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Editoriál

Ahojte, kamaráti!
Aj vy sa tak tešíte na Vianoce a poriadnu zimu?
Verím, že nás čaká poriadna snehová nádielka a potom príjemný večer s knihou
v ruke J
Knižné novinky so super cenami nájdete nielen v knižnom katalógu, ale aj na našich
sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Sledujte nás – skvelé infošky, videá
aj súťaže na vás čakajú:
https://www.facebook.com/knizne.kluby.pre.deti
https://www.instagram.com/knihy_pre_deti/
Každý si nájde to pravé pre seba: malí či veľkí, mladí či starší, dievčatá či chlapci.

Váš KMČ Albatros
Tip Albatrosu

Babka a vtáčatko
Benji
Davies

NOVINKA!
Ďalšia nádherne ilustrovaná kniha od
Benjiho Daviesa, jedného z najlepších
autorov detských príbehov na svete.
Noimu sa akosi nechce ísť na prázdniny
k babke, ktorá býva na opustenom ostrove.
Tam veru nie je veľa zábavy. To, čo však zažije
toto leto, sa na nudu v žiadnom prípade
nepodobá. Znova sa nechá vtiahnuť do
vzrušujúceho dobrodružstva, ktoré mu
prinesie nového kamaráta.

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
32 strán, 278 x 245 mm
pevná väzba, pre deti od 3 rokov

Kontakt: Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava, 811 07; e-mail: kmc@albatrosmedia.sk; mobil: 0904 701 764
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Tip Albatrosu

Bájky

NOVINKA!

Natalie
Portman

Obľúbené bájky deťom rozpráva slávna
herečka Natalie Portman.
Tri klasické príbehy o zajacovi a korytnačke, troch
prasiatkach či mestskej a poľnej myši obohatila
Natalie svojím humorom, a pripomína nám tak, že
húževnatosť, vytrvalosť a vďačnosť nie sú
nemoderné prežitky, ale dôležité ľudské vlastnosti,
ktoré nás privedú k dobrému a šťastnému životu.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
64 strán, 168 x 228 mm
pevná väzba, pre deti od 4 rokov

Gerda: Strach má veľké oči
Adrián
Macho

Ďalšie príbehy obľúbenej
veľryby a jej bračeka.

Bestseller!

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?

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
32 strán, 215 x 280 mm
pevná väzba, pre deti od 3 rokov
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Rozprávkové príbehy

Labková patrola: Adventná
škrabacia knižka
NOVINKA!
Vianočná knižka Labkovej patroly s 24 veselými aktivitami.
Tešte sa na Vianoce s Labkovou patrolou! Na každý
decembrový deň, ktorý zostáva do Vianoc, si pre vás
pripravila zábavné úlohy. Môžete vyfarbovať, vyškrabovať obrázky, lúštiť hádanky alebo si s labkami
zaspievať vianočné koledy. Okrem toho na vás každý
týždeň čaká napínavý vianočný príbeh na pokračovanie o dobrodružstve statočných šteniatok. S Chasom, Marshallom, Skye a ďalšími členmi Labkovej
patroly tu
bežná cena: 11,99 €
Štedrý deň
9,60 €
52 strán, 190 x 235 mm
bude skôr,
cena KMČ
leporelo, pre deti od 10 rokov
než poviete
hav!

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr:
1001 samolepiek
Hádaj, maľuj a lúšti s Čarovnou Lienkou!
Skvelá knižka plná hádaniek, maľovaniek a krásnych
samolepiek pre všetkých milovníkov Miraculous!
Vyber sa spolu s Čarovnou Lienkou a Čiernym
Kocúrom do Paríža a vyrieš tam napínavé hádanky!
Vyfarbi si svojich obľúbených hrdinov a ich kamarátov
pestrými farbičkami a každý obrázok ozdob štýlovou
samolepkou.

6,80 €
cena KMČ

4 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 8,49 €
92 strán, 210 x 280 mm
mäkká väzba, pre deti od 6 rokov

Rozprávkové príbehy

Labková patrola: Darčekový box
NOVINKA!

Zabavte sa s obľúbenými hrdinami z Labkovej
patroly a úžasným kufríkom plným darčekov.
Užite si veľa zábavy so statočnými
šteniatkami z Labkovej patroly a s úžasným
kufríkom plným darčekov! Nájdete v ňom
knihu Rozprávky pre všetky labky, výtvarnú
sadu s farbičkami, štetcom a voskovkami,
pestrofarebné samolepky, praktickú
pokladničku a maľovanky s úlohami Hravé
maľovanie s labkami. Vydajte sa po boku
obľúbených hrdinov za ďalším senzačným
dobrodružstvom! S kufríkom Labkovej patroly
sa nebudete
nudiť ani
cena: 25,90 €
20,80 € bežná312
chvíľočku.
x 283 mm
cena KMČ

pre deti od 5 rokov

Labková patrola: Nová knižka
na celý rok NOVINKA!
Nová knižka plná zábavy na celý rok
s obľúbenými kamarátmi!
Vydaj sa za labkami do Adventure Bay a pusti sa do
riešenia skvelých úloh. Uži si veľa zábavy a vyraz s neohrozenými šteniatkami z Labkovej patroly za ďalším
skvelým dobrodružstvom! S knižkou plnou doplňovačiek, hier a super čítania sa nebudeš nudiť ani
chvíľočku.

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
80 strán, 210 x 270 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov
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Zimné príbehy

Ako nakresliť soba
Nauč sa nakresliť soba, snehuliaka a iné
vianočné postavičky, zvieratká či dekorácie.
Kreslenie ešte nikdy nebolo také zábavné. Použi
jednoduché tvary v piatich krokoch a vyčaruj na
papieri krásne Vianoce. Nájdeš tu kopu vianočných
roztomilostí – perníkového panáčika, červienku
krasokorčuliarku, medovníkový domček aj nebeského
anjela. Tak vezmi do rúk ceruzku a čaruj!

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
64 strán, 180 x 230 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

L'adové kráľovstvo: Arendellské
dobrodružstvá
Nové príbehy z Ľadového
kráľovstva ako komiksy!

KOMIKS!

Vydajte sa do sveta nevídaných dobrodružstiev spolu
s vašimi obľúbenými hrdinami z Ľadového kráľovstva.
Spolu s Annou, Elsou a ich kamarátmi zažijete
vzrušujúce sobie preteky, vyrazíte spoznávať krásy
arendellských hôr, neminie vás ani náročný týždeň
s Elsou plný pracovných povinností, či zábava s Olafom
pri hľadaní obľúbenej záľuby. Začítajte sa do zábavných
komiksových príbehov a objavte silu a zmysel
skutočného
bežná cena: 5,99 €
priateľstva.

4,80 €

cena KMČ

6 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

56 strán, 152 x 228 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

Zimné príbehy

Princezná: Odvaha a dobré
srdce - Zbierka rozprávok

NOVINKA!

Príbehy o odvážnych princeznách s dobrým srdcom!
Zažite nové dobrodružstvá so svojimi obľúbenými
hrdinkami z dielne Disney a Pixar. Zahrajte sa na
schovávačku s Vaianou, zatancujte si s Ariel, vydajte sa
s Tianou do New Yorku a veľa, veľa ďalšieho. Každý
z týchto príbehov prečítate za päť minút, čo je ideálne na
čítanie pred spaním, počas dňa, pri cestách – jednoducho
kedykoľvek!

