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Historický 
román

Historický 
román

Veronika Kolejáková
Jozef Koleják

SLOVANIA

Sirota Draha je krehké dievča, ktoré 
napriek nepriazni novej rodiny drží pri 
živote odvaha a doposiaľ nepreskúma
né liečiteľské schopnosti. Pri hľadaní 
seba samej ju okrem múdreho učiteľa 
sprevádza aj záhadný cudzinec, ktoré
ho zúboženého a vysileného náhodou 
objaví v lesoch. Príbeh Slovanov je za
sadený do obdobia dejín, v ktorom ešte 
neexistovali hranice súčasných štá tov. 
Každodenný život bol sprevádzaný za
budnutými rituálmi a fascinujú cou mys
tikou náboženstva spätého s divokou 
prírodou, temnými les mi, nedostupnými 
priesmykmi a jaskyňami. Ľudia na našom území sa podobne ako 
 hrdinovia románu museli naučiť sami rozhodovať o svojom osude. 
Nepriateľmi im mohli byť nielen barbarskí Avari, no aj tyrani zo su
sedného hradiska. Kmene však silné vedenie potrebovali a kto by 
nesiahol po moci, keď mu leží pri nohách?

Stephanie Storeyová

RAFFAEL, MALIAR V RÍME
Preložil Alojz Keníž

V románe Raffael, maliar v Ríme sa prí
beh tvorby stropu zobrazuje originál
nym spôso bom: očami Michelangelov
ho naj urputnej šieho rivala, mladého, 
krásneho, brilantné ho maliara dokona
losti Raf faela Santiho.
Raffael osirel v jedenástich rokoch. Roz
ho dol sa, že dodrží sľub, ktorý dal otco
vi na smrteľnej posteli, a stane sa naj
väčším umelcom v dejinách. Lenže stať 
sa najlepším znamená poraziť geniá
lneho sochá ra, tvorcu Dávida Miche
langela Buonarrot iho. Pápež Július II. 
povolá oboch umelcov do Ríma a tým 
podnieti ich húževnaté súperenie. Michelangelo maľuje strop v Six 
tínskej kapln ke a Raffael zdobí pápežove súkromné apartmány.  
V maľbe sa usiluje o dokonalosť a zápasí s vlastným nepokojným 
vnútrom, so zúfalou ctižiadosťou, s paralyzujúcim strachom z nedo
konalosti aj nevyhnutnou sa motou. Na tejto púti sa spriaha s kardi
nálmi, túla sa po ruinách starovekého Ríma a za miluje sa do peká
rovej dcéry, ktorá si zarába ako prostitútka a stáva sa jeho múzou.
Kniha Raffael, maliar v Ríme je zasadená do pestrého prostredia, 

oživená zaujíma vými postavami a vyznačuje sa fasci
nujúcim de jom, v ktorom sugestívne ožívajú títo 
dvaja renesanční majstri a bok po boku kráčajú 
temnými sieňami Vatikánu.
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PRÍBEH O STRACHU,  
NÁDEJI AJ HĽADANÍ LÁSKY

PODARÍ SA RAFFAELOVI VYJSŤ 
Z TIEŇA SVOJHO NAJVÄČŠIEHO 
SÚPERA?
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Severské 
krimi

Cilla a Rolf Börjlindovci

MRAZIVÉ ZLATO
Preložila Mária Bratová

V Arjeplogských horách na severe Švéd
ska nájdu v roztápajúcom sa ľadovci 
mŕtvolu zavraždeného muža. Vyšetre
nie prípadu pridelia Olivii Rönningovej. 
Vrtuľník, ktorý ju má priviezť na miesto, 
sa však zrúti a pilot utrpí vážne zrane
nia. Olivia sa v búrke vydá hľadať po
moc. Netuší, že do nehostinných hôr sa 
vybrali aj iní ľudia, ibaže s úplne odliš
ným zámerom. Vyšetrovateľ Tom Stilton 
sa dozvie o Oliviinej nehode a rozhodne 
sa vrátiť z Thajska, aby jej pomohol. 
Spojí sa s penzionovanou komisárkou 
Mette Olsäterovou a spoločnými silami 
sa pustia do zisťovania identity mŕtveho tela v Arjeplogu. Vyšetrova
nie sa však komplikuje, presiahne hranice štátu a nitky prípadu vedú 
do Gambie, kam sa Tom vyberie s priateľom Abbasom. Teraz už ide 
o život aj im. Vyšetrovací tím spoločnými silami odhaľuje, že zavraž
dený muž v horách je obeť záhadného zmiznutia, ktorého korene 
siahajú do polovice dvadsiateho storočia.
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OBĽÚBENÁ DVOJICA  
DETEKTÍVOV RIEŠI ĎALŠÍ  
PRÍPAD
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Triler

