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Triler

M. W. Craven

ČIERNE LETO
Preložila Mariana Ferusová

Špičkový šéfkuchár Jared Kearon je ne
odolateľný, charizmatický človek, ale aj 
psychopat. Odpykáva si doživotný trest 
za brutálnu vraždu svojej dcéry Eliza
beth. Jej telo pri vyšetrovaní nenašli 
a Keatona odsúdili najmä vďaka sve
dectvu detektíva Washingtona Poa.
Keď sa do zapadnutej policajnej stani
ce dopotáca mladá žena s nezvratným 
dôkazom o tom, že je Elizabeth Keato
nová, Poe sa ocitá v nezávideniahodnej situácii, v ktorej môže stra
tiť oveľa viac než len prácu.
V tiesni mu pomôže jediná osoba, ktorej dôveruje – geniálna, no 
svojská analytička Tilly Bradshawová. Poe s ňou hľadá odpoveď 
na najdôležitejšiu otázku zo všetkých: ako môže byť niekto mŕtvy 
a zároveň nažive? Lenže Elizabeth opäť zmizne a všetky stopy zra
zu vedú k nemu.
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KEĎ MŔTVI  
OŽÍVAJÚ...
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AKO MÔŽE BYŤ 
NIEKTO MŔTVY 

A ZÁROVEŇ 
NAŽIVE?
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Krimi

Mattias Edvardsson

DOBRÍ SUSEDIA
Preložili Zuzana Inczingerová a Lenka Kočišová

Micke s Biancou sa presťahujú do po
kojnej vilovej štvrte, ktorá na prvý po
hľad vyzerá ako perfektné miesto pre 
nich aj pre ich deti. Postupne však spo
znávajú svojich nových susedov a isto
ta sa mení na obavy.
Na ich ulici býva Jacqueline, bývalá fo
tomodelka, ktorá nemá svoj život úplne 
pod kontrolou. Jej syn Fabian je iný ako 
jeho rovesníci. Ďalší dom patrí Olovi. 
Lieči sa z následkov, ktoré na jeho psy
chike zanechalo lúpežné prepadnutie, 
a čím ďalej tým viac je posadnutý 
ochranou a bezpečnosťou vilovej štvr
te. Žijú tu aj penzisti GunBritt a Åke. Sledujú každý, aj najmenší 
pohyb v susedstve. Biancu pred jej vlastným domom zrazí auto 
a všetko nasvedčuje tomu, že sa stala obeťou tragickej nehody. 
Kým v nemocnici bojuje o život, polícia aj obyvatelia mestečka 
o tom začínajú pochybovať. Micke vždy veril v spravodlivosť. Lenže 
čo ak sa človek musí uchýliť k násiliu, aby ju dosiahol?
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STRHUJÚCI PSYCHOLOGICKÝ 
KRIMIROMÁN
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biografia

Garth Stein

UMENIE PRETEKAŤ  
V DAŽDI
Preložila Mária Kočanová

Umenie pretekať v daždi je pútavý a do
jímavý príbeh psa Enza, ktorý cez svojho 
pána, automobilového pretekára Den
nyho Swifta, skúma komplikovaný svet 
ľudí. Zistí, že v živote, podobne ako pri 
pretekoch, nemusí byť najvyššia rýchlosť 
automaticky zárukou víťazstva. V pred
večer svojej smrti Enzo spomína na všet
ko, čo zažil. Odchádza za svetlom v ná
deji, že sa opäť vráti na zem ako človek, 
no vie, že aj keby sa mu to nesplnilo, po
darilo sa mu to najdôležitejšie – vyhrať 
beh za záchranu svojej ľudskej rodiny.