11,20 €
cena KMČ

bežná cena: 13,99 €
128 strán, 200 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 4 rokov

L'adové kráľovstvo:
Knižka na celý rok
NOVINKA!
Pusti sa do riešenia zábavných úloh s obľúbenými
hrdinami z Ľadového kráľovstva!
Uži si veľa zábavy s kamarátmi z Ľadového kráľovstva
a vydaj sa s nimi za ďalším úžasným dobrodružstvom!
S knižkou plnou hádaniek, doplňovačiek, hier a super
čítania sa nebudeš nudiť ani chvíľočku.

8,80 €
cena KMČ

bežná cena: 10,99 €
72 strán, 210 x 270 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov
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Slovenskí autori

Záchranná stanica: Vlčica Luna
Zuzana
Štelbaská

NOVINKA!

Dokonalý prípad pre
odvážnych zvieracích záchranárov.
„Aha, tam!“ skríkol Lukáš a vystrelil ukazovák ku kríkom.
Vystrašená mama schmatla Lukáša za ruku a ťahala ho
preč. Z trávy napokon vykukla malá sivá hlava so
špicatými ušami.
„Veď je to len šteňa,“ uľavilo sa Lukášovi.
Záchrana strateného psíka sa čoskoro zmenila na
napínavý boj o život opusteného vĺčatka.

6,40 €
cena KMČ

Filipko

Zuzana
Štelbaská

bežná cena: 7,99 €
104 strán, 130 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Eva
Chupíková

Bestseller!

Zoznámte sa s Filipkom, ktorý vám rozpovie
svoje príbehy nielen o zvieratách, ale aj o živote
v lese, prečo stromy rastú a umierajú, prečo je
hmla či dúha atď.
S Filipkom a Zorničkou je svet hneď jasnejší.
Filipko, Zorničkin brat, objavuje úžasný svet zvieratiek
v lese a pri vode na rybačke s ockom. Je to pôvodná
slovenská knižka a každé zvieratko je z nášho dôverne
známeho okolia – diviak, kaňa, vretenica, nočný motýľ,
pstruh... S každým sa spája zaujímavý príbeh, ktorý sa
čiastočne odohráva vo Filipkovej fantázii, čiastočne je
realitou.

6,40 €
cena KMČ

8 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 7,99 €
80 strán, 160 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov

Slovenskí autori

NIKA a LEO sa učia abecedu
Hravé písmenkové
pexeso vo vnútri!

Nika s Leom sú konečne prváci!
Do učenia sú hŕ a najradšej by
sa naučili všetko naraz! Teraz sú
z nich veľkáči, postupne sa učia
A, B, C až Z a o chvíľu budú čítať sami jedna radosť.
Slovenská spisovateľka Paulína Feriancová prichádza
s praktickou pomôckou pre malých školákov a ich rodičov
či učiteľov. V knižke o prvákoch Nike a Leovi ponúka ľahké
a praktické veršovačky, aby sa vaše deti naučili vyslovovať
písmenká. Autorka vychádza z vlastných skúseností
a z rád učiteľov, ktorí tieto básničky už sami vyskúšali
v praxi.

6,40 €

pre 1. ročník

Čo učky nevidia

cena KMČ

Gabriela
Futová

bežná cena: 7,99 €
40 strán, 160 x 195 mm
mäkká väzba, pre deti od 6 rokov

Edita
Hajdu

Bestseller!

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...

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
120 strán, 163 x 238 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov
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Zvieracie príbehy

Julinka - malá zverolekárka 6:
Výprava do zoo
Volám sa Julinka, a keď budem veľká, chcem byť
zverolekárka!
Splnilo sa mi veľké želanie. Vyhrala som v súťaži a vďaka
tomu si môžem na celý deň vyskúšať prácu ošetrovateľky
v zoo. Kamarátka Zuzka pôjde, samozrejme, so mnou.
Budeme kŕmiť surikaty, tigre aj tučniaky a dozvieme sa
veľa nových vecí. Najviac sa teším na malé sloníča, ktoré
sa má čoskoro narodiť. Keby som tak mohla byť pri tom!

4,40 €
cena KMČ

bežná cena: 5,49 €
88 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Zvieratká z Kúzelného lesa:
Králiček Belka
Láskavé príbehy pre najmenších čitateľov o tom,
že pomáhať je naozaj krásne.
Králiček Belka poletuje po Kúzelnom lese a otvára
púčiky, aby mohli rozkvitnúť krásne kvietky. Vnútri
jedného modrého zvončeka však na ňu čaká
prekvapenie – lienka Jelka! Ukrýva sa pred okolitým
svetom a je smutná. Má totiž na krovkách iba jedinú
bodku. Presvedčí Belka lienku, že nie je dôležité to, ako
vyzerá, ale aká je vo vnútri a čo dokáže? Bonus navyše
– na konci knižky nájdete pár zábavných úloh
inšpirovaných
bežná cena: 5,99 €
príbehom.

4,80 €

cena KMČ

10 Klub mladých čitateľov Albatros

120 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 6 rokov

Zvieracie príbehy

Zvierací záchranári: Hladné vydríča
Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s dobrým
srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká.
Tretiaci zo zlatomoraveckej základnej školy vyrazili do
školy v prírode v Hriňovej. Každý deň tu zažívajú malé
dobrodružstvá a veľa sa toho naučia. Nikto z nich by
však nečakal, že zohrajú dôležitú úlohu pri záchrane
života. Na jednom z výletov nájdu deti pri rieke
zoslabnuté vydrie mláďa. Kam sa podela jeho mama?
Prečo ho nechala opustené?
Deti aj učiteľky by sa o vydríča rady postarali, ako však
správne postupovať? Je čas zavolať na pomoc
zvieracích záchranárov!

4,80 €
cena KMČ

Zvierací záchranári:
• Mačiatka a ich nový domov
• Hľadá sa šteniatko
• Poranený sokol

bežná cena: 5,99 €
120 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

4,80 €
cena KMČ
bežná cena
5,99 €

Cena je rovnaká pre všetky tituly.
120 – 144 strán, 129 × 193 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov
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Pre dievčatá

Justínka a asistenčný
jednorožec

Kateřina
Maďarková
Léna
Brauner

Každý má v sebe kus fantázie!

Bestseller!

„Akútny nedostatok fantázie“, tak sa volá zvláštna
Justínkina diagnóza, na ktorú jej doktor predpísal
ešte zvláštnejšiu liečbu: musí stráviť šesť dní s asistenčným jednorožcom Hubertom. Každý deň plný
spoločných dobrodružstiev mení Justínkin svet. Zrazu je zábavnejší a farebnejší. Navštívia miesta, ktoré
dievčatko vo svojom obľúbenom atlase sveta nikdy
neobjavilo – tajomnú rieku Slov, planétu Fantázia, ba
dokonca
krajinu jej
bežná cena: 14,49 €
11,60 €
vlastného
96 strán, 240 x 320 mm
cena KMČ
výkresu!
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Zbožňujem jednorožce

Bestseller!

Objav okúzľujúci svet jednorožcov v magickej
knihe plnej aktivít!
Navrhni jednorožcom nové účesy, vymysli im mená
a dotvor ich jedinečný svet pestrofarebnými
samolepkami. S jednorožcami je svet čarovný!

