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Nové príbehy obľú
veľryby a jej bračeka.

Náš bohatý program
na Bibliotéke 2019
Aj tento rok sme si na najväčší slovenský knižný veľtrh
Bibliotéka pripravili bohatý program a opäť budeme
mať hostí aj zo zahraničia. Z Česka dorazí dvojica Pavel
Kolář a Renata Červenková, autori bestselleru Labyrint
pohybu, z Francúzska priletí jeden z najrešpektovanejších autorov krimi románov Bernard Minier, ktorý uvedie novú knihu Na kraji priepasti. Nebude chýbať ani
na Slovensku žijúci Angličan Robert Bryndza a k nim
pribudne vyše desiatka slovenských spisovateľov a spisovateliek. Nevieme sa dočkať!

9:15 - Literárne centrum 2
Zuzana Csontosová vs. Diana Mašlejová
Dve skvelé autorky detských kníh napísali príbehy
o záchranároch. A teraz o nich porozprávajú!

9:15 - Literárne centrum 2
Gabriela Futová: Čo učky nevidia
Debata s autorkou knihy o školských lapajoch,
z ktorých sa stali hrdinovia.

14:00 - Panta Rhei
Anton Heretik: Forenzná psychológia
Najznámejší súdny znalec porozpráva o páchateľoch,
obetiach aj svedkoch trestných činov.
15:00 - Panta Rhei
Pavel Kolář a Renata Červenková: Labyrint pohybu
O najpredávanejšej českej knihe minulého roku v kategórii 		
Zdravie a životný štýl porozprávajú jej autori - uznávaný odborník
na rehabilitáciu a rešpektovaná novinárka.
17:00 - Panta Rhei
Bernard Minier: Na kraji priepasti
Beseda s jedným z najobľúbenejších francúzskych autorov,
stvoriteľom skvelého detektíva Servaza, (nielen) o jeho
novej sérii.

Kontakty

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

Gerda a Lars veselo plávajú v Rajskej zátoke a každý večer pred spaním si spievajú maminu uspávanku. Je to najkrajšia melódia pod slnkom. Raz im však staručká veľryba Lisbet nasadí chrobáka
do hlavy. Vraj ich piesni chýba koniec. A tak zvedavá Gerda s bratom naberú odvahu, prechádzajú hlbokým oceánom, plytkými morami aj neprebádanými lesmi chalúh a rias, aby našli pokračovanie
ich obľúbenej uspávanky. Mala Lisbet pravdu alebo im len natárala báchorky?

10:15 - Literárne centrum 2
Zuzana Štelbaská a Petra Lukovicsová: Experiment so Sofiou
Debata o knihe, v ktorej si dievčatko skrotí muchu.
A po debate si tú muchu môžete vyrobiť!

Pokračovanie bestselleru Adriána Macha!

10.15 - Laboratórium čítania
Adrián Macho: Gerda: Strach má veľké oči.
Pamätáte si Gerdu? A Larsa? A ich najkrajšiu melódiu pod slnkom?
Výtvarná dielňa s autorom a slávnostný krst druhého Gerdinho
príbehu. Krstným otcom bude Adriánov kamarát Miro Jaroš
11:15 - Literárne centrum 1
Marián Kubicsko: Dardaria. Ako sa stať geekom a nezblázniť sa
Krst knihy a beseda v rámci Fantázia Festu
12:00 - Panta Rhei
Kvapky na kameni
O výnimočnej knihe plnej výnimočných žien porozprávajú
výnimočné autorky na čele s Monikou Kompaníkovou.

Vychádza 01. 11. 2019

10:00 - Panta Rhei
Paulína Feriancová: Nika a Leo
Debata o tom, ako sa môžu deti naučiť abecedu
aj gramatiku s knižným príbehom.

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

Macho Adrián

SOBOTA 9. NOVEMBRA 2019

ŠTVRTOK 7. NOVEMBRA 2019

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Gerda: Strach má veľké oči

PIATOK 8. NOVEMBRA 2019

13:00 - Panta Rhei
Boris Valábik: Volali ma bitkár
Bývalý hráč NHL, aktuálne televízny expert a jeho otvorená
autobiografia.
13:00 - Literárne centrum 2
Kristína Ježovičová: Zakázaná príťažlivosť
Popredná slovenská autorka opäť zabŕda do horúcej témy.
Čo sa stane, keď sa učiteľka zahľadí do žiaka? Alebo naopak?
13.30 - Laboratórium čítania
Stanislav Repaský: Natálkine dobrodružstvá
Natálka vidí viac ako ostatní... do sveta zázrakov nás zavedie
samotný autor.
16:00 - Panta Rhei
Robert Bryndza: Deväť brestov
Bestsellerový autor detektívok prichádza s novou vyšetrovateľkou
v úplne novej sérii.

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.

Nové príbehy obľúbenej veľryby a jej bračeka.

Kontakty
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Oddelenie

Meno

Telefón

E-mail

Obchodná manažérka
Marketingový manažér

Ľubica Šipošová
Mário Gešvantner

+421 244 452 048
+421 244 452 048

lubica.siposova@albatrosmedia.sk
mario.gesvantner@albatrosmedia.sk
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Obrázková kniha, príbehy o zvieratách

Beletria pre deti

215 × 280 mm viazaná

32

Macho Adrián

Gerda

3

978-80-566-1357-3

9,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

3

Hasičské a uto
Johnson Amy

Stratený zajko na Islande

Hviezdna obloha

Mašlejová Diana

Gillinghamová Sara

Kolektív

Zajko už v Paríži čo-to zažil. Čelil zubatému potkanovi, nenásytnej strake a vlastnému strachu.
Neprešiel ani rok a opäť sa nešťastnou náhodou
ocitá v nemilej situácii. Musí si však zachovať
chladnú hlavu. V balíčku na islandskej pošte
znenazdajky spozná zajačiu kamošku Klárku. Srdiečko mu ihneď poskočí, naberá odvahu a snaží
sa ich oboch zachrániť. Na cestách čelia rôznym
tvorom, trolom i zverom. A či sa dostanú naspäť
zdraví domov, to sa ešte len uvidí…

Už pred tisícročiami noc čo noc ľudia vzhliadali
k nebu a vďaka svojej fantázii spájali jednotlivé hviezdy do obrazcov, ktoré pomenovali po
bohoch, zvieratách či predmetoch. Tieto skupiny hviezd sa nazývajú súhvezdia a dodnes ich
vedci a astronómovia používajú na pomenovanie rôznych častí oblohy. V tejto knihe nájdete
všetkých 88 medzinárodne uznaných súhvezdí.
Prečítate si vzrušujúce príbehy a mýty viažuce
sa ku každému z nich a naučíte sa ich nájsť na
nočnej oblohe.

