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Krimi

Pascal Engman

OHŇOVÁ ZEM
Preložila Anna Chelemendiková

Colonia Dignidad bola nemecká kolónia 
na juhu Čile. Rozprestierala sa na území, 
ktoré svojím rozsahom takmer dosaho
valo veľkosť Lichtenštajnska. Od roku 
1961 obyvatelia kolónie sexuálne zneuží
vali deti. Viacerí z páchateľov boli bývalí 
príslušníci SS, ktorí sa dostali do Čile pro
stredníctvom tajnej siete nacistických 
sympatizantov známej ako Die Spinne.
Osada stále existuje. Len účel sa zmenil.
V Štokholme miznú majetní finančníci a médiá majú svoju senzáciu. 
Miznú aj deti ulice, prisťa hovalci, po tých však nikto nepátra. Polícia 
nedokáže zastaviť zločineckú organizáciu s názvom Légia, ktorá vlád
ne štokholmskému podsvetiu. O zvláštne zmiznutia sa začne zaujímať 
Vanessa Franková, húževnatá, svojská policajná inšpektorka. Práve 
prežíva osobnú krízu, ale riskuje všetko, aby na vlastnú päsť vypátrala, 
kto uniesol mladú dievčinu zo Sýrie. Štrnásť ročná Natasja prišla o celú 
svoju rodinu a vo Švédsku chcela začať nový život. Séria stôp privedie 
Vanessu k bývalému vojakovi elitných jednotiek Nicolasovi Paredesovi. 
Opustil armádu, no nevzdal sa túžby po nápra ve tam, kde sa siaha 
na práva bezbranných. Nitky siahajú až do ďalekého Čile a udalosti 
naberajú rýchly spád. V podzemných bunkroch, pozostatkoch z čias 
vojenskej diktatúry, sa odohrávajú zločiny, nad ktorými tamojšia vláda 
už roky priviera oči.
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Krimi

Annie Ward

KRÁSNE ZLÁ
Preložila Jana Seichertová

Každý príbeh má dve strany... 
rovnako ako každý človek.
Láska Maddie a Iana sa začala náhod
ným stretnutím na večierku v Mace
dónsku. Tu v humanitárnej organizácii 
pracuje Maddina najlepšia priateľka 
Jo. Maddy ju chodí navštevovať z blíz
keho Bulharska, kde vyučuje angličtinu 
a získava informácie do turistického 
sprievodcu. Príťažlivý Ian je členom 
ochranky, za sebou má temné roky vo 
vojnových zónach a lásky či záväzkov 
sa obáva. Ich cesty sa nadlho rozídu, 
nie však navždy.
Teraz, po mnohých rokoch, sú Maddie a Ian manželia a so svojím 
krásnym synčekom Charliem žijú zdanlivo dokonalý život v malom 
meste. Maddie po nehode na stanovačke zostane škaredá jazva 
a začne chodiť na terapiu písaním. Psychologičke postupne odhalí 
svoj strach z Iana, obavy o bezpečnosť ich synčeka a kompliko
vanú, búrlivú minulosť dvojice, ktorej súčasťou bola aj Jo.
Z Balkánu do Anglicka, z Iraku na Manhattan a nakoniec do obyčaj
ného rodinného domu v Kansase – šestnásť rokov lásky a strachu, 
dobrodružstiev a podozrení vyvrcholí dňom, keď zúfalý tiesňový 
hovor privedie políciu na miesto desivého zločinu.
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NIKDY NEVIETE, AKÝ PRÍBEH 
V SEBE ČLOVEK NOSÍ
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Ženský  
román

