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Fiction

Arpád Soltész

SVIŇA

Príbehy jednotlivých postáv vykresľujú 
systém, v ktorom neexistujú hranice 
medzi mafiou a politikou ani zločinom 
a zákonom. Život je bezcenný, smrť je 
tovar. Zlo rozožiera krajinu všetkým 
na očiach, celkom otvorene. Obete sa 
nebránia, pravdu si nechcú pripustiť: 
to by si predsa mocní nedovolili, ľudia 
by to predsa nedopustili a im by sa to 
predsa nemohlo stať. Nakoniec sa to, 
samozrejme, všetkým stane. Závislá tí
nedžerka zmizne z resocializačného 
centra, no nikomu nechýba. Rozhodne 
nikomu, kto by sa počítal. Feťáčky kla
mú, kradnú a zomierajú. Talentovaný 
politik sa stane Predsedom a ovládne celú krajinu. Neovláda však 
svoje pudy a napokon ani vlastné rozhodnutia. Malý vekslák sa 
chce stať veľkým hráčom. Ľudia sú preňho len šachové figúrky, 
ktoré posúva po štvorčekovanom papieri. Neuvedomuje si, že ne
hrá šach, iba piškvorky. Nadšený neonacista stratí v lese kamará
ta. Nájde životnú lásku, dobrého priateľa, prácu snov a nakoniec 
aj pravdu, ktorá ho o všetko znova oberie. Mladý analytik sa stane 
vychádzajúcou hviezdou novinárskeho neba. Čaká ho skvelá 
budúcnosť, ak dokáže prežiť...
Autor bestsellera Mäso – Vtedy na východe vo svojom druhom ro
máne Sviňa predkladá čitateľovi desivú fikciu, ktorá by sa poľahky 
mohla stať slovenskou realitou.

ZLOM V HISTÓRII 
ŠPIONÁŽE
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Autobiografia

Edward Snowden

TRVALÝ ZÁZNAM

Edward Snowden. Muž, ktorý odtajnil 
americký systém masového odpočúva-
nia a sledovania verejnosti. Systém, 
ktorý sám pomáhal vybudovať.
Dvadsaťdeväťročný Edward Snowden 
v roku 2013 šokoval svet, keď sa ako 
príslušník CIA a NSA rozišiel so svetom 
amerických tajných služieb a zverejnil 
informácie o budovaní systému schop
ného zaznamenať každý telefonát, tex
tovú správu či email. Výsledkom by bol 
zlom v dejinách špionáže – prechod od monitorovania jednotlivca 
k celým ná rodom. Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť 
do súkromia každého člo veka, ktorý sa dotkne počítača či smartfó
nu, natrvalo uchovať získané úda je a použiť ich. Snowden po ro
koch v ruskom exile prvý raz odhaľuje, kedy a za akých okolností 
v ňom dozrela morálna povinnosť porušiť zákon a prehovoriť. Vy
svetľuje jednotlivé kroky, ktoré učinil v presvedčení, že dané kona
nie je v rozpore nielen s americkou ústavou, ale aj so základnými 
hodnotami akejkoľvek slobodnej spoločnosti.
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Krimi

Brian Freeman

VNÚTORNÝ HLAS

Štyri roky po tom, ako sériového vraha 
Rudyho Cuttera odsúdili za vraždy sied
mich žien na doživotie, inšpektor Frost 
Easton z oddelenia vrážd sanfranciskej 
polície odhalí podvod. Jeho kolegyňa 
a blízka priateľka sfalšovala dôkazy, 
aby nebezpečného Cuttera dostala do 
väzenia. Frost je nútený zverejniť prav
du a vrah, ktorý okrem iných žien bru
tálne zabil aj jeho sestru, sa dostane 
na slobodu. Inšpektor je odhodlaný do
stať Cuttera späť za mreže, tentoraz však čestne a podľa pravidiel. 
Spojenca nachádza v spisovateľke Eden Shayovej, ktorá píše o Cutte
rovi knihu a vie o ňom viac než ktokoľvek iný. Má strach, pretože 
Cutter vo väzení spriadal plány na pomstu za stratené roky.
Zvíťaziť nad prefíkaným vrahom, ktorý sa chystá opäť udrieť, však 
vôbec nebude jednoduché, pretože jeho nasledujúci krok je vždy 
na míle vzdialený od toho, čo inšpektor očakáva. Frost musí súčasne 
bojovať s vlastnými démonmi a diabolská hra začína byť osobná.
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PODARÍ SA  
MU ODHALIŤ 

