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Krimi

M. W. Craven

ZÓNA SMRTI
Preložila Zdenka Buntová

Detektív seržant Washington Poe boju
je na súde proti nútenému vysťahova
niu zo svojho milovaného domčeka na 
samote, keď ho náhle odvolajú k prípa
du muža, ktorého ubili na smrť bejzba
lovou pálkou v zapadnutom bordeli. 
Poe je zmätený – on loví sériových vra
hov, a toto vyzerá na tuctovú vraždu 
rukou pasáka. Jeho účasť si však osob
ne vyžiadali ľudia, ktorí radšej zostáva
jú v ústraní.
Keď sa Poe a spoločensky neobratná 
programátorka Tilly Bradshawová za
čnú vŕtať v prípade, vynoria sa pred 
nimi zdanlivo nezodpovedateľné otázky: Prečo na minulosti obete, 
ktorá prešla previerkami najvyššieho stupňa pre strategicky dôle
žitú prácu, nič nesedí? Prečo zostala na mieste vraždy drobná de
korácia a prečo ju niekto z vyšetrovateľov ukradol? Aká je súvislosť 
medzi vyšetrovanou vraždou a bezchybne vykonanou bankovou 
lúpežou spred troch rokov, pri ktorej nebolo nič odcudzené?

WASHINGTON POE DOSTAL  
NA STÔL NOVÝ PRÍPAD
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Krimi

Jurica Pavičić

KRVAVÁ VODA
Preložila Alica Kulihová

V istú septembrovú noc roku 1989 v ma
lom mestečku na dalmátskom pobreží 
zmizne dievča. Po sedemnásťročnej Sil
ve akoby sa zľahla zem a policajné pá
tranie neprináša nijaké výsledky. Na
posledy ju videli na miestnej rybárskej 
zábave, a hoci existuje viacero teórií 
a podozrivých, Silvin prípad zatienia 
politické a spoločenské udalosti v Chor
vátsku – ekonomický kolaps, zmena re
žimu, vojna. Poslední, ktorí sa ešte ne
vzdali nádeje, sú jej najbližší a mladý 
vyšetrovateľ Gorki Šain poverený prí
padom. Uplynie takmer tridsať rokov 
a Silva je stále nezvestná. Životy ľudí v mestečku pokračujú ďalej, 
poznačené nevyriešenou záhadou a temnou stránkou chorvátskej 
reality. Nakoniec sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení. 
Kam zmizla Silva Velová a čo sa s ňou stalo?

JURICA PAVIČIĆ je chorvátsky prozaik, scenárista, autor krátkych poviedok 
a novinár. Reputáciu si získal netradičnými trilermi a kriminálnymi románmi, 
v ktorých mieša sociálnu analýzu s morálne zložitými situáciami a ľudskými 
osudmi. Kriminálny román Krvavá voda získal najvýznamnejšie chorvátske ceny 
za prózu, Gjalského cenu Spolku chorvátskych spisovateľov a Fritzovu cenu. 
Francúzske vydanie titulu bolo ocenené v rámci Grand Prix de la littérature po
licière ako najlepší cudzojazyčný kriminálny román preložený do francúzštiny.

NAPÍNAVÁ NOIR DETEKTÍVKA
V CHORVÁTSKEJ REALITE
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LARS KEPLER je pseudonym spisovateľ skej dvojice, ktorú tvoria 
manželia Alexander Ahndoril a Alexandra Coelho Ahndorilová. 
Meno Lars si zvolili podľa autora slávnej trilógie Millennium Stie
ga Larssona a priezvisko podľa významného nemeckého astroló
ga Johannesa Keplera.
Alexander sa narodil roku 1967, študoval na univerzite v Štok
holme film, náboženstvo a filozofiu. Dnes je jedným z najsláv
nejších švédskych spisovateľov. Alexandra sa narodila roku 
1966 vo švédskoportugalskej rodine. Venuje sa literárnej kriti
ke a je autorkou viacerých úspešných románov.
Manželia Ahndorilovci majú tri dcéry a žijú v Štokholme.
Séria krimirománov s detektívom Joonom Linnom zaznamena
la mimoriadny čitateľský úspech, doteraz sa vo svete predalo 
viac než 14 miliónov výtlačkov v 60 krajinách.

Foto: Thron Ullberg
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Severské 
krimi

Lars Kepler

PAVÚK
Preložila Jana Melichárková

Pred troma rokmi dostala Saga Baue
rová nečakanú pohľadnicu. Neznámy 
odosielateľ sa v nej vyhrážal zbraňou 
s deviatimi bielymi nábojmi, pričom je
den z nich mal byť určený pre inšpekto
ra Joona Linnu. Zachrániť ho vraj môže 
jedine Saga. Čas však pokojne plynie 
ďalej a z pôvodnej hrozby sa stane len 
bezvýznamná provokácia, ktorej Joona 
Linna neprikladá veľký význam.
Až doteraz. 
Na malom ostrove pred prístavom Ka
pellskärs bolo nájdené telo rozpustené 
v kyseline a na mieste činu ostala biela 
nábojnica. Odkaz chladnokrvného vraha je jasný. Ďalšia vražda 
bude nasledovať, ak sa vyšetrovateľom nepodarí rozlúštiť kompli
kované hádanky.
Joona Linna a Saga Bauerová musia spojiť sily, aby zachránili bu
dúce obete, kým bude príliš neskoro. Vyšetrovanie však neprináša 
očakávané výsledky a to len prehlbuje ich zúfalstvo. Čo ak sa tento 
vrah nedá zastaviť? A čo ak sa sami chytili do jeho siete?
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Krimi 
poviedky