Americký autor GARTH STEIN sa preslávil románom Umenie pretekať v daždi, 
ktorý bol preložený do 36 jazykov, predalo sa z neho viac ako 6 miliónov výtlač
kov a v rebríčku bestsellerov The New York Times sa držal rekordných 156 týž
dňov. Príbeh verného psa Enza a jeho rodiny sa v roku 2019 dočkal aj filmového 
spracovania. Dej sa odohráva v prostredí automobilových pretekov, ktoré je 
autorovi blízke, pretože v mladosti sám pretekal, až kým počas jazdy v daždi 
neutrpel vážne zranenie pri dopravnej nehode. V súčasnosti žije v Seattli s man
želkou a tromi deťmi. Venuje sa najmä písaniu, vo vydavateľstve IKAR vyšla 
v roku 2015 jeho kniha Záblesk svetla.

Richard P. Feynman

VY ASI ŽARTUJETE!
Preložil Peter Tkačenko

Laureát Nobelovej ceny za fyziku Richard 
P. Feynman v kultovej autobiografii Vy 
asi žartujete! búra mýty o nudných ved
coch. Slávneho popularizátora vedy v bá
daní od jakživa poháňala číra zvedavosť 
a radosť z objavovania. Nedal si ujsť je
dinú príležitosť nahovoriť kolegov na 
bláz nivé pokusy a pobaviť ich. Feynma
nove vtipné príhody a anekdoty roky 
zbie ral jeho kolega, priateľ a príležitost
ný spoluhráč na bubny Ralph Leighton. Spomína sa v nich, ako sa 
o atómovej fyzike radil s Einsteinom, ako sa dobýjal do nedobytných 
sejfov s prísne stráženými tajom stvami, ako dal americkej vláde 
za dolár patent na atómovú bombu a ešte na mnoho iného, z čoho 
sa čitateľovi dvíha obo čie. Vo všetkých historkách sa snúbi Feyn ma
nova brilantná myseľ, zvedavosť a ne horázna drzosť. Práve preto sa 
mnohé z nich stali legendárnymi ešte skôr, ako vyšli knižne.

RICHARD P. FEYNMAN (1918 – 1988) bol profesorom na Cornellovej univerzite 
a neskôr aj v Kalifornskom technologickom inštitúte. Pô sobil v tíme vedcov na 
americkom projekte Manhattan v Los Alamos, zameranom na vývoj atómovej 
bomby. Za svoju prácu o kvantovej elektrodynamike získal v ro ku 1965 Nobelovu 
cenu za fyziku. V 1986 bol členom Rogersovej komisie vyšetru júcej haváriu rake
toplánu Challenger.
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DOJÍMAVÝ PRÍBEH O PSOVI  
ENZOVI A JEHO ĽUDSKEJ RODINE

FENOMENÁLNY 
BESTSELLER
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NEOBYČAJNÉHO 

FYZIKA
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Hannah Beckerman

KEBY SI LEN VEDELA
Preložila Anna Kolčiterová

Nahovárala si, že je nevinná,  
alebo sa jednoducho zmierila s tým, 
čo spôsobila?

Sestry Jess a Lily spolu neprehovorili 
tridsať rokov. Stačila jedna traumatizu
júca udalosť v detstve a odcudzili sa 
natoľko, že ani ich dospievajúce deti sa 
nikdy nestretli. Staré tajomstvo rodinu 
rozvrátilo a zdá sa, že nadobro. Dnes 
sú sestry rozdielne ako deň a noc. Jed
na je rada, že má každý mesiac na ná
jomné, druhá si žije ako v rozprávke. 
Ich matke Audrey už neostáva veľa 
času a želá si len, aby sa sestry konečne zmie rili. Napätie rastie 
a blíži sa chvíľa, keď dávne rozhodnutia konečne vyjdú na po vrch. 
Možno aj za cenu, že skutočná pravda ublíži ešte viac.