Kedy už budú VIANOCE? Adventný
kalendár s 24 stranami aktivít na 24
dní počas adventu. Nájdete tu aj viac
ako 100 samolepiek.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná
cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Aktivity a hry

Beletria
pre deti

245 × 245 mm
leporelo

14

Magdaléna
Poppelková

3

978-80-566-1156-2

14,99 €

Aktivity a hry

Beletria
pre deti

420 × 297 mm
špirála

26

Diana Senecká

3

858-60-134-3337-7

7,99 €

Rozprávka

Beletria
pre deti

163 × 238 mm
viaznaá

96

Režná Adela

7

978-80-566-1352-8

Minecraft - Sprievodca na
prežitie v oceánoch

Spirit Animals: Súmrak
strážcov 8 - Dračie oko

Kolektív

Kolektív

Podmorské hlbiny sú plné rôznej formy života,
vzácnych pokladov, ale aj nebezpečných mobov.
Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste morské dno
preskúmali a prežili v ňom, nájdete v tejto knižke.
Naučí vás dýchať pod vodou, kde hľadať bohatú
korisť a ako si poradiť s desivými mobmi. Ste pripravení?

Conora, Abeke, Meilin a Rolana zajali nemilosrdní Prísažníci. Mali by ich postaviť pre súd,
namiesto toho ich však tajne dopravia do odľahlého paláca. Tam zisťujú, že sprisahanie proti
nim je hlbšie a hrozivejšie, než si ktokoľvek uvedomoval. Niekto manipuloval s vodcami Erdasu
i Zelenopláštnikov, aby objavil mocnú relikviu s
potenciálom zoslať povodeň na celý svet. Podarí
sa im zastaviť hroziacu katastrofu, skôr než celý
Erdas zaplaví voda?

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno - 148 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

9,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno - 229 × 203 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viaznaá

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

216

Eva Horská

10

978-80-566-1349-8

17,99 €

Čo učky nevidia
Futová Gabriela
O Paľkovi a Števkovi hovorí celá škola. Lebo sú hrdinovia. Ale nebolo to tak odjakživa. Učitelia ich neznášali, lebo veľa vyrušovali,
lietali po chodbách a nechýbali pri žiadnej lotrovine. Mamky učiteľky im za to pravidelne čistili žalúdok a Kikirikí ich chcela vyšvácať
metlou. No a Medveď, to ako riaditeľ, ich dokonca chcel vylúčiť zo školy. Ešteže si to rozmyslel – škola by prišla o hrdinov a zločinec
by možno dodnes behal po slobode...

Zábavný príbeh o tom, ako sa aj zo školských
lapajov môžu stať hrdinovia.

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilusrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

80

Minecraft

8

978-80-252-4375-6

9,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

140 × 205 mm
viazaná

216

Spirit Animals

11

978-80-566-1354-2

7,99 €

Humor pre deti, príbehy detí

Beletria pre deti

163 × 238 mm viazaná

120

Hajdu Edita

7

978-80-566-1364-1

8,99 €

Magický expres
Sturmová Anca
Trinásťročná Flinn Nachtigallová sedáva noc čo
noc na opustenej železničnej stanici. Na mieste, kde pred dvoma rokmi bez stopy zmizol jej
nevlastný brat. Zostala jej po ňom jediná spomienka – pohľadnica s podivnými veršami a obrázkom starého vlaku, ktorý však nik iný nevidí.

Svetový atlas strašidiel
a duchov

Dardaria. Ako sa stať
geekom a nezblázniť sa

Pekelné vynálezy

Bartíková Petra
Belejová H. Katarína,
Sekaninová Štěpánka

Kubicsko Marián

Motory povesťami opradeného mesta Anchorage sa zastavili v nekonečnom tichu Mŕtveho
kontinentu. Tom a Hester si po dobrodružstvách
užívajú zaslúžený odpočinok. Ich dcéra Wren
však sníva o vlastných dobrodružstvách. Keď sa
na brehu mesta vynorí záhadný pirát so žiadosťou o pomoc s hľadaním vzácneho artefaktu,
Wren chytí príležitosť za pačesy. Ale tým len
rozdúcha nový plameň v neutíchajúcom konflikte, ktorý by mohol nadobro spáliť celý svet
na popol.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Fantasy

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

328

Silvia
Ivanidesová

11

978-80-566-1350-4

Odporúčaná cena

14,49 €

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno - 230 × 330 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Reeve Philip

Dardaria potrebuje tvoju pomoc! Kráľovstvá
padli, keď sa z útrob zeme, z hĺbky morí a z
temných mračien vyrojili strašidelní démoni a
ich prisluhovači. Vysávajú z krajiny mágiu, ničia
všetko, čo je živé. Beny a Zuza podľahli volaniu
Dardarie už dávno. Všetko sa zmení, keď sa k
nim pridá Oskar, ktorý má od geeka poriadne
ďaleko. Hoci musí cez deň drať školské lavice,
po nociach uteká s kamošmi na bojové polia v
Dardarii. Postupne zisťuje, že našiel nových kamarátov nielen v hre, ale aj v skutočnom svete.

Strašidlá všetkých kontinentov. Zoznámte sa s
najpodivnejšími stvoreniami sveta! Kto straší v
Európe a kto v Ázii? Ako strašidlo vyzerá? Čo je
zač? V knihe nájdete mnoho pestrých ilustrácií,
zaujímavých informácií a 7 veľkoformátových
máp k tomu!

V jeden večer tu tento vlak ťahaný mohutným
parným rušňom zastaví. Flinn doň bez rozmyslu
naskočí a ani netuší, že ide o magickú internátnu školu a ona sa práve strmhlav vrhla do najväčšieho dobrodružstva svojho života...

4

Odporúčaná cena

Vychádza 01. 11. 2019

Vychádza 01. 11. 2019

Túto jedinečnú knihu, ktorá sa v okamihu premení na hasičské auto, si deti
ihneď zamilujú. Prečítajú si pekný príbeh a potom sa zahrajú na autodráhe,
ktorá sa tiahne celým leporelom. Pomáhajú hasičom dostať sa k požiaru a
nakoniec samy naskočia do vlastného
hasičského auta na záchrannú akciu.
Hurá, ide sa hasiť!

Kedy už budú
Vianoce?

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

88

Antczak Patrik

6

978-80-00-05604-3

11,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
brožovaná

296

12

978-80-566-1353-5

11,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
brožovaná

336
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Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Séria

Vek

Smrteľné stroje 10

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1356-6

12,49 €

5

Spolu

Minier Bernard

Cohen Julie

Mladá Francúzka Moira tvrdo pracovala, aby získala v Hongkongu svoju vysnenú prácu. Ultramoderný internetový gigant však skrýva nejedno ťaživé tajomstvo a Moira čoskoro zistí,
že ju špehujú a prenasledujú. Keď sa medzi zamestnancov votrie násilná smrť a vraždy
striedajú samovraždy, Moira nadobudne presvedčenie, že noc sa skončí odhalením pravdy
desivejšej ako najhoršia nočná mora.