Petra Hederová

ZAJAČIK

Gréta má všetko, čo robí ženu šťastnou 
– dobre platenú prácu vo Viedni, pekný 
byt v Bratislave, spoľahlivé auto a žiad
ne dlhy. Po rozchode s ľahtikárom Vin
centom jej však chýba to najdôležitejšie: 
muž, ktorý by jej bol oporou. Štyridsať
päťročná Gréta vie, že šancu stať sa 
matkou už s najväčšou pravdepodob
nosťou premeškala, ale túžba založiť si 
rodinu v nej nepohasla. Jedného dňa 
sa v rakúskej kaviarni zoznámi s mla
dým atraktívnym Slovákom. Jakub má 
iba dvadsaťpäť rokov a je frustrovaný 
z toho, že mu nevyšla kariéra športov
ca. Gréta sa s Jakubom spriatelí, po
vzbudzuje ho a napokon s ním rozbehne podnikanie. Kamarátstvo 
po čase prerastie do lásky. Priepastný vekový rozdiel však nerovné
mu vzťahu nepraje. Jakub sa jedného dňa rozhodne, že Grétu 
opustí. Zamilovaná Gréta je napriek tomu odhodlaná nevzdať sa 
a bojovať o svoju lásku všetkými prostriedkami. Udrží si srdce mla
dého muža?
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NIEKEDY NA VEKU ZÁLEŽÍ. 
A NIEKEDY NIE
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Erotická 
romanca

Meghan March

HRIEŠNE BOHATÝ
Preložila Andrea Vargovčíková

Riscoff a Gablová nemôžu žiť spolu 
šťastne až do smrti. Nevraživosť našich 
rodín je legendárna. Len čo som pred 
desiatimi rokmi prvý raz zbadal Whit
ney Gablovú, uchvátila ma dlhými noha
mi a modrými očami. Vtedy som netušil, 
ako sa volá. Ani ma to nezaujímalo. Ako 
každý Riscoff hodný svojho mena som si 
šiel tvrdo za svojím. Horeli sme ako fak
le, kým sa Whitney nevydala za iného. 
Teraz ma právom nenávidí. Počas jej svadobného obradu som vznie
sol námietku. Nedávno sa vrátila domov, dlhonohá, s pohľadom 
nymfomanky, no bez prsteňa na ruke. Hovorí sa, že Riscoff a Gablo
vá nemôžu žiť spolu šťastne až do smrti... S Whitney som však ne
skončil. Nikdy s ňou neskončím.

MEGHAN MARCH je impulzívna, nepohrdne nijakou zábavou a ani trochu sa 
nehanbí za to, že rada číta a píše obscénnosti. Kedysi podávala autodiely, pre
dávala spodnú bielizeň, vyrábala šperky a venovala sa podnikovému právu. 
Najviac jej však ide písanie kníh o alfa samcoch, ktorí si nedávajú servítku pred 
ústa, a o silných, nebojácnych ženách, pred ktorými títo muži padajú na kolená. 
Jej román Hriešne bohatý otvára trilógiu o zakázanej láske.
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Ženský  
román

Hannah Sunderland

TAKMER ÚPLNE 
 NORMÁLNA
Preložila Tamara Chovanová

Matilda „Effie“ Heatonová akoby pláva
la proti prúdu. Všetci okolo nej už majú 
život vyriešený, len ona žije u rodičov  
a po večeroch vyplakáva pri fľaši vína. 
Miluje svoju prácu v kníhkupectve, no 
nemá rada seba, a tak svoje znechute
nie utápa v alkohole.
Potom stretne Thea a ten až priveľmi 
dobre vie, že život nie je samozrejmosť. 
Má pocit, že konečne našla toho pravého. Theo spíše zoznam trinás
tich úloh, ktoré má Effie splniť, aby prekonala sama seba a v živote 
jej už nič nechýbalo. Spoločnými silami plnia jednu úlohu za druhou 
a ich láske azda nič nestojí v ceste. Osud však nečakane zamieša 
karty. Theo sa s Effie rozíde a neprezradí jej prečo. Effie sa napriek 
sklamaniu usiluje ďalej plniť úlohy zo zoznamu a zisťuje, že vďaka 
tomu sa z nej stáva lepší človek. Pomáha deťom bez domova, špor
tuje, potláča nevraživosť, zmieri sa s matkou, spod postele vydoluje 
rukopis svojho románu a prepracuje ho. No zdá sa, že Theo ešte ne
povedal posledné slovo. Dozvie sa Effie jeho tajomstvo? Dovolí mu 
opäť vstúpiť do svojho života?
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Historická 
romanca