PRAVDU?
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SMRŤ STRIEHNE  
NA KAŽDOM KROKU...
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Krimi

M. J. Arlidge

KTO SA BOJÍ,  
NECH NEJDE DO LESA

Tom Campbell si pamätá, že s pria
teľkou kempoval, inak nič. Preberie sa 
uprostred lesa, dezorientovaný a vyde
sený na smrť. Niekto mu ide po krku, 
akýsi tvor s čiernou dierou namiesto 
tváre. Mladíkovo telo po čase nájdu 
na strome. Prípadu sa ujíma Helen 
Graceová. Sotva sa však pustí do prá
ce, objaví sa druhá obeť. V lese vyčíňa 
sériový vrah.
Začínajú sa preteky o čas. Idylický ná
rodný park sa v noci mení na popravis
ko. Kto sa odváži ísť do lesa, v ktorom 
na každom kroku číha smrteľné nebez
pečenstvo? Pátranie na obrovskom zalesnenom území pripomína 
hľadanie ihly v kope sena. Tentoraz Helen bude potrebovať viac než 
len odvahu.
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Svetová 
klasika

Louisa May Alcott

MALÉ ŽENY

Príbeh štyroch sestier prvý raz uzrel 
svetlo sveta v druhej polovici 19. storo
čia, ale jeho obľúbenosť prekročila hra
nice času. Stále ďalším generáciám 
matiek a dcér ukazuje hodnotu rodiny, 
priateľstva, odpustenia a života v prav
de a láske.
Príbeh sa odohráva v časoch americkej 
občianskej vojny v rokoch 1861 – 1865, 
do ktorej narukoval aj otec rodiny Mar
chovcov. Jeho manželka a dcéry preží
vajú neľahké obdobie sprevádzané chudobou, chorobami a mno
hými inými problémami. Bezstarostné dievčatá sa za krátky čas 
menia na skutočné malé ženy schopné čeliť aj ťažkým výzvam s od
vahou a odhodlaním. Romantická Meg, neskrotná Jo, krehká Beth 
a rozmaznaná Amy sú hrdinkami z mäsa a kostí, ktoré inšpi rovali 
milióny čitateľov.
Na Slovensku vo vydavateľstve IKAR kniha Malé ženy vychádza 
prvýkrát v kompletnej neskrátenej podobe vrátane druhého dielu. 
Je to literárna klasika, ktorá by nemala chýbať v žiadnej domácej 
knižnici.

KOMPLETNÉ 
VYDANIE 

NADČASOVÉHO 
ROMÁNU 

V SLOVENSKEJ 
PREMIÉRE!
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INŠPIROVANÉ  
SKUTOČNÝM PRÍBEHOM
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Nataša Holinová

PRÍPAD STAREJ DÁMY

Začiatok skutočného príbehu bolo mož
né pred rokmi sledovať v médiách. Te
raz ho až do konca prežijú fiktívne po
stavy vo fiktívnej bratislavskej štvrti.
Stará dáma sa ocitne v neuveriteľnej 
situácii: celý život sa starala o chorú 
dcéru a zrazu ju od nej vyhodili. Kto 
a prečo? Stará dáma je presvedčená, 
že je to pokus o krádež bytu. Rozhod
ne sa svoj príbeh publikovať a vyhľadá 
človeka, ktorý píše o sociálnych prípa
doch. Rýchlo sa ukazuje, že do problé
mu je zapletená aj sociálka a súdy, ale 
cesta von taká rýchla nebude.
Publicista si postupne získa náklonnosť 
aj dôveru starej dámy, ktorá sa mu zverí, že zamladi prežila Osvien
čim. S čím všetkým sa stretne vo vysokom veku?

