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Zašušťanie v trá

Novinka

Čo ak vaše prežitie závisí od cudzinca?
Do slovenských kín prichádza ﬁlmová adaptácia veľkého príbehu o láske a prežití Hora medzi nami. Pri príležitosti premiéry ﬁlmu,
ktorý uvedie spoločnosť Cinemart SK 5.10., vychádza v nakladateľstve Motto rovnomenná románová predloha od spisovateľa
Charlesa Martina.
Prichádza búrka a na letisku v Salt Lake City zrušili lety. Novinárka Ashley sa obáva, že nestihne vlastnú svadbu, a na chirurga Bena čakajú pacienti. Hoci sa vôbec nepoznajú, objednajú si spolu charterový let, aby sa dostali domov skôr. Ich lietadlo však havaruje a oni sa
ocitnú uprostred zasnežených hôr bez nádeje na záchranu. Hľadajú k sebe vzťah, prehodnocujú minulosť a v extrémnych podmienkach
bojujú o život. Podľahnú zraneniam tela a duše alebo znovu uveria v lásku?

Plagát – zdroj: CinemartSK

Charles Martin je autor New York Times bestsellerov, v ktorých sa venuje najmä vážnym veciam a tomu, ako sa ľudí dotýkajú. Na konte má už desať titulov, ktoré sú dostupné v sedemnástich jazykoch. Spolu so svojou ženou a tromi synmi
žije na Floride.

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274

Kontaktná adresa internetového obchodu:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 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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Jedna spomienka Flory Banksovej
Emily Barrová
Flora má amnéziu. Nepamätá si nič dlhšie ako pár hodín. Ani vtipy svojich priateľov, ani pokyny rodičov, dokonca ani to, koľko má rokov.
Jedného dňa pobozká niekoho, koho nemala. Pamätá si to. Je to jediná spomienka, ktorá jej zostala v pamäti. On však odišiel.

Nezabudnuteľný YA príbeh tajomstiev, lásky a straty
od úspešnej autorky thrillerov pre dospelých.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre mládež

130 × 200 mm viazaná

248

–

1.

14+

978-80-5660-171-6

10,99 EUR

My Little Pony ﬁlm –
Vyfarbuj, čítaj, nalepuj

Ponyville hrozí skaza a Veľká šestka – Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy
a Rarity – musí vyraziť na dobrodružnú cestu za hranice Equestrie, aby vďaka kúzlu priateľstva zachránila svoj domov. Poníky čaká neľahká úloha, mnoho
problémov, ale aj veľa zábavy a nových priateľov.
Pripoj sa k dobrodružstvám, aké môžeš zažiť len
v spoločnosti veselých poníkov z Ponyville!

Poníky z Equestrie a ich priatelia zažívajú ďalšie neuveriteľné dobrodružstvo. Prečítaj si príbeh, vyfarbi
obľúbené postavičky podľa vlastnej fantázie alebo si
ich nájdi v hárku so samolepkami a nalep na správne
miesto. Veselú zábavu!

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4014-4

9,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 295 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

Škola pod plachtami

Príšerný učiteľ

Alexander McCall Smith

Sam Watkins

Školu, do ktorej chodia súrodenci Ben a Fee, by im
určite kadekto závidel. Je totiž na mori, na palube
plachetnice menom Tobermory! Jedného dňa sa
pri lodi objaví ﬁlmový štáb a Ben dokonca dostane
ponuku zahrať si vo ﬁlme ako komparzista. Potom si
však všimne čudné veci a nadobudne zvláštne podozrenie. Ide naozaj o ﬁlmárov alebo je nakrúcanie iba
zásterkou pre niečo nekalé? Ben, Fee a ich priatelia
rozhodne musia zistiť pravdu.

Jakubova trieda dostala toho najlepšieho učiteľa na
svete – pána Tajomného. Má to iba jeden drobný,
drobulinký, OBROVSKÝ háčik. Vždy keď je pán Tajomný rozrušený, premení sa na nezbednú príšerku.
Chlpatá príšerka má niekoľko úžasných schopností,
ale slušné správanie k nim rozhodne nepatrí! Jakub
a jeho kamaráti musia pracovať ako zohratý tím,
aby príšerku utajili pred vedením školy. Lenže pani
riaditeľka Hlavatá má nos na deti, ktoré nedodržujú
školské pravidlá...

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

130 × 197 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
208

–

1.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0387-7

9,99 EUR

humor
pre deti

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Vychádza 6. 10. 2017

My Little Pony ﬁlm –
Príbeh podľa ﬁlmu

1.

5+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

David
O´Connell

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4015-1

4,49 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0386-0

7,99 EUR

3

Univerzita výnimočných 1 –
Skúška

Lenka Malátová

Joelle Charbonneau

Autorka a skúsená čipkárka Lenka Malátová sa v knihe vyznáva zo svojej celoživotnej lásky k remeslu, ku
ktorému už priviedla mnoho svojich žiačok. Týmto
dielom sa obracia na pokročilé čipkárky, ktoré už
majú s paličkovaním bohaté skúsenosti. V knihe si
však prídu na svoje i začiatočníčky – tým ponúka na
vyskúšanie prehľadne spracované techniky. Celou
knihou sa vinie motív srdiečok a anjelov v ženskej
podobe. Ku každému motívu je uvedený podrobný
postup, predloha a fotograﬁ a hotového diela.

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

210 × 270 mm
viazaná

Zem bola zničená vojnou. Nastal čas na jej obnovu!
Cia ukončila strednú školu a s napätím očakáva, či
bude vybraná do celoštátneho programu pre najnadanejších študentov. Iba oni sa totiž môžu uchádzať
o štúdium na univerzite v Tosu. Najskôr však musí
obstáť v testovaní, ktorým prejdú len skutočne výnimoční. Cia tú šancu dostane. Tesne pred odchodom
sa jej však otec zverí s útržkami desivých spomienok,
ktoré má na testovanie on. Radosť z úspechu vystriedajú strach a neistota.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

–

1.

ISBN

15+ 978-80-566-0172-3

Odporúčaná cena

Žáner

14,99 EUR

fantasy

Vychádza 13. 10. 2017

Vychádza 6. 10. 2017

Paličkovanie s láskou

Sekcia

Formát

beletria 135 × 203 mm
pre mládež
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
296

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

15+ 978-80-564-0388-4

9,99 EUR

Bábovky
Radka Třeštíková
Napadlo vám niekedy, čo rieši milenka ženatého muža a aká je v skutočnosti tá príšerná
manželka, o ktorej jej on rozpráva? Alebo prečo má jej sestra taký nemožný vzťah so
svojou dcérou? Ako sa cíti pätnásťročné dievča, na ktoré si rodičia nikdy nenájdu čas?
A kde sa vlastne podeli všetky tie peniaze? Kto ich vzal, kto ich stratil, kto ich minul, kto
ich našiel a kto ich bude musieť vrátiť?

Dvanásť žien, dvanásť osudov
prepojených v jednom románe.

Megaúspešná česká autorka
Radka Třeštíková
konečne aj v slovenskom jazyku!
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie
pre ženy

beletria
pre dospelých

115 × 185 mm viazaná

328

–

1.

15+

978-80-566-0174-7

11,99 EUR
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Hora medzi nami
Charles Martin
Prichádza búrka a na letisku v Salt Lake City zrušili lety. Novinárka Ashley sa obáva, že nestihne vlastnú svadbu, a na chirurga Bena čakajú
pacienti. Hoci sa vôbec nepoznajú, objednajú si spolu charterový let, aby sa dostali domov skôr. Ich lietadlo však havaruje a oni sa ocitnú
uprostred zasnežených hôr bez nádeje na záchranu. Hľadajú k sebe vzťah, prehodnocujú minulosť a v extrémnych podmienkach bojujú o život.
Podľahnú zraneniam tela a duše alebo znovu uveria v lásku?

Strhujúci príbeh o láske a o prežití,
v ktorého ﬁlmovej adaptácii žiaria
svetové hviezdy Idris Elba a Kate Winslet.

Od 5. 10.
v kinách

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie
pre ženy

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

328

–

1.

15+

978-80-566-0175-4

12,99 EUR

Príbeh vody

Disney –
Vianočná zbierka rozprávok

Kateřina Gančarčíková
Prváčik Janko prežíva na prázdninách u babičky
a dedka veľa dobrodružstiev. Janka zaujíma veľa
vecí, ale v lete rozhodne neodolá veľmi príťažlivému
živlu, akým je voda. Prarodičia sú pripravení láskavo
ho sprevádzať na cestách za poznávaním okolia. Autorka sa snaží prostredníctvom názorných a vtipných
ilustrácií pozvoľna deti zoznámiť s tým, odkiaľ voda
pochádza, ako sa čistí a ako sa potom dostane až
k nám do domu.

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

detská
populárno- 167 × 240 mm
náučná edícia -náučné pre deti viazaná

40

–

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-566-0173-0

6,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

222 × 233 mm
viazaná

Vychádza 13. 10. 2017

Žáner

Oslávte Vianoce so svojimi najobľúbenejšími postavičkami z ﬁlmov spoločnosti Disney a Pixar! Pomôžte
Else pripraviť tie najkrajšie sviatky pre jej sestru
Annu, usporiadajte s Ralphom vianočný večierok pre
záporných hrdinov z videohier a ozdobte stromček
s Woodym, Buzzom a ostatnými hračkami. Táto veľká
zbierka rozprávok plná krásnych ilustrácií vám prinesie tú pravú vianočnú náladu!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4101-1

14,99 EUR

Séria detektívok Roberta Galbraitha BOX
Robert Galbraith (pseudonym J.K. Rowlingové)
Tri knihy, tri detektívne prípady, ale ešte niečo naviac.
Cormoran Strike a jeho pôvabná pravá ruka Robin Ellacottová vás prevedú najrôznejšími kútmi Londýna. Zavíte do klubov, kde sa bavia
celebrity, ale aj do zapadnutých robotníckych bistier, zistíte, že nebezpečie číha aj vo vydavateľskom svete, a tiež, že tiene z minulosti sa
môžu vynoriť kedykoľvek.

Séria detektívok, ktoré číta celý svet!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

1 440

–

1.

15+

978-80-259-0742-9

43,90 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Vychádza 13. 10. 2017
Vychádza 20. 10. 2017

Kolekcia krížoviek pre ženy

Šibalské pokusy pre
všetkých výmyselníkov

Potešte svoje príbuzné, priateľky a známe darčekovou kolekciou s viac ako 600 obľúbenými krížovkami,
v ktorých tajničkách sa skrývajú zaujímavé informácie o bylinkách, tradičných jedlách či známych
osobnostiach.

Žáner

Sekcia

Formát

hobby

hobby

146 × 206 mm
brožovaná

Corinna Harder,
Charlotte Wagnerová,
Jens Schumacher
Fontána z koly a 33 ďalších superšibalských trikov
a pokusov, ktoré na školských labákoch určite nerobíte! Pomocou merača šibalskosti na konci knihy sa
môžeš porovnať so svojimi kamošmi a zistiť, kto z vás
je najväčší expert na výmysly.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
640

–

1.

–

EAN

Odporúčaná cena

8586013433148

11,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

knihy hier populárno- 128 × 198 mm
a nápadov -náučná pre deti brožovaná

128

–

Minecraft Mobeštiár

Kolekcia krížoviek – box 2+1

Táto kniha obsahuje životné dielo oddaného
odborníka na mobov, s ktorými sa môžete
stretnúť v podivnom a nebezpečnom svete
Minecraftu. Nájdete v nej dôležité informácie
o spôsobe života a mieste výskytu všetkých
potvor, od pokornej sliepky až po hrozivého
draka z Endu.