Sarah MacLean

GRÓFKA A NETVOR
Preložila Danica Hollá

Grófka Henrietta Sedleyová je presved
čená, že vo svojom veku vie o živote 
všetko podstatné. Jej hlavným cieľom je 
prevziať po otcovi lodnú spoločnosť, 
podnikať a stať sa finančne nezávislou, 
aby mohla žiť podľa vlastných predstáv. 
Okolie od nej očakáva, že sa vydá 
a podriadi manželovi. Ďalším bodom 
v Henriettinom zozname na ceste za 
slobodou je strata nevinnosti. Poškvrne
nie povesti znamená, že ju otec nebude 
nútiť do sobáša. Všetko ide podľa gróf
kiných predstáv, až kým nenájde vo svo
jom koči spútaného muža, najpríťažli
vejšieho, akého dosiaľ videla. Kráľ coventgardenského podsvetia, 
preslávený a londýnskej spodine známy ako Netvor, sa preberie 
z bezvedomia v koči pri nohách výstrednej mladej ženy. Netuší, ako 
sa do koča dostal, a jeho zvedavosť narastie, keď zistí, že neznáma 
si predplatila noc v dome hriechu na území pod jeho ochranou. Veľ
mi rád jej ponúkne svoje služby, pravda, za istú cenu...
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ČO SI VYBERIETE? ISTOTU  
ALEBO DOBRODRUŽSTVO?
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Historický 
román

Noah Gordon

VÍNNA PIVNICA
Preložila Alexandra Ruppeldtová

Anno Domini 1874. Josep Alvarez sa po 
rokoch strávených na úteku vracia z fran
cúzskeho Languedocu do rodného Ka
talánska. Po správe o otcovej smrti sa 
pešo vyberie cez Pyreneje, aby na konci 
tŕnistej cesty našiel v rodnej dedine San
ta Eulália spustnutý dom a vinohrad, 
ktorý obrábalo niekoľko generácií jeho 
predkov. Tu sa začne odvíjať jednoduchý, 
no udalosťami nesmierne nabitý osud 
hrdinu, ktorý na pozadí búrlivých uda
lostí španielskej občianskej vojny hľadá 
prosté ľudské šťastie a naplnenie svo
jich predstáv a túžob. Spomienky na dáv
nu lásku i postupné objavovanie nového citu, svojské postavičky špa
nielskeho vidieka, démonický prenasledovateľ z minulosti a temné 
tajomstvo, ktoré skrýva hlavný hrdina – to všetko dodáva rozpráva
niu spisovateľa Noaha Gordona šťavu a napätie. Vinica ako rodinné 
dedičstvo sa v románe stáva symbolom snahy o naplnenie hlbokých 
ľudských túžob a viery v zmysel života.
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ŠŤASTIE MÁ OBČAS TÚ  
NAJJEDNODUCHŠIU PODOBU
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Historický 
román

