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Román  
pre ženy

Melanie Cantor

SMRŤ A INÉ ŠŤASTNÉ 
KONCE

Štyridsiatničke Jennifer Colovej práve 
oznámili, že trpí smrteľnou chorobou 
krvi a že má už len tri mesiace na roz
lúčku s priateľmi či rodinou a dorieše
nie svojich záležitostí. Deväťdesiat dní 
na vyrovnanie sa s nespravodlivou, ne
čakanou a vážnou diagnózou. Jennifer 
sa sústredí na pozitíva (nebude musieť 
ďalej žiť vo svete, ktorý neuznáva Bo
wieho alebo Cohena, nedostane Alz hei
merovu alebo Parkinsonovu chorobu 
ako jej rodičia, ani jej nevypadne zubná 
protéza už pri zmienke o jablku). Uve
domí si, že v podstate ľutuje iba jedno: 
svoje pokazené vzťahy. Namiesto toho, aby si Jennifer v zúfalstve 
napísala zoznam posledných prianí, rozhodne sa napísať list trom 
najdôležitejším ľuďom vo svojom živote: panovačnej, sebeckej ses
tre, nevernému exmanželovi bez chrbtovej kosti a očarujúcemu, ale 
nespoľahlivému bývalému priateľovi – a konečne im povedať prav
du. Spočiatku má pocit, že prechádza duševnou očistou. Bývalý pria
teľ jej pribehne na pomoc a Jennifer dokonca znovu postaví spálené 
mosty so sestrou Isabelle. Keď však začnete hovoriť pravdu, je ťažké 
s tým prestať. Jennifer čoskoro zistí, že pravda nie je vždy taká pria
močiara, ako sa zdá, a že aj smrť môže človeka prekvapiť.
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KTO NAOZAJ 
VRAŽDIL?

Gina LaManna

(NE)VINNÉ ŽENY

V luxusnom kalifornskom hoteli sa ko
ná svadba, počas ktorej sa nájde mŕt
vola muža. K vražde sa priznajú štyri 
ženy a každá vyhlasuje, že zločin spá
chala ona. Prvou je Ginger, matka, kto
rá drží pokope svoju rodinu a sva dobný 
víkend pre ňu zďaleka nie je oddychový. 
Ďalšou je právnička Kate, dosť bohatá 
na to, aby sa vykúpila z každého hrie
chu. Treťou je Emily, mladá žena s ta
jomstvom, utápa júca sa v spomienkach 
a alkohole. Poslednou je udržiavaná šesťdesiatnička Lulu. Tá dúfa, 
že jej piate manželstvo vydrží až do smrti. Žiaľ, partnerovo správa
nie napovedá o opaku. Prečo sa všetky priznali k vražde? Každá 
zaťato trvá na svojej verzii, no ani jedna výpoveď celkom nesedí. 
A kto bol ten muž?

GINA LAMANNA pochádza z mesta St. Paul v Minnesote, kde v súčasnosti žije 
so svojím manželom. Na Univerzite sv. Kataríny vyštudovala poistnú matematiku 
a štatistiku, no veľmi skoro zistila, že omnoho viac ju zaujíma literatúra a začala 
sa venovať písaniu. V súčasnosti patrí medzi najpredávanejšie autorky americké
ho kontinentu. Napísala viac ako tridsať románov, napríklad Sprinkled, Hex on 
the Beach, Wicked Never Sleeps a Shades of Pink. Viac o autorke nájdete na jej 
stránke: ginalamanna.com.
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KEĎ LÁSKA VŠETKO  
NEČAKANE ZAMOTÁ
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Slovenská 
beletria

