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Cormoran Strike na stope temným
rodinným tajomstvám!

Na jeseň útočia
Robertovia!
Z jeho kníh sa po celom svete predalo vyše
troch miliónov kópií, séria detektívok s vyšetrovateľkou Erikou Foster dobýjala rebríčky
bestsellerov v takmer tridsiatich krajinách sveta. Tentokrát však Robert prichádza s novou
hrdinkou a novou sériou – príbeh Deväť brestov bude aj predstavením kriminalistky Kate
Marshall a my sme na ňu skutočne zvedaví.
Deväť brestov vychádza v britskej premiére
začiatkom novembra, no slovenská verzia by
mala byť na trhu ešte skôr – môžete sa na ňu
tešiť už koncom októbra v svetovej premiére!

Doktorka Micka Maškrtná Grétka

Tůma Tomáš

Clarkeová Jane

Na Zemi žije obrovské množstvo živočíchov od
malého hmyzu až po veľké cicavce. Táto encyklopédia ti pomôže oboznámiť sa s podobou aspoň
niekoľkých stoviek tých najznámejších a najzaujímavejších tvorov z celého sveta. Nájdeš tu atraktívny výber cicavcov, hlodavcov, kopytníkov, primátov, šeliem, veľrýb, vtákov, rýb, obojživelníkov,
plazov, hmyzu a ďalších skupín zvierat. Nádherné
farebné ilustrácie a jednoduchý text robia z tejto
knihy nevyhnutného a užitočného pomocníka
každého malého čitateľa.

Prvá pomoc rýchlosťou blesku! Pomóóc! Mačiatko Grétka má problém. Bolí ho papuľka. Musí na
chvíľu prerušiť pečenie mafinov. Doktorka Micka
so sestričkou Piškótkou však našťastie rýchlo a
s rozvahou rozlúštia záhadu Grétkinej bolesti a
vrátia jej úsmev na chlpatú tváričku.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

48

Tůma
Tomáš

Populárno - 270 × 380 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Vek
6

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

11,99 €

Príbehy
o zvieratách

Beletria
pre deti

130 × 185 mm
viazaná

96

Erik Fazekaš

7

978-80-566-1212-5

5,99 €

978-80-00-05492-6

Hilda a polnočný obor
Pearson Luke
To teda NIE, Hildu nikto ani náhodou nevyštve z jej vlastného domu! Ak by sa mala Hilda odsťahovať zo svojho rodného
domčeka v krajine ihličnatých lesov, vysokých vrchov a tajomných tvorov do rušného veľkomesta, prevrátil by sa jej život
kompletne hore nohami. Prečo sa však o to tí krpatí pidiľudia tak nástojčivo usilujú? A prečo ich vidí len Hilda? A čo hľadá
obor, ktorý sa záhadne objavuje každú noc? Vydajte sa s Hildou na ďalšie dobrodružstvo!

Rozkošná modrovlasá Hilda a jej nové dobrodružstvá.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks

Komiks

215 × 280 mm
viazaná

48

Magdaléna Poppelková

8

978-80-566-1214-9

8,99 €

Spirit Animals: Súmrak
strážcov 7 - Krotiteľ
búrok

Roblox - Kde je Noob?
Kolektív

Kontakty

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 461 06 596
www.albatrosmedia.sk
Tel.: 02/4445 2048
E-mail: backoffice@albatrosmedia.sk

Vychádza 06. 09. 2019

Tak, konečne prichádzajú jesenné mesiace,
ktorých sme sa tentokrát naozaj nevedeli
dočkať. Prečo? No, lebo máme v edičnom
pláne nadupané novinky zo všetkých kútov
literatúry, no predovšetkým nové romány
dvoch drsných Robertov. Aj keď, v prípade
Roberta Galbraitha ide o drsnú spisovateľku, veď všetci dobre vieme, že za týmto
pseudonymom sa skrýva autorka kultovej
série o Harrym Potterovi Joanne K. Rowlingová. Tá prichádza so štvrtým prípadom
výborne vykresleného detektíva Cormorana Strikea a k napínavej kriminálnej zápletke pridala aj zápletku
z jeho osobného života. Smrtiaca
biela je už štvrtá Galbraithova kniha z nášho vydavateľstva, v prípade druhého Roberta to však bude
naša premiéra. A sme naozaj hrdí,
že svetovo rešpektovaný autor
Robert Bryndza je novým koňom
našej značky Lindeni! Robert
sa rovnako teší na spoluprácu,
navštívil nás aj v našej bratislavskej redakcii a už sa nevieme jeho
novej knihy dočkať. Bude sa volať
Deväť brestov.

Encyklopédia zvierat pre
malých čitateľov

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.

Pozor, pozor! V Robloxe zavládla panika! Neznáma sila narušila chod niekoľkých hier a niekto
zámerne preskakuje medzi hrami a rozpútava
chaos. Podozrenie padá na Nooba...

