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Zaklínač – BOX

Novinka

ALBATROS MEDIA NA BIBLIOTÉKE 2017
PROGRAM PODUJATÍ ALBATROS MEDIA
Štvrtok 9. 11. 2017

PROGRAMOVÉ CENTRUM 1

PÓDIUM DETI SÚ NAŠE KNIHY (Lit. centrum), hala A1

17:00 – 18:00 | „Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu“

9:00 – 10:00 | Rozprávka o veštcovi a starej krivde

Stretnutie s úspešnou francúzskou autorkou bestsellerov Agnes
Martin-Lugandovou. Beseda je spojená s autogramiádou.
Agnes Martin-Lugand sa narodila v roku 1979 v Saint-Malo. Vyštudovala
psychológiu a šesť rokov pracovala ako klinická psychologička.
Svoj prvý román Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu publikovala na internete, kde si ju
všimlo aj vydavateľstvo Michel Lafon. Odtiaľ sa vinula jej cesta a s ďalšími tromi
romámi (Entre mes mains le bonheur se fauﬁle, La vie est facile, ne t´inquiete pas
a Désolée, je suis attendue sa dostala na vysoké rebríčky predávanosti a získala si
obľúbenosť aj medzi čitateľmi. Na jej prvotinu sú predané aj ﬁlmové práva.
Vydavateľstvo Motto / Albatros Media

Prezentácia a krst novej detskej knižky autora Romana Brata a ilustrátora Bystríka
Vanča z vydavateľstva Albatros. Beseda je spojení s čítaním z knihy. Beseda je
spojená s čítaním z knihy.
Vydavateľstvo ALBATROS / Albatros Media
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?

Sobota 11. 11. 2017
Piatok 10. 11. 2017

Rozprávková dielňa Mama, Tata, čítajte s nami

PROGRAMOVÉ CENTRUM 1

14:00 – 15:00 | Lily a medvedík

9.00. – 10.00 | Stratený zajko v Paríži

Malí hrdinovia plní lásky, priateľstva a odhodlania. Táááák... a aby ste vedeli, my
ich milé hľadania zažijeme spolu s nimi. Zážitkové čítanie s tvorivou dielňou. Hosť:
ilustrátorka a autorka Katka Macurová.

Prezentácia novej knihy Diany Mašlejovej s ilustráciami Adély Režnej.
Beseda je spojená s krstom knihy a s autorským čítaním.
Vydavateľstvo ALBATROS / Albatros Media

PROGRAMOVÉ CENTRUM 2
PÓDIUM DETI SÚ NAŠE KNIHY (Lit. centrum), hala A1

15:00 – 19:00 | Cestujte so sprievodcami NATIONAL
GEOGRAPHIC

9:00 – 10:00 | Jakub a čarovná kolobežka
Prezentácia novej detskej knižky autorky Zuzany Csontosovej a ilustrátora
Ľuboslava Paľa z vydavateľstva Albatros, spojená s hudobným vystúpením.
Vydavateľstvo ALBATROS / Albatros Media
Jakub býva často sám. Žije len s otcom, nemá brata ani sestru a priateľov si hľadá
ťažko. Všetko sa však zmení, keď jedného dňa nájde pri smetiakoch pohodenú
starú červenú kolobežku. Vezme si ju domov, opraví a – div divúci! Kolobežka
k nemu prehovorí. A nielen to. Stanú sa úžasné veci a Jakub zažije neuveriteľné
dobrodružstvá. Veď ktorý chlapec sa môže v noci tajne vykradnúť z domu, vybrať sa
do Indie, Francúzska či Anglicka a ráno opäť s úsmevom raňajkovať doma v kuchyni?

Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu
je spoločnosť:

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

Na veľtrh vám prinášame aj inšpirácie na cesty nielen vďaka bohatej edícii knižných
sprievodcov z vydavateľstva CPRESS, ale aj prostredníctvom autorských fotoshow
cestovateľov, ktorí vám sprostredkujú autentické zážitky z vybraných destinácií.
15.00 – 16.00 Frajerské FAERSKÉ OSTROVY
16.00 – 17.00 VIETNAM – lahôdka Indočíny
17.00 – 18.00 OMÁN – ozajstný klenot Arábie
18.00 – 19.00 ISLAND – živý živlami

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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Jakub a čarovná kolobežka
Zuzana Csontosová
Jakub býva často sám. Žije len s otcom, nemá brata ani sestru a priateľov si hľadá ťažko. Všetko sa však zmení, keď jedného dňa nájde pri smetiakoch pohodenú starú červenú kolobežku. Vezme si ju domov, opraví a – div divúci! Kolobežka k nemu prehovorí. A nielen to. Stanú sa úžasné
veci a Jakub zažije neuveriteľné dobrodružstvá. Veď ktorý chlapec sa môže v noci tajne vykradnúť z domu, vybrať sa do Indie, Francúzska či
Anglicka a ráno opäť s úsmevom raňajkovať doma v kuchyni?

Nová kniha slovenskej autorky Zuzany Csontosovej
s ilustráciami od Ľuboslava Paľa.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

rozprávka

beletria
pre deti

163 × 238 mm viazaná

88

Ľuboslav Paľo

1.

7+

978-80-56-60183-9

9,49 EUR

Môj tajný denník na zips

Narodeniny & sušienky

Zapisuješ si rada svoje zážitky, plány, priania či sny?
Chceš spoznať samu seba a úžasne sa pritom zabaviť?
Tak odpovedz na otázky, povypĺňaj testíky a vytvor si
denník, ktorý udrží všetky tvoje tajomstvá!

Linda Chapmanová
Miestny útulok pre psy TLAPKY oslavuje prvé narodeniny! Hannah a Mia sa nadšene pustia do príprav tej
najlepšej narodeninovej oslavy všetkých čias! Lenže nie
je všetko až také ružové ako sladká poleva na košíčkoch.
TLAPKY zúfalo potrebujú peniaze, aby mohli ďalej fungovať. Hannah s Miou sa odvážne podujmú na ich záchranu. Treba toho toľko zariadiť, no kde začať?

Žáner

Sekcia

Formát

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

A ak nechceš, aby tvoje zápisky niekto čítal, jednoducho si denník zazipsuj!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
184

–

1.

Vychádza 3. 11. 2017

Priateľstvo plné koláčikov 4

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-56-60108-2

7,99 EUR

diár

Sekcia

Formát

populárno- 165 × 220 mm
-náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
46

–

1.

8+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433094

9,99 EUR

Kúzelný svet Emily Pierkovej BOX
Holly Webbová
Emily vyrastá vo vílej rodine. Hoci sa ako víla nenarodila, postupne začína v sebe objavovať štipku mágie. Svet čarov a kúziel však musí pred
každým držať prísne v tajnosti.
Box obsahuje: Emily Pierková a začarované dvere; Emily Pierková a tajomné zrkadlo; Emily Pierková a tajomná truhlica; Emily Pierková
a hviezdne schodisko

Nakuknite do kúzelného sveta Emily Pierkovej
a začítajte sa do jej dobrodružstiev!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 180 mm viazaná

4 knihy

–

1.

8+

978-80-00-04832-1

24,90 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Stratený zajko v Paríži
Diana Mašlejová
„Volám sa pán Zajko a toto je môj skutočný príbeh. Keď vnímate svet očami malého plyšového zajka, všetko sa vám zdá byť veľké. Veľká je
posteľ aj dvere, veľké sú ľudské uši i psie laby a okná sú priam obrovské. Neviete, čo sa za tými oknami skrýva, pretože patríte do detskej
izby – zvyčajne kamsi na drevenú policu alebo na vankúš a svet za múrmi tej izby vám pripadá vzdialený, neuveriteľný, ohromný, ale aj desivý.

Vychádza 3. 11. 2017

Život plyšového zajka nemusí byť ani zďaleka taký nudný,
Život
ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

rozprávka

beletria
pre deti

163 × 238 mm viazaná

80

Adéla Režná

1.

7+

978-80-56-60185-3

8,99 EUR

Vtáky našich lesov

Zápisník – Kone a mandaly

Andrea Pinnington
a Caz Buckingham

Praktický zápisník by mal mať po ruke každý. V tom
našom nájdeš kopu miesta na svoje zápisky, nápady
a tajnosti, ale aj krásne obrázky koní a mandál, ktoré
si môžeš vyfarbiť.

Pozorovať voľne žijúce vtáky je veľké, ale nie
práve ľahké dobrodružstvo. Preto je dobré,
aby sme išli do prírody pripravení a oboznámení s tým, čo môžeme vidieť, a v našom
prípade aj počuť. Či už pôjde o vyhlásených
majstrov spevu alebo známych krikľúňov.
Vďaka tejto knižke sa môžete naučiť nielen
rozoznávať jednotlivé vtáky podľa zvukov,
ktoré vydávajú, ale všeličo zaujímavé sa tu
o nich aj dočítate.

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 276 × 216 mm
encyklopédia náučná
pre deti leporelo

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
24

–

1.

3+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-566-0132-7

11,99 EUR

diár

Ruže a mydlové bubliny

4

Sekcia

Formát

beletria 145 × 210 mm
pre mládež
viazaná

32

–

1.

6+

EAN

Odporúčaná cena

8586013433162

3,49 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Volám sa Magnus Chase. Pred rokom o takomto čase
som vyberal smetné koše, spal pod mostom, ﬂákal sa
s kamošmi Hearthom a Blitzom, vyhýbal sa policajtom a snažil sa jednoducho prežiť ako bezdomovec.
Pred dvoma mesiacmi som z ničoho nič umrel v boji
s ohnivým obrom a prebral som sa v hoteli Valhala
ako jeden z Odinových bojovníkov einherjarov. Od
svojho znovuzrodenia som si už zvykol na veľa podivností.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
240

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Rick Riordan

Štrnásťročná Abby má nervy. Jej sestra Deborah je
závislá od gýčovej telenovely Ashworth Park. Abby
a jej kamarátka Morgan sa idú na príbehoch anglickej šľachtickej rodiny Ashworthovcov popukať od
smiechu. Lenže keď sa Abby akýmsi záhadným spôsobom premiestni do seriálu, už jej to vôbec nepríde
smiešne. Ocitá sa uprostred intríg, ľúbostných vzťahov a rodinných tajomstiev. A aby toho nebolo málo,
práve do Abby sa zamiluje seriálový krásavec Julian.

Žáner

Formát

Magnus Chase a bohovia
Asgardu – Thorovo kladivo

Sonja Kaiblingerová

literatúra
pre dievčatá

Sekcia

populárno- 120 × 140 mm
náučná pre deti viazaná

–

1.

ISBN

11+ 978-80-564-0395-2

Odporúčaná cena

Žáner

11,49 EUR

fantasy

Sekcia

Formát

beletria 145 × 205 mm
pre mládež
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
528

–

1.

11+ 978-80-564-0396-9

14,99 EUR
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Vianočné dni
12 príbehov a 12 dobrôt na 12 vianočných dní
Jeanette Wintersonová
Všetci milujeme vianočné príbehy. Počas dvanástich dní Vianoc tradične oslavujeme a obdarúvame sa. Existuje lepší spôsob, ako si uctiť tradíciu, než príbehom? Čítajte tieto príbehy pri ohni či v snehu. Čítajte ich cestou domov na sviatky. Darujte ich priateľom, pekne zabalené urobia
radosť tomu, koho milujete.

Okúzľujúca zbierka príbehov a vianočných dobrôt
pre ten najkrajší čas roka.
Privoďte si atmosféru pokoja, dobrej vôle a štipky čara.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

poviedky

beletria pre mladých

145 × 205 mm viazaná

240

–

1.

LEGO® Friends
Ahoj, mestečko Heartlake!

Formát
205 × 290 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-264-1623-4

7,99 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

–

Neymar –
Futbalový kúzelník

Zlatan – chlapec, ktorý šiel
vždy svojou cestou

Dariusz Tuzimek

Yvette Darska

Pútavé rozprávanie o talentovanom chlapci, ktorý sa
stal najdrahším futbalistom na svete. Životný príbeh
Neymara Júniora je atraktívna kniha, ktorá vychádza
ako súčasť úspešnej série pre mladých futbalových
fanúšikov.

Pútavé rozprávanie o tom, ako sa tak trochu problémový chlapec stal jedným z najslávnejších futbalistov súčasnosti. Ideálne pre mladších čitateľov!

Žáner

Sekcia

Formát

šport

hobby

170 × 240 mm
brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

–

11,99 EUR

1.

6+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-252-4129-5

9,99 EUR

šport

hobby

170 × 240 mm
brožovaná

Vychádza 3. 11. 2017

Sekcia
beletria
pre deti

Odporúčaná cena

Pútavá knižka a hračka, ktorú s ňou dostávaš, ťa prenesú do vzrušujúceho pretekárskeho sveta. Legendárny automobilový šampión Blesk McQueen stojí
práve pred rozhodnutím, či je preňho pretekársky
okruh stále tým správnym miestom…

Mestečko Heartlake skrýva veľa miest, kde sa Andrea, Mia, Ema, Stephanie a Olivia môžu venovať
svojim záľubám, hrať sa s maznáčikmi a tráviť spoločne čas. Prečítaj si o tom, čo dievčatá baví, pozri si
roztomilý komiks, vyrieš úlohy a aktivity a zisti, čo je
v mestečku Heartlake nové.

Žáner

ISBN
978-80-564-0397-6

Autá 3 – Knižka s autíčkom

Kolektív autorov

ďalšie detské
knihy

Vek

1.

5+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
208

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4124-0

8,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4146-2

9,99 EUR
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Navždy tvoja Lara Jean
Jenny Hanová
Lepší maturitný ročník si Lara Jean ani nemohla priať. Je bláznivo zamilovaná do svojho priateľa Petra, jej otec sa znovu žení a Margot sa na
leto vracia domov. Hotová idylka. Nič však netrvá večne a Lara stojí pred veľkým rozhodnutím: Kam pôjde na vysokú a ako to ovplyvní jej vzťah
s Petrom? Staví na srdce alebo rozum?