Potešte svojich blízkych, priateľov a známych darčekovou kolekciou krížoviek, v ktorých tajničkách sa
ukrývajú zaujímavosti z rôznych oblastí aj o známych
či menej známych turistických destináciách na Slovensku.

2.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0389-1

5,99 EUR

EAN

Odporúčaná cena

8586013433155

9,99 EUR

Kompletný prehľad mobov!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 220 × 220 mm
encyklopédia -náučná
pre deti viazaná

104

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4099-1

10,99 EUR

hobby

hobby

146 × 206 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
640

–

1.

–

Séria trilerov: Mráz, Kruh, Tma BOX
Bernard Minier
Bernard Minier je jedným z najúspešnejsích autorov krimi súčasnosti v Európe. V tomto exkluzívnom balení nájdete všetky tri knihy jeho
bestsellerovej série s komisárom Martinom Servazom, ktoré vás pohltia svojou mrazivou atmosférou, premyslenou zápletkou a šialeným
tempom.

Desivé trilery, za ktoré by sa nemusel
hanbiť ani Stephen King!

6

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

triler

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

1 848

–

1.

15+

978-80-7505-814-0

47,90 EUR

Knižné novinky Október 2017

Zábavné aktivity so
samolepkami –
Koníky

Zábavné aktivity so
samolepkami –
Mačičky

Kolektív autorov

Kolektív autorov

V zošite plnom nádherných fotiek koníkov a žriebätiek nájdeš množstvo aktivít, s ktorými si užiješ
skvelú zábavu. Budeš vyfarbovať, dopĺňať, pátrať,
hádať, počítať, ale hlavne nalepovať! Samolepky sú
snímateľné, takže ich môžeš používať stále dokola.

V zošite plnom veselých fotiek mačiatok, mačičiek
a kocúrikov nájdeš množstvo aktivít, s ktorými si užiješ skvelú zábavu. Budeš vyfarbovať, dopĺňať, pátrať,
hádať, počítať, ale hlavne nalepovať! Samolepky sú
snímateľné, takže ich môžeš používať stále dokola.

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier populárno- 210 × 280 mm
a nápadov -náučná pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
26

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433056

3,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier populárno- 210 × 280 mm
a nápadov -náučná pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
26

–

Zábavné aktivity so
samolepkami –
Zajačiky

Kolektív autorov

Kolektív autorov

V zošite plnom veselých fotiek šteniatok a psíčkov
nájdeš množstvo aktivít, s ktorými si užiješ skvelú zábavu. Budeš vyfarbovať, dopĺňať, pátrať, hádať, počítať, ale hlavne nalepovať! Samolepky sú snímateľné,
takže ich môžeš používať stále dokola.

V zošite plnom nádherných fotiek zajačikov a králičkov nájdeš množstvo aktivít, s ktorými si užiješ
skvelú zábavu. Budeš vyfarbovať, dopĺňať, pátrať,
hádať, počítať, ale hlavne nalepovať! Samolepky sú
snímateľné, takže ich môžeš používať stále dokola.

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier populárno- 210 × 280 mm
a nápadov -náučná pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
26

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433049

3,99 EUR

Odvaha Cat Campbellovej

Sekcia

Formát

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

–

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
26

–

3,99 EUR

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433063

3,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0390-7

7,99 EUR

Predstavte si, že by váš učiteľ dokázal čítať myšlienky
len preto, že sa narodil vo štvrtok, a váš spolužiak
vedel vrátiť čas, pretože sa narodil v stredu. Trochu
šialené, čo poviete? Lenže v meste Nova je to úplne
normálne! Poppy Mayberryová by mala vedieť premiestňovať predmety z miesta na miesto silou svojej
vôle, narodila sa totiž v pondelok. Jej schopnosti sú
však chabé, a preto má ísť do letnej školy, aby svoje
nadanie zdokonalila.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
276

Formát

Odporúčaná cena

Jennifer K. Brownová

V deň, keď sa Cat Campbellová narodila, zdedila vytúžený gén mágie po svojej pra-pra-prastarej mame
Mabel. No nie je to hneď poznať, a navyše je mama
je presvedčená, že mágia ničí ľudské životy. Jedného
dňa celkom náhodou nájde na povale svojich starých
rodičov kopu kníh o mágii, čarovaní a kúzlach. Keď
vyskúša kúzlo z knihy s názvom Praktická mágia,
zistí, že funguje… zároveň však zistí, ako jej novoobjavená moc zmení

Žáner

Sekcia

EAN
8586013433032

Poppy Mayberryová 1 –
Narodená v pondelok

Natasha Lowe

literatúra
pre dievčatá

Žáner

knihy hier populárno- 210 × 280 mm
a nápadov -náučná pre deti brožovaná

5+

Vychádza 20. 10. 2017

Zábavné aktivity so
samolepkami –
Šteniatka

1.

1.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0391-4

9,99 EUR

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

127 × 203 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

–

1.

9+

7

Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej
Ransom Riggs
Hrozivá rodinná tragédia privedie šestnásťročného Jacoba na odľahlý ostrov pri pobreží Wallesu, kde objaví ruiny niekdajšieho sirotinca. Pri
skúmaní opustených zákutí Jacob zistí, že deti slečny Peregrinovej, ktoré tam kedysi žili, boli nielen neobyčajné, ale mohli byť aj veľmi nebezpečné a ich odlúčenosť na opustenom ostrove nebola náhodná. Ba dokonca – nech to znie akokoľvek neuveriteľne – tie deti sú možno ešte
stále nažive!

Vychádza 27. 10. 2017

Napínavý fantastický príbeh umocnený
strašidelnými dobovými fotograﬁami je skvelým čítaním
nielen pre tínedžerov, ale aj dospelých, ktorí si radi
vychutnávajú tajomné a temné dobrodružstvá.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo

beletria
pre dospelých

132 × 208 mm viazaná

352

–

1.

15+

978-80-259-0732-0

15,49 EUR

LEGO® NINJAGO
Garmageddon v mestečku
Ninjago

LEGO® NINJAGO® MOVIE™
Oﬁciálna ročenka 2018

Kolektív autorov

Úlohy, komiksy, hlavolamy a hry zo sveta Ninjago
čakajú len na teba! Zlepši svoje nindžovské schopnosti a nauč sa množstvo nových trikov, over si svoje
znalosti o svete Ninjago a priblíž sa k svojim hrdinom.
Hľadaj bojovníkov skrytých vo výjavoch z ich ťažení,
skladaj prvotriedne stroje, nájdi cestu labyrintom
a zasmej sa na uletených komiksoch. Skrátka, uži
si poriadnu porciu nindžovského dobrodružstva.
NINJA,GO!

Kolektív autorov

Garmadon si zo všetkého najviac praje prevziať vládu
nad mestom Ninjago! Najskôr však musí poraziť nindžov a ich obrovské stroje. Pripoj sa k nindžovským
hrdinom a snaž sa vzdorovať garmadonovej hrozivej
žraločej armáde. Priprav sa na riešenie dôležitých
úloh, prečítaj si komiks a staň sa vďaka tejto knihe
ochrancom mestečka Ninjago.

Žáner
hobby

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 205 × 290 mm
-náučná pre deti brožovaná

32

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-1622-7

7,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 216 × 285 mm
encyklopédia -náučná
pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-264-1621-0

12,99 EUR

Nočné mory!
Jason Segel
Charlie Laird sa už tri mesiace poriadne nevyspal. Len čo zavrie oči, ocitne sa vo svete, ktorý sa hemží čarodejnicami, škriatkami, hadmi, upírmi
a inými hrôzostrašnými výplodmi ľudskej fantázie. Strašia tu dokonca i klauni či huňaté biele králiky! Jedna nočná mora je však zo všetkých
najhoršia a Charlie si s ňou musí poradiť, inak sa z ríše zlých snov už nikdy nedostane a privedie do záhuby aj svojich kamarátov, rodinu a celé
mesto… Podarí sa mu nabrať odvahu a čeliť tomu, čo ho najviac desí?

Od obľúbeného herca a komika Jasona Segela,
známeho zo seriálu Ako som stretol vašu matku.

Už nikdy nebudete spať ako predtým!

8

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 205 mm viazaná

376

–

1.

8+

978-80-5660-181-5

12,99 EUR

Knižné novinky Október 2017

Rozprávka o veštcovi a starej krivde
Roman Brat
Janko nadobudne dar veštiť a pomáhať ľuďom. Veštby však nevoňajú každému. Čo jednému prospieva, inému škodí. Jankove proroctvá totiž
odhaľujú aj nepoctivé a nečestné úmysly zloduchov, ktorí si na pomoc proti nemu zavolajú nadprirodzené bytosti. Jankovými spojencami
v boji so zlom sú plamienky, vľúdne a nežné bytosti, túžiace po láske a porozumení. A do jednej z nich sa veštec zaľúbi. Čo mu tento cit prinesie?
Záhubu, alebo šťastie?

Nová kniha pôvodného slovenského autora Romana Brata
v nádhernom výtvarnom prevedení od Bystríka Vanča.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

rozprávka

beletria
pre deti

163 × 238 mm viazaná

80

–

1.

7+

978-80-56-60177-8

10,49 EUR

Raťafák Malone 2:
Najhorší školský výlet

Krajina príbehov –
Varovanie bratov
Grimmovcov

Barry Hutchison

Vychádza 27. 10. 2017

Chris Colfer

Uplynulo deväťdesiatdva hodín odvtedy, čo som naposledy vyslovil lož. Predtým som bol čosi ako expert
na klamstvá, ale všetko sa zmenilo vo chvíli, keď som
vstúpil do jediného stroja na pravdu na svete. Teraz
nedokážem vysloviť ani tú najnevinnejšiu lož.

Conner je presvedčený, že sa do Krajiny príbehov
už viac nevráti. Jedného dňa však odhalí tajomné
posolstvo slávnych rozprávkarov a zrazu je všetko
inak. S pomocou Matky husi a v sprievode svojej
spolužiačky Bree sa vydáva na cestu po Európe, aby
rozlúštil záhadu a zabránil hroznej katastrofe, ktorá
hrozí Krajine príbehov.

Druhý diel trápení bývalého experta
na klamanie Raťafáka je tu.

Žáner

Sekcia

Formát

humor pre
deti

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

–

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60138-9

7,99 EUR

dobrodružstvo,
fantasy

beletria
pre deti

145 × 210 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
528

–

1.

Zákon svorky 3:
Temnota padá

Zvieratká z Kúzelného lesa –
Poník Poly

Erin Hunterová

Lily Small

Diví a vôdzkoví psi prežili útok nepriateľa. Ich jedinou
šancou je spojiť sa. Vodca divých psov Alfa súhlasil,
aby sa k jeho svorke pripojila Bella a vôdzkoví psi, no
Šťastka zo spoločenstva vyhnal. Samotár Šťastko by
mal byť rád, že znovu získal slobodu. Zradný nový
svet je však pre osamoteného psa príliš nebezpečný…

Poly je veľmi hanblivý poník. Keď ju niekto osloví, natoľko zneistie, že zo seba nedokáže dostať ani slovo. Preto
nemá žiadnych kamarátov a je z toho smutná. Jedného
dňa však nájde mačičku, ktorá uviazla na strome. Poly ju
zachráni a mačička ju na oplátku pozve na piknik s ďalšími zvieratkami. Prijme Poly lákavú ponuku? Je to pre ňu
šanca spoznať nových priateľov.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
232

–

1.