Ivana Alexi

KRÁSNY ŽIVOT  
TUČNIAKOV

Čas vraj všetko vyrieši… alebo zamotá? 
Miriam má dvadsaťšesť rokov a užíva 
si život mladej zamestnanej ženy bez 
záväzkov. Vrúcne, ozajstne miluje iba 
svoju rebelku babi a čudného psa, kto
rý sa k nej pridal na ulici. Jediným jej 
nepriateľom je čas, ktorý jej pripomína, 
čo všetko už nedobehne a nevráti. Mi
riam sa rozhodne pre zmenu, lenže prá
ve vtedy utrpí bolestnú porážku – zo
miera jej opora babi. Útechu nachádza 
v mailovej schránke, na bezpečnej pôde 
rozhovorov s náhodným neznámym. Ich 
čoraz osobnejší vzťah skomplikujú tuč
niaky, obézni domáci miláčikovia a jeden príbeh dvoch autorov, 
ktorý nemal mať nič spoločné s realitou…

IVANA ALEXI (1992) patrí k ženám, ktoré stíhajú všetko. Pracuje v administratíve 
a popri zamestnaní študuje právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Narodila sa v Nových Zámkoch, kde s krátkymi prestávkami žije dodnes. Píše po
viedky, ktoré uverejňuje na internetovom portáli Slavonica. Novela Krásny život 
tučniakov osloví najmä ženy, ktoré sa vyhýbajú povrchným vzťahom.
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DÁ SA PRED PROBLÉMAMI  
UTEKAŤ DONEKONEČNA?
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Pavol Božík

CUDZINEC

Úspešný hudobný producent Jakub má 
na Slovensku život, ktorý mu možno iba 
závidieť. A práve závisť, nekompetent
nosť ľudí, s ktorými musí spolupracovať, 
ale aj katastrofálna spoločenská situá
cia, korupcia na najvyšších miestach 
a byrokracia v úradoch sú dôvodom, 
prečo sa v štyridsiatich štyroch rokoch 
rozhodne začať odznova v Nórsku.
Necháva za sebou stres, prácu i jedno 
tajomstvo, ktorému sa za tie roky pri
spôsobil natoľko, že ho už ani nevníma. 
Netuší, že sa jeho nový život pretne s ro
dinou zo susedstva, a to až tak intenzív
ne, že sa presvedčí, že minulosť nemá 
problém prekonať ani dvetisíc kilometrov a dostihnúť ho na ďalekom 
severe. Všetko, o čom Jakub sníval, sa plní, lenže objavia sa záleži
tosti, o ktorých si myslel, že ostali za hranicou alebo sa ho netýka
jú. A tak musí zabojovať s minulosťou i s démonmi budúcnosti.

PAVOL BOŽÍK je novinár a publicista, žije v Nórsku. Pôsobil v redakciách denní
kov Nový Čas a Plus 1 deň, týždenníkov Nový Čas Ľudia a Šarm, v Rádiu Expres, 
v umeleckej agentúre Forza: Forza Music, kde ako stratég a marketingový ma
nažér spolupracoval s domácou aj so zahraničnou hudobnou i speváckou špič
kou. Vyvinul a vlastní kultúrny web Kukninato.sk.
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Detektívny 
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Angela Marsonsová

POLÁMANÉ KOSTI

Zavraždená prostitútka a opustené die
ťa. Dva  nálezy počas jednej zimnej noci, 
ktoré odštartujú ďalšie náročné vyšetro
vanie detektívky Kim Stonovej. Ďalšie, 
ktoré ju prinúti čeliť traumám z detstva.
V krátkom čase sa nájdu aj mŕtvoly 
iných troch dievčat, ktoré poskytovali se
xuálne služby na ulici. Úroveň násilia pri 
každej vražde stúpa. Kim a jej kolegovia 
pochopia, že prvé úmrtie nebolo iba ná
hodným útokom, ale dielom zvráteného 
sériového vraha vykorisťujúceho bez
branné duše. Popritom stále pátrajú po 
žene, ktorá nechala na policajnej stanici 
bábätko. Skutok sprvu považujú za pre
jav číreho zúfalstva, no v skutočnosti má oveľa brutálnejšie pozadie. 
Prípady zavedú detektívku do sveta zneužívania ľudí a novodobého 
otrokárstva. Kim sa pritom musí vyrovnávať s vlastnou minulosťou 
a odkrývanie šokujúcich tajomstiev ju 
takmer stojí život.
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HRANICE REALITY...
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Tess Gerritsenová

