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Máme tu nový rok a s ním celou řadu předsevzetí 
a výzev - mezi nimi samozřejmě i těch knižních. 

Chystáte se letos zahájit novou fantasy sérii? 
Odškrtnout si z to-read listu romantický stand alone? 
Zkusit middle grade dobrodružství, zdokonalit si 
angličtinu, dát šanci audioknihám, vrátit se do dětství 
s krásně ilustrovanou pohádkovou knížkou nebo si 
vyzkoušet zábavné aktivity na doma i do přírody?

To všechno a mnohem víc si můžete splnit, když se 
necháte inspirovat v našem edičním plánu na první 
polovinu roku 2022.

Spoustu splněných výzev přeje redakce Fragment

Pro více 
informací 

klikněte na 
obálku*

* Odkaz nenajdete u titulů, které vycházejí po 15. 4. 2022 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/73513715/ranhojicka-kralovna-rebelu/


Vychází v lednu 2022

TOP TITULY Začátek série

RANHOJIČKA – Královna rebelů
Lynette Noniová

Už deset let přežívá sedmnáctiletá ranhojička Kiva ve věznici 
Zalindov. Když přivezou těžce nemocnou královnu rebelů, 
dostane za úkol udržet ji naživu, aby mohla podstoupit 
trýznivou zkoušku čtyřmi elementy. 
Pak obdrží Kiva vzkaz od své rodiny: „Nenech ji zemřít. Už 
jdeme.“ Dívka si uvědomuje, že zkouška by královnu zabila, 
a tak se nabídne, že trest podstoupí místo ní. Má ale vůbec 
nějakou šanci? A jak se k její volbě postaví záhadný nový 
vězeň Jaren?

young adult fantasy

„Lynette Noniová je úžasná vypravěčka. Ranhojička je 
must-read pro všechny milovníky fantasy.“

– Sarah J. Maasová, autorka série Skleněný trůn

1

Mnohým zachránila život, teď bude 
bojovat o ten svůj

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/73513715/ranhojicka-kralovna-rebelu/


Vychází v lednu 2022

TOP TITULY Začátek série

FABLE – Mezi zloději
Adrienne Youngová

Do svých sedmnácti let nepoznala Fable nic jiného než moře. 
Když ale její matka zemře v bouři a vlastní otec ji vysadí na 
nechvalně proslulém ostrově zlodějů, musí dívka začít bojovat 
o přežití. S vidinou toho, že toto nehostinné místo jednou 
opustí, se začne spoléhat sama na sebe a na jedinečné 
dovednosti, které jí matka předala. Dokáže se s pomocí 
mladého obchodníka Westa dostat zpět na otcovu loď a zajistit 
si své právoplatné místo po jeho boku?
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Obstojí mladá dívka ve světě, 
kde se hraje podle 
mužských pravidel?

young adult fantasy

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77388403/fable-mezi-zlodeji/


Vychází v únoru 2022

TOP TITULY Začátek série

RANDE S KNIHOMOLKOU
Emma Hart

Pro Kinsley jsou knihy celý její život. Nejen, že pořád něco čte, 
ale spolu se dvěma kamarádkami vlastní knihkupectví v malém 
městě v Montaně. A zatímco její přítelkyně mají své lásky, ona si 
vystačí s fiktivními muži. Až do chvíle, kdy kamarád jejího bratra 
Josh z legrace navrhne, že jí pomůže najít přítele. A tak začíná 
série roztomile trapných schůzek, jejichž účastníci nemají 
u Kinsley šanci… žádný z nich ji totiž nepřitahuje tolik jako právě 
Josh.

new adult romantika 3

Líbíš se mi po všech stránkách!

„Emma Hart dává všem čtenářkám romantických komedií 
přesně to, co chtějí… zakázanou přitažlivost a přátelství, 
které se až mučivě pomalu proměňuje ve žhavý románek!“

– Next Book Review Blog

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77831767/rande-s-knihomolkou/


Vychází v březnu 2022

TOP TITULY Stand alone

ZÁCHYTNÝ BOD
Martina Jelínková

Aneta se právě nastěhovala do nevalného pražského bytu, 
rozešel se s ní kluk a vyhodili ji z práv. Teď se její dny skládají 
z monotónního kolotoče směn v butiku, donáškového jídla 
a dost pochybných schůzek. Její dospělý život zkrátka vypadá 
úplně jinak, než jak si ho malovala. Přesto se nevzdává a snaží 
se zase přiblížit snu o právničině a teplém rodinném krbu. Najde 
své místo ve světě a smíří se s tím, že máloco vychází podle 
plánů?

new adult contemporary 4

Štěstí si tě najde... když si na něj počkáš.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/69889259/zachytny-bod/


Vychází v březnu 2022

TOP TITULY Začátek série

NĚKDO JAKO TY
Estelle Maskame

Šestnáctiletá Mila žije v L.A. s mámou a tátou, slavným 
filmovým hercem. Když před premiérou jeho nového trháku 
vyvolá rozruch po celém městě, rozhodnou se ji rodiče uklidit 
přes tři tisíce kilometrů daleko k její tetě a dědovi do 
Tennessee. Mila z toho není nadšená a záhy po příjezdu se 
pohádá s Blakem, synem starostky Nashvillu. Ten také moc 
dobře ví, co obnáší život s veřejně známým rodičem, takže toho 
mají možná společného víc, než si chtějí přiznat.

První díl návykové trilogie od autorky 
bestsellerové série DIMILY

5young adult romantika

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194694/nekdo-jako-ty/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37606719/vis-ze-mi-chybis/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52531156/padnout-a-vstat/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37606674/vis-ze-te-miluju/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/66452964/vis-ze-dimily-1-4-dil-box/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/49973330/vim-ze-te-chci/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37606699/vis-ze-te-potrebuju/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59422990/druha-tvar-kaie/


Vychází v březnu 2022

TOP TITULY Pokračování série

KRÁLOVSTVÍ TĚLA A OHNĚ
Jennifer L. Armentroutová

Všechno, v co Poppy věřila, je lež – oklamal ji i muž, do kterého 
se zamilovala. Teď sama netuší, kým bez závoje Panny vlastně 
je. Ví ale, že pro ni neexistuje větší hrozba než Princ Atlantie. 
Chce, aby proti němu bojovala, a ona jeho rozkaz ráda 
uposlechne. Aby našla svého bratra, musí se spojit 
s nebezpečně svůdným Casteelem Da’Neerem. Je jen otázkou 
času, než tajemství dvou království vyjdou na světlo. Ale až 
nebesa začnou krvácet, mohlo by být pozdě.
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Je láska silnější než pomsta? 

Druhý díl 
bestsellerové fantasy série 

young adult fantasy

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79195137/kralovstvi-tela-a-ohne/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/70628317/z-krve-a-popela/


Vychází v březnu 2022

TOP TITULY Začátek série

LEVIAR – Králova mlha
Aleš Diviš

Sylothys, rozmanitá říše pěti království bez jediného krále, 
je v nebezpečí. Nekonečný příliv satyrů a mlhy neustává a hrozí, 
že celou zemi zahalí bílá tma. Zloděj Nydeon a jeho pět přátel 
nehodlají jen přihlížet a rozhodnou se vyrazit do boje. Pomůže 
jim nejen síla a důvtip, ale i magické schopnosti Leviar, se 
kterými lze dokázat takřka cokoli. Třeba i rozhodnout bitvu proti 
Bílému králi. Ten má ale vlastní děsivý plán a nehodlá si ho 
nechat překazit…

fantasy 7

Hrdinská fantasy plná zvratů, 
napětí a úžasné magie

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77667688/leviar-kralova-mlha/


Vychází v dubnu 2022

TOP TITULY Začátek série

POZLACENÉ
Namina Forna

Šestnáctiletá Deka žije ve strachu. Během Rituálu čistoty musí 
prokázat, že se může stát plnohodnotnou členkou své vesnice. 
Když pak v den obřadu krvácí zlatě – démonickou barvou 
nečistoty – ví, že ji čeká něco horšího než smrt. Možnost 
uniknout strašlivému osudu přijde spolu se záhadnou ženou, 
která jí nabídne místo ve zvláštní císařské armádě. Nic však není 
takové, jak se na první pohled zdá, a Deka začíná odhalovat 
temný odkaz vlastních předků…

young adult fantasy 8

Jsou to dívky, nebo démonky? 

Začátek strhující fantasy, která vám vyrazí dech.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/78106205/pozlacene/


Vychází v dubnu 2022

TOP TITULY Stand alone

MOJE CESTA DO FANTAZIE
Lenka Poláčková

Květa miluje anime. A ze všeho nejvíc filmy japonského tvůrce 
Hajao Mijazakiho. Když se musí s mámou a sestřičkou Klárkou 
přestěhovat z Brna do zapadlé beskydské vesničky, vymyslí hru. 
Dívky předstírají, že jsou ve filmu Můj soused Totoro a hledají 
lesní strašidlo. Jenže skutečný svět se tomu animovanému 
podobá pramálo. Zatímco Klára se v novém domě zabydlí 
snadno, Květu sužuje samota. Naštěstí i malé sestry můžou mít 
velké tajné plány…

young adult contemporary 9

Jedno kouzelné léto změní všechno! 