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60178-5

7,99 EUR

príbehy
o zvieratkách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

–

1.

ISBN

10+ 978-80-564-0394-5

6+

Odporúčaná cena

15,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0393-8

5,99 EUR

9

Zašušťanie v tráve
Robin Hawdon
Rovinatá krajina sa vo vlahom povetrí vlní pokojne a nerušene, ďaleko od vojen a všetkých strastí ľudstva. Keď sa však prizrieme bližšie, čo to
šuští v tráve, odhalíme mravčiu ríšu plnú chaosu a zmätkov. Kolónia čiernych mravcov sa práve prebúdza po dlhom zimnom spánku a čaká ju
nemilé prekvapenie – červené mravce sa v arogantných šíkoch valia po mravenisku a ničia všetko, čo im príde do cesty.

Vychádza 27. 10. 2017

Pozoruhodný alegorický príbeh o mierumilovnej spoločnosti,
ktorú nepriateľský vpád urputne rozvracia.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

dobrodružstvo,
rozprávka

beletria
pre mládež

160 × 230 mm viazaná

336

–

1.

12+

978-80-5660-182-2

13,99 EUR

Autá –
Zlatá kniha rozprávok

Autá 3 –
Kniha s modelom

Vydajte sa s nami opäť do sveta rýchlych áut za obľúbenými hrdinami Bleskom McQueenom, Materom,
Sally, Luigim a ďalšími. V tejto krásnej darčekovej
knižke nájdete bohato ilustrované rozprávky podľa
všetkých troch ﬁlmov spoločnosti Pixar.

Pretekárske auto Blesk McQueen je miláčikom detí
na celom svete. Je ctižiadostivý, ale voči svojim súperom vždy férový. Vo ﬁlme Autá 3 od spoločnosti
Disney Pixar musí vyriešiť otázku, či sa dokáže vyrovnať autám novej generácie, ktoré sú vybavené
tou najmodernejšou technológiou. V týchto pevných
doskách nájdu deti knižku s pútavým príbehom na
motívy ﬁlmu a 3D model z penového kartónu. Vytvorte si vlastného Bleska McQueena!

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

140 × 190 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
320

–

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4097-7

12,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

obrázková populárně - 285 × 295 mm
kniha náučná pre deti viazaná

24

–

Autá –
Knižka na celý rok

Trollovia –
Knižka na celý rok

Už sa za vami rútia všetky autá z Chladičových kúpeľov na čele s Bleskom McQueenom a jeho novými
súpermi z pretekárskych okruhov – autami novej
generácie. Prinášajú vám nielen nový ﬁlmový príbeh
Autá 3, ale aj všetkých starých priateľov. V knižke vás
čaká mnoho zábavných hier, hádaniek a úloh. Môžete
si tiež zložiť puzzle či zahrať pexeso. Tak na to poriadne šliapnite a skvelo sa zabavte!

Poďte s nami do Trollíkova za večne veselými trollmi
a ich kamarátmi! V tejto krásnej knižke si môžete prečítať o ich nových dobrodružstvách a vyriešiť množstvo zábavných úloh a hádaniek!

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier populárno- 216 × 285 mm
a nápadov -náučná pre deti viazaná

10

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4127-1

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier populárno- 216 × 285 mm
a nápadov -náučná pre deti viazaná

1.

4+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-3996-4

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4128-8

9,99 EUR

Knižné novinky Október 2017

Slovenské povesti z hradov a zámkov II.
Viola Jakubičková
Vyberte sa s našou knižkou na výlet po Slovensku a od západu na východ navštívte 24 hradov, zámkov či zrúcanín. A i keď na mieste niektorých
z nich už nájdete len nepatrné pozostatky, stále z nich dýcha dávna história a sú opradené svojimi povesťami o láske, nenávisti, statočnosti
aj zrade. Znovu pred vami ožije Pajštún, Čabraď, Ľubovňa, Modrý Kameň a mnohé ďalšie. Kniha je doplnená krásnymi ilustráciami na každej
strane. Odporúčame aj pre najmladších čitateľov ako prvé čítanie.

Povesťami opradené hrady a zámky
neustále pútajú pozornosť malých i veľkých.

Vyberte sa navštíviť niektorý z 24 hradov a zámkov
v druhom pokračovaní našej populárnej knihy.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

povesti, mýty, báje

populárno-náučná pre deti

216 × 276 mm viazaná

56

Drahomír Trsťan

1.

6+

978-80-564-0392-1

8,99 EUR

Kolekcia krížoviek
pre mužov

Za všetko môže Nora

Potešte svojich blízkych, priateľov a známych darčekovou kolekciou krížoviek s viac ako 600 obľúbenými krížovkymi, v ktorých tajničkách sa skrývajú zaujímavosti o športe, víne i o turistických destináciách
na celom svete.

Život tridsaťročnej Niny nie je žiadny Hollywood, no
ona nemá veľké ambície: Pracuje v malom kníhkupectve a s priateľom Willom si plánuje šťastnú a nekomplikovanú budúcnosť. Všetko sa však zmení, keď
ju jedného dňa podlo zradí… Vtedy sa Nine otvoria
oči a ona sa po rozchode konečne odhodlá dopísať
scenár k pokračovaniu svojho obľúbeného ﬁlmu Keď
Harry stretol Sally.

Sekcia

Formát

hobby

hobby

146 × 206 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
640

–

1.

–

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

8586013433131

11,99 EUR

čítanie
pre ženy

Sekcia

Formát

beletria 145 × 205 mm
pre dospelých
viazaná

Vychádza 27. 10. 2017

Žáner

Annie Robertson

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
288

–

1.

ISBN

Odporúčaná cena

15+ 978-80-5660-180-8

12,99 EUR

Veselú samovraždu a šťastný nový rok!
Sophie de Villenoisy
Osamelú a zakríknutú Sylvie život nikdy veľmi netešil, no keď jej zomrie otec, upadne do hlbokej depresie. Vo svojich štyridsiatich piatich
rokoch má dojem, že ju na tomto svete už nič pekné nečaká, a rozhodne sa, že na Vianoce vo vani plnej voňavej peny skoncuje so životom. Na
radu psychoterapeuta sa však ešte predtým púšťa do neuveriteľných dobrodružstiev, na ktoré by za normálnych okolností ani nepomyslela:
kupuje si krásne a hriešne drahé šaty, nehanebne kradne a dokonca pomýšľa na milenca…

Humorný príbeh plný dobrej nálady.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie
pre ženy

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

216

–

1.

15+

978-80-566-0179-2

9,99 EUR

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Minecraft – Sprievodca
na využitie redstonu

Minecraft – Sprievodca
svetom Netheru a Endu

Zostrojte úžasné výtvory pomocou tohto oﬁciálneho
Sprievodcu na využitie redstonu. Zistíte, na čo všetko môžete využiť redstonové komponenty a všetky
novonadobudnuté schopnosti zúročíte pri budovaní
vlastných dômyselných stavieb.

Dimenzie Nether a End sú veľmi nebezpečné a prežiť
v nich nie je jednoduché. Ak sa chcete vrátiť späť na
povrch živí a zdraví, budete sa musieť poriadne snažiť. Tento oﬁciálny sprievodca svetom Netheru a Endu
vás naučí všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa popasovali s nástrahami, ktoré vás tu čakajú.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

knihy hier a populárno- 148 × 210 mm
nápadov -náučné pre deti viazaná

96

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4076-2

9,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

knihy hier a populárno- 148 × 210 mm
nápadov -náučné pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
80

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4077-9

9,99 EUR

Zaklínač VII – Pani jazera

Vychádza 27. 10. 2017

Andrzej Sapkowski
Po dlhom čase búrlivých dobrodružstiev sa Ciri zdá, že zakotvila v bezpečí, no čoskoro zistí, že je opäť v smrteľnom nebezpečenstve. S pomocou jednorožcov sa usiluje ujsť z kráľovstva elfského Ľudu Jelší a pri blúdení v nekonečnej špirále
časov a priestorov sa napokon ocitne v zámku čarodeja Vilgefortza, kde je uväznená aj Yennefer. Čoskoro tam dorazí aj
Geralt a vrhne sa do krutého súboja s čarodejom. Napokon sa všetci traja stretnú na pozadí krvavého vojnového konﬂiktu
a nevyhnutných osobných obetí.

Na vianočný trh pripravujeme exkluzívny box
s doteraz vydanými knihami série Zaklínač.

Veľkolepé ﬁnále fenomenálnej ságy prichádza.

Už vyšlo:
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Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

536

–

1.

15+

978-80-259-0733-7

15,99 EUR
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názov

dátum vydania

ean

cena

6. 10. 2017

10,99 EUR

Rozprávky o princeznách – Detské divadielko s bábkami

13. 10. 2017

11,99 EUR

Rozprávky o vlkovi – Detské divadielko s bábkami

13. 10. 2017

11,99 EUR

Oliver – kocúr, ktorý zachránil Vianoce

13. 10. 2017

11,99 EUR

Bezduché mesto Neobyčajné deti slečny Peregrinovej

13. 10. 2017

15,49 EUR

Knižnica duší Neobyčajné deti slečny Peregrinovej

13. 10. 2017

15,49 EUR

Zaklínač I – Posledné želanie

13. 10. 2017

11,99 EUR

Zaklínač II – Meč osudu

13. 10. 2017

12,99 EUR

Zaklínač III – Krv elfov

13. 10. 2017

11,99 EUR

Zaklínač IV – Čas opovrhnutia

13. 10. 2017

12,99 EUR

Zaklínač V – Krst ohňom

13. 10. 2017

12,99 EUR

Zaklínač VI – Veža lastovičky

13. 10. 2017

14,49 EUR

Mravenisko

27. 10. 2017

9,99 EUR

Včelí úľ

27. 10. 2017

9,99 EUR

Krok za krokom k maturite – Slovenský jazyk

27. 10. 2017

7,49 EUR

Slovenské povesti z hradov a zámkov

27. 10. 2017

8,99 EUR

Třináctkrát proto

Kolektiv autorů

Clay Jensen je úplně normální kluk na střední.
Jednoho dne na verandě najde balíček – krabici od
bot v balicím papíře, bez zpáteční adresy. A uvnitř?
Sedm magnetofonových kazet. Kdo dnes poslouchá
kazety? A má si je on vůbec na čem přehrát? Ale
když Clay ze zvědavosti zasune první kazetu do
sterea, svět se mu obrátí vzhůru nohama. Z reproduktorů se totiž ozve hlas Hannah Bakerové – jeho
spolužačky, která spáchala sebevraždu. Proč znovu
vstupuje do jeho života?

Jay Asher

Dvanáct nejznámějších dobrodružných románů
v podobě krátkých komiksových příběhů je určeno dětem od 9 let – ale i pro starší a pro dospělé.
Každý příběh ztvárnil jeden z dvanácti českých
komiksových kreslířů a ilustrátorů. K příběhu je
připojen dvoustranový medailonekz pera Ondřeje
Neﬀa s krátkým portrétem spisovatele, jeho díla
a s obálkami známých českých vydání. Díky této
knize se děti seznámí s kánonem světové dobrodružné literatury – a poznají její základní motivy,
hrdiny a zápletky.

