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

 
TIP Albatrosu

Ahojte, kamaráti!

  https://www.facebook.com/knizne.kluby.pre.deti

  https://www.instagram.com/knihy_pre_deti/

Editoriál

Váš KMČ Albatros

Stane sa zázrak

bežná cena: 9,99 €
32 strán, 240 × 214 mm

pevná väzba, pre deti od 4 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Rozkošná novinka Zuzky Štelbaskej  
s ilustráciami Adriána Macha!

Človiečik mal každý deň toľko práce!
Staval hrady, opatroval zvieratá, dokonca  
si niekedy vymýšľal aj celkom nové a nevídané 
tvory či krajiny.
No keď sa raz ráno vrátil k svojej práci, zistil,  
že všetky hrady sú dokončené a všetky zvieratá 
nakŕmené. Zrazu mal pocit, akoby sa zastavil čas.
Čo bude teraz robiť?

Zuzana  
Štelbaská

Adrián  
Macho

NOVINKA!

Každý si nájde to pravé pre seba: malí či veľkí,  
mladí či starší, dievčatá či chlapci.

Pripravujeme pre vás naozaj super súťaže  

Aj vy máte pocit, že leto preletelo rýchlosťou blesku? Oddýchli ste si dostatočne a nabrali 
nové sily do nového školského roka?
My sme tiež nezaháľali a okrem knižných noviniek sme si pre vás pripravili aj skvelé komiksy, 
encyklopédie, dotlače úspešných sérií.
 
Knižné novinky so super cenami nájdete nielen v knižnom katalógu, ale aj na našich 
sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Sledujte nás – skvelé infošky, videá aj súťaže  
na vás čakajú: 
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TIP Albatrosu

Záchranná stanica: Medveď Mišo

Tretie pokračovanie dobrodružnej slovenskej 
série o zachránených zvieratkách! 

Zachráňte spolu s Lulou osamotené medvieďatko Miša 
a čoskoro ďalšie slovenské zvieratká. Nielenže zažijete 
dobrodružstvo, aké v skutočnosti zažili záchranári  
v Zázrivej, ale navyše sa dozviete, čo ste o týchto 
prekrásnych zvieratách doteraz nevedeli.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

bežná cena: 9,99 €
128 strán, 130 × 200 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

7,95 € 
cena KMČ

NOVINKA!
Zuzana  
Štelbaská

Lucia  
Zednikovičová

7,95 € 
cena KMČ

bežná cena 
9,99 €

Cena je rovnaká  
pre oba tituly.

104 strán 
130 × 195 - 200 mm,  

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Záchranná stanica: Vlčica Luna
Záchranná stanica: Rys Leo

Príbehy inšpirované slovenskými záchranármi zo Zázrivej!
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bežná cena: 11,99 €
160 strán, 192 × 238 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

9,60 € 
cena KMČ

Labková patrola - 
Dobrú noc, Labky!

Labková patrola - Škrabky škrab
Škrabacie obrázky s úžasnými farebnými 
efektmi s drevenou paličkou!

Skye, Marshall, Chase a ostatné labky čakajú  
na to, až ich objavíte! Pomocou priloženej drevenej 
paličky postupne odhaľujte zaujímavé motívy 
obľúbených hrdinov z Adventure Bay. Nechajte sa 
viesť čiastočne odhalenými obrázkami či pestrými 
obrysovými líniami. Na zadnej strane zoškrabovacích 
obrázkov dokonca nájdete aj skvelé maľovanky 
kamarátov z Labkovej patroly.

bežná cena: 10,99 €
34 strán, 210 × 260 mm

mäkká väzba, pre deti od 4 rokov

8,80 € 
cena KMČ

Úžasné päťminútové dobrodružstvá s labkami!

Labková patrola vyráža znovu do akcie! Statočné 
šteniatka ochraňujú prístavné mestečko Adventure Bay 
a podajú pomocnú labku, kedykoľvek je potreba. Poradia 
si tentoraz s rozbitým vesmírnym satelitom, stavbou 
nového ihriska či so štikútajúcim dráčikom? Zababuš sa 
do perín s napínavými príbehmi svojich obľúbených 
hrdinov!

Bestseller!

Rozprávkové príbehy 

Obrázky  
s farebnými efektmi  
+ drevená palička!
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Čarovná Lienka a Čierny Kocúr - 
Varíme s Lienkou

bežná cena: 8,99 €
96 strán, 225 × 255 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

7,20 € 
cena KMČ

Var so svojimi superhrdinami!

Prijmi Lienkino pozvanie na spoločné varenie. Teraz  
sa aj ty môžeš stať majsterkou v kuchyni a všetkých 
blízkych prekvapiť lahodnými jedlami! Pripravíš 
výdatné raňajky, niečo zdravé na obed pre celú 
rodinu alebo super mňamky na párty s priateľmi? 
Všetko je také ľahké. Stačí si vybrať až z 80 receptov 
na sladké alebo slané pochúťky.

Rozprávkové príbehy

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr - 
Náramky a iné ozdoby

Vyrob si sama! Kniha plná nápadov a návodov.

Kniha plná tvorivých nápadov a podrobných návodov  
ti umožní, aby si si sama vyrobila originálne náramky  
a ďalšie ozdoby. Nájdeš v nej pokyny a obrázky, ako krok  
za krokom vytvoriť Marinettin denník, Lienkine náušnice  
a veľa ďalších fantastických vecí. Navyše sa dozvieš 
množstvo zaujímavostí o svojich obľúbených superhrdinoch. 

bežná cena: 6,49 €
32 strán, 215 × 295 mm

mäkká väzba, pre deti od 6 rokov

5,20 € 
cena KMČ

Bestseller!

Bestseller!
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Zaujímavosti

 

Zábavná história športu pre deti.

Útok preberá loptu, prekonáva obranu, lopta končí  
v bráne a je to góóól! Ale kde sa vlastne vzala tá brána? 
A odkiaľ sa vzala taká lopta? A prečo sa do nej kope 
namiesto toho, aby ju hráči niesli v rukách? To by potom 
nebol futbal, ale rugby... Alebo by to bol americký futbal? 
Ak vám niekedy napadli tieto otázky alebo ste nevedeli, 
že hokej hrali už v starovekom Egypte, tak práve pre vás 
je titul Ako ľudia športovali a športujú ako stvorený.

bežná cena: 15,99 €
40 strán, 240 x 320 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

12,80 € 
cena KMČ

Spoznajte všetky druhy mačiek!