HANNAH BECKERMAN je spisovateľka, žurnalistka, organizátorka spoločen
ských podujatí a redaktorka. Píše pre The Observer, FT Weekend Magazine 
a The Sunday Express. Recenzuje knihy pre BBC Radio 2. Pravidelne sa zúčast
ňuje na literárnych diskusiách a súťažiach naprieč Spojeným kráľovstvom 
a niekoľkokrát bola členkou poroty literárnej súťaže Costa Book Awards. Pät
násť rokov produkovala dokumenty o umení, histórii a vede v Anglicku a Spo
jených štátoch amerických. S manželom a dcérou žije v Londýne.
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PRAVDA NAKONIEC  
VŽDY VYJDE NA POVRCH
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Eoin Dempsey

KAM ZMIZLA REBECCA
Preložila Martina Fedorová

Christopher a Rebecca sa spoznali už 
v detstve, keď žili na takmer idylickom 
ostrove Jersey pri francúzskom pobre 
ží. Priateľstvo časom prerástlo v lásku 
a zdalo sa, že dvojicu nič nerozdelí. Keď 
však na ostrov dorazí druhá svetová voj
na a s ňou Hitlerov program konečného 
riešenia židovskej otázky, situácia sa 
drasticky zmení. Nacisti deportujú Re
beccu z ostrova a vzápätí niet po nej ani 
stopy. Christopher sa s celou rodinou presťahuje do rodného Ne
mecka a dobrovoľne vstúpi do SS, aby vyhľadal a ochránil milo
vanú ženu. Po základnom výcviku sa dá odveliť do Auschwitzu, ale 
Rebeccu tam nenájde. Christopher neúnavne pátra po Rebecce, 
hoci sa tak vystavuje smrteľnému nebezpečenstvu. Pomery v kon
centračnom tábore mu ráňajú dušu, a keď sa mu nedarí zachrániť 
svoju lásku, pomáha iným. Nájde však v sebe dostatok sily, aby 
prijal úlohu, ktorej splnenie by mohlo navždy zmeniť nielen jeho 

život, ale aj život mnohých ďalších? A kam vlastne 
zmizla Rebecca?
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ZACHRÁŇ  
SVOJU LÁSKU
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LÁSKA  
STRATENÁ 
V ČASOCH 

HOLOKAUSTU
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kultúra

Predslov
James Naughtie

KNIHY, KTORÉ  
OVPLYVNILI  
DEJINY
Preložila Ivana Krekáňová

Od umenia vojny  
po Denník  
Anny Frankovej

Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny je pútavý a podmanivý knižný sprievod
ca viac než osemdesiatimi z tých najslávnejších, najvzácnejších a naj
dôležitejších písomných diel sveta od Zvitkov od Mŕtveho mora po 
Denník Anny Frankovej, vrátane ručne iluminovaných rukopisov, zá
sadných tlačených kníh a niektorých z najlepších príkladov ilustrova
nej literatúry. Prekrásne spracované kapitoly sledujú vývoj jednotli
vých významných diel a dedičstvo, ktoré po sebe zanechali.

KNIŽNÝ SPRIEVODCA DIELAMI, 
KTORÉ ZANECHALI STOPU
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Fantasy

L. D. Lapinski

CESTOVNÁ AGENTÚRA
TAJNÉ SVETY (1)
Preložil Martin Štulrajter

Vitajte v cestovnej agentúre Tajné 
svety, odkiaľ vás každý kufor prepraví 
do iného sveta. Stačí vkročiť dnu...
Keď dvanásťročná Flick Hudsonová do
stane návrh, aby vstúpila do Tajnosvet
ského spolku, je od radosti celá bez 
seba. Rýchlo však zistí, že s magickým 
multiverzom niečo nie je v poriad ku. 
Uprostred leta prichádzajú snehové 
búrky, miznú celé ulice a jeden kufor ju zavedie do sveta, ktorý zo
stal celkom opustený. Flick čoskoro poruší všemožné spoločenské 
pravidlá a posunie hranice mágie, aby prišla na to, čo sa vlastne 
deje. Dokáže však dať všetko do poriadku, skôr než všetky svety – 
vrátane jej vlastného – navždy zmiznú?