5,60 €
cena KMČ

12 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 6,99 €
32 strán, 236 x 302 mm
mäkká väzba, pre deti od 3 rokov

Pre dievčatá

Môj tajný jednorožec 2: Sny sa plnia
Linda
Chapmanová

Aj vy by ste chceli mať tajného jednorožca? Ale
nikomu ani muk!
Len čo Laura zašepká slová čarovného zaklínadla, jej
poník sa premení na jednorožca. Toto tajomstvo však
musí prísne strážiť, inak by Súmrakovi hrozilo veľké
nebezpečenstvo. Keď sa Laura a Súmrak dozvedia, že
poník jej novej kamarátky Mel má strach skákať,
rozhodnú sa mu pomôcť. Použijú Súmrakovo kúzlo, aby si
Sivko začal veriť a svoj strach prekonal. Jedného dňa
všetkých zastihne silná búrka a Mel so Sivkom sa ocitnú
v nebezpečenstve. Nájde v sebe Sivko dostatok odvahy
na to, aby ich zachránil?

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
120 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Mačička Pusheen pečie
Claire Ng
Beltonová

Bestseller!

Obľúbená mačička Pusheen vás pozýva
na zábavné maškrtenie!
Upečte si s našou rozkošnou mačičkou
jednorožcove mesačné koláčiky, slzičkový dezert
morskej víly či hrkálkové sušienky. Pre milovníkov
slaného má Pusheen pripravené minisendviče,
pizzu aj chutný chlebík a všetky sa na našu
obľúbenú mačičku Pusheen podobajú! Pri pečení si
užijete mnoho zábavy a na oslave ohúrite farebným
pečivom všetkých svojich kamarátov.

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
224 strán, 173 x 173 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Zimné príbehy

Bella

NOVINKA!

Ali
Standishová

Plnia sa vianočné želania aj neposlušným
šteniatkam?
Keď sa Bella ako malé chlpaté šteniatko ocitne v rodine
plnej detí, praje si len jediné: zapadnúť medzi ne a stať sa
jedným z nich. Tým najposlušnejším! S dobrými nápadmi,
ako to docieliť, však jej majitelia prestanú mať trpezlivosť.
A tak sa ocitne v útulku. Tam od skúsených psích
kamarátov pochytí nejednu múdrosť, takže keď si ju
vyberie nová rodina, je odhodlaná ukázať, že je ten
najlepší pes na svete. Vianoce sa blížia a aj Bella má
svoje psie želanie: nájsť rodinu, ktorá ju bude milovať.

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
176 strán, 125 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Charlie - mačiatko, ktoré
zachránilo život
Mačiatko Charlie by pre svojho človeka urobilo
čokoľvek. Kam až bude ochotný zájsť, aby
zachránil svoju milovanú kamarátku?
Jedenásťročná Caroline, ktorá sa zotavuje po ťažkej
chorobe, nie je na tom najlepšie a po narodení sestričky
sa cíti trochu odstrčená. Keď sa rozhodne riešiť situáciu
útekom z domu, Charlie ju sleduje a sľúbi si, že ju za
každú cenu ochráni. Lenže pre takého malého kocúrika
zvyknutého na útulný domov je svet vonku priveľký
a plný hrozivých nástrah.

9,60 €
cena KMČ

14 Klu
Klubb mladých
mladých čitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 11,99 €
296 strán, 125 x 195 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Zimné príbehy

Dusty 4: Vianočný zázrak
Vianoce sa blížia a každý sa
na ne teší. Okrem Paula.

Jan
Andersen

NOVINKA!

Jeho kamarátka Alex sa s ním už nejaký čas nerozpráva
a Paul netuší, čo sa deje. Aby ju rozptýlil, rozhodne sa
s Dustym vyriešiť záhadu miznúcich zvierat v miestnom
útulku. Lenže čoskoro prichádza na to, že práve Alex
môže byť kľúčom k celému tajomstvu. Má jeho
kamarátka prsty v krádežiach? Prečo je taká uzavretá
a odmeraná? Dusty musí zozbierať svoj um aj inštinkty,
aby pomohol svojim ľudským priateľom a všetci sa
dočkali vianočného zázraku.

7,20 €
cena KMČ

Diamantový kôň
Stacey
Greggová

bežná cena: 8,99 €
136 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Bestseller!
Vzácny náhrdelník s diamantom
ukrýva tajomstvo – príbeh
dvoch úplne odlišných dievčat.

Anna Orlovová žije v krásnom paláci obklopenom
snehom, v ktorom okrem ľudí žijú aj zvieratá: tigre,
vlkodavy a kone, ale aj jej krutý starší brat Ivan.
Keď Anna neposlúchne otcov príkaz a napriek jeho
zákazu si nechá tigríča a nepodarené žriebä, nemá
potuchy, aké nebezpečenstvo ju čaká. Anna, jej tiger
a kôň budú bojovať o prežitie v zamrznutej sibírskej
tundre. Valentina je cirkusantka, má mimoriadneho
koňa a zvláštne sny. Je to dievča, ktoré vidí aj za
žiaru
cirkusových
bežná cena: 10,99 €
8,80 €
reflektorov.
208 strán, 130 x 200 mm
cena KMČ

pevná väzba, pre deti od 9 rokov
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Pre dievčatá

Tajný denník

NOVINKA!

Schovaj si svoje tajomstvá na kľúčik!
Máš svoje tajomstvá? Ak áno, potom máme pre teba
tento úžasný denník so zámkom! Môžeš si doň zapísať
všetky svoje sny, túžby, dojmy, zážitky, spomienky,
radosti aj krivdy. Vďaka nemu budú tvoje tajomstvá
bezpečne schované a nikto ich neuvidí!

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
164 strán, 150 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Najkrajšie výtvarné nápady
pre dievčatá
SUPER CENA!
Marci
Peschke

52 výtvarných nápadov pre šikovné dievčatá.
Pripraviť papiere, látky alebo koráliky, a ideme
na to!
Ahoj. Som Katka Ľúbezná a veľmi rada niečo vytváram.
Ak ťa tiež baví hrať sa s papierom, látkou alebo
korálikmi, prezradím ti svoje skvelé tipy. Pobavíme sa
spolu pri vyrábaní rôznych doplnkov a nevyhnutností pre
kovbojky, táborníčky aj pirátky. Mne sa asi najviac páčia
princeznovské pozvánky na oslavy, truhlica na šperky
a parádny ružový
kovbojský
bežná cena: 9,99 €
klobúk.
5,50 €
112 strán, 205 x 255 mm
cena KMČ

16 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

Pre dievčatá

Denník pre kamošky

Bestseller!

Tento dokonalý denníček musíš mať!
Nájdeš v ňom stránky plné kvízov, testíkov a tiež
veľa miesta na svoje zážitky, sny a priania. Vyplň
ho sama alebo so svojimi kamoškami. Spoločne
zažijete plno zábavy a popritom sa o sebe všeličo
dozviete! Súčasťou denníka je skvelý univerzálny
diár, vďaka ktorému na nič nezabudneš a nič ti
neunikne.

Prejdi rukou cez flitre
a obrázok sa hneď zmení!

7,95 €
cena KMČ

bežná cena: 9,99 €
80 strán, 160 x 210 mm
pevná väzba, pre všetky dievčatá

http://bit.ly/Dennik_pre_kamosky

Absolútne nevyhnutný zápisník
Bestseller!

To jednoducho musíš mať!

Úžasný zápisník na každú situáciu a každú náladu.
Nájdeš v ňom veľa miesta na svoje poznámky a päť
lepiacich miniblokov, ktorými môžeš komentovať svoje
pocity.

útri!