Či už máte mačacieho maznáčika doma, alebo tieto 
rozkošné potvorky iba nadovšetko zbožňujete, 
prezrite si náš obrázkový atlas. Predstavia sa vám  
v ňom tie najzaujímavejšie, najlenivejšie, 
najmaznavejšie a najdivokejšie mačacie plemená 
– od obyčajného európskeho kocúra cez hodvábnu 
peržanku až po nevšedného lykoia. A ak máte radi 
príbehy na dobrú noc, začítajte sa do mačacích 
novín, ktoré celý atlas dopĺňajú, s rozhovormi  
a reportážami zo života svetoznámych mačacích 
hrdinov a hrdiniek.

bežná cena: 13,99 €
108 strán, 230 x 280 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

11,20 € 
cena KMČ

Ako ľudia športovali a športujú

Atlas mačiek pre deti

Štěpánka  
Sekaninová 

Matej  
Ilčík 

Helena Haraštová,  
Jana Sedláčková

Novinka!

Novinka!
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Novinka!

 

Som skvelý spoločník  
na letné potulky prírodou aj na skrátenie 
dlhej chvíle počas daždivých dní.

Vnútri mám pre teba pripravenú originálnu zbierku 
úloh a hier, ktoré pomôžu prebudiť lásku k prírode, 
zvedavosť a precvičia pozornosť a premýšľanie.  
Od jari do zimy, s ceruzkou v ruke a s úsmevom.

bežná cena: 7,99 €
64 strán, 222 × 290 mm

mäkká väzba, pre deti od 6 rokov

6,40 € 
cena KMČ

  

Objavujte staroveké civilizácie  
na šiestich rozkladacích mapách.

Pred viac ako päťtisíc rokmi sa pozdĺž rieky Níl 
vyvinula civilizácia, ktorej pamiatky a pozostatky 
dodnes chodia obdivovať ľudia z celého sveta. 
Nádherné obrovské pyramídy, kamenné chrámy, 
vyzdobené hrobky, sochy panovníkov  
v nadživotnej veľkosti, vysoké stĺpy, obelisky  
a ďalšie pripomienky nájdeme v Egypte na každom 
kroku. Poďme sa poprechádzať po najkrajších 
egyptských pamiatkach a spoločne sa pozrime, 
ako sa v starovekom Egypte žilo faraónom, 
úradníkom, vojakom aj obyčajným ľuďom.

bežná cena: 10,99 €
42 strán, 230 × 260 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

8,80 € 
cena KMČ

Poď von! Príroda okolo nás

Atlas starovekého Egypta
Zaujímavosti

Novinka!
Oldřich  
Růžička 

Tomáš  
Tůma 

Caz Buckingham,  
Andrea Pinnington Kresli!  

Vyfarbuj!  
Hraj sa!



 

 

Havkáči. Neobyčajní psí detektívi 1
Chyťme mačacieho zlodeja

V MESTEČKU, KDE SA VŠETKO ZOPSULO…  
SI TREBA ZAOBSTARAŤ MAČKU.

Psí detektívi majú vo zvyku vyňuchať každý problém  
(a oňuchávať si navzájom zadky).
V Havkáčove vyčíňa nepolapiteľný mačací zlodej. 
Detektívi sú mu na stope… no ak chcú prípad rozlúsknuť, 
budú potrebovať pomoc!
A POMÔŽE IM HRYZKA.
Prijať do tímu ošklbanú pouličnú mačku je odvážny krok, 
no (mačací) risk je niekedy (psí) zisk.

bežná cena: 9,99 €
160 strán, 150 × 190 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

7,95 € 
cena KMČ

bežná cena: 5,99 €
120 strán, 129 × 193 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

4,80 € 
cena KMČ

Vitajte v Kúzelnom lese, o ktorý sa starajú roztomilé 
zvieratká a kde vo vzduchu vonia mágia.

V Kúzelnom lese sa bude konať jarmok. Veverička Sofi  
by mala spoločne so svojimi kamarátkami zatancovať 
otvárací tanec pri ozdobenom toteme. Lenže akosi  
sa pri nácviku všetko kazí, a keby len pri nácviku. Sofi  
má pocit, že je to jej chyba. Pomôže jej niekto z kamarátov? 
Ako to celé dopadne?  
Bonus navyše – na konci knižky nájdete pár zábavných 
úloh inšpirovaných príbehom.

Kate  
Temple 

Shiloh  
Gordon 
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Zvieracie príbehy 

Zvieratká z Kúzelného lesa - 
Veverička Sofi

Lily  
Small 

Láskavý príbeh pre najmenších čitateľov
o tom, že pomáhať je naozaj krásne.

Novinka!



 

Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s dobrým 
srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká.

Koniec školského roka sa blíži a Ferko myslí len  
na prázdniny. Cestou z parku však začuje podivnú ranu,  
a tak sa jedno veľké dobrodružstvo začína už teraz.
Pri presklenej protihlukovej bariére nájde ležať poraneného 
sokola. Čo robiť? Ferko to vidí jednoducho. Zachráni 
sokola, a keď vyzdravie, stanú sa z nich kamaráti. 
Zdravotný stav poraneného dravca sa však začne 
zhoršovať. Treba privolať odborníkov zo záchrannej 
stanice. No prídu včas? Je ešte nádej, že sa sokol uzdraví 
a bude znova 
lietať?

bežná cena: 5,99 €
120 strán, 129 x 193 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

4,80 € 
cena KMČ

Cena je rovnaká 
pre všetky tituly.

128 - 144 strán, 129 × 193 mm,  
pevná väzba, pre deti od 7 rokov

Zvierací záchranári - Zvedavá líštička

Zvierací záchranári - Hľadá sa šteniatko

Zvierací záchranári - Hniezdo pre sovičky

4,80 € 
cena KMČ

bežná cena 
5,99 €

Zvierací záchranári - 
Poranený sokolMichal  

Belšán
Zuzana  
Slánská 

Príbehy podľa skutočných udalostí!

Jeseň 2022  9

Zvieracie príbehy 

Novinka!
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Kúzelná zvieracia kaviareň 1 - 
Myšací domovník

Pre dievčatá

Podarí sa Emily Windsnapovej prelomiť hrozivú 
kliatbu alebo všetko stratí?