NATAŠA HOLINOVÁ pochádza z Bratislavy, vyštudovala slovenčinu s histó
riou a scenáristiku s dramaturgiou. Od marca 2015 publikuje v Denníku N, ve
nuje sa jazyku a sociálnym témam. V roku 2012 získala Novinársku cenu Otvo
renej spoločnosti za sériu článkov o týraní detí v reedukačnom domove.
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Román  
pre ženy

Catherine Miller

99 DNÍ S TEBOU

Stretli sa v nemocničnej čakárni, obaja 
vystrašení, nervózni a osamelí. Ani jeden 
z nich nevedel, čo ho čaká. Emma žila 
doteraz pokojne, pracovala v knižnici 
a starala sa o chorú mamu. Nikdy sa ne
bozkávala s mužom, neochutnala šam
panské, ani neprecestovala svet. Neza
mýšľala sa nad tým, či nemárni mladosť, 
lebo staroba sa neujde každému. Na
opak Nathan, inštruktor parašutizmu, 
zbožňoval adrenalín, žil naplno, ako by 
bol každý deň ten posledný. Aspoň si to 
myslel. Emma s Nathanom sa do seba 
zaľúbia aj napriek hrozbe, že sa čosko
ro budú musieť rozlúčiť. Sľúbia si, že 
nepremárnia ani hodinu. No čo ak je príliš neskoro?
99 dní s tebou je dojímavý, no zároveň povzbudivý príbeh o neko
nečnej sile lásky a o tom, že koniec vôbec nemusí byť koncom.

CATHERINE MILLER pracovala ako fyzioterapeutka, no zo zdravotných dôvo
dov musela z práce odísť. Rozhodla sa preto splniť si sen o napísaní knihy. Trva
lo jej to pár rokov a medzitým porodila dvojčatá, no nakoniec v roku 2015 vy
hrala štipendium Katie Fordovej, dostala sa medzi finalistov súťaže Write Stuff 
a veľmi dobre obstála aj v spisovateľskej súťaži, ktorú organizuje časopis Wo
man. Debutovala v roku 2016 románom Waiting For You.
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KTO BY ODOLAL  
NEZÁVÄZNÉMU ROMÁNIKU?
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Román  
pre ženy

Corinne Michaels

MÁME IBA DNEŠOK

Neobľubujem vzťahy na jednu noc. Roz
hodne sa neopíjam na koncertoch, 
neskáčem do postele s platonickými lás
kami a už vôbec nie s rokovými spevák
mi. Som policajtka, dávno po tridsiatke, 
na vyše rozvedená. Sama neviem, ako 
som sa mohla vyspať s Elim Walshom, 
hudobnou legendou. Oľutovala som to 
hneď ráno. Čo som napokon spravila? 
Nahádzala som na seba šaty a vyparila 
sa. Zutekala som pred dokonalým chla
pom, s ktorým som zažila najlepší sex 
v živote. Jeho podmanivé zelené oči, vy
rysované telo a samoľúby úsmev nema
jú v mojom živote miesto. Aj bez neho 
mám starostí vyše hlavy a, úprimne, nejde o malichernosti. Škoda 
len, že Eli to vidí inak. Vytrvalo si razí cestu k môjmu srdcu, pre
hovára ma, dokazuje mi, že sa v ňom mýlim a že sme si súdení. 
 Verte mi, každá by podľahla... Raz mi však povedal, že netreba 
 myslieť na zajtrajšok, lebo máme len dnešok. Ja hlúpa. Prečo mi to 
nedošlo skôr!

