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Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
Mgr. Zuzana Čižmáriková, PhD., MPH

ZDRAVÉ

ČREVO
A TRÁVENIE
MÝTY verzus FAKTY

INŠPIROVANÉ
SKUTOČNÝM PRÍBEHOM

Preložila Zuzana Gašparovičová

Píše sa rok 1936. V očiach pätnásťroč
ného Stephana Neumana sú nacisti
len hluční grobiani. Stephan pochádza
z vplyvnej židovskej rodiny a je nádejným
autorom divadelných hier. Chlapcovou
najlepšou kamarátkou je matematicky
nadaná Žofie-Helene, kresťanka, ktorej
matka vydáva pokrokové protinacistic
ké noviny. Ovládnutie krajiny Hitlerom
dvojicou otrasie. Svetielko nádeje sa
objaví v podobe Truus W
 ijsmullerovej,
členky holandského odbojového hnutia.
Truus pašuje židovské deti z nacistické
ho Nemecka do krajín, ktoré sú ochotné sa o ne postarať. Keď po
moc po
núkne aj Veľká Británia, odváži sa priblížiť k Adolfovi
Eichmannovi, mužovi, ktorý sa podieľal na konečnom riešení židov
skej otázky. Truus bojuje s časom. Každým dňom je čoraz nemožnej
šie zachrániť takých, ako je Stephan, jeho malý brat Walter či Žofie
-Helene.
Román Posledný vlak do Londýna je inšpirovaný skutočným úsilím
Holanďanky Geertruidy Wijsmullerovej-Meijerovej, ktorá v roku 1933
rozbehla misiu Kindertransport a zachraňovala deti po menších
skupinách. Dodnes ju svet pozná ako tetu Truus.
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e-kniha

e-kniha

Historický
román

TOP TITUL

POSLEDNÝ VLAK
DO LONDÝNA

TOP TITUL

Meg Waite Clayton

VRAŽEDNÝ
KRUH
SA UZATVÁRA

SAMOVRAŽDA
JE LEN ZAČIATOK

Daniel Cole

KONIEC HRY
Preložila Jana Seichertová

Bývalého detektíva seržanta Finlaya Sha
wa nájdu mŕtveho v zamknutej miest
nosti rodinného domu. Všetci jeho smrť
považujú za samovraždu, iba zdiskredi
tovaný detektív William „Wolf“ Fawkes si
tým nie je taký istý. Wolf s bývalou part
nerkou detektívkou Emily Baxterovou a so
súkromným vyšetrovateľom Edmundsom
začnú preverovať Shawove začiatky v po
lícii, keď bol ešte obyčajným pochôdzka
rom. Bol ich kolega a priateľ naozaj taký čestný, ako sa zdá? Alebo je
na jeho minulosti viac, než boli ochotní pripustiť? Shawova smrť posta
vila detektívov pred skutočný hlavolam v najzložitejšom prípade, aký
kedy vyšetrovali. Wolfov návrat si neželajú všetci. Vyšetrovanie ho čo
raz hlbšie vťahuje do bahna policajnej korupcie a v ohrození sa neocit
ne iba jeho kariéra, ale aj životy ľudí, na ktorých mu najviac záleží.

Cena: 15,90 €
Vychádza: 16. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7289-7
Formát: 125 × 200 mm,
472 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 9. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7173-9
Formát: 145 × 227 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Kristina Ohlssonová

Rebecca Serle

TEN, KTORÝ KLOPE

O PÄŤ ROKOV

Preložili Zuzana Inczingerová a Lenka Kočišová

Preložila Martina Palkovičová

Advokát Martin Benner obľubuje sta
rožitnosti. Po smrti dobrého priateľa
Henryho dostane ponuku, ktorá sa
neodmieta – prevziať Henryho podiel
v starožitníctve v New Yorku. Nadšenie
však netrvá dlho. Martina vyhľadá muž,
ktorý tvrdí, že Henry nepodľahol choro
be. Bol zavraždený. Zakrátko si Martin
všimne, že ho ktosi sleduje a v okolí
domu nachádza podozrivé stopy. Pod
tlakom okolností sa púšťa do horúčko
vitého hľadania pravdy o Henrym. Pátra
nie ho privádza k cirkvi s priveľkým
vplyvom a k starožitníctvu s nekalými
obchodnými praktikami. Martinovi robí čoraz väčšie problémy roz
líšiť pravdu od lži, priateľa od nepriateľa.
Kto bol vlastne Henry Schiller? A čo sa stalo v deň jeho smrti?
Ten, ktorý klope, tretí román s ústrednou postavou advokátom Mar
tinom Bennerom, je napínavý a spletitý kriminálny príbeh o tom, že
ani dávne stopy nemožno zahladiť. Je to aj rozprávanie o lojálnosti
rodinných príslušníkov a o tom, aké ťažké je zachovať ju.

