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Historický 
román

Hana Lasicová

SLÚŽKA

Príbeh Slúžky sa odohráva v období 
rozpa du rakúsko-uhorskej monarchie. 
V tom čase odchádzalo množstvo mla-
dých diev čat (často nedobrovoľne) do 
Viedne, me dzi nimi aj Anka, nemanžel-
ské, všetkými odstrkované dievča z Ban-
skej Štiavnice, ktoré začne slúžiť ako po-
mocnica vo vysokopostavenej viedenskej 
rodine.
Otázka je, či dokáže zvládnuť nie len 
množstvo otrockých pracovných po-
vinností, ale aj stratu domova a svoje 
menejcenné postavenie v spoločnosti. 
Okrem toho na ňu ako na mnohé slúž-
ky čakajú pokusy zvodcov z vyšších kru-
hov, ktorí sú ochotní sľúbiť hocičo, aby si mohli užiť s naivnými 
dievčatami, túžiacimi po lepšom živote.
Na motívy knihy vznikol rovnomenný film Mariany Čengel Solčan-
skej. Druhé vydanie Slúžky vychádza s obra zovou prí lohou z nakrúca-
nia a s autor kiným predslovom.

HANA LASICOVÁ vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite vo Viedni 
a komparatívnu literatúru na Sorbonne v Paríži. Žila vo Viedni, Varšave, v Man-
chestri a v Paríži. Napísala via cero románov, Slúžka vyšla prvýkrát v roku 2013. 
Je autorkou detskej knižky Pupo a Fazuľka (2017) a spoluautorkou úspešného 
televízneho seriálu Oteckovia (2018). Má dve deti a žije v Bratislave.

V kinách od 2. februára 2023.
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DRUHÉ VYDANIE S OBRAZOVOU 
PRÍLOHOU Z NAKRÚCANIA
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Krimi

Leah Konenová

JEDNA NEVINNÁ LOŽ
Preložila Anna Kolčiterová

Predstavte si, že ste práve utiekli z naj-
horšieho vzťahu vo svojom živote. Zmiz-
nete čo najďalej a všetko, čo vám zo-
stalo, je jeden kufor a modrina pod 
okom. Predstavte si, že z nových suse-
dov sa stanú vaši priatelia, ktorých ste 
tak zúfalo potrebovali. Sú zábavní, milí, 
chápaví a nadovšetko sa milujú. Pred-
stavte si, že sa namočia do problémov. 
Že sa o nich šíria nepravdy a ohrozuje 
to ich život. Navyše si vás nájde bývalý 
partner. Predstavte si, že vás priatelia 
požiadajú, aby ste kvôli nim klamali, po-
vedali len jednu nevinnú lož a   všetky ich 
problémy sa tým vyriešia. Urobili by ste to pre nich? Ide predsa len 
o jednu nevinnú lož.

LEAH KONENOVÁ vyštudovala žurnalistiku a anglickú literatúru na univerzite 
v Severnej Karolíne. Žije striedavo v Brooklyne a meste Saugerties v štáte New 
York s manželom, dcérou Eleanor a psom Farleym. V edícii YOLi od autorky vy-
šla jej kniha pre mládež s názvom Láska a iné vykoľajenia.
Nájdete ju na leahkonen.com, na Twitteri a Instagrame pod nickom@leahkonen.
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O NIČ PREDSA NEJDE...  
KÝM NIEKTO NEZOMRIE.
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Historická 
romanca