Stephen King

AK TEČIE KRV
Preložila Ivana Krekáňová

Holly Gibneyová z detektívnej agentúry 
Stratení nájdení pracuje na prípade 
strateného psa – a na zlepšení svojej 
asertivity –, keď uvidí v televízii zábery 
z výbuchu bomby na strednej škole Al
berta Macreadyho. Len čo si však znova 
naladí nočné správy, uvedomí si, že s re
portérom, ktorý bol na mieste činu ako 
prvý, nie je niečo v poriadku. Tak sa za
čína poviedka Ak tečie krv, samostatné 
pokračovanie románu Outsider (IKAR 
2019). A to, že zbierka poviedok nesie 
jej názov, nie je náhoda. „Ak tečie krv, 
ide to na titulku“ hovorí sa medzi novi
nármi a reportérmi. Vedia prečo.
Sprevádzajú ju ďalšie tri príbehy – Telefón pána Harrigana, Chuckov 
život a Krysa z pera obľúbeného a výnimočne nadaného spisovateľa, 
ktorý sa počas svojej plodnej kariéry k tejto kratšej literárnej forme 
opakovane vracia. Mnohé z jeho poviedok sa stali predlohou kulto
vých filmov. Ale ako hovorí Stephen King: „Filmy sú prchavé, zatiaľ čo 
knihy – teda tie dobré – sú na večné veky, alebo aspoň skoro.“

VYCHUTNAJTE SI NOVINKU  
OD MAJSTRA TRILEROV
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Historický 
román

Allison Patakiová

SISSI –  
OSAMELÁ CISÁROVNÁ
Preložila Tamara Chovanová 

V polovici 19. storočia sa vo vieden
ských sálach a dvoranách netancoval 
iba valčík a nepilo sa iba šampanské. 
Číhali v nich pokušenie, rivalita a vra
žedné intrigy. Sissi čelí novým nástra
hám a protivníkom, ktorí sa ju snažia 
zahnať do kúta. Obmedzovaná prís nym 
protokolom a búrlivým manželstvom 
nakoniec nachádza útechu na zámku 
pri Pešti. Práve tu bližšie spoznáva uhor
ského ministerského predsedu gró fa 
Andrássyho, do ktorého sa nechtiac za
ľúbi. Tragická správa však donúti Sissi 
opustiť bezpečné útočisko a vrátiť sa do Viedne – do sveta plného 
klebiet, závisti a žiaľu.
Sissi bojuje s protichodnou túžbou udržať rodinu pokope a po
trebou vymaniť sa z okov nešťastného manželstva. V čase rozpadá
vajúcich sa monarchií sa usiluje uplatniť si právo na trón po boku 
manžela, získať lásku svojho ľudu a zachrániť monarchiu. Dokáže 
však zachrániť samu seba?

POKRAČOVANIE PRÍBEHU  
JEDINEČNEJ PANOVNÍČKY
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Próza

Oľga Feldeková

MOŽNO SI ZATANCUJEME 
NA DRUHOM SVETE

Zbierka próz Oľgy Feldekovej je výbe
rom textov, ktoré publikovala v minu
losti či už knižne, alebo v časopisoch 
a dnešnému čitateľovi nie sú známe. 
Nadväzuje na knihy, ktoré už vo vyda
vateľstve IKAR vyšli: Kým som šťastný 
(2013) a Minútové romány (2018).
Okrem textov inšpirovaných detstvom 
na Orave tu čitateľ nájde spomienku 
na august 1968, na osemdesiate roky, 
ale aj na menej známe „pražské obdo
bie“ v deväťdesiatych rokoch.
Hoci je autorka populárna televízna 
humoristka, humor jej textov je plný 
nostalgie. A hoci detstvo a časť dospelého života prežila v komu
nizme, zachovala si až detsky slobodný pohľad na svet.
Feldeková čerpá inšpiráciu na rodnej Orave, podobne ako ju celý 
život čerpala maliarka Mária Medvecká. Spojenie jej textov s Med
veckej kresbami je prekvapujúco prirodzené. A čitateľ aj znalec 
maliarkinho diela azda ocení malé prekvapenie – portrét Oľgy Fel
dekovej ako dieťaťa.

VYCHUTNAJTE SI ZBIERKU PRÓZ 
OĽGY FELDEKOVEJ
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Román 
pre ženy

Táňa Keleová-Vasilková

OLÍVIA A ON

Olíviin život sa krásne naplnil. Okrem 
milovanej hudby sa súčasťou jej dní 
stala Sofia, stará pani, ktorú si nesmier
ne obľúbila, a Oliver. Vhupol do jej ži
vota nečakane... a rovnako nečakane 
ju jeho prítomnosť hreje a teší. Srdce 
má plné lásky. Vďaka týmto dvom ľu
dom sa jej ľahšie znášajú problémy 
doma, ktoré nemajú konca. Ale v živo
te je máločo jednoduché. Strata a bo
lesť si k nám zakaždým nájdu cestu. 
Neobídu ani Olíviu... Ako si s tým všet
kým poradí? Našťastie život nielen be
rie, ale aj dáva, a tak Olívia stretáva 
na svojej ceste nových ľudí, ktorí liečia 
jej ubolenú dušu a vrátia jej na tvár úsmev.
A teraz vám niečo prezradím. Keď som dopísala Olíviu, zostalo mi 
za ňou smutno. Obľúbila som si ju a niečím mi bola veľmi blízka... 
Rozprávala som sa o svojich pocitoch s manželom a on mi okam
žite, bez zaváhania povedal, že sa s ňou predsa nemusím rozlúčiť, 
môžem písať ďalej... A mal pravdu.
Pekné čítanie, moji milí. Dúfam, že pokračovanie Olíviinho života 
vás poteší. Mňa písanie tešilo, a veľmi. Táňa KeleováVasilková

POKRAČOVANIE OBĽÚBENÉHO 
ROMÁNU OLÍVIA
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Fauna

