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pení!
Nádherný kufrík plný veľrybích prekva
rybu!
Vyberte si kosatku, tučniaka alebo veľ

Gerda pláva vo vodách úspechu

Príbehy obrazov a sôch

Príbehy stavieb

Sekaninová Štěpánka

Sekaninová Štěpánka

Keď sme s Adriánom Machom začali pracovať na knihe Gerda, tušili sme, že príbeh milej veľryby si získa nielen detských čitateľov, ale očarí aj ich rodičov. A nemýlili sme sa
– odkedy Gerda vplávala do kníhkupectiev a potom medzi čitateľov, dostáva sa jej len
chvály. A nielen jej, ale aj kamarátom, ktorých stretáva počas svojej plavby oceánom.
Aj preto sme sa rozhodli, že jej fanúšikom ponúkneme ešte viac. Spolu s Adriánom sme
pripravili špeciálny kufrík, v ktorom nájdete nielen knihu, ale aj spoločenskú hru, maľovanku a vankúšik v troch variantoch – veľryby, kosatky a tučniaka. A aby toho nebolo
málo, ponúkame aj kalendár, ktorý vám Gerdu pripomenie každý deň. Za každý predaný kus pošleme päťdesiat centov na konto Dobrého anjela – Gerda je totiž dobrá kamoška a kamoši si majú pomáhať!

Chcete bližšie spoznať záhadnú krásku Monu Lízu,
urasteného Dávida, obrovského Budhu, vysokánskeho Ježiša Krista, Malú morskú vílu alebo sa pokochať
žiarou rozkvitnutých slnečníc? Odpovedali ste áno?
V tom prípade sa vydajte s mačkou Micou a jej dvojčatami Annou a Janou na púť za slávnymi a známymi obrazmi a sochami. Oblečte si maliarsky plášť,
vezmite si paletu a hurá na cestu.

Domy ako košíky, najvyššie veže, veľkolepé chrámy,
designové vily či visuté mosty, to všetko a ešte mnoho ďalších významných i kurióznych objektov čaká na
každého, kto sa s bocianom Filipom a jeho priateľom
žabiakom Skokom vydá na cestu do tajov architektúry. Nájde Filip inšpiráciu pre vybudovanie toho
najlepšieho novomanželského hniezda, ktoré chce
postaviť pre svoju milovanú Helenku, a napraviť tak
svoju prvú trochu šišatú stavbu? Uvidíte sami.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

64

Cenkl Jakub

6

9788000050386

7,99 €

Populárno - 215× 280 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Kontakty

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

Centrálny sklad DISTRI.SK

Príjem reklamácií:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 79
Pezinok 902 01
Otváracia doba: 8:00 – 16:00
Sklad: Zuzana Čmiková sklad@albatrosmedia.sk

e-mail: info@albatrosmedia.sk
Všetky vratky či reklamácie posielajte na adresu skladu.

Otváracia doba skladu je určená na osobný odber tovaru.
Objednávky prijaté najneskôr do 14:00 sú expedované ešte v ten istý pracovný deň
zákazníkom na celom území SR a sú doručené nasledujúci pracovný deň.

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

64

Cenkl Jakub

6

9788000050393

7,99 €

Majstrík a Krasomilka
Csontosová Zuzana
Majstrík a Krasomilka sú rozprávkoví škriatkovia. Radi tvoria, vymýšľajú, pečú, varia, strihajú... A to všetko s obyčajnými deťmi! Vlastne, keby nebolo fantázie, ich svet a dokonca aj oni sami by sa scvrkli, až úplne vyparili. Tak to nie! Vybrali sa teda hľadať pomoc do
ľudského sveta.

Deti, vezmime nožnice, papier, farbičky, pozbierajme kvetinky
či gaštany a zachráňme kamarátov Majstríka a Krasomilku.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Hracia kniha

Beletria pre deti

163 × 238 mm viazaná

64

Langová Nachlingerová Jana

6

9788056606537

8,99 €

Princezná - Dobrú noc,
princezničky

Čertík Trapko
Sabolová Jelínková Paula

Prevádzkovateľom knižnej
distribúcie je spoločnosť:

Žáner

Populárno - 215× 280 mm
Encyklopédia náučné
pre deti viazaná

Vychádza 5. 10. 2018

Samozrejme, Gerdina plavba vo vodách úspechu nám robí veľkú radosť, ale nie je to
jediná pôvodná kniha, na ktorú sme naozaj hrdí. V októbri vydávame aj novinky Zuzany Csontosovej Majstrík a Krasomilka či Pauly Sabolovej Jelínkovej Čertík Trapko, pokračujeme v spolupráci s Jankou a Tomášom Šebovcami zo Zázračného ateliéru. Vyjde
aj dlhoočakávaný nový román Miroslavy Varáčkovej a na svoje si prídu aj
dospelí – milovníci ľudových tradícii
určite ocenia ďalšiu knihu ich uznávaného propagátora Vojtecha Majlinga,
tí, čo si nevedia odriecť sladké, no túžia po zdravej strave, si zase prídu na
svoje v knihe Sladké a fit od tvorcov
úspešného blogu Fitclan. Sme radi, že
o knihy slovenských autorov je záujem
a veríme, že ich budeme vydávať stále
viac a viac.

Kolektív

Trapko je čert, ako sa patrí: má srsť, rožky, kopýtka, bojí sa vody a nikomu nepomôže. Na svoj
čertovský pôvod je patrične hrdý. Len keby tej
nepeknej, protivnej abecedy nebolo… Keďže
Trapko na učenie v škole nie je súci, čertova mať
ho pošle hore nad zem, aby sa u chýrečnej gazdinej podučil aspoň gazdovstvu. S Trapkom však
šijú všetci čerti, a tak sa – ku gazdovstvu ani
nepričuchnúc – vyberie do šíreho sveta. Čo tam
zažije, koho tam stretne a aké čertoviny vyvedie,
to sa nechajte prekvapiť…

Preskúmajte nočnú oblohu s princeznou Bellou.
Zistite s Rapunzel ako uspať zodpovedného a pracovitého Maxa. Prečítajte si, ako Tiana otvárala svoju
reštauráciu. Vyrozprávajte s Meridou rozprávku na
dobrú noc. Čaká na vás štrnásť nádherných príbehov,
ktoré vám a vašim deťom spríjemnia spoločné chvíle
pri zaspávaní.

Kontakty

2

Oddelenie

Meno

Telefón

E-mail

Obchodná manažérka
Marketingový manažér

Ľubica Šipošová
Mário Gešvantner

+421 244 452 048
+421 244 452 048

lubica.siposova@albatrosmedia.sk
mario.gesvantner@albatrosmedia.sk
Knižné novinky Október 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán
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ISBN
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Žáner

Sekcia
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Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Rozprávka

Beletria
pre deti

163× 238 mm
viazaná

96

Trsťan Drahomír

6

9788056606520

8,99 €

Obrázková kniha

Beletria
pre deti

222 × 233 mm
viazaná

304

4

9788025243367

14,99 €

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Diamantový kôň

Gerda - kufrík (veľryba)

Tigrie srdce 2 - Ostrov
Tieňových bojovníkov

Gregg Stacey

Macho Adrián

Dix Robin

Vzácny náhrdelník s diamantom ukrýva tajomstvo
- príbeh dvoch úplne odlišných dievčat. Anna Orlovová žije v krásnom paláci obklopenom snehom,
v ktorom okrem ľudí žijú aj zvieratá: tigre, vlkodavy
a kone, ale aj jej krutý starší brat Ivan. Keď Anna
neposlúchne otcov príkaz a napriek jeho zákazu si
nechá tigríča a nepodarené žriebä, nemá potuchy,
aké nebezpečenstvo ju čaká. Anna, jej tiger a kôň
budú bojovať o prežitie v zamrznutej sibírskej tundre. Valentina je cirkusantka, má mimoriadneho
koňa a zvláštne sny. Je to dievča, ktoré vidí aj za
žiaru cirkusových reflektorov.

Nájdete v ňom všetko, čo v detskej izbičke zaručene nesmie chýbať. Drobci sa potešia prekrásnej knižke o veľrybe Gerde a sladkým snom v objatí so svojimi rozprávkovými kamarátmi.
Poriadnu rodinnú zábavu zažijete s veľrybím človečkom či maľovankami.

Železný pazúr bol zahnaný a Rádža bol prijatý na
výcvik na ostrov Tieňových bojovníkov. Teraz už
mladému tigrovi nič nebráni v tom, aby sa stal skutočným hrdinom a neskôr aj vládcom celej džungle.
Lenže tréning je vyčerpávajúci a skúšky veľmi ťažké. Keď sa potom Železný pazúr vráti a unesie jeho
priateľov, musí sa Rádža rozhodnúť. Zostanete na
ostrove, ako predpisuje zákon, alebo pôjde bojovať so svojím nepriateľom a zachráni kamarátov?
Tigrie srdce musí dokázať, že svoje meno nedostal
nadarmo...

Nádherný kufrík plný veľrybích prekvapení!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

208

Miriam Ghaniová

9

9788056606735

10,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

148 × 210 mm
viazaná

248

Monika Ďurinová

10

9788056606742

11,99 €

Mindfulness pre začiatočníkov

Vychádza 5. 10. 2018

Vychádza 12. 10. 2018

Salgado Brenda
V knihe nájdete jednoduché techniky, ktoré dokážete zaradiť do vášho zaneprázdneného dňa tak, že vám zaberú len niekoľko minút
alebo sekúnd, a návody od 10-tich expertov, skúsených učiteľov na to, ako sa vysporiadať s nervozitou, stresom, hnevom a ublížením,
smútkom a stratou, a ešte viac. Kapitoly sú usporiadané podľa bežných problematických výziev života tak, aby ste pomocné praktiky
dokázali nájsť a využiť, keď ich budete najviac potrebovať.

Zisťujete, ako žiť naplnený život?
Tu ste na tom pravom mieste, kde treba začať.

Nič nevyčarí toľko detskej radosti
a smiechu ako kamoška Gerda!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Osobný rozvoj

Kariéra a osobný rozvoj

145 × 205 mm brožovaná

172

18

9788056606643

9,99 €

Obrázková kniha

Beletria pre deti

BOX

BOX

3

8586019610130

28,99 €

Rozprávky bratov
Grimmovcov

Ľadové kráľovstvo - box

Grimmovci bratia

Príbeh o tom, ako Anna svojou sesterskou láskou
zachránila kráľovstvo Arendelle od večnej zimy už
iste poznáte, ale počuli ste o Oakenovom najlepšom
vynáleze? O nevydarenom pikniku, o kráľovskej ceste
a o strážení roztomilých batoliatok? Tieto krásne príbehy a štyri ďalšie nájdete pekne pohromade v tomto
šikovnom boxe. Pustite sa do čítania!

Kolektív

Kniha je určená pokročilým študentom nemčiny, ktorí si chcú zábavnou formou rozšíriť svoje
znalosti nemeckého jazyka. Obsahuje šesť obľúbených rozprávok bratov Grimmovcov: Brémski
muzikanti, Zlatá hus, Šípková Ruženka, Pani
Zima, Janko a Marienka, Snehulienka. Môže byť
užitočnou pomôckou na spestrenie učenia tak
pre samoukov, ako aj výkladu lektora. Knihu dopĺňa audio CD, na ktorom rozprávky čítajú rodení
Nemci.

Gerda - kufrík
(kosatka)

Gerda - kufrík
(tučniak)

Macho Adrián

Macho Adrián

Nádherný kufrík plný prekvapení! Nájdete
v ňom všetko, čo v detskej izbičke zaručene nesmie chýbať. Drobci sa potešia prekrásnej knižke o veľrybe Gerde a sladkým
snom v objatí so svojimi rozprávkovými
kamarátmi. Poriadnu rodinnú zábavu zažijete s veľrybím človečkom či maľovankami. Nič nevyčarí toľko detskej radosti
a smiechu ako kamoška Gerda!