Samantha M. Bailey

ŽENA NA HRANE
Preložila Miriam Ghaniová

Morgan Kincaidová je na ceste domov 
z práce, keď jej cudzia žena na nástupi
šti vloží do náručia dieťa a bez varova
nia skočí pod vlak. Morgan nikdy pred
tým tú ženu nevidela a nechápe, prečo 
by sa matka vzdala svojho dieťaťa a za
bila sa. Mätie ju aj čosi iné, odkiaľ tá 
žena poznala jej meno. Na výsluchu sa 
Morgan dozvie, že šlo o Nicole Markha
movú a že žiadny svedok nie je ochot 
ný potvrdiť jej verziu udalosti, čo z nej 
robí hlavnú podozrivú. Morgan v sna
he dosvedčiť svoju nevinu rýchlo pátra 
po  informáciách o posledných dňoch 
Nicolinho života. Trpela depresiou, alebo jej niečo hrozilo? Zrazu si 
uvedomí, že v nebezpečenstve môže byť aj ona.
Žena na hrane je výnimočný a napínavý triler o tom, čoho je schop
ná žena, ak chráni svoje dieťa – hoci by to znamenalo obetovať 
vlastný život.

SAMANTHA M. BAILEY je jednou z najtalentovanejších amerických autoriek 
súčasnosti. Psychologický triler Žena na hrane je jej knižný debut, ktorý si rých
lo našiel miesto v rebríčkoch bestsellerov viacerých významných časopisov 
a vyslúžil si oslavné recenzie v USA aj v zahraničí. Samantha žije v Toronte, kde 
pracuje ako novinárka a redaktorka na voľnej nohe. Ak práve neťuká do svojho 
počítača, pravdepodobne ju nájdete schúlenú na gauči s dobrou knihou v ruke. 
Popri písaní je totiž jej najobľúbenejšou aktivitou práve čítanie.

ČO VŠETKO BY STE SPRAVILI,  
ABY STE OCHRÁNILI SVOJE DIEŤA?
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Krimi

Lisa Gray

NEZVESTNÁ
Preložila Tamara Chovanová

Nezvestných možno rozdeliť 
do dvoch skupín. Buď sú mŕtvi, 
alebo nechcú, aby ich našli.  
No vyšetrovanie občas odhalí 
zvláštnu výnimku.

Súkromná detektívka Jessica Shawová 
dostáva množstvo anonymných tipov. 
Fotografia trojročného dievčatka, ktoré 
pred dvadsiatimi piatimi rokmi uniesli 
z Los Angeles, ju však nepríjemne za
skočí. Dieťa spozná. Na obrázku je ona 
sama. Jessicinu matku podľa všetkého 
zavraždili a ju v rovnaký deň uniesli. 
Detektívka je odhodlaná vyriešiť prachom zapadnutý prípad vlast
ného zmiznutia a zistiť pravdu. Detektív Jason Pryce medzičasom 
vyšetruje vraždu vysokoškoláčky, ktorá si privyrábala ako prostitút
ka. Náhodou sa im skrížia cesty, ale Jessica si zakrátko uvedomí, 
že Pryce tají skutočnosti o minulosti jej otca a matkinej smrti. Čím 
bližšie je k odhaleniu pravdy, tým ťažšie sa jej dýcha.

LISA GRAY je spisovateľka a novinárka. Štrnásť rokov písala o futbale, mrzla 
na zápasoch a strachovala sa, či bude mať dostatočné internetové pripojenie. 
Preto so športovými článkami skoncovala a začala prispievať do celoštátnych 
novín, kde vychádzali jej stĺpčeky o knihách. Kedysi mala rada horory, neskôr si 
obľúbila detektívky. Nezvestná je prvá časť krimisérie o súkromnej detektívke 
Jessice Shawovej.

e-
kn

ih
a

KEĎ SVOJE MENO NÁJDETE  
NA ZOZNAME NEZVESTNÝCH 
OSÔB...
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Erotický 
román

Blanka Lipińska

365 DNÍ
Preložila Mária Bratová

Laura s priateľom Martinom a dvoma 
kamarátmi trávia vy snívanú dovolenku 
na Sicílii. Hneď na druhý deň, presne na 
jej dvadsiate deviate narodeniny, Lauru 
unesú. Zločin má na svedomí hlava sicíl
skej mafiánskej rodiny, mladý a príťažlivý 
Massimo Torricelli. Pred niekoľkými rok
mi takmer prišiel o život pri prestrelke. 
V stave klinickej smrti uvidel záhadné 
dievča, z ktorého sa vykľula Laura. Len čo 
sa Massimo prebral, prisahal, že ju nájde a získa za každú cenu.
Odteraz bude Massimo držať Lauru vo svojom honosnom sídle po
čas 365 dní a dobýjať jej srdce. Ak sa doňho za ten čas nezamiluje, 
 pustí ju. No ak utečie, hrozí jej najbližším smrť. Atraktívny a mocný 
únosca Lauru zakrátko očarí. Keď však medzi nimi vznikne krehký 
a riskantný vzťah, niekto sa ho pokú si rozbiť.