Robbie a Emily sú spolu už roky, ale ich láska neslabne. Spája ich spoločný život a nezlomné puto. No sú veci, o ktorých nehovoria –
veci, ktoré je lepšie nevysloviť. V jedno obyčajné, úplne bežné ráno Robbie vstane, oblečie sa, napíše Emily list – a nadobro opustí
idylický domov. Existuje totiž tajomstvo, ktoré spoločne strážia, a to odo dňa, keď sa stretli. Všetky obete a rozhodnutia, ktoré pevne
zapečatili ich osudy, by mohli byť odhalené – a toto je jediný spôsob, ako tomu zabrániť…

Vychádza 01. 11. 2019

Na kraji priepasti

Ich láska bola neprekonateľná. Ich život bola lož.
Thriller desivejší, ako nočné mory.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Čítanie pre ženy, román, romantika,
love story

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

344

Eva Budjačová

15

978-80-566-1351-1

14,49 €

Vychádza 08. 11. 2019

Nad slnko jasnejšie
Martin-Lugand Agnes

Vychádza 01. 11. 2019

Reine pracuje v mediálnej agentúre a vedie spokojný život so synom, ktorého nadovšetko miluje. Do života jej nečakane vstúpi
Nicolas, otec jej syna, ktorý o dieťati netušil, a zároveň nová láska. Všetko sa nesmierne komplikuje, Reine miluje, trpí, bojuje o svoju
lásku, ale život založený na klamstve jej cestu k šťastiu nezaručí...

Nový svet bestsellerového francúzskeho
autora Bernarda Miniera.

Vrúcny príbeh lásky, vášne aj utrpenia,
ktoré napokon zmyjú očistné slzy...

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Triler, svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

512

Mária Gálová

15

978-80-566-1358-0

16,49 €

Čítanie pre ženy, román, romantika,
love story

Beletria pre dospelých

115 × 185 mm viazaná

392

Andrea Černáková

15

978-80-566-1366-5

12,49 €

Slepé škvrny

Osvienčimská uspávanka

Bodyó Noémi

Escobar Mario

Hrdinovia románu ovplyvňujú vývin udalostí v roku 1989. Štyri životy – umelec proti štátnej bezpečnosti, matematička v slede
nevyspytateľných udalostí, organizátorka a jej pochybnosti a charizmatický revolucionár bez citov. Ako sa prepletú ich životy? Stačí
talent a láska na to, aby sme sa vzopreli sebe samému? Mnohokrát nechtiac spustíme lavínu udalostí, na ceste za šťastím sa necháme
odradiť vlastnou neistotou. Chceme niečo dosiahnuť, no akú cenu má život bez lásky? Slepé škvrny v príbehu každého z nás.

V jedno obyčajné ráno roku 1943 Helene Hannemannová pripravuje svojich päť detí, keď k nim zrazu vtrhne nemecká polícia, ktorá
má na príkaz SS odviesť jej päť detí aj manžela rómskeho pôvodu do väzby. Hoci Helene je Nemka a nijaké bezprostredné nebezpečenstvo jej nehrozí, odmietne opustiť svoju rodinu, čím si spečatí svoj osud spôsobom, o akom by sa jej nikdy ani nesnívalo.

Podľa skutočného príbehu nemeckej zdravotnej sestry,
ktorá sa v Osvienčime starala o najmladších väzňov.

Štyri osudy v prelomovom roku 1989.

6

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Spoločenský román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

288

Tamara Archlebová

15

978-80-566-1360-3

12,99 €

Historická próza, román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

232

Milan Kopecký

15

978-80-566-1367-2

11,99 €

Distri November / december 2019

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Malí hrdinovia: Hasiči

Klub samovrahov

Maľovaná príroda - Farby
v prírode

Heng Rachel

Mašlejová Diana

New York, neďaleká budúcnosť. Veda pokročila do takej miery, že nesmrteľnosť je doslova na dosah – treba si ju však zaslúžiť dodržiavaním prísnych pravidiel a príkladnou životosprávou. Vzorní adepti na nesmrteľnosť sa označujú liferi, čiže životaschopní: pravidelne cvičia, pijú zeleninové šťavy, chodia včas spať a zdravo sa stravujú. Nie je však takýto dokonalý život len prázdna ilúzia? Takto
uvažuje Klub samovrahov, skupina liferov odpadlíkov, ktorí chcú žiť skutočný život aj za cenu smrteľnosti...

Aj vy bežíte k oknu, hneď ako počujete húkať hasičské auto? Viete, ako hasiči hasia požiar a akí odvážni
musia byť? Hugo si myslel, že o požiari nepotrebuje
nič vedieť. Veď kde by mu dnes niečo také hrozilo?
Na druhý deň však do školy prišli HASIČI! Dorazili na
obrovskom hasičskom aute a so žiakmi nacvičili, ako
sa pri požiari správať a čo robiť. Hugo ešte v ten večer
ucíti doma štipľavý smrad a zazrie dym… POMOC,
HORÍ! Hugo musí zachrániť nielen seba, sestru, ale aj
všetkých susedov!

Každý chce žiť večne. Alebo nie?

Sedláčková Jana
Sekaninová Štěpánka
Príroda hrá všetkými farbami. Ale ako taká zelená
chutí? Ako vonia modrá alebo ružová? Ktorý zvuk
pripomína žltá a aká by mohla byť na dotyk? Vedeli
ste, že veľa jemných odtieňov farieb dostalo svoje pomenovanie podľa rastlín, zvierat a nerastov? Vydajte
sa spolu s nami na prechádzku paletou dvanástich
najznámejších farieb a ich odtieňov. Uvidíte, ako sú s
pestrofarebným svetom okolo nás prepojené. Nájdete
tieto spojenia? A dokážete podľa návodu na konci knihy namiešať farby rovnako, ako to robí príroda?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Román, spoločenský
román, sci-fi

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

336

Martina Fedorová

15

978-80-566-1362-7

13,99 €

Rozprávka

Beletria
pre deti

130 × 195 mm
viaznaá

88

Ilustrácie

Vek

Gutierrez Hedviga 6

ISBN
978-80-566-1363-4

Odporúčaná cena

8,49 €

Žáner

Sekcia

Labyrint pohybu

Ilustrované atlasy unikátnych faktov z ríše zvierat

Červenková Renata
Kolář Pavel

Säfströmová Maja

Počet strán Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

6

978-80-00-05687-6

8,99 €

Konečná
Magdalena

32

Ríša zvierat je neskutočne fascinujúca pre malých aj veľkých. Objavte spolu s najrozličnejšími zvieratami z rôznych kontinentov, dávno vyhynutými tvormi a roztomilými mláďatkami, aký krásny, unikátny a vzácny je svet okolo nás. Ilustrácie Maji Säfströmovej sú
oslavou jedinečnosti zvieracej ríše.

„Hýbeme sa buď málo, alebo zle a pohyb sa vytráca nielen zo života, ale i z medicíny,“ tvrdí renomovaný fyzioterapeut profesor Pavel
Kolář, ktorý už tridsať rokov pôsobí na poli rehabilitačnej medicíny vrátane športovej. V dômyselnom mechanizme ľudského tela a
mysle sa snaží nájsť skutočné príčiny, ktoré ho pokazili, a správnou liečbou navrátiť pacientom stratené zdravie.

Knižný rozhovor s uznávaným odborníkom na rehabilitáciu prof.
Pavlom Kolářom o pohybe v medicíne, športe aj v bežnom živote.