L. D. LAPINSKI žije s rodinou na okraji Sherwoodskeho lesa, má veľa kníh a ko
cúra Hectora. Keď L. D. práve nepíše, venuje sa cosplayingu, popíja kolu s čereš
ňovou príchuťou alebo sa stará o svoju džungľu sukulentov. Cestovná agentúra 
Tajné svety je jej prvá kniha.

CESTUJTE  
S MÁGIOU!
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ZBAĽTE SI VECI,  
VYRÁŽAME  

ZA MAGICKÝM 
DOBRODRUŽSTVOM!



Životný štýl Zdravie

NAUČTE SA BEHAŤ EFEKTÍVNE S LIEČIVÝMI RASTLINAMI  
NA CESTE K HARMÓNII
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Chris Napier, PhD

BEH
Preložila Viera Zvadová

Analyzujte svoju 
techniku, 
predchádzajte 
úrazom, 
skvalitňujte 
tréning

Iveta Henzelyová

BYLINKOVÁ 
ŠKOLA

Spoznajte fakty, vďaka ktorým budete behať rýchlejšie, dlhšie a bez
pečnejšie. Zlepšite svoj výkon prostredníctvom cvičení zameraných 
na silu, ohybnosť a regeneráciu – pri každom cviku sa oboznámite 
so svalovou mechanikou, aby ste cvičili správne.
Podrobne spoznajte fungovanie energetických systémov tela, aby 
počas tréningu dochádzalo k maximálnemu využitiu energetických 
zásob a premene energie.
Vyskúšajte tréningové programy zamerané na rôzne schopnosti 
a vzdialenosti, od krátkych behov po maratón.
Či ste v behaní začiatočník, alebo ste skúsený pretekár, s touto kni
hou dosiahnete ciele, ktoré si stanovíte, a zároveň sa vyhnete zra
neniam.

Bylinková škola, dielo známej slovenskej bylinkárky, liečiteľky a uči
teľky Ivety Henzelyovej, nie je obyčajnou knihou o liečivých bylin
kách. To, čo z nej robí jedinečnú publikáciu, je spojenie klasickej 
fytoterapie a tradičného liečiteľstva s čínskou medicínou. 
Na jednej strane prináša kniha návody, ako rastliny rozpoznávať, 
ako z nich pripravovať liečivé prostriedky a ako ich aplikovať pri 
rôznych ochoreniach. Na druhej strane čínska medicína presvedčí, 
že ľudské telo treba chápať komplexne a ukáže postupy, ako sa tre
ba preventívne starať o jednotlivé orgánové celky, ako si počas 
roka vybudovať silnú imunitu a ako predchádzať tak fyzickým i psy
chickým ochoreniam. Dvadsať liečivých byliniek sa stane vašimi 
priateľmi a sprievodcami na ceste k fyzickej a duševnej harmónii.



Flóra, 
záhradaZdravie

MANUÁL PRE PERMAKULTÚRNE 
ZÁHRADKÁRČENIE

SPOZNAJTE SILU KURKUMY  
A JEJ LIEČIVÉ VLASTNOSTI
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Pri permakultúrnom spôsobe záhradkárčenia sa používajú všetky 
dostupné prírodné zdroje tak, aby podporovali rozvoj autonóm
nych a udržateľných ekosystémov. Jednoducho povedané, mini
málna investícia s maximálnym ziskom.
Recyklácia odpadu a vody, používanie solárnej energie, dôsledné 
nastielanie, pestovanie vo vyvýšených či v štvorcových záhonoch, 
vrstvenie... Táto kniha vám vysvetlí základy permakultúry tak, aby 
ste ich mohli okamžite uviesť do praxe.
Zoznámte sa s podmienkami pestovania a vlastnosťami viac než 
80 druhov zeleniny, ovocia, byliniek a jedlých kvetov a založte si 
trvalo udržateľnú, úrodnú a výživnú záhradu bez hnojenia a pri 
úplnom rešpektovaní životného prostredia.