Sophie Irwin

NÁVOD PRE DÁMY – 
AKO ZÍSKAŤ MAJETOK
Preložila Miriam Ghaniová

Kitty Talbotová potrebuje získať maje-
tok. Alebo lepšie povedané manžela, 
ktorý ho má. Po smrti rodičov nesie po-
vinnosť finančne zabezpečiť mladšie 
sestry na svojich pleciach. Ako to však 
urobiť, keď im otec zanechal len dlhy? 
Existuje jediné východisko. Musí sa 
dobre vydať, a to čo najrýchlejšie. Na 
to, aby zachránila rodinu pred kra-
chom, už nemá veľa času.
Odhodlaná Kitty sa nikdy nezľakla žiad-
nej výzvy, a tak zamieri na to najdesivej-
šie bojisko – do plesových sál vychytenej 
londýnskej smotánky. Nepatrí síce medzi najkrajšie klenoty sezóny, 
ale vyvažuje to svojím šarmom, cieľavedomosťou a ženskou vynalie-
zavosťou. Vie, že súčasťou hry je aj isté riziko, ale nepredpokladá, že 
jej cestu skríži svetácky lord Radcliffe. Naňho sú Kittine medové 
motúzy prikrátke, a tak okamžite prekukne jej plány. Namiesto toho, 
aby pred všetkými odhalil jej pravé úmysly, rozhodne sa jej pomôcť. 
Samozrejme, len ak zo svojich „očarujúcich“ plánov vynechá jeho 
mladšieho brata. Kam ich však táto diabolská dohoda privedie?

SOPHIE IRWIN vyrastala v anglickom Dorsete a po skončení univerzity sa pre-
sťahovala do južného Londýna. Než sa vydala na voľnú nohu, niekoľko rokov 
pracovala ako asistentka redaktora. Návod pre dámy – Ako získať majetok je 
autorkin debutový román, v ktorom sa odráža jej láska k historickým románom 
a cit pre dobové detaily.
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POSLEDNÉ, ČO HĽADÁ,  
JE LÁSKA
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Historická 
romanca

Christi Caldwell

PRICHÁDZA DÁMA
Preložila Miriam Ghaniová

Rafe Audley má na svojho otca vojvo-
du z Bentley ťažké srdce. Nedokáže mu 
odpustiť, že sa celé roky nezaujímal 
o vlastné deti, a zaprisahá sa, že nikdy 
nebude ako on. Keď sa vojvoda nako-
niec objaví a tvrdí, že chce napraviť 
svoje zlyhania, zdá sa, že prišiel nesko-
ro. Jediné, na čom Rafovi skutočne zá-
leží, sú jeho traja mladší súrodenci  
a ochrana ľudí z baníckej komunity, kde 
žijú. Vojvodovi právnici ani šikovní vy-
jednávači nedokážu Rafa presvedčiť, 
aby sa pripojil k anglickej smotánke. Až 
kým vojvoda nepošle jednu odhodlanú 
a odvážnu mladú dámu. Pre Edwinu Dalrymplovú nie je nijaký orie-
šok pritvrdý. Ako učiteľka etikety má za sebou už veľa skúseností 
a nikdy nezlyhala. Pod jej vedením sa aj z tej najobyčajnejšej sivej 
myšky stane dáma, ktorú možno uviesť do vyššej spoločnosti. Skro-
tiť vojvodovho nelegitímneho syna a vytesať z neho reprezentatívne-
ho džentlmena bude určite hračka! Navyše si tým významne zlepší 
reputáciu. Jediné, čo musí urobiť, je prinútiť spurného Rafa, aby ju 
počúval a nechal sa ňou viesť.
Táto snaha húževnatej učiteľky a dominantnosť jej tvrdohlavého 
žiaka sa čoskoro zmení na súboj vôlí. Ani jeden však nedokáže igno-
rovať vzájomnú príťažlivosť. A tak ich čaká nová, dôležitejšia lekcia. 
Dokážu prekonať vlastnú rozdielnosť a nechať sa viesť srdcom?
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NIEKTORÉ SĽUBY 
JE ŤAŽKÉ DODRŽAŤ
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román