CORINNE MICHAELS je autorka bestsellerov podľa New York Times, USA To-
day a Wall Street Journal. Doteraz napísala deväť romantických kníh. Táto citli
vá, vtipná a sarkastická mama dvoch detí, ktorá sa rada baví, je šťastne vydatá 
za bývalého námorníka a muža svojich snov. Keď ho na pár mesiacov odvelili, 
jej útekom pred samotou sa stalo čítanie a písanie. Corinnine postavy často 
prežívajú hlboký žiaľ a bojujú s mnohými nepriaznivými životnými okolnosťami. 
Príbehy sú plné emócií, humoru, a, samozrejme, lásky.
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DOKÁŽU ODOLAŤ  
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Romanca

Scarlett Scott

VOJVODA BEZ MENA

Vdova s tajomstvami
Are, vojvodkyni z Burghly, muži v služ
bách írskych vzbúrencov na politickú ob
jednávku zabili manžela a hrozia smrťou 
aj jej. Koruna jej pridelí osobného stráž
cu. Je ním Clayton Ludlow, nemanželský 
syn vojvodu a prvý muž, ktorého vo svo
jom živote milovala. Osem rokov po tom, 
čo ju pripravil o nevinnosť a vzápätí 
bezcitne opustil, sa vrátil do Arinho saló
na aj života. Teraz je však staršia, múdrej
šia a silnejšia. Rozhodne sa, že mu odolá 
a prinúti ho zaplatiť za minulosť.

Muž so zlomeným srdcom
Ara je jediná žena, ktorú Clayton kedy miloval a ktorú teraz nená
vidí. Kedysi ho kruto zradila a nechala so zjazvenou tvárou a zatrp
knutým srdcom. V novom živote bez lásky si získal meno ako jeden 
z najobávanejších agentov Koruny. Túži čo najrýchlejšie dokončiť 
svoju úlohu a potom na Aru navždy zabudnúť. Nebude to však 
také ľahké, ako si predstavuje. Najavo vychádzajú tajomstvá a Ara 
sa ocitne v ohrození.
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Pripravujeme:

AKO SA DÁ ZBOHATNÚŤ?  
OBJAVTE RADY ÚSPEŠNÝCH!
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Suh Yoon Lee a Jooyun Hong

MÁM NA TO

Nejedného z nás dnes trápi finančná 
neistota a to bez ohľadu na sumu, aká 
sa nám mesačne pripisuje na účet. 
Máme pocit, akoby na nás svet kričal: 
„Nemáš dosť peňazí!“ Vnímame život 
cez prizmu nedostatku, vidíme len to, 
čo nevlastníme. Kvária nás otázky typu 
Môžem si to dovoliť? Nie je to plytva
nie? Každý deň si odopierame pôžitky 
v dobrej viere, že sa vďaka tomu bude
me mať zajtra lepšie. V šetrení vidíme 
jediný spôsob, ako nahonobiť majetok. 
Ale ako inak zbohatnúť? Dá sa to vôbec?
Odpoveď nám ponúka Suh Yoon Lee, 
mladá, vzdelaná a nesmierne empatic
ká žena, ktorá radila vo financiách najbohatším Kórejčanom a za
kladateľom veľkých korporácií. Áno, každý sa môže stať bohatým 
vďaka nenáročnej metóde, ktorú nám spolu s novinárkou Jooyun 
Hongovou odkrývajú v tejto knihe. Spoločne nám vysvetlia, ako 
 otvoriť dvere prosperite, vytvoriť si pozitívny vzťah k peniazom 
a nabehnúť na nový spôsob života. Základom je povedať si MÁM 
NA TO.
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OTÁZKY A ODPOVEDE,  
KTORÉ VÁS ZASKOČIA

„DÔLEŽITEJŠIA NEŽ LOGIKA  
JE PREDSTAVIVOSŤ.” ALFRED HITCHCOCK
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Sophie Collins

VEDELI STE?
ANATÓMIA  
ČLOVEKA

Myslíte si, že o najprepracova
nejšom stroji na svete – o ľud
skom tele, už viete úplne všet
ko a nič vás neprekvapí? Táto 
kniha vás teda určite šokuje 
a posunie vpred odpoveďami 
na otázky, ktoré by ste si inak 
možno nikdy nepoložili. Ak vás 
zaujímajú hlavolamy a pýtate 
sa, či naozaj môžete zošedi
vieť od strachu, alebo či sa 
môže ľudský mozog kapacitne 
naplniť, začnite listovať. Na 
konci každej kapitoly nájdete kvíz, ktorý overí vaše vedomosti, takže 
kurióznymi znalosťami o ľudskom tele ohúrite priateľov i rodinu.