Žánr

Obor

Formát

dobrodružství,
beletrie 210 × 285 mm
komiks pro děti, komiks vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
96

Vychádza 3. 10. 2017

Poklad dobrodružných
příběhů

Dotlače

Bella a Sebastián

Kolektiv
autorů

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

9+

978-80-00-04806-2

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-7544-419-6

Doporučená cena

9,99 EUR

13

Vychádza 3. 10. 2017

Zrádce

Životní krize jako
vývojové šance

Jimmy Lindgren, Peter Lindmark

Jak využít složité období
pro osobní růst

Nicholas Warg je unikát nezapadající do žádné škatulky. Po nespravedlivém obvinění z braní úplatků
opouští řady elitní švédské policejní jednotky
a nechá se najmout jako žoldák Blackwateru.Při
akci na vlastní pěst, při níž osvobodí několik zajatců, je však vážně zraněn a celý jeho život se ocitá
v troskách. V nouzi je nucen přijmout nabídku na
nelegální akci, která ho zavede zpět do Švédska.
Avšak to, co mělo být pouhou rutinní loupeží je ve
skutečnosti atentátem směřujícím do nejvyšších
politických kruhů.

Žánr
thriller

Obor

Formát

Ruediger Dahlke
Narození, dětství, puberta, osamostatnění, manželství, povolání, krize středního věku, stáří představují
určité epochy v životě. V této knize naleznete, jak
tyto „životní krize“ nepotlačovat, nebránit se jim,
ale umět je přijmout a využít k dalšímu rozvoji
a upevnění zdravotního stavu. Autor Ruediger Dahlke v této knize upozorňuje na spojitost mezi těmito
životními etapami a konkrétními fyzickými nemocemi a ukazuje způsob, jak tato období a přechody
mezi nimi využít.

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

320

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1628-9

Doporučená cena

14,49 EUR

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání
208

–

Boží prst

Sněhulák – ﬁlmové vydání

Marit Reiersgardová

Jo Nesbø

Vyšetřovatelé Bitte Roedová a Verner Jacobsen řeší
další případ. Jsou přivoláni k nálezu těla čtrnáctileté Idunn. Ukazuje se, že dívka byla osudného večera na divokém mejdanu, kde musela zasahovat
policie. Navíc v blízkosti místa nálezu shoří dům
a v jeho troskách je objevena mrtvá stařena. Souvisí spolu všechny tři události? A kam zmizel přívěsek
ve tvaru srdce, který Idunn nosila na krku? A jak se
Verner vypořádá se smrtí svého syna?

Je listopad. V Oslu napadl první sníh. Birte Beckerová přichází domů z práce a chválí manžela a syna,
jakého postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni žádného nepostavili. Celá rodina užasle zírá
z okna na sněhuláka, jehož černé oči hledí přímo
dovnitř domu. Ráno je Birte pryč. Zmizela bez stopy.
Jen sněhulák má kolem krku její šálu. Případ jako
stvořený pro Harryho Holea. Dokáže elitní detektiv
se slabostí pro alkohol přechytračit šíleného sériového vraha, než znovu nasněží?

Žánr
detektivka

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

328

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-468-7

Doporučená cena

Žánr

15,49 EUR

detektivka

Mozková posilovna

Vychádza 6. 10. 2017

Žánr

psychologie
kariéra
167 × 225 mm
pro každého a osobní rozvoj brožovaná

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

520

–

Dcery světla a temnoty –
Labyrint osudu

Phil Dobson

Lenka Dostálová

Manuál, který vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho mozku. Kniha je založená na nejnovějších
vědeckých poznatcích a je plná praktických tipů
a technik. Naučíte se, jak zlepšit svou schopnost
soustředit se, jak zvýšit svou produktivitu, jak vylepšit svékreativní schopnosti a jak podpořit svou
paměť.

Lea už ví, že její nitro ovládá temnota. Za pomoci
své sestry Sáry a strážce Lukáše se s ní snaží bojovat. Když jsou ale Sára s Lukášem vysláni na misi
na znovuobjevený Salemon, zůstává na to sama.
Propadá se hlouběji do temnoty a mění se. Když
se však ukáže, že Silkon chce Sáru přinutit, aby se
přidala k Temným, Lea se mu postaví a nakrátko
získá zpět své staré já. Spolu se sestrou se vydávají
do jeskynního bludiště, kde na Leu čeká nelehká
zkouška…

Žánr

Obor

Formát

14

Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-2650-671-3

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

fantasy

Obor

Formát

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
brožovaná

1

–

1

ISBN

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-577-6

Počet stran Ilustrace Vydání
320

Věk

14+ 978-80-264-1631-9

Počet stran Ilustrace Vydání

Kondiční cvičení pro váš mozek

kariéra
130 × 190 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj
vázaná

2

Věk

ISBN

14+ 978-80-253-3375-4

Doporučená cena

14,49 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR
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Diabolik

Dívka, která psala
na hedvábí

S. J. Kincaidová

Kelli Estes

Od malička jsou na sebe napojené. Jsou jako sestry.
Nemesis by pro Sidonii, dceru galaktického senátora, udělala cokoliv. Je nemilosrdná, neporazitelná,
oddaná a je diabolik. Stroj bez emocí a schopnosti
citu. Bytost, jejíž existence má jediný smysl: zabíjet
či zemřít pro tu, jejíž život má ochraňovat. Když je
Sidoniin otec odsouzen a Sidoniie povolána na galaktický dvůr, je jisté, že jí hrozí smrt. Pro Nemesis
tak existuje jediná možnost. Odjet na dvůr místo
Sidonie.

Žánr
thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Inara Ericsonová najde v domě své zemřelé tety neobyčejný kus hedvábí, pokrytý složitou výšivkou. Ve
snaze rozluštit význam skrytého poselství kontaktuje profesora Daniela China. Společně pak rozkrývají příběh čínské dívky Mei Lien, která do výšivek
vepsala svůj pohnutý příběh. Vyprávění o době,
kdy Seattlem otřásaly vlny nenávisti vůči přistěhovalcům a kdy bylo nutné činit rozhodnutí, která už
nešlo vzít zpět. Pátrání však odhalí mnohem víc…

Počet stran Ilustrace Vydání
376

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-253-3373-0

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
384

–

Kaziměsti

Leigh Bardugo

Martin Bečan

Z Aliny Starkové se stala světlonoška. Jenže cena,
kterou za to platí, je vysoká. Temnyj je víc než
kdy předtím odhodlaný využít jejích schopností
k získání trůnu. Alina se snaží jeho nástrahám
vzdorovat, přesto se do nich zaplétá a vzdaluje se
od lásky, v níž až doteď hledala své útočiště. Alina
cítí, že jestli chce Ravku zachránit, bude si muset
vybrat. Ponechá si svoji výjimečnou moc a zachrání
zemi, nebo se jí vzdá, a zvolí lásku?

Čtveřice přátel naskočí jednoho dne do přijíždějící
tramvaje číslo 0 a ta je zaveze do Nikam. Zjišťují,
že město, ve kterém žijí a studují, má druhou tvář.
Sněží v něm papír, tramvajové koleje tvoří horské
dráhy, krysy se mění ve stíny a jsou v něm domy,
ulice a celé čtvrti, o kterých většina lidí nemá tušení. Zlákáni plejádou divů a zázraků se rozhodnou
sem přestěhovat. Jenže město je nakaženo nemocí…

Žánr
fantasy

Obor

Formát

beletrie 145 × 210 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
384

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-253-3376-1

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

mystery

Proměňte hněv v pozitivní
sílu a využijte jej ve svůj
prospěch!

Obor

Formát

–

–

12,99 EUR

1

Věk

ISBN

17+ 978-80-253-3377-8

Doporučená cena

10,79 EUR

Mladá žena je nalezena brutálně zavražděná ve
svém bytě s tajemným vzorem vyřezaným do obličeje. Policejní komisaři kodaňské policie Jeppe Korner a Anette Wernerová vraždu vyšetřují a postupně rozkrývají síť vztahů a odhalují dávná tajemství.
Brzy naleznou překvapivý důvod k pomstě, stejně
jako podivná spojení mezi jednotlivými aktéry
příběhu. Pravda je ale ještě složitější – celou dobu
totiž skutečný vrah v utajení tahá za nitky…

Počet stran Ilustrace Vydání
176

Počet stran Ilustrace Vydání
256

Doporučená cena

Katrine Engberg

J. Solmonese, bývalý šéf Human Rights Campaign,
ví mnoho o tom, jak dosahovat žádoucích společenských změn. Hlavní součástí jeho strategie bylo
vždy patřičné zkrocení hněvu: naučil se vnímat tuto
emoci jako zdroj energie, kterou je třeba vhodným
způsobem usměrnit a využít. Ukazuje, jak lze rozhořčení proměnit v produktivní postup vedoucí
k postupnému splnění našich cílů.

Žánr

Formát

ISBN

Dítě hvězd

Joe Solmonese

kariéra,
kariéra
145 × 205 mm
osobní rozvoj a osobní rozvoj brožovaná

Obor

beletrie 145 × 210 mm
pro dospělé
vázaná

Věk

17+ 978-80-253-3378-5

Vychádza 6. 10. 2017

Griša – Bouře a vzdor

1

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

15+ 978-80-7261-521-6

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

detektivka

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
400

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0941-1

Doporučená cena

15,49 EUR

15

Vychádza 6. 10. 2017

Nevycházej po setmění

Strážce majáku

Helene Turstenová

Camilla Läckberg

Devítiletá Amelie zmizí a najde se jen její mobil,
vyzvánějící v kontejneru. Neuplynou ani dva měsíce
a v poklidném malém městečku se ztratí další dítě –
tentokrát malý chlapec Viggo. Je možné, že v okolí
začal řádit pedoﬁl? Netrvá však dlouho a nedaleko se najde zavražděný policista a poté dojde i ke
žhářskému útoku. Mají spolu všechny tyhle případy
něco společného, nebo je prudký nárůst kriminality
jen náhoda? To musí vyřešit Embla se svým týmem
spolupracovníků.

Patrik Hedström se po těžké nemoci vrací do zaměstnání a hned ho zcela pohltí nové vyšetřování
vraždy. Obětí je ekonom Mats Sverin, který měl
pověst přátelského chlapíka, ale o svém soukromí
s nikým příliš nemluvil. Vyjde najevo, že těsně před
smrtí navštívil svou dávnou lásku Annie na ostrově Graskär, o němž v kraji odjakživa kolovaly zlověstné příběhy. Říká se, že ostrov obývají duchové
mrtvých, a ti by živým rádi předali své poselství…

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
328

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0942-8

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

detektivka

Gianluigi Buffon:
superman Gigi

Vychádza 10. 10. 2017

Obor

Formát

hobby

126 × 198 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
392

–

Počet stran Ilustrace Vydání
184

–

1

Věk

ISBN

25+ 978-80-7505-793-8

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

společenský
román

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 135 × 190 mm
pro dospělé
vázaná

304

–

J.K. Rowlingová

Destrukce je hra, to už všichni víme. Ale tentokrát
si ji užijeme v barvě! Oblíbený Destrukční deník je
tu znovu, v doplněném a hlavně barevném vydání.
Některé úkoly vám budou připadat známé, jiné trochu povědomé a spousta z nich vás překvapí. Ničení
je zábavné a pestré, tak se do toho dejte!