Tania Farrelly

ÔSMY DIV SVETA
Preložila Tamara Chovanová

New York, 1897.  
Najbohatšie mesto sveta.
Od krásnej a privilegovanej Rose Kings-
buryovej-Smithovej sa neočakáva viac 
(a ani menej), než to, že sa podriadi 
prísnej spoločenskej etikete a vydá sa 
za „muža dobrých mravov“. No mladá 
rebelka, ktorá túži na panoráme rastú-
ceho Manhattanu zanechať vlastnú 
stopu, sa neponáhľa pod čepiec. Má  
v úmysle kráčať v otcových šľapajach 
a stať sa uznávanou architektkou. Krá-
dež vzácneho rodinného dedičstva však 
uvrhne Kingsburyovcov-Smithovcov na 
pokraj krachu a iba Rose ich môže zachrániť. Zvolí si manželstvo 
ako obchodnú transakciu alebo ostane verná svojim ideálom o žen-
skej rovnoprávnosti a slobode?
Záhadný Ethan Salt má dni svojej cirkusovej slávy dávno za sebou. 
S milovanou slonicou Daisy žije pokojne na Coney Islande a venuje 
sa záchrane týraných cirkusových zvierat. Snaží sa získať peniaze 
na založenie vlastného zverinca, ale obáva sa, že tento sen sa mu 
nikdy nesplní. Až kým mu do života nezasiahne náhodné stretnutie 
s nádejnou mladou architektkou.
Zoči-voči zdrvujúcim predsudkom a zrade musí Rose zistiť, ako vy-
užiť svoj najväčší potenciál, aby ochránila všetko, čo je jej drahé.
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KAŽDÝ SEN SA DÁ DOSIAHNUŤ, 
STAČÍ MAŤ ODVAHU
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Dejiny

Edward  
Brooke-Hitching

ATLAS OBLOHY
Preložili Boris Divinský, Mária 
Galádová a Zuzana Hritzová

Táto ilustrovaná pokladni-
ca nebeskej kartografie, 
plná prekvapujúcich fak-
tov a obrázkov, spája naj-
väčšie astronomické obja-
vy s najpodiv nejšími 
mýtmi a so zabudnutými 
epizódami dejín. Ponúka 
príbehy o dávnych pozoro-
vaniach UFO, o okrídle-
ných mesačných tvoroch, 
o pretrvávajúcej viere 
v existenciu mora nad oblakmi a kuriózny príbeh aristokrata, ktorý 
mapoval mimozemský život na Marse.
Vydajte sa na komplexnú prehliadku kultúr posadnutých hviezda-
mi. Od kostí drakov v Číne a nebeských pohrebov v Tibete po sibír-
ske tanečné odevy a mongolských veštcov z hviezd. Toto je nebo, 
ako ho ešte nikto nikdy nezobrazil: ríša hviezd a planét, ale aj bo-
hov, diablov, čarodejníkov s počasím, lietajúcich námorníkov, stre-
dovekých mimozemšťanov, mýtických zvierat a zúrivých duchov.
Dnes, keď sa odvažujeme prenikať čoraz hlbšie do srdca vesmíru, 
nemôže byť lepší čas na knihu, ktorá je nádherná ako samotná 
nočná obloha a ktorá ilustruje rozsah dosiahnutých úspechov 
a pripravuje scénu pre objavy, ktoré nás ešte len čakajú.

JEDINEČNÝ SÚBOR MÁP,  
PRÍBEHOV A ARTEFAKTOV
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Zdravie, 
životný štýl

MUDr. Emilia Vuorisalmi

HORMÓNY LÁSKY
Preložila Barbora Šuchová

Chcete si vytvoriť recept na zdraviu 
prospešnú, udržateľnú lásku, a to 
aj bez vzťahu?