COOL nálepky vo vn

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
128 strán, 140 x 215 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

http://bit.ly/Nevyhnutne
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Pre dievčatá

Začarovaná Ella

Poznáš z TV

Obľúbená filmová hrdinka teraz aj v knihe!
Ella je vážne začarovaná. Bláznivá víla Lucinda jej pri
narodení poriadne skomplikovala život! A tak ak jej
niekto prikáže skákať celý deň na jednej nohe, musí to
urobiť. Ak by jej rozkázali skočiť z okna, nedokázala by
tomu zabrániť. Je v neustálom nebezpečenstve. Žije
totiž s macochou a dvomi zlomyseľnými nevlastnými
sestrami. Jediný, kto to dokáže napraviť, je Lucinda.
Ella na ceste za svojou záchranou stretne obrov, víly...
A možno aj princa. Bude mať aj tento príbeh svoje
„žili šťastne až naveky"?

8,80 €
cena KMČ

bežná cena: 10,99 €
248 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Maisie na stope 1: Prípad
ukradnutej mince
Holly
Holly
Webbová
Webbová

Malá detektívka v akcii!
Od autorky obľúbenej série
Kúzelný svet Emily Pierkovej.

Detektívna
séria!

Maisie zachráni opusteného psíka a ten ju rýchlo
nasmeruje k jej prvému prípadu. Mäsiarskeho poslíčka
Georgea vyhodia z práce pre krádež, no ona je
presvedčená o jeho nevine. Nastal čas, aby vyskúšala
svoje detektívne schopnosti a vyriešila záhadu
chýbajúcich mincí…

6,40 €
cena KMČ

18 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 7,99 €
176 strán, 130 x 180 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Pre dievčatá

Psie záchranárky 1:
Prvý raz do akcie

Daphne
Mapleová

Ako zachrániť útulok aj kamarátstvo?
Kim má tú najlepšiu kamarátku na svete – Sašu. A úplne
najskvelejšie na tom je, že obe majú rovnaký koníček.
Milujú psy! No keď ju po prázdninách Saša zoznámi
s novou spolužiačkou Taylor, má Kim obavy, či kamarátstvo v trojici môže fungovať. Inými slovami – žiarli. A aby
toho nebolo málo, vyskytne sa ďalší problém: psiemu
útulku, do ktorého chodia pomáhať, dochádzajú peniaze. Bude treba vymyslieť plán, ako ho zachrániť. A nielen
útulok, na zachraňovanie je toho viac než dosť...

6,80 €
cena KMČ

bežná cena: 8,49 €
216 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Alea, dievča mora 1:
Volanie z hlbín

Tanya
Stewnerová

Prvý diel bestsellerového príbehu o veľkom
dobrodružstve, výnimočnom priateľstve
a tajomstvách ukrytých v hlbinách mora!
Alea odjakživa miluje vodu. No zároveň má pred
ňou veľký rešpekt. Trpí totiž vzácnou chorobou
a kontakt s ľadovou vodou by jej mohol spôsobiť
smrť. Aspoň tak to vraj povedala jej adoptívnej
matke žena, ktorá ju nechala ako malé dievčatko
na pláži a potom navždy zmizla

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
280 strán, 145 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov
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Pre dievčatá

Hope 3: Navždy

Carola
Wimmerová

Hope je späť!

NOVINKA!

Do jazdeckej školy Mooraue prichádzajú noví
študenti aj niekoľko nových koní. Najlepšou
jazdkyňou je tmavovlasá Lara. Všetci sú ňou očarení,
dokonca aj Hope. Leo začína trocha žiarliť... Okrem
nového dievčaťa sa musí vysporiadať aj s inými
zmenami. Mama v novej práci trávi veľa času. Leo
do života vstupuje aj stratený otec a ponúka svojej
znovu nájdenej dcére, že od majiteľa jazdeckého
dvora kúpi vysnívanú Hope. Keď však kobylka
zmizne, Leo si uvedomí, že nie je všetko tak, ako sa
zdá.

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
184 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Víchor: Spolu sme slobodní
Neboj sa nasledovať svoje sny.

Carola
Wimmerová

Bestseller!

Mika je poriadne naštvaná. Učiteľ ju nechal
prepadnúť, čo pre ňu znamená jediné – miesto
letného tábora, kam sa chystala s kamarátkou, sa
bude celé prázdniny učiť! A to na vidieku, v žrebčinci
svojej doposiaľ nepoznanej babičky. Mike však ani
nenapadne, aby celé leto strávila s nosom v knižkách
a pod dohľadom len o kúsok staršieho Sama.
V najtmavšom kúte stajní objaví divokého a plachého
žrebca Víchra – a s prekvapením zistí, že rozumie reči
koní! Lenže neskrotného koňa sa chystajú utratiť…

7,20 €
cena KMČ

20 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 8,99 €
160 strán, 145 x 205 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Pre dievčatá

Tajomná lekáreň

Vo vzduchu
cítiť mágiu

NOVINKA!

Niektoré tajomstvá by mali ostať navždy utajené!
V starej vile to zvláštne vonia – mnohými vôňami
súčasne. To si Luci všimne vo svojom novom domove
ako prvé. Nedokáže však zistiť, odkiaľ tie neobyčajné
pachy prichádzajú. Ani kľúč, ktorý nájde pod drevenou
doskou v schodisku, nepasuje do žiadnej zámky.
Existuje vo vile tajná izba? Luci sa pustí do pátrania
spolu so svojím malým bratom Bennom a chlapcom od
susedov Matsom. Keď sa im podarí preniknúť do
skrytej časti vily, nemôžu uveriť vlastným očiam...

9,60 €
cena KMČ

Ako byť dievčaťom

bežná cena: 11,99 €
256 strán, 145 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

NOVINKA!

Rebelská novinka od bestsellerových autoriek
Candace Bushnell a Katie Cotugno!
Stredoškoláčka Marin bola vzorným dievčaťom. No
potom jej zbožňovaný učiteľ zašiel priďaleko. Stačí
jeden nevyžiadaný bozk a jej bezstarostný život sa
rozpadne. Keď o tom napíše článok do školských novín,
vykašlú sa na ňu kamoši, frajer a nespravodlivo príde aj
o dobré známky. Nevzdáva sa však – práve naopak!
Založí feministický čitateľský klub a nájde spojencov
tam, kde to nečakala. A postupne prichádza na to, ako
byť dievčaťom, a nie bábkou v rukách ostatných.

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
248 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 13 rokov
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Komiksové príbehy

Kapitán Bombarďák 6:

NOVINKA!

Strhujúci súboj so Slizkým Šušňonátorom
Dav
Pilkey

Je slizký. Je lepkavý. Skrátka… NECHUTNÝ!
Ak sa z triednej žalobaby stane nebezpečná
príšera, treba zavolať kapitána Bombarďáka!
George a Harold sa dostali do poriadne mazľavej…
kaše. Ich posledný žartík triedneho bifľoša Melvina
Sneedlyho tak rozhnevá, že prisahá pomstu. Pokúsi
sa premeniť na bionického superchlapca, no veci sa
trošku skomplikujú – a Slizký Šušňonátor je na svete!
Dokáže KAPITÁN BOMBARĎÁK túto mľaskavú, lesklú
a hlienmi pokrytú príšeru zastaviť? Bežte si po
vreckovky a poďme to spolu zistiť!

