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Aktualita

Pozvánka na krst knihy
Ako sa dohovoriť s tigrom
Sme veľmi radi, že môžeme na Slovensku opäť privítať autorov Kamilu a Petra Kopsovcov, známych vďaka metóde
Životných máp, pomocou ktorej pomáhajú rodičom i pedagógom lepšie spoznať a dorozumieť sa s deťmi. Pri príležitosti vydania Ako sa dohovoriť s tigrom, tretieho titulu v rámci „tigrej“ edície venovaného komunikačným typom,
vás srdečne pozývame na krst, ktorý sa uskutoční 6. júna o 18:00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici 26
v Bratislave. Podujatím nás bude sprevádzať moderátor Dado Nagy a samotnú knihu príde pokrstiť minister školstva
Peter Plavčan, ktorý je fanúšikom metódy Životných máp a komunikačných typov.
Tešíme sa na vašu účasť.
Aktuálne informácie o podujatí nájdete na našom webe alebo Facebookových stránkach.
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Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

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

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
Na tejto adrese nie je možný osobný odber ani maloobchodný predaj.
Tento internetový obchod je určený len pre objednávky zákazníkov zo Slovenskej republiky.

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

Telefón

E-mail

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

eshop@albatrosmedia.sk
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V podstate som celkom v poriadku
Gail Honeymanová
Eleanor Olifantová je čudáčka. Nedbá na konvencie a je až príliš priamočiara. V spojení s nezvyčajným výzorom – zjazvené líce,
ekzém – to znamená, že Eleanor je samotárka bez priateľov. V starostlivo rozvrhnutom živote a s telefonátmi od „mamy“, ktorá
sedí vo väzení, jej zdanlivo nič nechýba. Všetko sa však zmení, ked sa Eleanor zaľúbi. Spolu s citmi naplno ožijú aj jej staré, dávno
potlačené rany. Až vtedy pochopí, že jediným liekom na bolestnú minulosť je otvoriť srdce priateľstvu…

Jediný spôsob ako prežiť je otvoriť svoje srdce.
Dojemný, zábavný a nepredvídateľný román o tom,
že je v poriadku nebyť úplne v poriadku.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

psychologický román

beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

360

–

1.

15+

978-80-259-0673-6

13,99 EUR

Zaklínač VI
Veža lastovičky
Andrzej Sapkowski

Vychádza 2. 6. 2017

V šiestej časti epopeje o zaklínačovom svete, ktorým zmietajú kruté vojny, nás magický rozprávač Sapkowski zavedie do chatrče
pustovníka, stratenej medzi močiarmi, kde sa ťažko ranená Ciri pomaly uzdravuje. Po jej stopách však vytrvalo pátrajú neľútostní
vrahovia z Nilfgaardu. Geraltova skupina sa vydá na nebezpečnú výpravu za druidmi, aby získala o nej informácie. Aj čarodejka
Jennefer ju chce zachrániť, no sama sa napokon takmer polomŕtva ocitne v rukách zlopovestného čarodejníka.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

448

–

1.

15+

978-80-259-0674-3

14,49 EUR

TOTO sme sa v červičej
škole neučili!

Kde je tá pravá lopta?

Simone Lia

Medvedík by si zo všetkého najviac želal krásnu loptu. Kde by ju len mohol nájsť? Asi to bude riadna fuška. Jedna guľatá vec je príliš veľká, druhá malá, ďalšia
veľmi ťažká… So žiadnou sa nedá hrať. Vie vôbec,
ako taká pravá lopta vyzerá?

Katarína Macurová

Cyril je červík. Má rád hnedú farbu, blato (lebo je
hnedé) a rád sa vŕta v blatovohnedej zemi. Keď Cyril
stretne Huga (tučného operenca, ktorý sa podobá na
kura, no myslí si o sebe, že je plameniak!), ocitne sa
zoči-voči svojej najdesivejšej nočnej more. Cyril má
dve možnosti. Prežiť alebo sa dať vcucnúť ako voľajaká špageta…

Humor, ktorý vám
zaručene vylepší deň.

Žáner

Sekcia

Formát

humor
pre deti

beletria
pre deti

130 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
192

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

–

1.

ISBN

7+ 978-80-56-60081-8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

235 × 210 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

ISBN

4+ 978-80-56-60086-3

Odporúčaná cena

7,99 EUR
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Kuracia čata
Druhá neplecha

Denník malého
Minecrafťáka

Doreen Cronin

Cube Kid

Drska, Mojka, Štoplík a Cmuky sú štyria členovia
Kuracej čaty a pred zobáčikmi im pristál ďalší veľký
prípad. Do hlavného štábu (pardon, do kurína) doletelo čudné modré kuriatko, tára čosi o nepozvanom
hosťovi vo vlastnom dome a štyria pípajúci detektívi
musia zistiť, kto tu robí neplechu. Ibaže na príbehu
modrého kuriatka niečo nesedí… a práve tento detail bude kľúčom k záhade!

Včera v noci som mal úplne živý sen.

Žáner

Sekcia

Formát

humor
pre deti

beletria
pre deti

150 × 200 mm
viazaná

Dedinčania vytvorili armádu a ja som bol jej súčasťou. Hľadel som Endermanovi priamo do očí. Odrazil
som šíp jedného kostlivca holými rukami. Kosil som
zombieov, ako keď farmár zberá repu. A na dovŕšenie
všetkého som poslal jedného creepera jedinou ranou
do neba. Áno, takým hrdinom chcem byť! Bol to ale
len sen…

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Doreen Cronin

1.

ISBN

8+ 978-80-564-0343-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

6,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

–

Minecraft –
Sprievodca
svetom prieskumníka

Minecraft –
Sprievodca
svetom osadníka

Kolektív autorov

Kolektív autorov

Vitajte v oficiálnom Sprievodcovi svetom prieskumníka, ktorý vám pomôže prežiť. Naučíte sa, kde nájsť
suroviny, ako si vyrobiť výbavu a ako sa ochrániť
pred nepriateľskými príšerami. Dozviete sa o rôznych
biómoch, ktoré čakajú na svoje objavenie, a o životne
dôležitých predmetoch, ktoré budete potrebovať,
aby ste prežili a uspeli. Vďaka osvedčeným radám,
informáciám a tipom od skúsených expertov z tímu
Mojang je toto najlepší sprievodca pre nových minecraftových prieskumníkov.