Nádherný kufrík plný prekvapení! Nájdete
v ňom všetko, čo v detskej izbičke zaručene nesmie chýbať. Drobci sa potešia prekrásnej knižke o veľrybe Gerde a sladkým
snom v objatí so svojimi rozprávkovými
kamarátmi. Poriadnu rodinnú zábavu zažijete s veľrybím človečkom či maľovankami. Nič nevyčarí toľko detskej radosti
a smiechu ako kamoška Gerda!

Vychádza 12. 10. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

88

15

9788056606803

9,99 €

Rozprávka

Beletria
pre deti

213 × 290 mm
BOX

BOX

Ľadové
královstvo

5

9788025244517

17,99 €

Obrázková
kniha

Beletria pre deti

BOX

BOX

3

8586019610147

28,99 €

Obrázková
kniha

Beletria pre deti

BOX

BOX

3

8586019610154

28,99 €

4
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Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Sladké a fit

Príšerný učiteľ - Divoká
jazda

Cantini Barbara

Kopunec Simon
Malková Simona

Watkins Sam

Mortina je síce dievčatko, ale je iná ako ostatné. Jej
pleť nemá zvyčajnú ružovú farbu. Naopak, je úplne
biela. Lepšie povedané, smrteľne bledá so sivozeleným nádychom - Mortina by chcela mať rovnako
starých kamarátov, ale má prísny zákaz ukazovať sa
ostatným deťom, lebo by sa jej mohli zľaknúť. Je
totiž dievčatko - strašidlo!

Vychádza 12. 10. 2018

Mortina

Jakub a jeho spolužiaci z piatej B idú na slávnostné
otvorenie Dobrodružného parku streleného Wilfa.
Všetko je však ešte strelenejšie, keď sa ich triedny
učiteľ pán Tajomný premení na príšerku a rozpúta
hotové peklo! Jakub a jeho kamaráti musia naháňať príšerku po atrakciách od výmyslu sveta a donútiť ju, aby sa premenila späť na pána Tajomného,
kým niekto nezistí o ich učiteľovi pravdu. Čaká vás
divoká jazda ako na horskej dráhe!

Usilujete sa žiť zdravo, no bez sladkého si život neviete ani len predstaviť? S našimi receptami to nie je žiaden problém. V koláčikoch sme znížili množstvo kalórií,
zvýšili obsah bielkovín a zaobišli sme sa aj bez použitia bielej múky a rafinovaného
cukru. Stále sú však chutné, jednoduché na prípravu a vy si ich môžete dopriať bez
výčitiek. Na svoje si prídu aj ľudia s intoleranciou na lepok, laktózu či vegáni.

Sladké a fit = málo kalórií
a veľa zdravých ingrediencií.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázková
kniha

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

48

8

9788025243718

6,99 €

Fantasy

Beletria
pre deti

129 × 193 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie
192

Preklad

O´Connell
David

Jozef
Klinga

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8 9788056606766

7,99 €

Vychádza 12. 10. 2018

Janka a Tomáš Zápisník nápadov a receptov
zo Zázračného ateliéru
Šebo Tomáš
Šebová Jana
Janka a Tomáš sú obľúbení kamaráti mnohých detí, ktoré milujú Zázračný ateliér a pravidelne ho sledujú na obrazovkách RTVS.
V tomto tvorivom cykle motivujú deti ku kreativite, učia ich vymýšľať a vytvárať veci, ktoré skrášlia ich svet, môžu byť milým darčekom
pre kamarátov alebo skvelou maškrtou napríklad na oslave narodenín. Zápisník nápadov a receptov zo Zázračného ateliéru je výborná
motivačná pomôcka. Každé dieťa sa s ním môže vypraviť na dobrodružnú cestu vlastnej tvorby a skvelej zábavy.

Recepty z populárneho
blogu Fitclan.

Zapíš si svoje najkrajšie nápady
a výtvory zo Záračného ateliéru!

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Populárno - náučné pre deti

270 × 243 mm
publikácie viazané špirálou

128

5

9788056607367

8,99 €

Zdravé kuchárske knihy

Zdravie a životný štýl

210× 247 mm viazaná

168

14

9788056606469

14,49 €

Žáner
Hracia kniha

Spolu to zvládneme

Gierová Kerstin

Varáčková Miroslava

Vysoko v Alpách, takmer na dosah k oblakom, stojí uznávaný hotel, ktorý už len spomína na zašlú slávu. Na prelome rokov je však
celý hotel na nohách, pripravuje sa veľkolepá silvestrovská zábava. Fanny má plné ruky práce podobne ako všetci zamestnanci hotela,
aby pre hostí pripravili dokonalý pobyt a zábavu. No nie všetci hostia sú tým, za koho sa vydávajú. Fanny sa čoskoro ocitne uprostred
kolotoča nebezpečných dobrodružstiev, v ktorých jej hrozí, že príde o život alebo stratí dávno vytúženú lásku.

Príbeh o strate a hudbe, o láske rodičov a nezávislosti tínedžerov. Hrdinkou pätnásteho románu Mirky Varáčkovej je talentovaná Timea,
ktorá túži hrať v rockovej kapele, no nadmieru starostliví rodičia ju držia nakrátko. Všetko sa zmení na školskom zájazde v Berlíne, ktorý
si Timea úporne vyprosila, no na divokej párty je z mladučkej Timey ľahká korisť...

Dlho očakávaný nový román Miroslavy Varáčkovej, držiteľky
Panta Rhei Awards za mládežnícku knihu roku 2017!

Keď hostia nie sú tým, za koho sa vydávajú.

6

Vychádza 19. 10. 2018

Zámok v oblakoch

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Román

Beletria pre dospelých

130× 2OO mm viazaná

352

Silvia Ivanidesová

12

9788056606650

13,99 €

Román

Beletria pre mládež

130× 185 mm brožovaná

288

13

9788056606827

9,99 €

Knižné novinky Október 2018

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Pod nôž

Zákon svorky 6: Psia
hrmavica

Rodičia sa mi vymkli
spod kontroly

Hunterová Erin

Johnson Pete

Divá svorka získala nového vodcu a psi možno
konečne nájdu vytúžený domov, kde by mohli žiť
v pokoji. Zimné dni sa však skracujú a svorka sa
musí mať na pozore pred Britvou a jej zúrivými
psami, ktorí sa nezastavia, kým nezničia Šťastkových priateľov. V snoch ho mátajú vidiny desivej
budúcnosti. Bojí sa dňa, keď budú musieť všetci psi
navzájom bojovať na život a na smrť. Psia hrmavica
sa blíži…

Keď sa rodičia začali Louisa vypytovať na nejaké
tipy, ako byť cool, neznepokojovalo ho to. Pripadalo
mu celkom vtipné sledovať, ako si ťukajú päsťami a
učia sa slová ako MEGA, ŠPICA či HUSTÝ. Ale iba do
chvíle, kým sa jeho otec neobjavil pred jeho novou
školou oblečený ako akýsi gangsterský reper…
Odrazu sa už nesmial. Naopak, spolu so svojou najlepšou kamoškou Maddy sa zhodli, že tentoraz jeho
rodičia zašli priďaleko. A treba ich zastaviť!

Parsons Kelly
Biotechnologický magnát Morgan Finney je veľmi inteligentný, ale plachý a emočne krehký
človek. Keď jeho milovaná manželka Jenny umrie v dôsledku nečakaných komplikácií pri bežnej operácii, ktorú vedie doktorka Rita Wuová, Finneyho žiaľ sa zmení na zúrivý hnev. Prisahá,
že zabije Ritu, lebo je presvedčený, že ona zavinila smrť jeho manželky. Najprv však systematicky zničí jej život, reputáciu, vezme jej všetko, čo jej je vzácne, presne tak, ako to urobila
ona... Podarí sa Rite udržať si zdravý rozum?

Nová kniha majstra trillerov
z nemocničného prostredia.

Žáner

Sekcia

Formát

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

Počet strán Prekladateľ
224

Séria

Jozef
Klinga

Vek

Zákon
svorky

ISBN

9 9788056606810

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 €

Humor
pre deti

Beletria
pre deti

130 × 194 mm
viazaná

Počet strán Ilustrácie
240

Catlow
Nikalas

Preklad

Vek

Kristína
Horková

10 9788056606780

ISBN

Odporúčaná cena

8,99 €

Gerda - kalendár

Vychádza 19. 10. 2018

Vychádza 19. 10. 2018

Macho Adrián
Gerda spolu so svojimi kamarátmi prežiari a rozveselí každý domov. S veľrybím pexesom zažijete plno zábavy a nádherné ilustrácie
zútulnia vaše izbičky. Takto s ňou prežijete nielen rok 2019, ale aj mnoho ďalších. A keďže Gerda je veľká kamoška s deťmi, kúpou tohto
kalendára venujete 50 centov z ceny Dobrému anjelovi.

Tešte sa z Gerdy každý mesiac,
po celý rok a ešte dlhšie!

Žáner
Kalendáre pre deti

Od autora úspešného
románu Neublížiš.

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Kalendáre

297 × 420 mm
publikácie viazané špirálou

16

Macho Adrián

3

8586019610161

8,99 €

Román

Beletria pre dospelých

130× 200 mm viazaná

456

Vladislav Gális

15

9788056606797

12,99 €

Denník malého
Minecrafťáka 3

Roblox - Encyklopédia
postáv

LEGO® Disney Princezná
Tajomná záhrada

LEGO® CITY Naháňačka
vo vysokej rýchlosti

Kid Cube

Kolektív

Kolektív

Kolektív

Minusov tréning pokračuje. Po nedávnom útoku
mobov sa celá dedina rozhodla pripraviť sa na ich
ďalší nájazd. A Minus robí všetko, aby bol jedným
z piatich najlepších v škole a stal sa tak bojovníkom, po čom túži z celého srdca. Herobrine to
však vidí úplne inak. S pomocou svojich priateľov
Alizée, Maxa, Émeraude aj Rezňa musí Minus čeliť
ešte väčším prekážkam, než aké kedy poznal.

Vitajte vo svete Robloxu! Preskúmajte túto kompletnú príručku ikonických postáv z celej histórie Robloxu
od kreatívnych vývojárov, ktorí vytvorili vaše obľúbené hry, až po internetové hviezdy, ktoré vysielajú
svoje hráčske videá. Dozviete sa všetko o tvorcoch
herných hitov, akými sú hry Jailbreak, Apocalypse
Rising a MeepCity. Postavy sú zoradené podľa abecedy, aby ste mohli rýchlejšie nájsť svojho obľúbeného
Robloxiana.

1) Postav minisúpravu priloženú k tejto knihe.

1. Stavaj z kociek priložených k tejto knihe.

2) Umiestni minisúpravu na trojrozmernú hraciu
plochu.

2. Poskladaj budovu zo svojich vlastných kociek
a umiestni ju na podstavu.

3) Pridaj svoje vlastné hračky lego® na trojrozmernú
hraciu plochu.

3. Pridaj podstavu s budovou na 3D kulisu a pridaj
svoje vlastné LEGO® hračky!

4) Hraj sa s trojrozmernou hracou plochou a rozkladacou podložkou z knihy!