Joy Adamson

ZRODENÁ PRE SLOBODU
Preložil Andrej Chovan

Ubehlo viac než päťdesiat rokov, odke
dy Joy Adamson prvýkrát vyrozprávala 
jedinečný príbeh levice Elsy. Zachránila 
ju ešte ako osirelé mláďa a vychovala 
v rezervácii v Keni, kde sa s manželom 
starala aj o ďalšie zvieratá v núdzi. 
Elsa však bola od začiatku zrodená pre 
slobodu, a tak Joy čelila ťažkému, no 
správnemu rozhodnutiu. Len čo levica 
dorástla a bola schopná sama si uloviť 
potravu, nič nestálo v ceste jej návratu 
do divočiny. Rozprávanie je zároveň 
fascinujúcim príspevkom do skúmania 
psychológie zvierat a je pretkané vese
lými i smutnými zážitkami. Elsina inteligencia, pôsobivé sebaovlá
danie a emočné schopnosti ďaleko presahujú obraz tvora, ktorý je 
vnímaný ako jeden z najnebezpečnejších predátorov.

JOY ADAMSON bola priekopníčka v oblasti ochrany prírody, umelkyňa a autor
ka románu Born Free, v ktorom opísala svoje zážitky s výchovou a so starostlivos
ťou o levie mláďa menom Elsa. Príbeh, ktorý očaril milióny ľudí po celom svete, 
preslávila aj filmová podoba Volanie divočiny (1966) v hlavnej úlohe s Virginiou 
McKennovou.
Zrodená pre slobodu predstavuje súhrnné vydanie pôvodného diela a jeho dvoch 
pokračovaní Living Free a Forever Free.
Spolu s manželom Georgeom, ktorý patril k hlavným strážcom zveri v obrovskej 
severovýchodnej provincii Kene, založili jednu z prvých nadácií na ochranu di
vých zvierat.

PRÍBEH LEVICE Z KULTOVÉHO 
FILMU VOLANIE DIVOČINY
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Erotický 
román

Vi Keelandová

LETNÝ NÁVRH
Preložila Andrea Vargovčíková

S Maxom sme sa spoznali na rande na
slepo. Očaril ma šarmom a vtipom. A tie 
jamky na lícach! Presne takéto rozptý
lenie som po rozchode potrebovala. 
Nadšenie však trvalo len do chvíle, keď 
sa uprostred konverzácie dostavil ten 
pravý. Ukázalo sa, že si ma len náho
dou všimol v podniku, kde som čakala 
na spoločnosť, a využil to. Neviete si 
predstaviť to sklamanie! Pred odcho
dom mi dal lístok na hokejový zápas, 
keby mi vraj dohodnuté rande nevyšlo. 
Hodila som vstupenku do kabelky a po
kúsila sa dať tomu druhému nešťastní
kovi šancu. Márne. Cestou domov som teda zašla na zápas. Nikto 
si však ku mne neprisadol. Ďalšie sklamanie. Tesne pred koncom 
tretiny však jeden z tímov skóroval a celá aréna vyskočila od rados
ti. Kamera nasnímala tvár vysmiateho hokejistu. Stuhla som. 
Uhádli ste – spoznala som ho podľa jamiek na lícach. Nuž a takto 
sa začalo moje dobrodružstvo s Maxom Yearwoodom. Navrhol mi, 
aby sme spolu strávili leto a užili si. Dobrý plán, však? Lenže viete, 
čo sa hovorí o plánoch…

DOČASNÝ VZŤAH?
ASPOŇ V TOM MAJÚ JASNO
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Motorizmus

Bruce Jones

FORMULA 1 – LEGENDÁRNE OKRUHY
26 okruhov F1 zo satelitných fotografií
Preložil Igor Otčenáš

Táto unikátna publikácia plná satelitných fotografií s vysokým roz
líšením od spoločnosti Google Earth je fascinujúcim vizuálnym 
sprievodcom po dvadsiatich šiestich súčasných i klasických prete
kárskych tratiach F1 na všetkých kontinentoch. V neuveriteľných 
detailoch mapuje legendárne okruhy, ich históriu, pamätné prete
ky a prináša profily pilotov. Tí na nich dosiahli svoje najväčšie úspe
chy a prežili aj nezabudnuteľné momenty, ktoré ich definovali: 
súperenie, kontroverzie či veľkolepé jazdecké výsledky.

NAJZNÁMEJŠIE OKRUHY  
FORMULY 1
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Životný štýl

Jasmína Houdek,  
Pavel Houdek

MODERNÁ SEBAOBRANA
Preložila Miriam Ghaniová

Stretli ste sa niekedy so sexuálnym obťa
žovaním? Čelili ste sexistickým vtipom 
alebo nevhodným narážkam svojho 
šéfa? Boli ste svedkami útokov či urá
žok, a predsa ste nedokázali zasiahnuť? 
Zrejme každý z vás sa už stretol s urči
tou formou násilia alebo obťažovania. 
Možno ste zamrzli, stratili reč, prípad
ne ste sa len donútili k úškrnu. Práve 
preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, nav
števuje kurzy sebaobrany – aby v ta
kýchto situáciách vedeli reagovať. Fy
zicky. Ale nácvik kopancov do citlivých 
miest je len veľmi malá časť skutočnej sebaobrany. Tá sa začína 
oveľa skôr, než na vás niekto zaútočí – v ideálnom prípade útočník 
skončí skôr, než vôbec začne. Dobrá sebaobrana vás teda v prvom 
rade naučí, ako sa do takejto situácie vôbec nedostať.
Manželia Jasmína a Pavel Houdek sumarizujú vo svojej knihe naj
bežnejšie situácie, s ktorými sa stretli jednak osobne a jednak pro
stredníctvom širokého spektra svojich známych a študentov. Popri
tom poradia, ako „čítať“ nebezpečné prostredie, ako sa nepoddať 
vlastnému strachu a v pokoji konať ešte predtým, než vôbec k agre
sii dôjde. Nečakajte, kým konflikt zaklope na vaše dvere. Je načase 
povedať si „Dosť!“