Keď Emily Windsnapová jedného dňa objaví v piesku 
starý briliantový prsteň, vôbec netuší, že patrí Neptúnovi, 
kráľovi morí – ktorý ho chce naspäť.
Obrúčka však nie a nie skĺznuť z prsta. Emily,  
s rozhnevaným Neptúnom za chvostom, zistí, že na ňu 
bola uvalená kliatba. O niekoľko dní prestane byť napoly 
dievčaťom a napoly morskou vílou a s jednou zo svojich 
stránok sa bude musieť nenávratne rozlúčiť.
Jediné, čo by jej mohlo pomôcť, je ďalší prsteň, dvojča 
toho prvého. 
Musí ho nájsť, 
kým bude 
neskoro…

Emily Windsnapová 3: 
Emily Windsnapová a zámok v hmle

bežná cena: 8‚99 €
184 strán, 130 × 200 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

7‚20 € 
cena KMČ

NOVINKA!

Liz  
Kesslerová 

Stella  
Tarakson 

Fabiana  
Attanasio 

Dvaja kamaráti majú spoločné tajomstvo! Dokážu sa 
rozprávať so zvieratkami! Dobrodružstvo je za dverami! 

Ellie s mamou začínajú nový život – presťahujú sa do veľmi 
starého domu po starom otcovi. Chcú si otvoriť mačaciu 
kaviareň, ale najskôr musia v dome privítať nových 
nájomníkov. Ellie sa nechce o nové bývanie deliť s nikým 
cudzím, hlavne nie so susedom Blakeom a jeho neposedným 
šteňaťom. Potom však spolu objavia zázračný starý telefón  
a myš, ktorá ich chce stoj čo stoj dostať z ich nového domu. 
Ellie a Blake musia  
spojiť sily  
a vymyslieť,  
čo s tým. 

bežná cena: 7,99 €
112 strán, 130 × 200 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

6,40 € 
cena KMČ
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Justínka a asistenčný jednorožec

bežná cena: 14,49 €
96 strán, 240 × 320 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

11,60 € 
cena KMČ

Každý má v sebe kus fantázie!

„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!

Daphne  
MapleováPsie záchranárky 5 -

Nová členka svorky
Super čítanie pre dievčatá, ktoré majú rady  
psy a dobrodružstvá! 

Taylor, Saša a Kim vzali medzi seba svoju novú 
kamarátku Briannu. Tá sa k nim s radosťou pripojila  
a stala sa novou členkou psieho klubu v Roxbury Parku. 
Bri je šťastná, že má konečne priateľky, napriek tomu  
sa však cíti trochu odstrčená. Miluje psi a najmä 
prítulnú Lily, ktorú by si najradšej vzala domov. Dokáže 
presvedčiť svoju mamu, aby si psa adoptovali? 
Zbaví sa pocitu, že je medzi kamarátkami piate koleso 
na voze?

Pre dievčatá

bežná cena: 8,49 €
208 strán, 129 × 193 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

6,80 € 
cena KMČ

Kateřina  
Maďarková

Léna  
Brauner
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Mach a Šebestová v škole
V škole predsa nemusí byť nuda...

Deti aj dospelí si v televíznom večerníčku a neskôr  
aj v knihe obľúbili postavičky dvoch podnikavých 
školákov Macha a Šebestovej, ich kamaráta psa 
Jonatána, triedne učiteľky, spolužiakov a všetkých 
ostatných z domu a mesta, kde sa dej odohráva. 
Tentoraz žiaci 3.B v siedmich humorných kapitolách 
pomocou čarovného slúchadla premenia psa 
Jonatána na chlapca a vezmú ho na školský výlet, 
vyberú sa do doby ľadovej a privedú odtiaľ človeka 
neandertálskeho ako názornú školskú pomôcku  
a zažijú mnoho ďalších príhod.

bežná cena:11,99 €
152 strán, 235 × 235 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

9,60 € 
cena KMČ

TIP Albatrosu

Bestseller!

Miloš  
Macourek  

Adolf  
Born

Jakub má naozaj šťastie! Veď ktorý chlapec  
sa môže v noci tajne vykradnúť z domu, vybrať 
sa na druhý koniec sveta a ráno opäť  
s úsmevom raňajkovať doma v Bratislave?

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.

Jakub a čarovná kolobežka

bežná cena: 9‚49 €
96 strán, 163 × 238 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

7‚60 € 
cena KMČ

Zuzana  
Csontosová 

Ľuboslav  
Paľo
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Čo učky nevidia

bežná cena: 8,99 €
120 strán, 163 × 238 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

7,20 € 
cena KMČ

O Paľkovi a Števkovi hovorí celá škola. Lebo  
sú hrdinovia. Ale nebolo to tak odjakživa... 

Učitelia ich neznášali, lebo veľa vyrušovali, lietali  
po chodbách a nechýbali pri žiadnej lotrovine. Mamky 
učiteľky im za to pravidelne čistili žalúdok a Kikirikí  
ich chcela vyšvácať metlou. No a Medveď, to ako 
riaditeľ, ich dokonca chcel vylúčiť zo školy. Ešteže  
si to rozmyslel – škola by prišla o hrdinov a zločinec  
by možno dodnes behal po slobode...

Edita  
Hajdu

Gabriela  
Futová Bestseller!

Slovenské povesti 
z hradov a zámkov
Vyberte sa na výlet po Slovensku a navštívte  
24 hradov a zámkov! Každý z nich je opradený 
tajomnou povesťou. 

Každý z hradov dýcha svojou dávnou históriou  
a je opradený tajomnou povesťou. Čachtická pani, 
Juraj Jánošík, Omar a Fatima a mnohí ďalší  
vám vyrozprávajú svoj príbeh. 
Odporúčame aj pre najmladších  
čitateľov ako prvé čítanie.

bežná cena: 9,99 €
56 strán, 216 × 276 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Bestseller!

Viola  
Jakubičková

Drahomír  
Trsťan



14  Klub mladých čitateľov Albatros

 
Pre dievčatá

 

Môj školský diár

Buď sama sebou a cíť sa fajn!

Je dôležité byť sám sebou. Nikto z nás nemá rád,  
ak musí skrývať svoje pravé ja. Táto knižka ti ukáže, 
ako sa dobre cítiť vo svojej koži a ako čo najlepšie 
vychádzať s ostatnými. Spoznaj svoje korene a zisti, 
ako spolu súvisia móda a šťastie. Nájdeš tu množstvo 
testov, užitočných rád a iných tipov či odporúčaní  
na to, ako sa cítiť fajn.