6,80 €
cena KMČ

bežná cena: 8,49 €
176 strán, 130 x 190 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Kapitán Bombarďák 3: Invázia neuveriteľne protivných kuchárok z vesmíru
Kapitán Bombarďák 4: Pochybný plán profesora Pokakaného
Kapitán Bombarďák 5: Bezbrehé besnenie bláznivej Bielizňovej bosorky

6,80 €
cena KMČ
bežná cena
8,49 €

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
144 strán, 130 x 190 mm
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

22 Klu b mladých čitateľov Albatros

Cena je rovnaká pre všetky tituly.
144 – 176 strán, 130 × 190 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Komiksové príbehy

Plants vs. Zombies 8: NOVINKA!
Pästný súboj

Ron Chan
Paul Tobin

Nový akčný príbeh zo sveta zombíkov!
Diabolský zlomozog Dr. Zomboss je spät! Tentoraz sa
snaží kúpit krachujúcu pekáren v centre mestecka, po
ktorej pokukuje aj blázon Dave. Zomboss ju chce
prestavat na obrovskú továren na zombie na tom
najlepšom mieste, o akom kedy mohol snívat. Podarí sa
Davovi, mladým dobrodruhom Natovi a Patrícii spolocne
s mnohými rastlinami porazit Zombossove zombie
a získat pekáren pre seba? O všetkom rozhodne súboj
v ringu!

6,40 €
cena KMČ

Bestseller!

Aaron
Blabey

Smradi 1
Smradi 2: Misia nesplniteľná
Smradi 3: Chlpáčikova pomsta

bežná cena: 7,99 €
80 strán, 152 x 228 mm
mäkká väzba, pre deti od 8 rokov

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

6,40 €
cena KMČ
bežná cena
7,99 €

Cena je rovnaká
pre všetky tituly.
144 – 176 strán, 150 × 190 mm,
pevná väzba, pre deti od 7 rokov
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Minecraft

Minecraft: Knižka na celý rok
NOVINKA!

To najlepšie z Minecraftu!
Rok uplynul ako voda a my prichádzame
s ročenkou 2022. Obzrieme sa spätne za tým, čo
všetko sa udialo v Minecrafte, ponoríme sa hlboko
do nového podzemia, preskúmame niektoré nové
balíčky DLC, ktoré boli pridané do hry Minecraft
Dungeons, a taktiež vám ukážeme, čo všetko
vytvorila naša úžasná komunita. Žiadna z týchto
vecí by nevznikla, nebyť vás! Sme radi, že ste
s nami!

9,60 €
cena KMČ

bežná cena: 11,99 €
96 strán, 216 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Minecraft: Kreatívna príručka
Nebojte sa ukázať
vlastnú kreativitu!

NOVINKA!

Zapáľte iskierku predstavivosti a buďte tvoriví
s úplne novou Kreatívnou príručkou. Postupujte
krok za krokom podľa inštrukcií a dokončíte svoje
prvé stavby, objavíte tipy na osvetlenie, vytvoríte si
vlastné témy a veľa ďalšieho. V knihe nájdete
profesionálne rady od majstrov staviteľov, ktoré
budú cenným zdrojom inšpirácie na vašej ceste
kreativitou!

7,95 €
cena KMČ

24 Klu
Klubb mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 9,99 €
96 strán, 148 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Minecraft

Denník malého Minecrafťáka:
komiks 4 NOVINKA!
Minus a jeho priatelia sú späť v novom
komiksovom dobrodružstve!
Bojovník Albéric ťažko nesie svoju premenu. Ako
zombi sa ale napokon pripojí k tímu dobrodruhov
s jediným cieľom: poraziť draka z Endu. Napätie
medzi Chroptom a Albéricom je obrovské a Minus,
Marguerite i Bagel sa ich snažia zmieriť. Tvárou v tvár
drakovi si nakoniec musí vybrať každý: zjednotiť sa
alebo ujsť!

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
48 strán, 210 x 297 mm
mäkká väzba, pre deti od 10 rokov

Minecraft Dungeons: Kniha prežitia
so samolepkami
Buďte skutočným
hrdinom!

NOVINKA!

Kto je ten hrdina, ktorý ukončí nadvládu zlého
Arci-Zločana? Nie ste ním práve vy? Precestujte
celý svet Minecraft Dungeons s touto vzrušujúcou
knihou. Hľadajte nebezpečných mobov, ochráňte
nevinných dedinčanov a ukážte svoju silu v boji
proti jeho hrozivým plánom.

6,80 €
cena KMČ

bežná cena: 8,49 €
56 strán, 216 x 285 mm
mäkká väzba, pre deti od 7 rokov
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Roblox

Roblox - Kde je Noob?
Bestseller!
Preniknite s nami
do fascinujúceho sveta Robloxu!
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...

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
40 strán, 216 x 300 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Roblox - Najlepšie bojové hry
Bestseller!

Nevyhnutná príručka
pre každého bojachtivého Robloxiana!

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.

7,95 €
cena KMČ

26 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 9,99 €
96 strán, 148 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Fortnite

Fortnite 100% neoficiálny:
Knižka na celý rok
Dobrodružstvo stále
nekončí!

NOVINKA!

V tejto epickej nezávislej a neoficiálnej ročenke 2022
nájdete všetko, čo potrebuje vedieť každý fanúšik
Fornitu. Zbrane, skiny, oblasti, vozidlá, top taktiky
a ďalšie odborné informácie o ostrove. Tak sa
pripravte, nastúpte do Battle Busu a zažite úžasné
dobrodružstvá!

9,30 €
cena KMČ

bežná cena: 11,49 €
72 strán, 216 x 285 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Fortnite Battle Royale:
Stavaj ako profík!
Bestseller!
Jason R.
Rich

Stavanie je vo Fortnite dôležitejšie, ako by sa mohlo
zdať. Naučte sa stavať, prekabáťte nepriateľov
a zvíťazte v najhranejšej hre na svete.
V knihe Fortnite: Stavaj ako profík nájdete najlepšie stratégie a tipy od skúseného hráča. Naučte sa využívať najoriginálnejšiu hernú mechaniku Fortnite: stavbu múrov a ďalších štruktúr. Dozviete sa, ako správne postaviť a rozvrhnúť
svoju pevnosť, kam ju umiestniť a aký materiál najlepšie
použiť na stavbu. Okrem toho v knihe nájdete veľa ďalších
tipov, ako využiť geografiu ostrova na vlastnú obranu, šetriť
stavebnými materibežná cena: 7,99 €
álmi alebo použí6,40 €
144 strán, 167 x 225 mm
vať Epic Store.
cena KMČ mäkká väzba, pre deti od 9 rokov
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Marvel

Marvel Avengers:

Kompletný
sprievodca postavami
NOVINKA!
Autorizovaný ilustrovaný sprievodca postáv
patriacich do najmocnejšieho superhrdinského
tímu Zeme opisuje viac ako 200 hrdinov
a zlosynov. Na každej stránke nájdete úžasné
ilustrácie od najlepších kreslicov Marvel Comics
a detailné informácie o histórii, statuse, sile,
schopnostiach a úrovniach postáv. Vzrušujúci
svet Avengers budete poznat ako nikdy predtým!

13,60 €
cena KMČ

bežná cena: 16,99 €
208 strán, 183 x 233 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Marvel Action: Spider-Man 1
NOVINKA!
Úžasná nová éra Spider-Mana v komikse!
I keď Peter Parker porazil už mnoho zlovestných
zločincov a legendárnych hrdinov, tou najväčšou
výzvou zostáva stredná škola. Našťastie, pri
zvládnutí ročníka mu pomôžu noví priatelia... Miles
Morales a Gwen Stacyová! Nový začiatok je skvelou
voľbou pre mladších fanúšikov, ktorí chcú vyraziť za
novými dobrodružstvami Spider-Mana a jeho
skvelých priateľov v komikse.