BOX výnimočných kníh obľúbenej švédskej ilustrátorky.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Poznanie, vzdelanie, lekárstvo
a medicína, rozhovor

Beletria pre dospelých, ostatné, zdravie
a životný štýl

130 × 200 mm viazaná

272

15

978-80-7601-199-1

11,99 €

Humor pre deti, encyklopédia, humor

Populárno - náučné pre deti

BOX

BOX

Magdaléna Poppelková

8

978-80-566-1345-0

24,90 €

Roblox - Najlepšie bojové
hry

Ľadová doba

Apex Legends - 100%
neoficiálna základná
príručka

Kolektív

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Počítače

148 × 210 mm
viazaná

96

Roblox

8

978-80-252-4717-4

Sekaninová Štěpánka

Vydaj sa na cestu naprieč kontinentmi pravekej
Zeme a spoznaj tajuplný a nádherný svet, ktorý
patril veľkým zvieratám ľadovej doby. Uvidíš leňochy vysoké ako dnešné žirafy, pásavce ozrutné ako automobil a bobry veľké ako medvede
spoločne s predkami súčasného moderného
človeka.

Vstúpte smelo a v plnej zbroji do fenomenálnej
hry Apex Legends vďaka tejto komplexnej príručke, ktorá je určená pre hráčov všetkých úrovní od úplných začiatočníkov až po skokmajstrov.
Zoznámite sa so všetkými legendami, nájdete tu
tipy a návody, ako doviesť svoj tím k víťazstvu.

Knihy hier
a nápadov

Slávne zvieratá
a zvieratá slávnych

Tite Jack

Kolektív

Roblox je plný vzrušujúcich hier, v ktorých súťažíte s ostatnými protihráčmi. Ak sa chystáte do
boja, mali by ste byť pripravení. Či už pretekáte
na obrovských prekážkových dráhach, bojujete
proti futuristickej vojenskej armáde, či sa vyhýbate podlým loptám, v príručke Najlepších
bojových hier nájdete cestu k úspechu.

8

Formát

Populárno - 240 × 320 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viaznaá

Vychádza 15. 11. 2019

Vychádza 08. 11. 2019

Vychádza 08. 11. 2019

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

9,99 €

Knihy hier
a nápadov

Počítače

148 × 210 mm
viazaná

64

Apex Legends

8

978-80-252-4730-3

Odporúčaná cena

9,99 €

Knižné novinky November / december 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Populárno - 270 × 340 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Nielen deti túžia po živom miláčikovi, ale aj významní umelci, panovníci, vojvodcovia naprieč
históriou chceli svoje zvieratká, ktoré milovali.
Či už boli úplne obyčajné, alebo exotické. 45 príbehov o zvieratkách slávnych a odvážnych, rovnako ako o miláčikoch preslávených osobností,
vás určite presvedčia. Texty plné zaujímavých
informácií dopĺňajú ilustrácie od známych českých aj slovenských výtvarníkov a výtvarníčok.

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

80

Roman
Cséfalvay

9

978-80-566-1073-2

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena

14,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Ďalšie detské Populárno - náučné 230 × 330 mm
knihy
pre deti
viazaná

Počet strán Vek
96

12

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-05686-9

10,99 €

9

Medvedík a záhradná
potopa

Plants vs. Zombies Explozívna huba

Slučka

Macurová Katarína

Chabot Jacob
Tobin Paul

V roku 1954 začala švédska vláda so stavbou najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Komplex umiestnený hlboko pod ostrovmi na
jazere Mälaren dokončili v roku 1969. Miestni technický zázrak prezývali Slučka. Maľby Simona Stalenhaga zasadené do Švédska 80.
rokov, obývaného fantastickými strojmi a zvláštnymi bytosťami, sa internetom rozšírili ako požiar. Príbehy z detstva medzi starými
volvami, červenými domčekmi a tajomnými strojmi vytvárajú jedinečnú atmosféru, kde sa prelína dôverne známe s úplne cudzím.

Konečne je čas jabĺk! Tie má medvedík veľmi rád
a v záhradke si ich nazbieral za plný košík. Už aj
vie, čo z nich doma pripraví. Toľko však premýšľa
o voňavých jabĺčkach, že si nevšimne, ako z jeho
záhradnej hadice vyteká voda celú, celučičkú
noc. Ráno medvedík zistí, že sa jeho záhradka
zmenila na nepoznanie. Katarína Macurová
prináša svojim čitateľom nežný príbeh s rozkošnými ilustráciami. Podľahnite čaru novej knihy
celosvetovo úspešnej a oceňovanej slovenskej
ilustrátorky.

Stalenhag Simon

Blázon Dave, jeho šikovná neter Patrícia, známy lapaj Nate a, samozrejme, všetky rastliny
sú tentokrát postavené pred „Zombossov tajný
plán, ako vybudovať armádu zombií v podzemí
a potom pohltiť celé mestečko“! Zachrániť ich
môže iba vzácna explozívna huba. Pri jej hľadaní
pomáha dobrodruhom prasopes Twister, zatiaľ
čo Zomboss snuje intrigy a chystá jednu lesť za
druhou. Podarí sa nakoniec mestečko zachrániť?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Obrázková
kniha

Beletria pre deti

255 × 305 mm
viazaná

32

Macurová
Katarína

3

978-80-00-05688-3

Odporúčaná cena

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Komiks

Beletria
pre deti

152 × 228 mm
brožovaná

Nový príbeh švédskeho vizionára,
autora famóznej knihy Pasáž!

Počet strán

Séria

80

Plants vs.
Zombies

Vek
8

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1375-7

7,99 €

Svetová beletria, sci-fi

Beletria pre dospelých

280 × 250 mm viazaná

128

Dominika Wittenberg Gašparová

15

978-80-566-1377-1

19,99 €

Minecraft - Hráčska kolekcia 2

Mokrá ryba
Kutscher Volker

Sprievodca prežitím v oceánoch, Sprievodca farmárčením, Sprievodca svetom elixírov a očarovávania a Sprievodca svetom minihier
- štyri knižky pre odvážnych dobrodruhov obsahujú rady a tipy priamo od expertov z tímu Mojang!

1929. Berlín prekypuje neresťami: kokaín, ilegálne nočné kluby, politické nepokoje. Kriminálka má plné ruky práce. Do tejto atmosféry vstupuje mladý komisár Gereon Rath s pošramotenou minulosťou. Nespokojný s degradáciou na mravnostné hľadá príležitosť,
ako sa dostať späť na oddelenie vrážd. Keď sa objaví telo mŕtveho muža so stopami krutého mučenia, bez váhania sa púšťa do
vyšetrovania na vlastnú päsť. Netuší však, kam až siahajú korene prípadu, a zaplieta sa doň čoraz viac...

Štyri oficiálne knižky, ktoré vás prevedú úžasným
svetom Minecraftu – v atraktívnom balení!