MODERNÁ SEBAOBRANA NIE JE 
TRÉNING, JE TO ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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Životný štýl Ekológia

Bill Gates

AKO PREDÍSŤ  
ĎALŠEJ PANDÉMII
Preložila Zora Ličková

Hoci pandémia ochorenia COVID19 
ani zďaleka nie je za nami a vlády na 
celom svete sa stále vyrovnávajú s jej 
následkami, súbežne riešia otázku, čo 
bude ďalej. Ako zabránime tomu, aby 
nejaká iná pandémia nezahubila milió
ny ľudí a nezdevastovala svetovú ekono
miku? Môžeme dúfať, že sa to podarí?
Bill Gates verí v kladnú odpoveď a v tej
to knihe jasne a presvedčivo argumen
tuje, prečo je to možné. Dôvodí, že svet 
by sa mal poučiť z ochorenia COVID19 
a vysvetľuje, čo každý z nás môže uro
biť pre to, aby zažehnal podobnú katastrofu. V prvej časti sa snaží 
čitateľovi predostrieť vedecký pohľad na infekčné choroby, pričom 
vychádza zo spoločnej poznatkovej bázy popredných svetových od
borníkov, ako aj z vlastných skúseností z boja so smrteľnými choro
bami v rámci Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov. V ďalších čas
tiach ukazuje, ako môžu národy sveta vďaka vzájomnej spolupráci 
a v súčinnosti so súkromným sektorom nielenže odvrátiť podobnú 
pohromu, ale postupne eliminovať všetky respiračné ochorenia vrá
tane chrípky.
Táto kniha predstavuje nesmierne pôsobivý, ucelený a závažný apel 
z pera jedného z najvýznamnejších a najefektívnejších mysliteľov 
a aktivistov našej doby.

Zostavila  
Greta Thunberg

VEĽKÁ KNIHA  
O KLÍME
Preložili Marína Terenová,  
Darina Gyurkovicsová

Je neskoro? Pre niektoré druhy 
rastlín a živočíchov už áno. Po
starali sme sa o to. Zaistiť bez
pečnú budúcnosť pre život na 
Zemi znie ako nemožná úloha. 
Konať je nutné v takom rozsahu 
a tak rýchlo, ako svet ešte nevi
del. Čelíme  obrovským a moc
ným silám – nielen ropným 
mag nátom a vládam, ale aj sa
motnému meniacemu sa klima
tickému systému. Čas hrá proti nám. Nádej na zmenu však nie je 
stratená. Geofyzici, matematici, oceánografi, me teorológovia, inži
nieri či ekonómovia na celom svete využívajú svoje odborné znalos
ti na to, aby porozumeli kríze, ktorej čelíme. Greta Thunberg vytvo
rila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám 
tieto vedomosti sprostredkovala. Spolu odhaľujú „zelené“ podvody 
na celom svete a vysvetľujú, ako veľmi sme udržiavaní v nevedo
mosti. Keď získame úplný obraz, budeme môcť konať. Ak štrajk 
školáčky dokázal podnietiť protesty na celom svete, akú silu potom 
môžeme mať my všetci spoločne?
Žijeme v najrozhodujúcejšom období ľudských dejín a môžeme do
siahnuť nemožné. No musíme to byť my a musí to byť teraz.

ČO MÔŽEME SPRAVIŤ, ABY SME 
SA VYHLI ĎALŠEJ KATASTROFE?

TOTO JE TEN NAJVÄČŠÍ  
PRÍBEH NA SVETE
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Psychológia
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Kolektív

AKO FUNGUJE 
PSYCHOLÓGIA
Preložil Róbert Hrebíček

Ako si môžete pretvoriť 
mozog, aby ste sa učili 
efektívnejšie? Ktoré me
tódy znižujú napätie 
pri rokovaniach? Aké 
psychologické triky 
 používajú zadávatelia 
reklám, aby vás pre
svedčili, že si máte 
kúpiť ich výrobky?
Naučte sa, ako možno 
psychológiu aplikovať 
na situácie zo skutoč
ného života od diania na pracovisku až po komunikáciu na športo
visku. Využívajte fungovanie ľudskej mysle, zistite, čo sa v nej môže 
pokaziť, a spoznajte mnohé dostupné formy liečby. Kniha Ako fungu
je psychológia je plná fascinujúcich faktov a prináša jasné, ľahko 
pochopiteľné grafické údaje. Vysvetlí vám všetko, čo potrebujete ve
dieť o tom, ako v skutočnom svete myslíte, cítite a konáte. V publiká
cii sú vedecké poznatky doplnené užitočnými názornými ilustráciami 
a infografikami.
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História

David Stuttard

HISTÓRIA STAROVEKÉHO 
GRÉCKA V 50 ŽIVOTOCH
Preložil Róbert Hrebíček

V tomto originálnom prístupe k dejinám 
starovekého Grécka autor utkal pôsobi
vé rozprávanie zo životov päťdesiatich 
najpozoruhodnejších a najvplyvnejších 
postáv gréckeho sveta – od raných ty
ranov Peisistrata a Polykrata zo Samu 
cez počiatky demokracie za Kleisthena 
a vzostup Macedónie za Filipa II. Mace
dónskeho a Alexandra III. Veľkého až 
po konečný úpadok gréckeho sveta 
v čase, keď sa k moci dostal Rím. Okrem 
osobností ako Herodotos či Alexander 
Veľký, ktoré poznajú už žiaci základnej 
školy, sa stretávame aj s menej známymi, ako napríklad Demetrios 
a Alelles. Zaujímavé a čitateľsky príťažlivé je zvýraznené meno osob
nosti, s ktorou sa daná osoba stretla a ktorej je v publikácii venovaný 
životopis. Vďaka tomu lepšie pochopíme dejinné súvislosti.
Kniha je určená pre milovníkov antiky a mala by byť súčasťou každej 
školskej knižnice od základných škôl až po vysoké školy humanitného 
zamerania. Kompletnému prehľadu a novému netradičnému prepo
jeniu dejín sa poteší aj odborník na problematiku antického Grécka.