5,60 €

KOMIKS!
28 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
64 strán, 160 x 230 mm
mäkká väzba, pre deti od 10 rokov

Dobrodružné príbehy

Marvel: Mýty a legendy
Epické začiatky Thora, Eternalov, Black
Panthera a Marvel vesmíru.
Spoznajte rozprávkové mýty a epické legendy
obrovského a živého Marvel vesmíru. Navštívte úsvit
času a staňte sa svedkami zrodenia Nebeštanov a ich
bojovných stvorení, Eternalov a Deviantov. Objavte
panteóny Thora, Asgardanov a ich olympských rivalov.
Žasnite nad tajomným pôvodom Doctora Strangea,
Najvyššieho čarodejníka. Uzrite nových a starovekých
bohov Wakandy a Black Panthera. Oslávte vzostup
Atlantídy a jej kráľovského ochrancu Namora, SubMarinera.

12,80 €
cena KMČ

bežná cena: 15,99 €
216 strán, 190 × 227 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Ako si vycvičiť rodičov
Pete
Johnson

Bestseller!

Všetkých rodičov treba vycvičiť!
Inak sa s nimi nedá vydržať.

Louisova rodina sa presťahovala do novej štvrte a on
práve začal chodiť na snobskú novú školu, ktorá je
plná najväčších šprtov, akých kedy stretol. Z ničoho nič
začali byť jeho rodičia posadnutí domácimi úlohami
a mimoškolskými krúžkami. Dokonca mu šlohli z izby
telku! Je to preňho totálna nočná mora – ale jeho nová
priateľka Maddy mu pomôže. Povedala mu, že aj jej
rodičia boli takí ako jeho, až kým si ich nevycvičila!
Všetkých rodičov treba vycvičiť. A ona vie ako...

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
200 strán, 130 x 194 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov
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Dobrodružné príbehy

Príšerný učiteľ 2: Šokujúca veda
Sam
Watkinsová

David
O'Connel

Jedna príšerka by sa ešte dala zvládnuť. No dve?
To sú PROBLÉMY NA DRUHÚ!
Jakubova trieda súťaží na Vedeckej výstave mladých
vedátorov a nikto a nič im nezabráni prebojovať sa až
k víťazstvu. Teda, jedna drobnosť možno áno... Ich triedny učiteľ pán Tajomný sa opäť premenil na príšerku
a nemá už chuť baviť sa o exponátoch vedeckej výstavy
– oveľa radšej by ich všetky zjedol. Ba čo viac, príšerka
si našla kamarátku! Nad dvoma nezbednými potvorkami, ktoré obrátia celú výstavu hore nohami a dodajú
príbehu tú správnu ISKRU, zaručene VYBUCHNETE do
smiechu!

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
176 strán, 129 x 193 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov

Tigrí tím: Samurajov meč
NOVINKA!

Thomas
Brezina

Staň sa aj ty štvrtým členom detektívneho
Tigrieho tímu a pomôž priateľom chytiť zlodejov
a odhaliť tajomstvo.
Pred očami Tigrieho tímu sa samurajská šou zmení na
katastrofu! Zamaskované postavy prepadnú
japonského bojovníka, omámia ho a zoberú mu zbraň.
Bea, Luk a Patrik sa pustia do vyšetrovania a zistia, že
cenný meč je opradený prastarou legendou. Podarí sa
im chytiť zlodejov
a odhaliť rodinné
tajomstvo samuraja?

Superlupa vo vnútri!

5,60 €
cena KMČ

30 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 6,99 €
136 strán, 120 x 180 mm
pevná väzba, pre deti od 9 rokov

Dobrodružné príbehy

Štyria kamaráti v akcii:
Panter v strašidelnom lese

Thomas
Brezina

Štyria detektívi, ktorým nič neujde.
Poppi, Axel, Lilo a DOMINIK sú zohraná štvorka.
Poppi sa v zoologickej záhrade ocitne zoči-voči
panterovi, ktorý ju desí v sne. Čo sa za touto nočnou
morou skrýva? Štvorica kamarátov sa pustí do pátrania
a narazí na stopu novej záhady...

6,40 €
cena KMČ

bežná cena: 7,99 €
136 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

Klub záhad: Monštrum
NOVINKA!
z dračieho jazera

Thomas
Brezina

Vyriešte spolu s Klubom záhad nový napínavý
prípad!
Iba jediný raz strávi Jupiter prázdniny so svojím otcom,
a už sa ocitne v tesákoch tajomného monštra v tmavom
jazere. Jeho priatelia z Klubu záhad ihneď pricestujú za
ním, aby ho vyslobodili. Podarí sa im vyriešiť záhadu
obludy v Dračom jazere a Jupitera aj obyvateľov dediny
zachrániť pred hrozným
osudom?

Superlupa vo vnútri!

5,60 €
cena KMČ

bežná cena: 6,99 €
120 strán, 123 x 180 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov
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Dobrodružné príbehy

Spirit Animals - Súmrak
strážcov 5: Kamenné srdce
Ďalšie príbehy hrdinských
kamarátov – zo záchrancov
sa stanú utečenci...

Brandon
Mull

NOVINKA!

Conor, Abeke, Meilin a Rollan sú hrdinovia, ktorí zastavili
nezastaviteľného netvora. Po nedávnych ničivých udalostiach sa však objavili pochybovači kladúci si otázku: Môžu za
skazu Zelenopláštnici? Otrasení mladí hrdinovia zisťujú, že
sa ocitli pred súdom, ktorému velí Rada vodcov sveta. Zo
záchrancov Erdasu sa v okamihu stanú utečenci s prenasledovateľmi
v pätách. Vojna
bežná cena: 7,99 €
6,40 €
200 strán, 140 x 205 mm
sa tak skoro necena KMČ
pevná väzba, pre deti od 11 rokov
skončí.

Apolónov pád 2: Temné proroctvo
Rick
Riordan

Apolónovo utrpenie sa nekončí! Cesta za
ďalším Orákulom vedie na Stredozápad.
Všemocný boh slnka, svetla, liečiteľstva, umenia,
lukostreľby, poézie, tanca a proroctiev naďalej trčí
v koži smrteľníka Lestera Papadopoulosa. Z jeho
nadprirodzených schopností mu nezostala ani jediná
a telo nemotorného tínedžera, v ktorom sa ocitol, je
len na zlosť. Diove odpustenie a svoje miesto na
Olympe však získa späť, iba ak nájde staroveké
zdroje proroctiev a oslobodí ich.Našťastie na to nie
je sám – po boku má starého známeho Lea Valdéza,
jeho draka Festusa a bývalú nymfu Kalypsó.

11,60 €
cena KMČ

32 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 14,49 €
400 strán, 145 x 210 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Teen

Tajomstvá nesmrteľného
Nicholasa Flamela 1: Alchymista
Najväčšia legenda všetkých čias – legenda
o večnom živote...
Nicholas Flamel sa narodil 28. septembra 1330 v Paríži.
Záznamy tvrdia, že zomrel v roku 1418. No jeho hrobka je
prázdna. Podľa legendy Nicholas Flamel žije – pretože
pozná tajomstvo večného života, ukryté v najmocnejšej
knihe, aká kedy existovala. Ak sa však dostane do nesprávnych rúk, je schopná zničiť celý svet. Niekedy sú
legendy pravdivé. A Sophie a Josh Newmanovci sa čoskoro
stanú súčasťou
najväčšej legenbežná cena: 12,99 €
10,40 €
dy všetkých
368 strán, 130 x 200 mm
cena KMČ
pevná väzba, pre deti od 12 rokov
čias…

Zaša: Príbeh výnimočného psa
Takto sa začal Zašin príbeh.