Víta vás oficiálny Sprievodca svetom osadníka, ktorý vás naučí všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste
postavili tie najpôsobivejšie stavby, o akých sa vám
doteraz len snívalo. Naučíte sa, ako si naplánovať
vlastnú stavbu a výhodne využiť vzhľad a typ krajiny.
Dozviete sa veľa o komponentoch a materiáloch, ale
aj o drobných detailoch, ktoré môžu z jednoduchej
stavby vytvoriť žiariaci klenot.Vďaka osvedčeným radám, informáciám a tipom od skúsených odborníkov
z tímu Mojang je toto najlepší sprievodca tvorivosťou
v Minecrafte.

Žáner

Sekcia

Formát

grafika
a design

beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

–

1.

ISBN

7+ 978-80-252-3938-4

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 EUR

grafika
a design

beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

96

Autá 3 –
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Legendárny Blesk McQueen si svojimi skúsenosťami,
vášňou pre automobilový šport a férovým správaním
získal uznanie na celom svete. Lenže čas bežal a na
scéne sa objavila nová generácia rýchlych a dravých
pretekárov. Bleska prepadnú pochybnosti, či ešte vôbec na automobilové okruhy patrí. Pravým miestom,
ktoré preverí jeho rýchlosť a srdce, budú ďalšie preteky o Piston Cup!

Filmový príbeh

Žáner

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

4

–

1.

ISBN

7+ 978-80-252-3937-7

Odporúčaná cena

11,99 EUR

Odporúčaná cena

9,99 EUR

Prečítaj si pútavý príbeh o nových dobrodružstvách
Bleska McQueena, vyfarbi si obrázky a nalep samolepky svojich obľúbených hrdinov! Podľa filmu
Autá 3!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

ISBN

8+ 978-80-566-0082-5

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Autá 3 –
Príbeh podľa ﬁlmu

obrázková
kniha

1.

1.

ISBN

5+ 978-80-252-3963-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

ISBN

5+ 978-80-252-3966-7

Odporúčaná cena

4,49 EUR
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Autá 3 –
Bezva kniha o autách

Autá 3 –
Zlatá kniha

Vnútri samolepky

Rýchlosť, dokonalé sústredenie, pracovitosť a férové správanie, to je tajomstvo úspechu Bleska
McQueena. Kráľa pretekárskych okruhov však čaká
nová výzva – zmeria si sily s úchvatnými pretekárskymi autami novej generácie. Prvýkrát v živote
sa legendárny šampión bude pýtať sám seba, či je
skutočne najrýchlejší. Je ešte preňho vo svete plnom
supermoderných technológií miesto?

Ste pripravení na ďalšie napínavé preteky o Piston
Cup? Vezmite si pastelky a pustite sa s Bleskom
McQueenom a jeho vernou partiou z Chladičových
kúpeľov do akcie plnej vône benzínu a spálenej
gumy! Prečítajte si príbeh o odhodlanom pretekárskom aute, ktoré sa nikdy nevzdá! V knižke nájdete
aj skvelé maľovanky a pestré samolepky.

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier
a nápadov

beletria
pre deti

240 × 330 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

1.

ISBN

3+ 978-80-252-3977-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

5,99 EUR

rozprávka

beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
96

Tomáš a jeho kamaráti –
Celý deň s Tomášom

Tomáš a jeho kamaráti –
Zábava na cesty

Tomáš, koľko je hodín? Chcete prežiť rušný deň na
ostrove Sodor spolu s Tomášom a jeho kamarátmi?
Môžete pritom pohybovať ručičkami Tomášových
hodín. Tik-tak! Je najvyšší čas vyraziť!

Kolektív autorov

Sekcia

Formát

–

1.

ISBN

4+ 978-80-252-3880-6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

210 × 280 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

–

Tomáš a jeho kamaráti –
Učíme sa s Tomášom –
čísla

Tomáš a jeho kamaráti –
Učíme sa s Tomášom –
farby

Počítajte spolu s Tomášom 1,2,3 a viac! Vďaka obrázkom s odklápacími okienkami sa budete mať na čo
pozerať a navyše sa s touto knihou naučíte aj počítať.

Naučte sa farby s Tomášom a jeho kamarátmi! Vďaka
obrázkom s odklápacími okienkami sa budete mať
na čo pozerať a navyše sa s touto knihou naučíte
poznávať farby.

Žáner
leporelo

Sekcia

Formát

populárno- 180 × 180 mm
-náučná pre deti leporelo

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
16

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

–

ISBN

5+ 978-80-252-3965-0

Odporúčaná cena

11,49 EUR

Cestovanie má určite každý rád! Ak sa chystáte na
prázdniny, von alebo na návštevu ku kamarátom
môžete si knižku vziať so sebou do ruky!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

1.

1.

ISBN

4+ 978-80-252-3881-3

Odporúčaná cena

Žáner

4,99 EUR

leporelo

Sekcia

Formát

populárno- 180 × 180 mm
-náučná pre deti leporelo

Vychádza 9. 6. 2017

Žáner

obrázková
populárno- 210 × 290 mm
kniha
-náučná pre deti leporelo

–

1.

4+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
16

–

1.

EAN

Odporúčaná cena

8594063858835

8,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

4+ 978-80-252-3879-0

4,99 EUR

5

Vychádza 9. 6. 2017

Priateľstvo
plné koláčikov 3

Winston: Hrdinstvo
ušľachtilého kocúra

Linda Chapmanová

Frauke Scheunemannová

Hannah zo všetkého najradšej pečie a sama srší skvelými nápadmi, ako ozvláštniť staré dobré recepty.
Možno aj vďaka tomu je ako stvorená do svojho obľúbeného televízneho programu Junior Brilliant Baker,
kde sa spolu so svojou vernou priateľkou Miou prihlási. Čomu však budú musieť čeliť, nikto netuší…

Takto si to kocúr Winston vôbec nepredstavoval!
Miesto radostného očakávania sviatkov s Kirou a rodinou Hagedornovcov si pokazí žalúdok. A to až tak
veľmi, že ho musia vziať na veterinárnu kliniku. Zvieraciemu vyšetrovateľovi sa to nepozdáva. Stopa ho
zavedie k obchodníkovi s lahôdkami, ktorého vitello
tonnato očividne obsahuje akúsi podozrivú prísadu.
Je to však rodinný priateľ! Čo za pračudesný prípad to
pred nimi stojí…

Žáner

Sekcia

Formát

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

–

1.

ISBN

7+ 978-80-56-60084-9

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 EUR

detektívka

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
248

–

Veselé schovávačky
s kúzelnou baterkou

Zábavné schovávačky
s kúzelnou baterkou

Emiliano Migliardo

Emiliano Migliardo

U morských panien, čarodejníc a ich priateľov je teda
riadny neporiadok! Faraón jazdí na skateboarde,
tučniak si brnká na gitare a astronaut hrá v kozmickej lodi golf. Dokážeš všetky tie bláznivé postavičky
nájsť? Pri pátraní ti pomôže čarovná baterka, ktorá
odhalí všetko, čo sa skrýva v tme!