Vladislav Doktor

PREKLIATY POKLAD  
A MEČ

Píše sa rok 1620, na Trenčianskom hra
de sa chystá stretnutie evanjelickej 
šľach ty a mesto je pred jarmokom plné 
žoldnierov Gabriela Betlena. Na trhy 
v slobodnom kráľovskom meste sa 
schádzajú obchodníci zo širokého oko
lia i Čiech. Župan Gašpar Ilešházi má 
spečatiť spojenectvo so sedmohradským 
kniežaťom Gabrielom Betlenom svad
bou svojej jedinej dcéry. Náhla smrť 
troch strážcov v hradnej bašte však 
môže všetko prekaziť. Po vrahoch niet 
ani stopy a zmizol aj poklad nesmier
nej hodnoty, o ktorom takmer nik netu
šil. V okolí sa potulujú Turci a hovorí sa aj o spojencoch katolíckeho 
cisára Ferdinanda II.. Županove plány sú ohrozené. Zdá sa, že po
môcť by mohol Betlenov dôverník rotmajster Ján Werner a jeho 
druhovia. To by však nesmelo dôjsť k roztržke s veliteľom hradného 
vojska. Werner sa s vypätím všetkých síl snaží vypátrať zlodejov 
pokladu a uhorskej kráľovskej koruny. A hoci šťastie mu vôbec ne
praje, vie, že v hre je oveľa viac než jeho česť!
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NAPÍNAVÝ HISTORICKÝ ROMÁN 
Z POVAŽIA
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Psychológia

Albert Moukheiber

AKO SA MOZOG  
S NAMI ZAHRÁVA
Preložila Andrea Černáková

Prečo si myslíme, že máme pravdu, hoci 
sa mýlime? Prečo nás desí neškodný 
pavúk? Prečo sa bojíme vystúpiť na ve
rejnosti, hoci nám nehrozí nijaké nebez
pečenstvo? Prečo veríme hoaxom?
V reálnom živote sme vydaní napospas 
aproximácii, ilúzii a omylom. Tieto moz
gové mechanizmy nám pomáhajú vytvá
rať si ucelenú predstavu o svete. Často 
nám však zahmlievajú rozumové schop
nosti a uväznia nás do pasce rýchlych 
úsudkov. Autor nabáda čitateľov, aby 
kriticky uvažovali o vlastnom spôsobe 
myslenia. Citovaním mnohých vtipných a neraz aj provokatívnych prí
kladov z praxe alebo vedeckých experimentov dokazuje, že by sme 
nemali príliš dôverovať našim presvedčeniam, emóciám a pred
tuchám. Kniha prináša najnovšie objavy z oblasti neurovedy. Zároveň 
radí, ako si urobiť z mozgu spoľahlivého spojenca v každej situácii.

ALBERT MOUKHEIBER je doktorom kognitívnych neurovied, klinickým psycholó
gom a pedagógom na  Université Paris 8. Je členom združenia Chiasma, ktoré 
zoskupuje neurovedcov zaoberajúcich sa výskumom kritického myslenia.
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POVINNÁ PRÍRUČKA  
KRITICKÉHO MYSLENIA
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História

Ben Macintyre

ŠPIÓN A ZRADCA
Preložil Róbert Hrebíček

Oleg Gordijevskij je syn agenta KGB 
a produkt najvychýrenejších sovietskych 
inštitúcií. Tento bystrý a kultivovaný muž 
postupne začal vnímať komunistické 
 zriadenie svojej krajiny ako zločinné a ne
schopné reformy. Ruská spravodajská 
služba ho ako agenta prvý raz nasadila 
v roku 1968 a napokon sa stal popred
ným zástupcom Sovietskeho zväzu v Lon
dýne. Od roku 1973 však tajne pracoval 
pre MI6. Takmer desať rokov pomáhal Západu odhaľovať ruských 
špiónov, čo umožnilo prekaziť množstvo plánov spravodajskej služby. 
To všetko sa dialo v čase, keď sovietske vedenie podliehalo čoraz väč
šej paranoji v súvislosti s prvým úderom, ktorý mohol prísť zo strany 
Spojených štátov amerických, a svet sa dostával na pokraj vojny.
Pracovníci MI6 nikdy neprezradili Gordijevského meno ani svojim 
spojencom zo CIA. Tí sa preto horúčkovito snažili odhaliť totožnosť 
britského zdroja, pôsobiaceho na najvyššej úrovni. Ich posadnutosť 
napokon viedla ku Gordijevského skaze. Agentom CIA, ktorý ho iden
tifikoval, bol Aldrich Ames, muž, ktorý sa stal smutne známym práve 
špionážou v prospech Sovietov.
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Urob si  
sám