4. Hraj sa s 3D kulisou a rozkladacou podložkou
z knihy!
Otoč o 180° a hraj sa s oboma stranami.

Vychádza 26. 10. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Dobrodružstvo

Beletria pre deti

145 × 205 mm
brožovaná

256

8

9788056606773

8

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

11,99 €

Knihy hier
a nápadov

Počítače

180 × 235 mm
viazaná

128

8

9788025243251

Odporúčaná cena

Žáner

19,99 €

Ďalšie detské
knihy

Knižné novinky Október 2018

Sekcia

Formát

Populárno 245 × 295 mm
náučné pre deti
viazaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

14

LEGO®

7

9788026419877

16,49 €

Ďalšie detské
knihy

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Sekcia

Formát

Populárno 245 × 295 mm
náučné pre deti
viazaná

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

8

LEGO®

7

9788026419402

15,49 €

9

Vlak sirôt

Dvanásť nocí zázrakov
Zurcher Andrew

Jenoff Pam

Kejin ocko sa na Štedrý deň vyparí bez stopy zo svojho pracoviska na univerzite. Akoby nikdy ani neexistoval! V tú noc, keď Kej so sestrou El zaspia a ich užialená mama podľahne spánku, zavíta do ich izby nečakaná a tajuplná návšteva - dva prízraky, ktoré dievčatám
otvoria cestu do príbehu, kde dobro musí zvíťaziť nad zlom a fantázia nad prázdnotou.

Nou vyhnali z domu a prinútili ju vzdať sa svojho dieťaťa, pretože otehotnela s
nemeckým vojakom. Útočisko nachádza v kočovnom cirkuse, kde sa musí naučiť nebezpečnú akrobaciu na visutej hrazde, aby skryla svoju pravú identitu.
Aj napriek počiatočným nezhodám sa spriatelí s akrobatkou Astrid. Keď však
pravda vypláva na povrch, obe sa musia rozhodnúť, či ich výnimočné priateľstvo dokáže spasiť, alebo či tajomstvá, ktoré obe ukrývajú, všetko zničia.

Úchvatná fantasy pre oddaných fanúšikov
Philipa Pullmana a Terryho Pratchetta.

Fenomenálny svetový bestseller!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Fantasy

Beletria pre dospelých

145 × 205 mm brožovaná

392

Zuzana Trstenská

12

9788056607268

14,99 €

Majling Vojtech
Vydajte sa spoznať krásu našich ľudových tradícií, zavítajte do rozmanitých kútov Slovenska a nájdite jeho poklady ukryté v čarokrásnej
prírode a ľudových obyčajoch. Obaja autori, otec a syn, spolu prechodili Slovensko krížom-krážom a zhromaždili i zdokumentovali
výnimočné miesta našej krajiny spolu s ľudovou kultúrou z desiatok slovenských dedín a dediniek. Objavovali krásy prírody, miest,
hradov a zámkov, ale nezabudnuteľné boli pre nich predovšetkým stretnutia s ľuďmi a ich spomienkami.

Vychádza 26. 10. 2018

Vychádza 26. 10. 2018

Slovensko - rodný náš kraj

Podmanivý príbeh o priateľstve dvoch
výnimočných žien na pozadí druhej
svetovej vojny.

Nová kniha popularizátora slovenských
ľudových tradícií.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Tradície, zvyky, obyčaje

Hobby

210 × 297 mm viazaná

208

12

9788056607275

19,99 €

Historická próz

Beletria pre dospelých

130 × 2OO mm viazaná

360

15

9788056607312

13,99 €

Jeden temný trón

Časodejovia 5 - Časogram

Blakeová Kendare

Ščerba Natalja

Druhé pokračovanie úžasnej fantasy série z pera
Kendare Blake. Tri temné koruny si získali srdcia
čitateľov. Teraz nastal čas, aby sa tri sestry postavili do boja o temný trón. Katharine, kedysi najslabšia a najkrehkejšia sestra, je silná ako nikdy
predtým. Arsinoe musí vymyslieť, ako zo svojho
tajomstva vyťažiť maximum. A Mirabella čelí nekonečným útokom, ktorým nevie zabrániť. Boj o
korunu sa už začal, no ktorá z troch sestier zvíťazí?

Časodejnícky svet je v ohrození: Astragor, nepriateľ
eflarských hodinárov, sa vrátil a túži po pomste.
Norton Ohnev sa mu otvorene postavil a Vasilisa chce
otcovi pomôcť. Spolu so svojimi priateľmi sa pokúša
rozlúštiť tajomstvo hrdzavého úlomku, ktorý objavila
v Rozoklanom zámku. Rozširuje si svoje časodejnícke
vedomosti a objavuje doteraz nepoznané tajomstvá
riadenia času. Dokáže si poradiť s obrovskou zodpovednosťou, ktorá jej náhle spočinula na pleciach?

Žáner
Fantasy

10

Sekcia

Formát

Beletria 130 × 200 mm
pre mládež
viazaná

Počet strán

Preklad

Séria

440

Jozef
Klinga

Tri temné
koruny

Vek

ISBN

13 9788056607282

Papieroví duchovia
Heaberlin Julia
Posadnutá mladá žena polovicu svojho života čaká na túto chvíľu. Plánovala ju od svojich dvanástich rokov. Predstavovala si každý
možný scenár. Teraz si je takmer istá, že muž, ktorý uniesol jej sestru, sedí vedľa nej v aute na sedadle spolujazdca. Carl Louis Feldman
je dokumentárny fotograf, ktorý má možno demenciu, a možno nie. Možno je sériový vrah, a možno nie. Mladá žena o sebe tvrdí, že
je jeho dávno stratená dcéra. On jej však neverí...

Naozaj objavila sériového vraha?

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

13,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

152 × 228 mm
viazaná

392

Petra
Kýšková

Časodejovia

Vek

ISBN

11 9788056607299

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

15,99 €

Detektívka

Beletria pre dospelých

130 × 200 mm viazaná

400

Miriam Ghaniová

15

9788056607329

12,99 €

Knižné novinky Október 2018
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Od rozprávky
k rozprávke - Pyžamasky

Lili Vetroplaška 3
Delfíny v núdzi

Kolektív

Kolektív

Stewnerová Tanya

Vydajte sa s nami do magického cirkusového sveta
za sloníkom Dumbom a zistíte, aké dôležité je veriť v sám seba a nikdy sa nevzdávať. Prečítajte si o
tom, ako malý sloník s priveľkými ušami všetkým
dokázal, že je naozaj výnimočný a vie úžasné veci, o
ktorých môžu ostatní iba snívať.

Zoznámte sa so Sovičkou, Mačičiakom a Gekkom,
malými statočnými super hrdinami, ktorí cez deň
chodia do školy ako všetky ostatné deti a večer pomocou dôvtipu a úžasných schopností bojujú proti
zločinu. Pyžamasky vyrážajú do akcie!

Lili Vetroplaška cestuje s rodičmi a kamarátom
Izaiášom k moru. Mama by si želala obyčajnú
dovolenku s normálnou rodinou. Nikto si nesmie
všimnúť, že sa Lili vie rozprávať so zvieratami. Jej
tajomstvo musí zostať skryté. V Severnom mori sa
však objavia delfíny. Pre hluk veľkých zaoceánskych
lodí sa odklonili od svojho kurzu. Studenú zimu
v Severnom mori by nikdy neprežili! Lili Vetroplaška
si neoddýchne ani teraz.

Svetluška Saška
Vogel Kirsten
Weber Susanne
Ahoj, ja som Saška. Celým menom Saška Svetlušková. Nie som svetluška iba podľa priezviska,
som skutočná svätojánska muška. Cez deň spím
a večer, keď sa zotmie, vstávam. Svietim v noci v
našom lese a veľmi sa túžim naučiť lietať. Pri tom
sa dajú zažiť tie najkrajšie dobrodružstvá... Vyberte
sa s nami sprevádzať Sašku a jej kamarátku vážku
Vierku počas ich úžasných nočných zážitkov.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Séria

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Séria

Obrázkova
kniha

Beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

64

Disney

5

9788025244395

5,99 €

Obrázkova
kniha

Beletria
pre deti

163 × 234 mm
viazaná

72

5

9788025243800

5,99 €

Literatúra
pre dievčatá

Beletria
pre deti

125 × 190 mm
viazaná

192

Silvia
Ivanidesová

Lili
Vetroplaška

Máša a medveď - Nová
zlatá kniha rozprávok

Kolektív

Kolektív

Tešte sa na Vianoce spolu s obľúbenými hrdinami
z rozprávok podľa filmov spoločnosti Disney! Každý
deň, ktorý do Vianoc zostáva, si prečítajte jeden
klasický príbeh z tohto nevšedného adventného
kalendára. S každou rozprávkou bude Štedrý deň
bližšie a bližšie!

Práve vychádza zlatá kniha rozprávok s trinástimi úplne novými zábavnými príbehmi o Máši
a medveďovi. Dozviete sa, ako Máša opatrovala
vlčie dvojčatá, ako pomocou hudby udobrovala
rozhádané medvede, ako sa tešila na vianočné
darčeky, prečo nemohla zaspať, ako pomohla
strateným mimozemšťanom, ako sa jej darilo na
rybačke či pri golfe a veľa, veľa ďalšieho. Zábava
s Mášou totiž nikdy nekončí!

Žáner

Sekcia

Formát

Obrázkova
kniha

Beletria
pre deti

350 × 540 mm
viazaná

Počet strán

Séria

612

Vek

Disney

4

ISBN
9788025243589

Vek

ISBN

8 9788056607251

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

7,99 €

Dobrodružstvo

Beletria
pre deti

175 × 245 mm
viazaná

názov

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

24 ,99 €

Obrázkova
kniha

Beletria
pre deti

140 × 190 mm
viazaná

320

5

9788025244012

13,50 €

Počet strán Ilustrácie
128

dátum vydania

Matos
Martina

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Silvia
Ivanidesová

5

9788056607305

11,99 €

ean

Princip stínu + CD

2. 10. 2018

19,49 EUR

Velmi osobní kniha o zdraví

5. 10. 2018

16,49 EUR

Labková patrola - Labky zachraňujú sviatky

19. 10. 2018

8,99 EUR

Tajomné kráľovstvo 2 – Údolie jednorožcov

19. 10. 2018

5,99 EUR

Oliver - kocúr, ktorý zachránil Vianoce

26. 10. 2018

11,99 EUR

Svrček a mravce

26. 10. 2018

5,99 EUR

Labková patrola 5-minútové rozprávky

Petr a Lucie

Warcross

Rolland Romain

Lu Marie

Kolektív

Kolektív

Hui, Dui a Lui, synovci strýka Držgroša a hrdinovia známeho televízneho seriálu pre vás
pripravili túto skvelú príručku, ktorá vám pomôže v bežnom živote, ale aj pri riešení tých
najneuveriteľnejších záhad. Naučí vás, ako sa
orientovať bez kompasu, zbaviť sa otravného
hmyzu či vyrobiť si skvelú masku. Nechýba ani
zopár dobrých rád, ako slušne stolovať. A to nie
je všetko! Knižka je plná ďalších zaujímavých
informácií, tipov a návodov podaných svižne
a s humorom.

Pripojte sa k roztomilým psíkom z Labkovej patroly a zažite s nimi dobrodružstvá, huncútstva
aj tímovú spoluprácu! V tejto knižke nájdete
vzrušujúce príbehy o mimozemšťanoch, džinoch, pokladoch i záchranných akciách. Príbehy
prečítate nahlas asi za päť minút, je to teda aj
ideálne čítanie pred spaním.

Právě letos uplynulo sto let od konce první světové války, na jejímž konci se odehrává děj novely
Petr a Lucie, která vábí čtenáře již od svého prvního vydání. Milostný příběh dvou mladých lidí
– naivního kluka pocházejícího z lepších poměrů
a zkušenější dívky, která ví, co život obnáší, ale
zároveň umí z celého srdce milovat – i po sto
letech působí tak živě, že by se mohl stát i dnes.