Som, aká som

bežná cena: 8,99 €
96 strán, 150 × 192 mm
flexo, pre deti od 10 rokov

7,20 € 
cena KMČ

Školský diár pre každé správne dievča. 

Školský diár by malo vlastniť každé správne dievča, 
ktoré si chce udržať poriadok vo svojich plánoch!
S jeho pomocou totiž nestratí prehľad o domácich 
úlohách, akciách, ktoré ho čakajú, a kope ďalších vecí, 
na ktoré by nemalo zabudnúť. Môže mu zveriť svoje 
priania a myšlienky alebo sa z neho naučiť nové citáty. 
 
A pozor! Diár je univerzálny, takže ho možno používať 
bez ohľadu na kalendárny rok. Je to skrátka dokonalý 
spoločník každej školáčky.

Bestseller!

bežná cena: 4‚99 €
192 strán, 148 × 210 mm

flexo, pre deti od 7 rokov

3‚95 € 
cena KMČ

Lydia  
Hauenschild 

O šťastí byť sama sebou!
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Pre dievčatá

 

Môj supertajný denník

bežná cena: 11,49 €
164 strán, 150 x 210 mm

pevná väzba, pre deti od 6 rokov

9,30 € 
cena KMČ

Prísne tajné!

Vďaka tomuto denníku budú tvoje zápisky, sny, 
tajomstvá a priania navždy bezpečne schované!  
Na voľné stránky si môžeš kresliť, písať, lepiť 
fotografie, vstupenky, vytvárať koláže, jednoducho 
všetko, čo len budeš chcieť. A potom stačí denník 
zamknúť a dobre schovať kľúčik!

NOVINKA!

Roztomilé maľovanky pre zábavu  
i odpočinok.

Internetový fenomén mačička Pusheen
je späť v perfektných maľovánkach
pre deti i dospelých.

Pusheen maľovanky

bežná cena: 7‚99 €
96 strán, 216 × 216 mm

mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

6‚40 € 
cena KMČ

Zamkni si svoje najtajnejšie  
tajomstvá na kľúčik! 
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Pre dievčatá

 

Hope 1: V ústrety šťastiu

bežná cena: 8,99 €
192 strán, 145 × 205 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

7,20 € 
cena KMČ

Spoločne cez akúkoľvek prekážku!

Keď si Leonie zlomí členok, neznamená to len koniec 
jej kariéry ako krasokorčuliarky – musí opustiť aj svoju 
internátnu školu a prestúpiť do novej, obyčajnej školy. 
Jej spolusediaca, plachá Bea, je zbláznená do koní,  
a tak Leo zavedie na neďaleký jazdecký dvor.  
Tam dievčina objaví kobylu Hope – a okamžite cíti,  
že je medzi nimi zvláštne spojenie. Hope totiž tiež  
mala nehodu, pre ktorú jej prestali veriť.  
Dokážu spoločne ukázať,  
čo je v nich?

Carola  
Wimmerová

Dusty 1: Priatelia na celý život

bežná cena: 8,99 €
184 strán, 145 x 205 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

7,20 € 
cena KMČ

Nový kamarát a hrdina so štyrmi labkami.

Paula jedného dňa prekvapí banda výrastkov,  
ktorá si od neho pýta peniaze. Chlapec vie, že proti 
nim nemá šancu. Vtom sa však po jeho boku objaví 
túlavý pes, ktorý chuligánov zaženie.
Od tej chvíle sa už od chlapca nepohne.
Paul cíti, že Dusty niečo hľadá. Ale čo? A prečo  
mu ľudia hovoria zabijak?
Paul kúsok po kúsku objavuje desivé tajomstvo.  
Je si istý, že Dusty je nevinný. Bude to však schopný 
dokázať?

Jan  
Andersen
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Bestseller!

 

 

Tajomná lekáreň - 
Záhada čierneho kvetu

Pre dievčatá

Podarí sa obľúbeným hrdinom nájsť meteoritový 
prášok a zachrániť voňavú lekáreň? 

Luci Alvensteinová má tajomstvo. Hlboko pod ich domom 
sa ukrýva neobyčajná miestnosť – voňavá lekáreň!  
Tu sa vyrábajú magické vône, v ktorých drieme obrovská 
moc. No jedného dňa zmizne vzácny meteoritový prášok, 
tá najdôležitejšia prísada. Bez nej nedokážu vyrobiť 
žiadnu vôňu, a tak nebudú môcť oslobodiť Matsovho 
otca spod vplyvu Bezcitnej vône...

Anna  
Ruhe

bežná cena: 12‚99 €
280 strán, 145 × 205 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

10‚40 € 
cena KMČ

Ostrov stratených koní
O dvoch dievčatách, ktoré delí čas, no spája 
láska k jedinečným koňom. 

Na odľahlom tropickom ostrove narazí dvanásťročná 
Beatriz na divokú kobylu so zvláštnym sfarbením. 
Sprvu nemôže uveriť tomu, že kobyla je skutočná,  
no čoskoro sa medzi nimi vytvorí silné puto. Beatriz 
pomaly odkrýva neuveriteľný kúsok histórie. Pred 
niekoľkými storočiami muselo mladé dievča Felipa 
spolu so svojou kobylou Carou Blancou bojovať o holý 
život...
Osudy Beatriz, Felipy a ich kobýl sa postupne 
prepletajú, až si Beatriz uvedomí, že budúcnosť  
vzácneho 
konského 
plemena, 
Abaco Barb, 
závisí od nej.

Stacy  
Greggová

Bestseller!

Novinka!

bežná cena: 10,99 €
256 strán, 130 x 200 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

8,80 €
cena KMČ
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Smradi 9 - Veľký zlý vlk
Deviata nakladačka  
od milovaných zloduchov sa začína! 