Dannie Kohanová žije svoj život podľa
čísel. Je celkom iná ako jej najlepšia pria
teľka, nespútaná a vrtošivá Bella, ktorá
verí v silu osudu. Zdalo by sa, že Dannie
sa jej puntičkárske plánovanie vypláca.
V jeden deň zahviezdi na najdôležitej
šom prijímacom pohovore svojej karié
ry, prijme od priateľa ponuku na sobáš
a dokonale spokojná zaspí.
Potom sa však zobudí a nájde sa v cu
dzom byte, s iným prsteňom na prste,
vedľa celkom neznámeho muža. Dan
nie prežije jednu hodinu v budúcnosti,
presne o päť rokov. Keď odbije polnoc,
opäť sa prebudí vo vlastnom byte, ale tá záhadná hodina sa jej
navždy vryje do pamäti. Bol to len sen či predtucha?
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Krimi

Cena: 15,90 €
Vychádza: 2. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7205-7
Formát: 125 × 200 mm,
456 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

NIE JE JEDNODUCHÉ VIDIEŤ
HODINU ZO SVOJEJ BUDÚCNOSTI
e-kniha

STE SI ISTÍ, ŽE POZNÁTE
SVOJICH PRIATEĽOV?

REBECCA SERLE je spisovateľka a autorka televízneho seriálu. Študovala na
New School v New York City. Jej televízna adaptácia série kníh Famous in Love
pre mladých dospelých sa stala hitom. Je aj autorkou románu pre dospelých
The Dinner List a viacerých próz pre mladých čitateľov. Žije striedavo v New
Yorku a Los Angeles.
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Ženský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 9. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7603-1
Formát: 125 × 200 mm,
264 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

DOKÁŽE SÚRODENECKÉ PUTO
NAPRAVIŤ CHYBY RODIČOV?

Kelly Rimmerová

KÝM ŤA NECHÁM ODÍSŤ
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Soo Kim

TOTO JE KÓREA

Preložili Hana Kucharovičová,
Zuzana Hritzová, Martin Katuščák
a František Paulovič

Preložila Jana Seichertová

Ako deti si Lexie a Annie boli veľmi blíz
ke. Spojila ich smrť milovaného otca
a neskôr matkina neschopnosť porozu
mieť im. Spoločne odolávali búrkam ži
vota v nežičlivom prostredí náboženskej
sekty, kam ich priviedla matka s novým
partnerom. Staršia Lexie po dovŕšení
šestnástich rokov utečie z domu. Annie
vzdoruje sama, svoje najhlbšie tajom
stvá a obavy zveruje len denníku v kože
nom obale.
Ako dospelé ženy by Lexie a Annie ne
mohli byť odlišnejšie. Lexie je úspešná
lekárka, šťastne zasnúbená so skvelým
človekom. Annie je drogovo závislá, zlodejka, klamárka, bez pro
striedkov – a je tehotná. Po dvoch rokoch mlčania opäť poprosí ses
tru o pomoc. Jej novonarodenému dieťaťu hrozí, že ho umiestnia
do pestúnskej rodiny. Lexie sa maličkej netere ujme pod podmien
kou, že sestra podstúpi odvykaciu liečbu, ktorú jej nariadil súd.
Zvládnu sestry ťažkú životnú skúšku? Ak nie, ako Annie prežije, ak
stratí to jediné, kvôli čomu sa jej oplatí žiť?