Herní fenomén Warcross je pro některé únikem z
reality, jiní si díky němu přijdou na slušné peníze.
Hackerka Emika je na mizině. Aby si přivydělala,
zariskuje a nabourá se do mezinárodního turnaje ve
Warcrossu. Jenže omylem se ocitne ve středu dění
a přes noc se stane celebritou. Dokonce dostane od
tajemného tvůrce Warcrossu nabídku, která se neodmítá. A tak Emika zamíří do Tokia, kde odhalí spiknutí, které by mohlo mít nedozírné následky.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Populárno náučné pre deti

125 × 188 mm
viazaná

300

8

9788025243381

13,99 €

Obrázková
kniha,

Beletria
pre deti

205 × 285 mm
viazaná

152

6

9788025243794

12

Vychádza 2. 10. 2018

Disney - Príručka
mladých svišťov

Obrázková
kniha,

cena

Dotlače

Disney - Adventný
kalendár rozprávok

Vychádza 26. 10. 2018

Vychádza 26. 10. 2018

Od rozprávky
k rozprávke - Dumbo

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

10,99 €

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

130 × 200 mm
viazaná

96

Tomáš Havel

12

9788075446343

7,99 €

Literatúra pre
dievčatá

Beletria
pre deti

145 × 205 mm
viazaná

368

14

9788075446374

14,49 €
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Amatka

Skleněný pokoj

Latiff Robert H.

Hannah Susan

Tidbeck Karin

Mawer Simon

Autor v této knize líčí, jak se mění způsob vedení
války a jaké zbraně budeme používat, snaží se však
také popsat důsledky dotyčných změn a to, co bude
v budoucnu znamenat být vojákem. Jsou si vedoucí
politici dostatečně vědomi důsledků nových metod
vedení války? Složitý a neustále se vyvíjející svět
ozbrojených střetů a nejmodernější techniky vyžaduje, abychom problémům, jimž budeme čelit,
věnovali větší pozornost dřív, než bude příliš pozdě
na to je mít ještě pod kontrolou.

Věděli jste, že bolesti hlavy, jejich nástup a průběh
může ovlivňovat mnoho faktorů, přičemž jedním
z nejčastějších je složení jídelníčku nemocného?
Tato kniha vám přináší návod na to, jak ho upravit,
aby bolesti hlavy přestaly omezovat. Autoři staví
na teorii, že bolesti hlavy mohou být v mnoha případech zapříčiněny vysokou hladinou histaminu
v těle a jeho nesnášenlivostí. Na základě tohoto
předpokladu pak sestavují jídelníček s nízkou hladinou histaminu a nabízejí vám více než 150 receptů
pro každý den.

Vanja přijíždí do chladné, nehostinné kolonie
Amatka, aby pro svého zaměstnavatele shromáždila informace o hygienických návycích tamějších
obyvatel. Ihned po příjezdu však vycítí, že v Amatce
se děje něco podivného. Když narazí na neklamné
známky toho, že kolonii hrozí zkáza, pustí se na
vlastní pěst do velmi riskantního zkoumání. Podmanivý a velmi originální román o svobodě, lásce
a tvořivosti vyprávěný strhujícím a neotřelým literárním hlasem.

Vysoko nad Brnem ční zázračný dům. Postaven na
míru židovsko-křesťanskému novomanželskému
páru vyzařuje bohatství, sebevědomí, krásu a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než do země vstoupí
nacistické vojsko a majitelé musí opustit vilu i zemi.
Román, jenž na pozadí životních osudů majitelů
vily zrcadlí tragédii celého českého národa, byl v
létě roku 2009 nominován na prestižní cenu The
Man Booker Prize.
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Military

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

176

18

9788026421382

9,99 €

Alternatívna
medicína

Zdravie
a životný štýl

167 × 225 mm
brožovaná

336

18

9788026421450

19,99 €

Sci-fi

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

152

Lukáš
Novák

15

9788074736988

9,99 €

Podivuhodný svět Zdeňka
Buriana

Zuzanka a její svět

Trnitá řeč

Přibík Jaroslav

Bardugo Leigh

Neff Ondřej
Walica Rostislav

Komiks Zuzanka a její svět patří k zásadním
milníkům domácího komiksu, který byl ve
své době nesmírně úspěšný u čtenářů. Nad
jeho tvorbou se setkali dva nepřehlédnutelní
autoři – scenárista Jaroslav Přibík a kreslíř
Bohumil Konečný –, kteří do českého obrázkového seriálu poprvé (a na dlouhou dobu
naposledy) vnesli žánr romantické vztahové
ságy. Příhody sličné kadeřnice a jejího milého
reflektují dobu svého vzniku na přelomu let
1947 a 1948, osudových pro naši republiku.

Vydejte se do krajiny kouzel, kde vládne temná magie.
Protéká tudy neposlušná řeka a minout vás může poslušná bouře. Přihlížejte pokoutním obchodům sjednaným pod rouškou noci. Vstupte do měst, ve kterých
straší, a do lesů, ze kterých nevede cesta ven. Přečtěte
si příběhy o mluvících zvířatech a oživlých figurkách z
perníku. V temných pohádkách je totiž možné úplně
všechno. Za každým rohem číhá zrada, pomsta, obětování, ale i láska...

Monografie geniálního českého malíře přináší poprvé
pohromadě a ve výjimečné reprodukční kvalitě veškeré
dostupné ilustrace, jimiž Zdeněk Burian doprovázel česká a slovenská vydání románů Julese Verna. Ilustrace z
valné většiny vznikaly v mistrově nejlepším tvůrčím období od poloviny třicátých do konce čtyřicátých let 20.
století a skládají se v triumfální soubor, který překvapí
sběratele a nadchne čtenáře Julese Verna i dobrodružné
literatury vůbec.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Umenie
a kultúra

242 × 332 mm
kombinovaná

416

Burian
Zdeněk

15

9788025909249

63,90 €

Komiks

Komiks

280 × 195 mm
kombinovaná

80

Konečný
Bohumil

16

9788025909720

28,49 €

Fantasy

Beletria
pre deti

160 × 235 mm
viazaná

Osm múz mého života
Koutecký Josef
Riebauerová Martina

Milatová Růžena

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných
setkání u ranní kávy s profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie.

Kuchařka určená všem, které postihlo onemocnění slinivky. Autorka vychází ze svých letitých
odborných zkušeností, věnuje se výběru potravin, technologii při přípravě pokrmů i jejich
nutriční hodnotě.
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130 × 200 mm
viazaná

384

Lukáš
Novák

18

9788074737015

15,99 €

Vzpoura mozků 3:
Odysseus komiks

Výtvarné
umenie

Kuchařka při onemocnění
slinivky

Žáner

pre
Historická próza Beletria
dospelých

Počet strán Ilustrácie
272

Kipin
Sara

Vychádza 5. 10. 2018

Vychádza 2. 10. 2018

Život bez migrény

Vychádza 2. 10. 2018

Války budoucnosti

Šorel Václav
Začátek příběhu Vzpoury mozků spadá do let 1977–
1979, kdy komix postupně vycházel v časopise ABC
mladých techniků a přírodovědců. V 80. letech pak
dvojice Šorel-Kobík navázala pokračováním Galaxia.
Nyní vychází třetí díl s názvem Odysseus. Kresby se
ujal Jiří Petráček, také dlouholetý spolupracovník
Václava Šorela.

Preklad

Vek

Julie
Žemlová

14 9788025338766

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner
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16,49 €

Sci-fi

Young
adult

210 × 297 mm
viazaná

56

Petráček Jiří

12

9788075971845

12,99 €

Vymazat Garrarda
Conleyho

Křehké životy

Conley Garrard

Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších světových
kardiochirurgů, který v této knize strhujícím způsobem popisuje nejpozoruhodnější a nejdojemnější
případy, na nichž ve své kariéře pracoval. Nabízí výjimečné nahlédnutí do někdy opojného, jindy tragického světa kardiochirurgie a dává tušit, jaké to
je, mít v rukou něčí život nebo smrt. Se zatajeným
dechem budete číst neuvěřitelné příběhy. Stephen
Westaby mnohokrát posunul hranice kardiochirurgie a v průběhu své pětatřicetileté kariéry zachránil
stovky životů.

Westaby Stephen

Skrze návodných Dvanáct kroků církevního programu
založených výhradně na studii Bible měl být mladý
spisovatel Garrard Conley schopen objevit svou heterosexualitu, stát se ex-gayem, očistit se od nečistých
tužeb a posílit svou víru v Boha, aby odčinil své hříchy. Navzdory trýznivé a mnohdy brutální cestě, kterou si musel projít, však našel sílu a pochopení, aby
namísto nesmyslné „léčby“ začal hledat své vlastní já
a odpuštění.
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Poznanie

Ostatné

145 × 205 mm
brožovaná

96

15

9788076010284

6,99 €

Poznanie

Ostatné

130 × 200 mm
viazaná

208

15

9788076010291

10,79 €

Životopis

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

368

15

9788075971838

14,49 €

Triler

Beletria pre
dospelých

167 × 225 mm
brožovaná

256

18

9788026421399

14,49 €

14
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Drda Adam
Život za normalizace nebyl idylický. A idylické nebyly ani životní příběhy těch, kdo se normalizování
bránili, a dokonce ani oněch aktivních normalizátorů. Režim usiloval především o to, aby každý
pocítil sociální jistoty, ale zároveň aby ani na chvíli
nezakusil pocit svobodného občanství. Druhá kniha, která vznikla podle cyklu ČT „Příběhy 20. století“, opět popisuje mnohdy dramatický život v době
husákovské normalizace.

Ladislav Zibura: Sebrané
pěškopisy (trojbox)

Vaše tváře zla

Nepřemožitelný

Puskely Martin

Lem Stanislaw

Zibura Ladislav

Během jednoho dne a noci roku 1998 se v rakouském Linci střetávají a míjejí čtyři muži: vyhořelý
učitel, lékař a zároveň politický kariérista, chladnokrevný šéf zločineckého gangu a policista. Každý
z nich sleduje své zájmy a bojuje při tom se svou
představou morální soudržnosti. Ale je tu ještě někdo jiný, kdo se ocitá v samotném středu událostí,
do jejichž běhu ovšem na rozdíl od ostatních nemá
možnost promluvit…

Hvězdolet Nepřemožitelný, vedený veteránem
kosmických letů Horpachem a jeho zástupcem
Rohanem, přistává na neznámé planetě, kde má
za úkol vypátrat ztracenou sesterskou loď Kondor.
Průzkum planety ale nabere nečekaný směr, když
je posádka napadena záhadným organismem v podobě černého mraku, s nímž si nedokážou poradit
ani nejmodernější lidské stroje. Následkem útoků
navíc astronauti přicházejí o rozum, a tak se celá
mise ocitá v ohrožení…

Rádi objevujete a sníte o dalekých cestách? Vydejte se za svobodou ve společnosti Ladislava Zibury.
Mladý autor chodí pěšky světem, tráví čas s hodnými lidmi a pátrá po dobrodružstvích. Své cesty líčí
s nadsázkou, humorem a nakažlivým optimismem.
Ziburovy knihy jsou díky tomu svědectvím o půvabu svobody a kráse života na cestách. Zasněte se u
nich a nechte si vyprávět příběhy ze světa mnohem
lepšího, než je ten v televizi. Dárkový trojbox: 3
knihy + pexeso.
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Žáner

Česká história

História
a military

210 × 295 mm
viazaná

224

15

9788074480805

16,49 €

Cestopisné
monografie
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Žáner

896

Tomski & Polanski

12

9788026508137

35,90 €

Spoločenský román

Beletria pre
dospelých

135 × 200 mm
viazaná

400

18

9788074737008

14,49 €

Sci-fi

205 mm
Cestovanie 145 ×BOX

Sekcia

Formát

Počet strán Ilustrácie

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Malík
Milan

200

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Pavel Weigel,
Michaela Kaiserová 15 9788025909713

Makléř

Odprezentuj

Hrad orlů

Hodina vlků

Kodýdek Martin

Hrkal Marek

Felton Mark

Bergman Ingmar

Obyčejný mladík z Valašska, který od dětství snil o úspěchu, se po vysoké škole rychle šplhá na vrchol v prestižní burzovní firmě. Proniká však do prostředí, kterému
vládne strach, stres, chamtivost a kde jediným měřítkem jsou peníze. Odhalte praktiky i vztahy burzovního
světa a začtěte se do příběhu o českých „vlcích z Wall
Street“ s napínavou krimi zápletkou.