U Zorra pomstiteľa, Robina Hooda a ich priateľov je
teda riadny neporiadok! Superman sa preháňa po
Koloseu, Santa Claus sa pridal k hasičom, psy lietajú
na metle a po New Yorku sa prechádza King-Kong.
Dokážeš všetky tie bláznivé postavičky nájsť? So
zábavnými schovávačkami zažiješ plno zábavy a vyskúšaš si svoj postreh. Pri pátraní ti pomôže čarovná
baterka, ktorá odhalí všetko, čo sa skrýva v tme!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

interaktívne populárno- 295 × 210 mm
knihy
-náučné pre deti krúžková

42

–

1.

ISBN

5+ 978-80-564-0274-0

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

interaktívne populárno- 295 × 210 mm
knihy
-náučné pre deti krúžková

7,49 EUR

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
42

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

8+ 978-80-00-04728-7

ISBN

7,99 EUR

Odporúčaná cena

5+ 978-80-564-0275-7

7,49 EUR

Piráti Karibiku –
Salazarova pomsta
Henry ako mladý kadet britského námorníctva zasvätil svoj život moru. Dúfa, že jedného dňa nájde Poseidónov trojzubec, magický predmet, ktorý svojmu majiteľovi umožňuje ovládať všetky oceány. Len pomocou trojzubca môže Henry vyslobodiť svojho
otca Willa Turnera spod hroznej kliatby. Carina, vynikajúca astronómka, rozlúštila veľké tajomstvo: mapa, z ktorej nedokáže čítať
žiadny muž a ktorá vedie rovno k Poseidónovmu trojzubcu, je ukrytá vo hviezdach. Carina hľadá trojzubec, aby dokázala svoje
vedecké schopnosti, no zároveň chce odhaliť záhadu svojho pôvodu. Ani kapitán Jack Sparrow by trojzubcom nepohrdol. Jeho
dávny nepriateľ, diabolský kapitán Salazar, unikol z väzenia a brázdi moria s odhodlaním zabiť každého piráta, ktorý mu príde do
cesty – vrátane Jacka. Pred útokom tohto chladnokrvného zabijaka môže kapitána Sparrowa zachrániť iba Poseidónov trojzubec.
Keď toto nezvyčajné trio spojí svoje sily, začína sa boj s časom. Buď nájdu trojzubec, alebo budú čeliť istej smrti. No ich výprava
už od začiatku vyzerá odsúdená na neúspech...

Môžete vidieť aj v kinách.

6

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo

beletria pre deti

134 × 202 mm brožovaná

168

–

1.

6+

978-80-252-3976-6

7,99 EUR
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LETNÉ PAPERBACKY
Čierne lekná
Michel Bussi
Toto je príbeh o trinástich dňoch v Giverny, dedine Clauda Moneta, ktoré sa začínajú aj končia vraždou. Jérôma Morvala, muža
posadnutého vášňou pre umenie a ženskú krásu, našli mŕtveho v potoku za záhradami. Vo vrecku mal pohľadnicu s Monetovými
leknami a na nej záhadné slová… Zdá sa, že stopy vedú k trom ženám: fenomenálnej jedenásťročnej maliarke, jej nebezpečne
príťažlivej učiteľke a k starej múdrej vdove. Každá z nich má nejaké tajomstvo. Čo všetko vedia o smrti Jérôma Morvala?

Dielo ocenené mnohými literárnymi cenami
od jedného z najpredávanejších
francúzskych autorov.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

360

–

1.

15+

978-80-267-0879-7

9,99 EUR

Mama klame
Michel Bussi

Vychádza 9. 6. 2017

Triapolročný Malone tvrdí školskému psychológovi Vasilovi, že jeho mama nie je jeho skutočná matka, a aj keď sa zdá, že to nie je
možné, psychológ mu verí. Lenže pamäť dieťaťa je nestála a spomienky rýchlo miznú. Vasile sa musí poponáhľať. Spočiatku pátra
na vlastnú päsť. Zistí, že Malone so sebou všade nosí plyšovú hračku Gutiho, s ktorou sa záhadným spôsobom rozpráva. Súvislosti
sú však čoraz podozrivejšie, a tak sa Vasile obráti na políciu.

Možno iba v krehkých
detských spomienkach sa ukrýva
temná pravda o svete dospelých.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

440

–

1.

15+

978-80-267-0880-3

9,99 EUR

Vážka
Michel Bussi
Vážka. Tajomná, krehká a nepolapiteľná. Ako bábätko, čo sa našlo jednej studenej decembrovej noci pri horiacom vraku lietadla.
Keď vysvitne, že v lietadle boli dve bábätká a identifikácia nie je možná, rozpúta sa o dieťa krutý boj dvoch rodín, bohatej a chudobnej. Štedro financovaný súkromný detektív pátra po identite tohto bábätka dlhých osemnásť rokov. Krutá rodinná dráma
živená klamstvom, manipuláciou a zločinom sa zvrhne na šokujúcich okolnostiach, pri ktorých veľké peniaze nehrajú rolu.

Napínavá detektívka so šokujúcim rozuzlením.
Kto je vlastne bábätko, ktoré sa ako jediné
zachránilo pri havárii lietadla?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

424

–

1.

15+

978-80-267-0881-0

9,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Sila Poppy Pendlovej
Natasha Lowe
Poppy Pendlová sa narodila na podlahe pekárne Patisserie Marie Claire v malom mestečku Potts Bottom. Keď ako bábätko začala
znenazdajky predvádzať rôzne čary, jej rodičia si uvedomili, že ich sen sa splnil – ich dcéra zdedila rodinný dar. Ako však Poppy
rastie, nie je vôbec nadšená zo svojich čarodejníckych schopností. Hoci zdedila výnimočný dar mágie po svojej praprastarej mame
Mabel a chodí do exkluzívnej čarodejníckej školy, ona nadovšetko túži stať sa pekárkou. Musí vziať veci do svojich rúk.

O tom, že na ceste za svojím snom môžeme naraziť
na obrovské prekážky. Dôležité je sa nevzdať
a nechať si dovoliť priateľom pomôcť nám.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

264

–

1.