TVAR NOCI

Ava Collettová trestá sama seba za 
jednu nepredstaviteľnú tragédiu. Na
koniec ujde z Bostonu do starého sídla 
Brodie’s Watch na odľahlom polostro
ve štátu Maine v nádeji, že tam dokon
čí knihu, s ktorou sa už trápi celé me
siace. V pustom dome konečne nájde 
pokoj – no len do chvíle, kým nezačuje 
divné zvuky. Podľa miest nych klebiet 
v dome už po desaťročia straší duch 
kapitána Brodieho. Ava sa raz v noci 
strhne zo sna a ocitne sa zočivoči 
prízraku, až priveľmi hmotnému. Nara
zí aj na sériu zdanlivo náhodných úmr
tí, na ktorých čosi nesedí. Ako si overu
je záhadné zmiznutie predchádzajúcej nájomníčky, zisťuje, že vo 
vzduchu visí desivé tajomstvo, ktoré sa miestni zúfalo snažia utajiť. 
Avu cez deň zamestnáva vyšetrovanie, v noci zas pravidelné náv
števy dávno mŕtveho kapitána. Nie je si ani istá, či sa nezbláznila, 
jedno však vie určite. Musí odhaliť pravdu, skôr ako vrah znova za
útočí.
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SILA PEŇAZÍ MENÍ CHARAKTER 
A NEÚPROSNE VRAŽDÍ
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Špionážny 
triler

Chris Ryan

OBCHODNÍCI S VOJNOU

V sýrskych mestách zmietaných vojnou 
vládne sily vedú boj s vlastnými obyva
teľmi. Rusi podporujú vládu, Francúzi 
stoja na strane rebelskej frakcie a Briti 
obhajujú svoje vlastné záujmy.
V severnej Afrike mladý vojak špeciál
nej leteckej služby Danny Black dokon
čuje nebezpečnú úlohu, ktorou ho po
verili. Nečakane ho však vyšlú na inú 
misiu. Agent britskej tajnej služby M16 
Hugo Buckingham sa potrebuje stret
núť so sýrskymi rebelmi aj so súkrom
nými žoldniermi, ktorí – neoficiálne – 
cvi čia rebelskú frakciu. Tá sa usiluje 
zvrhnúť vládu a nastoliť nový režim, 
prospešný pre britské obchodné záujmy. Danny postupne zistí, kto 
sú obchodníci s vojnou – ľudia, ktorí rozhodujú o všetkom. Objaví 
svet, kde cenu života a smrti určujú najvyšší dražitelia a jednotlivci 
zradia každého, ak im za to dostatočne zaplatia. Toto poznanie po
stupne mení jeho vlastný život.
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POKRAČOVANIE NAPÍNAVEJ 
SÁGY A HRDINOV KA-TETU
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Mysteriózny 
triler

Stephen King

SUSANNINA PIESEŇ
Temná veža VI

Hrdinovia nášho katet síce dokázali 
 poraziť vlky z Cally, ale vzápätí ich po
stihne nová katastrofa. Telo Susannah 
Deanovej ovládla démonka Mia a jej 
smr teľnú podobu chce zneužiť na vyno
senie démonického dieťaťa. Mia ukrad
la čiernu Trinástku a cez stratené dvere 
prešla do New Yorku v roku 1999, aby 
tam porodila potomka zrodeného 
z dvoch matiek a dvoch otcov. Z neho 
má vyrásť Rolandova nemesis. Roland 
a Eddie sa rozhodnú využiť pomoc man
niov, cestovateľov v čase, a vybrať sa 
za Susannah. Otec Callahan s Jakom 
dostanú za úlohu nájsť Calvina Towera, majiteľa prázdnej parcely, 
na ktorej rastie magická ruža – a tú treba za každú cenu zachrániť. 
Bez ohľadu na ich úmysly však ka má pre nich úplne iné plány. Jake, 
Callahan a chlapcov spoločník brumbo sa prenesú do New Yorku 
za Susannah a Eddie s Rolandom skončia v East Stonehame v štáte 
Maine, kde ich privíta Eddieho starý nepriateľ gangster Balazar. Piš
toľník s mladým spoločníkom však nemusia čeliť iba guľkám. 
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ZRADU  
NEMOŽNO ODPUSTIŤ
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Historická 
romanca