Vychádza 15. 11. 2019

Vychádza 15. 11. 2019

Kolektív

Knižná predloha úspešného seriálu
Babylon Berlín.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Encyklopédia, knihy hier a nápadov

Populárno - náučné pre deti

220 × 220 mm viazaná

104

Minecraft

8

978-80-252-4779-2

29,90 €

Detektívka, historická próza, spoločenský
román, svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

480

18

978-80-566-1373-3

16,49 €

Kroniky Svetakraja 1:
Cesta za tajuplný Hvozd

Krajina príbehov - Zrážka
svetov

Riddell Chris
Stewart Paul

Colfer Chris

Anonymné dievča
Hendricks Greer
Pekkanen Sarah

Brána medzi svetmi sa otvorila a všetky postavy
z Krajiny príbehov môžu voľne vstupovať do našej reality. Conner Bailey si myslí, že nič horšie sa
stať nemohlo. No len do okamihu, keď zmizne
Alex...Conner a jeho priatelia to bez nej nebudú
mať jednoduché. Musia vybojovať tú najväčšiu
bitku, od ktorej výsledku závisí všetko, osud a
bezpečnosť tých, ktorých milujú, ale aj oveľa
viac. Dokážu vyhrať vojnu a obnoviť rovnováhu a poriadok medzi ľudským a rozprávkovým
svetom?

Nechajte sa vtiahnuť do tajuplného sveta – sveta
lákavo nepreskúmaného a zároveň akosi zvláštne
povedomého… Rozprestiera sa v ňom temný
Hvozd, kde na každom kroku striehnu krvilačné
príšery a rastú neznáme rastliny. Väčšina jeho
obyvateľov radšej po celý život nezíde zo známych
a bezpečne vyšliapaných chodníčkov. Len chlapec
Šľahúň je iný než ostatní. Opúšťa osadu lesných trolov a vydáva sa na nebezpečnú cestu Hvozdom, aby
konečne odhalil tajomstvo svojho osudu.

Hľadáme ženy vo veku 18 až 32 rokov na účasť na výskume v oblasti etiky a morálky. Štedrá odmena. Zaručená anonymita.
Keď sa Jessica Farrisová prihlási do psychologického výskumu pod vedením tajomnej doktorky Shieldsovej, myslí si, že zodpovie
pár otázok, dobre si zarobí a tým sa to celé skončí. Postupne jej však dochádza, že sa stala obeťou zvráteného nebezpečného experimentu. Ocitá sa v kolotoči lží a podvodov, ktorý sa krúti čoraz rýchlejšie a ona musí čo najskôr nájsť spôsob, ako z neho vystúpiť...

Etika a morálka? Alebo lži a podvody?
Strhujúci thriller!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

296

Riddell
Chris

9

978-80-566-1371-9

10,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

288

Petra
Kýšková

10

978-80-566-1372-6

13,99 €

Triler, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

392

Ina Martinová

18

978-80-566-1376-4

13,49 €

10
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Nežná revolúcia

Gaštanko

Emmert František

Sveistrup Soren

Nežná revolúcia v roku 1989 predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách. Unikátna publikácia Nežná revolúcia sprevádza všetkými jej kľúčovými
momentmi. Detailne predstavuje, aká bola situácia v Československu pred rokom 1989,
čo predchádzalo 17. novembru a ako prebiehala samotná revolúcia. Na viac ako päťsto
dobových snímkach zachytáva vtedajšiu atmosféru aj jednotlivých aktérov.

Na predmestí Kodane nájdu zavraždenú ženu. Na mieste činu polícia objaví panáčika
z gaštanov, na ktorom je odtlačok prsta patriaci zmiznutej dievčine, ktorej prípad bol dávno uzavretý. Krátko nato sa stane ďalšia vražda. Ďalšie znetvorené telo, ďalšia gaštanová
figúrka. Vyšetrovatelia bojujú s časom, nepoznajú však motív a páchateľ sa s nimi neľútostne zahráva. Dokážu ho zastaviť, skôr než sa objaví ďalší panáčik? A ako s vraždami súvisí
prípad zmiznutej školáčky?

Jeden z najzvrušujúcejších
thrillerov súčasnosti!

Vychádza 22. 11. 2019

Vychádza 15. 11. 2019

Zaspomínajte si na atmosféru z cesty
od totality k slobode.

Znetvorené telo a figúrka z gaštanov.
Čo majú spoločné?

Vyše 500 dobových fotografií!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Svetová história, literatúra faktu

História a military

210 × 297 mm viazaná

268

15

978-80-566-1365-8

24,90 €

Triler

Beletria pre dospelých

148 × 210 mm viazaná

464

Adrián Takáč

15

978-80-566-1374-0

15,99 €

Obrazová história letectva

Konšpirácie

Kolektív

Greig Charlotte

Od montgolfiéry po SpaceShipTwo – skutočná
kronika letectva zachytená v celkovom pohľade i
v pôsobivých detailoch. Spoznáte priekopníkov,
vizionárov, konštruktérov a predovšetkým osemsto
strojov, ktoré písali dejiny. Balóny a vzducholode,
prvé lietadlá, dopravné, cvičné, vojenské, civilné,
piestové, turbovrtuľové aj prúdové lietadlá. Nechýba, samozrejme, ani kompletný popis vývoja vrtuľníkov.

Nikto nemôže poprieť, že sa v minulosti odohrali
veci, ktoré nikto nedokázal spoľahlivo vysvetliť.
Táto knižka vás uvedie do sveta konšpiračných
teórií od vraždy JFK, cez tajomstvo Iluminátov,
až po skutočnosti odhalené Julianom Assangom
či Edwardom Snowdenom. Snaží sa tiež odpovedať na otázky týkajúce sa kauzy Watergate,
Roswellského incidentu, smrti princeznej Diany
a ďalších. Za žiadnych okolností ale nepresvedčuje ani neagituje – konečné rozhodnutie, k
akému výkladu sa prikloniť, necháva na vás...

Reč srdca
Wade Cleo
Cleo Wade je úspešná instagramová poetka a umelkyňa, prezývaná aj Oprah mileniálov. Jej pozitívna, duchovná, otvorená a láskavá
poézia však inšpiruje ľudí každého veku. Do Reči srdca vložila svoju múdrosť načerpanú zo životných skúseností. Nájdete v nej povzbudzujúce slová na každý deň, pomôže vám vyliečiť sa zo zlomeného srdca, prekonať ťažké chvíle, dodať odvahu či znovuobjaviť
stratené sebavedomie. Zalistujte si v nej zakaždým, keď sa vás zmocní nepokoj či smútok: táto kniha má blahodarné účinky!

Toto je kniha, ktorá vylieči vaše zlomené srdce!