8+

978-80-564-0342-6

9,99 EUR

Na konci samoty

Vychádza 2. 6. 2017

Benedict Wells
Julesovo bezstarostné detstvo tragicky naruší náhla smrť rodičov. Spolu so svojimi dvoma súrodencami odchádza do internátnej školy. Jules je bolestne uzavretý vo svojom vnútornom svete,
kým si vedľa neho do lavice nesadne červenovlasá Alva. Spája ich čosi oveľa viac než len obyčajné
priateľstvo, no na prahu dospelosti sa ich cesty rozdelia. Opäť sa stretnú až po rokoch. Zdá sa,
že konečne prišiel čas naplniť vzájomnú lásku a vynahradiť si dlhé obdobie odlúčenia, no ťažká
minulosť ich opäť akosi doženie…

„Pohnuté detstvo je ako neviditeľný nepriateľ –
nikdy neviete, kedy zaútočí.“

Kniha získala Literárnu cenu
Európskej únie za rok 2016.

Román o samote, utrpení a priepastiach spôsobených
životom, ktorý vás privedie k sladkotrpkému poznaniu
o pominuteľnosti bytia.

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

psychologický román,
svetová beletria

beletria pre dospelých

120 × 185 mm viazaná

312

–

1.

15+

978-80-566-0085-6

12,49 EUR

Distri Jún 2017

Raťafák Malone 1:
Najväčší klamár na svete
Barry Hutchison
Odvtedy, čo Raťafáka sestra Jodie strčila do stroja na pravdu v čudnom obchode, kde nepredávali nič iné, iba nakladané cibuľkové čipsy, nedokáže klamať. Jeho klamstvá sú už známe (takmer) na celom svete. Vďaka nemu všetci vedia, že psy od džemu
vybuchujú a že jeho sestra Jodie vyjedá kontajnery. To, že nedokáže klamať, je VEĽKÝ problém, lebo nie je schopný prestať tárať
o otcovom mizernom románe, strýkových polnočných výletoch a Jodinom zozname piatich najsuper chalanov.

Nová séria pre fanúšikov Barryho Trappneho.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

humor pre deti

beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

192

–

1.

9+

978-80-56-60088-7

7,99 EUR

Štrnásťroční
Zuzana Štelbaská

Vychádza 16. 6. 2017

Keď má niekto štrnásť a na tvári hnusné červené vyrážky, je presvedčený, že život nestojí za nič.
Alebo keď je sirota a v hlave mu víria tisíce nezodpovedaných otázok, mohol by byť zatrpknutý.
Ale keď má niekto štrnásť, okolo zúri vojna a on sa trasie o život svojich najbližších, vyrážky nerieši. A o tom je táto knižka – o láske, nádeji a priateľstve. O tom, že vždy je niekto, komu na tebe
záleží a kto ti pomôže vyrovnať sa s realitou, aj keď sa ti zdá, že si v koncoch.

Druhá kniha poviedok od Zuzany Štelbaskej.
Pre teenagerov, ktorí možno netušia,
že vždy pri sebe majú niekoho, komu na nich záleží.

OD ŠTRNÁSŤROČNÝCH…

„Nepredvídatelná, pútavá, veselá a mladá…
taká je. Ako my v našom veku.
Viete, to je ako ked zrazu spoznáte svoje druhé ja.
Prežívate cítite všetko rovnako. Prirastie vám to srdcu.“
Kika

„Páčila sa mi celá kniha, hlavne to, že sú poviedky napísané v rôznych obdobiach.
V Milote sa nájde veľa dievčat, Gregor ma celý cas držal v napätí apri Cyrilovi som bol
úplne zaujatý podzemným svetom, ktorom nič nedávalo zmysel.
A čo sa stalo so Želkou? To by som fakt chcel vediet...“
David

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

príbehy detí

beletria pre deti

130 × 200 mm viazaná

176

–

1.

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-5660-089-4

7,99 EUR

9

Vychádza 16. 6. 2017

Janka a Tomáš – Nápady a recepty
Jana Šebová a Tomáš Šebo
Milovaní predstavitelia jednej z najpopulárnejších televíznych relácií pre deti, Janka a Tomáš Šebovci zo Zázračn plnú zaujímavých nápadov a receptov. Nájdete v nej nielen ich
ch
ného ateliéru RTVS, prinášajú nádhernú knih
knihu
niká. O výnimočnú
vý
kú
obľúbené recepty a tvorivé postupy, ale aj kapi
kapitolu o tom, ako relácia vlastne vzniká.
grafickú
ovensk grafička Mária
M Rojko.
podobu sa postarala talentovaná slovenská

10
0
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ȚN̞ͨF̰͜ºM
BŘ Q̰͜Q̰͔W̲͘ ͦF̫͜FW
J̫ͭͭ
vvJJ̫ͭ
õõvJ
½õv
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Knižka jee určená všetkým dievčatám a chlapcom, ktorí majú chuť zažiť veľké tvorivé
dobrodružstvo.
Janka a Tomáš zo Zázračného ateliéru v nej vyrábajú hračky, bábky,
dobrodru
u
mňamkové
mňamko
o dobrôtky, skrátka, všelijaké krásne veci, ktoré môžu poslúžiť aj ako milý
„vlastnoručný“
darček. Samozrejme, nechýba presný popis, čo budeme potrebovať
„vlastno
r
treba
a ako tre
e postupovať.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

kniha hier a nápadov

populárno-náučné pre deti

200 × 250 mm

96

–

1.

9+

978-80-56-60087-0

12,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Vychádza 23. 6. 2017

Autá 3 –
Obrazový sprievodca
Kolektív autorov
Pripojte sa k legendárnemu Bleskovi McQueenovi pri
jeho ďalšom dobrodružstve! Zoznámte sa so všetkými dôležitými postavami, ktoré vystupujú v novom
filme Autá 3. Prečítajte si o pretekároch novej generácie! Naučte sa tréningové triky a spoznajte fascinujúce fakty zo sveta automobilových súťaží.

Žáner

Sekcia

Formát

Chceli by ste zažiť dobrodružstvo pri svite polárnej
žiary? Vezmite si farbičky a spolu s kráľovnou Elsou,
princeznou Annou a ich priateľmi sa vydajte na cestu
za magickou polárnou žiarou.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 195 × 255 mm
encyklopédia -náučná
pre deti
viazaná

Vychádza 30. 6. 2017

Ľadové kráľovstvo –
Bezva kniha
o polárnej žiare

64

–

1.

ISBN

5+ 978-80-252-3973-5

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

9,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

240 × 330 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
48

–

Littlest Pet Shop –
Maľovanky

Máša a medveď –
Maľovanky

Vrhnite sa do úžasnej zábavy s Blythe a jej zvieracími
kamarátmi. Vezmite si do rúk svoje obľúbené farbičky alebo fixky a vyfarbite obrázky kúzelných priateľov
z Littlest Pet Shop.