Robert Elger

PERMAKULTÚRA PRE 
ZAČIATOČNÍKOV
Preložila Dagmar Ostrovská

Malý praktický manuál

N. I. Danikov

LIEČIVÁ KURKUMA
Preložila Želmíra Talajová

Zázrak pre zdravie

Liečitelia v krajinách Východu si od
dávna veľmi cenili liečivé vlastnosti 
kurkumy. Túto skúsenosť od nich pre
vzali lekári po celom svete. Gréci od
straňovali následky hojných hostín 
kurkumou zavinutou do chlebovej 
placky, kurkumu používali na potla
čenie bolesti, alebo ju iba pridávali 
do jedla na zlepšenie trávenia. Nie 
div, veď kurkuma je bohatá na biolo
gicky aktívne látky, vitamíny a mikro
prvky (najmä draslík). Práve vďaka 
tomuto zloženiu sa stala osvedče
ným preventívnym a liečivým prostriedkom. N. I. Danikov, známy le
kár, fyzioterapeut a autor bestsellerov o liečbe prírodnými prostried
kami, zhrnul v tejto knihe najúčinnejšie recepty na mnohé choroby.

Liečivá kurkuma efektívne pomáha pri:
• chorobách kĺbov 
• meteosenzitivite
• srdcovej nedostatočnosti 
• vysokom krvnom tlaku 
• gastritíde
• akútnych respiračných vírusových infekciách.
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Učebnice

Učebnice

POMÔŽTE SVOJIM DEŤOM  
ZDOKONALIŤ ICH SCHOPNOSTI

Eva Dienerová

MOJE PRVÉ PÍSANIE
TVARY
pre deti predškolského 
veku a žiakov 
1. ročníka ZŠ

Druhý pracovný zošit zo sé
rie Moje prvé písanie plynu
le nadväzuje na prvý diel, 
nazvaný ČIARY. V tejto cvi
čebnici už deti nájdu celé 
tvary, ktoré sa majú naučiť 
robiť jedným ťahom. Je to 
príprava na plynulé písanie.

Anna Holovačová

NAUČ SA  
GRAMATIKU
pracovný zošit pre  
žiakov 3. ročníka ZŠ

Nájdete v ňom pravopisné 
cvičenia, doplňovačky, taj
ničky, diktáty, tvorivé a zá
bavné úlohy, ktoré majú 
 didaktický charakter. Sú 
koncipované so zameraním 
na zvukovú stránku jazyka, 
pravopis a morfológiu.
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Učebnice

Zostavil Dušan Čupka

KRÍŽOVKY NA RELAX 6
Slávne osobnosti | Zábava | Z prírody

Kniha ponúka lúštiteľom 228 švédskych krížoviek. 
Tajničky ukrývajú nadčasové výroky slávnych osob
ností, zaujímavosti z ríše zvierat, z oblasti prírody, 
minerálov a magických kameňov, ale aj pointy zo 
sveta rozprávok a humoru.

Katarína Platznerová

MATURITA
z umenia a kultúry · z dejín umenia

Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú 
maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny 
umenia. Plne zodpovedá  cieľovým požiadavkám no
vej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na pri
jímacie skúšky na vysokú školu.

Krížovky
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Young 
adult

Young 
adult

Danielle Hartová

PAVÚČIA ĽALIA

Otec Lillian Whitovej sa obáva, že nevin
ná láska jeho sedemnásťročnej dcéry 
k jednoduchému vidieckemu chlapcovi 
prerastie do niečoho hlbšieho. Pošle ju 
preto študovať čo najďalej od domova. 
Lillian sa ocitne na Dievčenskej akadé
mii svätého Félixa. Študentky akadémie 
jej však jasne dávajú najavo, že medzi 
ne nepatrí. Lillian má strach aj zo staré
ho kaštieľa, pretože v ňom často nachá
dza nezvyčajné ozdoby – vyryté pavúky. 
Nejde jej do hlavy, prečo je to tak. Na
šťastie sa s ňou spriatelí Isabella, po
chabé, tvrdohlavé dievča, ktoré si nedá 
vziať slobodu. Lillian by za svoju jedinú 
priateľku dala ruku do ohňa. V srdci má zmätok – už sa nevyzná v ci
toch, čo ju k nej pútajú. No jedného dňa sa dozvie hrozné tajomstvo, 
ktoré Isabellu spája s dievčatami tej zvláštnej akadémie...