Kolektív
Conor, Abeke, Meilin a Rollan – kedysi hrdinovia
Erdasu, teraz štvanci prenasledovaní krutými
žoldniermi, Prísažníkmi, v nádeji, že nájdu odpovede na svoje otázky, utekajú do púštneho
mesta – Nilu. Objavia tam tajnú knižnicu, plnú
starých kníh a zvitkov, v ktorých je uchovaná
pradávna múdrosť Erdasu. Tú pomáhajú strážiť
ich starí známi: Takoda, Xanthé a opičiak Kovo.
Nebudú teraz vďaka prítomnosti Zelenopláštnikov vystavení zbytočnému nebezpečenstvu?

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.
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
Knižné novinky September 2019

Žáner

Sekcia

Formát

Internet,
Populárno - 190 × 245 mm
interaktívne knihy náučné pre deti brožovaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

80

Roblox

8

978-80-252-4662-7

7,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

140 × 205 mm
viazaná

184

Spirit Animals

11

978-80-566-1217-0

7,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Kata

Chokshi Roshani

Bragi Steinar

Dvanásťročná Aru má vo zvyku trošičku si prikrášľovať pravdu. Veď čo jej zostáva, ak chce obstáť? V skutočnosti žije v malom byte
v budove Múzea starého indického umenia a kultúry, kde jej mama pracuje ako kurátorka. Aru pozná všetky exponáty ako vlastné
topánky, až na záhadnú a „prekliatu“ lampu, ktorú má prísne zakázané rozsvecovať. Lenže keď má príležitosť blysnúť sa pred spolužiakmi... Kto mohol tušiť, aké nepredstaviteľné a strašné veci sa začnú diať?

Mrazivý islandský triler o dospievajúcej dievčine, ktorá sa jedného večera nevráti z plesu a bez stopy zmizne. Jej matka verí, že je nažive, ale na svoje pátranie má len zopár stôp – dcérine podozrivé listy so záhadným podpisom a dcérin domček pre bábiky. Jedného
dňa však neznámy muž ohlási na polícii nález tela v pustatine za mestom. Matka dievčiny sa ocitá na pokraji zúfalstva, ale prestane
sa nečinne prizerať ľahostajnej práci vyšetrovateľov a vezme celú záležitosť do vlastných rúk.

Aké myšlienky víria hlavou matke,
ktorej dcéra bez stopy zmizla?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo, humor pre deti,
povesti, mýty, báje

Beletria pre deti

145 × 210 mm viazaná

392

Zora Sadloňová

11

978-80-566-1211-8

14,99 €

Triler, psychologický román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazná

488

Kristián Valent

18

978-80-566-1220-0

13,99 €

Motýliky - Prvá láska

Listy, ktoré nikto nečítal

Osemanová Alice

Grey Iona

Charlie a Nick chodia na tú istú školu, ale doteraz sa ich cesty nikdy neskrížili. Až do dňa, keď ich posadia vedľa seba na triednických
hodinách. Chalani sú totálne rozdielni, ale čoskoro sa z nich stanú dobrí kamoši. Charlie pomaly zisťuje, že k Nickovi cíti niečo viac...
aj keď vie, že nemá šancu. Láska však chodí po nečakaných chodníčkoch a Nick zisťuje, že Charlie ho zaujíma oveľa viac, ako by si
kedy myslel.

Vo vojnou zmietanom Londýne sa do seba bezhlavo zamilujú dvaja mladí ľudia: nešťastne vydatá Stella a pilot amerického letectva
Dan. Dan odchádza bojovať, ale sľubuje, že sa po Stellu po vojne vráti. O sedemdesiat rokov neskôr Dan vhadzuje do schránky posledný list. Jeden z mnohých, na ktoré mu nikdy neodpovedala. Otvára ho však Jess, ktorá v opustenom dome hľadá úkryt pred svojím
násilníckym priateľom. Keď si prečíta Danove nádherné listy, rozhodne sa, že sa pokúsi jeho stratenú lásku nájsť...

Dve doby, dva príbehy a jeden list,
ktorý všetko spája

Komiksový debut od autorky románu Solitaire!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks, romantika, love story

Komiks, Young adult

156 × 234 mm brožovaná

288

Ivana Cingelová

13

978-80-566-1216-3

11,99 €

Historická próza, romantika, love story

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazná

440

Magdaléna Havlíková

15

978-80-566-1223-1

14,99 €

Forenzná psychológia

Sadie

Heretik Anton

Summers Courtney

Autor publikácie, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších
pomáhajúcich profesií. Postupne vás oboznámi s históriou forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti,
domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok a s ďalšími témami. Kľúčové dielo v danom odbore vychádza teraz vo 4. vydaní,
doplnené o nové poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré autor získal pri práci súdneho znalca.

Sadie to v živote nemala ľahké. Svoju mladšiu sestru Mattie vychovávala najlepšie ako vedela, len aby prežili, len aby ich nikto nerozdelil. Keď Mattie nájdu mŕtvu v jablkovom sade, Sadie sa zrúti svet. Je presvedčená, že pozná sestrinho vraha. Vydáva sa naprieč USA,
aby vyskladala mozaiku nebezpečného násilníka. Hľadá odvahu na to, čo mala spraviť už dávno. Dokáže odhodlané devätnásťročné
dievča to, čo sa nepodarilo policajným vyšetrovateľom? Vystopujú Sadie, skôr ako jej niekto ublíži?