Vítězná kniha 5. ročníku 
soutěže Hvězda inkoustu 
na téma feel good



Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Začátek série

VESPERTINA – Temná kněžka
Margaret Rogersonová

Artemisie se chce stát Šedou sestrou, členkou řádu starajícího 
se o klidný přechod duší na onen svět. S mrtvými tráví čas 
raději než se živými, kteří si při pohledu na ni šeptají o jejích 
zjizvených rukách a podivné minulosti. Když Artemisiin klášter 
přepadnou vojáci, rozhodne se přivolat na pomoc nebezpečný 
přízrak – ten ji však může kdykoli posednout. Dokáže mladá 
dívka odolat jeho vlivu a zastavit prastaré zlo, které se právě 
probudilo?
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Atmosférická fantasy 
od autorky bestselleru 
Kouzla rodu Thornů

young adult fantasy

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82404883/kouzla-rodu-thornu/


Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Stand alone

BARVA DRAKŮ
R. A. Salvatore & Erika Lewisová

Ovládnout magii není snadné a Maggie si to moc dobře 
uvědomuje. Její schopnosti jsou nestálé a nevyzpytatelné 
a ona nemá nikoho, kdo by jí je pomohl zvládnout a umožnil 
tak splatit dluh, který se táhne jejím životem jako rudá čára. 
Pak ale potká Griffina, královského šampiona nechvalně 
proslulého lovem draků – obávaných bestií, které sužují celé 
království.
Ani jeden z nich netuší, jaký osud v sobě oba nosí, ani to, 
že jejich setkání uvede do pohybu události, které změní nejen 
jejich životy, ale i osud celého království…

young adult fantasy 11

Kouzla nejsou jen iluze!



Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Stand alone

VŠECHNA TA TĚLA
Kendare Blake

Je léto roku 1958 a americký Středozápad sužuje série 
podivných vražd. Těla obětí jsou nalezena bez jediné kapky krve 
a krev není ani nikde okolo. 
V září stejného roku je uprostřed těl zmasakrované rodiny 
Carlsonových nalezena Marie Catherine Haleová. Je celá od 
krve, ale krev není její. Svůj příběh se rozhodne vyprávět 
Michaelovi – synovi místního šerifa. Dokáže začínající novinář 
zjistit, co se stalo? Jak se mezi mrtvými těly ocitla tato dívka?

12

Geniální thriller od autorky série 
Tři temné koruny

young adult thriller

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/66941305/pet-temnych-osudu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/43258151/jeden-temny-trun/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/43258133/tri-temne-koruny/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58597868/dve-temne-vladkyne/


Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Stand alone

SRDCEM PROTI ZDI
Mariana Zapata

Vanessa Mazur ví, že dělá správnou věc. Necítí se špatně 
proto, že dává výpověď. Svou pozici asistentky, hospodyně 
a podržtašky předního obránce národního fotbalového týmu 
vždycky považovala za dočasnou. Teď má svoje plány, a ty už 
nezahrnují praní extra velkých spodků. Když ji ale Aiden Graves 
nazývaný Hradba z Winnipegu osobně požádá, aby se vrátila, 
je v šoku. Dva roky si jí ani nevšiml. Co má teď odpovědět muži, 
který je zvyklý dostat všechno, co chce?

13

On si ji bere kvůli vízu, ona kvůli splacení školného, no a jasně, že je 
z toho láska! V reálném životě by se to nestalo, ale aspoň o tom 
můžu číst. Pomalá romantika, normální holky, nevrlí hlavní hrdinové, 
skvělá, pro Zapatu typická kombinace. 

– Ola alias Nofreeusernames

new adult romantika

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/44448311/kulti/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58865885/rytmus-ja-malychin/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67128461/s-laskou-lukov/


Vychází v červnu 2022

TOP TITULY Pokračování série

TMA POD SRDCEM
Lucie Ortega

Za událostmi z minulého léta by Lena nejraději udělala tlustou 
čáru. Nečekaná žádost o pomoc ji však přivede zpět do 
Lukášova penzionu, kde odhalí znepokojivé tajemství. Kvůli 
němu se vydává přes Temný Nav k Ostrovu neviňátek, aby našla 
duši nenarozeného dítěte. Kostějovo království je ale 
nebezpečnější než kdy dřív a Leně by se velmi hodila Divišova 
pomoc.
Dokáže úkol splnit? Odolá nové hrozbě, která se Temným 
Navem šíří? 

14

Pokračování slovanské fantasy 
Světla nad močálem

young adult fantasy

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67364484/svetla-nad-mocalem/


Vychází v únoru 2022

TOP TITULY Stand alone

DCERA HLUBIN
Rick Riordan

Oceán skrývá víc, než si umíme představit. Zjistí to i Ana 
Dakkarová, která v prvním ročníku námořní akademie objevuje 
ta nejúžasnější tajemství podvodního světa. Od prázdnin ji dělí 
už jen poslední víkendová zkouška na moři. Cestou na loď se 
ale odehraje tragédie a Ana s přáteli odhalí, že jejich akademie 
je už sto padesát let ve válce s konkurenční střední školou. 
Dokážou spolužáci čelit nebezpečným nepřátelům, nebo se 
z nich stane krmení pro žraloky?

Rozbouřené mořské dobrodružství 
od autora Percyho Jacksona

15Pro čtenáře od 11 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81448582/apollonuv-pad-hrobka-nemrtvych/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194721/dcera-hlubin/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35002728/apollonuv-pad-neronova-pevnost/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33561737/apollonuv-pad-utajene-orakulum/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81448430/apollonuv-pad-temne-proroctvi/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81621327/magnus-chase-a-bohove-asgardu-pribehy-z-deviti-svetu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34133457/magnus-chase-a-bohove-asgardu-lod-mrtvych/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81449526/magnus-chase-a-bohove-asgardu-prastary-mec/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35002647/apollonuv-pad-zradny-labyrint/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34133430/magnus-chase-a-bohove-asgardu-thorovo-kladivo/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/26499817/bohove-olympu-krev-polobohu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27740530/bohove-olympu-haduv-chram/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27740523/bohove-olympu-znameni-atheny/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27740516/bohove-olympu-neptunuv-syn/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27740509/bohove-olympu-proroctvi/


Vychází v březnu 2022

TOP TITULY Začátek série

ZLODĚJI STÍNU 
Pod ochranou lišky
Kevin Sands

Callan a jeho parťáci dostali neuvěřitelnou nabídku. Co na tom, 
že jde o krádež, na které si vylámala zuby řada dospělých, a oni 
nejsou ještě ani plnoletí. Když zvládnou vyfouknout přísně 
střežený poklad nejmocnějšímu čaroději ve městě, budou moct 
pověsit svoji stinnou minulost na hřebík!
Callana však vždycky varovali, že kouzla se kdykoliv mohou 
obrátit proti vám a způsobit, že místo abyste podvod řídili vy, 
stanete se jeho obětí. Stojí ten risk za to?

16

Nový akční příběh od autora 
oblíbené série Alchymistova šifra

Pro čtenáře od 10 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77388391/zlodeji-stinu-pod-ochranou-lisky/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77388361/alchymistova-sifra-zradcova-dyka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/48284840/alchymistova-sifra-temna-kletba/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/50798431/alchymistova-sifra-volani-prizraku/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37981600/alchymistova-sifra-znameni-moru/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37981569/alchymistova-sifra/


Vychází v červnu 2022

TOP TITULY Pokračování série

ALEA – DÍVKA MOŘE
V zajetí přísahy
Tanya Stewnerová

Posádka Alfa cru se rozhodla nastražit past na doktora Oriona. 
Sammy, Ben a Tess vyplouvají do Říma, zatímco Alea a Lennox se 
vydávají po souši ke skále Loreley, u které se podle legendy nachází 
vstup do světa mrtvých. Doufají, že tam najdou Aleino dvojče 
Antheu. Pokud by se s ní skutečně setkali, mohlo by se jim podařit 
obnovit Aleiny schopnosti mořské dívky. Co když ale doktor Orion 
jejich plány prohlédne a vymyslí svou 
vlastní ďábelskou lest?

17

Setká se konečně Alea 
se svou sestrou?