Okouzlete publikum neotřelými slajdy, přesvědčte
obchodní partnery pomocí dat, přitáhněte pozornost
posluchačů poutavým příběhem. Naučte se vytvářet
prezentace, díky kterým vystoupíte z řady.

Druhá světová válka, boje na africké frontě. Díky Rommelovým počátečním úspěchům se v zajetí ocitá mnoho vysokých důstojníků britské armády včetně několika
generálů. Jedna ze zajatých skupin je internována ve
fašistické Itálii, konkrétně v přísně střežené věznici na
hradě jménem Vincigliatta. Jsou to prominentní vězni,
esa v rukávu samotného Mussoliniho. Ale nepodceňujte odhodlané britské vojáky a jejich touhu po svobodě.
Zdá se to nemožné, ale naděje nikdy neumírá. Jeden
z největších příběhů války začíná.

Existenciálně psychologické povídky, kterým dominuje téma mezilidských vztahů, zejména partnerských, vycházejí z Bergmanových stejnojmenných
filmů. Hodina vlků, Hanba, Náruživost patří k ostrovní trilogii označované podle místa natáčení, kde
slavný režisér strávil podstatnou část svého života.
Poslední povídka Ze života loutek rozpracovává téma
manželského života a je považována za pendant ke
slavným Scénám z manželského života.

11,99 €

Vychádza 9. 10. 2018

Vychádza 9. 10. 2018

Vychádza 5. 10. 2018

Normalizované životy II
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Novela

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

224

15

9788026508120

11,99 €

Non-fiction

Kariéra
a osobný rozvoj

167 × 225 mm
brožovaná

224

15

9788026508106

16,49 €

Military

História
a military

145 × 205 mm
viazaná

280

16

9788026421429

14,49 €

Poviedky

Beletria pre
dospelých

180 × 230 mm
viazaná

352

Zbyněk
Černík

18

9788074736971

14,49 €

Vizionáři B1/B2

Železnice v srdci Evropy

Imagine

Harris Sabrina D.

Schrötter Josef

Ono Yoko

V knize najdete příběhy šestnácti úžasných
mužů, kteří dokázali odhadnout budoucnost a
ovlivnit tím životy nás všech. Publikace je určena
pro mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří se
rádi učí nebo si procvičují cizí jazyk čtením. Český
překlad na protější straně umožní čtenáři zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně porozuměl. Audionahrávka, na níž příběhy vypráví
rodilá mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách
nakladatelství.

Kulaté výročí založení Československa je spojeno s
dalším významným milníkem, a to vznikem státních
drah, které hrály důležitou roli v rozvoji nově vzniklé
republiky. Tato výpravná kniha se stovkami nádherných ilustrací bude vaším průvodcem stoletou historií naší železnice - od jejich počátků až do dnešních
dnů. Seznámíte se s vývojem lokomotiv i s legendárními vlaky. Dozvíte se, jak se v průběhu doby měnily
stejnokroje, jak se vyvíjelo řízení železnice i jak vznikaly nové železniční uzly.

Jaký příběh stojí za vznikem slavného alba
Johna Lennona Imagine? Kdo se na legendární
desce podílel a jak všichni aktéři na natáčení
vzpomínají? Vstupte do soukromého archivu
Yoko Ono, objevte nikdy nezveřejněné fotografie
i rozhovory s lidmi, kteří na desce či stejnojmenném filmu zanechali svou stopu a zavzpomínejte tak život a tvorbu jednoho z nejvlivnějších
hudebníků 20. století.
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Žáner

Dvojjazyčné
knihy

Jazyky

145 × 205 mm
brožovaná

120

Chytráčková Kamila

12

9788026613268

9,99 €

Technika &
doprava

16

Sekcia

Formát

× 280 mm
Auto - moto 210viazaná

1918 - Rozpad RakouskaUherska a vznik
Československa
Rychlík Jan
Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik Jan Rychlík sleduje rozpad
habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních
aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích
národů. Ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém
monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit
své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy
byly neřešitelné.
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Žáner
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144

Fultner Bohuslav

12

9788026421412

16,49 €

Film, hudba

Umenie
a kultúra

308 × 240 mm
viazaná

320

12

9788026419815

39,90 €

História
odborov

História
a military

165 × 240 mm
viazaná

232

15

9788074299889

16,49 €
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Deník rostoucího bříška

Hvězdy NHL 2019

TGM

Bartáková Nikola

Trojanová Barbara

Kolektív

Kovářová Amálie

Existuje mnoho důvodů, proč se lidé zdráhají začít
na sobě pracovat. A přitom stačí tak málo: srozumitelné vedení. Kniha Postav si svou postavu vám
ho poskytne. V první části se dozvíte, jak si skládat
jídelníček, pokud chcete, aby váš organismus pracoval, jak má, a neukládal přebytečný tuk. Druhá
část vám poskytne podrobný popis cvičení, která
zvládnete kdekoli a nepotřebujete k nim víc, než
vlastní tělo. Tato cvičení jsou poté nakombinována
do tréninkových celků, které tvoří tříměsíční cvičební program.

„Báječně si to užiju, nebudu nic řešit. Celé těhotenství budu vypadat absolutně božsky, přiberu jen
trošku a jen bříško.“ Máš jasný plán na příští měsíce, protože z tebe žádná vycukaná těhule nebude.
Kdyby ses ale náhodou, fakt čirou náhodou, přistihla, jak bulíš u seriálu, na který nikdy nekoukáš,
smrdí ti i zubní pasta, jíš syrovou mouku a uvažuješ
o odstřelu nastávajícího tatínka… taky super. Vítej
v klubu! Je nás tu už dost, držíme ti místo!

Nenechte si ujít vyprávění od předních českých novinářů věnujících se NHL, nejprestižnější hokejové
lize na světě! Nakladatelství EGMONT připravilo tradiční ročenku o nejlepší hokejové soutěži zahrnující
portréty 70 hvězd NHL, 10 elitních trenérů, informace o všech českých a slovenských hokejistech
v sezoně 2017/18 i kompletní statistiky a tabulky
této sezony NHL!

V knize sledujeme cestu Tomáše Garrigue Masaryka, zjišťujeme, jak se v různých životních etapách
vyvíjejí jeho názory, postoje a jaké hodnoty zastával. Připomeneme si události, jež ovlivnily společenské dění před vznikem Československa a kterých
byl Masaryk součástí. Kniha nabízí prostřednictvím
osobnosti, jakou byl Masaryk, komplexní pohled na
společenské proměny a politická rozhodnutí, která
nás ovlivňují dodnes.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Moderná žena

Zdravie
a životný štýl

164 × 225 mm
brožovaná

240

12

9788026421467

14,49 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

144

15

9788026421573

7,99 €

Šport

Hobby

210 × 297 mm
viazaná

144

12

9788025244340

14,49 €

Komiks

Komiks

210 × 297 mm
viazaná

104

Šrédl Petr

9

9788026421627

16,49 €

Myšlenky v obraze

Prokletí horské dívky

Záškodník

Proti proudu řeky

Hu Barbora

Carpenterová Emily

Gross Andrew

Šachová Miloslava

Barbora Hu je zkušená instruktorka jógy, vystudovaná
indoložka a kulturoložka a autorka několika článků a
knih o józe. V této knížce přináší soubor krátkých zamyšlení na motivy jógové filosofie a psychologie, které
člověka podněcují k sebereflexi a vyzývají k přemýšlení
o životě a možnostech, jak ho žít. Inspirativní texty doprovází abstraktní akvarelové ilustrace výtvarnice Aliny
Shupikové.

Altheu Bellovou trápí předčasná, tragická smrt
matky. Když se vrací po detoxu do svého domova v
Alabamě, nečeká, že ji otec a bratr uvítají s otevřenou
náručí. Ale nepočítala ani s tím, že ji rovnou nechají
zavřít do léčebny pro duševně nemocné. Postupně si
začíná uvědomovat děsivou paralelu s jejími předky,
pro které znamenaly třicáté narozeniny rozsudek
smrti. Vydavá se proto na cestu poznání, během níž
se musí pokusit odhalit pravdu o minulosti své rodiny
a o temné kletbě. Ale moc času nemá...

Druhá světová válka zuří na všech frontách. Kurt Nordstrum, inženýr z Osla, se rozhodne změnit svůj život a
stane se součástí protinacistického odboje. Po tragické
ztrátě snoubenky uprchne do Velké Británie, kde se
podělí o své znalosti tajného německého projektu,
který probíhá v Norsku. Spojenci jsou jeho informacemi
zděšeni a rozhodnou se rychle jednat. Kurt podstoupí
vojenský trénink a je se speciálním týmem vyslán na sebevražednou akci s jediným úkolem - zabránit nacistům
v sestrojení atomové bomby.

Purkrabí tajemného Karlova hrádku marně vyhlíží
císaře Karla IV. Čas neúprosně běží a hrad zasáhne série podivných úmrtí. Obětí stále přibývá a tragédie se
nevyhne ani rodině purkrabího. Má vše na svědomí
záhadný muž v černém, kterého se obyvatelé hradu i
podhradí bojí a o němž nikdo netuší, odkud se vzal?
A proč chce vidět všechny mrtvé a umírající výměnou
za uzdravení nemocných? Je snad on samotná smrt?
Historický román, v němž se prolíná skutečnost s
fikcí.
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Žáner

112

Shupiková Alina

15

9788026713050

7,99 €

Svetová
beletria

Kariéra
105 × 148 mm
Osobný rozvoj a osobný
rozvoj viazaná

Vychádza 16. 10. 2018

Vychádza 23. 10. 2018
Vychádza 19. 10. 2018
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352

David Sajvera

15

9788075971852

14,49 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

376

15

9788026421436

16,49 €

Historická
próza

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

304

16

9788026713081

10,79 €

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Fitness recepty

Světový atlas whisky

Švecová Michaela

Broom Dave

Chcete se stravovat zdravěji, ale nevíte jak na to?
Hledáte tipy na zdravá a chutná jídla z běžně dostupných surovin? Vyzkoušejte některý z téměř
sto snadných receptů a budete se cítit skvěle!
Všechny jsou plné bílkovin, zdraví prospěšných
tuků, obsahují minimum cukru, a hlavně výborně chutnají. Kromě srozumitelně popsaných
postupů naleznete v kuchařce také přehledné informace o době přípravy, náročnosti a nutričních
hodnotách. Dobrou chuť!

Představujeme vám rozsáhlého průvodce světem whisky od oceňovaného autora, Dava
Brooma. Nečekejte žádné suché analýzy palíren nebo značek. Dave vás provede světem
whisky, palíren, chutí a vůní tohoto úžasného
nápoje tak, že budete mít pocit, že jste přímo na místě. Objevte svět i příběhy palíren
a whisky ve Skotsku, Irsku, Japonsku, Kanadě, ale
i v Austrálii nebo Jižní Americe. Stranou nezůstaly
ani bourbony z Kentucky nebo whiskey z Tennessee. Kniha je doplněná o nádherné fotografie.

Prach, který se snáší
ze snů

Dokonalá kořist

Bernieres Louis de

Edinburgh se stává evropskou metropolí hrůzy.
Uprostřed hudebního festivalu rozetne ostrá čepel
břicho charitativnímu pracovníkovi. V mnohatisícovém davu si vraha nikdo nevšimne. Nedlouho poté je
na dně popelnice nalezena učitelka z mateřské školky,
uškrcená vlastní šálou. Policie nezná motiv a nemá ani
žádné stopy – dokud se po městě nezačnou objevovat
podezřelá graffiti. Vrah jimi totiž oznamuje svou další
kořist... a čím je nevinnější, tím lépe.