NETRADIČNÝ POHĽAD  
NA HISTÓRIU GRÉCKA
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R. A. Salvatore a Erika Lewis

FARBA DRAKOV
Preložila Jana Seichertová

Maggie bola najdúch, ktorého sa pred 
mnohými rokmi ujal tulák Xavier, sa
mozvaný kúzelník. Len čo vyrástla, za
čala mu asistovať na predstave niach. 
Sama však žiadne kúzla neovládala. 
Pomáhala mu s rekvizitami a obchá
dzala divákov s plechovkou v nádeji, že 
do nej hodia zopár drobných. Počas 
jedného večera sa Xavierovi podarí ne
vídaný kúsok, oživí zajaca, ale nik okrem 
Maggie netuší, že to ona má zázrak 
na svedomí. Lúč mesačného svetla, zá
blesk plameňa, rýchle tanečné kroky – 
toto všetko stačí na prebudenie Maggi
ných výnimočných schopností. Lenže ako sa jej to vlastne podarilo? 
Nemá nikoho, kto by ju naučil schopnosti správne využívať, a tak 
sa radšej drží v ústraní. Jedného dňa stretne  Griffina, chlapca ne
urodzeného pôvodu, ktorý vie len jedno – zabíjať drakov. Obrovské 
zvieratá s tesákmi ako dýky a s hadími chvostmi prerastenými smr
tiacimi hrotmi sužovali krajinu odnepamäti. Ich stretnutie tak spus
tí sled udalostí, ktoré jej celkom zmenia život a zároveň osud celé
ho kráľovstva.
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OBJAVTE PRÍBEH MAGGIE  
A JEJ ČAROVNÝCH SCHOPNOSTÍ
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B. B. Alston

AMARI A VEĽKÝ SÚBOJ
Preložila Mariana Olšiaková

Po záchrane brata aj celého nadpriro
dzeného sveta sa Amari Petersová ná
dejala, že prvé leto na pozícii junior 
agentky zvládne ľavou zadnou. Nový 
predseda však nastolí prísne a desivé 
protičarodejnícke pravidlá a medzi ju
nior agentmi sa rozpúta súperenie. Zá
roveň sa stav Amarinho za kliateho bra
ta Quintona zhorší a Amari je jasné, že 
sa nebude nudiť. Preto odmietne ponu
ku utajenej Ligy čarodejníkov stať sa 
vodkyňou. Už beztak má veľa starostí!
Amarino odmietnutie však vytvorí príle
žitosť pre čarodejníka, ktorý má s ligou 
nekalé plány. Táto výzva rozpúta veľký súboj – hru, v ktorej sa roz
hodne, kto sa stane nástupcom Nočných bratov a spečatí osud ča
rodejníctva. Veľký súboj je záhadná a smrteľne nebezpečná hra. 
Amari by sa najradšej vzdala, ale ako by to mohla urobiť,  keď jej 
víťazstvo by okrem iných magických výhod znamenalo aj poslednú 
nádej pre Quintona?
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VEKOVÉ KATEGÓRIE!
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TrilerKlasická 
detektívka

Amy McCulloch

V ZÓNE SMRTI
Preložila Nina Mikušová

Mladá novinárka a amatérska horolez
kyňa Cecily Wong sa spolu so skupinou 
skúsených horolezcov vydáva do Hi
malájí – má tam podniknúť svoj dote
raz najnebezpečnejší výstup na ôsmu 
najvyššiu horu sveta Manaslu. Jej am
bíciou je získať interview od slávneho 
horolezca Charlesa McVeigha, ktorý 
chce výstupom na túto horu úspešne 
zavŕšiť pokus o zdolanie štrnástich osem
tisícoviek za jediný kalendárny rok, na
vyše bez prídavného kyslíka. Cecily, 
ktorá na dosiahnutie svojho cieľa obe
tovala vzťah s priateľom aj úspory, si 
uvedomuje, že podobná šanca sa jej tak skoro nenaskytne. Úspech 
by znamenal prelom v jej kariére, no ak sa jej nepodarí získať 
od McVeigha exkluzívny rozhovor, zlyhá na celej čiare – v práci 
i v celom svojom živote. Keď však jeden z horolezcov zahynie na
oko nešťastnou náhodou, Cecily sa začne obávať, že ich expedícii 
hrozí nebezpečenstvo. A keď príde o život ďalšia horolezkyňa, je už 
príliš neskoro na návrat. Mladá žena, uväznená na nebezpečnej 
hore v jednej z najodľahlejších končín sveta, bude musieť zviesť nie
len boj s prírodnými živlami, ale aj s neľútostným vrahom, ktorý si 
vyberá jednu obeť za druhou...

Tom Mead

SMRŤ A KÚZELNÍK
Preložila Zuzana Greksáková

Londýn 1936. Keď gazdiná Olive Turne
rová nájde svojho zamestnávateľa – po
predného rakúskeho psychiatra doktora 
Reesa – mŕtveho v zamknutej pra cov
ni, inšpektor Flint zo Scotland Yardu si 
uvedomí, že bude potrebovať pomoc 
svojho dávneho priateľa Josepha Spec
tora, kúzelníka s výnimočným talentom 
riešiť nevysvetliteľné záhady. Spolu vy
počúvajú pestrý rad podozrivých – dok 
torových pacientov a členov jeho domác
nosti –, odhaľujú ich temné tajomstvá 
a snažia sa prísť na motív ohavného 
činu. Keď však dôjde ku krádeži vzácne
ho obrazu a k ďalšej vražde v uzavretom výťahu, obaja pochopia, že 
páchateľa musia vypátrať čo najskôr.