Pro čtenáře od 10 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79291052/alea-divka-more-volani-z-hlubin/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/37396224/alea-divka-more-tajemstvi-oceanu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/47429602/alea-divka-more-sila-prilivu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59539440/alea-divka-more-poselstvi-deste/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67364445/alea-divka-more-reka-zapomneni/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/33856978/alea-divka-more-barevne-vody/


Vychází v dubnu 2022

TOP TITULY Humorný příběh pro děti

MELÁNIE A JEJÍ PRAŠTĚNÁ 
RODINKA
Zdeňka Bellingerová
Ilustroval Michal Sušina

Jmenuji se Melánie a ráda bych vám představila svou úžasně 
bláznivou rodinu. Právě teď jsem s babičkou na prázdninách 
u strýčka Cyrila ve vesničce Bodlákov. Strýc žije se synem 
Davidem a psem Šmajdou ve staré vile a neohroženě se pouští 
do různých oprav. Většinou ale způsobí víc škody než užitku. 
Víte, jak se kácí stará hrušeň nebo malují pokoje v podkroví? 
Nebo jak se utíká před hladovými bernardýny? Že ne? 
Tak se připravte, protože vám to popíšu do těch nejzábavnějších 
detailů!

Pro čtenáře od 9 let 18

Velké prázdninové dobrodružství 
pro malé čtenáře



Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Pokračování série

PŘÍBĚH KOUZELNICTVÍ
Chris Colfer

Už je to skoro rok, co Brystal Vždyzelená uzavřela se smrtí 
dohodu, že výměnou za svůj život najde a zničí Nesmrtelnou. 
Dosud však neobjevila jedinou stopu, kdo to je a kde se 
nachází. Z hlubin země se navíc začíná šířit temnota a ohrožuje 
vše živé. Pokud chtějí víly a čarodějky probouzející se zlo 
zastavit, musí spolupracovat se všemi, včetně Spravedlivého 
bratrstva a jeho Armády mrtvých. Co když ale za zdánlivě 
novou hrozbou stojí někdo dobře známý?

Dodrží Brystal dohodu, 
kterou uzavřela se smrtí?

19Pro čtenáře od 9 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58705697/pribeh-magie/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/36928970/zeme-pribehu-varovani-bratri-grimmu
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82716911/zeme-pribehu-kouzelne-prani/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/43122473/zeme-pribehu-na-vlnach-fantazie/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/49973657/zeme-pribehu-srazka-svetu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52927444/zeme-pribehu-specialni-pruvodce/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/36795379/zeme-pribehu-navrat-kouzelnice
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/43122471/zeme-pribehu-za-hranice-kralovstvi
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38178785/tezko-uveritelny-pribeh/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/68124341/pribeh-carodejnictvi/


Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Začátek série

KLUB KLIKAŘŮ – Boj o Krkavec
Vít Martin Matějka
Ilustroval Jaroslav Kratochvíl

Krkavec – na první pohled obyčejný kopec se starou rozhlednou 
a televizní věží kousek za Plzní. Kdysi býval oblíbeným cílem 
výletů, ale teď tam nikdo nesmí. Přesto není opuštěný. 
Z Krkavce často sjíždí tajemný bílý mercedes s muži, kteří po 
něčem pátrají. Podezřelé dění kolem kopce svede dohromady 
partu spolužáků: nadšeného bikera Lukáše, do historie zažraného 
Jirku a charismatickou Šárku. 
Dokážou se společně postavit hrozbě, která se na celé město řítí?

Pro čtenáře od 9 let 20

Dobrodružný příběh 
party kamarádů nejen 
pro fanoušky foglarovek



Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Začátek série

BYL JEDNOU JEDEN ČLOVĚK
Pravěk
Jean-Charles Gaudin

Vydejte se s dětmi na fascinující cestu do historie lidstva!
Doprovázet vás budou moudrý Maestro a jeho zvídaví přátelé, 
které si oblíbilo už několik generací dětí z celého světa. Hravým 
a zábavným způsobem se dozvíte, kde se v hlubinách vesmíru 
vzala planeta Země a jak na ní vznikl život. Podíváte se do věku 
dinosaurů, seznámíte se s prvními lidmi a zjistíte, jak žil člověk 
neandrtálský či člověk kromaňonský.

21

Komiksové zpracování slavného animovaného 
seriálu Byl jednou jeden člověk!

Pro čtenáře od 8 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/78131923/byl-jednou-jeden-zivot-kosti/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/78131933/byl-jednou-jeden-zivot-svaly/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/70201766/byl-jednou-jeden-zivot-mozek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/63740705/byl-jednou-jeden-zivot-srdce/


Vychází v květnu 2022

TOP TITULY Průvodce pro děti a rodiče

HRAVÝ PRŮVODCE ČESKEM
Iva Petřinová
Ilustroval Vojtěch Šeda

Čekají vás prázdniny nebo volný víkend? Tak nazujte toulavé 
boty a objevujte spolu se svými dětmi krásy naší vlasti! 
S tímto hravým průvodcem se z každého výletu stane 
nezapomenutelný zážitek. Poznáte kraj blanických rytířů, 
půvaby Šumavy nebo největší skalní město v Evropě. Vydáte se 
údolím Vydry, do magického ráje poustevníků, za zkamenělou 
pohádkou, do českého Betléma či za bohem Radegastem. 
A během putování vás čeká spousta zajímavostí, pověstí, 
úkolů i kvízů!

22

24 jedinečně ilustrovaných 
výletů od autorů 
oceněného bestselleru 
Hravý průvodce Prahou

Pro děti od 6 let

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/50894413/hravy-pruvodce-prahou/


PSANCI SCARLETT & BROWN
Johnathan Stroud

Přírodní katastrofa změnila Anglii k nepoznání. Lidé přežívají 
v opevněných městech a do divočiny, která je obklopuje, raději nevycházejí. 
Je totiž plná krvežíznivých zvířat a také kanibalů.
Scarlett si do divočiny troufá. Jako psanec, bankovní lupička 
a pistolnice v jednomu totiž moc na výběr nemá. Na průzkumné výpravě 
najde na osamělé cestě havarovaný autobus a v něm jediného živého 
pasažéra – Alberta Browna. Souhlasí, že nevinně vypadajícího mladíka 
dostane do bezpečí. Brzy se však ukáže, že to byla chyba…

NEJDRAŽŠÍ JOSEPHINE
Caroline Georgeová

1821: Elias Roch nemá štěstí v lásce. 
Josephine De Clareovou potkal jen jedinkrát 
a od té doby jí napsal desítky dopisů 
v naději, že ji znovu najde.
2021: Josephine De Clareová má špatný vkus 
na kluky. Ten poslední málem zničil přátelství 
s její nejlepší kamarádkou. 
Nyní, po smrti svého otce, Josie najde 
Eliasovy dopisy. Najednou cítí, že ji cosi 
táhne k muži, který žil před dvěma sty lety. 
Dokážou najít jeden druhého?

Vychází v únoru 2022

Vychází v březnu 2022

YA dystopie

YOUNG ADULT 

Také vyšlo:

UDRŽITELNĚ ZAMILOVANÁ
Chantal Schreiberová

Zoe musí zaskakovat za matku v rodinném 
bezobalovém obchodě a veganském bistru. 
Nedávný rozchod s Milem nepříjemně 
naboural její sebevědomí, takže možnost 
zašít se za pultem vlastně vítá. Kdyby je táta 
před lety neopustil, cítila by se dnes možná 
lépe. Neschovávala by své ženské přednosti 
do obřích triček a nemrhala svým hlasem ve 
sboru.
Nové zkušenosti naštěstí přinášejí i nové 
přátele. Podpoří ji v těžkých chvílích? Najde 
mezi nimi novou lásku?

Vychází v dubnu 2022 YA romantikaYA historický román • romantika

Akce, humor, napětí a především dva svérázní 
hrdinové, jací tady ještě nebyli!
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Stand alone

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194846/psanci-scarlett-browne/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67128674/druhy-zivot/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77831703/nejdrazsi-josephine/


LEGENDA O LADĚ
Jana Švecová

Na den, kdy na ni se šťastným úsměvem Ilja zamával a pak se pod ním během 
chvilky prolomil led, Lada nikdy nezapomene. Vzal si ho vodjanoj, pán řeky, 
a ona teď cítí vinu.
Odmítá se smířit s tím, co se stalo, a rozhodne se navštívit kolduna – místního 
čaroděje. Ten jí prozradí, že existuje způsob, jak ho přivést zpět. Bude však 
muset najít Strom světa a u jeho kořenů obětovat jiný lidský život. Jedině tak 
může projít do podsvětí a Ilju zachránit…

SEDMÉ NEBE – Nebeská řeka
Adriana River

Elaine Riversová se Adamovi vždycky spíš 
vyhýbala. Přesto ji ale záhadně přitahoval 
a ona už konečně ví proč. Šokujícím 
zjištěním, že Adam je Padlý anděl, který si 
na Zemi odpykává svůj trest, poodhalila 
přísně střeženou oponu a teď už není cesty 
zpět. Po Adamovi jde Temnota vyslaná 
samotným peklem, a pokud mu chce pomoci, 
v nebezpečí bude i ona. Naštěstí nad ní drží 
ochranná křídla její strážný anděl Kassiel. 
Může mu však věřit? 