Sarah MacLean

BÚRLIVÁK A NETÝKAVKA

Neobľúbenému vojvodovi sa v jeden 
deň narodia traja synovia. Všetci ne
manželskí a každý inej žene. V rovna
kom čase porodí aj vojvodova manžel
ka, ale na svet príde dievča. Mocnému 
a bohatému aristokratovi tak osud ne
dopraje to jediné, po čom túžil – vhod
ného dediča. Roky plynú a nevlastní 
súrodenci uzavrú dohodu. Jeden z nich, 
Ewan, môže užívať titul vojvoda pod 
podmienkou, že sa nikdy neožení a ne
splodí potomka. Aké však vyvolá po
búrenie, keď sa v novinách objaví klebe
ta, že si hľadá nevestu? Zradu nemožno 
odpustiť. Jeden z bratov, kráľ londýnske
ho podsvetia, zvaný Diabol, sa rozhodne Ewanovi všetko spočítať 
a vyberie sa za ním do honosného sídla. Tam natrafí na Felicity 
Faircolthovú, sivú myšku, ktorá je pre dávny poklesok stále slobod
ná. V hlave mu skrsne zákerný plán. Felicity však ani zďaleka nie je 
utiah nutá a už vonkoncom nie hlúpa, a tak Diabol svoje kroky čo
skoro oľutuje.

SARAH MACLEAN je autorka viacerých historických romancí, ktoré sa podľa 
New York Times, Washington Post a USA Today stali bestsellermi. Preložili ich 
do viac ako dvadsiatich jazykov. Sarah je absolventkou Smith College a Harvar
dovej univerzity. Píše stĺpčeky do Washington Post a intenzívne sa angažuje 
v oblasti popularizácie romance ako literárneho žánru. Žije v New Yorku s man
želom a dcérou.
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DÁVNA HISTÓRIA  
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Historický 
román

František Rábek

TAJOMSTVO 
ZOBORSKÉHO 
KLÁŠTORA

Súčasní antropológovia dokážu cel
kom verne zrekonštruovať tvár člo
veka na základe jeho lebečných 
kostí. Zrazu sa na nás pozerá nie
kto konkrétny, kto tu žil možno pred 
stáročiami.
O niečo podobné sa pokúsil autor 
románu Tajomstvo zoborského 
kláštora. Zachované fakty z počiat
kov našej národnej, kresťanskej 
i kultúrnej histórie oživil svojou 
fantáziou, a tak pred našimi oča
mi defilujú konkrétne osobnosti 
z čias Veľkomoravskej ríše, ich činy, vnútorné prežívanie a vzájom
né vzťahy – to všetko na pozadí dejín. Autor František Rábek čita
teľovi predstavuje Svätopluka, Gorazda, Cyrila, Metoda, Koceľa aj 
Rastislava ako ľudí so silnými i slabými stránkami, a píše o tom, 
čím sa ich mená nezmazateľne zapísali do histórie. Kniha mapuje 
určitú etapu dejín, ale podľa Rábeka v sebe nesie aj silný odkaz pre 
súčasnosť: „Ak pochopíme posolstvo života našich predkov, najmä 
tých, ktorých životy svietia ako majáky už 1150 rokov, hoci z ich tiel 
už nezostalo nič, môžeme sa aj my stať svetlami, ktoré tak veľmi 
potrebuje naša doba. A splníme aj naše neopakovateľné poslanie 
na tomto svete.“
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Cestopis

Jutaka Jazawa

TOTO  
JE JAPONSKO

V knihe Toto je Japonsko vás 
Jutaka Jazawa ako ten najpo
volanejší sprievodca prevedie 
po svojej krajine. Prostredníc
tvom jeho inšpiratívneho roz
právania a farbistých opisov 
spoznáte to najlepšie z japon
ského dizajnu, gastronómie, 
filozofie a kultúry. Predstaví 
vám nielen Tokio, matku všet
kých metropol sveta, ale aj 
dve tretiny Japonska pokryté 
lesmi, ktoré uctievajú a osla
vujú svet prírody. Dávne ja
ponské tradície ako umenie lesného kúpania šinrinjoku alebo oslava 
nedokonalosti kincugi tu totiž prežívajú po stáročia popri pohodlí 
moderného života.
Nájdite svoj zen, objavte radosť v ikigai a urobte si čas, aby ste sa 
dozvedeli viac o krajine vychádzajúceho slnka.