Úspešná kniha renomovanej fínskej le-
kárky nás odborným, no hrejivým spô-
sobom prevedie cestou sebaspoznáva-
nia a individuálnych hormonálnych 
potrieb. Po tom, čo sama prežila emo-
cionálne vyhorenie, začala skúmať 
hormóny lásky, ktoré dokážu zvýšiť 
našu pohodu a priaznivo pôsobia na 
naše zdravie. Vďaka tomu teraz máme 
ucelený a účinný recept na trvácnu lás-
ku, pomocou ktorého si dokážeme vyrovnať svoje hormóny lásky – 
dopamín, sérotonín a oxytocín, a tak zvýšiť svoje sebavedomie 
a energiu. Prostredníctvom praktických návodov sa naučíme, ako 
sa účinne zbaviť stresu, ako správne dýchať, ale aj ako uvoľniť 
blúdivý nerv a dosiahnuť rovnováhu centrálneho nervového systé-
mu. Svoje vlastné skúsenosti autorka dopĺňa o významné výskumy 
a teórie, ktoré nás zavedú do pozitívneho a sebaposilňujúceho kru-
hu lásky.
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AKO OVPLYVŇUJÚ  
NAŠE SPRÁVANIE A ZDRAVIE
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Zdravie, 
výživa

Maggie Moon

VÝŽIVA  
PRE ZDRAVÚ MYSEĽ
Preložila Michala Kamhalová

Posilnite svoj mozog pomocou nového 
prelomového spôsobu stravovania, kto-
rý preukázateľne pomáha udržiavať bys-
trú myseľ aj vo vyššom veku.
Užívať si pribúdajúce roky znamená 
starať sa o mozog rovnako ako o telo. 
To, čo zjete dnes, pomôže vašim kogni-
tívnym schopnostiam neskôr. Alebo im 
to uškodí.
Kniha Výživa pre zdravú myseľ od Mag-
gie Moon, vedkyne a registrovanej die-
tologičky, zrozumiteľným spôsobom ob-
jasňuje vedecké poznatky o duševnej 
kondícii človeka. Čo je však ešte dôležitejšie, táto užitočná príručka 
vám poskytne ľahko realizovateľný program na udržanie sviežej 
 mysle vďaka konzumácii tých správnych potravín. Zároveň vystríha 
pred potravinami, ktoré mozgu škodia.
Zdravé recepty v knihe sú nielen chutné, ale môžu významne po-
môcť: zlepšujú pamäť aj koncentráciu a majú množstvo ďalších 
zdravotných benefitov pre celé telo.
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O POTRAVINÁCH, KTORÉ  
POSILNIA FUNKCIU MOZGU



10 EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2023

Cena: 26,90 €
Vychádza: 31. 1. 2023
ISBN: 978-80-551-8529-3
Formát: 170 × 234 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Prírodné  
vedy

Richard Dawkins,
ilustrovala Jana Lenzová

NA KRÍDLACH
Preložila Jana Lenzová

Snívalo sa vám niekedy, že lieta-
te? Predstavovali ste si, aké by 
to bolo, keby ste boli vtákom  
a mohli plachtiť po oblohe či  
sa na krídlach strmhlav vrhnúť  
k ze mi? Lietaním sú deti fascino-
vané už odmalička a Richard 
Dawkins, mysliteľ a vedec z Ox-
fordskej univerzity, je z neho rov-
nako nadšený aj v dospelosti.
Vo svojej knihe skúma všetky 
aspekty letu, zvieracieho, ľud-
ského i mechanického. Keďže 
zázrak lietania je votkaný do celej našej histórie, kniha vás preve-
die príbehmi od bájneho Ikara až po boeing 747. Aké sú rozdiely 
medzi vtákmi, ktoré sa vyvinuli evolúciou, a lietajúcimi strojmi 
skonštruovanými ľuďmi? Ako sa nám podarilo prekonať zákony 
gravitácie? Autor okrem ľudského spoločenstva a živočíšnej ríše 
 skúma aj fascinujúce lety, ktorých je schopná naša myseľ – úniky  
z reality, a to všetko prostredníctvom vedy a predstavivosti.
Táto kniha je výsledkom jedinečnej spolupráce jedného z popred-
ných svetových vedcov a talentovanej umelkyne Jany Lenzovej.