JEDINEČNÁ SONDA
DO KÓREJSKEJ KULTÚRY

Ženský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 2. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7380-1
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Kórea je práve v kurze –
či už ide o Oscarmi ocenený
kórejský film Parazit, explóziu
záujmu o K-pop, gurmánov,
ktorí milujú pibimbap
a kimčchi, alebo o nevídaný
dopyt po K-kozmetike. Koľko
však toho viete o skutočnej
Kórei a o tom, ako svoju
krajinu vnímajú jej obyvatelia?
Tento knižný sprievodca vás
zoznámi s pôsobivými dejina
mi a úžasnou geografiou Kó
rey, jej jedinečnými zvykmi aj osobitosťami každodenného života.
Prináša vyčerpávajúci prehľad všetkého, čo je kórejské – spoznáte
kuchyňu, dejiny, architektúru, umenie, svojráznu módnu scénu, ino
vatívny dizajn, rodinný život, tradície, filozofiu, hudbu, zemepis a naj
novšie technológie.
Ak sa chcete naučiť randiť po kórejsky, dozvedieť sa, kam chodia
miestni obyvatelia na dovolenku, objaviť správny spôsob konzumá
cie kórejských pokrmov alebo si zlepšiť emočnú inteligenciu pomo
cou umenia nunčchi, tento sprievodca srdcom
a dušou Kórey nesmie chýbať vo vašej knižnici.
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Cestopis

Cena: 19,90 €
Vychádza: 28. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7611-6
Formát: 170 × 230 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

MÝTY A FAKTY O TOM,
AKO FUNGUJE NAŠE TRÁVENIE

Ste introvert
alebo extrovert?

Doc. MUDr.
Ladislav Kužela,
PhD., MPH

Aký druh
komunikácie
uprednostňujete?

TOP TITUL

FASCINUJE VÁS HĽADANIE
INFORMÁCIÍ O TOM, KTO SME?

Mgr. Zuzana
Čižmáriková,
PhD., MPH

Ktorý šport je pre
vás dokonalý?

ZDRAVÉ ČREVO
A TRÁVENIE

Mýty verzus fakty

Haulwen Nicholas

KTO NAOZAJ SOM?
Preložil Róbert Hrebíček

Kniha prináša širokú škálu preskúmaných testovacích programov,
ktoré môžete použiť v domácom aj pracovnom živote. Autorka
do nej zaradila 25 testov a formulácií inšpirovaných rozličnými
modelmi osobnostných testov vrátane podrobných výsledkov a vý
kladov. Pred každým testom je úvod napísaný ľahko pochopiteľ
ným štýlom. Testy môžete použiť na prelomenie ľadov alebo ich
dajte vypracovať členom rodiny či priateľom. Zabavíte sa pri nich
a azda vďaka nim objavíte čosi, čo ste síce už vedeli, no nikdy ste
si to nepripustili.
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Psychológia

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7563-8
Formát: 189 × 216 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava
Kuželu a Zuzany Čižmárikovej Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus
fakty poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho zdravia
často riadia mýtmi a dezinformáciami, čo má neraz za následok váž
ne poškodenie ich zdravia. V tejto knihe však autori prezentujú infor
mácie a fakty založené na vedeckých dôkazoch, z ktorých vychádza
a ktoré aplikuje súčasná západná medicína. Vhodnou a ľahko zrozu
miteľnou formou vysvetľujú prejavy porúch tráviaceho traktu a infor
mujú čitateľa o možnostiach a cieľoch vyšetrení, čím zároveň zbavujú
potenciálneho pacienta strachu pred invazívnym vyšetrením. Gastro
skopia, kolonoskopia, enteroskopia či endosonografia sú tak pocho
piteľnejšie aj pre nemedicínsku verejnosť. V publikácii sú vysvetlené
i základné anatomické a fyziologické funkcie všetkých vnútorných
orgánov, ktoré pri trávení zohrávajú svoju nezastupiteľnú úlohu.
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Zdravie /
životný štýl
Cena: 24,90 €
Vychádza: 16. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7660-4
Formát: 195 × 233 mm,
216 str.
Väzba: flexi
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

OVERENÉ TIPY A RADY
PRE ZDRAVIE VČIEL

TO NAJLEPŠIE PRE VAŠICH
DOMÁCICH MILÁČIKOV

Friedrich Pohl

Jennifer Parkerová

CHOROBY VČIEL

PRVÁ POMOC
PRE MAČKY

Prevencia, diagnostika
a liečenie

Preložila Miriam Ghaniová

Preložil Ivan Fekete

PRVÁ POMOC
PRE PSY

Včelárom sťažujú prácu nielen
obávané choroby a ich spúšťače,
akými sú napr. klieštiky Varroa,
mor včelieho plodu alebo vijač
ky. Aj nové druhy patogénov, kli
matické zmeny, prostriedky na
ochranu rastlín a falšovanie vos
ku sú príčinou oslabovania včiel
a celých včelstiev.