BLANKA LIPIŃSKA je jedna z najpopulárnejších poľských autoriek a influence
riek. Písanie je pre ňu skôr vášňou ako nutnosťou a viac zábavou ako formou 
zárobku. Obľubuje tetovania, potrpí si na úprimnosť a váži si nezištnosť. Hne
valo ju, že sa ľudia o sexe nerozprávali otvorene, a tak sa na to podujala sama. 
Rozprúdila diskusiu o sexe s takou ľahkosťou, s akou si človek pripraví večeru.
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SVETOVÝ  
BESTSELLER
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Biografia

Alexander Norman

DALAJLAMA
Preložil Matúš Kyčina

Dalajlamovo posolstvo súcitu a mieru 
oslovuje nielen buddhistov, ale aj veria
cich rôznych vyznaní a neveriacich. Jeho 
myšlienky prenikli do všetkých kútov sve
ta, no osobne zostáva radšej v ústraní. 
Mnohé z jeho života zostáva pre verej
nosť stále skryté.
Alexander Norman sa s dalajlamom zo
známil pred tridsiatimi rokmi, spolupra
coval s tibetským lídrom na viacerých 
knihách vrátane jeho autobiografie Slo
boda v exile a svoj jedinečný vzťah k tej
to veľkej osobnosti pretavil do pútavého 
nezabudnuteľného rozprávania.
Dalajlamov príbeh je o dieťati z odľahlej časti Tibetu, z ktorého sa 
stal najvyšší náboženský a politický vodca, hlavná osobnosť jednej 
z najfascinujúcejších kultúrnych tradícií na svete. A hoci sa zdá, že so 
svojím politickým postavením sa nikdy celkom nestotožnil, rozhod
nosť potvrdil vo vypätých politických situáciách a neskôr uprostred 
nebezpečnej buddhistickej schizmy. Ešte viac však udivuje dalajla
mova nesmierne bohatá duchovná prax, ktorá vyrastá z tradície ži
vej viery v nadprirodzené javy, mágiu a proroctvá. Niektoré podrob
nosti z duchovného života západného čitateľa istotne prekvapia, ale 
aj inšpirujú.
Dalajlama nepochybne patrí k najobľúbenejším a najcharizmatic
kejším osobnostiam súčasnosti.
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SPOZNAJTE PRÍBEH JEDNEJ 
Z NAJVÄČŠÍCH OSOBNOSTÍ  
DEJÍN
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Rozhovory

Carlos Calle

ROZHOVORY  
S ALBERTOM  
EINSTEINOM
Preložila Nikola Betková

Ako rešpektovaný odborník mal Carlos 
Calle jedinečnú pozíciu pri skúmaní Al
berta Einsteina a jeho odborného, ale 
aj ľudského odkazu. V stručnom životo
pise sa zameriava na kľúčové udalosti 
zo života geniálneho fyzika. Potom už 
prichádzajú na rad samotné fiktívne 
rozhovory, ktoré sú založené na skutoč
ných faktoch a na výrokoch Alberta 
 Einsteina. Žiaľ, obmedzený priestor ne
umožnil detailne rozobrať jednotlivé fá
zy Einsteinovho uvažovania a vedeckej 
práce, no slávny fyzik kedysi povedal, že aj tie najkomplikovanejšie 
fyzikálne problémy treba vysvetliť tak, aby ich pochopilo aj dieťa. 
Keďže autor je v tejto oblasti odborník, zjednodušenie nie je na úkor 
presnosti. Je to skôr poučné zjednodušenie, ktoré k teórii relativity 
a k jej porozumeniu pritiahne viac ľudí.
Calle upriami pozornosť aj na slávnu rovnicu E = mc2 a dotkne sa 
aj vzťahu medzi touto rovnicou a atómovou bombou. Bomba sa
motná je oprávnene námetom samostatnej kapitoly, lebo hoci sa 
Einstein na výrobe bomby priamo nepodieľal, napísal prezidentovi 
Rooseveltovi list, v ktorom ho žiadal o jej vývoj.
Dozviete sa aj o Einsteinovom vzťahu k náboženstvu, o jeho rodine, 
o ženách, s ktorými mal vzťahy, aj o jeho záľubách.
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NÁJDITE SI ČAS A OBJAVTE 
VNÚTORNÝ ŽIVOT VEDCA
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Poviedky Poviedky