Vychází v dubnu 2022

Vychází v dubnu 2022

YA slovanská fantasy

YOUNG ADULT 

Také vyšlo:

SVĚTLA NAD PRAHOU
Nicole Jarvisová

V temných uličkách Prahy číhají bytosti, 
o jejichž existenci nemají Pražané potuchy. 
Jen díky lampářům – lovcům příšer – je 
město chráněno před nadvládou upírů, 
vodníků či duchů.
Lampář Domek Myška patří mezi ty nejlepší. 
Když odhalí spiknutí pijavic, ocitne se v boji 
proti těm, kdo chtějí zneužít alchymii. A zdá 
se, že Ora Fischerová, u které nachází útěchu, 
možná nebude ta, za koho se vydává. Podaří 
se jim zachránit Prahu před přílivem 
monster? 

Vychází v dubnu 2022 YA fantasyYA fantasy • romantika

Dokáže smrt jen brát, nebo také dávat?

24

Stand alone

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/68125897/dcera-zimy/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/69526826/sedme-nebe-nebeska-reka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79291168/svetla-nad-prahou/


Vychází v dubnu 2022

YOUNG ADULT • NEW ADULT 

YA LitRPG 25

Pokračování 
série

Vychází v lednu 2022 NA romantika

KRUTÁ MILOST
Natalie Mae
Zahru přežila smrtící Přechod a nestojí o další 
dobrodružství. Pak se ale objeví princ Kasta 
a začne prohlašovat, že skutečným vítězem 
závodu a právoplatným dědicem trůnu je on, 
nikoli Jet. Na důkaz svého tvrzení 
ukazuje boží znamení, které má 
na těle. Stejné znamení však 
má i Zahru. Ta nehodlá dopus-
tit, aby Orkena padla do 
Kastových nemilosrdných
rukou…

Vychází v květnu 2022 YA fantasy

Již vyšlo: Již vyšlo:

ZLOMENÁ LÁSKA
Tess M. Puffrová
Anna a Maddox překonali nedůvěru okolí 
i nesouhlas Anniných rodičů a konečně tvoří 
oficiální pár. Místo toho, aby si užívali 
šťastné chvilky, jejich vztah balancuje na 
hraně. Maddox si dává za vinu tragické 
události uplynulých dní. Anna 
se cítí odmítaná a nejistá, 
navíc ji trápí Maddoxova
temná minulost. Na povrch 
totiž začnou vyplouvat další 
pečlivě skrývaná 
tajemství…

HRAJU, ABYCH ŽIL – Finále
D. Rus

Lidstvo si tak dlouho hrálo s virtuální realitou, až si virtuální 
realita začala pohrávat s lidmi. Planeta Země se otřásá pod 
pochodujícíma nohama démonů, kteří sem vtrhli hned ze tří 
herních realit.
Má se teď Gleb Nazarov zašít ve svém herním klastru, dál 
upevňovat svou moc a plnit pokladnici? Nebo má všeho 
nechat a spěchat na pomoc pozemšťanům? Jak se rozhodne?

Již vyšlo:
Převálcuje lidský svět virtuální realita?
Závěrečný díl série.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77667405/zlomena-laska/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/80297766/zatracena-laska/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/73513895/laskavy-jed/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/74617619/hraju-abych-zil-6-valka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67588975/hraju-abych-zil-5-bitva/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58597726/hraju-abych-zil-4-inferno/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/51070777/hraju-abych-zil-3-dluh/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35322310/hraju-abych-zil-2-klan/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35322290/hraju-abych-zil-1-jiny-svet/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79376683/hraju-abych-zil-7-finale/


ZVÍŘECÍ DOBRODRUHOVÉ
Zachráněný srneček
Michelle Sloanová

Izabela, Bertík a Gábina jsou členové Klubu 
zvířecích dobrodruhů. Milují zvířata a velice 
rádi se o ně starají. Když se jim donese 
zpráva o srnečkovi, který uvízl v plotě, ihned 
se pustí do jeho záchrany. Jejich nová 
kamarádka Saša však ještě nemá tolik 
zkušeností a práci jim začne komplikovat. 
Zvládnou složitou situaci vyřešit?

MŮJ BÁJEČNÝ TÝDEN
Dobrodružství na statku
Maren von Klitzing

Nauč se dny v týdnu, jako když poník cválá!
Na statku Blatouch se pořád něco děje. V 
pondělí stájník Oskar zjistí, že kobylka Fanny 
neprojde dveřmi na dvůr. V úterý na statek 
přibude nový přírůstek. Ve středu Lasse zjistí, 
že jízda na koni je i pro kluky, a ve čtvrtek se 
děti na hodině jezdectví poučí, že pýcha 
předchází pád. Chcete se dozvědět, co se 
odehraje v pátek, v sobotu a v neděli? Tak se 
pusťte do čtení.

Vychází v únoru 2022

Vychází v březnu 2022

Pro čtenáře od 7 let

NOVÉ SÉRIE

ANNA KADABRA
Úplňkový klub
Pedro Mañas

Vydejte se za Annou Kadabrou do Měsíč-
kova. Že se vám nechce? Jí se také nechtělo! 
Co to jen její rodiče napadlo, přestěhovat se 
do takového zapadákova?
Brzy však zjistí, že se sem nedostala 
náhodou. Měsíčkov má svůj vlastní 
kouzelnický klub a Anna se má stát jeho 
novou členkou! Hůlku, zápisník a kocourka 
už má, teď se jen naučit kouzlit. A taky 
rýmovat. Snad během svého čarování 
nesrovná Měsíčkov se zemí…

Vychází v květnu 2022 Pro čtenářky od 7 letPro čtenáře od 7 let 26

FOTBALISTI ZE ZRŮDIC
Christian Tielmann

Ben se chtěl stát členem FC Rudozub, ale 
stejně jako Ondru Kulína ho nepřijali. Ondra 
ale není jen tak obyčejný kluk – je to upír. 
A má další podivné kamarády, kteří chtějí 
hrát fotbal, stejně jako on a Ben. A tak založí 
vlastní mužstvo!
Co na tom, že Ondra se na slunci rozpadá 
na prach, vlk Olda neumí ovládnout svůj 
vztek a dvojčata Potvůrkovic míč spíš zbaští, 
než by ho napálila do brány. Šance, že to 
Rudozubu pořádně natřou, nikdy neumírá!

Vychází v únoru 2022 Pro čtenáře od 7 let

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194782/zvireci-dobrodruhove-zachraneny-srnecek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79781407/fotbalisti-ze-zrudic/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79781463/muj-bajecny-tyden-dobrodruzstvi-na-statku/


HONBA ZA POKLADEM
Tajemný odkaz
Dori Hillestad Butlerová

Marly poznala pana Summerlinga jako milého 
souseda, který chodil po okolí s detektorem kovů 
a říkal o sobě, že je hledač pokladů. Nikdy by 
nevěřila, že se do podobného pátrání pustí i ona. 
Pan Summerling totiž ve své závěti jí a dalším 
dvěma dětem jeden poklad odkázal. Má to však 
několik háčků. Musí vyřešit řadu hádanek, rébusů 
a indicií, aby zjistily, kde se nachází. A nejen to, 
musí na tom pracovat společně – na což se 
Marly vůbec netěší…

ADAM A TAJEMSTVÍ 
TĚŽKOVSKÉHO HRÁDKU
Vlasta Žáčková, ilustroval Jaromír F. Palme

Do malého městečka Těžkov se načas 
přistěhuje desetiletý Adam, jehož rodiče 
odjeli na rok za prací do Anglie. Čeká ho zde 
to, co každého nováčka – nová škola, noví 
spolužáci, nové problémy.
Aby nevypadal jako zbabělec a dokázal, že se 
nebojí, kývne na výzvu spolužáka Vojty 
a vydá se v noci na Těžkovský hrádek. 
Kdyby jen tušil, že se výprava na středověkou 
zříceninu změní v napínavé pátrání po 
ztracené rodinné památce a rytířském 
pokladu. 