Obloha sa zatiahla.
Celé mesto sa chveje.
Ozývajú sa výkriky a obľúbený pán Vlk zrazu MÁ ČO 
vysvetľovať.
Je VEĽKÝ? Hej. ZLÝ? To si píš!
Bude to stáť za to? JASNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Ale teraz vážne, poviete už niekto tým 
UMRNČANÝM trom malým prasiatkam, nech 
prestanú s tým svojím „My sme vám to hovorili!“?
ZALEZ POD STÔL A NASAĎ SI KVALITNÚ PRILBU –  
TOTO SÚ SMRADI EPIZÓDA 9!

bežná cena: 8,99 €
144 strán, 150 × 190 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

7,20 € 
cena KMČ

Kapitán Bombarďák 8: 
Kapitán Bombarďák a nevítaná návšteva
nie neznámych naničhodníkov

Bombastické pokračovanie obľúbených príbehov!

Fialový záchodík – teda stroj času – premiestnil Georgea 
a Harolda na čudesné miesto. Pán riaditeľ ich pokladá za 
nesmierne vtipných. Učitelia sú tu neustále milí a v jedálni 
podávajú samé chutné jedlá. Deje sa čosi zvláštne! A keď 
ich domácich miláčikov, pterodaktyla Krekra a bionického 
škrečka Sula, unesú ich zlí dvojníci, začne to byť ešte 
zvláštnejšie. George a Harold sa musia postaviť tým 
najprefíkanejším 
nepriateľom, 
akým doposiaľ 
čelili – SAMI 
SEBE! 

bežná cena: 8,49 €
176 strán, 130 x 190 mm

pevná väzba, pre deti od 7 rokov

6,80 €
cena KMČ

Aaron  
Blabey

Komiksové príbehy

Dav 
Pilkey

Novinka!

Novinka!
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Plants vs. Zombies - Trávnik skazy

Ako sa dopracovať k dokonalým rodičom
Čo robiť, keď sa vám rodičia  
rozhodnú zmariť najväčšiu 
príležitosť vášho života?  
Je čas na núdzové plány!

Zdriemol som si na hodine a následné rodičovské 
združenie bolo katastrofou! Rodičia mi zakázali 
účinkovať v najúspešnejšom vlogu široko-ďaleko. Mám 
sa vraj sústrediť na školu a rodinu. S tým sa v žiadnom 
prípade nehodlám zmieriť a vraciam úder. S pomocou 
kamošky Maddy, ktorá je teraz v Kalifornii, skúšame 
všetko – štrnásť univerzálnych slov, pyžamový protest, 
kurz pre rodičov hovoriacich len áno. Podarí sa nám 
nakoniec presvedčiť rodičov, že ma čaká hviezdna 
kariéra 
zabávača?

Novinka!

bežná cena: 9,99 €
240 strán, 130 × 194 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Halloween, masky, sladkosti  
a samozrejme zombie!

S koncom októbra sa v mestečku začínajú na jednotlivých 
trávnikoch objavovať najrôznejšie výtvory a podivuhodné 
stvorenia. V mestečku je Halloween nocou plnou zábavy, 
kde každý v kostýme je všade vítaný, Zomboss ale nemá 
pokoja. Chce nájsť starodávny dokument, s ktorým  
by mohol Halloween zmeniť na nový sviatok: Trávnik 
skazy. Preto sa mu budú musieť Dave, Patrice, Nate  
a samozrejme odvážne rastliny postaviť. Bláznivá zábava 
plná sladkostí, prevlekov a Zombossových úskokov môže 
začať!

bežná cena: 8,49 €
88 strán, 152 × 228 mm

mäkká väzba, pre deti od 10 rokov

6,80 € 
cena KMČ

Komiksové príbehy

Paul  
Tobin 

Pete  
Johnson 

Nikalas  
Catlow 

Novinka!
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Dobrodružné príbehy

 

Erik I. Odvážny
Zo strachoprda odvážlivcom! 

Deväťročný Erik sa bojí všetkého – veveričiek, 
školy, lekcií klavíra, tréningov, dokonca aj vlastného 
strachu. Vyrastá však v rodine hrdej na svojich 
predkov – Vikingov. Erik sa medzi nimi snaží príliš 
nevyčnievať a chce žiť podľa vlastného hesla – 
vyhni sa všetkému.
Snaha o pokojný život zmizne v okamihu, keď  
sa jeho sestra Brunhilda rozhodne, že mu pomôže 
zbaviť sa všetkých jeho strachov. Dopadne  
jej odhodlanie katastrofou? Alebo sa Erikovi podarí 
postaviť sa veciam, ktoré ho desia, a zvíťaziť?

bežná cena: 11,99 €
256 strán, 130 x 200 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

9,60 €
cena KMČ

Christina  
Uss 

Tigrí tím - Hrozivé žraloky
Nájde trojica kamarátov bájnu 
podmorskú pevnosť?

Pri nočnom výlete na pláž stretne Tigrí tím zmäteného 
muža. Je pravdivý jeho strašidelný príbeh o bájnej 
pevnosti na dne mora, ktorú strážia obrovské žraloky? 
Beáta, Lukáš a Patrik sa to rozhodnú zistiť. Neuveriteľný 
objav ich však privedie do nebezpečenstva a ohrozí  
ich životy!

Novinka!

bežná cena: 6,99 €
120 strán, 120 × 180 mm

pevná väzba, pre deti od 9 rokov

5,60 € 
cena KMČ

Thomas  
C. Brezina

Zázračná superlupa!

Novinka!
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Dobrodružné príbehy

Klub záhad - Úkryt grófa Drakulu
Nové strašidelné dobrodružstvo Klubu záhad!

Vicky, Jupiter a Nick z Klubu záhad tomu nemôžu 
uveriť: Do mesta prišiel mladý muž a hľadá Drakulov 
úkryt. V liste lovca upírov, ktorý sa našiel po mnohých 
rokoch, sa píše: „Drakula žije, ale viac už hrýzť 
nebude.“ Čo to má znamenať? Hrozí, že sa gróf 
naozaj znova prebudí? Klub záhad zistí niečo ešte 
oveľa horšie...

Superlupa vo vnútri!

bežná cena: 7,99 €
128 strán, 123 x 180 mm

pevná väzba, pre deti od 11 rokov

6,40 €
cena KMČ

Thomas 
Brezina

Zákon svorky 3: Temnota padá
Tretie pokračovanie zvieracej ságy o statočnej 
svorke psov, z ktorej každý člen je inej rasy  
a napriek tomu sú zviazaní putom spoločného 
priateľstva.

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

bežná cena: 7,99 €
232 strán, 145 × 205 mm

mäkká väzba, pre deti od 9 rokov

6,40 € 
cena KMČ

Erin  
Hunterová
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Ukážte svoj talent!