TÚTO PRÍRUČKU DROBNÝCH 
OPRÁV MUSÍTE MAŤ!
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Nebaví vás pre každú maličkosť volať elektrikára a netušíte, ako 
urobiť drobné opravy? Už sa vám nechce platiť nehorázne sumy 
inštalatérovi za niečo, čo mal hotové za päť minút? Túžite skonco
vať s pocitom, že máte obe ruky ľavé?
Táto kniha je pre vás ako stvorená! Podrobne a zrozumiteľne vám 
poradí, ako zvládnuť bežnú údržbu a opravy v domácnosti: výme
nu vypínača, opravu splachovania, vymaľovanie miestnosti, upev
nenie políc…

Túto príručku drobných opráv v domácnosti musíte mať!
• Viac ako 40 tém s radami a dobrými nápadmi.
• Informácie o potrebnom náradí a čase na jednotlivé úkony.
• Ilustrované inštrukcie krok za krokom, aby ste to ľahšie zvládli.

Kolektív

AKO ZATĹCŤ KLINEC
Preložila Andrea Černáková

Prebuďte v sebe  
domáceho majstra!

Veda  
a technika

ČO VŠETKO VÁM PREZRADÍ 
VAŠA GENETICKÁ IDENTITA?
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Sergio Pistoi

DNA
Cesta do vašej 
genetickej identity
Preložil Štefan Kočiš

Urobili to už milióny ľudí: stačí niekoľko 
kliknutí, trochu slín a za menej peňazí, 
než koľko by vás stála skvelá večera, si 
môžete kúpiť vzrušujúce online čítanie 
o svojej DNA. Vďaka tejto vymoženosti 
môžete zistiť, odkiaľ pochádzate, vysto
pujete svojich príbuzných po celom sve
te a na genetických sociálnych sieťach 
nájdete nových priateľov.
Fungujú však tieto aplikácie naozaj? 
Skutočne môžeme predchádzať choro
bám vďaka tomu, čo sa dočítame o svo
jej DNA? Čo o tom hovoria vedci? A čo je najdôležitejšie, uvedomuje
me si dôsledky týchto aplikácií? Čo ak nastanú problémy, ak sa údaje 
zneužijú?
Táto kniha vás prevedie všetkým potrebným od medicíny po stravo
vanie, od sociálneho internetu po genealógiu a ukáže vám, ako ten
to nový pohľad na DNA začína zásadne meniť každodenný život.
Ak sa zaujímate o to, ako držia masmédiá krok s vedeckým pokro
kom, a čo to pre vás znamená, alebo si chcete objednať test DNA, 
potom je táto kniha určená vám.

e-
kn

ih
a



Zdravé 
stravovanie

NAUČTE SA JESŤ ZDRAVO  
A BEZ VÝČITIEK
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Chcete sa dobre najesť a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie? Na
tankovať energiu a popritom dosiahnuť a udržať si svoju vytúženú 
hmotnosť? Nízkosacharidové recepty vám to umožnia!
Či už hlavné jedlá, polievky, snacky, šaláty, nápady na raňajky, dezer
ty alebo pečivo: V tejto knihe nájdete vhodné recepty na každý deň.
Odštartujte ráno chrumkavými orechovými müsli alebo lahodnou 
bielkovinovou omeletou. Cez obed v kancelárii vás zláka kurací šalát 
na thajský spôsob v poháriku alebo karfiolovokokosové karí. Deň mô
žete ukončiť zeleninovými niťovkami s lososom a sladkému mangovo
tvarohovému trifle neodolajú ani najväčší maškrtníci.