Tretia kniha z úspešnej série Jenny Hanovej
Všetkým chalanom, ktorých som milovala.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre mládež

130 × 200 mm viazaná

320

–

1.

12+

978-80-5660-107-5

11,99 EUR

Maestro

Vychádza 3. 11. 2017

Geir Tangen
Zlý žart alebo skutočná hrozba? Keď novinár Viljar R. Gudsmundsson dostane e-mail od samozvaného sudcu, ktorý tvrdí, že vyniesol rozsudok
smrti nad istou miestnou ženou, nevie, čo si má o tom myslieť. Správu prepošle polícii, nedokáže ju však pustiť z hlavy. Na druhý deň nájdu
ženu mŕtvu. Zatiaľ čo Viljara vypočúvajú, do jeho schránky pribudne druhý e-mail – ďalšia predzvesť smrti. Prípad naberie oveľa desivejšie
kontúry, keď vysvitne, že páchateľ sa pri vraždách inšpiroval známymi detektívkami…

Vražedná symfónia práve začína.
Od autora najčítanejšieho nórskeho krimi blogu.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

328

–

1.

15+

978-80-259-0734-4

13,99 EUR

Barça: oﬁciálna iliustrovaná história FC Barcelona
Guillem Balagué
Barça je známa po celom svete vďaka svojim legendárnym hráčom, vznešenej futbalovej ﬁlozoﬁi a tým, že Barça je més que un club – viac
než len klub. Zachytávajúc viac ako storočné dedičstvo opisuje táto oﬁciálna kniha históriu a triumfy tejto celosvetovo oslavovanej športovej
inštitúcie.

FC Barcelona – viac než len klub

6

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

šport

hobby

230 × 280 mm viazaná

192

–

1.

10+

978-80-5660-133-4

19,99 EUR
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Séria detektívok:
Vážka, Mama klame, Čierne lekná BOX
Michel Bussi
Vážka, Mama klame, Čierne lekná. Šarmantné a fascinujúce detektívky od jedného z najpredávanejších francúzskych autorov Michela
Bussiho. Trojnásobný zážitok plný strhujúcich momentov, hádaniek a nečakaných zvratov v štýlovom balení.

Trojnásobný zážitok plný strhujúcich momentov,
hádaniek a nečakaných zvratov od majstra
francúzskej detetktívky v štýlovom balení.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

thriller

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm

3 knihy

–

1.

15+

978-80-267-0967-1

24,90 EUR

Cestovateľ v čase –
Vynálezy

Príbeh lietadla

Oldřich Růžička a Silvie Sanža

Človek od nepamäti zasnene hľadí na oblohu a pozoruje vtáky. Túži sa im vyrovnať a pozorovať svet
z výšky. Ak by neexistovali odvážlivci, ktorí to skúsili,
možno by ľudia závideli vtákom dodnes. Od prvých
naivných pokusov s vtáčími krídlami cez zložitejšie
klzáky a lietadlá, ktoré sa dokázali udržať vo vzduchu
len pár minút, až po supermoderné nadzvukové lietadlá ubehli celé storočia. Bol to dlhý príbeh, ale bol
to príbeh so šťastným koncom.

Oldřich Růžička

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 230 × 260 mm
encyklopédia náučná
pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04843-7

8,49 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

populárno- 215 × 280 mm
encyklopédia náučná
pre deti viazaná

32

Naďa Moyzesová,
Tomáš Pernický

Kniha kúziel pre malých
a väčších tigrov

Najkrajšia kolekcia
maľovaniek

Kamila Kopsová a Petr Kops

Yulia Mamonova

Svet je plný kúziel. Niekedy tých tajuplných, inokedy
až jednoducho obyčajných. Všetky ale majú jedno
spoločné. Neuveriteľne fungujú a môže ich zažiť každý z nás. Nepotrebujeme na to ani čarovné krajiny,
ani pomoc mocných čarodejníkov. Stačí vnímať svet
okolo nás, objavovať ho a chcieť niečo zmeniť…
V knihe si prečítate príbeh Lucy, ktorá jedného dňa
objaví na pôjde starú Knihu kúziel. Spolu s Lucy objavíte, ako pričarovať kamarátov, ako vykúzliť mamičke
úsmev či ako sa zbaviť strachu.

Kone, mačky, psy a sovy – maľovanky najobľúbenejších zvierat teraz v jednom boxe! Na svoje si iste
prídu tak milovníci rozkošných mačiatok či okatých
sovičiek, ako aj obdivovatelia ušľachitlých koní či
štvornohých priateľov človeka. Hneď ako začnete
s vyfarbovaním svojho chlpatého či opereného obľúbenca, dostaví sa záplava nádherných tvorivých
chvíľ. Odmenou pre vás budú jedinečné zvieratá,
ktoré určite nikde nestretnete.

Žáner

Sekcia

Formát

výchova 200 × 200 mm
pedagogika a pedagogika
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

6+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-566-0212-6

8,49 EUR

hobby

hobby

224 × 224 mm
brožovaná

Vychádza 10. 11. 2017

Začneme v roku 3500 pred naším letopočtom, aby
sme si povedali niečo o klinovom písme a vynáleze
papiera, kolesa alebo počítadla. O vynálezoch, ktoré
dnes vyzerajú samozrejmé, no v čase, keď vznikli,
bolo potrebné vynaložiť oveľa väčšiu fantáziu na
ich objavenie ako na vývoj dnešných technických
vymožeností. Spolu s Albertom precestujeme v čase
všetky významné storočia, v ktorých sa niečo dôležité
vynašlo, a o každom vynáleze si povieme to najdôležitejšie.

1.

6+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
4 knihy

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04842-0

5,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

8586019610055

19.99 EUR

7

Svrček a mravce
Jiří Zdeněk Novák
Svrček a mravce - to je dojemný príbeh o bezstarostnom svrčkovi a usilovných mravcoch, ktorý skvele prebásnila slovenská poetka
Maša Haľamová. Krásny príbeh o tom, ako si kamaráti v núdzi pomáhajú, poznajú celé generácie slovenských detí a dodnes nestratilo
nič zo svojho pôvabu ani závažného posolstva o priateľstve a zodpovednosti. Leporelo vyšlo už v desiatkach vydaní v mnohých jazykoch a teraz vám ho prinášame v slovenčine, maďarčine a dokonca v rusínčine.

Na knižný trh po rokoch opäť
prichádza jedno z najúspešnejších
leporel všetkých čias.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

leporelo

leporela

233 × 190 mm leporelo

16

Vojtěch Kubašta

1.

3+

978-80-56-60168-6

5,99 EUR

Zachráňte zebríča

Macko Puf – Rok plný
sviatkov s Mackom Puf

Vychádza 10. 11. 2017

Tamsyn Murrayová
Zoe miluje život v Divorajskej zoologickej záhrade
Každý deň Zoe pomáha starať sa o zvieratká. Špliecha sa s tučniakmi, kŕmi lemury a dokonca je pri tom,
keď sa narodí mláďa zebry Blesk. Konečne sa jej splnil
sen! Jedného dňa sa však zebríča stratí. Zoe ho musí
nájsť, a to čo najskôr! Kde len môže byť?

Žáner

Sekcia

Formát

príbehy o
zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Macko Puf rád slávi sviatky so svojimi kamarátmi.
Vždy pritom zažije nejaké nečakané dobrodružstvo.
Vydajte sa do Stoakrového lesa a dozviete sa, aké
sviatky zvieratká oslavujú.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
176

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60211-9

8,49 EUR

obrázková
kniha

beletria
pre deti

200 × 250 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
192

–

Od rozprávky k rozprávke –
Labková patrola

Labková patrola –
Labkomaľovanky

Labková patrola je skupina obetavých šteniatok, ktoré zachraňujú obyvateľov pobrežného mestečka Adventure Bay a zažívajú pritom rôzne dobrodružstvá.
V tejto knižke si môžete prečítať, ako labky oslavovali
narodeniny, ako hľadali pirátsky poklad alebo ako
zachraňovali malú mačičku.

Viac ako 60 stránok na vymaľovanie. Pripravte sa
na jazdu s Labkovou patrolou! Zoznámte sa so psím
tímom a s ich priateľmi v Adventure Bay. Vezmite si
pastelky a vyfarbite každú stránku.

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

8

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4046-5

5,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

interaktívne populárno- 216 × 275 mm
knihy
náučná pre deti brožovaná

1.

5+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
64

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4121-9

12,49 EUR

EAN

Odporúčaná cena

8594063858958

4,49 EUR

Knižné novinky November 2017

Spirit Animals: Súmrak
strážcov 3 – Veľký návrat

Tigrí tím – Jazdec bez hlavy

Varian Johnson

Pridajte sa k detektívom z Tigriemu tímu! Nech vašej
pozornosti neujde nič podozrivé! Vďaka strašidelnému jazdcovi bez hlavy sa zábavný park Hurikán stáva
nebezpečný: v mestečku z divokého západu vybuchne dostavník, návštevníci uviaznu na kolotočoch
a obrovské akvárium so žralokmi sa len-len že nezrútilo. Čo má jazdec v úmysle a ako to, že vždy unikne
Tigriemu tímu? Pomôžte Beáte, Lukovi a Patrikovi
vystopovať podlého zločinca.

Thomas Brezina

Conor, Abeke, Meilin a Rollan, štyri odvážne deti rozdelené medzi dvoma svetmi, sa naďalej snažia zastaviť prastaré zlo. Veľa času im však nezostáva. Hrozí,
že čoskoro budú zničené dokonca aj duchovné putá
– posvätné väzby medzi ľuďmi a zvieratami. Mladí
hrdinovia čelia nepriateľovi, ktorý dokáže ovládať
vôľu druhých a kradnúť duchovné zvieratá ich oprávneným spoločníkom. Na ceste z temnoty sa tak môžu
spoliehať už len na Veľkých strážcov. Jedno zo štyroch
legendárnych zvierat sa však stratí. Ktoré?

Žáner
fantasy

Sekcia

Formát

beletria 140 × 205 mm
pre mládež
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
192

–

1.

ISBN

11+ 978-80-564-0417-1

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 EUR

dobrodružstvo

beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
120

Naomi Fearn

Spoznávame...
Zvieratá v divočine

Kolektív autorov

Kolektív autorov

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratkách, ktoré môžeš
chovať v dome alebo byte ako domácich miláčikov.
Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj prekvapivé a menej známe fakty a zaujímavosti. Ak si chceš overiť, čo
všetko si pamätáš, vyplň kvíz na konci knihy a zisti, či
si ozajstný znalec ríše zvierat.

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratách, ktoré žijú v divokej prírode. Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe
života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj
prekvapivé a menej známe fakty a zaujímavosti. Ak
si chceš overiť, čo všetko si pamätáš, vyplň kvíz na
konci knihy a zisti, či si ozajstný znalec ríše zvierat.

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia náučná
pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0346-4

6,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia náučná
pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

Spoznávame...
Zvieratá v lese

Vlásky

Kolektív autorov

Alica je na prvý pohľad dievčatko ako každé
iné. Býva v domčeku na kraji lesa, má mačičku, králičky, morčiatka a kopu ďalších zvieratiek. Na druhý pohľad je však výnimočná.
Má totiž dlhé, skutočne veľmi dlhéééééé
vlásky. Sú síce krásne, ale niekedy prinášajú
namiesto radosti skôr trápenie. Tak si Alica
jedného dňa povie: „A dosť!“

Žáner

Sekcia

Formát

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0418-8

6.99 EUR

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0344-0

6,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0425-6

5,99 EUR

Magdalena Takáčová

Na stránkach tejto krásnej obrázkovej encyklopédie
nájdeš veľa informácií o zvieratách, ktoré žijú v lese.
Dozvieš sa podrobnosti o ich spôsobe života, o potrave, starostlivosti o mláďatá, ale aj prekvapivé a menej známe fakty a zaujímavosti. Ak si chceš overiť, čo
všetko si pamätáš, vyplň kvíz na konci knihy a zisti, či
si ozajstný znalec ríše zvierat.

populárno- 210 × 297 mm
encyklopédia náučná
pre deti viazaná

9+

Vychádza 10. 11. 2017

Spoznávame...
Domáci miláčikovia

2.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
40

–

1.

5+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0345-7

6,99 EUR

rozprávka

beletria
pre deti

240 × 160 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
32

Magdalena
Takáčová

1.

3+

9

Zvierací záchranári 1 BOX

Zvierací záchranári 2 BOX

Kolektív autorov

Kolektív autorov

V tejto zbierke milovaných príbehov so šťastným
koncom nájdete:

V tejto zbierke milovaných príbehov so šťastným
koncom nájdete:

– Jazvecov zlý deň

– Hľadá sa šteniatko

– Plachý poník

– Zasnežená červienka

– Mačiatka a ich nový domov

– Našiel sa zajačik

– Kozliatko v ohrození

– Zatúlané jahniatko

– Opustený ježko

– Hniezdo pre sovičky

Žáner

Sekcia

Formát

príbehy o
zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
5 kníh

Jon Davis

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0419-5

25,90 EUR

príbehy o
zvieratách

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
5 kníh

Jon Davis

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0420-1

25,90 EUR

Charlie - mačiatko, ktoré zachránilo život

Vychádza 10. 11. 2017

Sheila Norton
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.

Mačiatko Charlie by pre svojho človeka
urobilo čokoľvek. Kam až bude ochotný zájsť,
aby zachránil svoju milovanú kamarátku?

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

príbehy o zvieratách

beletria
pre deti

125 × 195 mm viazaná

336

–

1.

10+

978-80-564-0416-4

11,99 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!

10

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
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Vychádza 17. 11. 2017

Warren Trinásty a šepkajúci les
Tania Del Rio
WARREN a jeho slávny „cestujúci hotel“ vozí hostí na potulkách vidiekom. Keď ich však neočakávaná havária zavedie do nebezpečného lesa,
Warren sa stretáva zoči-voči s nebezpečným dvojníkom – zlomyseľným „Worrinom“, ktorý je odhodlaný ovládnuť hotel! Ak chce Warren hotel
a jeho návštevníkov zachrániť, musí najprv rozlúštiť niekoľko záhad: Kto je Worrin a aké je jeho pravé meno? Prečo v lese šepkajú tajomné
hlasy? A čo, dopekla, je šťavožrút?