Jozef Kot

ZOSTÚPENIE  
STREDNÉHO ÚTOČNÍKA

V meste sa zjavuje takmer zabudnutá 
legendárna športová hviezda, ktorá 
 vyvoláva obavu, že má v pamäti infor
mácie o minulosti niektorých vplyvných 
súčasníkov. To je východisko príbehu, 
ktorý iba zdanlivo hovorí o futbale, hoci 
futbal tvorí jeho dôležitú kulisu. Autor 
ho používa ako veľavravnú metaforu 
a vytvára absurdnú grotesku o dlhodo
bých neduhoch spoločnosti, ktoré sa ne
odstránili ani zmenou spoločenského 
systému. Na neveľkom priestore sa až 
v románovej šírke konfrontujú problémy 
deľby moci a peňazí, karierizmu, prevra
cania kabátov, korupcie, mediálnych tlakov, paranoje a podozrieva
vosti. Úsporný štýl, rýchly spád deja a galéria smiešnych hrdinov 
a situácií v preexponovanej podobe tohto rozprávania nútia čitateľa 
hlbšie sa zamyslieť nad uplynulými desaťročiami či prítomnosťou.

JOZEF KOT (1936) sa narodil v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského, odbor anglický a slovenský jazyk, pôsobil ako 
redaktor v literárnych časopisoch (Mladá tvorba, Slovenské pohľady a Revue 
svetovej literatúry) a ako šéfredaktor vydavateľstva Tatran. Pracoval na minis
terstve kultúry a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a učil 
v jazykovej škole. Je autorom šiestich prozaických kníh a dvoch odborných kníh 
s problematikou anglického jazyka a prekladateľstva. Preložil vyše sto diel anglic
kej a americkej literatúry. Žije v Bratislave.

Martin Kukučín

KEĎ BÁČIK  
Z CHOCHOĽOVA UMRIE  
A INÉ POVIEDKY

Edícia slovenskej klasiky Zlatým písmom 
prináša výber najznámejších poviedok 
majstra literárneho realizmu Martina Ku
kučína – Keď báčik z Chochoľova umrie 
(1890), Dies irae (1893) a Neprebudený 
(1886). Všetky tri poviedky čerpajú námet 
zo života prostého slovenského ľudu, vyni
kajú bravúrnym opisom ľudského cha
rakteru aj rázovitej slovenskej dediny kon
ca devätnásteho storočia.
V poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie 
Kukučín cez postavy hlavných hrdinov – 
Aduša Domanického, neschopného chvá
lenkárskeho zemana, ktorý žije na úver, a prefíkaného kupca Ondreja 
Trávu, ktorý zanechal gazdovstvo a stal sa obchodníkom – „vychováva“ 
čitateľa a poukazuje na morálne poklesky obyčajných ľudí. Autor precíz
ne vykresľuje ich povahové črty a so zhovievavou satirou prostredníc
tvom nich zobrazuje úpadok zemianstva a mravov.
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FUTBALOVÁ GROTESKA  
O FUNGOVANÍ SPOLOČNOSTI

EDÍCIA  
ZLATÝM PÍSMOM
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Životný štýl

Caroline Hirons

KRÁSNA PLEŤ
Preložila Sára Moyzesová

Caroline Hirons je etablo
vaná kozmetička a profe
sionálna konzultantka. 
Ako odborníčka na sta
rostlivosť o pleť presne vie, 
čo robiť, čo nerobiť, čo po
trebujete, a najmä čo je 
absolútne zbytočné.

Táto kniha vás naučí, ako si vybrať produkt vhodný na váš typ pleti 
vzhľadom na vek, kožné problémy a rozpočet. Je určená práve 
vám, či ste profíčka, alebo sa vo svete pleťovej kozmetiky cítite ako 
Alenka v ríši divov. Dozviete sa, kde začať, ako si vybudovať kozme
tickú výbavu, aké zložky hľadať, čomu sa vyhýbať... skrátka, táto 
kniha je jasná a zrozumiteľná príručka pre všetkých.

PLEŤ JE ZÁKLAD
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Motivačná 
literatúra

Rolf Dobelli

UMENIE DOBRÉHO  
ŽIVOTA
Preložila Katarína Bobríková

52 prekvapivých ciest  
k blahobytu a šťastiu

Mnohí hľadajú cestu k dobrému životu. Ale takej niet, lebo svet je 
priveľmi komplikovaný. Zato prekvapivých ciest k blahobytu a šťas
tiu je veľa.
Bestsellerový autor Rolf Dobelli nadchol svojimi knihami niekoľko
miliónové publikum a teraz aj vám predstavuje 52 tých najlepších 
ciest k blahobytu a šťastiu. Sú to myšlienkové modely, ktoré vám 
pomôžu vidieť a chápať svet po novom.
Sú dôležitejšie ako peniaze, dôležitejšie ako vzťahy a dôležitejšie 
ako inteligencia.
Nájdite svoju vlastnú cestu k šťastiu!