SOPHIE COLLINSOVÁ študovala na Cambridgeskej univerzite, po škole sa 25 
rokov profesijne pohybovala vo vydavateľskom svete a neskôr sa odhodlala 
na dráhu spisovateľky a editorky na voľnej nohe. Napísala knihy o najrôznej
ších témach od Van Gogha až po správanie psov, do ktorých zahrnula množ
stvo rozmanitých informácií všeobecného prehľadu. Vedeli ste? Anatómia člo
veka je ich ďalšou dokonalou zbierkou.

Jason Ward

ZÁHADY A RÉBUSY
Napínavé rébusy 
inšpirované svetom 
Alfreda Hitchcocka 

Nezávislé a neoficiálne

Prežite nanovo napätie 
a dramatické okamihy naj
významnejších diel Alfreda 
Hitchcocka prostredníctvom 
vyše stovky rébusov a kvízov. 
Medzi spletitými vražednými 
záhadami, dômyselnými 
logickými problémami a ne
vyspytateľnými hlavolamami 
nájdete napríklad tieto:



Populárno- 
-náučná 
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Colin Stuart

AKO ŽIŤ  
VO VESMÍRE

Všetko,  
čo  potrebuješ 
 vedieť o blízkej 
budúcnosti

Ako sa spí 
v mikrogravitácii?

Ako sa vo vesmíre 
upratuje?

Ako ovplyvňuje pobyt 
vo vesmíre ľudské telo

Fyzik a astronóm Colin Stuart zodpovie tieto aj mnohé ďalšie otáz
ky, preskúma praktické stránky každodenného života vo vesmíre, 
prevedie ťa od výcviku po štart a nazrie do budúcnosti na vesmírny 
turizmus, základne na Mesiaci a medzihviezdne cestovanie. Knihu 
dopĺňajú názorné grafy, schémy a fotografie, ktoré odhaľujú krásu 
aj výzvy života ďaleko od pevnej pôdy pod nohami. Ako žiť vo ves-
míre je jedinečná publikácia, ktorá ťa pripraví na prichádzajúcu 
veľkolepú etapu dejín ľudstva.

COLIN STUART je autorom viacerých úspešných kníh a píše pre rozličné za
hraničné periodiká, napríklad The Guardian, New Scientist, BBC Focus, a aj pre 
Európsku vesmírnu agentúru. Je členom Kráľovskej astronomickej spoločnosti, 
na jeho počesť pomenovali asteroid (15347) Colinstuart.

PONORTE SA DO TAJOMSTIEV, 
KTORÉ SKRÝVA VESMÍR
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Flóra

Louise Riotteová

RUŽE ĽÚBIA CESNAK
Priateľské spojenectvá  
v záhrade a iné tajomstvá 
kvetín

Vzájomné pôsobenie rôznych druhov 
rastlín umožňuje profitovať z ich pri
rodzenej náklonnosti. V knihe sa dozvie
te o spriaznenosti rastlín v záhrade, 
o tom, ako kvety pomáhajú zelenine či 
iným kvetom vo svojej blízkosti – alebo 
naopak, ako ich brzdia. Nájdete tu 
praktické informácie o tom, čo, kedy 
a s čím sadiť, o využití známych i me
nej známych okrasných a úžitkových 
rastlín nielen v kuchyni, ale aj v kozme
tike či na upevnenie zdravia. Kniha 
ponúka aj vhodné kombinácie rastlín pre rôzne typy záhrad – lie
čivú, jedlú kvetinovú, medonosnú, voňavú...