Zabavte sa pri maľovaní s Mášou a jej chlpatým kamarátom Miškom. Pripravte si pastelky alebo fixky
a vyfarbite obrázky veselými farbami.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

3+

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

8594063858798

3,99 EUR

hobby

hobby

205 × 295 mm
brožovaná

1.

ISBN

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

Odporúčaná cena

5+ 978-80-252-4001-4

3+

5,99 EUR

EAN

Odporúčaná cena

8594063858804

2,99 EUR

Caraval
Stephanie Garberová
Ak ste o Caravale počuli čokoľvek, nevyrovná sa to skutočnosti. Je to viac ako hra. Je to mágia! Scarlett ho chcela vždy zažiť a tento
rok konečne dostala pozvánku. Lenže vzápätí jej sestru Tellu unesie tajomný režisér celého predstavenia. Niet sa čoho báť, Caraval
je predsa iba ilúzia... Ale čo ak nie? Nech už je to akokoľvek, Scarlett ním musí prejsť aj so zlomeným srdcom a nájsť sestru, kým
sa spustí nebezpečný dominový efekt následkov a navždy ju stratí.

Jeden z najočakávanejších young adult titulov
minulého roka aj v slovenčine!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra pre dievčatá

beletria pre deti

140 × 205 mm viazaná

400

–

1.

12+

978-80-252-4011-3

11,99 EUR

12

Distri Jún 2017

VYBERÁME Z JÚNOVÉHO VÝPREDAJA

Nemám žiadne meno

Zdravá strava pre diabetikov
a nielen pre nich

Lifting zadarmo

Blanka Neoralová

Odporúčaná cena 9,99 EUR

Odporúčaná cena 6,99 EUR

Odporúčaná cena 7,99 EUR

Cena po zľave 5,00 EUR

Cena po zľave 5,49 EUR

Cena po zľave 4,80 EUR

Doba ľadová 3D

Krtko – veselé puzzle

Inheritance

Odporúčaná cena 11,99 EUR

Zdeněk Miler

Christopher Paolini

Cena po zľave 6,00 EUR

Odporúčaná cena 13,49 EUR

Odporúčaná cena 17,99 EUR

Cena po zľave 8,10 EUR

Cena po zľave 12,60 EUR

Ta dala mamka,
ta dala dcérku

Zlovestná jeseň

Anička pri mori

G. M. Mallietová

Ivana Peroutková

Vojtech Majling

Odporúčaná cena 10,99 EUR

Odporúčaná cena 7,90 EUR

Odporúčaná cena 19,09 EUR

Cena po zľave 8,90 EUR

Cena po zľave 4,60 EUR

Bronislava Janečková,
Dagmar Hilarová

Heike Höﬂer

Cena po zľave 15,30 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

13

Vychádza 1. 6. 2017

Kouzla z květin

Fénixové českých zámků

Decentní Dostupné Dekorace

Petr Janoch

Martina Šedová

Kniha dokumentuje výjimečné počiny neobyčejných lidí, kteří měli tu odvahu a vrhli se do opravy
zchátralých českých zámků. Každý zámek je unikátní, stejně jako jednotliví vlastníci: podnikatel
s dostatkem financí, soukromý pivovar či obchodnice s luxusním nábytkem. Jedno je však všechny
spojuje: snaha zachránit dědictví našich předků.

Květiny patří k tomu nejkrásnějšímu, co příroda
vytvořila, a kouzlení z květin – tedy tvorba květinových dekorací – vnese do vašeho domova nejen
kousek skutečné přírody, ale i dotek ročního období,
ve všech aranžmá jsou totiž užity sezónní rostlinky. Obohatí vás i o procházky do přírody, materiál
je totiž nejlépe osobně a vlastnoručně nasbírat!
Originální publikace krok za krokem popisuje, jak
vytvářet originální dekorace pro různé příležitosti
z běžně dostupných květin a dalších materiálů, a to
po celý rok.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Foto

Vydání

knihy her
a nápadů

příroda
a zahrada

205 × 205 mm
vázaná

104

Lenka
Foltýnová

1

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

tuzemské
průvodce

cestování

148 × 210 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
112

–

Víš, že tě miluju?

Za zavřenými dveřmi

Estelle Maskame

B. A. Paris

Seznámit se s novou rodinou vlastního otce, kterého
jste neviděli několik let, to nezní jako lákavé prázdniny v Kalifornii! Eden se potkává se třemi nevlastními bratry, z nichž ten nejstarší je černou ovcí rodiny
a od začátku s ním naráží na komunikační problémy.
Čím víc se jej snaží pochopit a najít k němu cestu,
tím je jí jasnější, že k němu cítí mnohem víc. Tyler je
ale složitá osobnost a jednoduché to s ním opravdu
nebude.

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

Žánr
romantika

Vychádza 5. 6. 2017

Věk

12+ 978-80-7448-069-0

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
brožovaná

352

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-253-3218-4

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

thriller

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie pro 130 × 200 mm
dospělé
vázaná

264

Bylinky české zahrádky

Zelená kosmetika

Příručka pro pěstitele,
bylinkáře i kuchaře

Michaela Suchá

Vše, co potřebujete vědět o bylinkách a jejich
zpracování. Zahradních i volně rostoucích. Popisy,
léčivé či chuťové vlastnosti, požadavky potřebné
k růstu, jak a v čem je pěstovat. A to jak klasické
„kuchyňské“ bylinky, tak i léčivky vhodné pro přípravu přírodních léčiv. Bylinkám volně rostoucím
se autorka věnuje v části řazené podle jednotlivých
měsíců, podle období, kdy jsou vhodné ke sběru.
V knize naleznete velké množství receptů na čaje,
sirupy, bylinkové soli a další přípravky do kuchyně.

hobby

14

Obor

Formát

hobby

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-253-3213-9

Věk

ISBN

7,99 EUR

Doporučená cena

15+ 978-80-267-0878-0

11,99 EUR

Tato kniha vznikla z touhy po kosmetice, kterou si
doma vyrobíte s láskou a za použití surovin, které
vyhovují právě vám a které jsou v České republice
snadno dostupné. Jejím cílem je ukázat, že v jednoduchosti je krása a v přírodních surovinách velká
síla. Pojďme se spolu vydat na cestu malé kosmetické alchymie. Společně připravíme pleťové masky,
krémy, tělová mléka, peelingy i osvěžující kosmetické vody. Stačí jen otevřít tuhle knihu a nechat se
vtáhnout do světa přírodních vůní a účinků.