Kľúčové dielo oboru od rešpektovaného
súdneho znalca.

4

Vychádza 13. 09. 2019

Vychádza 06. 09. 2019

„Páni, škoda, že som túto knihu nenapísal ja!“ láka na
knihu bestsellerový autor Rick Riordan.

Vychádza 06. 09. 2019

Aru Šah a koniec času

Bleskový New York Times bestseller!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Univerzity

Učebnice

167 × 225 mm viazná

608

18

978-80-566-1213-2

32,90 €

Literatúra pre dievčatá, mystery

Young Adult

130 × 200 mm brožovaná

304

13

978-80-566-1224-8

11,99 €

Knižné novinky September 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Klub záhad - Duchovia
vlkov

Smrtiaca biela

Brezina Thomas

Brezina Thomas

Nech vašej pozornosti neujde nič podozrivé!
V spustnutom maharadžovom paláci uprostred
hlbokej indickej džungle žijú vzácne strieborné leopardy. V starých múroch paláca sa však
ukrýva aj iný poklad, ktorého sa chcú zmocniť
chamtiví podvodníci.

V prázdninovom tábore se dejú čudné veci: z
ničoho nič sa tam objaví svorka vlkov, dve deti
bez stopy zmiznú a trojicu detektívov ohrozuje
záhadný lovec. Jupiter, Vicky a Nick čoskoro pochopia, že vlky strážia hrozné tajomstvo!

„Videl som, ako zabili dieťa!“ S týmito slovami vtrhne dezorientovaný mladý muž do kancelárie súkromného detektíva Cormorana Strikea a núti ho, aby vyšetroval zločin, svedkom ktorého sa stal ako
malé dieťa. Billy je evidentne psychicky narušený a Strike netuší, že jeho prípad sa skončí vraždou ministra a odhalením temných rodinných tajomstiev. Vyšetrovanie zavedie Strikea a jeho spoločníčku
v detektívnej agentúre Robin Ellacottovú z ošumelých ulíc Londýna do zákulisia Parlamentu a privedie ich nielen na stopu závažného zločinu, ale aj nemorálnych skutkov nedotknuteľných, ktoré nikdy
nikto netrestal. Zamotáva sa nielen tento prípad, ale aj osobný vzťah Strikea a jeho neoceniteľnej pomocníčky v práci Robin Ellacottovej...

Galbraith Robert

Nový román od fenomenálnej autorky
Harryho Pottera J. K. Rowlingovej

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Príbehy
detí

Beletria
pre deti

120 × 180 mm
viaznaá

128

Fearnová Naomi

9

978-80-566-1279-8

6,99 €

Detektívka

Beletria
pre deti

123 × 180 mm
viaznaá

124

Silvia
Stuppacherová

11

978-80-566-1278-1

6,99 €

Marvel: Absolútne
všetko, čo potrebujete
vedieť

Minecraft - Staviame:
Krajina zombie

Kolektív

Mali ste niekedy chuť postaviť krajinu plnú
strašných zombíkov? Táto príručka vám ukáže,
ako na to! Vnútri nájdete rôzne staviteľské nápady od zombi arény a cintorína plného zombíkov
až po mesto nemŕtvych a prísne tajné laboratórium, kde zombíkov vytvárajú a liečia.

Kolektív

Hulk dokáže svojich protivníkov zraziť na zem
aj obyčajným tlesknutím rúk. Keď niekto usekne Doktorovi Ockovi chápadlá, vie si ich rýchlo
privolať späť príkazom: „Vráťte sa k pánovi!“
Punisher raz zabil úplne všetkých vrátane seba!
Čo je malé, zelené, slizké a má schopnosti Thora?
Predsa Throg – žabiak hromu!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Komiks

Umenie
a kultúra

229 × 276 mm
viazaná

240

10

978-80-566-1084-8

19,99 €

Jeden pre mňa, jeden
pre teba

Žáner

Sekcia

Formát

Vychádza 13. 09. 2019

Vychádza 13. 09. 2019

Tigrí tím – Palác
strieborných leopardov

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

80

Minecraft

8

978-80-252-4674-0

7,99 €

Populárno - 148 × 210 mm
Encyklopédia náučné
pre deti
viazaná

Králik a medvedica 4:
Úspešného staviteľa
nemá rado žiadne zviera

Kolektív

Gough Julian

Jeden pre mňa, jeden pre teba. Zapíš si svoje
najvnútornejšie myšlienky, umelecké výtvory
a odpovede na zadané otázky. Popros o to aj
svoje kamarátky a potom si porovnajte odpovede!

Králik je v šoku: zdá sa, že niektoré stromy z údolia odleteli na zimu do teplých krajín. Medvedica
však trvá na tom, že stromy lietať nevedia. Zrazu
sa z blízkeho kríka ozve hlasné CHRUM! Akoby
najväčší králik na svete chrúmal najozrutnejšiu
mrkvu vo vesmíre! V doline sa objaví nový tvor,
ktorý chce všetko obrátiť hore nohami.