Druhé dobrodružstvo nezvyčajného hrdinu
plné hlavolamov, záhad a humoru znova láka čitateľov
nielen obsahom, ale aj parádnou jedovato zelenou farbou!
Warren Trinásty je späť!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

fantasy

beletria pre mladých

190 × 214 mm viazaná

240

Will Staehle

1.

Vek

Tri pátračky:
Tajnosti na webe

Miloš Macourek

Maja von Vogel

Mach so Šebestovou vďaka kúzelnému slúchadlu opäť prežijú neuveriteľné príhody. Zažijú
Napoleonovu porážku pri Waterloo, Šebestová
sa stane na pár dní francúzskou kráľovnou, zoznámi sa s malým Mozartom a so Šemíkom sa
zúčastní dostihov v Chuchli.

V škole, ktorú Kim, Mária a Franci navštevujú, vyčíňa
podlá dievčenská banda. Táto raﬁnovaná skupina
založila webovú stránku, kde zákerným spôsobom
ohovára a zosmiešňuje spolužiakov. Tri priateľky
z detektívneho klubu pátračiek náhodou pristihnú
jedno dievča pri krádeži v obchode. Nestačia sa však
čudovať, keď sa dozvedia, že krádež je podmienkou
prijatia do tohto pochybného spolku! Okolnosti vyzerajú čoraz podozrivejšie a zdá sa, že pátračky čaká
ďalší napínavý prípad…

Žáner

Sekcia

Formát

rozprávka

beletria
pre deti

235 × 235 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
112

Adolf Born

1.

6+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60113-6

9,99 EUR

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

176

–

Vieš sa správať bezpečne?
Príručka pre malých
pochábľov

Štěpánka Sekaninová

Pavla Hanáčková

Vieš sa správať správne, slušne, skrátka tak, aby mali
rodičia aj okolie z teba iba samú radosť? Že áno?! Tak
schválne… Otvor knižku, vezmi si papier, prečítaj si
jednoduché kvízové vety a rozhodni, či sú správne.
Potom potiahni za ťahadlo a skontroluj si svoje odpovede. Pritom sa pohraj s veselými ilustráciami, ktoré
môžeš ľubovoľne meniť na správne a chybné situácie.
Zábavná veselá kniha plná obrázkov a úloh ťa naučí
správať sa správne.

Vieš sa správať ohľaduplne k ostatným ľuďom? Dávaš
pozor na to, aby si neohrozil seba ani ostatných? Že
áno?! Tak schválne… Otvor knižku, vezmi si papier,
prečítaj si jednoduché kvízové vety a rozhodni, či
sú správne. Potom potiahni za ťahadlo a skontroluj
si svoje odpovede. Pritom sa môžeš pohrať s veselými ilustráciami, ktoré môžeš ľubovoľne meniť na
správne a chybné situácie. Zábavná veselá kniha plná
obrázkov a úloh ťa naučí bezpečne sa správať vo všetkých možných situáciách.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Jakub Cenkl

1.

4+

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04769-0

10,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

ďalšie detské populárno- 260 × 260 mm
knihy
náučná pre deti viazaná

13,99 EUR

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Vieš sa správne správať?
Etiketa pre malých
huncútov

ďalšie detské populárno- 260 × 260 mm
knihy
náučná pre deti viazaná

Odporúčaná cena

Vychádza 20. 11. 2017

Mach a Šebestová
v histórii

ISBN
978-80-56-60210-2

1.

8+

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
12

Jakub Cenkl

1.

4+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-56-60213-3

6,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-00-04770-6

10,99 EUR

11

99: Hokejové príbehy
Wayne Gretzky
V knihe 99: Hokejové príbehy prináša autor svoj osobný pohľad na najvýznamnejšie momenty hokejových dejín. Berie čitateľov na ľad aj
do kabín hráčov a rozpráva takmer storočnú históriu NHL, ktorá doteraz nebola nikdy publikovaná. Gretzky sa delí o príbehy veľkých hráčov
a skvelých osobností, ktoré ho inšpirovali, motivovali k lepším výkonom alebo podržali, keď mu bolo najhoršie.

Všetci vieme, čo Wayne Gretzky pre hokej znamená.
Teraz si môžeme konečne prečítať,
čo hokej znamená pre neho.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

šport, encyklopédia

hobby

167 × 225 mm viazaná

400

–

1.

12+

978-80-566-0215-7

17,99 EUR

Vychádza 20. 11. 2017

Labková patrola –
Labky zachraňujú sviatky

Labková patrola –
Megamaľovanky –
Labky, do centrály!

Keď na Vianoce zúri taká víchrica, že zastaví aj Santu,
alebo keď na Deň kamarátov nefunguje pošta a nedajú sa doručiť kartičky priateľstva, obráťte sa s dôverou na Labkovú patrolu! Ryder a jeho tím šteniatok sú
vždy pripravení pustiť sa do akcie a zachrániť každú
situáciu!

Žáner

Sekcia

Formát

obrázková
kniha

beletria
pre deti

216 × 285 mm
viazaná

Vyfarbite si obrázky a vylúštite hádanky so svojimi
obľúbenými kamarátmi z Labkovej patroly!

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
72

–

1.

5+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-252-4147-9

8,99 EUR

Žáner

Sekcia

Formát

interaktívne populárno- 216 × 275 mm
knihy
náučná pre deti brožovaná

Minecraft –
Hráčska kolekcia

Mozog

Sprievodca svetom prieskumníka, Sprievodca svetom
osadníka, Sprievodca na využitie redstonu a Sprievodca svetom Netheru a Endu – štyri knižky pre odvážnych dobrodruhov obsahujú rady a tipy priamo od
expertov z tímu Mojang!

David Eagleman

Žáner

Sekcia

Formát

12

64

–

1.

5+

EAN

Odporúčaná cena

8594063858965

4,49 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Váš príbeh
Z temnoty a ticha našej lebky ovláda mozog každodenné príbehy reality a určuje, kým sme. V priebehu
svojich výskumov a experimentov sa David Eagleman
vydáva do sveta extrémnych športov, trestného
práva, neverbálnej komunikácie, genocídy, operácií
mozgov, intuície, robotiky a hľadania nesmrteľnosti.
Pripravte sa na napínavú výpravu do vnútorných svetov. V zdanlivo nekonečnej sieti miliárd mozgových
buniek a biliónov synapsií vzniká niečo, čo by ste tam
nečakali: vy sami.

Box pre všetkých
Minecrafťákov!

knihy hier a populárno- 150 × 215 mm
nápadov náučná pre deti viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
4 knihy

–

1.

8+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

978-80-252-4126-4

29,90 EUR

non-ﬁction

Sekcia

Formát

× 225 mm
non-ﬁction 155brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
224

–

1.

15+ 978-80-566-0214-0

14,49 EUR

Knižné novinky November 2017

Môj veľký tučný
RYBÍ ZOMBÍK –
Na konci s dychom

Škrečkosaurus rex
Tom O ´Donnell
Zvierací kútik v šiestej triede sa rozrástol o záhadný
prírastok. Vyzerá ako škrečok, ale reve ako praveký
jašter. Sam presne vie, ako sa bude volať: Škrečkosaurus rex. Keď vyhladovaný hlodavec zhltne podozrivú výživu pre kulturistov s názvom Nadupaný
dinosaurus, začnú sa diať veci…

Mo O´harová
Frankie je veľký tučný rybí zombík. Keď si ho Tom,
ktorému Frankie patrí, vezme do múzea, kde majú
s kamarátom Pradeepom a ostatnými deťmi prespať,
začnú sa diať nečakané veci. Ubráni sa Frankie pred
mačacou múmiou? V druhom príbehu sa zúčastníme
na školskom turnaji. Podarí sa Frankiemu zabrániť,
aby si Mark, Tomov starší brat podlý vedec, a jeho
upírske mača odniesli zlato, ktoré chcú získať podvodom? Ak sa chceš poriadne zabaviť, pusti sa do
čítania!

Žáner

Sekcia

Formát

humor pre
deti

beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
216

Marek
Jagucki

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0421-8

6,99 EUR

humor pre
deti

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
272

–

Vlčia princezná

Thomas Brezina

Cathryn Constable

Z jasného neba spadla neďaleko Beáty, Lukáša a Patrika zvláštna rytierska prilba s umrlčím výzorom. Ešte
zvláštnejšie bolo, keď zistili, že jej prostredníctvom
ktosi volá o pomoc! Pátranie privedie Tigrí tím k údajne prázdnemu hradu, ktorý však nie je ani neobývaný, ani nestrážený…

Sama na svete Sophie sníva, že je výnimočná, ale
toto by jej ani vo sne nenapadlo… Na školskom
výlete v Rusku Sophie a jej dve kamarátky zachráni
charizmatická princezná Anna Volkonskaja, vezme
ich do svojho zimného paláca a učaruje im príbehmi o stratených diamantoch a tragickej minulosti.
Sophie zistí, kým naozaj je, a celkom jej to zmení
život.

Žáner

Sekcia

Formát

dobrodružstvo

beletria
pre deti

120 × 180 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
120

Naomi Fearn

1.

9+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-564-0423-2

6,99 EUR

fantasy

beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

8+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0422-5

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0424-9

12,99 EUR

Vychádza 20. 11. 2017

Tigrí tím – Umrlčia prilba

1.

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
320

–

1.

8+

Babičky: Skaza Večerného hája
Minna Lindgrenová
Rekonštrukcia Večerného hája sa skončila a jeho deväťdesiatročné obyvateľky sa môžu nasťahovať späť. Po návrate ich však čaká nemilé
prekvapenie. Miesto, kde sa cítili ako doma, sa zmenilo na štátom ﬁnancovaný projekt starostlivosti o seniorov, riadený prostredníctvom
moderných technológií. Zdravotné sestry zmizli, lekársky dohľad prebieha online a odvšadiaľ cítiť nemilosrdnú snahu o modernizáciu. Babičky
sa rozhodnú zakročiť. V boji za spravodlivosť ich nič nezastaví!

Záverečný diel brilantnej fínskej trilógie
s nevšednými hrdinkami a detektívnou zápletkou.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

detektívka

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

280

–

1.

15+

978-80-7505-829-4

12,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Vychádza 20. 11. 2017
Vychádza 24. 11. 2017

Mesto nemých králikov
Adam J. Palo
Mladý muž Adam je zmätený. Často premýšľa o tom, kto vlastne je, prečo sa cíti ako outsider, ktorého nik neberie vážne. Uväznený v pochybnostiach o vlastnej sexualite sa na prahu dospelosti ocitá v Bratislave, kde sa spoznáva s rovnako neistými ľuďmi so zložitými osudmi. Vstupuje
s nimi do komplikovaných vzťahov, a vzápätí z nich vystupuje, aby uprostred citového a životného zmätku prišiel na to, že najdôležitejšie je
kráčať vo vlastných stopách a ďakovať za úprimné priateľstvá…

Dojemný, ale zároveň tvrdo obnažený príbeh
chlapca a neskôr mladého muža,
ktorý cez príbehy iných hľadá samého seba.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

román

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm brožovaná

272

–

1.

15+

978-80-5660-109-9

9,99 EUR

Môj zápisník receptov
a všeličoho iného

Papierové reťaze

autor nebude uveden

Katie a Ana sú nerozlučné priateľky, ktoré sa o všetko
delia. O niektoré tajomstvá sa však nemožno podeliť
ani s najlepšou kamarátkou. Práve v čase, keď jedna
druhú najviac potrebuje, tajomstvá narúšajú pevné puto medzi nimi a začne sa trhať ako papierová
reťaz. Aby jedna druhú celkom nestratili, musia sa
prebojovať sieťou tajomstiev k pravde: za priateľstvo
a rodinu sa oplatí bojovať.

Elain Vickers

Staň sa úžasnou pekárkou ako Hannah! Vďaka jej
radám, nápadom a skvelým kulinárskym tipom
to bude úplne jednoduché! Vnútri dokonca nájdeš
miesto na vlastné výtvory, poznámky a recepty. Prilož si k nim fotky a z tvojho zápisníka bude hotová
zbierka tých najúžasnejších maškŕt!

Žáner

Sekcia

Formát

ďalšie detské knihy populárno- 130 × 200 mm
literatúra pre dievčatá náučné pre deti brožovaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
136

–

1.

7+

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

978-80-56-60184-6

7,99 EUR

literatúra
pre dievčatá

beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
304

–

Serafína a roztrieštené
srdce

Špecialistka

Robert Beatty

Pracovala pre tajnú vládnu jednotku ako špecialistka
na vypočúvanie. Vie toho príliš veľa a pre oddelenie
sa stala rizikom, ktorého sa treba zbaviť. Bez varovania sa na ňu začína lov. Nezostal jej nikto, komu by
mohla veriť… Nikde nezotrvá dlho, pohotovo mení
identity. Ak si chce zachrániť život, musí splniť poslednú úlohu. Čaká ju najťažší boj jej života. Spoznáva pri tom muža, ku ktorému ju pripútajú city, a musí
urobiť všetko pre to, aby obaja zostali nažive.

Žáner

14

Sekcia

Formát

beletria 130 × 200 mm
pre mládež
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
328

9+

ISBN

Odporúčaná cena

978-80-564-0426-3

11,99 EUR

ISBN

Odporúčaná cena

Stephenie Meyerová

Serafína sa zobudí sa v nevysvetliteľnej tme, na tele
má jazvy z neúprosného boja a onedlho zistí, že život
v Biltmore sa nepredstaviteľne zmenil. Zdá sa, že všade naokolo sú nepriatelia, no ešte väčšmi ju prekvapí
to, čo robia jej starí kamaráti. Biltmore je v ohrození.
Blíži sa k nemu záhadná sila. Nemá meno, ale prináša so sebou prudké búrky a povodne, ktoré strhávajú
všetko, čo im stojí v ceste. Serafína musí odhaliť pravdu o tom, čo sa jej stalo, a nájsť spôsob, ako ovládnuť
svoje nové schopnosti...

fantasy

1.