Zdravie

VAŠA CESTA K FYZICKEJ  
I DUŠEVNEJ POHODE
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Ann Swansonová

JOGA

Podrobne spoznajte fyziológiu kľúčových jogových pozícií a zvlád
nite ich s nadhľadom a sebavedomím.
Čo sa kedysi považovalo za anekdotu, dnes potvrdzujú vedecké 
výs kumy – joga má pozitívne účinky na všetky sústavy v tele.
Joga prináša fakty a ilustrácie s opismi o tom, ako telo pri cvičení 
ásan pracuje, aký dopad má cvičenie na prietok krvi a dýchanie, 
aké kľúčové svaly a kĺby v tele sa pri každej pozícii zapájajú, aké je 
bezpečné postavenie a mnoho iného.
S touto knihou dosiahnete dokonalosť technického prevedenia po
zícií a optimálne pozitívne účinky jogy na vaše telo a myseľ.
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Heiko Hübscher

REZ A STRIHANIE RUŽÍ

Tvarujete svoje ruže správne?  
Alebo už prestávajú bohato kvitnúť?
V tejto knihe sa dozviete, ako urobiť rez ruží 
profesionálne.

Heinrich Beltz

TVARUJEME  
KRUŠPÁN A INÉ DREVINY

Guľa, kužeľ či špirála – okrasne tvarované 
dreviny vnesú do vašej záhrady nezvyčajné 
akcenty.
Vďaka správnej starostlivosti sa zo svojich 
umeleckých diel budete môcť tešiť veľa 
 rokov.

Helmut Pirc

REZ A STRIHANIE  
OKRASNÝCH DREVÍN

Správny rez – dvojnásobné množstvo kvetov
•  Najdôležitejšie pravidlá rezu, zákonitosti 

rastu a potrebné náradie
• Množstvo fotografií a názorné ilustrácie
Vďaka správnemu rezu vaša záhrada bohato 
rozkvitne!

VŠETKO,  
ČO POTREBUJETE
PRE VAŠU ZÁHRADU Flóra
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SPRIATEĽTE SA S ČÍSLAMI  
RÝCHLO A JEDNODUCHO

Adela Jureníková

ČO MÁ VEDIEŤ 
PRVÁK 
Z MATEMATIKY  
Precvičovanie  
a overovanie vedomostí 
1. ročníka ZŠ

Nová séria zameraná na 
precvičovanie a overovanie 
vedomostí z matematiky.

Monika Reiterová

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

Táto publikácia obsahuje tri 
druhy testov, ktoré pokrýva
jú učivo druhého stupňa zá
kladnej školy a sú rôznej ná
ročnosti.



LÁSKA JE HODNOTA,  
PRE KTORÚ SA OPLATÍ ŽIŤ

SPOZNAJTE NAJMOCNEJŠIU 
SILU NA SVETE – LÁSKU
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Ezoterika Ezoterika

Lorna Byrneová

ANJELI NA DOSAH

V knihe s výraznými autobiografickými 
črtami sa prelínajú príbehy a živé dialó
gy z rôznych období Lorninho života. 
V ranom detstve na írskom vidieku jej 
anjeli pomáhali a viedli ju pri prekoná
vaní traumatických udalostí. Príbehy sa 
prelínajú s detailnými opismi anjelov, 
ich druhov, správania v styku s Bohom, 
inými anjelmi aj s ľudskými bytosťami 
s dôrazom na ich úlohu v našom živote 
a po smrti. Také podrobné informácie 
dosiaľ neboli nikde inde zverejnené. 
Lorna v knihe spomína, ako sa jej man
žel Joe, ktorý umrel mladý, vracia a na
vštevuje ju. Prvýkrát odkrýva rolu duší 
našich najbližších, ktorí sa môžu nakrátko vrátiť z neba, aby nám 
pomáhali a viedli nás v kritických okamihoch našej životnej púte.