Fieldsová Helen

Na začátku dvacátého století vyrůstá Rosie McCoshová se svými třemi sestrami v idylické domácnosti v
Kentu. Čas nevinnosti a dětských her ovšem přeruší
válka. Před mladou Rosie leží cesta plná nástrah:
ucházejí se o ni dva muži a její smysl pro povinnost a
touha žít naplno ji ve válečných letech přivádějí do situací, na které jako venkovská dívka není ani zdaleka
připravená. Dokážou ona a její sestry začít nový život
na troskách zničeného světa?
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Moderné
kuchárske knihy

Zdravie
a životný štýl

210 × 247 mm
viazaná

208

18

9788026421405

16,49 €

Ostaté

Hobby

241 × 294 mm
viazaná

336

18

9788026419839

39,90 €
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Vychádza 16. 10. 2018

Vychádza 12. 10. 2018

Postav si svou postavu

Knižné novinky Október 2018

Žáner
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Formát

pre 130 × 200 mm
Román Beletria
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie
464

Lédlová
Dana

Preklad
Viktor Janiš

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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16,49 €

Žáner

Sekcia

pre
Detektívka Beletria
dospelých

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

130 × 200 mm
viazaná

464

Nela Knapová

15

9788025909737

15,49 €

19

Vychádza 16. 10. 2018

Chlapec a hvězdy

Saint-Exupéry Antoine de

Seifert Jaroslav

Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné
intenzitě a hloubce, do níž Saint-Exupéry postupně
proniká neustálými návraty k základním tématům
lidské existence – lásce, přátelství, věrnosti, službě,
společenství a tvorbě. V dnešní době, tak poznamenané rozptýleností, spěchem a přebytkem slov
a obrazů, zakrývajících vnitřní prázdnotu, zní poselství Citadely zvláště aktuálně. Kniha významného francouzského autora vychází již v 6. vydání.

Jedna z nejkrásnějších sbírek Jaroslava Seiferta, jež
hluboce ovlivnila zejména mladé čtenáře.

Žáner
Svetová
beletria

Sekcia

Formát

Puberťák. Jak se
nezbláznit a přežít

Tak chutná hygge

Mandausová Klára

Ve své třetí kuchařce se foodblogerka Coolinářka
zaměřila na rychlé a chutné večeře. A aby byl
zážitek z jídla dokonalý, propojila své recepty
s dánským konceptem hygge. V čem vlastně hygge spočívá? Je to pocit teplého domova, bezpečí,
sounáležitosti a štěstí. Jsou to chvíle, které trávíte
s blízkými lidmi. Je to stůl osvětlený svíčkami
a skvělé jídlo na něm. Nechte se inspirovat a zažijte
kouzlo okamžiku i u vás doma.

Vychádza 19. 10. 2018

Citadela

Vašková Svatava

Jednou ráno se probudíte a je tam. Podivný tvor,
kterého nastrčili za vaše děťátko. Má stejné pyžamo a dává si vlasy za ucho stejně jako váš původní
potomek. Kdo to ale, do háje, je? To individuum je
VAŠE dítě, jen právě překročilo linii neútočení. „Klid
matko!“ Na tuhle odpověď si koukejte rychle zvyknout. Ještě včera to bylo zlatíčko, pro které maminka představovala nejvyšší autoritu, a najednou je tu
tahle cizí drzá bytost!
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440

Věra Dvořáková

15

9788076010307

16,49 €

Poézia

Poézia

106 × 146 mm
viazaná

80

15

9788076010314

7,99 €

Detektívka

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

128

15

9788026421498

7,99 €

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy

200 × 252 mm
brožovaná

176

10

9788025338858

14,49 €

Beletria pre 130 × 200 mm
dospelých
viazaná

Orlové v bouři

Atomka

Město ztracených

Mendoza Eduardo

Kane Ben

Thilliez Franck

Armstrongová Kelley

Tři obyčejní Barceloňané – tři neobyčejné příběhy pohnutí mysli. Eduardo Mendoza sám napsal, že lidé vidí
jako svaté proto, jak se životem protloukají, jak zápolí
mezi lidským a božským bytím. Nejednou jim ublíží jejich bližní, nejednou sami způsobí bolest svým bližním.
Od vystavované velryby, přes domorodý kmen i hodiny
literatury ve vězení – autor s osobitým smyslem pro humor malé chvíle a malá gesta přetváří v prozření, která
mění životy mnohých dalších.

Při bojích s Germány ztratily římské legie své zástavy. Vydávají se tedy na trestnou výpravu, jejíž cíl je
jasný – získat zpět ztracenou slávu i zlaté orly. Při
neúnavných nájezdech unesou i manželku germánského velitele Arminia, pro něhož se tak boj s Římany
stává velmi osobní záležitostí. Vzdát se ale nehodlá
ani vrchní centurion Lucius Tullus. Dokáže překonat
všechna nebezpečí, porazit obrovskou armádu germánských kmenů a přežít?

Těsně před Vánoci je nalezeno tělo novináře v mrazáku. Stal se Christophe Gamblin obětí sériového vraha,
kterého sám odhalil? Jedná o stejného zabijáka, který
hodil své oběti do ledových alpských vod? Právě ve
sněhem pokrytých Alpách hledají Lucie Henebelleová a
Franck Sharko informace, které by je přivedly na vrahovu stopu. Objev Gamblinových poznámek je zavede až
na kliniku, která se specializuje na využití hypotermie
při operacích srdce. Jenže je vrah je už zase o krok dále...

Casey Duncanová vyšetřuje vraždy, sama však bojuje s temnou minulostí. Aby před manželem ukryla
svou přítelkyni, uprchnou do Rocktonu. Jenže město
uprostřed kanadské divočiny je útočištěm i pro
další ztracené existence. Místní šerif není z dalších
uprchlic nadšený, ale potřebuje od Casey pomoc s
vyšetřováním sériových vražd. Casey poznává místní
obyvatele a zjišťuje, že ne všichni sem utekli před nebezpečím. Naopak. Sami představují větší hrozbu...

Vychádza 23. 10. 2018

Nesvatí svatí

Vychádza 19. 10. 2018

Žáner

Vychádza 19. 10. 2018
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Žáner

208

Jana Novotná

15

9788074298127

11,59 €

Román

Beletria pre 120 × 190 mm
dospelých
viazaná
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Formát
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352

Jaroslava
Hromadová

15

9788074299896

14,49 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

400

Jiří Žák

15

9788075971821

14,49 €
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dospelých
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130 × 200 mm
viazaná

400

Martina Šímová

15

9788076010338

14,49 €

První dojem

Ani ryba, ani rak

Dvůr mrazu a hvězd

Zvíře zrozené z noci

Bernardes da Silva Lenka
Čenský Jan

Valina Ondřej

Maasová Sarah J.

Onyebuchi Tochi

Určitě znáte slovní spojení „hodit flintu do žita“ či „držet palce.“ Možná ale nevíte, že jde o ustálená slovní
spojení – idiomy. Idiomatická spojení mají často v
daném jazyce více variant, velmi často je však najdeme i napříč různými jazyky. Autor knihy dohledal
k českým idiomům nejbližší ekvivalenty v oficiálních
jazycích Evropské unie a sestavil tuto humorně-naučnou knížku, která pobaví a zároveň umožní proniknout lépe do studia cizích jazyků.

Feyre, Rhysand a jejich nejbližší přátelé pracují na
obnově Nočního dvora i válkou zničené země. Ačkoli lidské královny i vílí vládci kují pikle, ve Velarisu
alespoň na chvíli nastala sváteční atmosféra. Blíží
se totiž oslavy zimního slunovratu. A právě v okamžicích klidu a míru se ukáže, že některé rány ještě
nejsou úplně zahojené… Feyre čeká dlouhá cesta
plná napětí, vášně, intrik a politikaření, než opravdu
zavládne mír.

V městě Kos působí mágové, kteří mají moc oprostit
hříšné lidi od jejich hříchů a vytáhnout jim je z těla.
Hříchy pak na sebe berou podobu zvířat inisis. S bojují mladí pojídači hříchů. Taj je z nich nejsilnější, a tak
je povolán, aby pozřel hřích příslušníka královského
rodu. Tím však pronikne do nitra temného spiknutí
a musí bojovat, aby zachránil princeznu i svůj život.

První dojem rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu. Vzniká během pár vteřin při seznamování a ovlivňuje, co si o vás lidé pomyslí. Zkušená
dvojice lektorů vám vysvětlí pravidla etikety,
komunikace i vystupování, a hlavně vás naučí,
jak být sami sebou. Jan Čenský vás seznámí
s řečí těla, jež často řekne víc, než byste si přáli.
S Lenkou Bernades se naučíte pracovat se svým
charisma a pochopíte jednoduché principy práce
se svým šatníkem.

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Kariéra

Kariéra
a osobný rozvoj

167 × 200 mm
viazaná

256

15

9788026508113

14,49 €

Slovná
zásoba

Jazyky

148 × 210 mm
brožovaná

112

Holečková Jitka F.M.

10

9788025338865

6,99 €

Fantasy

Beletria pre
mládež

130 × 200 mm
brožovaná

224

Ivana Svobodová

14

9788075446428

10,79 €

F antasy

Beletria pre
mládež

130 × 200 mm
viazaná

256

Jitka Ircingová

13

9788075446473

10,79 €
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Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk
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Atlas Obscura
Foer Joshua
Mortonová Ella
Thuras Dylan

Labyrint světa a ráj srdce

Žena z roku 1899

Ležák Zdeněk

Krčmář Milan

Ruiz Fran

Komiksová adaptace stěžejního díla Jana Amose
Komenského svým tradičním výtvarným i jazykovým pojetím ctí alegoričnost původního textu a
současně volí jazyk srozumitelný pro současného
čtenáře. Záměrem je přiblížit tento literární poklad
a jeho poselství lidem, které by původní text od
četby patrně odradil. Autoři se snažili, aby byl komiks zábavný a překypoval detaily, jimiž se může
čtenář bavit dlouhé hodiny. V závěru knihy je uveden plný text původního díla.

Kolik lidí zemřelo při vraždách v Kohnově mlýně?
Proč se zřítilo letadlo Antonína Peřiny? Proč Rusové
na konci války bombardovali nevinné civilisty? Tyto
a další otázky vás napadnou při čtení románu Žena
z roku 1899. Jednoznačné odpovědi asi nenajdete, ale zjistíte, že i malé město mohlo žít velkými
příběhy. Marie Janíková-Neumanová, nejstarší
žena světa, je sice fiktivní postavou, její osudy však
vycházejí z reálných událostí, které se staly v první
polovině 20. století na Třebíčsku.

David Bowie byl více než zpěvák, více než umělec.
Jeho vliv na moderní popkulturu je nesmazatelný.
Poznejte muže mnoha tváří, kontroverzní ikonu
hudebního světa i jeho alter ego Ziggyho Stardusta. Beletrizovaná biografie s fataskními ilustracemi
a surrealistickými motivy odráží to, co Bowie celý
svůj život představoval – směsici obrovského talentu, nápaditého stylu i křehké duše. Budete mít
pocit, že životní dráhu Bowieho posloucháte přímo
z jeho úst.

Je čas vylézt z ulity a vyrazit po nevyšlapaných
cestičkách. Vydejte se za zázraky přírody, bizarními
lidskými a přírodními výtvory i na tajemná místa
po celém světě! Vaší příští destinací může být třeba
kulovitý mikrostát – republika Kugelmugel, chrám
Churenji se sebemumifikovanými mnichy, nebo
jeskyně Waitomo s tisíci fluoreskujícími světluškami. Atlas Obscura představuje více než 600 nejkurióznějších míst světa, která prostě musíte vidět!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Ostatné

Cestovanie

175 × 265 mm
viazaná

480

15

9788026421641

47,90 €

Životopis

Hudba

175 × 254 mm
viazaná

168

15

9788026421689

16,49 €

Komiks

Komiks

297 × 370 mm
viazaná

64

Víšek Milan

15

9788026613299

51,90 €

Román

Beletria pre
dospelých

167 × 225 mm
viazaná

200

15

9788026421634

10,79 €

Dorty Chez Lucie

Už se vaří, má panenko!