VSTÚPTE DO BOHATÉHO  
SVETA KVETÍN
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Učebnica

Učebnica

PRÍRUČKY,  
KTORÉ ZJEDNODUŠIA UČENIE

Monika Reiterová

FINANČNÁ  
GRAMOTNOSŤ  
pre 1. stupeň  
základných škôl

Pracovný zošit moderným 
spôsobom motivuje deti 
k zodpovednosti, a to nielen 
v oblasti financií.

Renáta Somorová

TESTOVANIE 
DEVIATAKOV  
SLOVENČINA 
príprava na testovanie 
žiakov 9. ročníka ZŠ 
a 4. ročníka gymnázií 
s osemročným štúdiom

Publikácia obsahuje desiat
ky úloh na precvičovanie 
 čitateľskej gramotnosti, 
 pravopisu, slovnej zásoby, 
tvaroslovia pre všetkých 
 žiakov deviateho ročníka, 
ktorí sa pripravujú na  
Testovanie 9 (každoročné 
celoslovenské testovanie 
 deviatakov). 
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Ezoterika

Ezoterika

Rhonda Byrne

THE SECRET – TAJOMSTVO

V tejto knihe sa naučíte, ako Tajomstvo používať 
v každej oblasti života – nech sú to peniaze, zdra
vie, vzťahy či šťastie – a v každej interakcii so sve
tom. Začnete rozumieť sile, ktorá sa vo vás skrý
va, a tento objav vnesie do vášho života radosť.

Monika Jakubeczová

ŽIVOT S ANJELMI

Kniha ponúka okrem odpovedí na časté otázky o spirituál
nom svete aj meditácie, ktorými si zlepšíte zdravie a ochrá
nite sa pred negatívnymi energiami. Dozviete sa v nich 
o minulých životoch, karme, osudovej láske, strachu, cho
robách, znameniach od anjelov.
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Svetová 
klasika

Fiodor Michajlovič  
Dostojevskij

BRATIA  
KARAMAZOVOVCI II

Autor o knihe
Vo chvíli, keď začínam opisovať životné 
osudy svojho hrdinu Alexeja Fiodoroviča 
Karamazova, som trocha v pomykove. 
Totiž: nazývam Alexeja Fiodoroviča svo
jím hrdinom, hoci dobre viem, že to na
skrze nie je veľký človek, a preto vopred 
rátam s nevyhnutnými otázkami takého 
druhu, ako: čím je až taký pozoruhodný 
ten váš Alexej Fiodorovič, že ste si ho vy
brali za svojho hrdinu? Čo vlastne vyko
nal? Komu a čím sa stal známym? Prečo 
mám ja, čitateľ, márniť čas spoznáva
ním jeho životopisných faktov?
Posledná otázka ma stavia do najťažšej situácie, lebo mám na ňu len 
jedinú odpoveď: „Možno na to príde čitateľ sám pri čítaní románu.“
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SPOZNAJ ZAUJÍMAVOSTI  
A ZÁKUTIA NAŠEJ KRAJINY
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Pre deti 
od 8 rokov

Samo Marec
Lucia Čermáková

SLOVENSKO
ČO TI V ŠKOLE
NEPOVEDIA

Kniha Slovensko – Čo ti v škole nepovedia je doplnková vzdeláva
cia publikácia k učivu 1. stupňa ZŠ v predmete vlastiveda. Zaují
mavým a zábavným spôsobom približuje minulosť aj súčasnosť 
Slovenska, jeho geografiu aj prírodné krásy, ako aj významné 
osobnosti. Je určená pre každého rodiča, ktorý chce, aby jeho 
dieťa poznalo Slovensko, a pre každé dieťa, ktoré je zvedavé a za
ujíma ho svet okolo neho.
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POZNÁTE HOLUBIU AGENTÚRU?
ROZLÚSKNU KAŽDÚ ZÁHADU!