LORNA BYRNEOVÁ vedie jednoduchý život na írskom vidieku a cestuje po sve
te, aby sa s ľuďmi podelila o svoje posolstvo nádeje pre svet zmietaný konflikt
mi. Jej knihy Anjeli v mojich vlasoch (IKAR 2010), Schody do neba (IKAR 2011), 
Posolstvo nádeje od anjelov (IKAR 2013) a Láska z nebies (IKAR 2014) preložili 
do 30 jazykov. Posledné dve Lornine knihy sa podľa britských novín Sunday Ti
mes zaradili na prvú priečku rebríčka najpredávanejších titulov.

Lorna Byrneová

LÁSKA Z NEBIES

Láska z nebies poskytuje jedinečný po
hľad na lásku, na jej pôvod, jej význam 
v živote človeka a názorne ukazuje, 
akými spôsobmi môžeme milovať. Lor
na Byrneová vysvetľuje dôvody, prečo 
máme sami seba tak málo radi, a učí 
nás, ako môžeme uvoľniť viac z lásky, 
ktorú sme uzamkli hlboko vo svojom 
vnútri. Všade hľadáme chyby či nedo
statky a to v nás prebúdza pocit nespo
kojnosti s naším životom. Pritom máme 
možnosť rozhodovať sa a vybrať si. 
Zdôrazňuje, že nesmieme zatvrdiť svo
je srdcia a dovoliť nenávisti, aby nás 
ovládla. Lorna nás vystríha pred boles
ťou a nerealistickými očakávaniami v partnerskej láske. Láska však 
neexistuje len medzi Bohom a ľuďmi. Nemenej dôležitá je láska k na
šej Zemi, k planéte, na ktorej žijeme. Lorna predpovedá, aké obrov
ské problémy spôsobíme sami sebe aj budúcim generáciám, ak ne
začneme mať radi našu planétu. Hovorí aj o vlne lásky, ktorú Boh 
zosiela na svet, a o jej vplyve na ľudstvo. Po prečítaní knihy budeme 
o láske zmýšľať inak. Kniha prebudí lásku, ktorá v nás drieme, vďaka 
nej objavíme v sebe viac súcitu, viac šťastia, nájdeme silu zmeniť 
svoj život a pomôžeme zmeniť život aj ľuďom okolo seba.
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Spoločenský 
román

Sarah Winman

SLNEČNICE

Ellis a Michael sa prvý raz stretnú, keď 
majú dvanásť. Ich neveselé zoznáme
nie prerastie do hlbokého priateľstva. 
Preháňajú sa na bicykloch po oxford
ských uliciach, učia sa plávať, objavujú 
poéziu a spoločne čelia Ellisovmu neľú
tostnému otcovi. Spoznávajú svetlé aj 
tie nisté stránky života.
Jedného dňa ich blízky vzťah nadobud
ne nový, chúlostivý rozmer. Z chlapcov 
sa stanú muži.
O desať rokov je však Ellis ženatý s An
nie a po Michaelovi niet ani stopy. Kam 
sa podelo celé jedno desaťročie? A čo 
sa medzitým stalo? 
Bol by to príbeh o láske, keby to dopadlo inak. Ibaže všetko sa zme
nilo... Alebo sa v skutočnosti nezmenilo nič? A tak to predsa len 
bude príbeh o láske. O láske vo všetkých jej podobách.
Román Slnečnice je obrazom dvoch ľudských životov, ktoré by sa 
naplnili, keby im okolnosti priali, keby boli spoločenské, kultúrne 
a rodinné pomery iné. Je to poetické, nádherne zdržanlivé rozprá
vanie o láske a osamelosti. Aj o žiali z bolestnej straty blízkych, 
znásobenom márnymi telesnými aj umeleckými túžbami, no najmä 
nenaplnenými túžbami srdca.
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ROYALOVCI SI PODMANIA  
KAŽDÉHO! ALEBO NIE?