Petra Rubášová

Žánr

1

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1517-6

Doporučená cena

11,99 EUR

Žánr
hobby

Obor

Formát

hobby

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-264-1516-9

15,49 EUR
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Cesta vojáka

Špion za miliardu dolarů

Příběh českého výsadkáře:
Od výcviku po zahraniční mise

David E. Hoffman
Šéf moskevské rezidentury CIA tankuje benzín, když
mu neznámý muž vhodí na sedadlo obálku. To byl
první kontakt, který navázal Adolf Tolkačev, špičkový konstruktér leteckých radarů, s nepřátelskou
stranou. I přes velká rizika se rozbíhá nebezpečná
spolupráce. Tajná setkání na nejneuvěřitelnějších
místech, složité šifry, mrtvé schránky, špionážní kamery a další rekvizity. Bude to stačit, aby Američané
ochránili svůj zdroj i vlastní lidi?

Michal Černý
Kniha Cesta vojáka představuje osobní příběh, ve
kterém autor zachytil svou vlastní cestu – od své
motivace pro vstup do armády přes zážitky během
základní vojenské služby až po tvrdý výcvik a mnohaleté působení ve službě jako profesionální voják,
během které se zúčastnil i čtyř misí v Afghánistánu.
Ve své knize zachytil nejen život v armádě, tvrdou
dřinu a povinnosti, které vojenská služba obnáší, ale
i osobní život táty a manžela.

Žánr
životopis,
military

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

168

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1519-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Thorgal 11 –
Tanatlokovy oči

Počet stran Ilustrace Vydání
360

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

14+ 978-80-264-1518-3

15,49 EUR

Star Wars
Rok za rokem
Obrazová kronika

Jean Van Hamme

Kolektiv autorů

Žánr

Obor

Formát

komiks

beletrie
pro děti

210 × 295 mm
brožovaná

Od roku 1977 jsou Star Wars stálou součástí populární kultury a celosvětovým fenoménem, který
přetrval čtyři desetiletí. Tato chronologická kronika
předkládá úplnou historii Star Wars včetně nejnovějších přírůstků do jejich světa, jako jsou filmy Síla
se probouzí a Rogue One.

Počet stran Ilustrace Vydání
48

Grzegorz
Rosinski

Vychádza 5. 6. 2017

Pokračování nejúspěšnější evropské fantasy série!
Čtyřdílný cyklus Země Qaa je nejpůsobivějším příběhem ságy o Thorgalovi. Ponořte se do souboje
dvou bohů, moudrého Tanatloka a krvežíznivého
Ogotaje, dvou mužů, kteří jsou ve skutečnosti
prastarými členy posádky kosmické lodi, vracející
se na Zem. Nelehkým úkolem Thorgalovy družiny
je porazit boha Ogotaje. Thorgal však netuší, jak
osudový vztah s Ogotajem sdílí.

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

9+

978-80-252-3984-1

6,99 EUR

sci-fi

Obor

Formát

beletrie 252 × 301 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
368

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-252-3904-9

28,49 EUR

Kosmonaut z Čech
Jaroslav Kalfař
Kam nemůžeš poslat sondu, tam pošli člověka. Tím se řídila malá země z Evropy, když se ve sluneční soustavě objevil podivný oblak, slibující
odhalení mnohých tajemství vesmíru. Stane se kosmonaut Jakub Procházka nejslavnějším mužem na Zemi? Nebo je celý projekt předem odsouzený k nezdaru – ať už pro neznámou podstatu oblaku, nebo proto, že si s sebou Jakub vedle vědeckých zkušeností veze i břímě minulosti?
A dozvíme se, zda jsme ve vesmíru sami?

„Jako Hrabal nebo Škvorecký,“
hlásají česká média.
Mladý Čech svým románem ohromil USA,
teď s ním míří domů!

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Překlad

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

román

beletrie
pro dospělé

130 × 200 mm vázaná

320

Veronika Volhejnová

1

15+

978-80-259-0670-5

11,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Vychádza 8. 6. 2017

Ego je váš nepřítel

Hořící měsíc

Jak zkrotit přebujelé já
a prosadit se

Jo Watsonová

Ryan Holiday
Autor ve své zatím nejlepší knize rozebírá ego,
které je nepřítelem všeho, co opravdu chceme
dokázat. Snaží se pomoci potlačit ego dřív, než nás
zlozvyky z něj plynoucí svedou na scestí, a ukazuje,
jak různá úroveň přebujelosti ega ovlivňuje úspěch
člověka a jeho schopnost prosadit se. Člověk má
sklon se přeceňovat a zveličovat své ambice… o to
bolestnější pak bývají jeho pády. Kniha poskytuje
návod, jak postupovat, aby ego nebránilo člověku
v jeho rozvoji a dovedlo ho na cestu pokory a vnitřní disciplíny.

Žánr
osobní
rozvoj

Vychádza 12. 6. 2017

Když Lilly ve svatební den opustí snoubenec,
zhroutí se jí celý svět. Její pečlivě naplánovaný,
dokonalý život se roztříští na tisíc kousků a Lilly
z minuty na minutu neví, co dál. Rozhodne se proto impulsivně nastoupit do letadla a odletět sama
na líbánky do Thajska. To ještě netuší, jaká vzrušující cesta plná poznání, nečekaného dobrodružství
a možná i nové lásky ji čeká.

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

kariéra
165 × 235 mm
a osobní rozvoj brožovaná

176

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-498-1

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
272

–

Život je raut

Rok s retrívrem

Daniela Hannová, Jana Patočková
a Hannah Saleh

Dan Materna a Veronika
Souralová

Jsme jediný upřímný foodblog. Jsme jako Sex ve
městě, kdyby Carrie a spol. žily v Praze na pokraji
nervovýho zhroucení. Utopenec je naše makronka
a pivo je naše šampaňský. Socio-kulturní souvislosti,
návraty do dětství v jídelnách a před televizí, glosování nad svíčkou, ranní cesty domů se smažákem
v ruce. Štěstí i smutek doprovázející chlebíčky a bohemku. Život je raut, na který nás nikdo nepozval.
I přesto jsme přišly. Hannah, Jana, Daniela. Holky
z vývařovny.