Táto kniha je plná malých zábavných projektov, ktoré  
si môžete v Minecrafte postaviť. Podrobné návody, 
rôzne staviteľské finty a tipy vás naučia novým 
trikom, a zároveň preskúšajú vaše zručnosti  
pri tvorbe ministavieb, ktorými zapôsobíte na svojich 
kamarátov.

bežná cena: 9,99 €
96 strán, 148 x 210 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Minecraft - Kreatívna príručka
Nebojte sa ukázať vlastnú kreativitu!

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

bežná cena: 10,99 €
96 strán, 148 x 210 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

8,80 € 
cena KMČ

Pre fanúšikov

Novinka!

Viac ako 20 úžasných miniprojektov!

Minecraft - Stavebné chuťovky 2



Jeseň 2022  23

 

 

Minecraft: Vrak lode
Pre fanúšikov

Vybudujte si vlastnú  
farmu a buďte sebestační!

V móde prežitia potrebujete neustále dostatok 
jedla a iných užitočných predmetov. Každý správny 
prieskumník vie, aké dôležité je zostrojenie 
vlastného farmárskeho systému.
Tento oficiálny Sprievodca farmárčením  
v Minecrafte vás naučí všetko od základného 
pestovania plodín, chovu zvierat a nepriateľských 
mobov až po generovanie užitočných kociek.

Minecraft - Sprievodca farmárčením

bežná cena: 9,99 €
80 strán, 148 × 210 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Nový akčný príbeh  
zo sveta Minecraftu!

Keď Jake Thomas objaví starú počítačovú miestnosť 
v zabudnutom kúte komunitného centra  
so zvláštnym Minecraft serverom a zašifrovanými 
hádankami, uvedomí si, že s rozlúštením kódu bude 
potrebovať. S indíciami od postavy zvanej Čarodejník 
podniká spolu s dvojicou kamarátov výpravu  
do nebezpečných hĺbok oceána, kde číhajú 
neobyčajné stvorenia a čakajú nevýslovné poklady…

Novinka!

C. B.  
Lee

Oficiálne príbehy zo sveta Minecraftu!

bežná cena: 13,99 €
320 strán, 145 × 205 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

11,20 € 
cena KMČ

Bestseller!



 

 

Marvel Action - Spider-Man 2
Spider-Man a jeho priatelia  
v novom dobrodružstve!

Viete, kto komu hovorí „Nájdeš ma na sieti“? A kto  
by si veľmi želal pavučinomety? Nielen to sa dozviete  
v tak trochu bláznivej Pavúčej naháňačke. Spider-Man 
sa postupne musí stretnúť s desivým Looterom, kedysi 
geniálnym vedcom, ktorý objavil meteorit z vesmíru,  
a taktiež s nebezpečným lovcom Kravenom. Našťastie 

sa môže spoľahnúť na svojich priateľov 
Gwen a Milesa!

bežná cena: 7,99 €
64 strán, 160 x 230 mm

flexo, pre deti od 10rokov

6,40 € 
cena KMČ

Marvel - Zbierka príbehov
Neprekonateľní hrdinovia zachraňujú 
svet!

Pridajte sa k svojim obľúbeným 
superhrdinom a vydajte sa na pomoc 
galaxii! Captain Marvel spolu s Gamorou 
čelia svojmu najväčšiemu strachu,  
Spider-Man zdoláva otravného nepriateľa, 
Strážcovia Galaxie chytajú úskočného 
vesmírneho draka a to ani zďaleka 
nie je všetko! Aj v ďalších akčných 
príbehoch z úžasného marvelovského 
sveta ide o súboj dobra so zlom, ktoré  
chce ovládnuť galaxiu!

bežná cena: 16,49 €
304 strán, 222 x 233 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

13,20 € 
cena KMČ

Pre fanúšikov

Novinka!
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V sérii už vyšlo:
6,40 € cena KMČ

KOMIKS!



 

 

Príbeh mágie
Pre fanúšikov

bežná cena: 14,99 €
376 strán, 145 × 210 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

11,95 € 
cena KMČ

V Krajine príbehov sa začína ďalšie dobrodružstvo! 
Spoznaj nových hrdinov a opäť sa stretni  
so starými známymi.

Keď štrnásťročná Brystal objaví zakázanú časť  
knižnice a v nej knihu o mágii, navždy to zmení jej život. 
Vďaka nej totiž zistí, že dokáže čarovať! 
Lenže v Južnom kráľovstve ženy nesmú čítať a mágia  
je nezákonná. Pred prísnym trestom ju zachráni 
tajomná madam Počasitá, ktorá ju privedie do magickej 
akadémie, kde sa má naučiť, ako sa stať vílou. 
Brystal a jej spolužiaci však odhalia zlovestné 
sprisahanie, ktoré ohrozuje svet i mágiu samotnú. 
Bude  
v ich silách 
zastaviť 
hroziacu 
katastrofu?

Novinka!
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Chris  
Colfer

Gregor a svet v podzemí Suzanne  
Collinsová

Dobrodružná séria od autorky svetového 
bestsellera Hry o život – Suzanne Collinsovej!

Namiesto toho, aby Gregor strávil leto v tábore,  
sa musí starať o malú sestru Čižmičku. Jedného dňa 
sa spolu prepadnú cez rošt v práčovni dolu a ocitnú 
sa v tajomnom svete – Podzemi. Ľudia v ňom žijú  
s pavúkmi, potkanmi a so švábmi, ale krehký mier  
sa môže každú chvíľu zmeniť na otvorenú vojnu. 
Gregor čoskoro zistí, že staré proroctvo predpovedalo 
jeho príchod a osud Podzeme je v jeho rukách.  
Ak bude nasledovať znenie veštby, môže navyše 
vyriešiť najväčšiu záhadu svojho života – nájsť 
strateného 
otca... bežná cena: 11,99 €

328 strán, 130 x 200 mm
pevná väzba, pre deti od 10 rokov

9,60 € 
cena KMČ
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Kamarátske katastrofy 
Lottie Brooksovej

Pokračovanie najvtipnejšieho tínedžerského 
denníka!