Vychází v červnu 2022

Vychází v březnu 2022

NOVÉ SÉRIE

ÚTOK MONSTER
Poslední město
Jon Drake

Třpytivé město Cassaire je jedním z mála 
míst, které před stoletím přežilo děsivou 
invazi Dredmarů, a jeho obyvatelé žijí už po 
generace v míru.
Vše se ale změní, když během školního 
výletu napadne mladého Berrona dredmarský
berseker. Takový útok ho měl proměnit 
v bezduchého Požírače, Berron však místo 
toho získá nadlidskou rychlost a sílu. A bude 
je potřebovat – Dredmarové se totiž vrací. 
Pouze on a jeho kamarádka Cerrie je mohou 
zastavit…

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 8 letPro čtenáře od 8 let 27

Pro čtenáře od 7 let

Od autorky oblíbené série 
pro začínající čtenáře 
Strašidelná knihovna

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/35140316/strasidelna-knihovna-na-pude-je-duch/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/47429601/strasidelna-knihovna-duch-prichazi-v-pet/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79376626/strasidelna-knihovna-tajny-pokoj/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/66941471/strasidelna-knihovna-poplach-u-hasicu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79195105/strasidelna-knihovna-duch-na-strome/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/76584850/adam-a-tajemstvi-tezkovskeho-hradku/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79441739/strasidelna-knihovna-ztraceny-duch/


ODVÁŽNÁ ČTYŘKA
Ve stínu velehor
Björn Berenz, Christoph Dittert

Otec jedenáctiletého Liase odjel do Himálaje hledat tajuplný horský kmen. Jestli se mu 
to podařilo, se chlapec nikdy nedozvěděl. Táta se totiž z výpravy nevrátil.
Když se Liasovi dostane do ruky otcův expediční deník, zažehne v něm jiskřičku naděje. 
Je sice plný hádanek a šifer, ale pokud dokáže všechny indicie správně rozluštit, mohly 
by ho zavést až ke ztracenému tátovi. Je čas zabalit batoh a vyrazit směrem Nepál! 

POLÁRNÍ ZÁŘE
Ostrov divokých koní
Karin Müllerová

Proč má jet zrovna na Island – do země 
sněhu, ledu a zimy?! Patnáctiletá Elin není 
z plánované cesty nijak nadšená. Netěší se 
ani na projížďku na koních, kterou její máma 
naplánovala. Koně jsou pro ni totiž uzavřená 
záležitost.
Když však na ostrov přiletí, okamžitě s ním 
pocítí zvláštní spojení. Tento magický pocit 
ještě zesílí po setkání s tajemným mladíkem 
jménem Kári a poté, co pozná smutnou 
klisnu Ljósadís. Co na ni na Islandu ještě 
čeká?

Vychází v květnu 2022

Vychází v březnu 2022

NOVÉ SÉRIE

ZROZENÁ Z OHNĚ
Lovkyně příšer
Aisling Fowlerová

Země Oharek je zamořena příšerami. 
Dvanáctka se vzdala svého jména i identity, 
aby nastoupila náročný výcvik a naučila se je 
zneškodnit. Alespoň tak to říká. Pravda je 
však mnohem hrozivější: trénuje, aby se 
pomstila těm, kteří ji připravili o rodinu.
Když je však její nový domov napaden, ocitne 
se na nečekané cestě, během níž se její 
skrytá minulost nevyhnutelně proplete nejen 
s jejím osudem, ale i s osudem celého světa.

Vychází v dubnu 2022 Pro čtenáře od 12 letPro čtenářky od 12 let 28

Pro čtenáře od 9 let

Prozkoumej záhadný deník, lušti šifry a hádanky, 
otestuj svůj postřeh! 

Pro čtenáře Klubu Tygrů

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77474552/polarni-zare-ostrov-divokych-koni/


DRAČÍ NEBEDOVÉ 
JDOU DO ŠKOLY
Natalie Jane Priorová

Draky Chrlíka a Šupinku čeká další výzva –
škola! Těší na hodiny plné her a zábavy, 
někteří dračí spolužáci však 
nejsou zrovna přátelští. Navíc 
je potřeba během vyučování 
dodržovat pravidla a zlobení 
není dovoleno. Způsobí Chrlík
s Šupinkou ve škole další 
pohromu?

Vychází v březnu 2022

Vychází v únoru 2022   Vychází v květnu 2022     

Pro děti od 5 let

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE

Pro čtenáře od 7 let 29

PŘÍBĚHY ZE ZOO
Lachtánek nezbeda
Věra Hudáčková Barochová

Lachtánek Tonda nechce poslouchat svou 
mámu ani ošetřovatele a s ostatními lachtany 
si nerozumí. Nakonec si usmyslí, že ze zoo 
odejde a bude žít na volném 
moři. Když pozná podivína 
Standu, kterého považuje za 
námořníka, věří, že s jeho po-
mocí se k moři dostane. Netuší 
ale, že Standa má 
jiné úmysly…

Vychází v květnu 2022 Pro děti od 6 let

Již vyšlo: Již vyšlo:

Již vyšlo:

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO – Ztřeštěné slůně
Amelia Cobb

V Záchranné zoo strýčka Horáce mají nový přírůstek. Sloník Bertík 
je do všeho hrr a zastavit ho nedokáže Ema, natož jeho dospělý 
kamarád, slon Oskar. Když přímo před Eminýma očima skočí Bertík 
do hrošího jezírka a uvízne v bahně, začne jít do tuhého. Dokáže 
Ema slůně z téhle bryndy vytáhnout?

EMA A JEJÍ KOUZELNÁ ZOO – Rošťácká žirafa
V zoo se narodilo žirafí mládě! Jmenuje se Kubík a jeho nemotorná 
kolébavá chůze rozesmává všechny okolo. Kubíkovi se pozornost 
ostatních líbí, a tak předvádí jeden praštěný kousek za druhým. 
Blíží se však soutěž o nejlepší zoologickou zahradu a Ema 
tuší, že jeho rošťárny se nemusí líbit každému... 

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77388416/draci-nezbedove-jdou-do-skoly/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/76584930/draci-nezbedove-tropi-neplechu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194806/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-neposedna-surikata/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82143993/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-snazivy-medvidek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67588768/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-ospala-sovicka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82144091/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-vystraseny-tulen/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81250592/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-roztomila-lama/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82144052/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-popleteny-tucnak/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81250616/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-zarlivy-levhart/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77194826/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-ztrestene-slune/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77275901/pribehy-ze-zoo-sobik-popleta/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/82144009/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-rozpustila-panda/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81250641/ema-a-jeji-kouzelna-zoo-osamele-lvice/


Vychází v květnu 2022 Vychází v červnu 2022 Pro čtenáře od 7 let

Vychází v březnu 2022 Pro čtenáře od 7 let

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE

Již vyšlo:

30

PŘÍBĚHY Z VRBOVÉHO HÁJKU
Veverka a mořská panna
J. S. Betts

Pokaždé, když sourozenci Tom a Molly navštíví svoji 
babičku, zažijí něco mimořádného. Aby také ne, 
vždyť bydlí jen kousek od magického místa, kde se 
pořád něco děje. 
Poté, co se dětem podaří zachránit uvězněnou 
veverku, potkají smutnou mořskou pannu, která 
přišla o svůj kouzelný hřeben. Dokážou ho děti s 
pomocí své nové rezavé kamarádky najít?

Pro čtenáře od 7 let

STRAŠIDELNÁ KNIHOVNA
Schovávaná s duchy
Dori Hillstead Butlerová

Další případ zavede Klárku a Kaze do domu, 
ve kterém straší. Rodina, která tu bydlí, ho 
plánuje prodat, neznámý duch jim to ale 
pěkně komplikuje. Podaří se Kazovi a Klárce 
zjistit, co se děje? Narazí zde Kaz na dalšího 
člena své ztracené rodiny?

Přehled předchozích dílů 
najdete na straně 29 

HVĚZDY FOTBALOVÉHO 
HŘIŠTĚ – Mbappé
Harry Coninx

Kylian Mbappé patřil už jako juniorský hráč 
k nejlepším fotbalistům planety. Jeho vyspě-
lá míčová technika, rychlost a schopnost 
proměňovat brankové příležitosti vystřelily 
kluby, ve kterých působil, 
k neuvěřitelným vítězstvím 
a jemu samotnému přinesly 
několik zápisů do fotbalové 
knihy rekordů…. 

Již vyšlo:

Obálku 
připravujeme Obálku 

připravujeme

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/62125381/pribehy-z-vrboveho-hajku-srnecek-a-drak/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/62125379/pribehy-z-vrboveho-hajku-listicka-a-vila/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79553483/pribehy-z-vrboveho-hajku-veverka-a-morska-panna/
https://www.albatrosmedia.cz/hledani/?Text=lewand&filter=%22notonlypurchasable%22%3Atrue


NOVÉ PŘÍBĚHY 
SE ŠŤASTNÝM KONCEM 
Zraněné labuťátko
Jana Olivová

Babička s dědečkem vzali Denisu a Šimona 
na výlet do Prahy. Při zastávce na břehu 
Vltavy narazí na pokousané labutí mládě. 
Děda neváhá a zavolá na záchrannou stanici. 
Během pár minut je mláďátko v dobrých 
rukou. Jak se mu však povede dál? Najdou 
děti způsob, jak se to dozvědět, i když jsou 
návštěvy pro veřejnost ve stanici zakázané?