Cormoran Strike na stope temným rodinným tajomstvám!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Preklad

Vek

ISBN

Diár, aktivity
a hry

Beletria
pre deti

160 × 210 mm
brožovaná

72

Diana Senecká

8

978-80-566-0899-9

6

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet
strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

125 × 180 mm
viazaná

112

Field
Jim

Kristína
Balalová

5

978-80-566-1222-4

6,99 €

Detektívka, svetová beletria

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm viazná

672

Diana Ghaniová

15

978-80-566-1221-7

19,99 €

Knižné novinky September 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Smradi 4
Blabey Aaron

Šepkár

Kolektív

Po nečakanej smrti manželky sa zdrvený Tom Kennedy so synom Jakom presťahuje do
dedinky Featherbank, aby začali odznovu. Lenže dedina má temnú minulosť. Pred dvadsiatimi rokmi v nej sériový vrah uniesol a zavraždil piatich chlapcov. Zločinca, ktorý sa stal
známym ako Šepkár, sa napokon podarilo dostať za mreže. Tom a Jake sa, samozrejme, s
dávnym zločinom netrápia a pomaly sa usídľujú v novom dome. Jedného dňa však zmizne
ďalší chlapec a Jake sa začne správať akosi inak. Tvrdí, že za oknom počuje šepot...

North Alex

Tím statočných labiek vyráža do akcie! Vaši obľúbení hrdinovia sú späť a čakajú ich ďalšie napínavé dobrodružstvá. Teraz sa vydajú do tajuplnej
jaskyne, aby zachránili superšteňa Apolla, a v ponorke sa dokonca pozrú až na samé dno oceána.
K Labkovej patrole sa pripojí aj celkom nový člen
tímu: Tracker, šteniatko z hlbokej džungle.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

150 × 190 mm
viazaná

144

Kristína Balalová

7

978-80-566-1265-1

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

192

6

978-80-252-4723-5

11,99 €

Zvieratká z Kúzelného
lesa – Myška Mia

Hasičské auto

Small Lily

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.
Kniha, autodráha aj auto v jednom!
Hurá, ide sa hasiť!

Najlepší krimiromán desaťročia!

Johnson Amy

Vitajte v Kúzelnom lese, o ktorý sa starajú roztomilé zvieratká a kde vo vzduchu vonia mágia.
Machovú myšku Miu poslala mamička do lesa
po zvončeky. Lenže kým si v hlave pripravovala
príbeh pre starú mamu, zabudla, o čo ju požiadala. Pamätá si len, že sa to začínalo na písmeno
Z. Ako teraz zistí, čo to bolo? Pomôže jej nový
kamarát čmeliak?

Ak necháš dvere napoly otvorené, začuješ
niečo šeptom ševelené.

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

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Príbehy
o zvieratách

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

128

Miroslava
Vanková

6

978-80-566-1270-5

5,99 €

Aktivity
a hry

Beletria
pre deti

345 × 345 mm
leporelo

14

Magdaléna
Poppelková

3

978-80-566-1156-2

14,99 €

Detektívka, triler, psychologický román,
svetová beletria, horor

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

368

Alojz Keníž

18

978-80-566-1277-4

13,99 €

44 mačiek - Maľuj
a hádaj!

44 mačiek - Mňaukózne
príbehy

Kolektív

Kolektív

Zoznámte sa s veselou mačacou partiou babi
Míny, ktorá si pre vás pripravila knižku plnú maľovaniek a veselých úloh. Tak na nič nečakajte,
vezmite si pastelky a pustite sa do vyfarbovania.

Zoznámte sa s babi Mínou a jej mačkami, ktoré
sú kamarátske, odvážne, vtipné a dômyselné.
Túto veselú mačaciu partiu si určite obľúbite na
prvý pohľad. Veď, kto by nemal rád ich prešibanosť, zmysel pre humor a fantáziu? Začítajte sa
do prvých príbehov, ktoré pred vami otvárajú
úžasný mňaukózny svet!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Interaktívne
knihy

Beletria
pre deti

210 × 280 mm
brožovaná

48

5

859-40-638-5972-6

8

Vychádza 20. 09. 2019

Vychádza 20. 09. 2019

Je tu mačacia zombie apokalypsa! Treba panikáriť? Plakať? Alebo pustiť do gatí? NIE! Len sa dobre
usaď a sleduj, ako bude lietať srsť, keď sa najhorší
hrdinovia na svete pustia do mňaukajúcich mačacích príšer šialeného doktora Marmeládu! Prichádza štvrtá epizóda Smradov!

Labková patrola - Nové
5-minútové rozprávky

Zakázaná príťažlivosť
Ježovičová Kristína
Jana začína učiť na strednej škole. Ešte pred začiatkom školského roka ju kamošky zavolajú na disku, poriadne si vyraziť z kopýtka.
Tam jej zamotá hlavu chutný Johny. Za katedrou ďakuje prozreteľnosti, že neskončili v posteli, lebo Johny drie lavice v maturitnom
ročníku. Jana by mu rada dala zbohom, ale na tie vášnivé bozky a horúce dotyky sa nedá len tak zabudnúť. A Johny jej to svojím
správaním vôbec neuľahčuje. Dokáže mu odolať a ustrážiť si aspoň prvý rok povesť prísnej pani učiteľky?