HĽADÁTE CESTU K BLAHOBYTU 
A ŠŤASTIU? NÁJDITE ICH 52!
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Rodičovstvo

Anna Bykovová

ŠŤASTNÉ A SPOKOJNÉ 
DIEŤA ALEBO AKO 
ZVLÁDNUŤ EMÓCIE
Preložila Silvia Semaková

Pedagogička, psychologička a au
torka edície bestsellerov Lenivá ma
ma, Anna Bykovová, sa vo svojej no
vej knihe zamerala na problematiku 
detských emócií. Matematika, šach, 
angličtina – každý rodič vie, prečo 
to svoje dieťa učí. Ako sa má však 
dieťa vyznať vo svojich pocitoch, cit
livo vnímať, čo sa deje v jeho duši 
alebo v duši iného človeka a ovlá
dať sa v rozličných situáciách? Dá 
sa to vôbec naučiť deti? A ak áno, 
načo im to bude? Anna Bykovová vám vysvetlí, prečo treba dieťa 
oboznámiť so svetom emócií a ako to pomocou hier a zábavných 
úloh ľahko a veselo zvládnete.
V knihe nájdete príklady rozhovorov s deťmi, zábavné cvičenia 
a hry, vďaka ktorým môžete dieťa skamarátiť s emóciami.

NAUČTE SVOJE DETI  
PRACOVAŤ S EMÓCIAMI
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Životný štýl

Martina Johanssonová
Fanny Lindkvistová

ŽIVOT BEZ TOXÍNOV
Preložila Jana Obertová

Viete, že si môžete celkom 
jednoducho vyrobiť prípravok 
do umývačky riadu?

Viete, že si môžete doma 
v kuchyni vyrobiť aj tónovací 
šampón alebo farbu na vlasy?

Viete, že sladidlo sukralóza 
poškodzuje organizmy žijúce  
vo vode?

Záujem spoločnosti i jednotlivcov o životné prostredie nikdy nebol 
taký enormný ako dnes. Stretávame sa s ním na každom kroku, od 
jedla cez liečivá až po kozmetiku. Šíri sa sociálnymi sieťami ako ví
rus. Málokto však vie, ako jednoducho môžeme starostlivosť o ži
votné prostredie uplatniť v každodennom živote.
V Živote bez toxínov sa autorky vrátili k osvedčeným domácim re
ceptom, ktoré spojili s moderným prístupom a výsledkami vlast
ných experimentov. Kniha obsahuje množstvo nápadov a riešení 
pre celú rodinu, počnúc domácnosťou až po cesty do zahraničia. 
Autorky ponúkajú konkrétne rady do života bez škodlivín v oblasti 
hygieny, krásy, stravovania, oblečenia, tetovania či hračiek. Inšpi
ráciu v nej nájdu všetci: tí, čo život bez toxínov už dlhšie považujú 
za svoj životný štýl, ale aj tí, čo na túto cestu ešte len nastupujú.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
MÔŽEME CHRÁNIŤ AJ Z DOMU
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Učebnice

Renáta Somorová

AKO SA  
NAUČIŤ ČÍTAŤ  
S POROZUMENÍM
Čitateľská gramotnosť  
pre žiakov 7. a 8. roč níka 
základných škôl

Príručka pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl je druhou publi
káciou v sérii, ktorá pomáha deťom zlepšiť si zručnosti čitateľskej 
gramotnosti.
Obsahuje pracovné listy s ukážkami diel slovenských a svetových 
autorov i zaujímavé články z rozličných oblastí nášho života, ktoré 
učia žiakov pracovať s informáciami a umožňujú im rozvíjať medzi
predmetové vzťahy.
Ponúka tiež testové úlohy a ich správne riešenia.
Žiakov výborne pripraví na testovanie v uvedených ročníkoch základ
ných škôl, aj na prijímacie skúšky na gymnáziá so 4ročným štúdiom.

POMÔŽTE SVOJIM DEŤOM  
ZDOKONALIŤ ICH SCHOPNOSTI
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Učebnice

Andrea Martinská  
Vavrová

MATURITA
Z OBČIANSKEJ  
NÁUKY
Príprava na prijímacie 
 skúšky na vysokú školu

Táto príručka je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na ma
turitu z občianskej náuky alebo na prijímacie pohovory na vysoké 
školy so spoločenskovedným zameraním. Prehľadne a zrozumiteľne 
spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a sociológie, 
práva, politológie a ekonómie. Filozofia je rozpracovaná najpodrob
nejšie s prihliadnutím na cieľové požiadavky na vedomosti a zruč
nosti maturantov.
Súčasťou jednotlivých tém sú aj kontrolné úlohy, ktoré umožnia budú
cim maturantom overiť si získané vedomosti a uplatniť medzipredme
tové vzťahy. Správne riešenia úloh sú zaradené na konci knihy.