Erin Wattová

PADLÝ DEDIČ

Easton je bohatý, inteligentný a sebave
domý krásavec. Pravý Royal telom i du
šou. Užíva si život a kašle na dôsledky, 
lebo si to môže dovoliť. Pri jednom zo 
svojich výstrelkov spozná Hartley Wrigh
tovú, na prvý pohľad tuctové dievča, 
a jeho bezstarostný život sa obrá ti naru
by. Hartley ho odmieta, čo Eastona prí
jemne dráždi. Rezervovaná Hartley ho 
priťahuje čoraz viac, ale ona po pozor
nosti snobského Royala netúži. Radí mu, 
aby dospel. Možno má pravdu. Rivalita. 
Pravidlá. Sklamania. Prvýkrát v živote ne
prinesie Eastonovi royalovská koruna to, 
po čom túži. Konečne pochopí, že kto vy
soko lieta, nízko padá.

ERIN WATTOVÁ je pseudonymom dvoch autoriek Elly Kennedyovej a Jen Fre
derickovej. Elle Kennedyová svojou tvorbou bodovala v rebríčkoch New York 
Times, USA Today a Wall Street Journal. Píše najmä súčasné erotické romány. 
Jen Fredericková je bestsellerovou autorkou v zozname USA Today. Aj ich spo
ločné dielo Papierová princezná (IKAR 2018), prvý diel série o klane Royalovcov, 
sa ocitlo na zozname najlepších kníh.
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Pre deti 
od 9 rokov

ČO SA STALO  
V TÚ OSUDNÚ NOC?
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Ilustroval Steve Noon

PRÍBEH TITANICU

Je 14. apríla 1912 a Titanic, najväčší a najluxusnejší zaoceánsky par
ník na svete, podniká svoju prvú, panenskú cestu do New Yorku.
Pasažieri 1. triedy hodujú v elegantnej jedálni na jedenásťchodovej 
večeri. Ľudia na palube sa prechádzajú pod nebom plným hviezd. 
Ďalší v podpalubí na pričniach snívajú o novom živote v Amerike. 
Pred nimi však pláva ľadovec...
Táto kniha predkladá príbeh onej strašnej noci zobrazený na dvoj
stranových ilustráciách Steva Noona. Prierezy loďou čitateľovi ilus
trujú honosný interiér lode a ľudí venujúcich sa rozličným aktivitám. 
Vyhľadajte aj detaily skryté v niektorých obrázkoch a sledujte osudy 
cestujúcich od začiatku plavby až po jej tragický koniec.

Prečo Titanic zmizol 
pod hladinou tak 
rýchlo?

Koľko ľudí sa 
zachránilo a koľkí sa 
už z plavby nevrátili?

PRÁZDNINY S CHOROBOU  
SÚ NOČNÁ MORA!
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Agnieszka Tyszková

ŽOFKA  
Z MAČACEJ ULICE: 
NA PRÁZDNINÁCH
Ahojte! To som zasa ja, Žofka 
z Mačacej ulice. Dúfam, že vám 
za mnou bolo aspoň trochu 
smutno. Mne sa cnie za vami, 
za písaním a aj za jabloňou. To 
sa stáva, keď je človek dlho cho
rý a musí ležať v posteli. Presne 
tým sa totiž začali prázdniny: 
vysokou horúčkou a vysokou 
NEŽIVOSŤOU (to slovo vymys
lela moja sestra). Bola to taká 
strašná nuda, až sa z toho za
stavil vzduch. Nijakí kamaráti, 
veď predsa kto by navštevoval nakazených. No skrátka... kiahne nie 
sú mor, ale sú nákazlivé. A ešte ako!
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MIŠKA Z LIPOVEJ KLINIKY  
MÁ OPÄŤ PLNÉ RUKY PRÁCE!
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková

Ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (3)
Zmoknutý  
pacient

Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune košatej lipy 
veterinárnu kliniku. Tentoraz sa vyberie s rodičmi na výlet do hôr. 
Navštívia priateľov, ktorí majú salaš so stádom ovečiek. Jedna 
z nich sa bez stopy stratí. Podarí sa ju Miške nájsť a dokáže jej po
môcť? Kto je tajomný zmoknutý pacient? A aké nebezpečenstvo 
striehne na malú opustenú labuť?
Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Lipovej kliniky.