Nový román úspešnej slovenskej
autorky Kristíny Ježovičovej.

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

4,99 €

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

215 × 215 mm
viazaná

48

5

978-80-252-4712-9

Odporúčaná cena

Žánerą

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

7,99 €

Čítanie pre ženy, román,
romantika, love story

Beletria pre dospelých

120 × 200 mm brožovaná

240

15

978-80-566-1273-6

9,99 €

Knižné novinky September 2019
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Vojna okolo nás

Svet plný jednorožcov!
Kolektív

Hesseová Monica

Nasleduj kúzelnú dúhu a rozkošné jednorožce
v tomto štýlovom poznámkovom bloku. Vyber si
z deviatich úžasných druhov samolepiacich
lístočkov a použi ich, kedykoľvek chceš. Blok sa ti
určite zíde na písanie listov tvojim kamarátkam a
rodine.

Kolektív
Štyria mladí hráči Minecraftu majú tajomstvo.
Učiteľka prírodovedu, ktorá je tak trochu zvláštna, vynašla okuliare na virtuálnu realitu, ktoré ich
môžu preniesť do tajomného sveta. Teraz to už
nie je len hra, ale skutočný boj o prežitie, a ich jedinou nádejou na záchranu je nová spolužiačka...

Tínedžerky Haruko a Margot sa nikdy nemali stretnúť, nespáchali žiadny zločin, a predsa boli spolu uväznené v americkom rodinnom
internačnom tábore v Crystal City. Každá z nich túži po kúsku normálnosti vo svojej novej realite, kde sa nič nezdá byť v poriadku –
okrem ich nečakaného priateľstva. No vo väzenskom prostredí, kde vláda tak veľmi okresala ich súkromie, dôveru a sebarealizáciu, sa
naučili, že možnosti, ktoré im zostali, môžu mať zničujúce dôsledky.

Nemôžu dôverovať svojej krajine.
Môžu dôverovať jedna druhej?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

144

Minecraft

8

978-80-252-4632-0

7,99 €

Aktivity a hry

Beletria
pre deti

160 × 210 mm
brožovaná

60

8

978-80-566-0909-5

7,99 €

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Historická próza, román

Beletria pre dospelých, Young adult

145 × 205 mm viazná

272

Ivona Mertusová

15

978-80-566-1267-5

12,99 €

Vychádza 27. 09. 2019

Vieš, že ťa potrebujem?

Spoločenstvo čarovných jednorožcov

Maskame Estelle

Phipps Selwyn E.

Vychádza 20. 09. 2019

Vychádza 20. 09. 2019

Minecraft Kroniky
Woodswordu 1 - Vitajte
v hre!

Eden už svojho nevlastného brata Tylera nevidela skoro rok. Hoci svoj tajný vzťah zo strachu z okolia ukončili, nemôže naňho zabudnúť. Takže keď ju pozve, aby s ním strávila leto v New Yorku, neváha ani na chvíľu. Lenže za dva roky sa všeličo zmenilo. Ona chodí s
Tylerovým najlepším priateľom Deanom a aj Tyler sa posunul ďalej. Ako dopadne ich stretnutie v slnkom rozpálenom New Yorku, v
meste, ktoré nikdy nespí? Odolajú pokušeniu alebo sa dajú uniesť svojimi citmi?

Spoločenstvo čarovných jednorožcov existuje už celé stáročia. Venuje sa skúmaniu, pochopeniu a ochrane jednorožcov. Utajená spoločnosť bola zahalená rúškom tajomstva – až doteraz. Táto oficiálna príručka dokumentuje niekoľko desaťročí výskumov a bádaní a
pomáha nahliadnuť do sveta týchto fantastických bytostí. A konečne prináša dôkaz, že jednorožce a ich fascinujúce čaro sú skutočné.

Sú jednorožce naozaj skutočné?

Láska nemá žiadne pravidlá. Ani v druhom dieli
fenomenálnej Dimily trilógie od Estelle Maskame.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Povesti, mýty, báje, encyklopédia,
fantasy

Beletria pre deti,
Populárno - náučné pre deti

170 × 230 mm viazná

128

Dardik Helen , Goldhawk Harry,
Goldhawk Zanna

8

978-80-566-1266-8

11,99 €

Romantika, love story, romantika,
love story

Beletria pre dospelých, Young adult

135 × 203 mm brožovaná

328

Ema Liptáková

15

978-80-566-1269-9

12,99 €

Magnus Chase – 9
príbehov z 9 svetov

Mladý technik

Riordan Rick

Vývoj kráča rýchlo dopredu, snažíme sa jazdiť,
lietať a plávať ešte rýchlejšie, a pritom úspornejšie a viac ekologicky. Rovnako pri technických
pomocníkoch v domácnosti, i pri priemyselnej
výrobe je snahou, aby boli spoľahlivejší a dokázali toho viac. Táto kniha vás prevedie svetom
modernej techniky a vďaka nej spoznáte, prečo
a ako veci okolo vás fungujú, a budete schopní
sledovať najmodernejšie trendy s porozumením. Pre lepšie pochopenie súvislostí sa tiež
občas vrátime do histórie techniky.