Psí smečka, to jsou zlatí retrívři Rupert, Tedík a Oliver. Přidejte k nim kluka Kryštofa a máte po celý
rok zaděláno na všelijaká dobrodružství a rošťárny.
Na jaře s našimi hrdiny navštívíte štěňátka a vyrazíte do zoo, v létě poznáte Psí ostrov, na podzim si
zaplavete v listí a v zimě postavíte iglú. A to není
zdaleka všechno, ba právě naopak! Kniha plná
krásných fotografií a milých příběhů potěší dětské
i dospělé čtenáře.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

eseje,
zdraví
150 × 205 mm
moderní žena a životní styl
vázaná

144

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1515-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

příběhy
o zvířatech

beletrie
pro děti

210 × 297 mm
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
104

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-704-4

11,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

8+

978-80-264-1520-6

11,99 EUR

Náklaďáky Volvo
Erlend Loe
Náklaďáky Volvo jsou pokračováním úspěšného románu Doppler a líčí osudy stejného hlavního hrdiny a stejného losa na cestě Värmlandem.
Doppler se tu setkává se skautem, který prospal venku dvacet pět tisíc nocí, a se stařenkou holdující marihuaně, která chce změnit svět. I tento
Loeův román nabízí velkolepou rozpustilou zábavu, v níž specifický loeovský tón souzní s úsměvným naivismem a melancholickou závažností.

Vtipný a lehce absurdní román o tom,
kam v životě může vést píle a zodpovědnost.

16

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Překlad

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

román

beletrie
pro dospělé

130 × 200 mm vázaná

232

–

1

15+

978-80-7473-558-5

9,99 EUR
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Get the Louk:
# je to na tobě

Kultura Kaizen
Změňte pohled na svůj
business a dosáhněte
průlomových výsledků

Lucie Dejmková
Tohle není tutoriál! Žádné návody, instrukce či
hotová řešení. Líčení nemá pevně daná pravidla,
tak se nebojte vyzkoušet zdánlivě nemožné! Tohle
je knížka pro holky, dívky, ženy, maminky a klidně
i babičky. Lucie Dejmková, známá také jako Lou,
autorka neuvěřitelně kreativního blogu Get the
Louk, který si právem zaslouží titul „beauty blog
roku“, v knize neradí, čím při líčení začít a jak postupovat, ale podpoří vás v hledání svobody a inspirace.

Žánr

Obor

Formát

Jon Miller, Mike Wroblewski
a Jaime Villafuerte
Tato kniha, kterou společně napsali vedoucí osobnosti Kaizen Institutu, vysvětluje, jak vytvořit
adaptivní, profesně excelentní a udržitelnou organizaci pomocí využití klíčových hodnot kaizenu.
Prověřené metody popsané v knize významně
zvýší vaše šance uspět při zavádění kultury kaizen.
Díky knize pochopíte, co je vlastně kultura kaizen,
proč ji potřebujeme, jak ji dlouhodobě udržovat
a jak ji proměnit v konkurenční výhodu.

Počet stran Ilustrace Vydání

zdraví
167 × 225 mm
moderní žena a životní
styl
vázaná

176

–

1

Věk

ISBN

13+ 978-80-265-0619-5

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

knihovna
byznys
167 × 225 mm
světového byznysu a ekonomie
vázaná

11,99 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
248

–

Mořský detektiv

Gena Showalterová

Mark Douglas-Home

Kdyby Alence Bellové někdo řekl, že se jí úderem srdce změní život, vysmála by se mu. Přesně to se ale
stalo. Jedno mrknutí, jeden nádech, jedna sekunda.
A všechno, co znala a milovala, bylo pryč! Její otec
měl pravdu, příšery existují. Aby pomstila svou rodinu, musí se naučit bojovat. Aby přežila, musí věřit
Coleovi Hollandovi, tomu největšímu rebelovi ze
všech. I on ale skrývá tajemství, které je možná nebezpečnější než samotné zombie.

Cal McGill je oceánograf s obskurní zálibou v mořských proudech a plovoucích tělesech, mrtvoly
nevyjímaje. Když natrefí na špinavou otrhanou
holku, nechce nic slyšet. Jenže ona mu vypráví
o kamarádce, jejíž mrtvolu před třemi lety vylovili
u skotského pobřeží. Záhadná smrt cizí dívky ale
není jedinou, která Calovi nedá spát. Užijte si první
z řady detektivek plných soli, ale i lidských vášní,
zločinů a napětí.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
brožovaná

fantasy

328

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-253-3217-7

Doporučená cena

Žánr

10,79 EUR

detektivka

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
Tereza
Vlášková

344

Věk

ISBN

Doporučená cena

18+ 978-80-265-0618-8

18,49 EUR

Vychádza 15. 6. 2017

Alenka v říši zombií

1

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-259-0671-2

11,99 EUR

Osm
Radka Třeštíková
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená mladá dívka. Michaela zůstává v bezvědomí a policie je při vyšetřování bezradná. Kdo čin
spáchal a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo z rodiny, kde hlídala děti? Vysvětlení nepřichází ani po probuzení z kómatu. Michaela
si totiž osudný den nepamatuje. A co víc, nepamatuje si ani poslední rok svého života. Rok, který začal tak nevinně, ale všem zamíchal životy
a skončil pokusem o vraždu.

dop
ddoplnit
do
oplniit malou maketu
maakkeetu knihy Bábovky
hy
Bábovkky

Tak trochu jiný detektivní román
od autorky bestselleru Bábovky.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

psychologický román

beletrie
pro dospělé

125 × 205 mm vázaná

384

–

1

15+

978-80-267-0883-4

14,49 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk
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Vychádza 15. 6. 2017

Hry pro malé cestovatele

Muslimská dívka

Naděžda Kalábová

Zpověď dospívající dívky

Užitečná pomůcka na dlouhé cesty autem, vlakem,
letadlem či autobusem! Jednoduché úkoly, otázky, hádanky a hry děti nejen zabaví, ale přispějí
k rozvoji jejich schopností a dovedností. Procvičí si
vyjadřování, slovní zásobu, schopnost formulovat
vlastní myšlenky, řešit určité situace nebo naslouchat druhým. Hry jsou určeny pro děti mladšího
školního věku. Mohou je hrát samy nebo společně
s dospělými.

Amání Al-Chatátba

Žánr

Obor

Formát

Vychádza 19. 6. 2017

populárně- 165 × 235 mm
knihy her
a nápadů -naučné pro děti brožovaná

Kniha od zakladatelky webu MuslimGirl.com vypráví o nelehkém dospívání, které zažívala jako
americká muslimka v období po 11. září, během
nekonečné války proti terorismu a v éře Trumpova příležitostného rasismu. Z webového projektu
MuslimGirl.com se stal kulturní fenomén a v současnosti se k němu upíná pozornost značné části
internetového světa. Memoáry zakladatelky portálu MuslimGirl.com poprvé v knižní podobě!