Britský autor TOM MEAD sa zapísal do povedomia čitateľov skvelými povied
kami s kriminálnou zápletkou. Smrť a kúzelník je jeho debutový román a záro
veň prvá časť pripravovanej série detektívok s kúzelníkom a vyšetrovateľom 
Josephom Spectorom.

MRAZIVÝ TRILER Z HIMALÁJÍ, 
Z KTORÉHO SA VÁM ZAKRÚTI 
HLAVA!

NAPÍNAVÝ PRÍPAD VRAŽDY 
V ZAMKNUTEJ MIESTNOSTI
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Erica Ruth Neubauer

VRAŽDA V MENA HOUSE
Preložila Barbora Andrezálová

Píše sa rok 1926 a mladá vdova Jane 
Wunderlyová sa vyberie s tetou Millie 
na dovolenku do Egypta. Hoci by jej teta 
rada našla nápadníka, nezávislá Jane 
javí väčší záujem o pyramídy v Gíze než 
o dvorenie šarmantných cudzincov. Na
priek tomu sa nevyhne spoločnosti prí
ťažlivého pána Redversa, na ktorom jej 
však čosi nesedí. A nielen na ňom. Zdá 
sa, že viacerí hostia v hoteli Mena House 
čosi skrývajú.
Patrí k nim aj očarujúca Anna Stainto
nová, ktorá dáva jasne najavo, že sa 
s nikým nemieni deliť o obdiv a miesto 
na výslní – a najmä nie s Jane. Tá na seba nechtiac strhne všetku 
pozornosť v okamihu, keď sa ocitne nad mŕtvym telom svojej sa
mozvanej rivalky.
Odrazu je v stávke nielen Janina povesť, ale aj život. Zákony cudzej 
krajiny sú neúprosné a mladá Američanka musí dokázať, že je ne
vinná. Miestna polícia sa s vyšetrovaním neponáhľa, a tak sa 
Jane rozhodne na vlastnú päsť vypátrať, kto by mohol mať motív 
na spáchanie takej brutálnej vraždy. Môže sa spoľahnúť na záhad
ného pána Redversa, ktorý má akosi priveľa tajomstiev? Jane si 
tým vôbec nie je istá, no nesmie váhať pridlho, pretože počet obetí 
v hoteli stúpa ako púštna horúčava...

Agatha Christie

SMRŤ PANI McGINTYOVEJ
Preložila Alena Redlingerová

Tichou dedinkou Broadhinny na maleb
nom anglickom vidieku otrasie surová 
vražda: starú upratovačku McGintyovú 
ktosi zniesol zo sveta silným úderom 
do tyla. Podozrenie ihneď padne na jej 
podnájomníka Jamesa Bentleyho, ču
dáckeho mladého muža bez prostried
kov. Súd Bentleyho uzná vinným, no in
špektor Spence má napriek tomu veľké 
pochybnosti o jeho vine, a tak sa s pros
bou o pomoc obráti na svojho staré 
ho priateľa, súkromného detektíva Her
cula Poirota na dôchodku. Len čo sa 
Poirot oboznámi s prípadom, rozhodne 
sa stoj čo stoj zabrániť poprave nevinného človeka a vypátrať sku
točného vraha. Netuší však, že tým sa aj jeho život ocitol vo vážnom 
ohrození...

V TIENI PALIEM ČÍHA NA HOSTÍ 
NEBEZPEČENSTVO...

RAFINOVANÝ PRÍBEH  
S MNOŽSTVOM PODOZRIVÝCH
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Medicína Flóra

Maria Trebenová

ŽENSKÉ CHOROBY
predchádzanie •  
poznávanie • liečenie
Preložila Henrieta Hatalová

Maria Trebenová, svetoznáma prie
kopníčka bylinnej liečby, sa tentoraz 
pustila do boja so špecifickými žen
skými ochoreniami. V jej knihe Žen
ské choroby, ktorá je po prvý raz 
preložená do slovenčiny, nájdete 
všetko, čo potrebujete vedieť o lieči
vých rastlinách i o tom, ako sa dajú 
správne využiť pri liečbe ochorenia 
prsníkov, ženských pohlavných orgá
nov, močového me chúra a pod. Zá
roveň sa s vami podelí o zoznam 
naj dôležitejších bylín, ktoré by ste mali poznať, a o všeobecné tipy, 
ako predchádzať chorobám. A to všetko bez chémie, len s pomo
cou darov prírody!

V knihe nájdete:
• Prehľad ženských chorôb a ako ich liečiť.
• Všetko, čo potrebujete vedieť o liečivých rastlinách.
• Zoznam najdôležitejších bylín Marie Trebenovej.
• Všeobecné tipy, ako predchádzať chorobám.

Iveta  
Henzelyová

ROK  
BYLINKÁRA

Nová kniha známej 
slovenskej bylinkárky 
Ivety Henzelyovej vás 
opäť uchváti svojím 
vzhľadom a nahroma
denými znalosťami.
Je načase hlbšie sa 
ponoriť do nádherné
ho zeleného sveta 
rastlín, do sveta vašej 
duše, a odkryť tajom
né zákonitosti, ktoré 
ovplyvňujú všetko oko
lo vás. Nestačí len spoznávať účinné látky a sucho memorovať abe
cedu bylinkára. Musíte preniknúť do samotnej podstaty rastlinnej 
bytosti, ktorá vám odhalí tajomstvá univerza a všetkého živého na 
planéte. Rok bylinkára vás prevedie kolobehom roka a ukáže vám 
súvislosti medzi ročnými obdobiami, mýtami a zvyklosťami. Zistíte, 
ako prírodné cykly vnímali predkovia a prečo je také dôležité vrátiť 
sa späť k tradícii. Z európskeho prostredia vás zavedie aj do ďale
kej Číny, v ktorej si môžete rozšíriť svoje obzory o čínsku medicínu. 