Kolektív

NÍZKO- 
SACHARIDOVÉ 
JEDLÁ
365 receptov
Preložil Robert Meder
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Učebnice

Učebnice

BUĎTE VŽDY  
O KROK VPRED!

Eva Dienerová

MOJE  
PRVÉ PÍSANIE
ČIARY 
Pre predškolákov  
a žiakov 1. ročníka ZŠ

Táto publikácia je prvou 
z novej série hravých pra
covných zošitov, ktorých 
cieľom je pomôcť predško
lákom a žiakom 1. ročníka 
základnej školy s prípravou 
na písanie.

Monika Reiterová

CHYSTÁME SA  
DO PRÍMY
MATEMATIKA
príprava na prijímacie 
skúšky na gymnáziá 
s osemročným štúdiom

Nová cvičebnica obsahuje 
súbor rôznorodých testov, 
ktoré slúžia ako príprava na 
prijímacie pohovory na 
gymnáziá s osemročným 
štúdiom. Knižka je vhodná 
aj ako pomôcka na vyučo
vacích hodinách v škole.
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Young 
adult

Elle Kennedyová

CIEĽ
Preložila Klára Kruteková

Vysokoškoláčka Sabrina má v plánoch 
jasno: doštuduje, zaboduje na práve 
a získa skvele platenú prácu v prestížnej 
advokát skej kancelárii. Krásny hokejis 
ta v jej predstavách nikdy nefiguroval. 
Johnovi Tuckerovi je preto ochotná ve
novať len jednu vášnivú noc, ale niekedy 
aj to stačí, aby sa človeku zmenil život.
Pre Tuckera je tímový duch alfou a ome
gou, na slávu si v porovnaní s ostatnými 
spoluhráčmi nepotrpí. Lenže ak sa má 
stať v dvadsiatich dvoch rokoch otcom, 
nehodlá zostať v úzadí. Zaumieni si, že 
sa o všetko postará a ako rodič zahviez
di. Nastávajúca matka jeho dieťaťa je nielen krásna a múdra, ale 
i nevyspytateľná. Nikoho nepúšťa do svoj ho srdca a tvrdohlavo od
mieta pomoc. Ako ju má Tucker presvedčiť, že niektoré ciele sa dajú 
dosiahnuť len s asistenciou?
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AJ JEDNA NOC VÁM MÔŽE  
ZMENIŤ CELÝ ŽIVOT

Ezoterika

AKO MAŤ KAŽDÝ DEŇ DÔVOD 
NA ÚSMEV
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Mnoho ľudí je vo svojom živote nešťastných, nadáva naň a kladie 
si otázku, prečo sa práve im vo všetkom nedarí. Možno to nie je 
život, čo stojí za tým zlým, možno ste to vy sami!
Keď sa začítate do tejto knihy, postupne vám odhalí, že všetko, čo 
vám osud postaví do cesty, má svoj dôvod a nie všetko na prvý po
hľad zlé tým zlým aj v konečnom dôsledku je. Zmeňte uhol pohľa 
du a nič nebude také tragické! Dôležitý je váš postoj k veciam, ľu
ďom a situáciám. Každý problém má svoje riešenie, aj keď môže 
byť na prvý pohľad skryté. Možno je len ťažké urobiť nejaké roz
hodnutie alebo trvá dlhšie, kým sa veci vyriešia. Ale riešenie vždy 
EXISTUJE! Kniha nie je návodom, ale pomôže vám prísť na koreň 
vášho problému a odhalí, že človek k životu vôbec nepotrebuje 
komplikované veci.

Inka Janotková

JEDNODUCHO 
ŽIVOT
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Pre deti  
od 7 rokov

Bobbie Peers, ilustrovala Sandra Steffensen

KLUB OBJAVITEĽOV 1
MARSHMALLOWAČ
Preložil Miroslav Zumrík

Preži neuveriteľné dobrodružstvo plné nevídaných objavov 
a marshmallow!