–

1.

ISBN

11+ 978-80-7544-462-2

Odporúčaná cena

Žáner

11,99 EUR

thriller

Sekcia

Formát

beletria 145 × 205 mm
pre dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie Vydanie Vek
528

–

1.

16+ 978-80-252-4151-6

16,49 EUR
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Dnes bude všetko inak
Maria Sempleová
Eleanor Floodová nie je spokojná so svojím životom. No práve DNES sa rozhodla zmeniť to. Dnes bude všetko inak. Bude uvoľnená, láskavá
a všetko v pohode zvládne. Lenže veľkolepé plány sa jej čoskoro vymknú spod kontroly a udalosti sa začnú vyvíjať úplne iným smerom. Eleanor
musí pohotovo improvizovať a čeliť nepredvídateľným okolnostiam. A hoci sa nič nedeje podľa jej očakávaní, ten deň ju predsa len v niečom
zmení…

Nič nie je zábavnejšie ako ľudská nedokonalosť.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

čítanie
pre ženy

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

256

–

1.

15+

978-80-566-0216-4

12,49 EUR

Stopa krvi
Peter May

Vychádza 24. 11. 2017

Enzo sa pokúša zistiť, kto a prečo tak nebezpečne ohrozuje jeho rodinu, aby ho zasiahol na najcitlivejšom mieste. Jeho dcéra len o vlások unikla
smrti a majetok rodiny ľahol popolom. Navyše mu diagnostikovali nevyliečiteľnú rakovinu a ostávajú mu posledné mesiace života. Z temnej
minulosti sa vynára šestnásť rokov starý prípad zavraždeného parížskeho homosexuálneho prostitúta a indície vedú k Enzovi. Podarí sa mu
nájsť usvedčujúce dôkazy a zostane nažive dosť dlho, aby odhalil vraha?

Tretí prípad Enza Macleoda
brutálne zasiahne do jeho osobného života...

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

thriller

beletria
pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

384

–

1.

15+

978-80-566-0114-3

13,49 EUR

Neobyčajné deti slečny Peregrinovej BOX
Ransom Riggs
Po prvýkrát spolu, New York Times Bestseller Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej a dva ďalšie diely Bezduché mesto
a Knižnica duší predstavujú ideálny darček pre tých, ktorí si radi vychutnávajú tajomné dobrodružstvá.

Bestsellerová trilógia Ransoma Riggsa
Neobyčajné deti slečny Peregrinovej v štýlovom balení!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria
pre dospelých

132 × 208 mm viazaná

3 knihy

–

1.

12+

978-80-259-0741-2

42,90 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

15

Zaklínač - BOX
Andrzej Sapkowski
Na knižný trh prichádza Zaklínač – jedna z najlepších a najúspešnejších fantasy
sérií na svete – v exkluzívnom sedemdielnom boxe. Fanúšikovia si tak budú môcť
vychutnať neopakovateľné príbehy z fantasy sveta bojovníka Geralta z Rivie, Ciri
a čarodejky Yennefer bez netrpezlivého čakania na pokračovanie. Na Netﬂixe sa
podľa nej začína pripravovať seriál, ktorý nepochybne uchváti obdivovateľov majstrovského diela Andrzeja Sapkowského na celom svete.

Vychádza 24. 11. 2017

Zaklínač v exkluzívnom balení –
sen každého fanúšika
tejto legendárnej fantasy série.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

fantasy

beletria
dospelých

140 × 205 mm viazaná

7 kníh

–

1.

11+

978-80-259-0751-1

81,90 EUR

Tajný denník Hendrika Groena
Hendrik Groen
Hendrik Groen je síce starý, no rozhodne nemá v úmysle vzdávať sa. Chce si na svete ešte niečo užiť! Nechce len popíjať slabý čaj, pestovať
muškáty či apaticky čakať na smrť ako jeho vrstovníci. O svojom živote v domove dôchodcov si píše denník, kde zaznamenáva všetky svoje
vzostupy a pády, napríklad pokus o založenie anarchistického spolku Starí, ale nie mŕtvi. A keď sa do domova nasťahuje žena, po akej vždy
túžil, rozhodne sa podniknúť niečo, čo bude mať zábavné, nežné i devastačné účinky…

Inšpiratívny, očarujúci a zábavný príbeh neposedného
dôchodcu s hlbokou a pálčivou podstatou.
Bestsellerový fenomén,
ktorý uchvátil čitateľov po celom svete.

16

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vydanie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

román, humor

beletria
pre dospelých

145 × 205 mm viazaná

392

–

1.

15+

978-80-5660-217-1

13,49 EUR
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názov

dátum vydania

ean

cena

10. 11. 2017

11,99 EUR

Som mačička Pusheen

10. 11. 2017

7,99 EUR

Ľutujem, nemám čas. . .

10. 11. 2017

13,99 EUR

Život je ľahký, nerob si starosti

10. 11. 2017

11,99 EUR

Julinka – malá zverolekárka 3 – Jasličky na farme

20. 11. 2017

4,49 EUR

Dotlače

Elita

Vychádza 3. 11. 2017

Lékárník z Osvětimi
Nevyřčený příběh Victora Capesia
Patricia Posnerová
Odhalte dlouho utajovaný příběh Victora Capesia, hlavního lékárníka největšího nacistického tábora smrti v Osvětimi. Autorka odkrývá Capesiovo kruté jednání a následný útěk před spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinění po dvaceti letech od skončení války. Poznejte příběh
plný hamižnosti uprostřed hrůz holokaustu. Živý obraz toho, jak obyčejní muži v honbě za bohatstvím sestupují do pekel a cestou ztrácejí
poslední zbytky svědomí.

Kam až může dojít lidská krutost?

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

světová historie

historie

145 × 205 mm vázaná

272

–

1

14+

978-80-265-0676-8

15,49 EUR

Prachy paní Schwarzové

Zahalte jí tvář

Karin Krausová

P. D. Jamesová

Kdo by netoužil být bohatý a patřit do „lepší“ společnosti? Karolína o takovém životě sní za bankovní
přepážkou. Nic jiného než snít jí nezbývá, protože
svůj plat dává skoro celý mámě a zbytek jí stačí
přesně na tři kávy, jeden výtisk Vogue a pět baget
s kuřecím masem a s mexickým salátem. A pak se jí
naskytne příležitost…

V sídle Martingale žije rodina Maxieových. Paní
domu přijala jako pomocnou sílu do kuchyně svobodnou matku Sally Juppovou, kterou ovšem téměř
nikdo nemá rád. Jen mladý doktor Maxie ji zahrnuje
pozorností, a dokonce jí navrhne sňatek. Druhý den
ráno najdou Sally v jejím pokoji mrtvou, a nyní je na
detektivovi Scotland Yardu, šéﬁnspektorovi Adamu
Dalglieshovi, aby vraha vypátral…

Žánr
čtení
pro ženy

Obor

Formát

beletrie 110 × 180 mm
pro dospělé
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
232

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0958-9

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

detektivka

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

3

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0959-6

Doporučená cena

9,99 EUR
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Lovecraftova družina:
Horor u Všech svatých

Paul Pogba:
Nejdražší chobotnice

John Llewellyn Probert
a Stephen Jones

Matt a Tom Oldﬁeldovi

Žánr
mystery,
horor

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro mládež
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
416

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-808-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15,49 EUR

sport

hobby

126 × 198 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

Toskánsko: peklo i ráj

V cizí kůži

Ivan Krejčí

Allen Eskens

Plány jedné české rodiny na dovolenou v Toskánsku se obrátí vzhůru nohama v okamžiku, kdy otec
vytáhne z hořícího auta italského hraběte a ocitne
se v nemocnici. Režie cest zbytku Čechů se ujme
mladý syn hraběte, který jim pomáhá poznat krásy
svého rodného kraje a přitom postupně zdolává
i počáteční odpor české dívky k němu samému.
Knížka vhodná pro všechny cestovatele, kteří se
do Toskánska chystají, i pro ty, kteří ho již poznali.

Detektiv Alexander Rupert čelí podezření z nezákonného obohacení, a aby očistil svou reputaci, ujímá se případu podvodu: Jistý James Putnam, který
před lety předstíral svou smrt, nyní skutečně umírá
při autonehodě. Kdo byl ve skutečnosti tento muž
a proč se skrýval pod cizí identitou? Zatímco detektiv rozplétá složitý případ plný násilí a korupce, jeho
vlastní život se bortí jako domeček z karet a kolem
krku se mu stahuje oprátka lží a podvodů.

Žánr
česká próza

Vychádza 7. 11. 2017

S fotbalem začal už v šesti letech. Měl pro něj přirozený talent a snil o tom, že jednou bude hrát za
Manchester United. V roce 2011 se jeho sen stal skutečností, když tehdy jako sedmnáctiletý přestoupil
do tohoto klubu. Po čtyřletém působení v Itálii, kde
získal kvůli svým dlouhým končetinám přezdívku
„Chobotnice Paul“, přestoupil Pogba zpět do Manchesteru za rekordně vysokou částku.

Kolem kostela Všech svatých v Londýně odnepaměti docházelo k neobvyklým jevům a nevysvětlitelným zmizením. V roce 1990 se na místo vydává
skupinka v čele s Robertem Chambersem z washingtonského Útvaru pro vyšetřování Cthulhu,
která má za úkol prozkoumat působení nadpřirozených sil. Netuší však, že se s nimi budou muset
také utkat! Během čtyř dnů a nocí pronikají čím dál
hlouběji a hlouběji do tajů paranormálního světa
a odkrývají děsivé poznatky, které by raději měly
zůstat hluboko pod zemí…

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
488

Lubomír
Lichý

1

Věk

ISBN

25+ 978-80-7505-809-6

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
304

–

Vyber si své řemeslo

Gemina

Hana Vašková a Petra Bartíková

Amie Kaufmanová a Jay Kristoff

Představ si svět bez řemeslníků, kteří pracují rukama. Kde bychom byli, kdyby nebyli? Chyběla by nám
spousta věcí, které každý den používáme a svůj život
si bez nich neumíme představit. A co kdyby nám neměl kdo vymalovat byt, upéct chleba, vyrobit med
nebo zhotovit pásek od kalhot? To by bylo nadělení!
Přestože dnes máme stroje, kterými dokážeme vyrobit spoustu věcí, ruční práce je stále nedocenitelná a řemeslníci nepostradatelní.

Přestěhovat se do vesmírné stanice a žít na okraji
galaxie? Pro Hannu konec společenského života.
Ale nikdo jí neřekl, že to může znamenat i její smrt!
Hanna je dcerou velitele stanice, Nik rebelujícím
členem ze špatné rodiny. A zatímco se oba potýkají se životem na tom nejnudnějším místě, blíží
se k nim zkáza. Když je jejich stanice napadena,
jsou oba odhodláni bránit svůj domov. Bojují o svůj
život, ale i o osud celého vesmíru!

Žánr

Obor

Formát

další dětské populárně- 215 × 280 mm
knihy -naučné pro děti vázaná
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Počet stran Ilustrace Vydání
72

Milan Starý

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

6+

978-80-00-04855-0

9,99 EUR

sci-ﬁ

Obor

Formát

beletrie 152 × 288 mm
pro mládež
vázaná

1

1

Počet stran Ilustrace Vydání
672

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

9+

978-80-7505-812-6

9,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-810-2

Věk

ISBN

14+ 978-80-7544-457-8

12,99 EUR

Doporučená cena

18,49 EUR
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Nejtemnější kouty
Kara Thomasová
Ve městě Fayette v Pensylvánii se tajemství minulosti ukrývají za každým rohem. Tessa se odstěhovala, když jí bylo devět. Snaží se nepřemýšlet
o tom, co se tam tehdy stalo. Callie zůstala, jen se s rodiči přestěhovala do jiného domu. Nikdy se nebavily o tom, co tenkrát v noci viděly. Po
skončení soudního procesu se už nespatřily. Tessa sice odešla daleko, ale s sebou si odnesla nezodpovězené otázky. Teď se vrací do Fayette a po
krůčcích se blíží nejen k pravdě, ale i k vrahovi.

Jako malé holky vykládaly lži, ze kterých se časem
stala smrtelně nebezpečná pravda.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

thriller

beletrie
pro mládež

145 × 205 mm vázaná

288

–

1

14+

978-80-7544-440-0

11,99 EUR

Další divné hlášky
z knihkupectví

Malá velká kniha kvízů

Jen Campbell

Kolektiv autorů

Myslíte si, že vás po přečtení prvního dílu už nic
nepřekvapí? Tak to se pletete. Přichází další nálož
podivností, které jsou lidé schopni pronést; od „Zabil Harry Potter Hitlera?“ až po „Můžeme si u vás
v obchodě zahrát kriket?“ Druhý díl přináší hlášky
z knihkupectví (a taky knihoven!), ale i z autogramiád Divných hlášek. Některé minipříběhy vás
možná trochu vyděsí a zarazí, ale všechny vás zaručeně rozesmějí. Vnořte se do knihkupecké džungle
a žasněte společně s knihomoly a knihovníky z celého světa.

Patříte k lidem, kteří si rádi poměřují s ostatními
(nebo koneckonců i sami se sebou) vědomosti z nejrůznějších oborů a jsou milovníky chytré zábavy?
Pak věřte, že se pro vás tahle kniha stane malou
závislostí. Na jejích stránkách naleznete více než
4000 otázek z nejrůznějších vědních oborů i světa
populární kultury a současného dění. Otestujete
si znalosti světových i domácích zajímavostí, zcela
základních faktů i toho, co budou znát opravdu jen
kovaní odborníci.