V deviatich svetoch stále nie je pokoj. A pretože
Magnus Chase odišiel navštíviť svoju sesternicu
Annabeth, nezostáva nič iné, než aby kožu na
trh niesli jeho kamaráti – odvážna Samirah a jej
snúbenec Amir, trpaslík Blitzen a elf Hearthstone, drzá Mallory Keenová, ozrutný Nedonosenec
Gunderson, bojovný Týdžej a premenlivá/ý Alex
Fierro. Podarí sa im pod ochrannou rukou boha
Odina vystopovať hromovládcu Thora a znova
oddialiť deň skazy ragnarök?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

144

Zora
Sadloňová

11

978-80-566-1271-2

10

Čarodol 2: Karpatské knieža

Chajda Radek

Ščerba Natalja
Táňa si myslela, že s rodnými Karpatmi sa už navždy rozlúčila. Pred svojimi nepriateľmi utiekla do Anglicka, kde získala magické
meno Kavé Lizardová i ďalšie schopnosti. Náhle je však vyzvaná na návrat. Mágovia z celého sveta sa totiž snažia nájsť stratenú cestu
do zázračného Čarodolu… Ako Táňu doma privítajú? Prekoná všetky nástrahy? Podarí sa jej nájsť spojencov alebo zostane sama? A
kto získa Zlatý kľúč a stane sa jediným Karpatským kniežaťom?

Pokračovanie pútavej fantasy
trilógie od autorky Časodejov!

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

9,99 €

Technické
odbory

Učebnice

210 × 297 mm
brožovaná

112

12

978-80-566-1272-9

7,99 €

Fantasy, román

Young adult

135 × 203 mm viaznaá

336

Zakis Olga

15

978-80-566-1268-2

13,99 €

Knižné novinky September 2019
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Pozitívny líder

V tme

Costi Melina
Mühlfeit Jan

Hunter Cara
V zamknutej pivnici sa nájde polomŕtva žena s dieťaťom. Nikto nevie, o koho ide. Žena nerozpráva a ani ona, ani dieťa nezodpovedajú
opisu nahlásených nezvestných osôb. Starý obyvateľ domu tvrdí, že ich nikdy predtým nevidel. Obyvatelia pokojnej oxfordskej ulice
sú v šoku. Ako sa im takéto čosi mohlo stať priamo pred nosom? Ale inšpektor Adam Fawley vie, že nič nie je nemožné. A nikto nie
je taký nevinný, ako sa zdá...

Vedeli ste, že pozitívny prístup zvyšuje produktivitu až o jednu tretinu? Bývalý prezident
európskeho Microsoftu zhrnul svoje mnohoročné skúsenosti s vedením ľudí do štyroch krokov. Odhaľte, ako inšpirovať vlastný tím, dosiahnuť vytýčené výsledky, a pritom si zachovať
rovnováhu medzi úspechom a šťastím. Zistíte, ako sa zbaviť stresu a negativizmu a ako
odomknúť potenciál svoj aj ľudí, ktorí vás obklopujú.

Viete, čo sa skrýva vo vedľajšom dome?

Bestseller nielen pre odvážnych lídrov!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Detektívka, román

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazná

400

Vladislav Gális

15

978-80-566-1276-7

15,99 €

Atlas radov živočíchov
Evans Fay
Howard Jules

Vychádza 27. 09. 2019

Odhaľte svoje silné stránky, nechajte
sa viesť Janom Mühlfeitom, blízkym
spolupracovníkom Billa Gatesa.

Vychádza 27. 09. 2019

Čo má spoločné tuleň s leopardom? A čo útloň s gorilou alebo páv s morkou? Atlas radov živočíchov vysvetľuje pútavým textom
a detailnými ilustráciami, čo majú spoločné druhy klasifikované v jednotlivých radoch. Toto je kniha, ktorá očarujúcim spôsobom
približuje svet živočíšnej ríše.

Objavte čaro živočíšnej ríše.

Žánerą

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Manažment, manažérske schopnosti,
osobný rozvoj

Kariéra a osobný rozvoj,
Obchod a ekonómia

167 × 225 mm viazaná

384

15

978-80-566-1275-0

15,99 €

Encyklopédia

Populárno - náučné pre deti

241 × 302 mm viazaná

80

Oseid Kelsey

Roman Cséfalvay

10

978-80-566-1146-3

12,99 €

Ži a nechaj žiť

Strom prianí

Groen Hendrik

Applegateová Katherine

Arthur Ophof is svoj život predstavoval predsa len inak. Túžil precestovať svet a užívať si vo veľkom štýle. Namiesto toho trávi hodiny
v dopravných zápchach na ceste do monotónnej práce a späť. Bezdetné manželstvo je v troskách. Odviaže sa len na piatkovom golfe
s troma priateľmi. Arthur práve oslávil päťdesiatku a čas sa mu nemilosrdne kráti. No keď ho jedného dňa zamestnávateľ nečakane
prepustí a podarí sa mu zhrabnúť kráľovské odstupné, z ničoho nič sa mu otvoria skvelé vyhliadky na úplne nový život...