Malú vynálezkyňu Ellu počas práce na novom projekte, neónovom 
glóbuse, vtiahne neviditeľná sila do úplne nového sveta. Tam sa 
zoznámi s neobyčajným chlapcom Felixom, ktorý je nielen objavi
teľ, ale aj kapitán vzducholode. Spolu musia čeliť hrozivým piraňá
tom a zistiť, prečo sa výrobňa marshmallow, ponorka kapitánky 
Amelie, zrazu začala vznášať. Podarí sa im to? 
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NA STROME? NO JASNÉ.
LEN JA TY? TO PLATÍ VŽDY!

Pre deti  
od 7 rokov
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Sally Rippin

POLLY A BUSTER
Čarodejnica rebelka  
a citlivá príšerka
Preložila Eva Budjačová

Prvý diel novej fantasy série pri
náša úžasný príbeh o tom, čo je 
v živote dôležité – o priateľstve 
a nádeji.
Vo svete, v ktorom je neprípust
né, aby sa čarodejnice kamará
tili s príšerami, sa Polly a Buste
rovi darí udržať svoje priateľstvo 
v tajnosti. Pravidelne sa stretá
vajú na obrovskom starom stro
me opretom o vysoký kamenný 
múr medzi pozemkami, na kto
rých stoja ich domy, ale keď na seba náhodou natrafia na ulici, ani 
sa nepozdravia. Až kým sa jedného dňa všetko nezmení...
Keď si Polly musí vybrať medzi svojím najlepším priateľom a novou 
kamarátkou, uvedomí si, Buster je vždy na jej strane, je smutný, 
keď je smutná, teší sa s ňou, keď má radosť. Za také priateľstvo sa 
predsa oplatí bojovať.
Knižka je ideálna pre deti, ktoré sa zaujímajú o čarodejníctvo, ale 
ešte nie sú celkom pripravené na Harryho Pottera.
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STAŇ SA  
PRIESKUMNÍKOM PRÍRODY!

POČASIE
Preložili Mariana Hyžná 
a Matúš Hyžný

Zisti, čo je to počasie,  
ako vznikajú oblaky, prečo 
svieti slnko a prečo sneží.
Nauč sa, ako vzniká dúha 
a tornádo.
Spoznaj rôzne typy 
 oblakov a nauč sa ich 
 rozpoznávať.

LESY
Preložili Mariana Hyžná 
a Matúš Hyžný

Zoznám sa s úžasnými 
zvieratami, ktorých 
domovom je les.
Nauč sa rozlišovať rôzne 
typy lesov.
Zisti, prečo je dôležité 
mať sa na prechádzke 
lesom na pozore.

Tieto knihy sú plné infor
mácií, zábavných aktivít  
a nápadov na projekty, 
ktoré sú ideálne pre mla
dých milovníkov prírody.
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AKO DEDKO 
BLCHA OBJAVIL 
JUŽNÝ PÓL
Preložila Zuzana Dodoková

Dedko Blcha rozpráva 
 napínavý príbeh prvej 
 expedície na južný pól.  
Do Antarktídy sa plaví 
 spolu s posádkou na 
 obrovskom ľadoborci, zaži
je mrazivú zimu, polárnu 
noc a vybuduje v Zátoke 
veľrýb základňu. Na jar sa konečne bádatelia vydajú na dlhú cestu 
k pólu. Všetci sa tešia, ale ozajstnú radosť pocíti dedko Blcha, až keď 
tam spolu s Amundsenom zapichne do snehu nórsku zástavu.
Autorka a ilustrátorka knižky mala originálny nápad! Opísala atmo
sféru výpravy nie očami ľudí, ale očami malej blchy, ktorá sa jej zú
častní ukrytá v kožuchu polárneho psa. Vytvorila tak vtipný, napí
navý a zároveň múdry príbeh. Detskému bádateľovi umožňuje na 
kaž dej stránke knihy, farebne ladenej do tónov krajiny večného ľadu 
a snehu, objavovať nepoznaný svet. Prostredníctvom obrázkov sa 
dozvie, čo tvorí výbavu polárnika, ako vyzerá polárna základňa, aké 
zvieratá žijú v Antarktíde a všeličo iné o jednej z najpútavejších expe
dícii v dejinách ľudstva.