Obor

Formát

ostatní

134 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
120

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1701-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

hobby

hobby

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
480

Originální dekorace

Pražská konspirace

Nápady na celoroční
vyrábění z přírodnin a snadno
dostupných materiálů

Petr Turoň

Snadno dostupné a levné materiály jsou inspirativnější, než jste čekali. V každém ročním období
z nich vykouzlíte něco jiného, ale vždy se bude
jednat o věci půvabné a zajímavé. Obzvlášť, když se
necháte nastartovat těmi správnými podněty. Tato
kniha vám jich přináší spousty, a navíc vycházejí
z přirozené dostupnosti materiálů v jednotlivých
ročních obdobích. Začtěte se, prohlížejte si podrobné fotopostupy a sbírejte inspiraci, kterou vám
poskytuje příroda sama.

Žánr

Obor

Formát

hobby

210 × 270 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
112

–

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1689-0

Doporučená cena

14,49 EUR

Na pozadí krásné a magické Prahy se dozvídáme
o všemožných konspiračních spiknutích. Ezoterik
Alamandin řeší své problémy s bílou maﬁí (lékaři),
katolickou církví a bratrstvem skeptiků. Násilnická
skupina B33 zase odhaluje židovské spiknutí na
pražském hřbitově a své dilema řeší i rusoﬁl Emil
Šťastný, který se musí vypořádat se srpnem 1968.
Situaci mu totiž komplikuje Jegor Orlov, který tvrdí,
že tehdy do Československa nepřijely tanky, ale bronětraktory Ch-TZ 16 pomoci se srpnovou žatvou…

Lucie Dvořáková

hobby

Vychádza 7. 11. 2017

Žánr
humor

4 210 otázek z různých oborů

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1690-6

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

román

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1686-9

Doporučená cena

7,99 EUR
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Van Goghova hvězdná noc
Dějiny umění v příbězích pro děti
Michael Bird
Kdo ti nejlépe představí umělecké dílo? Muzeum? Tam je to samé nesahej, nesmíš a pozorně čti popisky. Když se ale do vylíčení vzniku těch
nejlepších kousků z historie umění pustí samotní tvůrci, modelové, obrazy, sochy… Vyprav se na vzrušující cestu po stopách umění! Projdi
se po pravěké jeskyni. Seznam se s půvabnou královnou Nefertiti. Nebo si třeba pohlaď hranostaje z obrazu Leonarda da Vinciho či oslav
narozeniny s Marcem Chagallem.

Vychádza 7. 11. 2017

Ilustrovaný poklad o dějinách umění (nejen) do dětské knihovny.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

encyklopedie,
výtvarné umění

umění a kultura

210 × 270 mm vázaná

336

–

1

7+

978-80-264-1691-3

19,99 EUR

Ruská revoluce

Železnicí kolem světa

Sheila Fitzpatricková

Josef Schrötter

Kniha Ruská revoluce nabízí strhující příběh marxistické revoluce, jejímž cílem bylo změnit svět,
místo toho však ruskému lidu způsobila obrovské
utrpení a tak jako Francouzská revoluce nakonec
začala i požírat své vlastní děti. Autorka popisuje
zasvěceným způsobem jak revoluce z února a října
roku 1917, občanskou válku a přechodné období
Nové ekonomické politiky, tak Stalinovu „revoluci
shora“, pětileté hospodářské plány a tzv. velké
čistky.

Tato kniha bude vaším jedinečným průvodcem na
romantické cestě historií i budoucností světové
železnice. Poznáte unikátní historické železniční
tratě z doby osidlovaní Severní i Jižní Ameriky,
dojedete až k samotným vrcholkům alpských velikánů, vlakem Ghan překonáte vyprahlou pustinu
australského vnitrozemí, až nakonec proﬁčíte supermoderním Šinkansenem pod horou Fudži. Nechybí samozřejmě spousta technických zajímavostí
a čarokrásné ilustrace Bohuslava Fultnera.

Žánr

Obor

Formát

světová
historie

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
280

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-264-1687-6

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

technika
& doprava

Obor

Formát

× 285 mm
auto – moto 210 vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
144

Bohuslav
Fultner

Začínáme s francouzštinou

Černé sklo

Mirka Ševčíková

Karen Joy Fowlerová

Co znamená vélib‘ a proč je tak populární? Jak se
chovat na návštěvě u Francouzů? Jak oslovit číšníka
v restauraci? Za co vděčíme Velké francouzské revoluci? Kde vznikl pétangue? Odpovědi na tyto a další
otázky o francouzském jazyce a kultuře najdete
v knize. Velice pěkná a bohatě ilustrovaná příručka
pro všechny, kteří se buď teprve chtějí seznámit
s francouzštinou anebo již ovládají základy tohoto
krásného jazyka.

Anti-hrdinky, ženy z okraje společnosti, odvržené
milenky, zajatkyně mimozemšťanů a ﬁgury, které
by leckde jinde platily za pouhé vedlejší postavy.
Sbírka patnácti povídek plná provokativních, nekonvenčních námětů zpracovaných s nápaditou
imaginací. Historické reálie se zde mísí s čistě fantaskními motivy, mytickými odkazy a smyšlenkami,
to vše s notnou dávkou černého humoru a absurdity, ale zejména pochopení pro všechny strádající
a trýzněné.

Audionahrávka namluvená rodilou mluvčí je zdarma ke stažení na webu.

Žánr

Obor

Formát

jazykové
učebnice

jazyky

210 × 285 mm
brožovaná
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Počet stran Ilustrace Vydání
48

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-266-1186-8

Doporučená cena

Žánr

9,99 EUR

povídky

Obor

Formát

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Překlad
280

Petra
Jelínková

1

Vydání
1

Věk

ISBN

12+ 978-80-264-1693-7

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0743-6

Doporučená cena

11,99 EUR

Doporučená cena

12,99 EUR
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Star Wars Art: Ralph McQuarrie
Výpravné dvousvazkové vydání všech kreseb a maleb
m
rs
Ralpha McQuarrieho vytvořených pro Star Wars
Ralph McQuarrie je nejvýznamnějším výtvarníkem v historii Star Wars. Úzce spolupracoval
oval s Georgem Lucasem na
ublikaci najdou čtenáři nejvizuální estetice ﬁlmové ságy, na jejím nenapodobitelném designu a atmosféře. V této ppublikaci
úplnější sbírku McQuarrieho děl s tematikou Hvězdných válek, jaká kdy byla shromážděna,
na, včetně
v
stovek dosud nezveřejněných ilustrací, vzácných nepublikovaných rozhovorů a vzpomínek McQuarrieho kkolegů
oleegů a přátel, zasazujících
jednotlivá umělecká díla do kontextu.

Rozsáhlá a jedinečná publikace věnovaná
největší výtvarné ikoně Star Wars.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

encyklopedie, sci-ﬁ

hobby

298 × 256 mm vázaná

400

Ralph McQuarrie

1

12+

978-80-252-3981-0

99,90 EUR

Podivuhodný život
osamělého pošťáka

Banánové dítě –
Vietnamka v české džungli

Denis Thériault

Duong Nguyen Jirásková

Kdo jiný by měl ctít listovní tajemství než pošťáci?
Jenže mladý pošťák Bilodo je natolik ostýchavý, že
si povídá sotva se svou zlatou rybkou. Aby se dostal
k lidem blíž, potají otevírá jejich dopisy. Vše se pro
něj změní, když si přečte první dopis psaný v haiku. Milostné korespondenci mezi guadalupskou
dívkou Ségolene a výstředním intelektuálem Gastonem propadne natolik, že když po čase Gastona
srazí auto, pokusí se jej nahradit… Poetický román
o lásce a záhadách lidské identity.

Jsem banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše
bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snažím dívat s nadhledem a psát o něm lehkým perem. Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, nadsázka,
prořízlá huba, která by ve Vietnamu byla okamžitě
zalepena izolepou – to vše tvoří moji osobnost
a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů z mého života.
K některým zásadním událostem přidal svůj pohled
na věc můj český muž.

Vychádza 10. 11. 2017

Žánr
novela

Obor

Formát

Počet stran Překlad

beletrie 120 × 185 mm
pro dospělé
vázaná

152

Anna
Čadilová

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0744-3

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

non-ﬁction

ostatní

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
240

–

Kecy, kecy, kecičky

5. aktualizované
a přepracované vydání

Jsou životy slavných lidí neobyčejné? Nebo se
od těch našich neliší, jen mají trochu jiné kulisy?
Nahlédněte do života jedné takové nenormální
rodiny. Karin, na začátku přítelkyně, na konci už
manželka Richarda Krajča, po celý rok psala blog
kam zaznamenávala nejrůznější momenty z jejich
„kuchyně“. Možná vás překvapí, že mají podobné
radosti a starosti jako my všichni. Karin o nich umí
krásně psát a Richard je zase vtipně glosuje.

Obor

Formát

byznys a
ekonomie

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
368

Doporučená cena

11,99 EUR

Karin Babinská a Richard Krajčo

Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního
výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými
příklady studium i následnou aplikaci těchto standardů v praxi.

Žánr

ISBN

Jak to vidím já aneb on to vidí
často jinak

Dana Dvořáková

ﬁnance
a investování

Věk

15+ 978-80-265-0691-1

Vychádza 10. 11. 2017

Finanční účetnictví
a výkaznictví podle
mezinárodních
standardů IFRS

1

–

5

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0692-8

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

21,99 EUR

osobnosti

ostatní

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
296

–

1

Věk

ISBN

11+ 978-80-265-0693-5

Doporučená cena

11,99 EUR
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Z lehu k běhu

Internet pro seniory

… od pondělka začínám

Aktualizované vydání knihy pro
Windows 10

Barbora Topinková

Josef Pecinovský

Vychádza 10. 11. 2017

Speciﬁcká odrůda lenocha obecného je lemrochod.
Proti své silně vyvinuté slabé vůli jednoho dne zjistil, že jeho zrychlení z lehu na gauči na sto metrů
běhu je nižší než čtyři týdny. Vnitřního lemrochoda
v sobě máme všichni a rozběhat jej můžeme bez
ohledu na počet výmluv, které jsme schopni vymyslet. A taky bez ohledu na počet let či kilogramů.
Stačí na to jít s rozvahou a vtipem. Chcete-li začít
běhat a přitom zůstat naživu, držte se tréninkových
plánů a doporučení v tomto běžeckém manuálu pro
lenochy.

Žánr

Obor

Formát

zdravý
životní styl

hobby

145 × 205 mm
brožovaná

Internet už není zdaleka jen doménou těch nejmladších, ale stává se pevnou součástí každodenních činností i věkem starších uživatelů. Otevírá
nové možnosti hledání informací, komunikace
s rodinou či úřady, nakupování nebo zábavy. Tento
přívětivý průvodce nabízí pomocnou ruku všem,
kteří se rozhodli nahlédnout do tajemného světa
internetu.

Počet stran Ilustrace Vydání
224

Mariana
Francová

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0694-2

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

základy práce
s počítačem

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
200

–

Jak točit skvělá videa
pro YouTube

Ovládni svět Minecraftu

Brett Juilly

Pedro a Roman Bureš

Chcete natáčet zajímavá videa? Chcete být na YouTube vidět a sbírat subscribery? Tak v tom případě
držíte v ruce tu správnou knihu, která vás naučí, jak
točit a stříhat kvalitní a zajímavá videa. Slavným
youtuberem se může stát kdokoliv, tak proč ne
zrovna vy? Neváhejte, popadněte kameru a vrhněte se na natáčení.

Chceš se naučit hrát Minecraft jako opravdový profík? Máš rád youtubery a videa z počítačových her?
Pak držíš v ruce tu správnou knihu! V této příručce
od youtubera Pedra se dozvíš všechno, co potřebuješ k ovládnutí světa Minecraftu. Kromě návodů
a užitečných tipů v knize také najdeš obsáhlý rozhovor s Pedrem o Minecraftu a spoustu vtipných
a zajímavých příběhů z jeho hraní i natáčení. Ilustrace, které najdete uvnitř knihy, nakreslil youtuber
a hlavní stavitel serveru Survival-Games.cz Kel0hap.

Žánr

Obor

Formát

digitální
video

ostatní

167 × 225 mm
brožovaná

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

8+

978-80-251-4889-1

9,99 EUR

další dětské
knihy

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
224

–

Normalizované životy

Superzákazník

Podle televizního cyklu
„Příběhy 20. století“

Jednoduchá
a rychlá cesta k růstu

Adam Drda a Mikuláš Kroupa

Eddie Yoon

Jak snadno se člověk mohl stát spolupracovníkem
StB? Jakými prostředky vydíral bývalý estébák
evangelické faráře? Jak se žilo v 70. a 80. letech
homosexuálům? Co způsobilo ponížení tzv. anticharty mezi umělci i prostými občany? Kniha podle
dokumentárního cyklu České televize, jenž vznikl ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností Post
Bellum, přináší unikátní příběhy a dramatické osudy obyčejných lidí v době husákovské normalizace.

Autor knihy odhaluje jedno z nejdůležitějších tajemství budování značky. Každá silná značka totiž
čerpá svou sílu z energie a emocí tzv. superzákazníků. Jsou to ti, kteří vaše produkty milují, kteří bez
nich neumějí žít. A tato kniha vám pomůže takové
zákazníky najít.

Žánr

Obor

Formát

česká historie

historie
a military

210 × 295 mm
vázaná
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Počet stran Ilustrace Vydání
224

Věk

ISBN

55+ 978-80-251-4870-9

Doporučená cena

9,99 EUR

Tipy a návody youtubera Pedra

Počet stran Ilustrace Vydání
136

4

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7448-074-4

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

marketing a
prodej

byznys a
ekonomie

165 × 235 mm
brožovaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
200

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

9+

978-80-251-4890-7

11,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7261-525-4

16,49 EUR
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Burgessovi chlapci

Diskrétní elegance

Elizabeth Stroutová

Jana Skarlantová

Dětství sourozenců Burgessových bylo poznamenáno nešťastnou nehodou jejich otce. Bratři Jim a Bob
odejdou z Maine do New Yorku, jakmile je to možné,
a oba si najdou práci v právnické sféře. Jednoho dne
jim zavolá jejich sestra Susan, která jediná zůstala
v rodném městě. Její dospívající syn Zach se dostal
do problémů a Susan zoufale potřebuje pomoc
svých bratrů. A tak se Burgessovi chlapci vrací do
krajiny svého dětství a jsou nuceni znovu se postavit
své minulosti.