Randi
Barrow

Keď sa dvanásťročnému Ivanovi v roku 1941 podarí
uniknúť z okupovaného Leningradu, uchýli sa do
malého mestečka a pridá sa k partizánom. Po
stretnutí s nacistickým dôstojníkom Axelom
Rechtom, ktorý ho prinúti zabávať vojakov hrou na
concertino, vycíti príležitosť pomôcť svojej
partizánskej skupine. Recht vlastní dve rozkošné
šteniatka nemeckého ovčiaka Zašu a Tora, ktoré
plánuje vycvičiť proti Rusom. To však chlapec
nemôže dopustiť a hoci riskuje život, šteniatka mu
ukradne. Takto sa všetko začalo.

10,40 €
cena KMČ

bežná cena: 12,99 €
408 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 12 rokov
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Teen

Vydrž to so mnou
NOVINKA!

V zrkadle nevidíme
celú pravdu.

Kristína
Ježovičová

Slovenská autorka!

Nový román talentovanej Kristíny Ježovičovej
o dievčati v zrkadle, ktoré vidí každá z nás a s ktorého
pokrivenými slovami dennodenne bojujeme. Sme totiž
cennejšie, ako sa nám snaží nahovoriť. Stačí ho prestať
počúvať. Sedemnásťročná Kaja prehráva boj s dievčaťom
v zrkadle každé ráno. Spadne do kolotoča sebaklamu
a pretvárky. Poraziť dievča v zrkadle je osamote naozaj
ťažké. Ešte ťažšie je priznať si pravdu a prijať pomoc
kamošov, ktorí nás neopúšťajú, ani keď si prechádzame
peklom. Nikdy
bežná cena: 9,99 €
nie sme sami.

7,95 €

cena KMČ

Zlaté dievča

240 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 13 rokov

NOVINKA!

Jennifer
Iacopelli

Čo všetko si ochotná urobiť pre zlatú medailu?
Audrey je odhodlaná získať zlato. Tvrdo makala, aby sa
na olympijských hrách mohla postaviť pod gymnastické
bradlá a dokázať, čo sa v nej skrýva. Na týchto
pretekoch je však v stávke oveľa viac. Ľudia, ktorým
mali gymnastky najviac dôverovať, ich zradili. Dievčatá
tak spadnú do víru neuveriteľných a znepokojivých
udalostí. Audrey túži venovať viac pozornosti aj Leovi,
tomu najzlatšiemu chalanovi, akého kedy stretla, no
nemôže. Toto je jej posledná šanca. Zvíťazí buď teraz,
alebo nikdy.

11,20 €
cena KMČ

34 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 13,99 €
328 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 13 rokov

Teen

Denník uletenej Chloe

NOVINKA!

Emma
Chastain

Vtipné aj trápne katastrofy zo strednej školy.
Chloe Snowová nastupuje na strednú školu, a keďže
smutnejšie ako spomenúť si na trapasy, je zabudnúť
na ne, píše si denník. Aspoň si aj v deväťdesiatke
bude pamätať, aké trápne, hrozné a úžasne
vzrušujúce je byť stredoškoláčkou.
Svieže, humorné i vážne postrehy čerstvej
stredoškoláčky sú ako Denník Bridget Jonesovej pre
mladšiu generáciu.

10,40 €
cena KMČ

Môj prvý tanec
Nicola
Yoonová

bežná cena: 12,99 €
352 strán, 135 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 14 rokov

NOVINKA!

Novinka od svetoznámej autorky, ktorej
romantické príbehy poznáte z filmov.
Evie už neverí v lásku – veď každá sa končí katastrofou.
Presvedčili ju o tom aj jej rodičia. O to viac ju šokuje,
keď sa jej pred očami premietne koniec každého vzťahu
– stačí, aby sa pred ňou zamilovaní pobozkali. Evie sa
snaží pochopiť, prečo sa jej to deje, a osud ju zavedie
do tanečnej školy. V nespútanom rytme tanca spoznáva
chalana menom X. A Evie tento spontánny umelec
s romantickou dušou, ktorý sa neváha pustiť do
každého dobrodružstva, stále viac očaruje. Oplatí sa
nakoniec pre lásku riskovať?

9,95 €
cena KMČ

bežná cena: 12,49 €
280 strán, 130 x 200 mm
mäkká väzba, pre deti od 14 rokov
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Pre kreatívnych

Tvorivé Vianoce

NOVINKA!

Vytvorte si čarovnú vianočnú atmosféru so 40
sviatočnými nápadmi!
Už sa viac nenaháňajte za nevkusnými ozdobami
– prežite svoj vzácny čas s rodinou a priateľmi
a spríjemnite si dlhé zimné večery so sviatočnými
inšpiráciami.
Vlastnoručne si vytvorte očarujúce darčeky
a ozdoby, lahodné pochúťky a jedinečné darčekové
balenia.
Zažite tvorivé Vianoce s týmito nenáročnými
postupmi. Užitočné rady a jednoduché šablóny vám
pomôžu dotvoriť dokonalú vianočnú atmosféru.

10,40 €
cena KMČ

bežná cena: 12,99 €
144 strán, 195 x 233 mm
pevná väzba, pre všetkých

Baba Jaga - Ruské ľudové
rozprávky
Bestseller!

Oľga
Zakis

Ľudové rozprávky patria do svetového literárneho
fondu a tie ruské sa zaraďujú medzi najkrajšie.
Prečítajte si výber dvadsiatich piatich rozprávok v novom
modernom preklade s nádhernými ilustráciami od
maliarky Oľgy Zakis. Baba Jaga, Krásna Vasilisa, Kostej
Nesmrteľný, Žabka cárovná, Mrázik a mnoho ďalších
príbehov.

11,95 €
cena KMČ

36 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 14,99 €
280 strán, 163 x 238 mm
pevná väzba, pre deti od 5 rokov

Objednávka
Objednávka z katalógu KMČ Albatros Vianoce 2021
Z katalógu si záväzne objednávam vyznačené tituly, spolu ....................... ks kníh.
Meno a priezvisko: . .......................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
Škola: ..................................................................................................... Trieda: . .........
Meno učiteľa splnomocneného na prevzatie zásielky: ..........................................................
E-mail rodiča: . .................................................................. Mobil rodiča: ........................
Dátum: . ....................................................... Podpis rodiča: ...........................................
Vyplnenú objednávku odovzdajte pani učiteľke, ktorá spolupracuje s klubom KMČ. Pri tejto forme objednania poštovné neplatíte.
Rodičia si môžu objednať knihy aj samostatne na kmc@albatrosmedia.sk. Dobierka s poštovným je v tomto prípade vo výške 1,80 €.

✂

DO VYPREDANIA ZÁSOB
TITUL

Cena
KMČ

Absolútne nevyhnutný zápisník

Počet
ks

TITUL

Cena
KMČ

6,40 €

Diamantový kôň

8,80 €

Ako byť dievčaťom

9,60 €

Dusty 4: Vianočný zázrak

7,20 €

Ako nakresliť soba

5,60 €

Filipko

6,40 €

Ako si vycvičiť rodičov

7,20 €

Fortnite 100% neoficiálny – Knižka na celý
rok

9,30 €

Alea, dievča mora 1 – Volanie z hlbín

9,60 €

Fortnite Battle Royale: Stavaj ako profík!