Obor

Formát
210 × 248 mm
vázaná

16

Doporučená cena

11,99 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
336

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-795-2

Doporučená cena

11,99 EUR

Keri Smithová

Harry Potter a jeho kamarádi Ron a Hermiona jsou
už ve třetím ročníku bradavické Školy čar a kouzel.
Harry se nemohl dočkat začátku školního roku,
když ale přijede do Bradavic, panuje tam napjatá
atmosféra a strach. Proč? Na svobodu uprchl vězeň
z Azkabanu, nebezpečný vrah Sirius Black – prý nástupce lorda Voldemorta, Pána zla. A stopa vede –
kam jinam než do školy v Bradavicích.

beletrie
pro děti

ISBN

Pekka Kirnuvaara jde do ordinace nového dentisty,
který má shodou okolností stejné příjmení jako on.
Netuší, co všechno ho čeká! Odměřený profesionál
Esko Kirnuvaara zjistí ihned, že mají oba tutéž vadu
chrupu. Dědičnou. Čerstvě nalezení bratři se s novinkou každý po svém chvíli sžívají a nakonec se
rozhodnou pátrat po svých kořenech. Dlouhá cesta
s překvapivými a lehce bláznivými peripetiemi je
zavede až na druhou stranu polokoule.

Destrukční deník:
Tentokrát barevně

Žánr

Věk

15+ 978-80-267-0940-4

Miika Nousiainen

Harry Potter a vězeň
z Azkabanu –
ilustrované vydání

fantasy

2

Úsměvný příběh o zubních
kanálcích, rodinných vztazích
a správně načasované anestezii

Idol, legenda, král. Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků IFFHS jej zvolila nejlepším brankářem posledních dvaceti let. Výčet jeho
úspěchů je nepřeberný, a proto se může pyšnit
přezdívkou Superman. Jaká byla cesta této fotbalové legendy na samotný vrchol? Jaké byly jeho první
fotbalové krůčky, začátky v dresu Parmy a rekordní
přestup do Juventusu za více než 50 milionu eur?
Toto i mnohé další zajímavosti vám přinese kniha
z pera erudovaného sportovního novináře Zdeňka
Pavlise.

Žánr

Formát

Kořeny

Zdeněk Pavlis

sport

Obor

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Jim Kay

8

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9+

978-80-00-04815-4

18,49 EUR

hobby

hobby

130 × 200 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-420-2

Doporučená cena

9,99 EUR
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Magonie

Tisíc kousků tebe

Maria Dahvana Headleyová

Claudia Grayová

Aza Rayová trpí záhadným onemocněním plic.
Nemůže pořádně dýchat, mluvit, žít. Když na obloze zahlédne loď, všichni si myslí, že to způsobily
vedlejší účinky léků. Aza ale ví, že to nebyla halucinace. Než si to vůbec uvědomí, ztratí se z našeho
světa a objeví se v Magonii. Nad mraky už není
slabou dívkou se smrtí na jazyku, naopak má velkou moc. Blíží se však válka – svět nahoře má s tím
dole nevyřízené účty, a Aza tak má v rukou osud
celého lidstva.

Je odsouzena opakovat stejnou chybu znovu a znovu? Rodiče Marguerity Cainové jsou geniální vynálezci, jejichž poslední vynález – Ohnivák – umožňuje pohybovat se mezi alternativními realitami.
Někdo zabil jejího otce a Marguerita je rozhodnutá
vypátrat vraha za každou cenu. Světy, které se před
ní otevřely, ji ale nutí pochybovat o všem: o vlastní
vině i vlastních citech. A v každé verzi sebe sama se
zaplétá do milostné aféry, které nedokáže odolat,
přestože je nebezpečná.

Žánr
fantasy, sci-ﬁ

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro mládež
vázaná

320

–

1

Věk

ISBN

13+ 978-80-7544-423-3

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

fantasy

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro mládež
vázaná

280

–

Čína

Všechno, co si nepamatuju

Velký průvodce
National Geographic

Jonas Hassen Khemiri

Obor

Formát

cestování

132 × 213 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
400

–

2

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1625-8

Doporučená cena

Žánr

28,49 EUR

světová
beletrie

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

280

Hvězdy NHL 2018

Marťanská kronika

+ Češi a Slováci
v sezoně 2016/17

Ray Bradbury

Žánr

Obor

Formát

hobby

210 × 297 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

Proﬁmedia

Doporučená cena

11,99 EUR

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-521-9

Doporučená cena

11,99 EUR

Šestadvacet volně spojených povídek líčí budoucí
kolonizaci Marsu. Celou knihou prostupuje zvláštní
touha po dálkách, nostalgie a smutek nad pádem
martského ráje, který lidé ničí od svého prvního
přistání na písečné planetě. Když Marťanská kronika v roce 1950 vyšla, fanoušci sci-ﬁ většinu povídek
znali z časopiseckých vydání, ale pro běžného čtenáře byla kniha naprostým zjevením. A Bradburyho
science ﬁction se rázem stala žádanou i ve „vysokých
literárních kruzích“.

Nenechte si ujít vyprávění od předních českých
novinářů o NHL, nejprestižnější hokejové lize na
světě! Nakladatelství EGMONT připravilo tradiční
ročenku o nejlepší hokejové soutěži zahrnující portréty 60 hvězd NHL, 10 elitních trenérů, informace
o všech českých a slovenských hokejistech v sezoně
NHL 2016/17 i kompletní statistiky a tabulky ročníku 2016/17!

sport

ISBN

Vychádza 10. 10. 2017

Aktualizované vydání z řady prestižních průvodců
National Geographic, které vás provede známou
i neznámou Čínou. V knize kromě podrobných informací naleznete i užitečné rady a tipy na výlety
po známých i méně známých místech. Průvodce je
doplněn krásnými fotograﬁemi, ilustracemi i přehlednými mapami. S National Geographic se v Číně
zkrátka neztratíte.

Žánr

Věk

14+ 978-80-7544-421-9

Vynalézavě, vtipně a zároveň tajemně splétá ﬁktivní
spisovatel příběh mladého muže Samuela, který
zahynul při autohavárii. Byla to nehoda, nebo sebevražda? Kdo vlastně Samuel byl? Jako mozaiku
vytvořenou z rozhovorů s jeho přáteli, příbuznými
a sousedy skládá jeho životní příběh. Čím víc se však
vyptává, tím dochází k rozporuplnějším závěrům.
Zjišťuje, že ve vzpomínkách každého z nich zůstal
někdo jiný. A dostává se tak k samé podstatě lidské
existence.

Damian Harper

zahraniční
průvodce

1

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

12+ 978-80-252-4114-1

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

světová
beletrie

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
288

Jarmila
Emmerová

Vydání
6

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0727-6

Doporučená cena

11,99 EUR

17

Žena v okně

Znásilněná

A. J. Finn

Skutečný příběh ženy, která se
po letech vrací k nejhoršímu
okamžiku svého života

Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením
vína, sledováním starých ﬁlmů… a špehováním
sousedů. Jednoho dne se do domu přes ulici přestěhují Russellovi, na pohled normální rodina. Jenže pak Anna zahlédne něco, co neměla. Její už tak
nejistý svět se začne rozpadat a na povrch vypluje
šokující tajemství. Co je pravda? Co představa?
A kdo je v nebezpečí? Jedno je jisté: nikdo a nic
není takové, jak se zdá.

Žánr

Vychádza 13. 10. 2017

thriller

Obor

Formát

Joanna Connors
Tahle kniha je o znásilnění. Ale nejen o něm. Novinářka Joanna Connors vypráví svůj vlastní příběh,
příběh, který zdaleka neskončil dopadením pachatele. Vlastně tím teprve začal. Protože znásilnění
neovlivní jenom oběť, ale i jejího partnera, její
blízké, a dokonce i její dosud nenarozené děti.

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

344

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0943-5

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

14,49 EUR

thriller

non
ﬁction

130 × 200 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
240

–

Messi: biograﬁe

Někde před peklem

Guillem Balagué

Nicolas Tackian

Kariéra argentinského rodáka Lionela Messiho měla
hvězdný začátek a dosud nevykazuje žádné známky
zpomalení. Debutoval v sezoně 2004–2005 a hned
překonal rekord katalánského týmu FC Barcelona
pro nejmladšího fotbalistu, který vstřelil gól v lize.
Pro tým FC Barcelona Messi hraje dosud a nosí číslo
dresu 10. Stylem hry bývá přirovnáván k argentinskému fotbalistovi Maradonovi.

Anně se přihodil zázrak. Po nehodě a dvou týdnech
v kómatu je stále naživu. Je to snad příslib nového
začátku? Šance začít znovu se svým synem a manželem? Na druhou stranu se však v té kratičké
chvíli, kdy její život visel na vlásku, ocitla v tunelu… Tunelu plném černého světla, kde jí nějaký
muž vyhrožoval smrtí… Od té doby je jí neustále
v patách. Proč si vybral zrovna ji za svědka svých
zločinů? Někdy je lepší se nevracet…

Žánr
životopis

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

696

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7505-797-6

Doporučená cena

Žánr

18,49 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

248

–

Pražské bahno

Jiří Žák

Karel Ladislav Kukla

Projděte se po Paříži s jedinečnou knihou, která vás
obvod po obvodu provede historií i ulicemi jednoho
z nejslavnějších světových měst. Autor s citem pro
detail představuje Paříž jako město vášní, lásky, setkávání, naplněných i tragických vztahů na pozadí
mnohdy krutých dějinných událostí, které nešetřily
obyčejné měšťany, umělce ani královské rody. Po
poslední stránce budete mít pocit, že Paříž důvěrně
znáte.

Pochybné hospody a bary, doupata neřesti, šejdíři,
zloději a vyvrhelové ve stínech periferie a všelijaké
další ztracené existence, i ti tvoří jednu z podob
prvorepublikové Prahy, jak ji zachytil český novinář
a dramatik Karel Ladislav Kukla. Ve svých barvitých
historkách přináší příběhy svérázných ﬁgurek pražského podsvětí a podává tak obraz odvrácené tváře
Prahy mezi dvěma světovými válkami.

Žánr

Obor

Formát

cestování

145 × 205 mm
vázaná

18

Počet stran Ilustrace Vydání
504

–

1

Věk

ISBN

25+ 978-80-7505-798-3

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

povídky

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

1

–

ISBN

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-796-9

Počet stran Ilustrace Vydání
240

Věk

15+ 978-80-265-0670-6

Počet stran Ilustrace Vydání

Paříž: město lásky

cestopisné
monograﬁe

1

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-799-0

Doporučená cena

12,99 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR

Doporučená cena

9,99 EUR
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LEGO® NINJAGO:
Kniha Spinjitzu

LEGO® Star Wars™
Navždy Rebely

Kolektiv autorů

Kolektiv autorů

Kniha Spinjitzu je víc než jen pár stránek v pěkném
obalu. Obsahuje moudrost učení a ten, kdo je schopen pozorně vnímat, se z ní může naučit velké věci.
Jejím autorem je sám Mistr Wu, který učil všechny
bojovníky Ninjago. Prozradí ti, v čem celé učení
spočívá, i to, jak se vyvíjel dlouhý spor mezi ním
a Garmadonem. Čeká na tebe pár pěkně překvapivých informací i spousta rad, které ti pomůžou dojít
až k vysněnému cíli a stát se skutečným nidnžou
ovládajícím Spinjitzu.

Přišel čas připojit se k těm nejlepším pilotům v celé
širé galaxii jako nový branec Aliance Rebelů. Postav se ďábelskému Impériu, zasměj se šaškárnám
C-3PO a R2-D2 a dokonči misi v tomhle dobrodružstvím nabitém příběhu a knížce aktivit!