Po první světové válce se změnily hranice států, životní hodnoty a především pohled na ženy. O čem
asi přemýšlely dívčí hlavy pod moderními mikády?
Co musely vyslechnout ženy v kalhotách a co říkali
muži s motýlkem pod vyholenou bradou ženám
s cigaretou? Jana Skarlantová nachází odpovědi „ve
víru života“ a svůj komentář doplnila situacemi viděnými z různých úhlů žurnalisty a autory dobové
literatury.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

román

328

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0968-8

Doporučená cena

Žánr

14,49 EUR

čtení
pro ženy

Obor

Formát

populárně- 145 × 205 mm
naučné
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
240

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

12+ 978-80-267-0960-2

11,59 EUR

Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Halina Pawlowská

Vychádza 10. 11. 2017

Já Václava milovala! Vůbec jsem si neuměla představit, že bych chodila s někým jiným, a kdybych byla jen trochu víc religiózně vychovaná,
tak bych každý večer zvedla hlavu k nebi a děkovala bych Bohu, že mi seslal tak dokonalého muže. Dokonalý byl proto, že vůbec existoval! Že
byl zdravý, měřil víc než metr osmdesát, měl vlasy, měl zuby, nešišlal a chtěl mě! To bylo nejdůležitější – chtěl mě! Kdyby slintal, bylo by mi
to nakonec asi fuk… i když…

Knižní předloha ﬁlmové komedie
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

čtení
pro ženy

beletrie
pro dospělé

115 × 185 mm vázaná

208

Erika Bornová

1

15+

978-80-267-1027-1

9,99 EUR

Dům na samotě

Zlodějka příběhů

Michaela Klevisová

Michaela Klevisová

Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem zůstala
sama ve starém mlýně, který původně s partnerem
chtěli zrekonstruovat. V téže době bylo v nedalekém
lese nalezeno tělo mladé dívky, ucházející se o práci
v místních dostihových stájích. Při vyšetřování vyjde
najevo, že oběť byla spatřena s bývalým Neliným
přítelem. Dvě podobně provedené vraždy se nedávno staly v Praze, a tak není divu, že dosud poklidnou
středočeskou vesnicí začne obcházet strach.

Šéfka televizního scenáristického týmu Anna Valentová je výrazná osobnost – lidé ji buď milují,
nebo nenávidí. Anna chce být ve všem nejlepší,
jenže teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí
pod rukama: její dcera je nezvěstná a navíc neznámý vyděrač odhalil všechna její tajemství. Co s tím
vším mají společného její dvě kamarádky z dětství?
Pak dojde k vraždě a je na charizmatickém inspektorovi Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě zamotané klubko přátelských a mileneckých vztahů.

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
296

–

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0975-6

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr

10,79 EUR

detektivka

Obor

Formát

beletrie 125 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

3

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0974-9

Doporučená cena

10,79 EUR

23

Vychádza 10. 11. 2017

Domino

Kost v krku

Jonas Moström

Anthony Bourdain

Během noční služby v nemocnici záhadně zmizí
vedoucí lékař Erik Jensen. Na stejném místě o tři
dny dříve zmizel také psychiatr Thomas Hoﬀman.
V obou případech pachatel zanechal na místě činu
destičku domina… Policie opět požádá o pomoc
Nathalii Svenssonovou, psychiatričku specializující se na proﬁly vrahů. Když Nathalie zjistí, že její
sestra Estelle je poslední, kdo viděl Erika Jensena
naživu, neváhá se do případu zapojit.

Kost v krku je napínavý maﬁánský román, propečený jak nejlepší steak a říznutý pořádnou porcí
zábavných postav a suchým humorem. Aby ne,
vždyť se jedná o debut ďábelského šéfkuchaře
Anthonyho Bourdaina. Děj zasadil do restaurace na
Manhattanu, v níž se někdo rozhodl provést vraždu. Šéfkuchař Tommy Pagano musí zapomenout
na všechno, co se naučil v kuchařské škole, a začít
jednat.

Žánr

Obor

Vychádza 14. 11. 2017

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

detektivka

Počet stran Ilustrace Vydání
328

–

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-831-7

Doporučená cena

Žánr

11,99 EUR

román,
humor

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
304

–

Vinohradský příběh

Bojovníci

Jiří Žák

Jana Sedláčková

Jak by s námi rozmlouvaly domy, kdyby uměly vyprávět? Stěžovaly by si, jak s nimi zacházíme? Děkovaly by nám za všechno, co jsme pro ně udělali?
Šeptaly by? Křičely? Vyčítaly? Možná ne. Možná by
se s námi jen chtěly podělit o své příběhy. Záleží
jen na nás, umíme-li naslouchat. Těmito slovy zve
herec, spisovatel a překladatel Jiří Žák v poutavé
publikaci k procházce po stoleté historii a osudech
druhého nejvýznamnějšího pražského divadla.

Boj a bojovníci provázejí člověka už od nepaměti.
Začalo to v dávném pravěku, přes všechny nejrůznější války a končí třeba rvačkou na hřišti. Jak a čím
se v jednotlivých etapách dějin bojovalo? Co všechno museli bojovníci umět, dokázat a které vlastnosti
kromě odvahy, udatnosti a síly pro ně byly nepostradatelné? Odpověď ze života profesionálních
práčů, rváčů, vojáků, žoldnéřů i „obyčejných“ lovců
mamutů najdeš na stránkách, které jsou doslova po
zuby ozbrojené.

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-832-4

Doporučená cena

11,99 EUR

Vychádza 10. 11. 2017

Žánr
divadlo

Obor

Formát

× 205 mm
umění a kultura 145 vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
328

–

1

Věk

ISBN

25+ 978-80-7505-834-8

Doporučená cena

11,99 EUR

Žánr

Obor

Formát

další dětské populárně- 215 × 280 mm
knihy -naučné pro děti vázaná

Mámě

Ruce v mouce

Jak mít šťastné miminko
a nepicnout se z toho všeho

Domácí pečivo
s kváskem i droždím

Denisa Písaříková
a Vanda Schreierová

Iva Trhoňová

Žánr

24

Obor

Formát

výchova 170 × 243 mm
a pedagogika
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
168

–

80

kolektiv
autorů

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

8+

978-80-00-04912-0

9,99 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

Připravit domácí pečivo není složitá věc. Nechte se
autorkou provést světem pečení z kvásku i z droždí.
V knize najdete všechny potřebné informace: Jak si
připravit kvásek, jak se o něj starat, jaké pomůcky
a suroviny k pečení použít. Inspirujte se fotograﬁemi
lahodného pečiva a vyzkoušejte recepty na kváskový chléb, kváskové pečivo, chleby s droždím, bagety,
rohlíky, žemle a bulky, placky, pizzy nebo kynuté
sladkosti. A že nevíte, co si na pečivo namazat nebo
k němu přikusovat? I na to autorka myslela.

Knížka plná informací, faktů, triků a také jiných úhlů
pohledů na péči o miminka a děti. Autorky působí
jako lektorky a poskytují skupinové i individuální
kurzy pro rodiče. Denisa vyrábí šátky na nošení dětí
Mamalatté a Vanda je zakladatelka úspěšného portálu vanickovani.cz. Na danou problematiku se vždy
dívají komplexně, berou v úvahu moderní závěry
vědních disciplín, a své poznatky využívají v praxi
lektorek i matek.

mateřství

Počet stran Ilustrace Vydání

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1694-4

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

moderní
kuchařky

kuchařky

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
192

–

1

15+ 978-80-264-1688-3

11,99 EUR
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Tři hodiny v ZOO

dvojjazyčná kniha pro
začátečníky

Gin Phillipsová
Měl to být idylický den, změnil se ale v boj o přežití. Joan si se svým čtyřletým synem užívá v ZOO
do poslední chvíle. Několik výstřelů, které zaslechne
u východu, ji přinutí s dítětem v náručí utéct zpět do
zahrady. Útočníci jsou jim v patách a jsou horší než
dravá zvěř. Pro Joan tak začíná závod s časem. Žádný úkryt není dost bezpečný a chvilka nepozornosti
ji i syna může stát život. Jak daleko dokáže matka
zajít, aby uchránila své dítě?

Eliška Jirásková
V knize naleznete sedm stěžejních kapitol, vyprávějících o putování známého rytíře. Jsou zpracovány
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí vyzkoušet, jak si
poradí se souvislým textem ve španělštině. Úroveň
jazyka v publikaci je vhodná pro začátečníky a mírně
pokročilé studenty. K dispozici je také český zrcadlový překlad a cvičení na konci knihy. Audionahrávka
ve formátu MP3, na které příběhy vypráví rodilý
mluvčí, je zdarma ke stažení na webu.

Žánr

Obor

Formát

dvojjazyčné
knihy

jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
80

–

1

Věk

ISBN

10+ 978-80-266-1176-9

Doporučená cena

Žánr

7,99 EUR

thriller

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Saturnin se vrací

Kniha, kterou si můžete dotvořit
sami ze svých vzpomínek

Miroslav Macek

Vzpomínáte na punčocháče za totáče? Ty, co nosilo
každé dítě, blbě se oblékaly, neustále se rolovaly
dolů, a pokud jste si na ně šlápli, následoval zaručený držkopád? Každý kousek oděvu, hračka nebo
stroječek má svůj příběh a díky unikátnímu projektu, ve spolupráci s webem Starý Páky, se na tyto
předměty nezapomíná. Digitálky, Tuzexy, brigády,
mléčné bary a věci, které možná dobře pamatujete.
Jsou to i vaše vzpomínky, vaše příběhy, naše společná kniha!

Obor

Formát

hobby

205 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
336

–

Markéta
Musilová

272

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-259-0745-0

11,99 EUR

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním
i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým
psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i ﬁlozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny
připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý
strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte
další nepředvídatelné léto u dědečka!

Renáta Šťastná a kol.

Žánr

Počet stran Ilustrace Vydání

Vychádza 21. 11. 2017

Vzpomínkomat

humor,
sběratelství

Vychádza 14. 11. 2017

Don Quijote A1/A2

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-265-0695-9

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

humor, česká
beletrie 145 × 205 mm
próza
pro dospělé
vázaná

14,49 EUR

Počet stran Ilustrace Vydání
232

–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-7505-836-2

11,99 EUR

Dívka z inkoustu a hvězd
Kiran Millwood Hargrave
Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Adori, nikdo nesměl překročit hranici mezi Gromerou a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom,
že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapomenutého území, které leží hned za hranicemi. Svůj sen si splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře do pátrací skupiny – je přece dcerou kartografa. Kdo jiný by měl skupinu provést nebezpečnou pustinou jen za
pomoci map a hvězd?

Nejlepší britská dětská kniha roku 2017, která v prestižních literárních
soutěžích porazila i Harryho Pottera a prokleté dítě!

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

fantasy

beletrie
pro mládež

135 × 198 mm brožovaná

232

–

1

13+

978-80-253-3429-4

9,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Spřízněné duše
John Marrs
Existuje někde váš dokonalý protějšek? Představte si svět, ve kterém ho můžete najít díky novému vědeckému objevu! Jednoduchá analýza
DNA a hned je jasné, pro koho jste byli stvořeni. Databáze zahrnuje miliardu lidí z celého světa. Jenže háček je v tom, že touto cestou sice
vznikají nová partnerství, ale dochází i k rozchodům. Některá setkání jsou šťastná, jiná šokující a nebezpečná. A co teprve změněná realita
v rukou psychopata…

Vychádza 21. 11. 2017

Hledání životního partnera nikdy nebylo jednodušší,
ale ani nebezpečnější!

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

thriller

beletrie
pro dospělé

145 × 205 mm vázaná

472

–

1

15+

978-80-7505-835-5

14,49 EUR

Zubatá za krkem

Poklad ve Zlatém údolí

Miloslav Švandrlík

Gabriel Ferry

Sbírka humoristických a hororových povídek z pera
mistra tohoto žánru Miloslava Švandrlíka. Nechybí
tradiční ingredience jako humor, napětí, hrůza
a děs. Povídky doplňují ilustrace, které vás jistě
překvapí!

Klasický dobrodružný román začíná na španělském
pobřeží zákeřnou vraždou a pokračuje v prériích Mexika, kde se osudově střetávají hrdinové i darebáci
spletitého příběhu o zradě a nenávisti, ale i o velkém přátelství a neskonalé odvaze. Francouzský
spisovatel Gabriel Ferry napsal jedinečný indiánský
příběh, který se stal inspirací pro celé generace
dalších autorů dobrodružné literatury a významně
ovlivnil například Karla Maye.

Žánr
česká próza

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
288

René Janoštík

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-833-1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

9,99 EUR

dobrodružství

beletrie
pro děti

163 × 238 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
280

Zdeněk
Burian

Loď duchů

Neuvěřitelné příhody z hor

Clive Cussler a Graham Brown

Martin Úbl

Kurt Austin usilovně pátrá po zmizelé přítelkyni
a brzy zjistí, že se noří do temného světa státem
sponzorovaného kyberzločinu. Narazí na stopy
mizejících vědců, podezřelých nehod a rozlehlou
síť obchodování s lidmi. S pomocí svého zástupce
z NUMA a přítele Joea Zavaly se zaměří na zlověstnou organizaci přímo v srdci této sítě a pustí se
s ní do boje na mnoha frontách – od Dubaje přes
Severní Koreu až po pobřeží Madagaskaru. To, kam
ho nakonec pátrání dovede, však předčí i jeho nejdivočejší představy.

Co se stane, když expedici vede gumové kuře? Jaké
jsou typické sny na treku? Jak to dopadá, když chlapec vezme svoji přítelkyni na 14 dní mimo civilizaci?
Ač se může na první pohled zdát, že se úsměvné
a někdy až k smíchu přivádějící příběhy z této knihy odehrávají v čistě horském prostředí, není tomu
tak. Během čtení čtenář zjistí, že jsou to příběhy
napsané životem a o životě každého z nás. A jako
i v životě, tak i na horách zdoláváte vrcholy i pády,
ale s partou kamarádů jde všechno líp.