6,40 €

Apolónov pád 2 – Temné proroctvo

11,60 €

Gerda: Strach má veľké oči

7,95 €

Baba Jaga – Ruské ľudové rozprávky

11,95 €

Hope 3: Navždy

7,20 €

Babka a vtáčatko

7,20 €

Charlie – mačiatko, ktoré zachránilo život

9,60 €

Bájky

7,95 €

Bella

7,20 €

Bol raz jeden život – Kosti a kostra

6,40 €

Justínka a asistenčný jednorožec

11,60 €

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr – 1001
samolepiek

6,80 €

Kapitán Bombarďák 3: Invázia neuveriteľne
protivných kuchárok z vesmíru

6,40 €

Čo učky nevidia

7,20 €

6,80 €

Denník malého Minecrafťáka: komiks 4

5,60 €

Kapitán Bombarďák 4: Kapitán Bombarďák
a pochybný plán profesora Pokakaného

Denník pre kamošky – Trblietavý zápisník

7,95 €

Kapitán Bombarďák 5: Kapitán Bombarďák
a bezbrehé besnenie bláznivej Bielizňovej
bosorky

6,80 €

Denník uletenej Chloe

10,40 €

Kapitán Bombarďák 6: Kapitán Bombarďák
a strhujúci súboj so Slizkým Šušňonátorom

6,80 €

Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov
o zvieratách
Julinka – malá zverolekárka 6 – Výprava
do zoo

otoč

7,20 €
4,40 €

Počet
ks

Objednávka
Cena
KMČ

Klub záhad – Monštrum z dračieho jazera

Počet
ks

TITUL

Cena
KMČ

5,60 €

Roblox – Najlepšie bojové hry

7,95 €

Labková patrola – Adventná škrabacia
knižka

9,60 €

Smradi 1

6,40 €

Labková patrola – Darčekový box

20,80 €

Smradi 2 – Misia nesplniteľná

6,40 €

Labková patrola – Nová knižka na celý rok

7,95 €

Smradi 3 – Chlpáčikova pomsta

6,40 €

Ľadové kráľovstvo – Arendellské
dobrodružstvá

4,80 €

Ľadové kráľovstvo – Knižka na celý rok

8,80 €

Mačička Pusheen pečie

9,60 €

Tajný denník

6,40 €

Maisie na stope 1 – Prípad ukradnutej
mince

6,40 €

Tajomná lekáreň

9,60 €

Marvel Action – Spider-Man 1

5,60 €

Tajomstvá nesmrteľného
Nicholasa Flamela 1: Alchymista

10,40 €

Marvel Avengers Kompletný sprievodca
postavami

13,60 €

Tigrí tím – Samurajov meč

5,60 €

Marvel: Mýty a legendy

12,80 €

Tvorivé Vianoce

10,40 €

Minecraft – Knižka na celý rok

9,60 €

Vesmír a jeho záhady

14,40 €

Minecraft – Kreatívna príručka

7,95 €

Víchor: Spolu sme slobodní

7,20 €

Minecraft Dungeons – Kniha prežitia so
samolepkami

6,80 €

Vydrž to so mnou

7,95 €

Môj prvý tanec

9,95 €

Začarovaná Ella

8,80 €

Môj tajný jednorožec 2: Sny sa plnia

6,40 €

Záchranná stanica: Vlčica Luna

6,40 €

Najkrajšie výtvarné nápady pre dievčatá

5,50 €

Zaša: Príbeh výnimočného psa

10,40 €

Neuveriteľný svet

11,20 €

Zbožňujem jednorožce

5,60 €

NIKA a LEO sa učia abecedu

6,40 €

Zlaté dievča

11,20 €

Plants vs. Zombies – Pästný súboj

6,40 €

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko

4,80 €

Princezná: Odvaha a dobré srdce – Zbierka
rozprávok

11,20 €

Zvierací záchranári – Hladné vydríča

4,80 €

Príšerný učiteľ – Šokujúca veda

6,40 €

Zvierací záchranári – Mačiatka a ich nový
domov

4,80 €

Psie záchranárky 1 – Prvý raz do akcie

6,80 €

Zvierací záchranári – Poranený sokol

4,80 €

Roblox – Kde je Noob?

6,40 €

Zvieratká z Kúzelného lesa – Králiček Belka

4,80 €

38 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

Spirit Animals: Súmrak strážcov 5 –
Kamenné srdce
Štyria kamaráti v akcii: Panter
v strašidelnom lese

Počet
ks

6,40 €
6,40 €

✂

TITUL

Zau jímavosti o svete

Neuveriteľný svet

DLHOOČAKÁVANÁ

DOTLAČ!

Preskúmajte neuveriteľný svet, ktorý nás
obklopuje. Od tých najmenších predmetov,
ako sú mikročipy, až po najväčšie planéty
slnečnej sústavy.
Tomu nebudete chcieť uveriť! Vedeli ste, že
Austrália je rovnako veľká ako Mesiac? Alebo že
srdce vráskavca obrovského má rovnakú veľkosť
ako auto? Preskúmajte neuveriteľný svet, ktorý nás
obklopuje. Od tých najmenších predmetov, ako sú
mikročipy, až po najväčšie planéty slnečnej
sústavy.

11,20 €
cena KMČ

bežná cena: 13,99 €
192 strán, 215 x 275 mm
pevná väzba, pre deti od 11 rokov

Ilustrovaný atlas neuveriteľných
faktov o zvieratách
Maja
Säfströmová

Nádherná kniha plná
fascinujúcich detailov
zo života zvierat.

Bestseller!

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

7,20 €
cena KMČ

bežná cena: 8,99 €
120 strán, 150 x 190 mm
pevná väzba, pre deti od 8 rokov
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Zau jímavosti o svete

Bol raz jeden život: Kosti
NOVINKA!
a kostra
Komiksové spracovanie
kultového animovaného
seriálu!

KOMIKS!

Vydajte sa spolu s Maestrom, Hemom, Globínkou a ich
priateľmi do hlbín ľudského tela. Sledujte, ako bojujú
s vírusmi a baktériami, aby udržali telo zdravé. Zistite,
ako fungujú ľudské kosti. Kostra človeka je jemnou
architektúrou, ktorá sa skladá z viac ako 200 kostí.
Tvorí oporu ľudského tela a ochraňuje jeho
najzraniteľnejšie časti. Objavte s nami tajomstvá tejto
úžasnej živej „katedrály“.Cesta do miniatúrneho, no
nesmierne
vzrušujúceho
bežná cena: 7,99 €
6,40 €
sveta sa práve
48 strán, 210 x 290 mm
cena KMČ pevná väzba, pre deti od 8 rokov
začína!

Vesmír a jeho záhady

NOVINKA!

Fascinujúci a nekonečný vesmír
ako na dlani!
Vydajte sa s nami na cestu do vesmírnych diaľav
so zastávkami pri neobyčajných planétach,
vzdialených hviezdach a spletitých galaxiách.
Táto fascinujúca kniha odhaľuje záhady viac ako
stovky nebeských telies a prináša ohromujúce
fakty a nové zaujímavé vedecké objavy.
Pôsobivé fotografie, nádherné ilustrácie
a úžasné príbehy objasňujú záhady vesmíru,
ktoré pútajú ľudskú pozornosť už celé
storočia.

14,40 €
cena KMČ

40 Klub
Klu b mladých
mladýchčitateľov
čitateľovAlbatros
Albatros

bežná cena: 17,99 €
224 strán, 216 x 276 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