Pre deti 
od 4 rokov

ROZPRÁVKOVÉ BOHATSTVO 
PRE CELÚ RODINU
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Ilustrovala Anne Suess

NAJKRAJŠIE BÁJKY O ZVIERATKÁCH  
PRE DETI

Bájky už viac ako 2 000 rokov prinášajú deťom aj dospelým pona
učenia prostredníctvom zábavných príbehov o zvieratkách. Vtipnou 
formou personifikácie odkazujú čitateľov na správnu cestu k slušné
mu správaniu a príjemnému vystupovaniu.
Výber Najkrajších bájok o zvieratkách pre deti v sebe spája vtipné 
a poučné príbehy priateľské k deťom, ktoré sú navyše bohaté na 
detailné ilustrácie Anne Suessovej.
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Jacques Beaumont
Émilie Beaumont

OBJAVUJ  
A SPOZNÁVAJ
MORE

Ilustrácie
Marie-Christine  
Lemayeur  
Bernard Alunni

OBJAVUJ  
A SPOZNÁVAJ
ZVIERATÁ

Panoramatická encyklopédia morského sveta pomáha deťom 
spoznávať čarovnú krajinu pod vodnou hladinou aj na nej. 
 Informácie, otázky a hry ich naučia zábavnou formou niečo 
nové o morských živočíchoch, ale aj o preprave na mori.

Panoramatická encyklopédia čarovného sveta zvierat pomáha de
ťom spoznávať živočíchy v ich prirodzenom prostredí: v mori, v lese, 
na savane aj na farme. Informácie, otázky a hry ich naučia niečo 
nové zábavnou formou.

PANORAMATICKÉ  
ENCYKLOPÉDIE

Pre deti 
od 3 rokov

OBĽÚBENÝ SLOVNÍK
PRE NAJMENŠÍCH JE SPÄŤ!

25 EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2020

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 2. 2020
ISBN: 978-80-551-7068-8
Formát: 260 × 302 mm,
72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Richard Scarry

VEĽKÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK 
slovensko-anglicko-nemecký

Tento obrázkový slovník desaťročia kraľuje medzi najobľúbenejšími 
knižkami na svete a patrí do každej rodiny s malými deťmi. Na jeho 
strán kach sa deti stretávajú so známymi situáciami v živote, či už 
bývajú v meste alebo na vidieku. Stovky milých obrázkov a postavi
čiek, ktoré malých čitateľov pobavia a rozosmejú, dopĺňa vyše tisíc 
slov v troch jazykoch. Nie je lepší spôsob, ako sa učiť hrou!
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Linda Sarah, Fiona Lumbers

ZÁHRADA V OBLAKOCH

Dorotka vytvorí nádhernú záhradu na streche opusteného parko
viska. Rada tam trávi čas, no niečo jej chýba. Tobi z lietadla zazrie 
jej žiarivú záhradu v oblakoch a vie, že musí to čarovné miesto 
 navštíviť. Keď sa tí dvaja stretnú, nerozkvitnú len kvety, ale aj jedno 
výnimočné priateľstvo.

ČAROVNÁ KNIŽKA  
O PRIATEĽSTVE
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Carolina Rabei

MALÁ LÍŠKA

Dojímavý príbeh o sile priateľstva, rodinnom pute a ochote pomá
hať. Aj o tom, ako sa spriateliť so skutočnými líškami.

Grétka žije na vidieku. Širokoďaleko nebývajú iné deti, no Grétke 
nikdy nie je smutno, pretože má veľa priateľov. Jej najobľúbenej
šou kamarátkou je líška Ryška, ktorá jedného dňa zmizne. Grétka 
sa vyberie hľadať svoju plyšovú priateľku a vďaka svojej prívetivej 
povahe a dobrému srdcu nájde nielen svoju obľúbenú hračku, ale 
spriatelí sa so skutočnými líškami.
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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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