Žánr
thriller
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Obor

Formát

beletrie 165 × 235 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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1

Věk

ISBN

14+ 978-80-264-1705-7

Doporučená cena

Žánr

15,49 EUR

cestopisné
monograﬁe

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

1

Počet stran Ilustrace Vydání
128

Jan
Kolomičenko

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

9+

978-80-00-04860-4

10,79 EUR

Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-264-1703-3

9,99 EUR
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Poslední mstitel

Smrt na Baltu: Zkáza lodě
Wilhelm Gustloff

Ethan E. Rocke, Kevin Lacz
a Lindsey Lacz

Cathryn J. Prince

Napínavé a detailní memoáry vojáka, který byl
členem týmu 3 SEAL spolu s americkým sniperem
Chrisem Kylem. Kevin Lacz se svým jízlivým humorem a působivým svědectvím vypráví o svém pobytu v Iráku. Sdílí působivé detaily z akcí svého týmu
v Ramádí, nabízí zasvěcený pohled na zuřivé boje,
extrémní podmínky i drsné zkušenosti, s nimiž byli
dennodenně konfrontováni.

Žánr

Obor

Formát

světová
historie

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Potopení německé lodi Wilhelm Gustloﬀ je největší (a patrně i nejrozporuplnější) námořní tragédií
všech dob. Dne 30. ledna 1945 po torpédovém útoku sovětské ponorky a chaotické záchranné operaci
zahynulo v mrazivých vodách Baltského moře více
než 9000 osob, většinou uprchlíků před postupující bojovou frontou. Tato kniha mapuje příběh celé
tragédie, a to nejen z pohledu historických událostí,
ale především z pohledu a vyprávění konkrétních
lidí, kteří se onoho lednového dne nacházeli přímo
na palubě lodi.

Počet stran Ilustrace Vydání
288

–

1

Věk

ISBN

18+ 978-80-264-1712-5

Doporučená cena

Žánr

Obor
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14,49 EUR

military

historie
a military

145 × 205 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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–

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

14+ 978-80-264-1706-4

14,49 EUR

Vesmírné osudy
Lukáš Houška a Ondřej Šamárek

Vychádza 21. 11. 2017

Cesty do vesmíru jsou každodenní realitou moderního světa a kosmonautika každému z nás usnadňuje život, aniž to často tušíme. Kdo ale
jsou ti lidé, kteří „mají na svědomí“ kosmonautiku tak, jak ji známe dnes? Jak vypadaly osudy těch, jejichž myšlenky a práce předběhly svou
dobu často i o celé generace? Toto a mnohem více naleznete v této jedinečné knize, jež ve 29 životních příbězích největších osobností mapuje
historii i současnost dobývání vesmíru.

29 životních příběhů bez nichž by kosmonautika neexistovala.
Od Julese Verna po Elona Muska.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

vesmír

věda a technika

216 × 276 mm vázaná
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1

14+

978-80-264-1692-0

51,90 EUR

Hořící stromy

Listopadoví motýli

Kristina Ohlssonová

Audur Ava Ólafsdóttir

Železný kříž a hořící strom nevěstí nic dobrého. Lydia, Fanny a Lukas o tom ví své. Po dívkách jako by
se slehla zem, jen Lukase našli ve velmi zuboženém
stavu se ztrátou paměti. Deset let poté se Lukas
vrací do rodného města a pátrá po tom, co se mu
vlastně stalo. Ve stejnou dobu se na starou faru přistěhuje mladý pár, Anna a David. Atmosféra domu
Annu nesmírně zneklidňuje. Sleduje ji někdo? Vzápětí objeví železný kříž a na zahradě náhle vzplane
strom…

Mladá, čerstvě opuštěná islandská překladatelka
z jedenácti jazyků vyrazí na cestu na východ ostrova – chce najít vhodné místo pro chatu vyhranou
v loterii. Proti plánu ji doprovází čtyřletý sluchově
postižený syn její nejlepší kamarádky. Na cestě
upršeným listopadovým šerem čekají nesourodou
dvojici lávová pole, estonský pěvecký sbor, černá
písečná poušť, ženini bývalí milenci, stádo ovcí
a celá řada bláznivých událostí, zároveň ale vyplouvají na povrch dlouho potlačované vzpomínky.

Žánr
detektivka

Obor

Formát

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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1
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ISBN

18+ 978-80-7473-588-2

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr
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Formát
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Počet stran Překlad
360

Martina
Kašparová

Vydání
1

Věk

ISBN

15+ 978-80-259-0752-8

Doporučená cena

11,99 EUR
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Ulice zlodějů
Mathias Énard
Chudoba, nesvoboda a touha žít narážejí na příkazy a zákazy víry v té nejradikálnější podobě. Marocký chlapec Lachdar, zavržený rodinou pro
rozdílné náboženské názory, se ocitá v ulicích Barcelony, kde se skrývá před radikálními muslimy i před policií kvůli vraždě. Jeho svět se hroutí
pod tíhou deziluze a nenaplněných představ. Jedinou jistotou už jsou jen sny, láska a četba detektivek.

Román nominovaný na prestižní Goncourtovu cenu
odhaluje krutou současnost na obou březích Středozemního moře.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

román

beletrie
pro dospělé

130 × 200 mm vázaná
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1

15+

978-80-7473-621-6

14,49 EUR

Vešla do moře

Laco Déczi – totálně
vytroubený mozek

Mark Douglas-Home

Tomáš Poláček

Je to už dvacet šest let, co Megan Batesová v odlehlé vsi u skotského pobřeží vešla do moře a nadobro
zmizela. Její tělo se nikdy nenašlo, ale její dcera
Violet stále doufá. Požádá o pomoc Cala McGilla,
který umí v moři najít téměř cokoli. Avšak jeho
přítomnost v uzavřené komunitě, rozdělené dávnými vášněmi a záští, vyvolává neklid. Zdá se, že
hodně lidí nestojí o to, aby dávná tajemství vyplula
na povrch.

Laco Déczi je sprosťák, hulvát a křikloun, říká novinář Tomáš Poláček, autor knižního rozhovoru Totálně vytroubený mozek. Slavný trumpetista pozval
Poláčka do amerického Connecticutu, kde posledních třicet let žije. Lovili mušle v oceánu, vysedávali
u ohně, poslouchali jazz, a během jejich rozhovoru
se Laco Déczi otevřel. „Odhodil masku burana,“ říká
Poláček, „a já poznal svobodnou, něžnou a hravou
duši.“ A taková je i kniha – sprostá, politicky nekorektní, hravá a něžná.

Vychádza 24. 11. 2017

Žánr
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Vychádza 24. 11. 2017
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Vydání
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Věk

ISBN
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osobnosti,
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Počet stran Ilustrace Vydání
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Věk

ISBN

Doporučená cena

15+ 978-80-265-0697-3

16,49 EUR

Po práci legraci II.
Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu
Jakub Šofar a Jan Nejedlý
Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu? Lid buduje novou a spravedlivou společnost a statečně překonává všechny překážky, kdežto
lidi na to kašlou. Zavzpomínejte na další legrácky, které lidový vtipálek vyprodukoval za vlády komunistů. Jako ve vypouklém zrcadle ožívají
tehdejší politici, zpěváci, herci, výrobky, stavby, ﬁlmy či sdělovací prostředky. Připomeňte si dobu socialismu na anekdotách, hádankách,
parodiích a posměšcích.

Za zavřenými dveřmi byla
za socialismu docela legrace.
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Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

humor

ostatní

205 × 205 mm brožovaná

200

Marek Rubec

1

15+

978-80-265-0699-7

12,99 EUR
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(Vel)Mistr E a ztracená šifra dokonalosti
Jiří Chalupa a Ladislav Špaček
Stal se zázrak! Klárka si myslela, že už se nikdy nevrátí do Království Etikety, kde strávila spoustu času. Zničehonic se však objevil Mistr E
a požádal ji o pomoc. Aby beznadějně začarované království bylo vysvobozeno, je třeba najít ztracenou šifru dokonalosti. A to je právě Klárčin
úkol. Jak se ale hledá něco, o čem netušíte, jak to vypadá? Vydejte se s ní na dobrodružnou cestu, u které si doplníte vaše znalosti etikety…
Tak hurá za Klárkou!

Podaří se Klárce nalézt ztracenou šifru
a vysvobodit Království Etikety ze zakletí?

Podle oblíbeného TV cyklu (Vel)Mistr E.

Žánr
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Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

encyklopedie

populárně-naučné pro děti

166 × 239 mm vázaná

160

Lukáš Urbánek

1

9+

978-80-7448-075-1

11,99 EUR

První republika u stolu
Na čem si pochutnávaly
celebrity a co se jedlo
v běžných domácnostech

Ján Žitniak

Jaroslav Vašák

Pracujete s aplikacemi Microsoft Oﬃce v profesním či osobním životě? Začínáte, nebo se již řadíte
k pokročilým uživatelům a chcete zvýšit svou produktivitu? Zajímají vás nové funkce a potřebujete
se zorientovat v proměněném prostředí? Podrobná
uživatelská příručka k sadě Microsoft Oﬃce vás naučí, jak s její pomocí vytvářet perfektní dokumenty,
tabulky, grafy a prezentace.

Žánr

Obor

Formát

kancelářské
programy

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Z odkazu první republiky čerpáme dodnes. Její
kultura se promítala nejen do uměleckých děl
či architektury, ale i do věcí na první pohled přízemnějších: módy, etikety či stolování. Jaké tedy
byly gastronomické libůstky tehdejších slavných
a jak vypadala kuchyně obyčejných lidí? O tom
všem, ale i o dalších pozoruhodnostech spjatých
se stolováním, si přečtete v knize, která vychází
z úctyhodné sbírky gastronomických zajímavostí
Jaroslava Vašáka.

Počet stran Ilustrace Vydání
528

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4891-4

Doporučená cena
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19,99 EUR
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kuchařky

kuchařky

210 × 235 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
352

–

Co nedělat, když jste
neviditelní

Borůvky

Ross Welford

Barbara Nesvadbová

Ethel už na akné vyzkoušela leccos. Marně. Když se
jí dostane pod ruku podivná čínská medicína, která
slibuje zaručený účinek, hned po ní skočí. Bohužel
v kombinaci s návštěvou solária dojde k tomu, že
se Ethel stane neviditelnou. Zpočátku to je docela
legrace. Jenže jak má udržet svůj stav v tajnosti?
Dokáže najít lék na neviditelnost? A když už je
v tom hledání: odhalí pravdu o tom, kdo byli její
rodiče, které nikdy nepoznala?

Fejetony a povídky Barbary Nesvadbové poutavě,
často sarkasticky, někdy s nadhledem, ale vždy
s krystalickou upřímností vypráví o ženském světě.
Ať už z pozice manželky, milenky či matky. Reﬂektuje současné vztahy. Nelehkost navázat blízkost. Tíhu
odpovědnosti i touhu po nových začátcích.

Žánr
literatura pro
dívky, mystery

Obor

Formát

beletrie 135 × 203 mm
pro mládež
vázaná

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-2641-711-8

Doporučená cena

19,99 EUR

Muži jsou skvělý doplněk

Počet stran Ilustrace Vydání
352
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Microsoft Ofﬁce 2016
Podrobná uživatelská
příručka

–

1

Věk

ISBN

12+ 978-80-253-3464-5

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Doporučená cena

Žánr
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Počet stran Ilustrace Vydání
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Dana
Lédlová

2

Věk

ISBN

15+ 978-80-267-0976-3

Doporučená cena

9,99 EUR

29

Černá věž

Jen aby, řekla moje žena

P. D. Jamesová

Michael Třeštík

Adam Dalgliesh jede navštívit svého dávného přítele do domova s pečovatelskou službou v Dorsetu.
Série podivných úmrtí na Toynton Grange, kde žijí
pacienti i personál ústavu, vzbudí jeho podezření.
Někomu se daří vraždit tak raﬁnovaně, že smrt lze
vždy vysvětlit jako nešťastnou náhodu. Ale i dokonalý vrah nakonec udělá chybu…

Občas potkám lidi, kteří říkají, že nejsou na Fejsbuku. Připojí k tomu vždycky zdůvodnění, ze kterého
vyplývá, že já jsem debil. Dřív jsem si kladl spousty
otázek, ale jak jsem zrál, tak se jednotlivé dílčí otázky spojovaly do otázek obecnějších, ty pak do ještě
obecnějších, až zbyla jen jedna úplně základní: Kde
mám brejle?

Žánr

Vychádza 24. 11. 2017
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115 × 185 mm
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Počet stran Ilustrace Vydání
160

–

Strom života

Veřejná tajemství

Susan Wiggs

Nora Roberts

Annie Rushová má dokonalý život, ale v jediném
okamžiku o všechno přijde. Vrací se domů do poklidného městečka ve Vermontu a na rodinné farmě
se zotavuje z těžké životní rány, vzpomíná přitom na
své mládí a přehodnocuje dávná rozhodnutí. Zvolí si
tentokrát tu správnou cestu? Silný a dojemný příběh
ze života, který pobaví a zahřeje u srdce.

Malou Emmu si do svého krásného domu odvede
otec, úspěšný rockový zpěvák, kterého zatím znala
jen z fotek. Do tří let žila jen s matkou alkoholičkou
a v nové rodině ji čeká láska a bohatství. Jedné noci
se však stane tragédie, která ji poznamená na celý
život…

Žánr
čtení
pro ženy

Obor

Formát

Počet stran Ilustrace Vydání

beletrie 130 × 200 mm
pro dospělé
vázaná
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1

Počet stran Ilustrace Vydání
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ISBN
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15+ 978-80-267-0981-7

Věk

ISBN

7,99 EUR

Doporučená cena

15+ 978-80-267-0980-0

14,49 EUR

Kuchařská škola Marie B. Svobodové
Kuchařská škola M. B. Svobodové se vymyká obvyklé produkci kuchařek, není pouhým souborem receptů. Nejednoho z našich současníků oslovuje, dodnes se k ní hlásí např. Oldřich Sahajdák, kuchař opakovaně oceňovaný michelinskou hvězdou. Kniha vznikla z tematických souborů,
postupně uveřejňovaných v novinách v poslední čtvrtině 19. století. Byl to návod pro dívky, jak vést domácnost. Pro novodobé vydání byly
vybrány ty nejzajímavější pasáže, které jsme doplnili aktuálními poznámkami.