V knihe nájdete:
• jasné kritériá pre posúdenie zdravotného stavu včiel
• jednoduché rozpoznávanie chorôb pomocou fotografií a tabuliek
• riešenia a postupy, ako včely chrániť pred chorobami
• praxou overené tipy a rady pre zdravie včiel

Dr. FRIEDRICH POHL je promovaný biológ a odborník na choroby včiel. Včelá
rom napomáha vo všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia včiel. Vo svojej prí
ručke opisuje veľký počet chorôb, ale aj liečebných a preventívnych opatrení.
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Preložila Mariana Hyžná

Všetko, čo potrebujete
vedieť v prípade núdze

Fauna, chov,
výcvik

Fauna, chov,
výcvik
Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7602-4
Formát: 170 × 230 mm,
192 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Nájdete tu všeobecné
informácie týkajúce
sa zdravia vášho domáceho
miláčika od jeho očisty až
po rady, ako postupovať
v prípade nebezpečenstva,
aby vám mohol robiť
spoločnosť čo najdlhšie
a optimálne zdravý.

Fauna, chov,
výcvik
Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7601-7
Formát: 170 × 230 mm,
192 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Cena: 19,90 €
Vychádza: 10. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7426-6
Formát: 170 × 240 mm,
240 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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TOP TITUL

VYUŽITE SILU
SVOJICH
HORMÓNOV

SILA HORMÓNOV
V PRAXI

Preložila Katarína Bobríková

12

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2021

KRÁTKE CVIČENIA
Z MATEMATIKY
Obsahuje množstvo hravých
a zaujímavých príkladov, pri
ktorých si deti zautomatizu
jú násobenie i delenie v obo
re do 100, prácu s trojcifer
nými i so štvorcifernými
číslami, zaokrúhľovanie
a premeny jednotiek.

ZDRAVÁ A ŠŤASTNÁ
V ZRELOM VEKU

Autorky využívajú najnovšie poznatky vo svojej praxi už roky a kon
štatujú, že každá žena môže prežiť toto obdobie zmeny v zdraví,
plná energie a vyrovnaná.

Eva Dienerová

pre 3. ročník ZŠ

Dr. med. Susanne
Esche-Belkeová
Dr. med. Suzann
Kirschner-Brounsová

Žeby sme ovládli hormóny? Samozrej
me! V zrelom veku v nás spôsobujú es
trogén či progesterón poriadny zmätok
– a pritom sa táto nerovnováha veľmi
často nesprávne diagnostikuje, nehovo
riac o jej liečení. K hormonálnym zme
nám často dochádza už na začiatku štyridsiatky, keď je ešte men
štruácia našou vernou sprievodkyňou. Je to obdobie takzvanej
perimenopauzy, v ktorom nám život môžu komplikovať ľahšie depre
sie, vyčerpanie, zvyšovanie hmotnosti a ďalšie symptómy. Počas me
nopauzy má veľa žien nedostatočnú zdravotnú podporu. Veda je
pritom podstatne ďalej: pozná a ponúka účinné stratégie, ako k tým
to životným fázam pristúpiť zdravo, aktívne a šťastne.

POMÔŽTE SVOJIM DEŤOM
SPOZNÁVAŤ VÝZNAM ČÍSEL
Učebnice
Cena: 5,50 €
Vychádza: 24. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7410-5
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Monika Reiterová,
Lujza Čipková
Hamplová

Životný štýl

Cena: 19,90 €
Vychádza: 26. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7606-2
Formát: 135 × 215 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

FINANČNÁ
GRAMOTNOSŤ
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V KOCKE
Žiakom pomôže zorientovať
sa vo finančnej oblasti
a rozvíjať tak ich finančnú
gramotnosť. Učiteľom po
slúži ako zdroj pri finanč
nom vzdelávaní. Užitočné
informácie tu nájdu aj rodi
čia a všetci ostatní záujem
covia o danú tému.
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Učebnice
Cena: 8,90 €
Vychádza: 10. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7566-9
Formát: 170 × 240 mm,
128 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Stephanie Perkins