Hodina mezi psem a vlkem

Srdce mluví

Lucie Dvořáková

Forman Matěj

Skácel Jan

Wade Cleo

Světem pečení dortů vás provede cukrářka Lucie Dvořáková, mimo jiné blogerka známá jako Chez Lucie. Vyzkoušejte recepty na neodolatený čokoládový dort s
citrusy, ořechový mocca dort, pěnové dortíky s tmavou
a bílou čokoládou nebo podzimní dort s hruškami pošíroavnými v červeném víně. Už se vám sbíhají sliny? A co
teprve až otevřete tuto kuchařku a uvidíte fotografie!
Nebojte se a pustete se do pečení. Díky přehledným
postupům, tipům a trikům zvládnete upéct nádherné
a rafinované dobroty i vy.

Na svých cestách potkal Matěj Forman, jeden z kapitánů divadelní lodi Tajemství, výtvarník a scénograf,
řadu lidí. Někteří s ním zasedli u jednoho stolu, někteří jej nechali vstoupit i do kuchyně. Díky kresbám,
na nichž Matěj Forman přímo během vaření zachytil
domácí receptury, a díky fotografiím Ireny Vodákové
u toho můžete být i vy, a vzdát tak hold kuchařům
a kuchařkám i lidské družnosti, k níž společné jídlo
patří a přispívá.

Moravský básník Jan Skácel se svým dílem zapsal do
srdcí čtenářů. Básnická sbírka Hodina mezi psem a vlkem pochází z tvorby 60. let, stejně jako Smuténka či
Metličky. Po vydání těchto děl byl básník zahnán do politického ústraní. Za své dílo byl oceněn až po roce 1989.

Úspěšná instabásnířka a jedna z padesáti nejvlivnějších žen Ameriky zažila hromadu srdcebolů. Od
rozchodů přes neúspěchy v práci až po rodinné karamboly. A tak začala tvořit, aby se při každém pádu
znovu postavila na nohy. Její knížka je plná inspirace
a pozitivních myšlenek, které vám pomohou znovu
se otřepat a postavit se na nohy, kdykoli vás přepadne smutek. Zalistujte si v ní pokaždé, když se bude
zdát vše ztraceno. Lepší nálada zaručena!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

EAN

Odporúčaná cena

Žáner

Moderné
kuchárske knihy

Kuchárske
knihy,

137 × 225 mm
viazaná

144

15

9788026421658

11,99 €

Cestopisné
monografie

Sekcia

Formát

Vychádza 23. 10. 2018

Vychádza 23. 10. 2018

Bowie: Ilustrovaný
životopis

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

176

Forman Matěj,
Vodáková Irena

12

9788025909782

19,99 €

Poézia

Poézia

106 × 156 mm
viazaná

64

15

9788076010345

7,99 €

Poézia

Poézia

130 × 200 mm
brožovaná

224

Romana Bičíková,
Zuzana Bičíková

12

9788075446459

11,99 €

× 255 mm
Cestovanie 240viazaná

Letecké katastrofy

Pokřtěni křížem

Použití síly

Tulák

Negroni Christine

Kočergin Eduard

Thor Brad

Petrie Nick

Fascinující zkoumání toho, jak lidé i technika mohou selhat a tato kritická selhání vedou k leteckým katastrofám. Tato kniha vás provede vyšetřováním těch největších i nejpodivnějších nehod,
od dob Amélie Earhartové až po záhadné zmizení
malajsijského boeingu letu MH 370. Pochopíte,
jak je důležité zjistit nejen proč a jak se katastrofa
odehrála, ale rovněž jaká opatření z ní vyvodit,
aby v budoucnu ke stejnému problému nedošlo.

Roku 1939 jsou Eduardovi rodiče zatčeni a jejich
dvouletý syn skončí v sirotčinci na Sibiři. Odtud se na
konci války, v pouhých osmi letech, rozhodne prchnout na západ do Leningradu, aby našel svou matku.
Během šestileté cesty se setkává s vojáky, žebráky,
pašeráky i uprchlými trestanci. Přežívá jen díky své
šikovnosti – prodává z drátů vyrobené profily Lenina
a Stalina. Každou zimu se nechává zavřít do jiného
sirotčince, vždy blíž a blíž západu…

Scot Harvath, agent tajné kontraktorské firmy Carlton Group, je opět v akci. A tentokrát nepůjde o nic
menšího než zastavit teroristy islámského státu!
Když moře vyplaví na italské pobřeží tělo vysoce
postaveného bojovníka ISIS, nastane v CIA panika.
Jak mohl uniknout naší pozornosti, co chtěl v Evropě
podniknout? Začínají se rýsovat hrozivé scénáře a čas
neúprosně běží. V kritických situacích je třeba volit ty
nejkrajnější prostředky řešení a Scot Harvath je pro
tyto úkoly jako stvořený...

Peter Ash se vrátil z války s jediným suvenýrem – bílým šumem – klaustrofobickým bzučením v hlavě,
což je následek post-traumatického stresu, který ho
přiměl strávit poslední rok života v ústraní. Z útěku
před civilizací Petera vytrhne zpráva o smrti přítele,
která ho donutí vyhledat manželku zesnulého mariňáka a pomoci ji s opravou zchátralé verandy, pod
kterou najde nejen kufr plný peněz...

Vychádza 26. 10. 2018

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Letecké
katastrofy

Technika
& doprava

145 × 205 mm
viazaná

248

14

9788026421719

14,49 €

22

Žáner

Sekcia

Formát

pre 130 × 200 mm
Román Beletria
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie
224

Hlavatá
Veronika

Preklad
Lukáš
Klimeš

Vek

ISBN

15 9788025909768

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

10,79 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

360

15

9788026421726

14,49 €

Triler

Beletria pre
dospelých

145 × 205 mm
viazaná

464

Jan Podzimek

15

9788075971920

16,49 €
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Šestá oběť

Díky za fíky

Panda v nesnázích

Hill Reginald

Harrisonová Tessa

Pawlowská Halina

Lukášková Markéta

V parném létě umí být Luton pěkně mrtvým
městem, a jediný pohyb tak lze vidět jen na hřišti
prominentního golfového klubu Royal Hoo. Zdá
se však, že prvotřídní pověst „Hoo“ je v ohrožení.
Jeden z předních členů klubu, Chris Porphyry, je
totiž nařčen z podvádění. Obrátí se proto na místní
soukromé očko, Joea Sixsmithe, který je více než
ochoten mu pomoci. Zanedlouho už je Joe na stopě
konspiraci, která začíná ztraceným míčkem a končí
vraždou…

V temných ulicích Whitechapelu se koncem 19. století neschovává jen bída, smrad, prostitutky a tolik
vyhledávané potratářství… Kdo ve skutečnosti
může za zmizení mladých dívek? Je to všechno práce nechvalně známého Jacka Rozparovače, který
je s touto londýnskou čtvrtí neodmyslitelně spjat?
Muž v dlouhém plášti a klobouku vraždí prostitutky, ale kdo má na svědomí vraždy, které nenesou
jeho podpis? A je vůbec nějaká žena v bezpečí?

Vždycky je lepší milovat než nechat se milovat.
O tom je tenhle příběh. Taky o tom, že se láska nedá
naplánovat, že někdo není romantik, ani když vidí
nejkrásnější místa na světě a že svět showbyznysu není taková džungle, jak se říká. I když se tam,
stejně jako na těch nejkrásnějších místech, někdy
dějí divné a snad i legrační věci. Volné pokračování
úspěšné knihy Díky za každé nové ráno.

Dvě mladé ženy, každá v jiných nesnázích, v jiné
době, a přesto mají tolik společného. Tereza,
přezdívaná Panda, se po rozchodu vrací domů.
Kromě složitého vztahu s mámou, psychických
potíží a mindráků má těžkou hlavu z diplomové
práce. Píše o neznámé hrdince Marii, člence třetího
odboje, která si v padesátých letech vedla deníky
a skrývala u sebe Terezina pradědečka. Tereza tak
zjišťuje, že jeho útěk přes hranice byl mnohem dramatičtější…

Žáner

Formát

Počet strán
156

Preklad

Vek

Miroslav Macek

15

ISBN
9788075971906

Odporúčaná cena

10,79 €

Žáner
Triler

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán

Preklad

400

Dina
Podzimková

Vek
15

ISBN
9788075971913

Odporúčaná cena

14,49 €

Žáner

Sekcia

Formát

Čítanie pre ženy

Beletria pre
dospelých

115 × 185 mm
viazaná

Počet strán

Vek

256

ISBN

15

Odporúčaná cena

11,99 €

9788026713067

Žáner
Román

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

304

Brůnová Lada

15

9788026713104

11,99 €

Beletria pre 115 × 185 mm
dospelých
viazaná

Černá linie

Kdo mě zabil?

Podbrdské ženy

Smuténka

Grangé Jean Christophe

Werber Bernard

Poncarová Jana

Skácel Jan

Bývalý šampion ve freedivingu Jaques Reverdi čeká
v malajském vězení na rozsudek. Je totiž brutálním
sériovým vrahem. Jeho krvavý příběh je ale tak
fascinující, že se pařížský novinář Marc Dupeyrat
rozhodne o něm napsat knihu. Spojí proto síly s
Elisabeth, studentkou psychologie, která o Reverdim píše diplomovou práci. Jenže Reverdi z věznice
unikne a pouští se po stopě své nové lásky – Elisabeth. Pro ni i Marca tak začíná opravdová noční
můra.

Gabriel Wells, úspěšný spisovatel, vynálezce
a milovník spirituálních záhad, se jednoho rána
probudí… mrtvý. Nechce se mu však věřit, že by
zemřel přirozenou smrtí. Tato domněnka se mu
velmi rychle potvrdí, a protože ho zvědavost jemu
vlastní neopouští ani po smrti, rozhodne se přijít
na to, kdo ho zabil. Společně s Lucy Filipini, mladičkým médiem, se pokoušejí objasnit tajemství
Gabrielovy smrti – ona v hmotném světě a on v
tom neviditelném.

Příběh o nelehkých lidských osudech v podhůří Brd na
pozadí událostí minulého století. Emílie zažije bolesti
války i nástup komunismu – ale možná ještě horší jsou
pro ni samota a odcizení, které pociťuje v manželském
životě. Také její dcera Jana se cítí zavržená, rodičovské
lásky zažila málo a sama ji neumí předat dál. Dokáže
poslední z podbrdských žen Johanka zlomit rodinnou
kletbu a zbavit se tíže samoty?

Smuténka patří mezi autorovy rané básnické sbírky
(1965). Sevřená, úsporná poezie, hluboce se zamýšlející nad láskou, krásou i tragédií lidského osudu.

Vychádza 30. 10. 2018

Vychádza 26. 10. 2018

Triler

Sekcia

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
brožovaná

Vychádza 26. 10. 2018

Řev motýlů

Vychádza 26. 10. 2018

Žáner
Triler

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

616

Jiří Žák

15

9788075971890

16,49 €

Triler

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
viazaná

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

400

Marcela
Štichauerová

15

9788075971951

14,49 €

Román

Beletria pre
dospelých

125 × 205 mm
viazaná

448

15

9788026713111

16,49 €

Poézia

Poézia

106 × 146 mm
viazaná

64

15

9788076010321

7,99 €

KDY?