Vychází v březnu 2022 Pro čtenáře od 8 let

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE

Pro čtenáře od 7 let 31

NOVÉ PŘÍBĚHY 
SE ŠŤASTNÝM KONCEM 
Vyděšený kalous
Zuzana Pospíšilová
Když malý Vláďa zaslechne v noci ze zahrady 
podivné zvuky, pomyslí si, že tam určitě 
straší. Jeho kamarádka Mája ho však uklidní. 
Zvuky slyšela také, a protože je starší než on, 
tuší, že za tím bude nějaké zvíře. Společně se 
proto vypraví do zarostlé zahrady a tam 
objeví strádajícího kalouse ušatého. Dostal se 
do pasti a možná je zraněný. Kdo jim 
pomůže se záchranou?

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 8 let

Již vyšlo:Již vyšlo:

Příhody 
navazují 
na tuto 
oblíbenou
sérii

Pro čtenáře od 8 let

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/68291013/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-nezbedny-myval/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/68291053/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-promrzla-volavka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/80422386/pribehy-se-stastnym-koncem-zatoulane-stenatko/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/78206818/pribehy-se-stastnym-koncem-zapomenute-jehnatko/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/78206429/pribehy-se-stastnym-koncem-naslo-se-kotatko/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/39167764/pribehy-se-stastnym-koncem-zasnezena-cervenka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/39167723/pribehy-se-stastnym-koncem-vyplaseny-jezevec/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79875401/pribehy-se-stastnym-koncem-nezbedne-kuzlatko/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27743400/pribehy-se-stastnym-koncem-ztraceny-jezecek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/27744355/pribehy-se-stastnym-koncem-osamely-kralicek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79875315/pribehy-se-stastnym-koncem-uzdraveny-ponik/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59146003/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-starostliva-veverka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59539899/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-poraneny-sokol/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59146004/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-statecny-cap/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67589250/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-hladovy-vydrysek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67589261/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-opusteny-muflonek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59539755/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-vystraseny-zajicek/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56050688/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-zvedava-listicka/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79291321/nove-pribehy-se-stastnym-koncem-zranene-labutatko/


TOTÁLNĚ KATASTROFICKÁ PŘÁTELSTVÍ LOTTIE BROOKSOVÉ
Katie Kirbyová

Druhé pololetí je tady a Lottie Brooksová je připravena čelit čemukoli. 
S kamarádkami Jess a Molly po boku to půjde samo. Už se nebude snažit udělat dojem 
na Amber a Poppy. A nikdo už jí rozhodně nebude říkat Holkokurko. 
Taky se začíná nacvičovat jarní muzikál, a Lottie tak bude mít možnost oslnit Daniela svým 
talentem jako zpívající korýš. To je přece šance!
Pak se ale něco zvrtne a přátelství s Jess a Molly přestane fungovat. Co si jen počne? 

Vychází v únoru 2022

Vychází v květnu 2022

Pro čtenáře od 9 let

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE

Pro čtenářky od 10 let 32

Vychází v dubnu 2022 Pro čtenáře od 9 let

Již vyšlo:

KLUB TYGRŮ
Ohnivé oko
Thomas C. Brezina

Kamarádi z Klubu Tygrů tráví prázdniny na 
slunné Havaji. Během plavby za pozorováním 
velryb je přepadne bouře, v jejímž středu se 
náhle rozzáří pronikavé rudé oko. Vmžiku se 
promění v ohnivou kouli a málem jim zapálí 
loď. Podobný objekt pak Tygři objeví i při 
výletu do kráteru sopky. To už přece nemůže 
být náhoda! Přijdou Biggi, Luk a Patrik 
záhadě na kloub?

KLUB TYGRŮ
Tajný úkol pro upíra
Thomas C. Brezina

Tajný vzkaz vyláká kamarády z Klubů Tygrů 
v noci na hřbitov. Když se mezi náhrobky 
zjeví postava upíra, pořádně je to vyděsí. 
Tygři se stáhnou do bezpečí, ale příhoda jim 
nedá spát. Vrátí se na hřbitov ještě jednou, 
ale tentokrát se jim do cesty připletou další 
záhadné postavy celé v černém a začnou je 
pronásledovat a ohrožovat. Přijdou Biggi, Luk 
a Patrik celé věci na kloub, nebo na hřbitově 
opravdu straší?

Lottie čeká, že druhé pololetí zvládne levou zadní. 
To by ovšem nesměla být jedním z vrcholů kamarádského 
trojúhelníku!

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79045168/klub-tygru-tajny-ukol-pro-upira/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/66940419/neskutecne-trapny-zivot-lottie-brooksove/


ŠŤASTNÉ A KRVAVÉ VÁNOCE
Robin Stevensová

Daisy a Hazel se vypravily na vánoční prázdniny do zasněženého 
univerzitního městečka Cambridge. Těší se na křivolaké uličky, útulné 
knihovny a čajovny plné dobrot. V útrobách studentských kolejí však 
číhá nebezpečí. Jen dva dny před Vánocemi tu dojde k hrůzostrašné 
krvavé nehodě, ze které se však nakonec vyklube úkladná vražda.
Detektivní duo Wellsová a Wongová tentokrát bude měřit síly nejen 
s hrstkou otravných dospěláků, ale i s konkurenčním detektivním 
klubem. Zachovají si i tak chladnou hlavu a břitký úsudek? Podaří se jim 
odhalit pachatele dřív, než bude po Vánocích?

Vychází v dubnu 2022       

Vychází v březnu 2022

Pro čtenáře od 11 let

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE

Již vyšlo:

Pro čtenáře od 12 let 33

Již vyšlo:

PONÍCI OD STŘÍBRNÉ ŘEKY
Dům na vřesovišti
Amanda Willsová

Když Poppy narazí na opuštěný dům vysoko na vřesovišti, netuší, jaká 
tajemství skrývá. Říká se, že v něm straší, může se tam ale dít i něco 
mnohem zlověstnějšího? A co s ním má společného Jodie Morganová, 
bodrá majitelka místní charitativní organizace na záchranu koní, která 
je na pokraji krachu? 
Poppy tuší, že ta žena má tajemství. A to je třeba rozluštit dřív, než 
Jodie udělá strašlivou chybu, kterou ohrozí nejen koně, ale i vlastní 
budoucnost.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/76970815/ponici-od-stribrne-reky-jizdarna-v-ohrozeni/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/67364518/ponici-od-stribrne-reky-divoka-boure/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52281333/ponici-od-stribrne-reky-vzdycky-je-nadeje/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52281276/ponici-od-stribrne-reky-nezkrotny-ponik/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38809095/zlocin-slecnam-neslusi/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/38809120/caj-s-kapkou-jedu/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81888976/zahada-zamceneho-kupe/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/81889095/spinava-skolni-hra/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/76585022/stastne-a-krvave-vanoce/


JEŽEK BODLINKA
Tereza Anteneová
Ilustroval Mike Phillips

V jednom velkém parku žije ježek Bodlinka.
Je osamělý, protože má jednu nožičku kratší 
a slabší a ostatní ježci si s ním nechtějí hrát. 
Malý ježek vyzbrojený radami od své babičky 
se proto vydá do světa, aby si našel 
kamarády. Blíží se zima a nebezpečí číhá 
za každým keřem. Kdo Bodlinkovi pomůže 
a jak to zvládne? 
Půvabný příběh s doprovodnými otázkami 
o statečnosti, síle přátelství a umění pomáhat. 

BARUNKA Z BORŮVKOVÉHO 
STATKU
Eva Čepičková
Ilustrovala Petra Šolcová

Seznamte se s Barunkou a jejími kamarády 
z Borůvkového statku – jezevčíkem Punťou, 
kočičkou Adélkou a kozlíkem Lojzíkem. 
Každý den zažívají úžasná dobrodružství 
a o své zážitky se moc rádi podělí.
Jste zvědaví, kdo straší na zahrádce? Jak do-
padne záchranná akce na pomoc kocourkovi, 
který uvízl na stromě? Nebo jaké překvapení 
pro Barunku připravili maminka s tatínkem?
Tak přijměte pozvání, na statku už Vás čekají.

Vychází v dubnu 2022

Vychází v lednu 2022

Pro děti od 4 let

POHÁDKY A PŘÍBĚHY

ONDRA A KOUZELNÝ OBRAZ
Kristýna Kraváčková
Ilustrovala Kateřina Kofroňová

Ondra právě oslavil páté narozeniny a od 
dědečka dostal vlastnoručně namalovaný 
obraz. Všem se moc líbí a děda tvrdí, že je 
také kouzelný. Ondra tomu nechce uvěřit, 
když si ho ale před spaním znovu prohlíží, 
stane se zázrak. Ondra se ocitne v úplně 
jiném světě. Podívá se na Kloboukovou 
horu, navštíví skřítky tušílky, a dokonce 
se setká s mocným Vodopánem. Především 
však najde dobré přátele, kteří ho pokaždé 
zavedou za úžasným dobrodružstvím.