Ó nie, mám vyrážku. A pokrstila som ju menom Barbara…
Lottie má už všetkého plné zuby! Napriek tomu je odhodlaná 
zdolať každý problém. Nesnaží sa viac zapôsobiť na Amber 
a nikto ju nevolá Uhorka.
Lottie sa v škole zúčastní divadelného predstavenia,  
na ktorom má konečne možnosť oslniť očarujúceho Daniela 
spevom v kostýme kraba. Trampoty s chalanmi nemajú 
konca a navyše si s kamoškami Molly a Jess skáču  
do vlasov.

bežná cena: 13,99 €
224 strán, 130 x 200 mm

pevná väzba, pre deti od 10 rokov

11,20 €
cena KMČ

Young adult

Novinka!
Katie  
Kirbyová 

Daj sa zviezť
Romantická jednohubka,  
ktorá sa vám dostane pod kožu! 

Dajte sa zviezť romantickým dobrodružstvom dvoch 
tínedžerov, ktorí objavujú zákutia svojich sŕdc  
a spoločne sa učia, ako zahodiť minulosť za hlavu. 
Auden strávila celú strednú školu s nosom zaboreným 
v knihách a ledva vytiahla päty z domu. Do jej života 
vbicykluje tajomný Eli, s ktorým Auden objavuje 
vzrušujúci nový svet. Kým sa Auden vďaka Eliovi učí, 
ako si užívať život, Eli sa pokúša zmieriť s vinou,  
ktorá ho ťaží. Ani jeden z nich však netuší, čo všetko 
sa pre nich v horúcich letných nociach ukrýva.

bežná cena: 14,99 €
384 strán, 130 × 200 mm

mäkká väzba, pre dievčatá od 12 rokov

11,95 € 
cena KMČ

Sarah  
Dessenová 

Novinka!
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Zamilovaná
Nový dievčenský román Mirky Varáčkovej.  
Po Nepobozkanej prichádza Zamilovaná!

Val je nenapraviteľná knihomoľka. Miluje dievčenské 
knižky a sníva o frajerovi, ktorý by nebol o nič horší ako 
hrdinovia zo stránok kníh, no namiesto bozkov dostane 
počas letných prázdnin sadru. Lebo ju zasypala 
knižnica. S rovnako nepochopeným kamošom trávi čas 
pri dedinskom rybníku a pri zakázanej poézii spolu 
nadávajú na nespravodlivosť života. Až keď sa  
v neobývanom susedstve objaví vlčiak so zaujímavým 
majiteľom a zachráni im v nepríjemnej situácii zadok, 
začne Val svitať na lepšie časy.

bežná cena: 10,99 €
224 strán, 130 x 185 mm

mäkká väzba, pre dievčatá od 12 rokov

8,80 € 
cena KMČ

Miroslava  
Varáčková 

Young adult

Jenny  
Hanová

Novinka!

Bez teba to nie je ono
Vráťte sa na letné pláže Jenny Hanovej v druhom 
pokračovaní úspešnej série Letná láska.

Belly každý rok netrpezlivo odpočítavala dni do leta,  
no nie tento. Pláž, slnko, more a skvelú spoločnosť mali 
vystriedať nudné mesiace strávené v meste. A ešte  
k tomu doma a so zlomeným srdcom. Kiežby toto leto 
vôbec neprišlo! Jedného dňa však Belly zazvoní telefón 
a zisťuje, že Conrad zmizol. Belly hneď vie, že jediné 
miesto, kde dokážu dať všetko do poriadku a kde  
sa Conrad isto schováva, je ich plážový domček. Podarí 
sa im znovu objaviť to jediné, čo ich spája? Zachránia 
leto a Bellino zlomené srdce?

bežná cena: 12,49 €
240 strán, 130 x 200 mm

pevná väzba, pre dievčatá od 13 rokov

9,95 € 
cena KMČNovinka!
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Angličtina do vrecka - 
základná slovná zásoba

Naučte sa 777 nových slovíčok  
a posuňte sa v angličtine na vyššiu úroveň!

Na jednej strane kartičky je slovo v angličtine, na druhej  
v slovenčine. Správnu výslovnosť sa naučíte podľa 
priloženého CD. Kartičky vďaka perforácii ľahko oddelíte. 
Súčasťou kompletu je aj praktická krabička. Zostavte si 

vlastný súbor a učte sa, kedykoľvek 
budete mať príležitosť – cestou  
do školy, do zamestnania, pri čakaní  
na kamarátov alebo pri jazde autom.

bežná cena: 7,99 €
64 strán, 210 x 297 mm

mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

6,40 €
cena KMČ

Škola hrou

Píšem bez chýb
Vďaka tejto učebnici sa skamarátite  
s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. 
Učebnica je vhodná nielen pre žiakov základných 
škôl. 

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise?  
To nie je problém! Vďaka tejto učebnici sa skamarátite 
s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Precvičte 
si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách, veľkých 
písmen v jednoslovných aj viacslovných vlastných 
menách a písanie čiarok v jednoduchých vetách  
i v zložitých súvetiach.

bežná cena: 6,99 €
232 strán, 145 x 205 mm

mäkká väzba, pre deti od 7 rokov

5,60 € 
cena KMČ

Mária Beláková, 
Lucia Gianitsová-Ološtiaková 

Bestseller!

+ MP3

Nielen  
pre žiakov ZŠ!
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TITUL Cena  
KMČ

Počet 
ks

Ako ľudia športovali a športujú  12,80 € 

Ako sa dopracovať k dokonalým rodičom  7,95 € 

Angličtina do vrecka –  
základná slovná zásoba  6,40 € 

Atlas mačiek pre deti  11,20 € 

Atlas starovekého Egypta  8,80 € 

Bez teba to nie je ono  9,95 € 

Bol raz jeden človek – Pravek  7,95 € 

Bol raz jeden život – Kosti a kostra  7,95 € 

Bol raz jeden život – Mozog  7,95 € 

Bol raz jeden život – Srdce  7,95 € 

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr –  
Náramky a iné ozdoby  5,20 € 

Čarovná Lienka a Čierny Kocúr –  
Varíme s Lienkou  7,20 € 

TITUL Cena  
KMČ

Počet 
ks

Čo učky nevidia  7,20 € 

Daj sa zviezť  11,95 € 

Dusty 1: Priatelia na celý život  7,20 € 

Emily Windsnapová 3:  
Emily Windsnapová a zámok v hmle  7,20 € 

Erik I. Odvážny  9,60 € 

Gregor a svet v podzemí  9,60 € 

Havkáči. Neobyčajní psí detektívi 1 –  
Chyťme mačacieho zlodeja  7,95 € 

Hope 1: V ústrety šťastiu  7,20 € 

Jakub a čarovná kolobežka  7,60 € 

Justínka a asistenčný jednorožec  11,60 € 

Kamarátske katastrofy Lottie Brooksovej  11,20 € 

Kapitán Bombarďák 8:  
Kapitán Bombarďák a nevítaná návšteva  
nie neznámych naničhodníkov