Červený je dub. Nehybne stojí dvesto rokov a v jeho dutinách bývajú veveričky, vačice, skunky a dokonca aj jeho kamoška vrana Bongo. Spolu sa usilujú, aby v ich štvrti vládol pokoj a radosť. Prvého mája mu ľudia na konáre priväzujú kúsky látky so svojimi želaniami.
A on, strom prianí, citlivo počúva ich príbehy. Raz mu však ktosi na kmeň vyryje slovo ODÍĎ. Jedno slovo a toľko nenávisti. No voči
komu? Staručkému dubu alebo novým susedom, ktorí sa ničím neprevinili, len nespĺňajú predstavy iných?

Nový príbeh od autora bestselleru Tajný
denník Hendrika Groena.

12

Poetický príbeh o sile priateľstva, ktoré nepozná
hranice, o súdržnosti a tolerancii.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Svetová beletria, humor

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viaznaá

272

Zoran Oravec

15

978-80-566-1274-3

12,99 €

Rozprávka, príbehy detí,
príbehy o zvieratách

Beletria pre deti

130 × 200 mm viaznaá

240

Zuzana Trstenská

9

978-80-566-1264-4

9,99 €
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Vychádza 27. 09. 2019

Disney - Riekanky s
úsmevom

Najkrajšie vianočné
koledy

Hník Ondřej

Kolektív

Sapkowski Andrzej
Odporúčaná cena: 95,90 EUR

Veselé básničky a roztomilé ilustrácie prevedú
deti mnohými zaujímavými miestami – napríklad lunaparkom, farmou, alebo si vyskúšajú
nocovanie pod stanom... Špeciálne tvrdý papier
znesie i menej šetrné zaobchádzanie a postará
sa, aby knižka slúžila dlhý čas.

Zaspievajte si spolu s deťmi najznámejšie vianočné koledy: Pásli ovce valasi – Poďme, bratia,
do Betlehema – Štedrý večer nastal – My traja
králi.

Siahnite po doplnenom vydaní kultovej ságy Zaklínač z pera majstra Andrzeja Sapkowského. Bielovlasý lovec
netvorov Geralt z Rivie známy ako zaklínač, čaká na narodenie prorokovaného dieťaťa. To bude mať moc zmeniť svet, nik však netuší, či sa obráti k dobru alebo k zlu. O hlavu očakávaného dieťaťa bojuje priveľa živlov a
Geralt dostal za úlohu ochrániť dieťa za každú cenu. Čo môže byť problém, keďže zaklínač nikdy neprehráva.

Zaklínač - BOX

Box obsahuje všetkých 8 kníh o zaklínačovi
Geraltovi z Rivie.

Vychádza 04. 10. 2019
Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Riekanky

Poézia

152 × 152 mm
viazaná

24

2

978-80-252-4686-3

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

5,49 €

Pesničky,
riekanky, leporelo

Leporelá,
Poézia

190 × 257 mm
leporelo

10

2

978-80-566-1204-0

5,49 €

Dátum vydania

EAN

Tichá pacientka

Odporúčaná
cena

Michaelides Alex
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Od rozprávky k rozprávke - Labková patrola

06/09/2019

5,99 €

Labková patrola - Labkomaľovanky

06/09/2019

4,49 €

Kapitán Bombarďák 2: Kapitán Bombarďák a útok hovoriacich záchodov

06/09/2019

7,99 €

Škrečkosaurus rex

06/09/2019

11,99 €

Tigrí tím – Útok nindžov

06/09/2019

6,99 €

Sladké a fit

06/09/2019

14,49 €

Kruh

06/09/2019

16,99 €

Mráz

06/09/2019

16,99 €

Tma

06/09/2019

16,49 €

Zaklínač I Posledné želanie

06/09/2019

11,99 €

Marcipán má veľký plán

Ateliér v Paríži

Csontosová Zuzana
Odporúčaná cena: 9,99 EUR

Musso Guillaume
Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Marcipán je zlatý retríver, ktorého si panička s láskou chová a rozmaznáva. Neexistuje
preňho iný svet než v obklopení načuchraných
plyšových vankúšikov. Raz však v televíznych
správach zahliadne, ako iný pes zachraňuje topiaceho sa chlapca, a vtedy sa zrodí jeho túžba
pomáhať a nielen bezcieľne polihovať, chrúmať
granuly a nechať sa mojkať paničkou. Utečie z
pohodlia domova a vrhá sa do nepoznaného,
aby si splnil zrodený sen.