PREHĽAD  
STREDOŠKOLSKÉHO UČIVA
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Flóra

Elodie Marconnet
Nicolas Coulon

BONSAJE
Škola pestovania
Preložil Ádám Mlinkovics

Majte len to najlepšie zo stromu: Vypestujte si jedinečný miniatúr
ny stromček vyzerajúci ako veľké stromy.
Pomocou tejto knihy obsahujúcej praktické vedomosti si môžete 
vypestovať váš vlastný bonsaj. Naučíte sa základy a techniky ich 
pestovania. Zistíte, ktoré náradie je to najlepšie, aká je tá správna 
pôda a ktoré misky sú najvhodnejšie pre vašu rastlinu.
Vďaka návodom môžete vypestovať  hociktorý zo 40 exteriérových 
a interiérových bonsajov uvedených v knihe. Tipy na umiestnenie 
a starostlivosť o bonsaj zaistia optimálne zdravie vášho stromu.
Tak sa do toho pustite a uvidíte, aký veľkolepý dokáže byť aj takýto 
malý stromček.

STROM NEMUSÍ BYŤ VEĽKÝ,  
ABY BOL NÁDHERNÝ
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Záhrada

Kolektív

MOJA 
POHODOVÁ 
ZÁHRADA
Preložila  
Katarína Bukovenová

Tím vedcov z anglickej 
Kráľovskej záhradnej 
spoločnosti pre vás 
 pripravil praktickú a vi
zuálne príťažlivú knihu 
o tom, ako zo záhrady 
vybudovať oázu pokoja, 
radosti a relaxu.
Dozviete sa, ako jedno
ducho si môžete pre
tvoriť záhradu na mies
to, ktoré bude pôsobiť uzdravujúco na vaše telo i myseľ a kde sa 
vždy budete cítiť bezpečne.

Navyše zistíte:
•  ktoré rastliny nás ochránia pred hlukom a znečistením ovzdušia 

a ako nám rastliny ušetria energiu,
•  ako vytvoriť ochranu proti škodcom bez použitia chémie,
•  ako záhradkárčenie posilňuje psychiku a sebavedomie a pomáha 

prekonať samotu,
•  ktorý vtáčí spev zmierňuje úzkosť,
•  ako záhrada reštartuje mozog,
•  prečo je záhrada najlepším fitkom,
•  ako naplánovať celoročne kvitnúcu záhradu.

KEĎ ZÁHRADA PRINÁŠA ÚŽITOK 
A PROSPIEVA ZDRAVIU
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Životný štýl Ezoterika

Jana Borisova
Bogdan Kovačev

NETRADIČNÉ  
LIEČENIE 
alebo keď už nič iné 
nepomáha
Preložila Zdenka Kramplová

500 prírodných receptov 
a odporúčaní na rôzne 
zdravotné problémy 

Hoci medicína neustále napreduje, dokážu nás premôcť aj zdanli
vo bezvýznamné bacily. Aj v súčasnosti sa objavujú nové ochorenia 
či neznáme kmene vírusov a my musíme hľadať liečebné metódy, 
ako ich poraziť. Tam, kde zlyhávajú zaužívané lieky a medicínske 
postupy, prichádzajú na pomoc menej tradičné spôsoby liečenia 
s použitím korenín, ovocia, húb, konopy, ílu, kadidla, cibule či ban
kovania. V knihe prestavujeme prírodné metódy liečenia, ktoré sa 
po dlhé roky ústne odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Niekto 
sa nad nimi možno pousmeje, prečo ich však neskúsiť, keď už nič 
iné nepomáha?

Ruediger Schache

TAJOMSTVO 
PRÍŤAŽLIVOSTI 
SŔDC
OSLOBODENIE
Preložil Igor Túri

Nie je náhoda, že niekto 
vstúpi do vášho života. Ako 
dlho zostane, ako veľmi vás 
má rád a ako s vami zaob
chádza, nemá nič spoločné 
s vaším úsilím. Deje sa to, 
pretože v pozadí vášho ži
vota pracujú skryté sily. 
Niektoré vás podporujú na 
ceste k vašim túžbam. Iné 
ju komplikujú. Len čo spoz
náte a odstránite silu, ktorá vašu cestu sťažuje, otvoríte priestor pod
porným silám. Následne sa odohrajú presne tie udalosti, na ktoré 
ste čakali.