Žánr

Obor

Formát

další dětské
knihy

beletrie
pro děti

184 × 237 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
96

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

6+

978-80-264-1591-6

15,49 EUR

další dětské
knihy

beletrie
pro děti

205 × 290 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
32

Ubulená hromádka štěstí

100 pohledů na Česko

Sarah Andersenová

Jan Vaca, Pavel Scheuﬂer
a kolektiv

Další svazek pro všechny, kdo čtení považují za
smysl života, kdo zvládnou celou řadu seriálu za
jedinou noc, kdo se nejraději tulí v krásně teplých
vytahaných svetrech, kdo žijí se svou kočkou, kdo
se bojí více jak jednoho člověka v místnosti a kdo si
připadají výjimečně nevýjimeční. Prostě pro všechny, kdo milují Sarah‘s Scribbles a našli se v jejích
komiksech.

Obor

Formát

beletrie 165 × 205 mm
pro mládež
brožovaná

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-7544-422-6

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

7,99 EUR

tuzemské
průvodce

cestování

210 × 297 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
312

–

Japonsko

Fotbalové hvězdy 2018

Velký průvodce
National Geographic

Filip Saiver, Jan Jaroš,
Jan Palička

Nicholas Bornoff,
Perrin Lindelauf

Nakladatelství EGMONT pro fanoušky skvělého fotbalu připravilo knihu FOTBALOVÉ HVĚZDY 2018, jež
je pokračováním oblíbené série. Portréty více než
šedesáti prvotřídních hráčů jsou doplněny texty
o pěti nejprestižnejších fotbalových ligách a obou
evropských pohárech i podrobnými statistikami
sezony 2016/17. Součástí knihy jsou též proﬁly
nejlepších českých a slovenských fotbalistů.

Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic, která vás provede Japonskem. Průvodce vyniká kvalitou, praktičností,
vkusným designem a stovkami unikátních fotograﬁí. V knize naleznete ucelené, podrobné informace
včetně užitečných tipů, které vám umožní naplánovat si návštěvu podle vlastních zájmů a časových
možností. Vše je doplněno ilustracemi i mapami.

Žánr

Obor

Formát

zahraniční
průvodce

cestování

132 × 213 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
400

–

Věk

ISBN

Doporučená cena

7+

978-80-264-1585-5

9,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

100 lidí, 100 chutí, ale i 100 pohledů. Zažijte Česko
jinak a nechte se naší republikou provést pomocí
unikátních historických fotograﬁí. Na jedné straně
najdete starou fotograﬁi místa a na straně druhé
stejnou lokalitu, zachycenou však soudobým pohledem. Kniha je doplněna texty o zajímavostech
vztahujících se k jednotlivým místům i historickým snímkům. Získejte nový pohled na Česko se
150 srovnávacími dvojicemi fotograﬁí!

Počet stran Ilustrace Vydání
128

1

2

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1627-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

28,49 EUR

sport

hobby

210 × 297 mm
vázaná

Vychádza 17. 10. 2017

Žánr
další dětské
knihy

–

1

Počet stran Ilustrace Vydání
144

Proﬁmedia,
Vlastimil Vacek

1

12+ 978-80-264-1626-5

Věk

ISBN

12+ 978-80-252-4115-8

28,49 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR
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Vychádza 17. 10. 2017

Jo Nesbø box

Modrá světla Jokohamy

Jo Nesbø

Nicolás Obregón

Seznamte se se svérázným detektivem Harrym
Holem a ponořte se do fascinujícího světa vyšetřovaní nejneuvěřitelnějších zločinů. Skvělý
vypravěč Jo Nesbo čtenáře rozhodně nešetří.
Mrazivé napětí, záhadná zmizení, temný zločin,
šokující vraždy a nečekané zvraty porcuje snad
v každé kapitole všech pěti dílů. Netopýr, Švábi,
Červenka, Nemesis a Pentagram se odehrávají
nejen ve Skandinávii, ale zavedou čtenáře do
exotického Thajska nebo daleké Austrálie.

Inspektor Iwata nastupuje na tokijské oddělení
vražd. Spolu s kolegyní je okamžitě podstaven před
hrůzostrašný případ vyvražděné rodiny. Pachatel
vyňal jedné z obětí srdce a před smrtí ji donutil
nakreslit tajemný symbol. Po nálezu další, stejný
způsobem zavražděné oběti, není pochyb o tom,
že jde o sériového vraha. Co oběti spoje a proč
detektiv, který vyšetřování původně vedl, spáchal
sebevraždu? A jaká traumata z minulosti Iwatovi
nedají spát?

Žánr

Vychádza 20. 10. 2017

detektivka

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 120 × 195 mm
pro dospělé
brožovaná

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7473-602-5

Doporučená cena

Žánr

43,90 EUR

thriller

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

440

–

Najdu si tě v Římě

Šlehačková oblaka

Tatiana Čuperková-Brezinská

Tereza Salte

Zamilovaná do Itálie a všeho italského, Eva cestuje
několikrát ročně do Říma, aby se nadechla zdejší
atmosféry, načerpala energii a inspiraci. Po rozchodu se snoubencem opouští práci manažerky,
vrací se do rodného města a začíná si plnit svůj
sen v podobě obchůdku s italskými potravinami.
Návštěvy Říma pro ni znamenají návrat do míst,
která miluje, a navíc mají moc zbavit ji všeho negativního. A nemalou zásluhu na tom má také její
italský milenec…

Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. Tereza vypráví svůj životní příběh s retrospektivou do dětství, které bylo kouzelné a zároveň plné
dřiny. Propocené vzpomínky na tréninky gymnastiky se mísí s vůní šeříkové zahrady starého domu na
Ořechovce, ve kterém vyrůstala. V Norsku prožívá
svou pohádku, ale i hořké chvíle odloučení od rodiny, ztrátu nejbližšího člověka a momenty, kdy musí
začít svůj život zase a znovu téměř od nuly.

Žánr
čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 110 × 180 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
216

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0946-6

Doporučená cena

Žánr

7,99 EUR

čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 115 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

272

–

Šifra mistra bestselleru

Antoine Laurain

Jodie Archer, Matthew L. Jockers

Když jednoho dne účetní Daniel Mercier večeří sám
v elegantní francouzské brassserii, přímo vedle něj
usedne prezident Francoise Mitterand. V tu chvíli
ještě netuší, jak jemu a několika dalším Pařížanům změní toto setkání život. Klobouk, který si tu
prezident toho večera zapomene, zřejmě ukrývá
tajemství moci a úspěchu, který nám někdy proplouvá mezi prsty. Jak jinak vysvětlit celý řetězec
překvapivých událostí, které to všechno spustilo?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co přivedlo stovky
tisíc čtenářů po celém světě ke knižním hitům jako
Zmizelá, Dívka ve vlaku nebo k trilogii Milénium?
Co kdyby existoval algoritmus, který by uměl předpovědět, ze kterých románů se stanou #1 knižního
trhu? Autoři zpracovali data z více než 20 000 románů vydaných za posledních padesát let a přišli s odvážným tvrzením – až s 97% jistotou lze předem
určit, jestli rukopis bestsellerový potenciál má!

Žánr

20

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
200

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-801-0

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

10,79 EUR

poznání,
vzdělání

ostatní

145 × 205 mm
brožovaná

1

–

1

ISBN

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0944-2

Počet stran Ilustrace Vydání
280

Věk

15+ 978-80-7473-576-9

Počet stran Ilustrace Vydání

Prezidentův klobouk

světová
beletrie

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-802-7

Doporučená cena

14,49 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR

Doporučená cena

11,99 EUR
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Hrdinové Formule 1

Jedlé dárky
od rebarboraskitchen

Roman Klemm

Kuchařka pro plnění přání

Graham Hill, Jody Scheckter, Nelson Piquet. To
je 6 mistrovských titulů. A především vášeň pro
závody, ochota jít až na dřeň a obětovat vše svému snu. Bez nadsázky si proto zaslouží označení
hrdinové formule 1. Kniha z pera předního motoristického novináře Romana Klemma však není jen
jedinečným životopisem těchto tří velikánů, ale
také dokonalým popisem vývoje automobilového
sportu a formule 1 od poloviny padesátých let až
po moderní éru.

Žánr
sport &
tuning

Obor

Formát

× 330 mm
auto - moto 240 vázaná

Barbora Říhová
Tato kniha vám bude cenným pomocníkem a rádcem, abyste mohli obdarovat své blízké něčím, co
jste pro ně vytvořili sami a s láskou. Podle této knihy
můžete vyrobit desítky takových dárků. Naleznete
zde recepty na sušenky, krekry, pralinky, likéry, paštiky, jerky, omáčky, nakládané potraviny, ochucené
cukry a soli, netradiční marmelády, sirupy, léčivé
čaje, bonbony, sirupy… Autorka také přidala kapitolu o tom, jak výrobky lákavě zabalit. Je známou
českou food blogerkou – rebarboraskitchen.com.

Počet stran Ilustrace Vydání
312

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1629-6

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

29.90 EUR

moderní
kuchařky

kuchařky

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
152

–

SEAL team six:
Lov škorpiona

Tohle musíš zkusit!

Don Mann, Ralph Pezzullo

Všední dny se opakují a často je to nehorázná nuda:
vstaneš, jdeš do školy, vrátíš se domů, sedneš
k televizi nebo počítači, uděláš úkoly a jdeš spát.
Pořád dokola. Přitom toho okolní svět tolik nabízí!
Že nevíš co? Vyfoť se s exotickým zvířetem, zajdi si
do letního kina, skoč do bazénu v oblečení nebo se
zkus dostat do Guinessovy knihy rekordů. Nenajdeš
tu návody, jak žít, jen spoustu inspirace a nápadů.
Uvidíš, jak tě bude bavit odškrtávat si políčka a jakou budeš mít z každého nového zážitku radost.

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
336

–

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1651-7

Doporučená cena

11,99 EUR

Výtvarné radosti

Obor

Formát

hobby

210 × 270 mm
vázaná

11,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

další dětské populárně- 170 × 210 mm
knihy -naučné pro děti brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
176

–

1

Věk

ISBN

10+ 978-80-264-1647-0

Doporučená cena

7,99 EUR

Jiří Nolč

Dejte si pauzu od uspěchaného světa a ponořte se
do rukodělných aktivit. Návody v této knížce jsou
vhodné pro malé i velké, pro začátečníky i pokročilé,
pro ty, kteří rádi tvoří s barvami, textilem, papírem
i méně tradičními materiály. Stačí jen zalistovat
a podrobně popsané návody doplněné o názorné
fotograﬁe vás povedou krok za krokem až k perfektnímu výsledku.

Žánr

Doporučená cena

Numismatika –
peníze v českých zemích

Alena Grimmichová

hobby

ISBN

Vychádza 24. 10. 2017

Žánr

Věk

14+ 978-80-264-1645-6

Elise De Rijck

Thomas Crocker a členové SEAL Team Six se vracejí, aby prožili další adrenalinem napumpované
dobrodružství z pera bývalého příslušníka komand
SEAL Dona Manna. Po zmizení jaderného materiálu, který se posléze objeví ve spárech známých
teroristů, povolávají Spojené státy svou nejcennější
protiteroristickou jednotku: SEAL Team Six amerického námořnictva. Thomas Crocker a jeho družstvo
jsou opět nasazeni do akce, aby ochránili svět před
teroristickými hrozbami.

thriller,
military

1

Ponořme se do dějin naší země a společně prozkoumejme, ve které době se užívaly jaké peníze a co
zajímavého s nimi souviselo. Tato publikace nás
povede chronologicky od doby, kdy ještě fungoval
směnný obchod, nezapomene na keltské denáry,
brakteáty, groše, dukáty, tolary, zlatky a samozřejmě ani na koruny v jejich nejrozmanitějších podobách. Muzeum v knize obsahuje desítky dobových
fotograﬁí a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky
středověkých mincí a kopie nejpozoruhodnějších
bankovek a státovek.