AKO EVOLÚCIA A DIZAJN  
PREKONALI GRAVITÁCIU
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Učebnice

Zuzana Čechová

BIOLÓGIA ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY V KOCKE

Biológia základnej školy v kocke 
voľne nadväzuje na publikáciu 
Fyzika základnej školy v kocke a je 
takisto určená všetkým žiakom 
a študentom, ktorí si potrebujú 
pripomenúť staršie učivo z pred-
chádzajúcich ročníkov a ne  majú 
už doma učebnicu. Poskytuje ma-
teriál, ktorý im pomôže zosyste-
matizovať a upevniť si ve domosti 
z biológie nadobudnuté počas 
štúdia na základ nej škole.
Knižka obsahuje súhrn všetkých 
tém biológie základnej školy, urče-
ných Štátnym vzdelávacím programom, no okrem základného 
prehľadu vedomostí ponúka aj rôzne zaujímavosti, ktoré obohatia 
poznatky každého čitateľa, ktorý má hlbší záujem o problematiku 
jednotlivých biologických disciplín.

PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV, 
KTORÍ POTREBUJÚ OSVIEŽIŤ 
PAMÄŤ
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Pracovné 
zošity

Jana Pavlíková,  
Jana Čerešňová

HRAVÁ ŠKÔLKA
KREATÍVNE AKTIVITY

Pracovný zošit Kreatívne aktivity 
je piatym a zároveň posledným 
dielom série Hravá škôlka, vytvo-
renej v súlade so Štátnym vzde-
lávacím programom pre pred-
primárne vzdelávanie. Skúsené 
autorky – psychologička a špe-
ciálna pedagogička, pripravili 
príťažlivý systém hravého uče-
nia, zameraného na cieľavedo-
mé rozvíjanie kreativity u detí 
v predškolskom veku a u žiakov 
prvého ročníka základnej školy.
Úlohy, ktoré tu nájdete, sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti 
a kreatívneho myslenia. Svojím zadaním podnecujú dieťa, aby pro-
stredníctvom tvorby vyjadrovalo svoje myšlienky, túžby, zážitky 
a pocity. Dávajú mu priestor na to, aby k aktivite pristúpilo novým, 
netradičným spôsobom a v neposlednom rade mu poskytnú radosť 
zo samotnej tvorby, ako aj pozitívne vnímanie seba samého.

PRE PREDŠKOLÁKOV  
A ZAČÍNAJÚCICH PRVÁKOV
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Young  
adult

Jennifer Lynn Alvarez

LŽI V PLAMEŇOCH
Preložila Diana Ghaniová

Obyvatelia kalifornského mesta Gap 
Mountain vedia, kedy hrozí obdobie 
požiarov. Vtedy je každá manipulácia 
s ohňom prísne zakázaná. Stačí iskrič-
ka a následky môžu byť katastrofálne. 
Osemnásťročná Hannah Warnerová, 
šerifova dcéra, to má stále na pamäti. 
Keď však s priateľmi nechtiac založia 
požiar, z miesta činu ujdú a dohodnú 
si alibi. Oheň sa však nekontrolovateľ-
ne šíri a plamene zachvátia aj blízky 
národný park. Priatelia sú pod veľkým 
psychickým tlakom a strácajú nervy. 
Hannah robí všetko, čo je v jej silách, 
aby spoločné tajomstvo ochránila, veď aj dobrí ľudia občas urobia 
chybu. Lenže tu ide o veľa. V hre sú ľudské životy.

JENNIFER LYNN ALVAREZ získala bakalársky titul z anglickej literatúry na 
Kalifornskej univerzite v Berkeley. Je autorkou dvoch fantasy sérií a koordinátor-
kou Spoločnosti autorov a ilustrátorov detských kníh v okrese Sonoma. Jennifer 
dobrovoľníckou prácou v poradnom výbore knižníc vo svojom okrese podporuje 
aj verejné knižnice. Lži v plameňoch sú jej debutovým románom pre mládež  
a zároveň aj prvým trilerom. Žije s rodinou v severnej Kalifornii na malom ranči  
s koňmi a množstvom ďalších domácich zvierat. Viac sa o autorke dozvie te na 
stránke www.jenniferlynnalvarez.com.

