

S láskou, Nina

Targa: Okamžik před smrtí

Stibbeová Nina

Schiller B.C.

Nina Stibbeová v 80. letech pracovala jako chůva
dvou chlapců v Londýnské intelektuální rodině a z
dopisů, které psala domů své sestře Viky, vznikla tato
kniha. Popisuje zážitky ze trochu zvláštní rodiny, ve
které zažívala zkoušky i výhry, vtipné i vážné situace.

Targa Hendricksová nemá přátele, rodinu ani lásku.
Dokonce ani strach. Proto je tak dobrá v tom, co dělá.
Jako tajná agentka chytá sériové vrahy přímo při
činu. Jenže existují jen dva způsoby, jak uspět – stát
se jejich obětí, nebo je přesvědčit, že je stejná jako
oni. Další, koho musí Targa dostat, je univerzitní profesor psychologie posedlý nahráváním posledních
slov svých obětí. Uvěří tajné agentce? Kdo ve hře na
život a na smrt zvítězí?

Jsme také svědky samotného vývoje autorky, ze které se postupem času stává samostatná žena, pevně
rozhodnutá vystudovat literaturu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Svetová
beletria

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

352

22

Preklad

Vek

Olga Engelthaler 14
Neumanová

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9788075971340

12,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

440

David
Sajvera

15

9788075971357

14,49 €

Knižné novinky Júl/August 2018

cena

Všichni žijem v blázinci

30. 7. 2018

10,79 EUR

Domácí sýry, 2. rozšířené vydání

30. 7. 2018

10,79 EUR

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

6. 8. 2018

10,79 EUR

Začínáme na burze - rozšířené vydání

9. 8. 2018

11,99 EUR

Osudové okamžiky XX. století

20. 8. 2018

24,49 EUR

Oběd v Paříži

23. 8. 2018

11,49 EUR

názov

Grimesová Elie

ean

dátum vydania

ean

cena

Opravy traktorů Zetor

23. 7. 2018

12,99 EUR

Java 8

26. 7. 2018

28,49 EUR

Technické kreslení

26. 7. 2018

7,99 EUR

Fitness pro ženy - anatomie

30. 7. 2018

15,49 EUR

Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy

23. 7. 2018

11,99 EUR

Naučte se SQL za 28 dní

26. 7. 2018

31,90 EUR

Kurandera

26. 7. 2018

11,99 EUR

Váš mozek se dokáže změnit

30. 7. 2018

14,49 EUR

Ruce v mouce

6. 8. 2018

11,99 EUR

Učebnice současné ruštiny + mp3

6. 8. 2018

21,99 EUR

C#

9. 8. 2018

11,99 EUR

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

9. 8. 2018

12,99 EUR

Atlas bylin

13. 8. 2018

9,99 EUR

Putinovi agenti

16. 8. 2018

11,99 EUR

451 stupňů Fahrenheita

20. 8. 2018

9,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Do tlače

Nenávratně ztracené
leváctví

Hodný holky líbaj líp

dátum vydania

Reedície

Vychádza 28. 8. 2018

názov

Život podle Lucie

23

Had z Essexu
Perryová Sarah
Odporúčaná cena: 15,99 EUR
Píše sa rok 1893. Cora Seabornová ovdovela a cíti viac úľavu než smútok. Z nešťastného vzťahu ju vyslobodila manželova smrť a umožnila jej
uniknúť z Londýna, kde ju mal každý zatriedenú ako paničku z vyššej spoločnosti. Cora vezme svojho čudáckeho syna aj platenú spoločníčku a odchádza na vidiek. V rázovitom kraji Essex, kde ľudia stále veria rovnako mágii ako kázňam v kostole, počúva chýry o záhadnej oblude – obrovskom
hadovi, ktorý vraj trestá ľudí za hriechy.

Britská kniha roku 2016!
Vychádza 14. 9. 2018

Nabudúce prinesieme

Sladko bez cukru! Cukrfree
Černá Janina

HIT: Kompletný
sprievodca histamínovou
intoleranciou

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Gibb James L.

Účelom tejto kuchárky, napísanej známou
blogerkou, nie je len inšpirácia novými a pre
niektorých aj netradičnými receptami a ingredienciami. Je to hlavne dôkaz, že aj život bez
cukru môže byť dlhodobo udržateľný, a to bez
akéhokoľvek obmedzovania. Recepty v tejto
knihe sú nízkofruktózové, väčšina z nich je
nízkosacharidových s väčším obsahom tuku a
všetky sú zároveň bezlepkové. Zahŕňajú kompletné menu – raňajky, chuťovky, hlavné jedlá,
prílohy, dezerty...

Odporúčaná cena: 16,99 EUR

Vychádza 14. 9. 2018

Histamínová intolerancia (HIT) patrí v súčasnosti
medzi rozšírené ochorenia. Postihuje mnohých
z nás, aj keď o jej existencii často netušíme. Jej
príznakmi môžeme trpieť dlhodobo a sú také
rôznorodé, že si ich zvyčajne nedáme do súvisu
so stravou, ktorú naše telo nevie správne spracovať. Dôvodom je neznášanlivosť histamínu –
látky, ktorá sa vyskytuje v mnohých potravinách.
Dobrá správa je, že ak o HIT získame informácie a
pochopíme mechanizmus tohto ochorenia, môžeme sa úspešne vyliečiť.

Vychádza 14. 9. 2018

O nezvyčajných ľuďoch a písacích strojoch
Hanks Tom
Odporúčaná cena: 13,99 EUR
Tom Hanks s citom a humorom preniká do ľudských životov a odkrýva ich slabosti. Príbehy spája jedna vec: v každom z nich hrá rolu pisateľ,
niekedy úplne nepatrnú, inokedy ústrednú. Tom Hanks vidí do vnútra človeka a píše o ňom s takou naliehavou empatiou a úprimnosťou, že čitateľ
sa ťažko ubráni dojatiu či melanchólii.

Tom Hanks – skvelý herec, skvelý autor!
Vychádza 28. 9. 2018

www.albatrosmedia.sk