Pre deti  
od 8 rokov
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Andrew McDonald 
Ben Wood

HOLUBIA 
AGENTÚRA bojuje 
proti zločinu (1)

Je to jednotka neúnavných 
bojovníkov proti zločinu. 
V hlavnej úlohe VRKO, 
operený MAJSTER 
PRESTROJENÍ!

Pre deti 
od 5 rokov

PRÍBEHY, KTORÉ VÁS PRENESÚ 
DO RÍŠE SNOV
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Jozef Pavlovič
Ilustrovala Ľuba  
Končeková-Veselá

ROZPRÁVKY  
OSTRIHANÉ  
NA JEŽKA

Jozef Pavlovič napísal množstvo 
rozprávok o zvieratkách, ktoré 
sa stále tešia medzi najmladší
mi čitateľmi veľkej obľube. Pa
tria k nim aj veselé rozprávky 
v tejto knižke. Pán spisovateľ 
 vyrozprával deťom kúzelnícku 
rozprávku, o ťažkostiach s vyná
lezmi, o krtoch a vrtoch, o dáž
ďovkách, ktoré sa zachránili, 
o slnku a mesiaci, o koze Melin
de a iné. Do všetkých pridal veľa zrozumiteľného humoru a po
učenia.
A prečo sú „ostrihané na ježka“? Iste preto, že v knižke je viacero 
rozprávok o ježkovi, no najmä preto, že sú kratšie, vhodné ako prí
behy na dobrú noc aj pre deti, ktoré sa práve naučili čítať.
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Pre deti 
od 5 rokov

Jessica Ennis-Hill
Ilustrovala Erica-Jane Waters

ELIN ČAROVNÝ NÁRAMOK (1): 
Strieborný jednorožec

Prvá kniha úžasnej série z pera držiteľky olympijskej zlatej medaily 
JESSICY ENNISOVEJHILLOVEJ.
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok a vďaka nemu zá
zračnú schopnosť rozprávať sa so zvieratami?
Ele poštár priniesol extra špeciálny darček a odvtedy zažíva samé 
fantastické dobrodružstvá.

ČO BY SA STALO, KEBY STE MALI 
ČAROVNÝ NÁRAMOK?
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Sandra Dieckmann

ČAKANIE  
NA VLKA

Farby sú jasné tak ako vždy,
červená, čistá belasá,
niečo nám pretrvá,
zabudnúť nedá sa.

Daniel Johnston

Líška a Vlk sú nerozluční priatelia. Spolu behajú, plávajú v jazere, 
pozorujú hviezdy a obdivujú zázraky sveta. Až dovtedy, kým Vlk jed
ného dňa neodíde navždy preč...
Nádherná obrázková kniha s precíteným príbehom o priateľstve 
a strate a o tom, ako ju prekonať.

DOJEMNÝ ILUSTROVANÝ  
PRÍBEH O PRIATEĽSTVE
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OBJAVTE ČARO ŽIVOTA  
NA DEDINE PO CELÝ ROK!

Pre deti  
od 3 rokov
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Magdalena  
Kozieł-Nowak

ROK NA DEDINE

V Lehote udávajú rytmus 
života ročné obdobia. V zime 
strýc Ďuro povozí na sánkach 
hostí z mesta. Na jar treba 
poorať pole a zasiať. V lete 
vrcholí práca kosením lúk, 
hrabaním sena a žatvou. Na 
jeseň treba vykopať zemiaky, 
ktoré potom najlepšie chutia 
upečené v pahrebe.

Rok na dedine obsahuje dva
násť dvojstrán, ktoré vám pri
blížia život na vidieku. Dozvie
te sa, aké povinnosti majú deti a aké dospelí, čo sa robí na poli 
a ako sa starať o zvieratá. Na prvej dvojstránke sa zoznámite s hrdi
nami knihy a na poslednej si zahráte interaktívnu hru. Na detail
ných obrázkoch si deti precvičia vnímavosť a schopnosť rozprávať 
príbehy, ale predovšetkým sa výborne zabavia pri podrobnom skú
maní farebných ilustrácií.
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ROZTOMILÉ DOBRODRUŽSTVO 
SO ZNÁMYMI PAVÚČIKMI!