TOP TITUL

ANNA
A FRANCÚZSKY BOZK
Preložila Katarína Figová

Sedemnásťročná Anna sa cíti podvede
ná. Rodičia ju poslali na ročné štúdium
do Paríža – na opačný koniec sveta, do
neznámej krajiny –, hoci nevie ani slov
ko po francúzsky. Opúšťa priateľov, črta
júci sa vzťah aj pohodlný americký život,
aby začala od základov. Paríž je mestom
nevídaných možností, za iných okolností
by ju očaril, ale bez svojich najbližších
a znalosti jazyka je ako stratená. Roz
hodne sa aspoň vyťažiť z pobytu čo naj
viac a priblížiť sa k svojmu dlhoročnému
snu. Pomocnú ruku jej podá šarmantný,
bystrý, vtipný spolužiak Étienne. Skrátka chlapec, ktorý má všetko.
Žiaľ, aj priateľku. Anna síce verí, že doma na ňu čaká ten pravý, no
ani Étienne ju nenecháva chladnou. Napokon, v meste zamilovaných
sa láske ťažko odoláva.
STEPHANIE PERKINS je medzinárodne uznávaná autorka románov pre mlá
dež aj pre dospelých s dušou tínedžera. Narodila sa v Severnej Karolíne, vy
rastala v Arizone a študovala v Kalifornii aj Georgii. S knihami pracovala odjak
živa, najprv ako predavačka v kníhkupectve, potom ako knihovníčka, teraz ako
úspešná spisovateľka. Stephanin manžel Jarrod je zároveň jej najlepším pria
teľom a spoločne žijú v dome, v ktorom je každá izba vymaľovaná inou farbou
dúhy. Obýva ho s nimi aj kocúr Pán Tumnus.

14

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2021

DETEKTÍVI Z DVORA
SA VRACAJÚ!
e-kniha

V MESTE ZAMILOVANÝCH
SA LÁSKE ŤAŽKO ODOLÁVA

Young
Adult
Cena: 13,90 €
Vychádza: 2. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7370-2
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Samuel Bjørk
Ilustrovala
Ingvild Th. Kristiansen

DETEKTÍVI Z DVORA (2):
PRÍPAD
NEVIDITEĽNÉHO PSA
Preložila Simona Rehák Jánošková

Jeden z najpredávanejších
autorov detektívnych príbehov Samuel Bjørk napísal už
druhú knižku pre deti, ktoré
majú rady príbehy plné záhad, humoru a priateľstva.
Bývalý futbalista Kim založí so
svojimi tromi kamarátmi a spo
lužiakmi Párkom, Aryanom a Hei
di detektívny klub. Pravidelne sa
stretávajú v ústredni, ktorú si vytvorili v bývalej sušiarni bielizne na
povale, komunikujú vysielačkami a často si čítajú Veľkú príručku pre
detektívov, v ktorej sa píše o všetkom, čo detektív potrebuje vedieť.
Jedného dňa zmizne z Francúzskeho dvora, kde bývajú, pes a čoskoro
sa, žiaľ, ukáže, že ani zďaleka nie je jediný – v poslednom čase akoby
sa do zeme prepadli viacerí štvornohí miláčikovia! Detektívi z dvora
sa o prípade našťastie dozvedia včas, no stoja pred záhadou, ktorá je
oveľa komplikovanejšia a desivejšia, ako predpokladali.
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DOMASEDI, TRASTE SA!
SO ŽOFKOU SA NUDIŤ NEBUDETE!

Iveta Kesnerová
Ilustrovala Tatiana Karpová

Agnieszka Tyszková

ŽOFKA Z MAČACEJ
ULICE: V ZIME

CVAKOFUČ A ÚLET
DO KRAJINY
PROTINOŽCOV
Predstavujete si niekedy, že máte zá
zračnú mašinku, ktorá vás ihneď pre
miestni na nevídané miesta? Verte či
neverte, Filip so Šimonom takú ma
šinku majú! Volajú ju cvakofuč a je
súčasťou fantastického dedičstva, kto
ré Filipovi zanechal na povale jeho
dedo – vychýrený vynálezca.
Že kto sú Filip a Šimon? Dvaja chlap
ci, ktorí chodia do školy v úplne
obyčajnej slovenskej dedine. Filip je
blázon do vynálezov a zároveň škol
ský rebel. Šimon je telom i dušou botanik a zároveň školský čudák.
Lenže vynálezy Filipovho deda nedajú spávať všakovakým darebá
kom, a tak si chlapci pri potulkách po svete musia dávať pozor nie
len na krvilačné krokodíly v Národnom parku Kakadu, ale aj na nie
čo oveľa horšie... ľudskú chamtivosť.
IVETA KESNEROVÁ pochádza z východného Slovenska. V Ikare vydala prvoti
nu Deň, keď som zmenil svet (2018), ktorá získala ocenenie odbornej poroty
Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY - Najkrajšia detská kniha jesene 2018.
TATIANA KARPOVÁ sa venuje knižnej ilustrácii, designu textilu a ilustrovaným
projektom pre deti. Experimentuje s rôznymi nástrojmi, najradšej kombinuje
gvaš a koláž, ale vyhovuje jej aj ceruzka. (tatianakarpova.com)