Pretože ak chcete porozumieť prírode, jednotli
vé poznatky musíte vnímať v súvislostiach.

ZATOČTE S CHOROBAMI  
POMOCOU LIEČIVÝCH RASTLÍN!

VSTÚPTE DO SVETA RASTLÍN 
A ONY SA VÁM ODVĎAČIA



27 EDIČNÝ PROGRAM MAREC 2023

Cena: 19,90 €
Vyšlo: 7. 2. 2023
ISBN: 978-80-551-8417-3
Formát: 170 × 230mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: AJNA
Vydanie: prvé

Záhady

Eric Chaline

MAGICKÉ SYMBOLY
Lexikón s viac ako
500 znakmi a symbolmi
Preložila Tatiana Langová

Kniha objasňuje symboly z his
tórie, umenia a kultúry dešif
rovaním symboliky a odhaľo
vaním historického pozadia 
i významu daného symbolu. 
Hlavné oblasti astrológie 
a kozmológie sú zoradené 
podľa tém: prírodný svet, sta
rovek a mytológia, nábožen
stvá, kultúry a tajné spoloč
nosti, mágia a čarodejníctvo, 
satanizmus a démonológia, 
ale aj matematika, alchýmia a veda. Tento fascinujúci sprievodca 
dešifrovaním umožňuje lepšie pochopiť tajný jazyk znakov a sym
bolov a je jedinečným zdrojom informácií pre nadšencov okultiz
mu. Ilustrácie majú silnú symboliku a siahajú od mýtov a legiend 
starovekého sveta až po ikony používané v modernom nábožen
stve a vo vede.
Kniha je napísaná vecne a zároveň pútavo. Jednotlivé témy koreš
pondujú so záujmami mladšej (runy Vikingov, okultizmus) i staršej 
generácie (egyptské hieroglyfy, klinové písmo Mezopotámie, zna
menia v horoskopoch). Publikácia je na Slovensku jedinečná, kniha 
na podobnú tému vyšla naposledy pred 30 rokmi.

OBJAVTE NAJVÝZNAMNEJŠIE 
SYMBOLY SVETA
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Záhady

Miloš Jesenský,  
Petr Koutský

NAJVÄČŠIE ZÁHADY 
A MYSTÉRIÁ 
SLOVENSKA 3

Magické predmety, bájne 
bytosti, tajomné miesta 
a záhady krvavej histórie 
nášho územia
Slovensko je plné záhad. Tajomné 
miesta s nevysvetliteľnými úkazmi, 
fragmenty krvavej histórie či zvesti 
o bájnych bytostiach a magických 
predmetoch predstavujú takmer 
nevyčerpateľný zdroj tajomstiev. 
Tušili ste, že na našom území sa ke
dysi mohli pohybovať vlkolaci? Ale
bo že v Urbanovej veži v Košiciach dodnes máme ducha? Prečítajte 
si o ďalších fascinujúcich a neobjasnených záhadách, ktoré mno
hým nedávajú spávať a nútia ich vracať sa na miesta, na ktorých 
zažili čosi nepochopiteľné. Autori Miloš Jesenský a Petr Koutský 
vás presvedčia o tom, že aj v naoko prebádanom svete je stále čo 
objavovať.

ODHAĽTE  ZÁHADY KRVAVEJ 
HISTÓRIE SLOVENSKA
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Young  
adult

Jennifer L. Armentrout

ZOSTAŇ SO MNOU
Preložila Andrea Vargovčíková

Calla má dvadsaťjeden rokov, ale veľa 
radosti si neužila. Ešte ju nik nepoboz
kal, nikdy nevidela oceán, ani raz nebo
la v zábavnom parku. Ako dieťa však 
zažila to, čo by dieťa zažiť nemalo. Do
teraz má na duši jazvy, ktoré na nej za
nechal život s matkou závislou od liekov 
a alkoholu, a tajomstvá, ktoré nepre
zradila ani priateľom na univerzite.
Calla si dáva dokopy vlastný život, keď 
zistí, že mama jej ukradla peniaze na 
štúdium a zanechala jej dlhy na kredit
nej karte. Neostáva jej tak nič iné, ako 
sa vrátiť do malého mesta, do ktorého 
už nikdy nechcela vkročiť, a problém vyriešiť. Samozrejme, mamu 
v jej podniku nenájde. Za barom namiesto nej obsluhuje istý Jack
son James.
Príťažlivý Jax sa od Cally nepohne ani na krok, zamestná ju a po
máha jej s pátraním po mame. A pohľadom jej naznačuje, že by 
rád robil viac... Calla si však hocikoho nepustí k telu, najmä ak ju 
dobieha minulosť a musí čeliť vyhrážkam nebezpečných osôb, aby 
im vydala matku.
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NOVÝ PRÍBEH Z PERA  
JENNIFER L. ARMENTROUT!
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Pre deti  
od 10 rokov

Kniha Prečo? Oceány 
 odpovedá na všemožné 
otázky zvedavých detských 
čitateľov o moriach, oceá
noch aj o živote v nich. 
Deti sa v nej dozvedia, 
prečo je oceán modrý, aký 
je hlboký, ako vzniká morská pena aj či ryby v noci spávajú. Je plná 
úžasných fotografií a fascinujúcich informácií o našej planéte 
a o tom, ako sa o ňu a všetky jej morské systémy môžeme čo naj
lepšie starať.

FANTASTICKÉ FAKTY O MODREJ 
PLANÉTE PRE ZVEDAVCOV!

PREČO? OCEÁNY

Brilantné odpovede 
na zvedavé otázky
Preložil Milan Thurzo
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Vieš na mape nájsť Červené more, Čierne more a Žlté more? Vieš, 
čím sa odlišuje púšť Gobi od Sahary? Rozoznáš od seba vlajky No
vého Zélandu a Austrálie? Spoznáš hlavné mestá podľa najznámej
ších monumentov a stavieb? Nie? Potom je táto kniha práve pre 
teba. Prečítaj si zaujímavé fakty, preštuduj viac ako 50 zaujíma
vých obrázkových kvízov a otestuj sa na úrovniach začiatočník, po
kročilý a génius.