Počet stran Ilustrace Vydání
104

–

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

10+ 978-80-264-1648-7

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

sběratelství

hobby

236 × 297 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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–

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-266-1135-6

Doporučená cena

59,90 EUR
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Máňa a my druzí

Hubněte hlavou

Simona Bohatá

Lehčí a smysluplnějí život
v šesti týdnech

Dospívání není lehké. Nestačí, že vám doma uháčkovali šaty z chemlonu a že vás ve škole nutí nosit
pionýrský šátek, ještě o vaši výchovu zápolí velice
neortodoxní babička Máňa a mladá maminka
Aranka. Zdálo by se, že tím výčet strastí dětství
v Praze 60. a 70. let pro malou Simonu končí, jenže pak „mi došlo, že budu nosit brýle už nafurt“.
Vtipně, bez patosu, s citem pro pointu, tak vypráví
Simona Bohatá příběh Máni a druhých, příběh svého dětství.

Frieda Van der Loos-Boudesteijn,
Sophie Van Bragt
Tato kniha je tu proto, aby ses jednou provždy vypořádala s trápením se nad vlastní váhou a zúčtovala
s nejistotou a přehnanou sebekritikou. Pomůže ti
najít vlastní podstatu, to, co je na tobě skvělé, naučí
tě radosti ze života tady a teď. Podstoupíš šestitýdenní dobrodružství, na jehož konci se budeš mít
mnohem raději?

Vychádza 24. 10. 2017

Žánr

Vychádza 27. 10. 2017

česká próza

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

168

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0730-6

Doporučená cena

9,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

kariéra
145 × 190 mm
osobní rozvoj a osobní
rozvoj brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
136

Jak se vyrábí dnešní svět

Sedmý smysl

Václav Smil

Návod na přežití v době sítí

Jaké úrovně ještě dosáhne spotřeba materiálů,
kterou zvyšují bohaté společnosti? Současný svět je
závislý na tocích materiálů. Dnes dokonce nemusí
ani nejefektivnější výrobní procesy a nejdokonalejší způsoby recyklace stačit k tomu, aby se dosáhlo
dematerializace v takovém rozsahu, že bude potlačen vliv rostoucí poptávky po materiálech způsobené pokračujícím populačním růstem a zvyšující
se životní úrovní. Kolik nás tato závislost bude stát?

Joshua Cooper Ramo

Žánr

Obor

Formát

non
ﬁction

ostatní

167 × 225 mm
vázaná

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0673-7

Doporučená cena

19,99 EUR

Tlouštíci hoří rychleji

Žánr

Obor

Formát

psychologie
kariéra
167 × 225 mm
pro každého a osobní rozvoj brožovaná

320

–

AutoCAD:
Názorný průvodce
pro verze 2017 a 2018

Caitlin Doughtyová

Jiří Špaček, Michal Spielmann

Podívat se vlastní smrtelnosti do očí není nic jednoduchého. Abychom se tomu vyhnuli, raději si
zavazujeme oči a dobrovolně se straníme reality
smrti a umírání. Jenže nevědomost není blažená,
přináší jen větší hrůzu. Metaforický šátek na oči teď
na chvíli odložte. Autorka vypráví o šesti letech,
které strávila prací v americkém pohřebnictví. Její
upřímná, ironická a často i vtipná výpověď připomíná půlnoční výpravu na hřbitov. Demystiﬁkuje
smrt a odpovídá na otázky, o nichž jste ani nevěděli, že je máte.

Již 7. aktualizované vydání nejprodávanější české
knihy o AutoCADu představuje jak kompletní zdroj
pro efektivní navrhování, tak přehled praktického
využití nových funkcí a nástrojů verzí 2017 a 2018.
Průvodce obsahuje kompletní přehled ovládání programu, názorné ukázky jeho využití pro každodenní
práci a spoustu cvičení, v nichž si vyzkoušíte tvorbu
reálných úkolů z praxe. Postupně se naučíte vše, co
pro zpracování výkresové dokumentace skutečně
potřebujete.

Žánr

Obor

Formát

ostatní

145 × 205 mm
brožovaná
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Počet stran Ilustrace Vydání
256

–

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0672-0

Počet stran Ilustrace Vydání

& další fatální moudra
z krematoria

non-ﬁction,
humor

1

Doporučená cena

9,99 EUR

Sedmý smysl je o tom, co vidí a cítí dnešní úspěšní
lidé: síly, které jsou pro většinu z nás skryté, ale stojí
za vším od technologických změn až po obtížnou
politickou situaci. Tajemství se skrývá ve fenoménu
dnešní doby, kterým jsou sítě (nejen Internet, ale
také sítě obchodů, ﬁnancí ad.). Autor vychází ze
svých zkušeností poradce pro armádu, generální
ředitele a politiky, a bere čtenáře do samého srdce
dnešních v mžiku propojených systémů. Odhaluje,
co vědí vítězové a kam ti ostatní zatím nedohlédli.

Počet stran Ilustrace Vydání
360

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0675-1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

CAD

počítače

167 × 225 mm
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
536

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-265-0674-4

Věk

ISBN

15+ 978-80-251-4887-7

Doporučená cena

16,49 EUR

Doporučená cena

19,99 EUR
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LEGO® NINJAGO:
Dárková krabička

Nejlepší spojovačky
Minecraft

Kolektiv autorů

Gareth Moore

Dvě knížky, 32 dílků stavebnice LEGO a suprová dárková krabička, v níž je to vše zabalené. A všechno
se to navíc točí kolem týmu NINJAGO! Užij si s nimi
spoustu legrace, dobrodružství a hledej na stránkách umně ukrytého droida samuraje. Vyřeš hlavolamy, pomoz odvážné partě s úkoly a záchrannými
misemi a staň se jedním z bojovníků ovládajících
bájné Spinjitzu. A z krabičky si udělej třeba schránku
na všechny své tajné nindžovské vychytávky.

Fandové Minecraftu, radujte se! Nyní se k vám dostává soubor výjimečných spojovaček z kostičkovaného světa, které jinde nenajdete. Dostanete se do
nejhlubšího dolu i na vrcholky nejvyšších hor! Na
svých cestách objevíte poklady skrytých podvodních monumentů, plných strážců, budete utíkat
před obrovskými ďasy z Podsvětí, potkáte železné
golemy, zombie, plížily a spoustu dalších mobů.
Jakmile obraz dokončíte, můžete si jej vybarvit,
vytrhnout a udělat si vlastní plakát.

Žánr

Obor

Formát

další dětské
knihy

beletrie
pro děti

180 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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Věk

ISBN

Doporučená cena

7+

978-80-264-1590-9

11,99 EUR

Ze Strahova do NASA

Formát
130 × 200 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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–

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0652-2

Doporučená cena

Žánr

10,79 EUR

fantasy

Obor

Formát

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
328

–

Velká knihovna – Z kostí
a inkoustu

Až moc blízko

Rachel Caine

Mia je úspěšná psychoterapeutka s prosperující
praxí, přesto neváhá všeho nechat, když se v telefonu ozve její dlouholetá přítelkyně Lysette a celá
zoufalá ji prosí, aby hned přijela. Její kamarádka
Sarah totiž spáchala sebevraždu skokem ze střechy
parkovacího domu. Zůstal po ní jen mobil s neodeslanou zprávou LITUJI. Mia je odhodlaná zjistit, co
se stalo. Jak vysokou cenu za to ale bude muset
zaplatit?

Žánr

Obor

Formát

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
344

Věk

EAN

Doporučená cena

8+

8594050423367

7,99 EUR

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-253-3388-4

12,99 EUR

Eleanor Moran

Jess a jeho rodina se živí pašováním knih. Ve Velké knihovně v Alexandrii je totiž uloženo veškeré
vědění světa a vlastnit knihy je přísně zakázáno.
Proto se najdou mnozí, kteří jsou za ně ochotni
nemálo zaplatit. Jess dostane možnost ve Velké
knihovně studovat a získat tak zákulisní informace
důležité pro jejich rodinný obchod. Brzy ale zjišťuje, že Knihovna je mnohem temnější a zlověstnější
místo, než si vůbec dokázal představit.

fantasy

1

Vychádza 27. 10. 2017

Obor

Počet stran Ilustrace Vydání

Amber je na útěku. Spolu s Cobaltem opouští
supertajnou dračí organizaci Talon a vydává se
do neznáma. Stále přitom nepřestává myslet na
Garretta – člověka, který jí zachránil život, i když si
tím podepsal rozsudek vlastní smrti! Jenže vydat se
pro něj přímo do základny Řádu svatého Jiří, vojenského seskupení, které si vytýčilo za cíl vyvraždění
draků, je možná trochu velké sousto i pro odvážnou
a trénovanou Ember…

Dostat se k tak atraktivnímu zaměstnání, jako je
práce v NASA, není jednoduché! A už vůbec ne pro
Čechy! Jak ukazuje pravdivý příběh mladých manželů „ze Strahova“, nestačila k tomu jen vynikající
vědecká erudice Martina, který nyní jako jedinečný specialista přispívá k výpravám astronautů do
vesmíru. Bez zarputilosti Veroniky by se k trvalému
pracovnímu pobytu v USA nedopracovali. Jejich
cesta za štěstím byla opravdu dobrodružná! Kniha
nabízí jako bonus i konkrétní doporučení pro ty, co
se do USA chystají.

hobby

Formát

Julie Kagawa

Martin Kroupa, Veronika
Vaněčková

Žánr

Obor

Talon: Společenstvo
draků – Proti všem

Cesta za americkým snem

poznání,
vzdělání

Žánr

populárně- 297 × 210 mm
hrací knížka -naučné pro děti brožovaná

–

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

14+ 978-80-253-3390-7

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0949-7

Doporučená cena

14,49 EUR
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Jestli mi uvěříš

Kamarádky na život

Katarína Gillerová

Åsa Hellberg

Osmadvacetiletá Viki se vzpamatovává z několika
neblahých událostí, které poznamenaly její život.
Stará se o svého malého synovce, snaží se najít si
své místo v životě a na vztahy nemá čas. Náhle však
potká muže, kterého zná z minulosti… Co všechno
může spustit jedno nedorozumění?

Nebylo obvyklé, aby před vchodem do obchodu
Ahléns ležela mrtvá žena. Sonja Gustavssonová
však byla neobvyklá už za svého života. Závěť,
kterou po sobě zanechala, nejvíc překvapí její kamarádky Maggan, Rebekku a Susanne. Dostanou
všechno – miliony i úžasné investice. Ale ze všeho
nejdřív musí splnit několik podmínek a od základů překopat své životy. Zvládnou a budou vůbec
chtít splnit Sonjina poslední přání? A kam až je
dovedou?

Žánr

Obor

čtení
pro ženy

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná
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Věk

ISBN
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Žánr

14,49 EUR
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Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná
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Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-267-0952-7

11,99 EUR

Ledové sestry

Vychádza 27. 10. 2017

S. K. Tremayne
Rok po smrti malé Lydie se její rodiče Sarah a Angus s jejím jednovaječným dvojčetem Kirstie odstěhují na malý izolovaný ostrov. Doufají,
že tam začnou nový život. Jenže Kirstie prohlásí, že došlo k omylu a že je ve skutečnosti Lydia. Angus odjíždí za prací a Sarah, kterou bouře
uvěznila s dcerou na ostrově, objeví v zamčené zásuvce manželova prádelníku důkaz, že skutečnost je ještě děsivější než její nejhorší obavy.