I 150 let stará kuchařka může být
ve dnešní kuchyni inspirací a poučením.
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ISBN
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19,99 EUR
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Chlapec v lese

Letuška

Carter Wilson

Cassandra O´Learyová

Tommy Devereaux. Dnes úspěšný spisovatel. Jeho
knihy se prodávají po milionech. Má opravdu obrovský dům, milující ženu, dvě děti… A jedno velké tajemství. A bude mít co dělat, aby kvůli němu
neztratil úplně všechno.

Jako dítě snila o tom, být mořskou pannou. A když
za dramatických okolností opustila rodný Dublin
a naskytla se jí možnost pracovat jako letuška, neváhala ani minutu. Na jednom z pravidelných letů
z Melbourne do Londýna musí Sinéad řešit nečekané potíže. Vlivem velmi nepříznivých povětrnostních podmínek je její let odkloněn do Singapuru,
kde musí všichni setrvat, dokud se počasí alespoň
trochu nezlepší. A mezi vyděšeními cestujícími
se nachází také jeden krásný, ale velmi arogantní
obchodník.

Žánr
thriller

Obor

Formát

beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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ISBN
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Počet stran Ilustrace Vydání
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–

Metoda Ludmily Mojžíšové
od A do Z

Šťastný život mezi řádky

Olga Strusková

Dá se najít štěstí v knihách? Alex si vybral dost neobvyklé povolání: je biblioterapeut a nemocné duše
léčí literaturou. Mezi jeho pacienty patří hendikepovaný mladík Yann, který se kvůli šikaně odmítá
otevřít světu, nebo cynický Robert, který neumí
komunikovat se svou manželkou. Ale jak už to tak
bývá, kovářova kobyla chodí bosa a Alexův vlastní
soukromý život je v troskách… Najde i on sám klíč
ke štěstí v knihách, které tolik miluje?

Obor

Formát

zdraví
145 × 205 mm
a životní styl brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
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beletrie 145 × 205 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
280

–

Můj život bez lepku

Mistrovství – PHP a MySQL

Monika Menky

Laura Thomson a Luke Welling

Kniha, která je nejen osobním vyznáním známé
food bloggerky Moniky Menky, ale také přehlídkou
60 úžasných bezlepkových receptů doplněných
nádhernými profesionálními fotograﬁemi. Autorka
do knihy vložila mnoho praktických rad a postřehů,
které jsou nezbytné pro zdraví každého celiaka
a alergika na lepek, a které také usnadní přípravu
bezlepkových pokrmů. Recepty pokrývají kompletní denní jídelníček, naleznete mezi nimi snídaně,
svačiny, polévky, hlavní chody, předkrmy, dezerty
a sváteční pokrmy.

Naučte se vytvářet interaktivní webové aplikace od
těch nejjednodušších formulářů až po komplexní
projekty. V Mistrovství najdete vše o PHP a MySQL,
co k tvorbě webových aplikací potřebujete, na jednom místě. Dvojice autorů s bohatými zkušenostmi
v oblasti tvorby webových aplikací vás postupně
seznámí s PHP, MySQL a možnostmi jejich propojení
při vývoji.

Vychádza 28. 11. 2017

Žánr

Obor

Formát

moderní
kuchařky

kuchařky

210 × 247 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
192

–

ISBN

Doporučená cena

11,59 EUR

1

Věk

1

Věk

ISBN

15+ 978-80-7505-857-7

Doporučená cena

14,49 EUR

Vychádza 1. 12. 2017

ISBN

14+ 978-80-264-1709-5

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Vychádza 24. 11. 2017

Žánr

Věk

14+ 978-80-7505-854-6

Michael Uras

Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové nestárne!
I dnes pomáhá tento soubor deseti cviků (plus dvou
pro muže) nejen při odstranění chronických bolestí
pohybového aparátu, ale i na cestě k přirozenému
početí vysněného potomka. V knize najdete oﬁciální
popis cviků včetně fotograﬁí, rozšířený o vzpomínky
známých osobností a lidí, jimž paní Mojžíšová pomohla a kteří na ni stále s láskou vzpomínají.

zdraví pro
každého

1

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

16,49 EUR

programování
WWW stránek

počítače

167 × 225 mm
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
800

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4892-1

Doporučená cena

47,90 EUR
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Vychádza 28. 11. 2017
Vychádza 1. 12. 2017

Světový street art
Garry Hunter
Street art je fenoménem, který si postupně získává pevné místo mezi uměleckými směry. Není třeba chodit za ním do galerií – je přístupný
každému, kdo prochází městy s otevřenýma očima. Vykročte do ulic světových metropolí a seznamte se s nejznámějšími streetartisty na čele
s Banksym, Blek le Ratem, Os Gemeos nebo JRem. Ať už se jedná o šablonové obrazy, malbu, plakátování či instalace z nejrůznějších materiálů,
reprodukce jednotlivých děl vás přesvědčí, že street art nejsou jen čmáranice na stěně.

Streetartoví velikání a jejich neobvyklá díla.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

výtvarné umění

ostatní

210 × 270 mm vázaná

128

–

1

15+

978-80-264-1702-6

28,49 EUR

Project Portfolio
Management

Jáma a kyvadlo
a jiné povídky

Drahoslav Dvořák
a Martin Mareček

Edgar Allan Poe
Sugestivní vyprávění o obsedantních vášních a závislostech, hrůze z předčasného pohřbu, o ponurém
domě, jenž se i s posledními potomky šlechtického
rodu pomalu rozpadá, o vězni, který je odsouzen ke
strašlivě krutému trestu smrti, napíná a děsí čtenáře
už více než sto padesát let. Výbor povídek slavného
amerického prozaika Edgara Allana Poea představuje sedmadvacet fantastických, mystických, hororových, tragikomických, groteskních i detektivních
příběhů, které nestárnou a získávají si srdce čtenářů
i dnes.

Pracujete v týmu, nebo dokonce tým řídíte? Chcete
zlepšit řízení projektů, aby jejich zdárný průběh
neohrožovalo nevhodné vedení týmu? Hledáte postupy, jak pracovat efektivněji? Kniha vás seznámí
s důležitými koncepty a postupy při řízení nejen
projektů, ale i programů a projektových portfolií.
Kniha je určena nejen projektovým manažerům,
ale i řídicím pracovníkům, studentům a pedagogům, kteří se s rozsáhlejšími projekty setkávají na
denní bázi.

Žánr

Obor

Formát

byznys a
technologie

počítače

167 × 225 mm
brožovaná

Počet stran Ilustrace Vydání
248

–

1

Věk

ISBN

14+ 978-80-251-4893-8

Doporučená cena

Žánr

16,49 EUR

povídky,
horor

Obor

Formát

beletrie 160 × 235 mm
pro dospělé
vázaná

Počet stran Ilustrace Vydání
Lukáš
Musa Musil

416

1

Věk

ISBN

Doporučená cena

14+ 978-80-7505-859-1

19,99 EUR

Tomáš Řepka: Děkuju
Jana Ciglerová a Tomáš Řepka
„V jednu chvíli jsem byl král a měl všechno, pak přišla jedna rána za druhou a já o vše důležité přišel,“ říká Tomáš Řepka. „Patřilo mi to.“ Ve své
třetí knize vypráví o tom, jak se zvedal a kdo mu pomohl zjistit, co je opravdu podstatné. Novinářka Jana Ciglerová potkala Tomáše v období,
kdy napravoval svoje hříchy a stavěl svůj život znovu a jinak. Ve svém vyprávění se vrací k dramatickým momentům, které tak nečekaně
ovlivnily jeho další osud.

Můj pád na dno byla lekce, za kterou děkuju –
třetí kniha kontroverzního fotbalisty.
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Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

sport

beletrie pro dospělé

145 × 205 mm vázaná

272

–

1

15+

978-80-7505-749-5

12,99 EUR
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Vychádza 1. 12. 2017

Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Ladislav Zibura
Po dvojici bestsellerů přichází princ Ládík s další knihou – tentokrát o cestě do Arménie, Gruzie a Náhorního Karabachu. Ladislav Zibura se vydává do těch nejzapadlejších vesnic, aby mohl poslouchat příběhy místních a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol teče proudem a mladý
dobrodruh důvěrně poznává kulturu plnou pohostinnosti, rozhodných slov a sovětské nostalgie. Své zážitky z kavkazského putování Zibura líčí
s tradičním humorem a sebeironií, pro které ho čtenáři nenávidí a milují.

Mladý poutník se vydá pěšky probádat Kavkaz.
Očekává nenáročný výlet,
situace se mu ale brzy vymkne z nohou.

Žánr

Obor

Formát

Počet stran

Ilustrace

Vydání

Věk

ISBN

Doporučená cena

cestopisné monograﬁe

cestování

145 × 205 mm vázaná

312

–

1

15+

978-80-265-0701-7

12,99 EUR

názov

dátum vydania

ean

cena

7. 11. 2017

11,99 EUR

Loutkář

7. 11. 2017

9,99 EUR

Síla zvyku

10. 11. 2017

11,99 EUR

7 návyků skutečně efektivních lidí

10. 11. 2017

17,99 EUR

Zmizela v mlze

10. 11. 2017

10,79 EUR

Cukrfree

14. 11. 2017

11,99 EUR

Šest vran

14. 11. 2017

15,49 EUR

Skotsko

21. 11. 2017

28,49 EUR

451 stupňů Fahrenheita

21. 11. 2017

9,99 EUR

Až se mě dcera zeptá

24. 11. 2017

9,99 EUR

Kosmonaut z Čech

28. 11. 2017

11,99 EUR

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Dotlače

Políbená ledem
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Až moc blízko
(audiokniha)

Princ Mamánek
(audiokniha)

Eleanor Moran

Jan Budař

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?

Těší se, až se stane králem, jenže ostatní se toho
dne obávají. Rozmazlený princ Ludvík Otomar
Karel XII. zrozený „Vznešený“ nikdy neopustil království, ženit se nechce, meč držel pouze dřevěný,
a navíc se bojí úplně všeho. V den svých osmatřicátých narozenin proto dostane za vyučenou…
Druhý den ráno se probudí v obyčejných vesnických
šatech uprostřed hlubokého lesa, kde začne jeho
nečekané dobrodružství. Dospěje konečně v muže
a moudrého panovníka?

Audioknihy

Vychádza 10. 11. 2017

Žánr

Obor

Formát

thriller

beletrie
pro dospělé

audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Jana
Štvrtecká

1

Vychádza 10. 11. 2017

Věk

EAN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15+

8594050423732

14,49 EUR

pohádka

beletrie
pro děti

audio CD

Počet stran Interpreti Vydání
–

J. Budař, J. Abrhám,
L. Šafránková ad.

Ledové sestry
(audiokniha)

Saturnin – audiokniha

S. K. Tremayne

Poslechněte si slavnou teorii doktora Vlacha o míse
s koblihami a jeho další originální nápady, zasmějte
se nezapomenutelným příhodám věrného sluhy
Saturnina a jeho nepraktického pána, tety Kateřiny
a jejího syna Milouše.

1

Věk

EAN

Doporučená cena

8+

8594050423794

9,99 EUR

Věk

EAN

Doporučená cena

15+

8594050421981

10,99 Kč

Zděněk Jirotka

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.

Tento humoristický román napsal Zdeněk Jirotka už
v roce 1942 a dodnes je aktuální. Dočkal se více než
patnácti knižních vydání, ﬁlmového i divadelního
zpracování. Ve ﬁlmu zazářil v roli svérázného sluhy
Saturnina Oldřich Vízner, který se ujal hlavní role
v audioknize. I díky jeho dokonalému podání se
z obyčejných věcí stávají neobyčejné a dobrodružství
číhá doslova za každým rohem.

Vychádza 21. 11. 2017

Vychádza 21. 11. 2017
Žánr

Obor

Formát

thriller

beletrie
pro dospělé

audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Regina
Řandová

1

Věk

EAN

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

15+

8594050423756

12,99 EUR

humor

beletrie
pro dospělé

audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Oldřich Vízner

Saturnin se vrací
(audiokniha)

Pěšky mezi buddhisty
a komunisty – audiokniha

Miroslav Macek

Ladislav Zibura

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět, tentokrát
v podání Miroslava Vladyky! A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím
kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina
a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i ﬁlozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny
připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý
strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte
další nepředvídatelné léto u dědečka!

„Svět z televize je někde tam venku. Jen si pro něj
někdy musíš dojít pěšky.” To je motto excentrického
poutníka Ladislava Zibury, který se tentokrát vydal
zdolat Himálaj a probádat údolí čínských a nepálských řek. Ať už zrovna trpí výškovou nemocí,
zachraňuje lidský život nebo je zatýkán čínskou
policií, vše komentuje s humorem. Chodí pěšky, spí
u cizích lidí doma a vloni o tom napsal svou první
knihu, a teď se nechal přemluvit a napsal druhou.

Vychádza 21. 11. 2017

Žánr

Obor

humor, česká
beletrie
próza
pro dospělé

34

Formát
audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Miroslav
Vladyka

1

2

Vychádza 24. 11. 2017

Věk

EAN

15+

8594050423817

Doporučená cena

Žánr

Obor

Formát

11,99 EUR

cestopisné
monograﬁe

cestování

audio CD

Počet stran Interpret Vydání
–

Ladislav
Zibura

1

Věk

EAN

Doporučená cena

15+

8594050422926

11,99 EUR
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