PÄŤ PRIATEĽOV A JEDNO  
KLAMSTVO, KTORÉ ZANECHÁ 
SPÚŠŤ
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Pre deti  
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Zofia Fabjanowska-Micyk

BANZAI
TOTO JE JAPONSKO  
PRE DETI
Preložil Ladislav Holiš

Prečo sa Japonsku hovorí  
krajina vychádzajúceho slnka?

Čo vyjadruje červený kruh  
na zástave?

Znamená „umi no hi“ naozaj 
„umy nohy“?

Odkiaľ sa vzala Hello Kitty?
Prečo sa v Japonsku vlamači 

vyzúvajú?

Odpovede, ale aj veľa ďalších zaují-
mavostí nájdete v tomto krásne ilus-
trovanom sprievodcovi. Dočítate sa o japonskom písme, stolovaní 
na zemi, čajovom obrade, kimone, origami, bojových umeniach, 
kreslených filmoch, komiksoch a mnohých
známych aj menej známych japonských
osobnostiach.

ILUSTROVANÝ SPRIEVODCA  
JAPONSKOM PRE ZVEDAVÉ DETI
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Helen Peters, 
ilustrovala Ellie Snowdon

PRASIATKO PRALINKA
Preložila Zuzana Trstenská

Zoznámte sa s Jazmínkou,  
ktorá zbožňuje zvieratá

Jazmínkin otec je farmár a mama 
zverolekárka, preto Jazmínka trávi 
veľa času starostlivosťou o zvieratá, 
ktoré sa zároveň usiluje aj chrániť. 
Nanešťastie to znamená, že sa čas-
to dostane do ťažkostí…
V prvej časti série Jazmínka zachrá-
ni malé prasiatko pred istou smrťou. 
Jej rodičia sú však presvedčení, že 
hospodárske zvieratá nemôžu byť 
domácimi miláčikmi, a trvajú na tom, že len čo Pralinka trochu od-
rastie, treba ju predať. Jazmínka sa zúfalo snaží dať Pralinke do-
mov na celý život. Pomôže hrdinská záchrana počas mrazivej búr-
kovej noci zmeniť názor rodičov?
Knižka doplnená milými čiernobielymi ilustráciami je priam stvore-
ná pre všetkých milovníkov zvierat.

NOVÁ SÉRIA: JAZMÍNKA  
ZACHRAŇUJE ZVIERATKÁ
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Jessica  
Courtney-Tickle

TAJOMNÁ 
DŽUNGĽA
Preložila Lucia Halová

Bohato ilustrovaná 
kniha o krásach 
tajomnej džungle  
a jej obyvateľoch.

Po rušnom dni padá na džungľu súmrak. V korunách stromov sa 
naťahujú dva malé orangutany. Celý deň sa hrali, ale už je čas ísť 
spať. Navôkol sa ozývajú všakovaké zvuky, džungľa ožíva, veď život 
v nej sa nezastaví ani v noci...
Kniha Tajomná džungľa, ktorú napísala a ilustrovala Jessica Court-
ney-Tickle, vás vezme na nezabudnuteľnú dobrodružnú cestu po 
džungliach celého sveta – od Bornea po Papuu-Novú Guineu, od 
Kostariky po Brazíliu, od Madagaskaru po Srí Lanku. Malí milovníci 
prírody sa stretnú s veľkými mačkovitými šelmami, hadmi, stromo-
vými žabami, korytnačkami, gorilami, lemurmi a ďalšími nezvyčaj-
nými zvieratami.

SPRIEVODCA PRE NAJMENŠÍCH 
MILOVNÍKOV PRÍRODY
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Marianne Dubucová

NINA A MILO:  
NA RYBAČKE – 
gamebook
Preložila Alica Wursterová

Zaži neuveriteľné dobro-
družstvo s kamarátmi Ni-
nou a Milom, ktorí sa vy-
berú na ryby. Čakajú ich 
skvelé babičkine koláče, čis-
totná medvedica, užialený 
drak a silný vetrisko, ktorý 
odfúkne Mila... Pomôžeš ho 
Nine znovu nájsť?
Táto netradičná interaktívna 
kniha, gamebook, ti umožní 
rozhodnúť o tom, ako sa bude 
Ninino a Milovo dobrodružstvo vyvíjať. Vyberieš si z ponúkaných 
možností, prejdeš na príslušnú stránku a príbeh bude pokračovať 
podľa tvojich predstáv.