16

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2021

e-kniha

NEKONEČNÉ MNOŽSTVO
NÁDHERNÝCH DOBRODRUŽSTIEV

Preložila Silvia Kaščáková

Pre deti
od 9 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 9. 2. 2021
ISBN: 978-80-551-7405-1
Formát: 125 × 200 mm
168 str.
Väzba: brožovaná so záložkami
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Ahojte! To som zasa ja, Žofka
z Mačacej ulice. Nezabudla
som na vás a dúfam, že ani vy
ma mňa. Máte radi zimu? Pri
náša úžasné prekvapenia! Na
príklad inovať na všetkých ko
nárikoch, steblách trávy aj na
mačacej toalete. Záhradu zme
ní na rozprávkovú krajinu, na
ozaj! A kto vlastne povedal, že
v decembri sa nedá vyliezť na
obľúbený strom a sedieť si tam
so zošitom v ruke? Zo zimnej jab
lone vyzerá svet úplne inak. Žofka z Mačacej ulice je vtipná séria
o trampotách vynaliezavej a odvážnej Žofky a jej bláznivej rodinky.
V štvrtej časti čaká čitateľov niekoľko zimných prekvapení: spoznáme
dedka Dionýza aj mačacieho aristokrata Diogena, ktorý býva v sude,
dozvieme sa recept na vianočnú medovníkovú polievku s MYŠACOU
AROTOMOU a zistíme, ako sa z Vrčule stal vianočný stromček a aké
vianočné posolstvo má priniesť svetu Poseidón z akvária.
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OD BESTSELLEROVÉHO AUTORA
ÚSPEŠNEJ SÉRIE ARTEMIS FOWL

ČAROVNÁ KNIHA PRE VEĽKÝCH
AJ MALÝCH SÚRODENCOV

Eoin Colfer
Ilustroval P. J. Lynch

Rocio Bonilla

SÚRODENCI

O PSÍKOVI, KTORÝ
PRESTAL BRECHAŤ

Môj brat
je opica.

Preložila Mária Galádová

Láskavo podaný príbeh
o jedinečnom pute medzi
chlapcom a jeho psíkom aj
o uzdravujúcej sile hudby.
Oz vo svojom krátkom psom ži
vote trpel v rukách zlých ľudí.
Mama mu síce povedala, že
niekde práve preňho žije chla
pec, no Oz už nevie, komu mô
že veriť.
Odkedy si Patrik pamätá, vždy
túžil mať psa, s ktorým by sa
mohol hrávať a rozprávať. Kamoša. Najlepšieho priateľa. Keď Patrik
nájde Oza, je odhodlaný z vystrašeného, ubitého psíka jemne a trpez
livo vydolovať jeho prirodzený prejav – brechanie. Potom môžu byť
konečne obaja šťastní. Podarí sa im to?
EOIN COLFER je írsky bestsellerový autor úspešnej série Artemis Fowl. Vo sve
te sa predalo vyše dvadsať miliónov jeho kníh. Stal sa laureátom írskej národnej
ceny za detskú literatúru a jeho kniha Imaginary Field získala ocenenie Írska
detská kniha roka. Autor na nej spolupracoval s uznávaným ilustrátorom Olive
rom Jeffersom.
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Moja sestra
je nosorožec.
Preložila Želmíra Čížová
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Niekedy to s nimi nie je
ružové, sem-tam poriadne hnevajú, občas otravujú... no nakoniec je
s nimi zábava! Každodenné radosti aj starosti
súrodeneckého vzťahu
stvárnila v obojstrannej
knihe populárna španielska ilustrátorka a autorka Rocio Bonilla. Jemné
ilustrácie a trefné texty,
v ktorých sa nájde snáď
každý z klubu súrodencov, potešia detského
aj dospelého čitateľa
a ukážu, že mať vedľa
seba nafúkaného nosorožca a či otravného
opičiaka je v skutočnosti
výhra!
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VOĽNÉ POKRAČOVANIE KNIHY
STRAŠIDIELKA

VYTVOR SI SKVELÚ PRÍRUČKU
MLADÉHO VETERINÁRA!