Pre deti  
od 3 rokov

Diana Amftová
Ilustrovala Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK (5): Poďme sa hrať na školu!

Pavúčik Zlatúšik pôjde čoskoro do školy a veru sa už nevie dočkať! 
Čo sa v takej škole vlastne robí? Je učenie zábavné? A vôbec, zosta
ne čas aj na hranie?
Vnútri knižky je veselý plagát s abecedou.
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M. N. Tahlová, Mark Chambers

SUPERMYŠIAK A VEĽKÁ SYROVÁ LÚPEŽ

Celým Myšiakovom sa šíria desivé zvesti o Veľkej syrovej lúpeži. 
Ktorý z ničomných lotrov mohol ulúpiť najúžasnejšie sústo syra? 
Dokáže Supermyšiak, náš slávny maskovaný hrdina, dolapiť tohto 
diabolského zločinca, než bude príliš neskoro?
Úchvatné detailné ilustrácie, strany s výrezmi  
a okienkami, pod ktorými sa skrývajú ďalšie  
a ďalšie vtipné prekvapenia a zvraty.  
Vydajte sa na superdobrodružstvo  
so Supermyšiakom!

KTORÝ SUPERZLODUCH  
UKRADOL VEĽKÝ SYR?
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18 mesiacov

Tento malý huncút sa stane obľúbeným spoločníkom vášho dieťaťa 
v období, keď sa začne oboznamovať s rečou.
Úvodná časť Kubkových príhod je určená najmenším, ale aj trochu 
starším deťom s oneskoreným vývinom reči. Publikácia sa zameriava 
predovšetkým na citoslovcia a samohlásky, ktoré by ročné deti už 
mali ovládať. Kniha má jednoduchú formu a obsahuje krásne ilustrá
cie, ktoré deti nabádajú, aby pomenúvali predmety a opakovali zvu
ky, vďaka čomu sa prirodzeným spôsobom zdokonaľuje ich reč.
Kubko sa učí rozprávať. Hravé napodobovanie zvukov pre najmen-
ších je prvá knižka zo série Učím sa rozprávať.

SPOZNAJTE KUBKA  
A JEHO VESELÚ RODINKU!
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Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných 
kníh sú plánované, v priebehu výroby sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách 
nájdete na www.bux.sk.  Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

Marta  
Galewska-Kustra
Ilustrovala  
Joanna Kłos

KUBKO SA UČÍ 
ROZPRÁVAŤ

Hravé napodobovanie 
zvukov pre najmenších.
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Young  
Adult

Anna Toddová

AFTER – PRED NAMI

Nevinná kráska a potetovaný búrlivák. 
Tessa a Hardin. Ich vzťah bol viac ako 
turbulentný. Spočiatku šlo o hru, no po
stupne sa Tessa stala celým Hardino
vým svetom a oboch ich prevalcovala 
skutočná, nespútaná láska. Pripomínala 
smršť, ktorá so sebou strháva všetko na
okolo. Hardin balansoval na hrane kru
tosti, Tessa trpela. Lenže správanie člo
veka pochopíme až vtedy, keď zistíme, 
čo mu predchádzalo. Zrazu sa všetko 
javí inak. A Hardin je živým dôkazom. Naozaj sa ich vzťah nemohol 
zaobísť bez sĺz? Posledný diel série After odkrýva, čo sa udialo pred
tým, ako Hardin stretol Tessu, ale aj čo sa odohralo potom. Úplne 
zmení váš pohľad na hĺbavého chlapca aj na anjela, ktorý sa doňho 
zamiloval, a na ich divokú #hessa romancu. Fanfikcia Anny Toddovej 
dosiahla miliardu prečítaní na internete a očarila čitateľov po celom 
svete! Stala sa doslova senzáciou. Prvý diel sa už právom dočkal fil
mového spracovania a usilovne sa pracuje na druhom.
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