Vychází v březnu 2022 Pro děti od 5 letPro děti od 5 let 34

JAK SE STAL GUSTÍK PILOTEM
Napsala a ilustrovala
Lucia Zednikovičová

Vrabčáček Gustík se touží stát pilotem. 
Jediný, kdo jeho snu rozumí, je babička. 
Dokonce mu věnuje leteckou přilbu po 
dědečkovi a také mu ukáže jeho pracovnu. 
Tam Gustík zjistí, že i jeho děda měl hlavu 
v oblacích. A tak se po jeho vzoru odvážně 
vrhne do největšího dobrodružství svého 
vrabčího života…

Vychází v květnu 2022 Pro děti od 4 let

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/76584882/barunka-z-boruvkoveho-statku/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/75428314/ondra-a-kouzelny-obraz/


KORÁLKY Z RYBÍZU
Marta De Rienzo
Ilustrovala Martina Fojtů

Sedmiletý Cyrilek bývá často nemocný, a tak na radu lékaře odjíždí na celé léto na 
venkov.
Brzy se tu seznámí s holčičkou Mínou. Ta má bujnou fantazii, chodí bosa a v okolí 
se vyzná. Cyrilek se postupně učí odvaze a nachází v nové kamarádce někoho, 
komu důvěřuje a koho má rád. Mína ho seznámí také se svou babičkou, která žije 
v roubence, kde to voní bylinkami. Děti spolu podnikají výpravy do okolních lesů, 
vydají se na ryby nebo pozorovat hvězdy…

Vychází v květnu 2022

Vychází v květnu 2022

POHÁDKY A PŘÍBĚHY

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 9 letPro děti od 5 let 35

Pro děti od 5 let

KOČIČÍ DOTEK
Jaroslav Vaněk
Ilustrovala Hanna Kovtun

Kocourek Šiva si žije v blahobytu a kromě 
svých vlastních potřeb se o nic jiného 
nezajímá. Dokud ho jednoho dne nesrazí 
auto a osud ho nezavede za Maruškou –
sobeckou holčičkou, která se nechová hezky 
k dětem ani zvířatům.
Aby Maruška dostala možnost stát se lepším 
člověkem, promění ji kocour Šarý v kočku. 
Jenže holčička místo polepšení začne 
plánovat nadvládu nad všemi zvířaty v okolí. 
Dokáže Šiva naučit Marušku laskavosti, nebo 
to skončí katastrofou? 

BEZTVÁRCI ANEB PUTOVÁNÍ 
ZA KOUZELNÝM STROMEM
Denis Šafařík
Ilustrovala Petra Tatíčková

Představte si pohádkovou zemi, kde žijí 
Beztvárci – roztomilí tvorečkové, kteří však 
vypadají tak nějak nijace. Aby získali skutečný 
tvar, putují za Tvárkovníkem – kouzelným 
stromem, který jednou do roka na jaře 
vykvete a oni si z něj mohou utrhnout svoji 
budoucí podobu.
Ale i v této zemi se najdou nepoctivci, kteří 
podvádějí, a tak se na dva Beztvárky
nedostane. Co s nimi bude? 

Vyprávění o prázdninových dobrodružstvích městského chlapečka 
na venkově a nacházení výjimečného v obyčejných věcech.



RUNORYTEC
Lucie Matějíčková
Ilustroval Jakub Cenkl

Královstvím se začalo šířit tajemné zlo. To 
řekli elfové mladému kováři Malakimu a on 
nezaváhal. Spolu s dřevěným automatem 
Kaylem a Nadaným Emetem vyrazil do 
trpasličí říše Midgaly, aby zde zjistil, že 
dokáže slyšet umírající srdce trpasličí 
kovadliny, což mu dává netušené schopnosti. 
Dokáže je využít proti démonům a stvůrám, 
které chtějí rozvrátit letitá spojenectví mezi 
národy a rozmetat království Fayla na prach?

TŘI NESPLNITELNÉ ÚKOLY
Susie Bowerová

Princezna Mim vyrůstala obklopena tajemstvími. V den, kdy se narodila, její matka zemřela a na rodinu byla uvalena kletba. 
Kolem zámku byly postaveny vysoké hradby, za které nesměla ani nahlédnout. Jenže Mim se nikdy nepřestala pídit po tom, 
co za nimi je. 
Nová vychovatelka, která na zámek dorazí, zásadně změní její život. Nález staré alchymistické knihy ji pak zavede na 
nebezpečnou výpravu, během níž potká ušmudlanou mořskou pannu, nafoukaného létajícího chlapce a nejhloupějšího 
alchymistu na světě. 
Dokáže Mim rozplést prastaré tajemství, vrátit na zámek radost a dozvědět se pravdu o sobě samé?

Vychází v březnu 2022 Pro čtenáře od 10 let

POHÁDKY A PŘÍBĚHY

Vychází v březnu 2022 Pro čtenáře od 11 let 36

POHLAĎ KONĚ PO DUŠI
Věra Hudáčková Barochová
Ilustrovala Barbora Kyšková

Po rozvodu rodičů se Bára s matkou 
přestěhuje na venkov a přijde tak o možnost 
navštěvovat milovaný jezdecký oddíl. Na 
místním statku sice chovají koně, ti jsou však 
staří, a mladí koně, kteří tu žijí, mají s lidmi 
špatné zkušenosti. Kateřina, jež útulek vede, 
se jim snaží prožité trápení vynahradit 
a nechává jim svobodu včetně toho, že je 
nesedlá. Bára je zprvu zklamaná, ale pak 
zahlédne na pastvině grošáka, stejně 
osamělého, jako je ona sama...

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 10 let

Dobrodružný příběh o zvědavé dívce, rodinné kletbě a prastarém tajemství

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/71569156/runorytec/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/79195155/tri-nesplnitelne-ukoly/


BLUDIŠTĚ A DOKRESLOVAČKY 
PRO KLUKY A HOLKY
Ilustroval Antonín Šplíchal

Připrav se, čekají tě zapeklité úkoly!
Pomůžeš dětem rozplést vodítka a najdeš 
pejskům jejich páníčka? 
Pomůžeš syslovi najít zásoby na zimu 
a nakreslíš včelkám cestu do úlu? Vybarvíš 
motýlkům křídla? Zkusíš obtáhnout, jak skáče 
žabka a jak letí bumerang?
Tato a další dobrodružství zažiješ se sešitem 
plným krásných obrázkových bludišť a dokres-
lovaček! Zábavnou formou si zbystříš pozor-
nost, procvičíš si grafomotoriku a zlepšíš svou 
pohotovost.

Vychází v červnu 2022

ZÁBAVA A POUČENÍ

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 8 let 37

Vychází v březnu 2022 Pro čtenáře od 7 let

PŘÍBĚHY KVĚTINOVÝCH VÍL
Tvoření z lučního kvítí
Napsala a ilustrovala Tereza Jarošová

Luna má babičku jako z pohádky. Má krásné 
stříbrné vlasy a voní po bylinkách. Celé léto 
je totiž spolu sbírají a suší a babička jí o nich 
dokáže krásně vyprávět. Vymýšlí pro ni 
příběhy o květinových vílách, které Luna moc 
ráda poslouchá. Také miluje obrázky, které 
z nasbíraných květů, lístků či stonků společně 
vytvářejí. 
Přidejte se k nim a vyzkoušejte si voňavé 
tvoření z květin či bylinek a vyrobte si krásné 
koláže či originální dárky.

Pro děti od 5 let

Miluješ zvířata? Zajímá tě, co všechno dovedou? A chceš se to dozvědět 
zábavným způsobem? Tak si připrav tužku, pastelky, nůžky a nastartuj svůj 
mozek. Budeš totiž kreslit, vybarvovat, luštit, počítat, ale také skládat 
a trhat. Během zábavných aktivit se přeneseš do lesů, savan, pouští, hor 
i pod mořskou hladinu. Mimo úkolů, tvoření a luštění na tebe čeká i plno 
veselých básniček. 
Tak hurá na to, veselý zvěřinec čeká na svého krotitele!

HÁDANKOVÝ ZVĚŘINEC
Radek Chajda
Ilustrovala Victoria Chajdová

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/70628487/pribehy-kvetinovych-vil-tvoreni-z-lucniho-kviti/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/72913484/zabavne-experimenty/


Miluješ výlety a chceš si uchovat vzpomínky 
na navštívená místa? Pořiď si Výletník!
Najdeš v něm prostor pro vlastní zápisky, 
postřehy či dojmy. Nechybí místo na fotky 
či turistická razítka. Lovci kilometrů ocení 
certifikát zdatného cyklisty či turisty nebo 
přehlednou tabulku pokořených kilometrů.
Inspiraci najdeš v tipech na výlety, které tě 
upozorní na zajímavá místa po celé České 
republice.

Vychází v červnu 2022

ZÁBAVA A POUČENÍ

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 10 let 38

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 9 letPro čtenáře od 8 let

Holandské nebo francouzské copy na každodenní nošení, slavnostní účesy, 
copánky se stužkou…
Originální úpravy vlasů teď frčí a jsou oblíbené u dětí i dospělých. Naučte 
se i vy vytvořit třicet krásných účesů. Díky přehledným návodům krok za 
krokem je zvládne opravdu každý. A pozor, některé copánky lze zaplést 
i z krátkých vlasů!
Autorem knihy je otec dvou holčiček, zaplétač copánků – samouk. 