S ENCYKLOPÉDIOU KVÍZOV ZEM 
SA DOZVIEŠ VEĽA NOVÉHO!

ENCYKLOPÉDIA 
KVÍZOV
ZEM

Kniha faktov,  
kuriozít a kvízov
Preložili Mariana Hyžná
a Matúš Hyžný

STE PRIPRAVENÍ  
NA BEŠTIÁLNE PREKVAPENIE?
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Jack Meggitt-Phillips,
ilustrovala Isabelle Follath

BEŠTIA A BETHANY 3:
Beštiin boj
Preložila Oľga Kralovičová

Tretia časť strašidelného príbehu, 
ktorý by mal byť na zozname 
prianí každej príšerky
Večne hladná beštia, ktorá si chcela 
počas bláznivého predstavenia opäť 
naplniť brucho, sa po prehratom boji 
ocitla v nepreniknuteľnej laserovej 
kliet  ke na tajnom ostrove, odkiaľ  
už ne môže nikomu ublížiť. Ebenezer 
a Bethany si vďaka tomu konečne vy
dýchnu a pokračujú v konaní dobrých 
skutkov – aj keď je otázne, či sa im 
v tom darí. Keď však vyjde najavo, že beštia stratila pamäť, a Doro
ta tvrdí, že už nie je nebezpečná, agenti ju vrátia do Ebenezerovho 
a Bethaninho domu. Je možné, že beštia sa napravila? Alebo jej 
dobrému správaniu nemožno veriť a spriada ďalší podlý plán?
Inteligentný, vtipný a originálny príbeh o priateľstve a o tom, aké 
dôležité je postaviť sa tyranom.
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David Lindo,
ilustrovala  
Claire McElfatrick

TAJOMSTVÁ 
VTÁKOV
Preložila Natália Lipová

Papagáje, kolibríky, orly 
a mnohé iné vtáky putujú 
po stránkach tejto fareb
nej knihy, aby mladým 
nadšencom prírody po
mohli spoznať fascinujúci 
svet vtákov. Objavia pre
kvapujúce obydlia a zvy
ky našich operených pria
teľov, ktorých nájdeme 
všade od zamrznutých 
polárnych oblastí až po púšte. Dozvedia sa, ako spolu vtáky komu
nikujú, čím sa živia, ako si nachádzajú partnerov a ako dokážu lie
tať. Nechýbajú rady, ako môžeme pomôcť chrániť vtáky a ich pri
rodzené prostredie.
Nádherne ilustrovaná kniha doplnená farebnými fotografiami vez
me deti na fascinujúcu cestu a ukáže im, aké sú vtáky úžasné, čo 
robia pre našu planétu a ako im môžeme pomôcť.
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Konečne je leto! Pre desaťročnú Moniku Winterovú, ktorú kamaráti 
a známi nenazvú inak ako Mo, a jej nerozlučného priateľa a obľú
beného poníka Princa budú tieto prázdniny nezabudnuteľné: spo
ločne budú viesť školu pre poníky. S nadšením sa pustia do výcviku 
v žrebčíne, ktorý patrí k farme jej rodičov. Namiesto biológie či 
geografie sú v rozvrhu zábavné jazdecké hry a beh cez prekážky. 
Je to síce veľmi náročná a zodpovedná úloha, no Mo sa už nevie 
dočkať zážitkov a jázd po lúkach v okolí. Zrazu sa však objaví ne
známe dievča, ktoré má veľké tajomstvo a zdá sa, že bude súrne 
potrebovať pomoc. Aké šťastie, že Mo a Princ sú nablízku!
Príbeh o poníkoch, živote v žrebčíne a priateľstve je obohatený o mi
lé ilustrácie uznávanej nemeckej ilustrátorky Nadine Reitzovej.

ROZBEHNITE SA S PONÍKMI 
V ÚSTRETY DOBRODRUŽSTVÁM!

Anne Wolff, 
ilustrovala Nadina Reitz

ŠKOLA PRE PONÍKY 1:
Tajomstvo záhadnej 
jazdkyne
Preložila Denisa Stareková
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Pre deti od 
18 mesiacov

Robert Starling

DRÁČIK, NEKLAM! Preložila Veronika Lašová

Rúfus je milý dráčik, ale občas nehovorí pravdu, Keď jedného dňa 
rozbije výklad na pekárni a neprizná sa, padne vina na jeho kama
ráta. Rúfusa to veľmi zarmúti. Nazbiera odvahu, aby sa priznal?
Nový veselý a výchovný príbeh s dráčikom Rúfusom sa tentoraz za
meriava na problém klamstva u detí. Vďaka jednoduchej a jedno
značnej konverzácii zvieratiek sa deti naučia, prečo netreba klamať, 

ako klamstvu predchádzať a čo robiť, ak sa ná
hodou niekedy dostanú do rovnakej situácie ako 
nezbed ný Rúfus.

RÚFUS JE MILÝ DRÁČIK,  
ALE OBČAS NEHOVORÍ PRAVDU

NÁDHERNE ILUSTROVANÁ  
POCTA LESU A LÁSKE K PRÍRODE
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Ilustroval Daniel Howarth

PREČO ĽÚBIM LES Preložila Lucia Alakšová

Prečo ľúbim les je čarovné knižné vyznanie lásky k prírode a lesu. 
Milé ilustrácie so zvieratkami malých čitateľov a ich rodičov inšpi
rujú k plnohodnotnému tráveniu času v prírode. V jednotlivých vy
znaniach sa ukrývajú odpovede na to, prečo musíme lesy a prírodu 
ochraňovať a čím obohacujú náš život.
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