MALÁ BLCHA,  
VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO!
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Melissa Castrillón

BALKÓN
Preložila Lucia Hlubeňová

Svetovo uznávaná ilustrátorka Melissa Castrillón prináša magický 
a inšpiratívny príbeh takmer bez slov o tom, ako záhrada jedného 
dievčatka dokáže zmeniť nielen jeho život, ale aj životy ľudí v jeho 
okolí.
Keď sa malé dievčatko presťahuje do mesta, vezme si aj svoje krás
ne rastliny. Tie spolu s ňou zo dňa na deň rastú a rozkvitajú. Jej 
balkón sa stane malou oázou, ktorá priláka rôzne zvieratá. Mení 
nielen jej svet, ale aj svet navôkol, vďaka čomu si nájde nového 
priateľa a spojí blízku komunitu. Otvorené a odhodlané srdce jej 
umožní spoznávať nové možnosti a vybudovať si nový, zelený svet.

OČARUJÚCA OBRÁZKOVÁ 
KNIHA O SILE PRÍRODY  
SPÁJAŤ ĽUDÍ

EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2021

OBJAVTE ČARO ŽIVOTA  
V MESTE PO CELÝ ROK!

Pre deti  
od 3 rokov
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Katarzyna Bogucka

ROK V MESTE
Preložil Alexander Horák

Rok v meste obsahuje dvanásť 
dvojstrán, na ktorých je zobra
zených dvanásť mesiacov v ro
ku. Každá dvojstrana predsta
vuje rovnaký, detailne vykreslený 
záber mesta s jeho obyvateľmi 
v rozličných situáciách a za roz
dielneho počasia, cez deň ale
bo v noci. Na prvej dvojstrane 
sa zoznámite s hrdinami knihy 
a na predposlednej si zahráte 
interaktívnu hru.
Pri prezeraní Roka v meste mô
žete stráviť hodiny. Táto mimo
riadna kniha podnecuje predstavivosť, rozvíja všímavosť, schopnosť 
logicky myslieť a hľadať súvislosti a povzbudzuje rozprávačstvo, no 
predovšetkým je zárukou skvelej zábavy.



SÉRIA VESELÉ PRÍBEHY  
ZO ZOO

Pre deti  
od 3 rokov

Sophie Schoenwaldová
Günther Jakobs

KARNEVAL V ZOO
Preložila Zuzana Dodoková

Nový príbeh o zvieratkách  
v zoologickej záhrade, v kto
rom odvážny ježko Ignác 
Mentolka opäť ukáže, že si 
vie poradiť v každej situácii. 
A k tomu patria aj veselé 
obrázky a slovné hračky!
Vo vnútri knihy nájdu deti 
návod, ako si zhotoviť masku 
ježka Ignáca.

Žirafon, leviger, tupagáj  
– čo sa to tu, do hája, deje?
Po zoologickej záhrade behajú čudné tvory! Dnes majú totiž zviera
tá karneval! Vymyslel ho barón von lev. Opice, hrochy, zebry – všet
ky sa prestrojili. Ale kto je kto? Zvieratá sa smejú a riaditeľ zoo 
Alfréd Verva od údivu stráca reč.
Stojí pred veľkou hádankou, a tak si na pomoc zavolá svojho 
dobrého kamaráta, ježka Ignáca Mentolku. Veď zoo čoskoro
otvorí svoje brány a dovtedy musí byť táto záhada 
vyriešená!
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