V Paríži, uprostred rozkvitnutej aleje, sa skrýva
krásny ateliér. Zhodou okolností sa v ňom v rovnakom čase ocitne mladá londýnska policajtka
Madeline a mizantropický spisovateľ Američan
Gaspard. Ateliér patril Seanovi Lorenzovi, maliarovi s tragickým osudom. Zomrel pred rokom,
utrápený vraždou svojho syna, a zanechal po
sebe záhadu zmiznutých obrazov. Madeline a
Gaspard sa rozhodnú spoločnými silami jeho výnimočné diela vypátrať. Prípad však skrýva desivé tajomstvo, ktoré navždy poznačí ich osudy...

Zaklínač II Meč osudu

06/09/2019

12,99 €

Zaklínač III Krv elfov

06/09/2019

11,99 €

Zaklínač IV Čas opovrhnutia

06/09/2019

12,99 €

Zaklínač V Krst ohňom

06/09/2019

12,99 €

Zaklínač VI Veža lastovičky

06/09/2019

14,49 €

Zaklínač VII Pani Jazera

06/09/2019

15,99 €

Malý vedec 4

06/09/2019

6,99 €

Medzi nami predškolákmi

06/09/2019

5,15 €
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Knižné novinky September 2019

Triler o žene, ktorá spáchala zločin na svojom mužovi, a o psychoterapeutovi posadnutom túžbou odhaliť jej motívy. Život Alicie
Berensonovej je napohľad dokonalý. Je slávna maliarka, vydatá za vychyteného módneho fotografa, a býva v nádhernom dome obklopenom zeleňou v jednej z najluxusnejších štvrtí Londýna. Raz neskoro večer sa jej manžel Gabriel vráti domov z fotenia a Alicia
mu päťkrát vystrelí do tváre. Odvtedy nepovie ani slovo. Theo Faber je kriminalistický psychoterapeut, ktorý dlho čakal na príležitosť
pracovať s Aliciou. Jeho odhodlanie priviesť ju k tomu, aby prehovorila a odhalila temné tajomstvo, ho vedie po spletitom chodníku
jeho vlastných motivácií a hrozí, že hľadanie pravdy pohltí aj jeho samého...

Šokujúci psychologický triler, ktorý žne úspechy po celom svete.
Vychádza 04. 10. 2019

Vychádza 04. 10. 2019

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 11. 10. 2019
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Nabudúce prinesieme

Dotlače

Názov

Kvapky na kameni
Kompaníková Monika a kolektív
Odporúčaná cena: 18,49 EUR
Príbehy päťdesiatich žien a dievčat z Čiech a Slovenska, ktoré posúvali hranice. Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovali za práva
žien, snažili sa uplatniť v umení, športe alebo vo vede. Niektoré z nich používali aj naozajstné zbrane, no väčšina z nich len svoj hlas,
svoj um, vytrvalosť. A lásku, lásku k umeniu, k ľuďom, ku svojej krajine. Niektoré známe, iné zabudnuté, no všetky si zaslúžia našu
pozornosť, pretože ako kvapky na kameni, krôčik po krôčiku, prešliapali cestičku tým ďalším.

Kniha o slovenských a českých rebelkách vznikla v spolupráci viac
ako štyridsiatich žien z oboch častí bývalého Československa!

Nabudúce prinesieme

Vychádza 18. 10. 2019

Melmoth

Smrť pani Westawayovej

Perryová Sarah
Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Ware Ruth
Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Helen Franklinová už pred mnohými rokmi
odišla z Anglicka. V Prahe, kde pracuje ako prekladateľka, našla pokojné útočisko. To sa však
zmení, keď jej priateľ Karel objaví v knižnici
zvláštny list, spoveď a záhadné varovanie pred
Melmoth, temnou bytosťou , ktorá sa objavuje
v ľudových legendách a obskúrnych rozprávkach. Podľa povier Melmoth cestuje časom
a ľudí, ktorých presvedčí, aby sa k nej pridali,
uvrhne do večného zatratenia...

Jedného dňa, ktorý sa začne ako každý iný, Hal
dostane záhadný list, podľa ktorého je vraj dedičkou veľkého imania. Veľmi rýchlo však zistí, že
list bol poslaný nesprávnej osobe, ale uvedomí
si, že vďaka svojim špeciálnym schopnostiam
vykladačky tarotových kariet by mohla poľahky
prísť k veľkému majetku. Zanedlho sa objaví na
pohrebe zosnulej osoby, kde na ňu doľahne ťažké
zistenie, že na celej tejto zvláštnej situácii, kde
ide o dedičstvo, niečo veľmi nesedí...

Vychádza 18. 10. 2019

Vychádza 18. 10. 2019

Ilustrovaný atlas najrozkošnejších mláďat
Säfströmová Maja
Odporúčaná cena: 8,99 EUR
Vedeli ste, že mláďatá ťavy sa rodia bez hrbu? Že malé morské koníky privádza na svet samec? A že niektoré žraloky majú dve maternice? Táto knižka je plná najrozmanitejších mláďat, ktoré sa bezpochyby ponášajú na svojich milujúcich rodičov. Ale čuduj sa svete, aj
mláďatko najdesivejšieho tvora na svete je krásne a rozkošné.

Tretia kniha z úžasnej série nevšedných atlasov
od obľúbenej švédskej autorky!
Vychádza 18. 10. 2019

www.albatrosmedia.sk