Nikto nedáva odpovede na veľmi dôležité otázky života tak auten-
ticky, chápavo a zrozumiteľne ako Ruediger Schache. Pri čítaní 
jeho novej knihy o srdcovej príťažlivosti nasleduje jeden aha záži-
tok za druhým! Münchcner Merkur (Vis à Vis)

Skutočnosť, že sú v hre aj skryté sily, človek predpokladal už odjak-
živa. Teraz je zrazu všetko nad slnko jasné a človek horí nedočka-
vosťou tento nový kľúč k poznaniu použiť. WOMAN

... cesta k láske, spokojnosti a naplneniu... BILD Woche

OBJAVTE SILU PRÍRODY, KTORÚ 
POZNALI UŽ NAŠI PREDKOVIA

VŠETKO, ČO ZAŽIJETE,  
JE DÔSLEDKOM NIEČOHO
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Spoločenský 
román

Colson Whitehead

CHLAPCI Z NICKELU
Preložil Vladislav Gális

Elwood Curtis, černošský chlapec, vy
rastá v Tallahassee na Floride v 60. ro
koch minulého storočia, v čase stále 
platných segregačných zákonov, ale aj 
silnejúceho hnutia za občianske práva. 
Sníva o štúdiu na vysokej škole, na
miesto toho sa ocitne v obávanej po
lepšovni Nickel.
Elwooda drží pri zdravom rozume len 
priateľstvo s ďalším nespravodlivo od
súdeným mladistvým „delikventom“ Tur
nerom. Pomá hajú si, hoci Turner pova
žuje Elwooda za beznádejne naivného. 
Je presvedčený, že v tomto skazenom 
svete sa dá prežiť, len ak človek uvažuje pragmaticky a vyhýba sa 
problémom. Život v polepšovni však začína byť neznesiteľný a na
pätie medzi Elwoo dovým idealizmom a Turnerovým skepticizmom 
vyústi do osudného rozhodnutia.
Román Chlapci z Nickelu je fikcia inšpirovaná príbehom skutočnej 
polepšovne, ktorá fungovala viac ako sto rokov a zničila  život tisíc
kam detí. Colson Whitehead vytvoril strhujúce rozprávanie, ktorým 
potvrdzuje po vesť jedného z najlepších spisovate ľov svojej generácie.
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PULITZEROVA CENA  
ZA LITERATÚRU 2020
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Young 
adult

Marek Zákopčan

ZVONENÍM  
SA VŠETKO ZAČÍNA

Život za múrmi strednej školy prebie
ha podľa vlastných pravidiel. Mladá 
profesorka Lívia Smolná nastúpila na 
nové pracovné miesto a už od prvého 
dňa čelí skúške trpezlivosti. Nie, študen
ti ju zatiaľ neničia, stala sa však tŕňom 
v oku kolegovi v kabinete. Slovenčinára 
Daniela Riečana dráždi jej nadšenie, 
pokladá ho za prehnané. Študenti ho 
síce zbožňujú, ale on si drží profesionál
ny odstup. Ako dlho potrvá dvom peda
gógom, kým zložia zbrane a začnú sa 
navzájom tolerovať? Podarí sa im to 
vôbec? V maturitnom ročníku študuje 
Líviin brat Marko. S priateľmi zažíva vzostupy aj pády, ale napriek 
občasným zakopnutiam príbehy každého z nich potvrdzujú známu 
pravdu, že najkrajšie roky života prežíva človek práve na strednej 
škole. Marko a jeho najlepší kamarát Lukáš sú miláčikmi dievčat. 
Mirka je do Marka už dlhšie zamilovaná a ani vo sne by jej nena
padlo, že to bude práve ona, kto mu pomôže zvládnuť náročné ro
dinné problémy.
Alkoholizmus žien, nedorozumenia, narušené vzťahy, tínedžerské 
lásky, vynucovanie autority, priateľstvo, význam vzdelania či pod
ceňovanie druhých sú len zlomok tém, ktorým sa Marek Zákopčan 
venuje. Knihe nechýba humor a Zákopčanov príslovečný zhovieva
vý pohľad na študentov, ktorí sú iba o máličko mladší než on.

STREDNÁ ŠKOLA JE DOKONALOU 
INŠPIRÁCIOU PRE SKVELÉ  
PRÍBEHY
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Sally Rippin

POLLY A BUSTER (2)
Tajomstvo  
čarovných kameňov
Preložila Eva Budjačová

Druhý diel novej 
fantasy série, 
pokračovanie knihy 
Čarodejnica rebelka 
a citlivá príšerka

Čarodejnica Polly a príšerka Buster by sa nemali kamarátiť. A cel
kom iste by nemali utekať pred takmer všetkými obyvateľmi Strigô
ňova. Musia sa rozhodnúť a vôbec to nebude jednoduché. 
Čo je lepšie? Skryť sa niekam do bezpečia alebo staviť všetko 
na jednu kartu, riskovať a zachrániť mestečko?
Knižka je ideálna pre deti, ktoré sa zaujímajú o čarodejníctvo, ale 
ešte nie sú celkom pripravené na Harryho Pottera.