DANIELLE HARTOVÁ si vyskúšala niekoľko literárnych žánrov, kým sa rozhodla 
pre tvorbu literatúry pre dievčatá a fantasy románov pre mládež. Doteraz uverej
ňovala na internetovej sociálnej sieti Wattpad, ktorú využíva najmä mladá gene
rácia nadšencov kníh a kreatívneho písania. Jej najpopulárnejší príbeh na Watt-
pade dosiahol viac než milión prečítaní. Danielle sa pravidelne zúčastňuje 
na National Novel Writing Month – medzinárodnej literárnej súťaži. Vo voľnom 
čase si zahrá počítačové hry, počúva BTS (a pritom si falošne spieva), sleduje kó
rejské drámy a zbiera doplnky spojené s populárnou sériou Animal Crossing.

Natalie Williamson

PRAVIDLÁ SÚ NA TO,  
ABY SA PORUŠOVALI
Preložila Adriana Sýkorčinová

Amberina mama skáče zo vzťahu do 
vzťahu. Amber si doteraz každého jej 
frajera obľúbila a vytvorila s ním aj jeho 
rodinou pekný vzťah. Lenže po každom 
maminom rozchode ju čakalo sklama
nie, a tak sa rozhodla pre radikálny 
krok. Stanovila si prísne pravidlá, aby sa 
už nikdy citovo neviazala. Keď sa však 
nasťahujú ku Kevinovi, maminmu nové
mu objavu, všetko sa skomplikuje. Kevi
nova dcéra Cammie sa tvári ako jej 
priateľka, no zďaleka to nie je pravda. 
Jej kamarát Jordan, mimochodom naj
príťažlivejší chlapec v škole, sa zas stále objaví v tej najnevhodnejšej 
chvíli. Amber však trvá na svojom. Zásadovosť je jediná cesta, ako 
predísť zlomenému srdcu vždy, keď si mama zbalí kufre. No čím dlh
šie žijú spolu v jednej domácnosti, tým viac ju láka pravidlá porušiť. 
Možno by to tentokrát stálo za to.

NATALIE WILLIAMSON pracuje v oblasti personalistiky a po nociach píše kni
hy. S manželom, deťmi, so psami a s mačkami žije na Stredozápade USA, milu
je koláče a často si na Wikipedii zisťuje, či majú filmy a seriály šťastný koniec. 
Kniha Pravidlá sú na to, aby sa porušovali, je jej románový debut.
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JE STARÁ LEGENDA KĽÚČOM  
K ODHALENIU TAJOMSTIEV?

ŽIVOT JE PRÍLIŠ KRÁTKY.  
OBČAS TREBA RISKOVAŤ



Pre deti 
od 10 rokov

Daniel Defoe, 
ilustroval 
Robert Ingpen

ROBINSON  
CRUSOE
Preložil Ladislav Holiš

Prchký mladík Robinson Crusoe nedá na rady rodičov a utečie na 
more. Tam ho stíha jedna katastrofa za druhou. Hneď na prvej 
plavbe sa jeho loď potopí počas silnej búrky, jeho priateľ a učiteľ 
zahynie, potom ho zajmú tureckí piráti a predajú do otroctva 
v maurskom prístave Salé. Napriek mnohým príkoriam sa vynalie
zavý Crusoe nevzdáva a dúfa v lepší život. Osud mu napokon otvo
rí cestu k slobode, priateľstvu a bohatstvu. No jeho najväčšou skúš
kou je, keď stroskotá na opustenom ostrove. Robinson sa o seba 
dokáže postarať a umne využíva miestne zdroje. Nádherný ostrov 
je plný pokladov a Crusoe sa na ňom cíti ako kráľ. Musí si však dá
vať pozor na skryté nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje všetko, čo na 
ostrove vybudoval, a čo je horšie – aj jeho život.