Počet stran Ilustrace Vydání
136

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

7+

978-80-253-3219-1

6,99 EUR

politika

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 190 mm
pro dospělé
vázaná

192

Elitní sniper: Neviditelný

Výlety za šiframi

Don Mann a Ralph Pezzullo

Praha a Středočeský kraj

V dalším pokračování dějem nabité akční série Elitní sniper je přísně tajná skupina elitních bojovníků
nucena zapojit se do mexických drogových válek.
Když je v Ciudad de México zavražděna americká
diplomatka přízračným sniperem, musí se Pope
obrátit na vysloužilého operativce Delta Force
Daniela Crosswhitea a nejnovějšího hrdinu Elitního snipera, bývalého příslušníka zelených baretů
Chance Vaughta.

Jan Pohunek
a kolektiv Cryptomania

Žánr
thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

–

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1528-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

tuzemské
průvodce

cestování

145 × 210 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
104

–

Odplata

Čekání na Bojanglese

Steffen Jacobsen

Olivier Bourdeaut

V kodaňském zábavním parku Tivoli odpálí sebevražedný atentátník bombu a zavraždí tak
1241 lidí. Do parku ho zadem pustí nic netušící
pákistánská dívka Ain. Po několika měsících se
Ain spojí s Lene Jensenovou, policejní komisařkou,
a tvrdí jí, že ji někdo sleduje. Během telefonátu
skočí pod přijíždějící vlak a zemře. Lene nevěří, že
šlo o sebevraždu, a na vlastní pěst se pouští do
pátrání. Stopy však vedou hlouběji do nitra teroristické organizace, která plánuje zaútočit během
kodaňského summitu.

„Nikdy jsem nepochopil proč, ale otec matce nikdy
neříkal jedním jménem déle než dva dny po sobě.
I když se jí některá jména omrzela dříve a jiná později, tenhle zvyk měla ráda.“ Příběh poněkud extravagantní rodiny vypráví chlapec, který objevil otcův
deník, v němž zaznamenal, jak se bláznivě zamiloval do jeho matky. Do ženy milující tanec a zábavu,
ale se sklony k šílenství. Humorný i dojemný příběh
uchvátil nejprve Francii a nyní dobývá svět.

Žánr
thriller

18

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
440

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-705-1

9,99 EUR

Turistický průvodce či hra? Obojí! Výlety za šiframi
představují úplně nový koncept průvodce, který propojuje knihu s online herním systémem. Autoři pro
vás naplánovali tři výlety s příběhem, ale jejich konkrétní trasu vám neprozradí. Začátek trasy zjistíte
v knize. A jak dojdete do cíle? Budete muset vyluštit
šifry, získat heslo a zadat ho do online herního systému, který vás pošle na další místo. Po dohrání hry
se můžete nechat inspirovat tipy na výlety po okolí.

Počet stran Ilustrace Vydání
424

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-560-8

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

román,
humor

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
168

Jovanka
Šotolová

1

Věk

EAN

Doporučená cena

13+

8594050423275

19,99 EUR

Věk

EAN

Doporučená cena

15+ 978-80-259-0675-0

9,99 EUR
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Myšlenkový graf
Jak radikálně zvýšit
výkon vašeho mozku

Čtyřtýdenní program
na vyčištění vašeho mozku
Michelle Schoffro-Cook

Tony Buzan, Jennifer Goddard
a Jorge Castaneda

Jak ochránit a povzbudit náš nejdůležitější orgán?
Kniha, kterou držíte v rukou, přináší program, který
vám umožní připravit vašemu mozku co nejpříznivější prostředí a – což je naprosto úžasné – musíte
pro to obětovat pouhou minutu denně.

Myšlenkový graf vychází z veleúspěšných myšlenkových map, které ideálně doplňuje a navazuje na
ně. Myšlenkové mapy pomáhají dnes už milionům
lidí na celém světě a myšlenkový graf dovádí potenciál tohoto konceptu k dokonalosti.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

400

Vychádza 22. 6. 2017

Nastartujte mozek
za 60 sekund

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0621-8

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

kariéra
167 × 225 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

14,49 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
200

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-265-0620-1

14,49 EUR

Zloději knih
Anders Rydell
Novinář Anders Rydell se vydal po stopách Zlodějů knih. V honu za ztracenými velkými institucionálními i drobnými soukromými knihovnami,
které nacisté vyrabovali, aby shromáždili co největší množství informací o „nepřátelích říše“. Rydell procestoval Evropu křížem krážem a pátral
po osudu knih, které byly pro své majitele a komunity čtenářů nenahraditelné. A stejně jako oni, ani mnohé z těchto knihoven válku nepřežily.

Příběh zmizelých knih, které nacisté
ukradli během 2. světové války.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Překlad

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

světová historie

historie
a military

135 × 190 mm vázaná

488

–

1

15+

978-80-7473-559-2

16,49 EUR

Anička u moře
(audiokniha pro děti)

Bernard Minier

Ivana Peroutková

Les a mlha, kam se podíváš. Místo, kde každý
zná každého a kde soukromí je jenom iluze. To je
malý ostrov Glass Island, kde žije šestnáctiletý
Henry a kde byla zavražděná jeho přítelkyně. Kdo
je vrahem? Pro obyvatele ostrova se Henry stává
hlavním podezřelým a bedlivě ho sledují na každém kroku. Cítí jejich nenávist. Cítí, že chtějí jeho
kůži… Jeho svět se stává nebezpečný, temný a pořádně zkurvený.

Anička odlétá se svými rodiči na krátké prázdniny
do Egypta. Bere si s sebou opět svůj deník a je plná
očekávání, co všechno v neznámé exotické zemi
prožije. Na prázdninách si Anička najde novou
kamarádku a pozná i zajímavosti Egypta. Nejúžasnější zážitek ji čeká při potápění v korálovém moři.
Poslechněte si, jaká dobrodružství ještě zažila!

Vychádza 1. 6. 2017

Žánr

Obor

Formát

thriller

beletrie
pro dospělé

audio CD

Počet stran Interpreti Vydání
–

Prokop Rímský
a Pavel Rímský

Ukážky kníh nájdete na www.distri.sk

1

Audioknihy

Zkurvenej příběh
(audiokniha)

Vychádza 5. 6. 2017

Věk

EAN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15+

8594050423251

14,49 EUR

příběhy dětí

beletrie
pro děti

audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Martha Issová

1

Věk

EAN

Doporučená cena

6+

8594050423237

7,99 EUR
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