Halka Marčeková
Ilustroval Jakub Cenkl

STRAŠIDIELKA
A BUBO-BUBO
Na Strašihrade žije päť strašidie
lok, ktorých sa vôbec nemusíte báť.
A práve pátrajú po svojom strate
nom kamarátovi.
Súrodenci Strašihnát, Strašimora,
Strašiharaši a dvojičky Strašisliz
a Strašibrečka žijú na Strašihrade
a práve chystajú narodeninovú
oslavu pre priateľa výra Buba-Bu
ba. Ten však nečakane zmizne! Na
pínavé pátranie odhalí záhadné
stopy, ktoré vedú do dedinky La
pichmaty. Vydať sa na ďalekú ces
tu však nie je pre strašidielka jednoduché. Veď ak sa odhalia pred
ľuďmi, navždy zmiznú. Našťastie je tu ich verná kamarátka Cica a po
pletený netopier Chiropter.
Podarí sa odvážnym strašidielkam zachrániť Buba-Buba?
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Aniela Cholewińská-Szkoliková
Ilustrovala Agnieszka Filipowská

MIŠKA A JEJ MALÍ PACIENTI:
Príručka mladého veterinára

Preložila Silvia Kaščáková

Poznáš Mišku, Popíka a ich malých pacientov? Aj ty sa priatelíš so
zvieratkami, chceš viesť Lipovú kliniku a snívaš o tom, že raz budeš
veterinárom? Tak potom je táto jedinečná príručka určená práve
tebe! Nájdeš tu veľa cenných rád a zábavných aktivít. Dozvieš sa,
ako sa starať o zvieratá a čím ich kŕmiť, ale aj čoho sa boja a čo
majú rady. Spolu s Miškou kresli, dopĺňaj a lep. Príručka mladého
veterinára sa stane tvojím obľúbeným zápisníkom.
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NOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ
ŠKOLÁKA GREGA HEFFLEYHO

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO
BOJKA 15:
DOLU VODOU

TOP TITUL

MILÉ ČÍTANIE PRED SPANÍM
S KRÁSNYMI ILUSTRÁCIAMI

Preložila Elena Guričanová

Diana Amftová, ilustrovala Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK na dobrú noc
Preložila Zuzana Dodoková
Prebásnila Jana Kantorová-Báliková

Pavúčik Zlatúšik dáva spať hračky. Slnko zašlo za hory a blíži sa noc,
hviezdna čarodejka. „Dobrú noc, hneď sa vrátim,“ hovorí. „Pozriem sa
len, čo robí teta Smejka.“ Milý príbeh na pokojné 
večerné čítanie a zaspávanie.
Prečítaj si tiež obrázkové knižky
zo série Pavúčik Zlatúšik.
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Pätnáste pokračovanie
mimoriadne úspešnej série
Denník odvážneho bojka
prináša nové dobrodružstvá
a trampoty školáka Grega
Heffleyho.
Greg Heffley aj s celou rodinou
nasadne do karavanu a vydá sa
na výpravu za dobrodružstvom.
Nič však nejde podľa plánu a na
pokon sa ocitnú v autokempingu,
ktorý má od letného raja dosť ďa
leko. Môže sa ešte niečo pokaziť? Samozrejme! Spustí sa lejak
a hladina potoka stúpa... Podarí sa Heffleyovcom zachrániť prázdni
nový výlet, alebo už všetko pôjde len dolu vodou?
A čo odkazuje autor obľúbeného hrdinu Jeff Kinney svojim čita
teľom? „Rok 2020 bol pre deti náročný. Túto knihu som napísal
s nádejou, že sa pri nej dobre zasmejú a dajú si pauzu od obrazo
viek, oboje sa im predsa zíde! Dúfam, že v pandémii čoskoro nasta
ne obrat a čakajú nás lepšie časy. Zatiaľ je však útek medzi stránky
knihy to najlepšie, čo môže dieťa urobiť.“
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