NESMRTEĽNÁ KLASIKA  
S NÁDHERNÝMI ILUSTRÁCIAMI
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CITLIVÝ PRÍBEH O VECIACH, 
O KTORÝCH JE ŤAŽKÉ HOVORIŤ
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Małgorzata 
Strękowska-Zaremba,
ilustroval Daniel de Latour

DOM Z INÉHO SVETA
Preložila Silvia Kaščáková

Niektoré domy majú svoje 
tajomstvá. A spravia všetko  
pre to, aby sa o nich nikto 
nedozvedel.
Keď Daniel spozná Marku, 
zvláštne dievčatko s očami 
 svietiacimi ako baterka, odrazu 
cíti, že je to začiatok nejakého 
dobrodružstva. Jeho nová ka
marátka, ukrytá v kríkoch, sle
duje dom na druhej strane uli
ce. Mohlo by sa zdať, že je to 
obyčajná aj dosť nudná zábava, keby Marka nebrala svoju úlohu 
smrteľne vážne. A navyše je vyplašená. Keď chlapec začína pátrať, 
čo ju tak vystrašilo pri pozorovaní obyčajného domu, zisťuje nepo
chopiteľné až hrozné veci. Rozhodne sa pomôcť Marke vyriešiť há
danku. Ale dovolí im dom, ktorý nie je z tohto
sveta, odhaliť svoje tajomstvo?



EDIČNÝ PROGRAM MAREC 2021

VÝNIMOČNÉ STRETNUTIE  
ROZPRÁVAČA S VÝTVARNÍKOM

Pre deti  
od 6 rokov

21

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 3. 2021
ISBN: 978-80-551-7564-5
Formát: 160 × 230 mm,
112 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Eugenio Carmi, 
Umberto Eco

TRI PRÍBEHY
Preložil Stanislav Vallo

„Pochopili, že tak na Zemi,  
ako aj na iných planétach má 
každý svoje vlastné chute 
a všetko je len otázkou 
vzájomného porozumenia.“
Atómy uzavreté v jadrovej bombe 
sa vzbúria proti generálovi, ktorý 
chce rozpútať vojnu, pričom plánu
je použiť obrovský arzenál ukrytý 
na pôjde.
Traja navzájom súperiaci kozmo
nauti, Američan, Rus a Číňan, pri
chádzajú na Mars a stretávajú 
šesť rukého Marťana, vďaka ktorému sa z nich stanú priatelia.
Márnomyseľný cisár vysiela prieskumníka, aby na malú, šťastnú a ne
vinnú planétu priniesol civilizáciu.
Tri príbehy, ktoré porozprával Umberto Eco a ilustroval Eugenio Car
mi, pre malých aj veľkých, čiže pre každého, kto potrebuje rozprávky.

Maliar EUGENIO CARMI sám seba označoval za výrobcu obrázkov. Pri Umber
tovi Ecovi sa z neho stal ilustrátor.
UMBERTO ECO bol filozof, odborník na stredovek, semiológ a spisovateľ. Sám 
seba označoval za výrobcu slov. Pri Eugeniovi Carmim sa z neho stal rozprávkar.

Pre deti 
od 6 rokov

Jess French

TAJOMSTVÁ  
HMYZU
Séria:  
Tajomstvá prírody
Preložili Mariana  
a Matúš Hyžní

Hmyz a jeho príbuzní, zväčša drobné živočíchy, sú všade okolo nás. 
Vedia sa prispôsobiť rozmanitým prostrediam, takže obývajú takmer 
celú planétu. Na stranách tejto nádherne ilustrovanej knihy zistíte, 
ako veľmi sú tieto drobné tvory dôležité. Udržiavajú svet v chode 
tým, že recyklujú náš odpad, sú potravou pre iné živočíchy a opeľujú 
rastliny.