Vyřeš to jako Sherlock

Laurieová Victoria

Ross Stewart

Maddie Fynnová má podivnou schopnost – na
čelech lidí vidí čísla. Teprve v den, kdy zemře její
otec, si však uvědomí, co znamenají. Znát datum
něčí smrti je ale spíš prokletí, než dar. Definitivně se to potvrdí v okamžiku, kdy potká mladíka,
jehož poslední den se nezadržitelně blíží. Po té,
co chlapec v den své smrti zmizí, obrátí se na
Maddie policie. Dívka se tak nechtěně zaplete do
pátrání po dalších zmizelých lidech, které odhalí,
že byli zavražděni...

Připadali jste si někdy jako Sherlock Holmes nebo
vás bavilo si na něj hrát? Otestujte své dedukční
schopnosti na geniálních hádankách. Prozkoumejte pětadvacet nových případů od autora Stewarta
Rosse a ponořte se do tajemné atmosféry v domě na
Baker Street číslo 221b. Získáte pocit, jako byste se
vrátili na stránky knihy Artura Conana Doyla. S jednou výjimkou. Tentokrát máte šanci dokázat, že ten
super detektiv jste vy.

Žáner
Detektívka

24

Sekcia

Formát

× 210 mm
Beletria pre mládež 140brožovaná

Počet strán

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

336

14

9788025338957

11,99 €

Detektívka

Sekcia

Formát

Beletria pre 145 × 205 mm
dospelých
brožovaná

Muž, který se nechtěl
vrátit domů

Top Dog

Pihl Roger

Už několik desetiletí dochází ve Švédsku ke zneužívání mladých dívek. Každý pokus o odhalení
viníků je zmařen, chapadla rozvětvené chobotnice
totiž sahají do těch nejvyšších společenských pater.
Okolo Emelie a Teddyho, nesourodého dua elitní
právničky a bývalého kriminálníka, se definitivně
stahuje smyčka. Kdosi se je svými extrémními metodami snaží dostat z cesty, a když se po stopě vydává i
policie, násilí nabývá naprosto nebývalých rozměrů.

Lapidus Jens

Úspěšného manažera Valdemara Vagena jednoho
dne při obvyklé cestě do práce na kole srazí elektromobil. Dostane naordinován pobyt v nemocnici, aby
se po nehodě zotavil. Starají se tam o něj s velkou
péčí, tak proč se hrnout domů? Dostane najíst a má
tu skvělou společnost, především laskavé sestřičky.
Rozhodne se, že udělá všechno proto, aby nemusel
domů!

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

248

Vladimír Fuksa

15

9788026421580

11,99 €

Knižné novinky Október 2018

Žáner

Sekcia

Formát

pre 130 × 200 mm
Detektívka Beletria
dospelých
viazaná

Počet strán Ilustrácie
296

Janíček
Jindřich

Preklad

Vek

Ivana
Voráčková

15 9788025909775

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

11,99 €

Triler

Beletria pre
dospelých

130 × 200 mm
viazaná

460

Martin Severýn

18

9788074737046

18,49 €

25

Vychádza 30. 10. 2018

Ropa

Saiver Filip

Bez ropy by nebylo globalizace, plastů, běžné přepravy ani současné světové politické mapy. Je to
životadárná tekutina moderního světa a zdá se,
že ze závislosti na ní se lidstvo jen tak nevymaní.
Smilův vyčerpávající průvodce seznamuje čtenáře
s vědeckým i politickým zákulisím tohoto nejkontroverznějšího zdroje světa a prezentuje řadu mezioborových souvislostí potřebných k pochopení
komplexního globálního ropného systému.

ČO STE NESTIHLI PREČÍTAŤ?

Smil Václav

Sporné góly, korupce, únosy, tragédie... V unikátní knize nechybějí často připomínané skandály
a průšvihy z historie světového fotbalu ani události,
jež ve své době šokovaly, ale o kterých už dnešní
fanoušci téměř nevědí. To vše od spoluautora oblíbené ročenky Fotbalové hvězdy!

Žáner

Sekcia

Formát

Počet strán

Ilustrácie

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Šport

Hobby

210 × 297 mm
viazaná

144

Profimedia

12

9788025244470

11,99 €

Vzdelanie

Sekcia

Formát

Počet strán

Preklad

Vek

ISBN

Odporúčaná cena

208

Pavel Kaas

15

9788074737039

11,99 €

× 190 mm
Auto-moto 135brožovaná

Babička
(audiokniha pro děti)

Manželka mezi námi
(audiokniha)

Němcová Božena
Petr Prouza

Hendricks Greer
Pekkanen Sarah

Příběh prosté, ale moudré babičky převyprávěl
autor tak, aby mu snadno porozuměly i malé děti.
Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty
autem, jako pohádka před spaním i pro přípravu
do školy. Příjemný poslech! Text na motivy knihy
Boženy Němcové převyprávěl Petr Prouza. Čte
Taťjana Medvecká.

Ponořte se do příběhu Vanessy Thompsonové…
Budete si myslet, že čtete o žárlivé ženě, která je
posedlá snoubenkou svého bývalého muže. Bude
vám připadat příšerná a pochopíte, proč ji manžel
opustil a našel si náhradu. Budete si jistí, že znáte
všechny jejich pohnutky i detaily tohoto milostného trojúhelníku. Jenže ať už si myslíte cokoli, mýlíte
se. Dokážete číst mezi řádky a odhalit pravdu dřív,
než obrátíte na poslední stránku?

Vychádza 12. 10. 2018

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Rozprávka

Beletria pre deti

8594050425460

6,99 EUR

Detektívka

Beletria pre dospelých

8594050425491

14,49 EUR

Staré řecké báje a pověsti
(audiokniha pro děti)

Eislerová Jana

Eislerová Jana

Příběh Daniela Defoa o nejslavnějším trosečníkovi
převyprávěla autorka tak, aby mu snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu MP3 je
ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním
nebo pro přípravu do školy.Vypráví Vladimír Brabec. Příjemný poslech!

Staré řecké báje a pověsti převyprávěla autorka tak,
aby jim snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako
pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy.
Příjemný poslech!

Vychádza 26. 10. 2018

Zašušťanie v tráve

Nesbet Anne

McEwan Ian

Hawdon Robin

Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Odporúčaná cena: 9,99 EUR

Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Hnev, čo si zasial

Tinta

Bábovky

Thomasová Angie

Broadway Alice

Třeštíková Radka

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Kto mi ide po krku

Maestro

Špecialistka

Koryta Michael

Tangen Geir

Odporúčaná cena: 12,99 EUR

Odporúčaná cena: 13,99 EUR

Meyerová Stephenie

Vychádza 26. 10. 2018

Žáner

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Žáner

Dobrodružstvo

Beletria pre deti

8594050425514

6,99 EUR

Povesti, mýty
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Rojko

Vychádza 23. 10. 2018

Žáner

Robinson Crusoe
(audiokniha pro děti)

Oblak a veľryba

Odporúčame

Audioknihy

Největší fotbalové
skandály

Sekcia

ISBN

Odporúčaná cena

Beletria pre deti

8594050425521

6,49 EUR

Knižné novinky Október 2018

Ukážky kníh nájdete na www.albatrosmedia.sk

Odporúčaná cena: 16,49 EUR
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Príbehy na dobrú noc
pre rebelky 2

Justínka a asistenčný
jednorožec

Favilli Elena Favilli

Maďarková Kateřina

Odporúčaná cena: 19,99 EUR

Odporúčaná cena: 14,49 EUR

Pokračovanie senzačného bestselleru podľa
New York Times, ktorý inšpiroval dievčatá na
celom svete, aby viac snívali, mierili vyššie
a bojovali tvrdšie. Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 je úplne nová zbierka 100 príbehov na
dobrú noc o výnimočných ženách, od kráľovnej
Nefertiti, Beyoncé, Rosalind Franklinovej až po
J. K. Rowlingovú. Kráľovné a aktivistky, baleríny a právničky, pirátky a počítačové odborníčky,
astronautky a vynálezkyne – táto kniha je dôkazom, čo všetko dokážu ženy.

„Akútny nedostatok fantázie“, tak sa volá zvláštna Justínkina diagnóza, na ktorú jej doktor
predpísal ešte zvláštnejšiu liečbu: musí stráviť
šesť dní s asistenčným jednorožcom Hubertom.
Každý deň plný spoločných dobrodružstiev mení
Justínkin svet. Zrazu je zábavnejší a farebnejší.
Navštívia miesta, ktoré dievčatko vo svojom
obľúbenom atlase sveta nikdy neobjavilo – tajomnú rieku Slov, planétu Fantázia, ba dokonca
krajinu jej vlastného výkresu!

Vychádza 9. 11. 2018

Vychádza 2. 11. 2018

Naším nebom bol oceán

Manželka medzi nami

Ness Patrick

Pekkanen Sarah
Hendricks Greer

Nabudúce prinesieme

Odporúčaná cena: 11,99 EUR

Odporúčaná cena: 13,49 EUR

Nový prekrásne ilustrovaný román Patricka
Nessa je síce vyrozprávaný hore nohami, ale
v duchu dnes už kultovej knihy „Sedem minút po polnoci“. Lovecký húf veľrýb narazí na
mincu s iniciálkami T. W. Najobávanejší ľudský
námorník Toby Wick tým vyzýva kapitánku na
súboj. To ale nemôže byť pravda. Toby Wick je
predsa legenda, ktorú si veľryby vymysleli. Ale
toto nie je príbeh o Toby Wickovi. Toto je príbeh
o hneve, nenávisti a našej potrebe bojovať až
do úplného konca, keď už neostáva nič iné len
česť a smrť.

Ponorte sa do príbehu Vanessy Thompsonovej...
Budete si myslieť, že čítate o žiarlivej žene, ktorá je posadnutá snúbenicou svojho exmanžela.
Bude sa vám zdať neznesiteľná a pochopíte,
prečo ju manžel opustil a našiel si za ňu náhradu.
Budete si istí, že dokonale poznáte pozadie a detaily tohto vzťahového trojuholníka. Lenže nech
si myslíte čokoľvek, mýlite sa. Skutočná pravda sa
skrýva medzi riadkami. Dokážete ju odhaliť, skôr
ako sa dostanete na poslednú stranu?

Vychádza 9. 11. 2018

Vychádza 9. 11. 2018

Janka a Tomáš Nápady
a recepty zo Zázračného
ateliéru do rámčeka

Zamrznuté v čase
May Peter
Odporúčaná cena: 13,49 EUR

Šebová Janka
Šebo Tomáš

Nový prípad zavedie Enza na pochmúrny ostrov pri
bretónskom pobreží, kde sa nachádza nedotknutá pracovňa poľského entomológa, ktorý prežil
nacistický tábor v Majdanku. Zberateľ hmyzu po
mnohých rokoch spozná v jednom z miestnych
obyvateľov zločinca z tábora a toto odhalenie ho
pripraví o život. Stihne však zanechať zvláštny zašifrovaný odkaz, ktorý by mohol v budúcnosti vraha usvedčiť. Enzo sleduje množstvo mätúcich stôp
a podozrivých osôb, miestni sa však nechcú vracať
k tejto tragickej udalosti a vyšetrovanie mu nijako
neuľahčujú. Upršaný nevľúdny ostrov dusí prízrak
zločinu a prípad sa zdá neriešiteľný...

Odporúčaná cena: 14,99 EUR

Vychádza 23. 11. 2018

Janka a Tomáš zo Zázračného ateliéru sú tu
opäť a s novými prekvapeniami! V ich knižnom ateliéri tentoraz ožívajú také divy, ako je
akvárium na tanieri, strašidelná pizza, machuľkovia, recy-veci, uletené lievance či strašiak
na zjedenie a mnoho iných. Samé super veci
a niektoré sa dajú aj zjesť! Navyše ich môžete
dať do rámčeka a hneď máte skvelý darček pre
kamoša či kamošku. Najväčšou novinkou je
však DVD, na ktorom malí šikovníci nájdu ďalších desať nápadov a receptov a samozrejme
videonávody „ako na to“.

Vychádza 23. 11. 2018

www.albatrosmedia.sk