ROZHODNI, AKO SA BUDE  
VYVÍJAŤ PRÍBEH NINY A MILA!

Ďalšie knihy  
od Marianne 
Dubucovej:



MAGICKÝ PRÍBEH  
O NEČAKANOM PRIATEĽSTVE

Cena: 11,90 €
Vychádza: 31. 1. 2023
ISBN: 978-80-551-8633-7
Formát: 280 × 250 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Elli Woollard a Briony May Smith

MALÝ MEDVEDÍK A JAR Preložila Lucia Hlubeňová

Malý medvedík sa zobudí z prvého zimného spánku. Keď však vy-
strčí hlavu z brlôžka, svet okolo neho je obrovský, biely a tichý. Jedi-
né, čo zbadá, je hladký kamienok, ktorý je v zasneženej divočine 
rovnako osamelý ako on sám. Pevne si ho k sebe pritisne a spolu sa 
vydajú hľadať priateľov a nové dobrodružstvá.
Poetický príbeh o priateľstve, sile nádeje a o tom, čo sa deje vo sve-
te prírody, keď sa striedajú ročné obdobia. Napísala ho oceňovaná 
autorka obrázkových kníh Elli Woollard a ilustrovala Briony May 
Smith, ktorej kresby oživujú krásnu, slnkom zaliatu jarnú krajinu.
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Nikola Kucharská

ROK NA HRADE
Preložil Alexander Horák

Vitajte na hrade kráľa Bolesla-
va a kráľovnej Drahomíry! 
Strávite na ňom celý rok a spo-
znáte jeho viacerých obyva-
teľov: kráľovské dcéry, prin-
ceznú Slávicu, igrica Strunku, 
čo hľadá lásku, rytiera Ctibo-
ra, ducha samotára, mnícha 
Budimila, figliarskeho šaša 
Zvonka, večne rozhádaných 
kráľovských radcov, aj miest-
neho draka. Vitajte na hrade, 
kde zažijete úžasné dobro-
družstvá.
Rok na hrade obsahuje dvanásť dvojstrán, ktoré zobrazujú hradný 
život každý mesiac počas celého roka. Okrem toho sa na úvodnej 
dvojstrane zoznámite s hlavnými hrdinami knižky a na poslednej náj-
dete interaktívnu hru. S Rokom na hrade môžete stráviť celé hodiny. 
Všímaví pozorovatelia budú môcť sledovať množstvo nezvyčajných 
udalostí, vrtochy počasia aj striedanie dní a nocí či ročných období.

PÚTAVÁ KNIHA Z ÚSPEŠNEJ  
ILUSTROVANEJ SÉRIE
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Stephanie Polák

O JEŽKOVI, 
KTORÝ  
NECHCEL SPAŤ
Preložila Barbora Al Zafari

Prišla zima, snehové vločky padali z neba priamo na zem a ježko 
Teo skríkol od radosti: „Sneží!“ Netešil sa však pridlho. Mama mu 
oznámila, že ježkovia sa v zime uložia do postieľok a prebudia sa 
až na jar. Teo sa nahneval. Ostatné zvieratká sa v zime hrajú hokej, 
stavajú si snehuliakov, lyžujú... a on musí ostať doma a spať. To je 
teda nuda! Našťastie má srdečnú mamu a priateľov, ktorí mu vy-
svetlia, aký je preňho zimný spánok dôležitý a čo všetko ho čaká na 
jar, až sa prebudí.

LÁSKAVÁ ROZPRÁVKA  
PRE DETI, KTORÉ NECHCÚ SPAŤ
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