Vychádza 22. 11. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Letectvo

Technika a veda

130 × 200 mm
viazaná

320

15

978-80-566-1355-9

12

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

39,90 €

Svetová história,
literatúra faktu

História
a military

215 × 280 mm
viazaná

Počet strán Vek
128

15

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-566-1382-5

13,99 €

Poézia, osobný rozvoj, moderná žena

Kariéra a osobný rozvoj, Poézia,
Zdravie a životný štýl

140 × 180 mm viazaná

224

Denisa Ghaniová

15

978-80-566-1380-1

10,99 €
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Vychádza 22. 11. 2019

Izba zázrakov

Ľudské telo
Walker Richard

Ramos Amy
14-dňový plán jedla vám pomôže adaptovať sa
na diétu s ľahkými raňajkami, obedmi, večerami
a niečím na zahryznutie. Vrátane nákupného
zoznamu! Celkovo 75 zaujímavých, ale jednoduchých receptov, je tak chutných, že vám
sacharidy ani nebudú chýbať. Väčšina receptov
môže byť pripravená za 30 alebo menej minút
a obsahuje 5 alebo menej hlavných ingrediencií.
Je tu niečo pre každého – veľa receptov je bezlepkových, vhodných pre alergikov, bezlaktózových a dokonca vegetariánskych.

Žáner

Sekcia

Formát

Moderné kuchárske
knihy

Kuchárske
knihy

190 × 234 mm
viazaná

Sandrel Julien

Predstavte si, že sa nachádzate vo viktoriánskom Anglicku a ako študent medicíny v pitevni
čakáte na svoju prvú pitvu ľudského tela. Pod
pozorným dohľadom Dr. Walkera práve rozrezávate kožu a vyberáte orgány, aby ste sa kúsok
po kúsku niečo dozvedeli o tom, ako to vo vnútri
ľudského tela funguje. Od kostí a svalov až po
mozog, srdce, pľúca a všetko ostatné, čo je medzi tým. Pitva sa začína.

Počet strán Vek
160

18

ISBN
978-80-566-1378-8

Odporúčaná cena

12,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Séria

16

Caldwellová
Rachel

My Little Pony - Hravá
knižka

Lafferty Mur

Kolektív

Max a Alica sú dôkazom, že rozdiely nestoja v
ceste priateľstvu. Max sa vždy obzerá po nejakom novom dobrodružstve – hoci by to znamenalo dostať sa do problémov – zatiaľ čo Alica
sa radšej drží pravidiel. Jedného dňa však Max
objaví starý ošúchaný denník, ktorý obidvoch
celkom pohltí. Jeho tajomný autor Čarodejník
v ňom opisuje prazvláštnu bránu – portál do
nebezpečného neznámeho sveta, do Podsvetia.

Twiligt Sparkle sa rozhodla usporiadať pre svojich priateľov kúzelnú oslavu. Lenže keď chcela
pomocou mágie pripraviť všetko potrebné, stalo
sa niečo nečakané. Ako to, čo zmizlo, vrátiť na
svoje miesto? Knižka obsahuje 4 nádherne
ilustrované scény na doplnenie a 16 farebných
magnetiek, ktoré umožnia deťom vytvárať
vlastné scénky s poníkmi a rozvíjať si tak predstavivosť a tvorivosť.

Sekcia

Formát

Počet
strán

Séria

Vek

ISBN

Fantasy,
sci-fi

Beletria pre deti

145 × 205 mm
viazaná

232

Minecraft

8

978-80-566-1379-5

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

200 × 250 mm
leporelo

Kolaps

Malamandra

Clearfield Chris
Tilcsik András

Taylor Thomas

10

ISBN
978-80-566-1074-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

19,99 €

Spoločenský román, svetová beletria,
dobrodružstvo

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

208

Zuzana Szabóová

15

978-80-566-1449-5

10,49 €

Freddie Mercury: Ilustrovaný životopis
Casas Alfonso

Počet strán
10

Vek

Kto z nás si niekedy v živote nezaspieval „We Are the Champions“? Koho nevtiahli precítené tóny a prepracovaná rôznorodosť
„Bohemian Rhapsody“? Skupina Queen zasiahla do života niekoľkých generácií a doslova premenila tvár populárnej hudby. Nápadito ilustrovaná biografia vás prevedie životom frontmana Freddieho Mercuryho od jeho narodenia na Zanzibare, cez svetová pódia
a nespútané večierky až po boj s vtedy ešte neznámou chorobou AIDS

Životný príbeh frontmana kapely Queen
doplnený o jedinečné ilustrácie.

Séria
My little Pony

Vek
3

ISBN
978-80-252-4530-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

0,99 €

Životopis, hudba

Beletria pre dospelých, Umenie a kultúra

170 × 243 mm viazaná

144

15

978-80-566-1446-4

15,99 €

Rieka zabudnutia
Ťün Cchaj

Herbert Citrón, zamestnanec Oddelenia strát
a nálezov v Grandhoteli Nautilus, dobre vie, že
vrátiť stratené veci ich skutočným majiteľom
nie je jednoduché – zvlášť vtedy, ak stratenou
vecou nie je vec, ale dievča. Nikto netuší, kam
sa pred dvanástimi rokmi podeli rodičia Violety
Mrenovej. Violeta poprosí Herbyho o pomoc v
pátraní. Podarí sa im zistiť, že stopy vedú k bájnej morskej oblude, malamandre.

Zrážka v systéme metra Washingtonu D.C. Neúmyselné predávkovanie v najmodernejšej nemocnici.
Spečené sviatočné jedlo. Prelomový pohľad na to,
ako zložitosť spôsobuje zlyhanie vo všetkých druhoch moderných systémov – od sociálnych médií
po leteckú dopravu. Pochopením toho, čo sa za
týmito zlyhaniami skrýva, môžeme navrhnúť lepšie
systémy, zvýšiť produktivitu našich tímov a transformovať spôsob rozhodovania v práci i doma.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Non-fiction

Kariéra a osobný
rozvoj

145 × 205 mm
brožovaná

252

15

978-80-566-1447-1

14

Čo všetko urobí matka, aby zachránila život svojho syna.
Dojemný a zároveň úsmevný príbeh materskej lásky.

Počet strán

Encyklopédia, Populárno - 240 × 320 mm
3D knihy náučné pre deti
viazaná

Minecraft: Stratené
denníky

Žáner

Byť nažive je zázrak... pretože jediný okamih môže všetko zmeniť. O tom vie svoje Telma, ktorej syna Ľuda jedného dňa počas jazdy na
skejte zrazí kamión. Chlapec zostane v kóme. Lekári mu dávajú na prebudenie štyri týždne – potom ho odpoja. Keď Telma v zúfalstve
blúdi po synovej izbe, objaví denník, v ktorom má zapísaný zoznam „zázrakov“ – zážitkov, ktoré by v živote rád zažil. Rozhodne sa, že
mu všetky zázraky postupne splní. Drží sa nádeje, že v ňom takto vzbudí túžbu po živote a Ľudo sa prebudí...

Vychádza 29. 11. 2019

Vychádza 29. 11. 2019

Kompletný sprievodca
keto diétou pre
začiatočníkov

Obľúbeného gymnaziálneho profesora Šena Minga ktosi zavraždí krátko po tom, čo na streche školy našli mŕtvu jeho študentku.
Vyšetrovania sa ujme inšpektor Chuang Chaj; záhadný prípad sa mu však nepodarí rozlúštiť. O deväť rokov neskôr si bývalá snúbenica
Šena Minga adoptuje nadaného chlapca S’ Wanga. Hneď nato dôjde v meste k ďalším vraždám. Vyšetrovanie opäť vedie Chuang
Chaj, ktorý zistí, že chlapec je na svoj vek až zarážujúco vyspelý. Čo ak je reinkarnáciou zosnulého profesora, ktorý sa prišiel pomstiť?