 6,80 € 

Objednávka z katalógu KMČ Albatros JESEŇ 2022
Z katalógu si záväzne objednávam vyznačené tituly, spolu  ....................... ks kníh. 
Meno a priezvisko:  .........................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
Škola: ..................................................................................................... Trieda: ...........
Meno učiteľa splnomocneného na prevzatie zásielky: ..........................................................
E-mail rodiča: ....................................................................  Mobil rodiča: .........................
Dátum: .........................................................  Podpis rodiča: ...........................................
Vyplnenú objednávku odovzdajte pani učiteľke, ktorá spolupracuje s klubom KMČ. Pri tejto forme objed-
nania poštovné neplatíte. 
Rodičia si môžu objednať knihy aj samostatne na kmc@albatrosmedia.sk. Dobierka s poštovným je v tom-
to prípade vo výške 2,90 €.

DO VYPREDANIA ZÁSOB

Objednávka
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Objednávka

✂

TITUL Cena  
KMČ

Počet 
ks

Klub záhad – Úkryt grófa Drakulu  6,40 € 

Kúzelná zvieracia kaviareň 1 – Myšací 
domovník  6,40 € 

Labková patrola – Dobrú noc, Labky!  9,60 € 

Labková patrola – Škrabky škrab  8,80 € 

Mach a Šebestová v škole  9,60 € 

Marvel – Zbierka príbehov  13,20 € 

Marvel Action – Spider-Man 1  6,40 € 

Marvel Action – Spider-Man 2  6,40 € 

Minecraft – Kreatívna príručka  8,80 € 

Minecraft – Sprievodca farmárčením  7,95 € 

Minecraft – Stavebné chuťovky 2  7,95 € 

Minecraft: Vrak lode  11,20 € 

Môj supertajný denník  9,30 € 

Môj školský diár  3,95 € 

Neuveriteľný svet!  13,60 € 

Odhaľ a spoznaj dinosaury  9,60 € 

Ostrov stratených koní  8,80 € 

Píšem bez chýb  5,60 € 

Plants vs. Zombies – Trávnik skazy  6,80 € 

TITUL Cena  
KMČ

Počet 
ks

Poď von! Príroda okolo nás  6,40 € 

Príbeh mágie  11,95 € 

Psie záchranárky 5 – Nová členka svorky  6,80 € 

Pusheen maľovanky  6,40 € 

Slovenské povesti z hradov a zámkov  7,95 € 

Smradi 9  7,20 € 

Som, aká som  7,20 € 

Stane sa zázrak  7,95 € 

Tajomná lekáreň – Záhada čierneho kvetu  10,40 € 

Tigrí tím – Hrozivé žraloky  5,60 € 

Záchranná stanica: Medveď Mišo  7,95 € 

Záchranná stanica: Rys Leo  7,95 € 

Záchranná stanica: Vlčica Luna  7,95 € 

Zákon svorky 3: Temnota padá  6,40 € 

Zamilovaná  8,80 € 

Zvierací záchranári – Hľadá sa šteniatko  4,80 € 

Zvierací záchranári – Hniezdo pre sovičky  4,80 € 

Zvierací záchranári – Poranený sokol  4,80 € 

Zvierací záchranári – Zvedavá líštička  4,80 € 

Zvieratká z Kúzelného lesa – Veverička Sofi  4,80 € 
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Neuveriteľný svet!

 

Preskúmajte neuveriteľný svet,  
ktorý nás obklopuje. Od tých najmenších 
predmetov, ako sú mikročipy, až po najväčšie 
planéty slnečnej sústavy.

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

bežná cena: 16,99 €
192 strán, 215 x 275 mm

pevná väzba, pre deti od 11 rokov

13,60 € 
cena KMČ

Bestseller!

Odhaľ a spoznaj dinosaury
Krásna kniha o dinosauroch  
od slovenskej autorskej dvojice!

Ako skutočne vyzerali dinosaury? Boli veľké ako domy? 
Chytali ryby na púšti? A naozaj potrebovali prilby?
Odpovede na tieto otázky a ešte oveľa viac sa dozviete 
práve v tejto knihe! Autori si v nej posvietili na najnovšie 
objavy z dinosaurej ríše a čitateľom približujú, ako naozaj 
vyzerali. Je v nej množstvo originálnych ilustrácií 
nakreslených podľa najmodernejších výskumov  
o dinosauroch. 
Poďte sa spolu s autormi pozhovárať o vládcoch 
druhohôr, poprezerať si krásne kresby a odhaliť nové 
zaujímavosti.

bežná cena: 11,99 €
56 strán, 210 × 270 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

9,60 € 
cena KMČ

Novinka!Dušan  
Valent

Zuzana  
Šmatláková

Zaujímavosti o svete
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 Bol raz jeden... 

Bol raz jeden človek - 
Pravek
Komiksové spracovanie kultového  
animovaného seriálu Bol raz jeden človek.

Vydajte sa spolu s Maestrom a jeho malými priateľmi 
na úžasnú cestu do histórie ľudstva. Jednoduchým  
a zábavným spôsobom sa dozviete, ako vznikla  
naša planéta Zem a ako sa na nej postupne vyvinul 
život. Navštívite svet dinosaurov aj prvých pravekých 
ľudí. Dozviete sa, ako žil človek neandertálsky  
a človek kromaňonský...
Cesta do praveku sa práve začína!

Jean-Charles 
Gaudin

NOVINKA!

KOMIKS!

bežná cena: 9,99 €
48 strán, 210 x 290 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov

7,95 € 
cena KMČ

Bol raz jeden život -
Minte 

Jean-Charles  
Gaudin

Srdce Mozog Kosti a kostra

Poznáš nielen z TV!

7,95 € 
cena KMČ

bežná cena 
9,99 €

Cena je rovnaká pre všetky tituly.
48 strán, 210 × 290 mm

pevná väzba, pre deti od 8 rokov