Mrazivý thriller, který budete milovat,
nebo vášnivě nenávidět.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

thriller

beletrie
pro dospělé

145 × 205 mm vázaná
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1

15+

978-80-267-0953-4

11,99 EUR

Losos v kaluži

Ztroskotání

Markéta Lukášková

Emily Bleeker

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se
sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí
#nomakeup selﬁe, za kterou dostane dvě stě lajků,
než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se
ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do
lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí
umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že
smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná!

Lillian a Dave přežili leteckou havárii a trvalo téměř
dva roky, než se dostali z pustého ostrova zpátky
domů. Vracejí se k rodinám, ale jejich život už není
jako dřív. Odmítají říct, co se po pádu letadla skutečně odehrálo, a novinářům i veřejnosti předkládají smyšlené historky. Jak dlouho jim lhaní vydrží
a co se vlastně pokoušejí skrýt? Trávit čas na neobydleném kousku země uprostřed oceánu je obtížné,
ale žít s temným tajemstvím je horší…

Žánr
česká próza
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beletrie 115 × 185 mm
pro dospělé
vázaná
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Formát
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ISBN
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11,99 EUR
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Barbora Špotáková:
zlatá královna

Žhavý led
Nora Roberts

Richard Kozohorský

Whitney McAllisterová, znuděná životem bohaté
dědičky, narazí na newyorské ulici na pohledného
mladého muže na útěku před jeho komplici. Douglas Lord, obratný zloděj a podvodník, vnese do jejího
života nejen dobrodružství a nebezpečí, ale i silné
city a vzrušení. Jejich společná cesta za velkolepým
pokladem, která je dovede na Madagaskar, se však
změní v šílenou honičku, v níž jsou jenom o krok
před nelítostnými zabijáky.

Žánr
čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

K atletice ji přivedli v rodném Jablonci na Nisou její
rodiče. Na počátku své kariéry se věnovala sedmiboji. K hodu oštěpem se dostala během svého ročního studijního pobytu ve Spojených státech. A že
to bylo rozhodnutí šťastné, o tom již dnes nikdo
nepochybuje. Ač je Bára Špotáková stále aktivní, již
dnes je atletickou legendou a nejúspěšnější oštěpařkou olympijské historie – jako jediná vybojovala hned tři medaile, z toho navíc dvě zlaté.
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Věk
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životopis
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vázaná

Jules Verne
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ISBN
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vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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Motýl

Nedobytná pevnost

Katarzyna Puzyńska

Jason Rekulak

Psycholožka Weronika Nowakowská prchá z Varšavy, aby po rozvodu začala nový život v ústraní. Zamíří do ospalé vesničky Lipowo s hrstkou obyvatel,
kteří o sobě vědí první poslední. Uplyne však jen
pár dní a u silnice je nalezeno zmrzačené tělo jeptišky… Místní nesourodý policejní tým ihned začne
s pátráním a brzy se ukáže, že stopy vedou hluboko
do minulosti.

První láskou Billyho Marvina byl jeho počítač. Pak
potkal Mary Zelinskou.

Žánr
thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

ISBN

Doporučená cena

9+

978-80-7505-813-3

9,99 EUR

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-803-4

16,49 EUR

Vzpomínáte si na svou první lásku? Nedobytná
pevnost je legrační, nutkavě čtivý a překvapivě
dojemný román o přátelství, zlomeném srdci a počítačích, zasazený do 80. let v Americe. Dospívající
mladík Billy ze všeho nejradši tráví čas na svém
počítači Commodore 64, na kterém programuje
své první počítačové hry, a nad časopisem Playboy.
Když se ale zamiluje do počítačové expertky Mary,
všechno se změní.

Počet stran Ilustrace Vydání
528

Věk

Divadlo na Vinohradech slaví sto deset let, během
nichž se tvořily dějiny jedné z nejvýznamnějších
scén u nás. A bez lidí, kteří v tomto divadle účinkovali, toužili a snili, prosazovali své názory a myšlenky, by to byla jen prázdná budova. Vždyť právě
oni mají ve své moci okamžik, kdy se zvedne opona
a obyčejná stavba se promění v koráb, na němž
společně vyplují ti v hledišti i ti na jevišti vstříc
dobrodružství, jemuž se říká divadlo
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Klasický dobrodružný román popisuje dramatické
příhody neobvyklé výpravy vedené německým vědcem na Islandu v druhé polovině 19. století. Německý profesor Otto Lidenbrock objevil v roce 1863 starý
dokument, v němž islandský alchymista ze 16. století zašifroval svou zprávu o sestupu do středu země.
Svérázný vědec se rozhodne jít v jeho stopách spolu
se svým synovcem. Výprava začíná v kráteru sopky
a vystaví její účastníky řadě nebezpečných příhod.
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Cesta do středu země

světová
beletrie

Počet stran Ilustrace Vydání

1

Ukážky knih nájdete na www.albatrosmedia.sk

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-804-1

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

světová
beletrie

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

Věk

ISBN

13+ 978-80-7505-806-5

Doporučená cena

11,99 EUR

25

Vychádza 27. 10. 2017

Neviditelný svět

Srdce zlomený

Liz Moore

Ondřej Hejma

Malá Ada vyrůstá v 80. letech v Bostonu se svým
otcem Davidem, výstředním a osamělým ředitelem
počítačové laboratoře. David vychovává i vzdělává
svou dceru sám a denně ji bere s sebou do zaměstnání, kde se plachá Ada seznamuje se světem virtuální reality a programováním přirozeného jazyka.
Když však začne Davidovi selhávat paměť i mysl,
začne dospívající Ada pátrat a odkrývat střípky jeho
tajemné minulosti.

„Když srdce zdobí smuteční páska, je čas na posledního práska. Láska je zapeklitá věc.“

Žánr
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světová
beletrie

Obor

Formát

Muzikant Ondřej Hejma se ve své nové knize vzpomínek vrací do roku 2013 a sleduje vývoj událostí
v kultuře, politice, rodině i v oblasti srdce.
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365 věcí, které
dokážete nakreslit

Jóga – sestavování lekcí

Kolektiv autorů

Mark Stephens

Ponořte se do netradičních kreslících výzev a vyzkoušejte si, jestli vaše kreativita ještě zcela nezakrněla. Čekají na vás úkoly jednoduché (prostě namalujte jízdní kolo), úkoly, na které nepotřebujete
kreslířský talent, pouze velkou dávku fantazie (jen
si pěkně lamte hlavu, jak zpodobnit taneční kroky!),
nebo ty, které by se mohly zdát naprosto jednoduché, ale poskytují vám možnost uměleckého rozletu
(nakreslíte vajíčko na hniličku, jako volské oko, nebo
natvrdo?).

Tento kompletní průvodce plánováním a sestavováním úspěšných lekcí jógy obsahuje více než 2 000
fotograﬁí a 67 modelových jógových sestav pro
široké rozpětí cvičících – pro začátečníky, středně
pokročilé i pokročilé studenty; pro děti, mladistvé,
ženy v různých obdobích života a pro seniory; lekce
pro úlevu od deprese a úzkosti; sestavy pro každou
z hlavních čaker a ájurvédských konstitučních typů.
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Víc než jen vietnamská
kuchařka
Long Tran, Thuy Nguyen

Přestala jste věřit, že vás vaření bude bavit? Já ho
miluju! A v kuchyni experimentuju. Vyhýbám se polotovarům a náhražkám. Při výběru surovin se řídím
hlavou, při vaření citem – a zatím mi to vychází.
Určitě vám nemusím říkat, že si děti někdy u jídla
dost navymýšlejí a je složité přicházet stále s novými recepty. Do knihy jsem jich vybrala 70 a u všech
najdete informaci o tom, pro jak staré děti se hodí,
a tipy na jejich vylepšení, aby chutnaly i tatínkům.

kuchařky

ISBN

Mark Stephen je světově uznávaný učitel jógy, vyučuje ji od roku 1996 po celém světě.

Barbora Charvátová
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Příručka instruktora jógy

Máma v kuchyni

moderní
kuchařky

1

Uvařte si vietnamské speciality přímo u vás doma.
Autoři, kteří vás povedou krok za krokem, jsou
z těch nejpovolanějších – jedná se totiž o představitele druhé generace Vietnamců žijících v Česku.
Podělí se s vámi o tipy a triky svých babiček, objasní
vám původ jednotlivých jídel a jejich symbolický
význam a upozorní vás na všechna možná úskalí
přípravy oblíbených pokrmů. Ohromte své přátele
a jejich chuťové buňky a připravte neopakovatelnou
vietnamskou hostinu, na kterou budou všichni ještě
dlouho vzpomínat.
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Knižné novinky Október 2017

Kukly

Drew Karpyshyn

Před mnoha lety Zemi postihlo Utrpení. Malá komunita ve vesnici Waknuk na ostrově Labrador jej bere
jako boží trest a snaží se ze svého života důsledně
vymýtit vše, co se nějakým způsobem vymyká
normálu, božímu obrazu – odlišné rostliny, zvířata,
děti… Když David Storm a jeho přátelé v útlém
věku zjistí, že mají telepatické schopnosti, začíná jejich boj o přežití, protože fanatičtí obyvatelé vesnice
neváhají udělat cokoli, aby se zavděčili Stvořiteli.
Dokonce i zabít.

John Wyndham

Uplynulo dvacet let od doby, co Darth Bane, vládnoucí Temný pán ze Sithu, zničil pradávný řád oddaný temné straně a přetvořil ho pravidlem dvou.
Jeho učednice Zannah se však zatím neukázala
být hodnotnou nástupkyní. Bane ví, že sithský sen
o nadvládě nad galaxií nesmí zemřít spolu s ním,
a rozhodne se najít ztracený holokron dávného
mistra Dartha Andeddua, který jediný může zajistit
jemu i Sithům nesmrtelnost.
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Destrukční deníček

10. 10. 2017

5,99 EUR

Zorro – tajemná maska

10. 10. 2017

7,99 EUR

Sebrané spisy H. P. Lovecrafta BOX

10. 10. 2017

51,90 EUR

Animalium

24. 10. 2017

19,99 EUR

Posilování středu těla – anatomie

24. 10. 2017

16,49 EUR

Čaje a přírodní léčivé prostředky

24. 10. 2017

11,99 EUR

Pohádky bratří Grimmů A1/A2

24. 10. 2017

6,99 EUR

Španělština za 24 dnů

24. 10. 2017

15,49 EUR

Začínáme s ruštinou

24. 10. 2017

9,99 EUR

Dobrodružný svět Zdeňka Buriana

24. 10. 2017

59,90 EUR

Zlatá kniha komiksů

27. 10. 2017

24,49 EUR

Dotlače

Vánoční vražda a jiné povídky

Americký sniper (audiokniha)
Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen

Audioknihy

V letech 1999 až 2009 zaznamenal Chris Kyle z jednotky amerického námořnictva SEAL nejvíce odstřelovačských zásahů v dějinách USA. Nepřátelé mu přezdívali Ďábel, spolubojovníci ze SEALu Legenda. Tato autobiograﬁcká kniha líčí strhujícím způsobem bojové zážitky, které Kyle na
jednotlivých misích prožil a představuje jeden z nejvýznamnějších válečných memoárů všech dob. Přináší osobní zpověď vojáka od jeho výcviku
přes jednotlivá nasazení až po traumata z války.

Vychádza 24. 10. 2017
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