Tajomný triller z exotického prostredia.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

12,99 €

Dobrodružstvo,
príbehy detí

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

256

Jana
Petrikovičová

9

978-80-566-1444-0

9,99 €

Triler, mystery

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

480

15

978-80-566-1445-7

16,99 €
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Vezmi ma domov: Do
akého lesa patrím?

44 mačiek - Mňaukózne
hádanky

Princezná - 5-minútové
rozprávky

Hanáčková Pavla

Hanáčková Pavla

Kolektív

Kolektív

Zoznámte sa s rôznymi typmi vodných tokov
aj s rastlinami a zvieratami, ktoré ich obývajú,
pomocou našej partie zvierat. Sú na ceste za
svojím životným dobrodružstvom: chcú sa vrátiť
domov, odkiaľ pochádzajú. Ale čo ak nevedia,
kde ich domov je? Našťastie je tu Anička. Tá im
pomôže prejsť rôzne vody sveta, od polárnych
vôd až po rieku Amazonku, preskúmať ich a
zistiť, či to nie je domov niektorého z nich. Čo
sa stane, keď prídu na koniec svojej cesty? S tým
vás zvieratká isto rady oboznámia.

Zoznámte sa s rôznymi typmi lesov, ale aj rastlín
a zvierat, ktoré ich obývajú, s pomocou našej
partie zvierat. Sú na ceste za svojím životným
dobrodružstvom: chcú sa vrátiť domov, odkiaľ
pochádzajú. Ale čo ak nevedia, kde ich domov
je? Našťastie je tu Karolko. Ten im pomôže prejsť
rôzne lesy sveta, preskúmať ich a zistiť, či to nie
je domov niektorého z nich. Čo sa stane, až dorazia na koniec svojej cesty? S tým vás zvieratká
rady oboznámia.

Čo čaká Ryšavca, Milady a ostatných mačacích
kamarátov? To sa dozviete v tejto knižke plnej
zábavných hádaniek, doplňovačiek a maľovaniek!

Zažite spolu s princeznami z rozprávok filmového štúdia Disney nové čarovné dobrodružstvá!
Príbehy v tejto knižke vám nezaberú viac ako
päť minút, čo je ideálne na čítanie pred spaním
alebo – kedykoľvek a kdekoľvek.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Ďalšie detské
knihy

Populárno náučné pre deti

240 × 240 mm
viazaná

26

Dao Linh

6

978-80-00-05603-6

Počet
strán

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 €

Ďalšie detské
knihy

Populárno náučné pre deti

240 × 240 mm
viazaná

26

Ilustrácie
Dao Linh

Stratená flauta pána
Ananása

Tvoríme: Kresli rukami

Hlušíková Marta

Nauč sa nakresliť až dvadsať veselých zvieratiek
– jediné, čo na to potrebuješ, sú tvoje ruky! Stačí
len niekoľko krokov a zvieratko je na svete. Pes,
slon, žaba, zajac – čo sa ti páči najviac? Vďaka
jednoduchým a zrozumiteľným návodom sa
staneš maliarom raz-dva! Polož ruku do správneho tvaru, obkresli ju, pridaj detaily a zvieratko
je hotové! Potom už stačí len dotvoriť pozadie.
Príjemnú zábavu!

Vek
6

ISBN
978-80-00-05602-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

208 × 278 mm
brožovaná

Balart Maité

Keď sa drevená flauta s krásnym štíhlym telom
a ešte krajším koncertným hlasom stratí a dostane do rúk nahluchlého dedka, zistí, ako beží
svet. To nie je len snívať o tom, ako raz bude v
Indii zobúdzať kobry! Nielenže je označená
za staré drevo prežrané črvotočom, musí čeliť
omnoho väčším nebezpečenstvám. Dokáže žiť v
úplne inom svete? A čo koncertný umelec Ananás? Nájde svoju priateľku flautu?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Obrázková kniha,
rozprávka

Beletria pre
deti

167 × 225 mm
viazaná

96

Danišková
Zuzana

5

978-80-566-1443-3

Odporúčaná cena

Žáner

8,99 €

Knihy hier
a nápadov

Sekcia

Formát

Hobby

200 × 200 mm
brožovaná

Počet strán
56

Preklad
Jakub Kováč

Objavuj! - Dinosaury

Objavuj! - Slnečná sústava

Kolektív

Kolektív

Chceš sa dozvedieť, aký veľký bol argentinosaurus?
Alebo kde mal domov tyranosaurus? Objavuj dinosaurov a zisti viac! Malá kniha plná veľkých myšlienok! Nájdeš v nej množstvo prekvapivých faktov a
úžasných obrázkov vynikajúcej kvality.

Chceš vedieť, z čoho sú prstence Saturnu? Alebo ako
dlho by trval let na Pluto? Objavuj slnečnú sústavu a
zisti viac! Malá kniha plná veľkých myšlienok! Nájdeš v nej množstvo prekvapivých faktov a úžasných
obrázkov vynikajúcej kvality.

Vek
3

ISBN
978-80-566-1448-8

Počet strán
12

Séria
44 mačiek

Vek
4

ISBN
859-40-638-5991-7

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 270 mm
viazaná

192

Séria

Disney Princezná 4

Ľadové kráľovstvo 2 Príbeh podľa filmu

Čarovná Lienka a Čierny
Kocúr - Tajné zápisky

Kolektív

Kolektív

Else sa prihovára tajomný hlas! Spoločne s Annou, Kristoffom, Svenom a Olafom sa vydáva na
dobrodružnú cestu na sever, cez nepreniknuteľnú hmlu, do tajuplného neznáma. Práve tam,
ako Elsa verí, nájde odpovede na otázky týkajúce sa záhadnej histórie kráľovstva Arendelle
a zároveň odhalí pôvod svojich nadprirodzených
schopností. Kráľovstvo je v ohrození a času nie
je nazvyš…

Uchovaj všetky svoje tajomstvá v bezpečí! Zver
svoje sny, priania a plány Čarovnej Lienke,
Čiernemu Kocúrovi a všetkým ich úžasným
priateľom, a staň sa aj ty hrdinkou ich príbehov!
Dobrodružstvo sa začína!

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

64

Ľadové
královstvo

5

978-80-252-4756-3

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

150 × 210 mm
laminovaný poťah

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4744-0

11,99 €

Vychádza 29. 11. 2019

Vychádza 29. 11. 2019

Vezmi ma domov: Do
akej vody patrím?