PLETEME COPÁNKY
Matti Airola

VÝLETNÍK – ZÁPISNÍK PRO 
NADŠENÉ CESTOVATELE
Jitka Pastýříková
Ilustroval Miroslav Vostrý

MOJE BAREVNÉ LÉTO
Relaxační omalovánky

Užij si chvíle, které máš jen pro sebe 
a popusť uzdu fantazii!
Při vybarvování omalovánek si úžasně 
odpočineš a zaženeš nudu. Přibalit si je 
můžeš s sebou na víkend či na prázdniny, 
k babičce, na chalupu nebo na tábor. Tak 
vezmi do ruky pastelky a nech promlouvat 
barvy.

Vypadá to složitě, ale je to tak jednoduché. 
Ověřeno tatínky!



PROCVIČUJ!  
Přídavná jména, zájmena, číslovky
Lucie Filsaková

Vychází v březnu 2022

Vychází v březnu 2022

UČEBNICE

Pro 1. stupeň ZŠ 39

Pro 1. stupeň ZŠ

Již vyšlo:

Potřebují si vaše děti zopakovat nebo procvičit pravopis 
přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, 
pravopis zájmen či číslovek? Nabídněte jim zábavnou 
cvičebnici plnou aktivit, úkolů, křížovek, rébusů a doplňo-
vaček. Děti mohou pracovat samostatně podle svého tempa. 
Nechybí shrnující opakování a klíč správných řešení. Kniha je 
určena pro domácí procvičování, využít ji však mohou i 
učitelé jako doplňkový materiál k výuce českého jazyka.

VYJMENOVANÁ SLOVA HROU 2 – KVARTETA
Kamila Balharová

Základní vyjmenovaná slova už Vaše děti zvládly, potřebují si však ještě 
procvičit slova s nimi příbuzná? Zahrajte si spolu kvarteta! 
Každá sada je zaměřená na jednu skupinu vyjmenovaných slov a slova s nimi 
příbuzná. Nechybí soubor karet věnovaný slovům s předponami vy-, vý-, tedy 
oblasti, ve které se často chybuje.
A to není všechno, mimo sedmi sad kvartet najdete uvnitř seznam použitých 
slov i s vysvětlením jejich významů.

Již vyšlo:Vyhrajte jedničku z diktátu v kartách! 
Pokračování úspěšných kvartet.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/74022956/procvicuj-pridavna-jmena-zajmena-cislovky/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/65938735/procvicuj-velka-a-mala-pismena/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/51415344/procvicuj-s-z-me-mne-u-u/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/51415342/procvicuj-vyjmenovana-slova/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/55131606/procvicuj-shoda-prisudku-s-podmetem/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/55131720/procvicuj-pravopis-podstatnych-jmen/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/51415343/procvicuj-slovni-druhy/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77667439/vyjmenovana-slova-hrou-2-kvarteta/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/56050689/vyjmenovana-slova-hrou-kvarteta/


Vychází v dubnu 2022

Vychází v dubnu 2022

UČEBNICE

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 40

Pro 2. stupeň ZŠ

Již vyšlo:

MATEMATIKA OD ŠESTKY DO DEVÍTKY – Cvičebnice pro 8. třídu ZŠ
MATEMATIKA OD ŠESTKY DO DEVÍTKY – Cvičebnice pro 9. třídu ZŠ
Lenka Ostrýtová

Ovládáš bravurně učivo matematiky pro 
8. nebo 9. třídu? Počítáš jako blesk a žádná 
neznámá tě nezastaví? Pokud ne a chceš si 
svoje mezery doplnit, je pro tebe určena 
právě tato cvičebnice. Je plná příkladů, 
díky nimž procvičíš matematické 
dovednosti, které by měl zvládnout každý 
osmák či deváťák. 
Cvičebnice navazuje na doplňkovou 
učebnici Matematika od šestky 
do devítky.

FYZIKA JE HRA
Radek Chajda

Fyzika patří mezi předměty, které bývají 
považovány za složité a obtížně 
pochopitelné. Nenechte se však odradit! 
Ukážeme vám, že dokáže být hravá a zá-
bavná. Strohé vzorce a poučky stačí doplnit 
o jednoduché experimenty a uvidíte, že 
fyzikálním pojmům a jevům porozumíte 
během chvilky. Pokusy jsou naprosto 
bezpečné a nebudete k nim potřebovat 
žádné speciální vybavení. 
Proměňte vaši kuchyň v domácí laboratoř, 
zábava začíná!zábava začíná!

Vychází v únoru 2022 Pro 2. stupeň ZŠ

UČTE SE S PŘÍBĚHY 2 
Angličtina na 5 minut
Máte 5 minut? Tak je využijte!
Máme pro vás 20 krátkých a vtipných příběhů, 
díky kterým ještě lépe poznáte Anglii, její oby-
vatele i místní zvyky. Za každým 
příběhem najdete přehlednou 
myšlenkovou mapu se slovíčky, 
takže pokud jste si nebyli jisti 
jejich významem nebo jste je 
neznali, od teď si je jednou 
provždy zapamatujete.  

Již vyšlo:

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58576522/matematika-od-sestky-do-devitky-cvicebnice-pro-7-tridu-zs/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/58576521/matematika-od-sestky-do-devitky-cvicebnice-pro-6-tridu-zs/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/43990078/matematika-od-sestky-do-devitky/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/75902162/fyzika-je-hra-pro-2-stupen-zs/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/77886039/ucte-se-s-pribehy-2-anglictina-na-5-minut/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/63740531/ucte-se-s-pribehy-anglictina-na-5-minut/


PERCY JACKSON 
Zloděj blesku (audiokniha)
Rick Riordan

Jmenuji se Percy Jackson!
Doteď jsem si myslel, že jsem obyčejný kluk, 
kterého čeká vyhazov ze školy. Zjistil jsem 
ale, že můj otec je bůh z Olympu. Moje 
učitelka se proměnila v krvavou příšeru 
a kamarád je satyr. Všichni na mě mají 
spadeno a podezřívají mě z krádeže blesku, 
zbraně mocného boha Dia. Musím dokázat 
svou nevinu, najít ukradený blesk a s ním 
i zloděje...

Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil 
nevídaný kousek, za který měli přislíbenou 
tučnou odměnu. Jenže místo toho, aby se 
o ni rozdělili, čekala na ně zrada. Proto musí 
napnout všechny své síly, aby získali to, co 
jim patří. V temných ulicích 
zkorumpovaného Ketterdamu se mezitím 
schyluje k válce. Nebezpečná smrtící droga 
jurda parem se tu stává předmětem boje 
o moc. Obstojí Kazova prohnanost proti 
nepřátelům a zůstanou mu jeho lidé vůbec 
věrni?

Vychází v květnu 2022

Vychází v květnu 2022

Pro posluchačce od 11 let

AUDIOKNIHY • BOXY

ZJIZVENÝ KRÁL
Komplet 1. a 2. díl (box)
Leigh Bardugo

Na oslabených hranicích Ravky se 
shromažďují nepřátelé. Král Nikolaj Lantsov
by měl dokázat nemožné – naplnit prázdné 
pokladnice, získat spojence a zastavit zkázu, 
která zemi hrozí. V jeho nitru však den ode 
dne sílí démon, který může zničit vše, co už 
mladý panovník vybudoval. Za pomoci 
větrostrůjkyně Zoji a agentky Niny je 
odhodlaný svou zemi zachránit. A to za 
každou cenu…

Vychází v květnu 2022 Pro čtenáře od 14 letPro posluchače od 14 let 41

GRIŠA
Světlo a stíny (audiokniha)
Leigh Bardugo

Ravka byla kdysi mocná země, ale nyní je 
zpustošena válkami, obklopena nepřáteli 
a všude panuje strach. Když je regiment Aliny 
Starkové napaden a jejímu nejlepšímu 
kamarádovi hrozí smrt, odhaluje v sobě Alina 
skrytou sílu. Sílu, která by mohla být klíčem 
k osvobození rozvrácené země. Opouští tak 
svět, který znala, aby se stala grišou –
příslušnicí mocného řádu kouzelníků, 
kterému vládne záhadný Temnyj. Jenže 
v tomhle světě nic není, jak se zdá…

Vychází v květnu 2022 Pro posluchače od 14 let

CD + MP3 CD + MP3

PROHNILÉ MĚSTO (MP3)
Leigh Bardugo

MP3

Obálku 
připravujeme



KNIHY OBJEDNÁVEJTE NA NAŠEM E-SHOPU 

www.albatrosmedia.cz

SLEDUJTE NÁS!
www.fragment.cz

FB: www.facebook.com/nakladatelstvi.fragment
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800 555 513 
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