VSTÚPTE DO SVETA HMYZU,  
KDE PAVÚKY TKAJÚ SVOJE SIETE
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Jessica Ennis-Hill, 
ilustrovala Erica-Jane Waters

ELIN ČAROVNÝ NÁRAMOK (4): 
Stratené žriebätko Preložila Eva Budjačová

Štvrtá kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej me
daily JESSICY ENNISOVEJHILLOVEJ
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok so zázračnou schop
nosťou stať sa neviditeľnými, kedy sa vám zachce?
V parku sa stratí malý jednorožec a Ela sa ocitne v ďalšom dobro
družstve.

NA ELU ČAKAJÚ ĎALŠIE  
DOBRODRUŽSTVÁ
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (6):
Nečakané  
sťahovanie
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa so 
sympatickou Miškou, 
ktorá má v korune 
košatej lipy veteri-
nárnu kliniku.

Na prechádzke v parku nájde jej psík Popík strapatého, osamelého 
psa so zranenou labkou. Úľ plný užitočných včiel sa ocitne vo 
veľkom nebezpečenstve – môžu prísť o svoj domov. Na výprave do 
lesa nájde Miška so svojím psím kamarátom malú líšku, ktorá 
uviazla uprostred jazera na kuse dreva. Podarí 
sa Miške s Popíkom pomôcť ohrozeným zvierat
kám? Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Li
povej kliniky.



ZÁBAVNÝ PRÍBEH S HRAVÝMI 
ILUSTRÁCIAMI

Pre deti  
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Evelina Daciūtė, Inga Dagilė

AKO ŠLI SLONY NA NÁVŠTEVU
Preložila Lucia Hlubeňová

Zábavný príbeh s hravými ilustráciami, vďaka ktorému sa deti naučia 
počítať do desať a späť.
V ďalekej džungli žije šťastne rodina desiatich slonov — starká, 
starký, mamička, otecko a šesť detí sloníčat. 
Jedného dňa sa všetci vyberú navštíviť 
priateľov. Ak má však rodina toľko 
 členov, na ceste sa vždy môže niečo 
prihodiť. Slonov je desať. Koľko 
z nich nakoniec príde na návštevu?
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KRÁSNY PRÍBEH, NA KONCI 
KTORÉHO VYJDE SLNKO

Pre deti  
od 3 rokov

Marsha Diane Arnold, ilustrovala Ramona Kaulitzki

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA NA SVETE
Preložila Lucia Hlubeňová

Je jar a Jazvec si už dokonale naplánoval svoju najkrajšiu záhradu. 
Mesiace strávil zbieraním a triedením semienok. Čaká ho množstvo 
práce, no jeho verní kamaráti Veverička, Pĺšik a Lasička mu pomôžu. 
Po namáhavom dni prichystajú oslavu. Jazvec si už predstavuje svoju 
záhradu, kde bude všetko rásť presne podľa jeho plánov. No neskôr 
príde búrka, ktorá zničí záhradku a odplaví všetky semienka. Jazveco
va dokonalá záhrada je zničená. Alebo nie?
Táto milá, optimistická kniha v sebe nesie dôležité výchovné momen
ty – deti vďaka nej pochopia, že aj keď život či príroda zmenia naše 
plány, po daždi a smútku vždy vyjde slnko, ktoré prinesie radosť 
a množstvo jedinečných príležitostí.
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KRÁSNE LEPORELO NA OSLAVU 
JARI PRE NAJMENŠÍCH

Pre deti  
od 1 roka

Gerda Muller

JAR
Jar – Leto – Jeseň – Zima
Hravé leporelo zo série o ročných obdobiach holandskej ilustrá
torky Gerdy Muller zoznámi malého čitateľa s pre búdzajúcou sa 
jarnou prírodou a všetkými jej krásami.
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 Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostredníc-
tvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej 

linky: 0800 151 569.