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

96

Čarovná Lienka
a Čierny Kocúr

7

859-40-638-5976-4

9,99 €

Háro

Fortnite - 100%
neoficiálna príručka
Top 100

Režná Adela
Niekto má krivý nos, niekto nohy do O, ale náš
Aurel, ten má pleš. Ach, a páči sa mu susedka
Vlaďka. Aurel, rýchlo, už ide! Zožeň háro, zakry
pleš. A tak zháňa, skúša, preberá… a možno
Vlaďke ani iným na výzore až tak nezáleží. Nový
netradičný príbeh nielen pre deti od talentovanej ilustrátorky a autorky Adely Režnej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kolektív
Baví vás Fortnite? Chcete poznať 100 najlepších
vecí a zažiť pravý fortnitový ošiaľ? Tak na nič
nečakajte, spojte sa so svojím tímom a naskočte
na Battle Bus - hodiny tikajú a vaše radikálne
odpočítavanie najelpšej stovky sa začína!

Vychádza 13. 12. 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Encyklopédia

Populárno náučné pre deti

183 × 233 mm
viazaná

64

Nikoleta
Račková

9

978-80-566-1383-2

7,99 €

Encyklopédia

Populárno náučné pre deti

183 × 233 mm
viazaná

64

Nikoleta
Račková

9

978-80-566-1384-9

7,99 €

Internet

Počítače

148 × 210 mm
viazaná

64

Fortnite

8

978-80-252-4758-7

16
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Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

235 × 235 mm
viazaná

40

4

978-80-566-1410-5

8,99 €

17

Názov

Dotlače

Smradi 1

Dátum vydania
01/11/2019

EAN

Odporúčaná
cena

Boží bojovníci - Husitská
trilógia 2

7,99 €

Sapkowski Andrzej
Odporúčaná cena: 17,49 EUR

01/11/2019

8,99 €

Spirit Animals 5 – Zradné hlbiny

01/11/2019

7,99 €

Oliver - kocúr, ktorý zachránil Vianoce

01/11/2019

11,99 €

Charlie - mačiatko, ktoré zachránilo život

01/11/2019

11,99 €

Spirit Animals 3 – Pokrvné puto

01/11/2019

7,99 €

Angličtina za 24 dní

01/11/2019

11,99 €

Ako si vycvičiť rodičov

08/11/2019

8,99 €

Rodičia sa mi vymkli spod kontroly

08/11/2019

8,99 €

Kvapka šťastia v rannej káve

08/11/2019

12,49 €

Mach a Šebestová v škole

15/11/2019

9,99 €

Diamantový kôň

15/11/2019

10,99 €

Odvážny zajko

22/11/2019

7,99 €

Šťastie mi uniká pomedzi prsty

22/11/2019

12,99 €

Volali ma bitkár

22/11/2019

12,99 €

Tá hudba mi stále znie v hlave

22/11/2019

11,99 €

Blabey Aaron
Odporúčaná cena: 7,99 EUR
MÁME ZLÚ SPRÁVU. Nadišiel koniec sveta. DOBROU SPRÁVOU JE, že SMRADI sú späť a idú ho zachrániť! Budú si síce musieť „požičať“ raketu…
a v jednom skafandri nájdu čosi fakt NECHUTNÉ… A pán Piraňa mooožno zje priveľa fazuľových burrít… No bude to naozaj také ZLÉ? TAKÉ
zlé?! BUDE TO PRÍŠERNÉ. Je to malý krok pre Tak
trochu medzinárodnú hrdinskú ligu, ale VEĽKÝ
skok pre SMRADOV.

Druhý diel historicko-fantastickej série Husitská trilógia
od najúspešnejšieho poľského autora súčasnosti Andrzeja
Sapkowského. Roku Pána 1427 sa husitskí heretici usadili
v Prahe, odkiaľ pokračujú v boji proti mocným silám Rímskeho pápeža. Nie je to len odboj proti duchovenstvu, ale aj proti
šľachte, ktorá sa neváha postaviť do šíkov za cirkev. Husitskí
velitelia musia vzkriesiť dávnu sieť špehov, aby sa dokázali
pripraviť na nadchádzajúci boj o Sliezsko. Vojna však čoraz
rýchlejšie pohlcuje srdce Európy. Hrôzy vojny udupávajú
Reinmarove sny aj svetonázor. Pustil sa totiž do nebezpečnej
hry, na ktorej konci chce dosiahnuť svoju odvetu. Lenže osud
má s ním iné plány a Reinmar sa bude musieť rozhodnúť
medzi vecou, za ktorú bojuje, a láskou, ktorá ho ženie vpred.

Vychádza 10. 01. 2020

Vychádza 17. 01. 2020

Volám sa Anna

Je to vo hviezdach

Barber Lizzy
Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Darkeová Minnie
Odporúčaná cena: 14,99 EUR

Annu učili, že cnostný život je cesta k Bohu. Na
svoje osemnáste narodeniny sa však vzbúri proti
maminým pravidlám a navštívi najväčší floridský
zábavný park. Nikdy nemala dovolené tam ísť,
tak prečo, keď tam príde, sa jej všetko zdá známe?
Súvisí to so záhadným listom, ktorý dostane v ten
istý deň? Rosie zase vyrastala v tieni nezvestnej
sestry, ktorú si ledva pamätá, jej rodina je zničená
bezvýsledným pátraním po stratenom dieťati.
Teraz, na pätnáste výročie sestrinho zmiznutia,
sa naplno rozpúta mediálny cirkus a Rosie sa rozhodne odhaliť pravdu. Nájde odpoveď, prv než sa
jej rodina rozpadne?

Keď sa kamaráti z detstva Justine (skeptická racionalistka narodená v znamení Strelca) a Nick
(zasnený Vodnár, ktorý verí horoskopom) po
mnohých rokoch opäť stretnú, mohla by z toho
byť veľká láska. Aspoň Justine to tak cíti. Keďže
sa však Nick v tomto smere nijako neprejavuje
a navyše má priateľku, rozhodne sa Justine pomôcť osudu po svojom – upraví horoskopy v časopise, v ktorom pracuje, tak aby cez ne Nickovi
ukázala, ktorá žena je preňho tá správna. Nick
však nie je jediný Vodnár, ktorý sa riadi tým, čo
je napísané vo hviezdach...

Vychádza 17. 01. 2020

Vychádza 31. 01. 2020

Vychádza 05. 11. 2019

Pôjdem tam, kam pôjdeš ty
LaCour Nina
Odporúčaná cena: 11,99 EUR
V tú noc Ingrid sľúbila Caitlin: „Pôjdem tam, kam pôjdeš ty.“ Na druhý deň je však všetko inak. Ingridin náhly odchod zastihne Caitlin
nepripravenú. V novom živote bez umenia, smiechu, hudby a radostí, ktoré spolu zdieľali ako najlepšie kamarátky, nenachádza svoje
miesto. Nanešťastie tu po Ingrid niečo ostalo. Na papier zaznamenala tomuto svetu a ľuďom v ňom svoje bolestivé zbohom. Caitlin na
stránkach plných žiaľu odznova prežíva svoju obrovskú stratu a snaží sa nájsť nádej do budúcna. Pôjdem tam, kam pôjdeš ty je debutový
román Niny LaCour, autorky najlepšej tínedžerskej knihy roka 2018 Všetko je tak, ako má byť.

Nezabudnuteľný príbeh o strate a láske a vykúpení plný nádeje.

Vychádza 24. 01. 2020
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Nabudúce prinesieme

Malý biely koník
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