KLUB OBJAVITEĽOV JE SPÄŤ!
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Bobbie Peers, ilustrovala Sandra Steffensen

KLUB OBJAVITEĽOV (2) – Korytnačkové delo
Preložil Miroslav Zumrík

Čo urobí Felix, keď začnú v púšti pršať korytnačky? Zavolá si na po
moc Ellu! Klub objaviteľov musí v púštnom dobrodružstve znovu 
spojiť sily, postaviť sa zočivoči piraňátom, ich hrozivému generálo
vi a zachrániť zúfalých obyvateľov Odrazkova. Zvládnu to?

BOBBIE PEERS je uznávaný nórsky scenárista, režisér, 
ilustrátor a spisovateľ. Za svoju filmovú aj literárnu tvorbu 
získal viacero ocenení. Klub objaviteľov je jeho druhá kniž
ná séria pre mladších čitateľov.

25 EDIČNÝ PROGRAM MÁJ 2021

POKRAČOVANIE  
NEOBYČAJNÉHO PRIATEĽSTVA
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V Maľovanom čítaní nájdu deti riekanky a krátke vtipné príbehy, 
v ktorých sú niektoré slová nahradené veselými obrázkami. Knižka 
výborne poslúži k rozvíjaniu slovnej zásoby a poskytne začínajúcim 
čitateľom mnoho zábavy pri premýšľaní, ktoré slovo do textu dopl
niť namiesto obrázka.
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Jiří Havel,
ilustrovala  
Lenka Vybíralová

MAĽOVANÉ  
ČÍTANIE
Čo všetko maľuje 
slniečko

Kdeže len to slnko zháňa
farby na tie maľovania.
Pod perinou ešte drieme
a už kreslí čierne tiene.
Odfarbuje lúke vlasy
zlatým štetcom farbí klasy
a červeným jahody,
kým nás pozve na hody.
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Pavel Chodúr,
ilustrovala  
Klaudia  
Zorgovská

DOBRODRUŽSTVO 
NA OSTROVE 
KORYTNAČIEK
S oceánom niečo nie je v poriadku. 
Prečo všade miznú ryby? A sú prav
divé správy o Tajomnom ostrove, 
ktoré prináša poštár Čajka rodine 
Karety Obrovskej? Od uškatca 
Nosáľa sa o ňom dozvedia aj 
Pablo s Máriou a na chrbtoch vrás
kavcov vyrážajú na dobrodružnú 
plavbu. Obyvateľom oceána hrozí 
veľké nebezpečenstvo!
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KNIHA PLNÁ RIEKANIEK  
A VESELÝCH OBRÁZKOV
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Georg Vollmer,  
ilustrovala  
Pina Gertenbach

SOVIČKA ELI CHCE 
MAŤ KAMARÁTA
Preložila Zuzana Dodoková

Skutoční kamaráti si 
k sebe vždy nájdu cestu, 
stačí mať otvorené srdce.

Sovička Eli má rada noc, keď 
sa na nebi prebúdzajú hviez
dy, jedna za druhou. Ako tak 
sama sedí za svitu mesiaca 
na konári, pomyslí si: „Bolo 
by fajn mať nejakého kama
ráta, s ktorým by som sa 
mohla hrať.“ Každý z nás túži po priateľstve. Sovička Eli nie je vý
nimkou. Na svojich potulkách sa zoznámi s kravičkou Matildou, 
čajkou Grétou či žabiakom Tobiášom. Zdá sa však, že všetky zvie
ratká sa chcú hrať iba cez deň, keď ona potrebuje spať. Môže sa 
premáhať, koľko chce, spánok na ňu predsa len doľahne. Podarí sa 
jej nájsť vytúženého kamaráta?

Pre deti  
od 3 rokov

Štvrtá časť Kubkových 
dobrodružstiev pomá
ha hravým spôsobom 
rozvíjať a precvičovať 
artikuláciu, čiže schop
nosť správne vyslovo
vať jednotlivé hlásky. Kniha je užitočná aj pre rodičov, lebo im 
umožňuje sledovať, či ich dieťa zvláda výslovnosť samo, alebo či 
potrebuje pomoc logopéda. Zároveň ju možno veľmi dobre využiť 
aj ako pomôcku pre deti, ktoré už logopéda navštevujú. Pri čítaní 
s rodičom si môžu hravou formou precvičovať správnu výslovnosť.
Publikácia má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a pri
rodzeným spôsobom zdokonaľuje detskú reč.

SPOZNAJTE KUBKA  
A JEHO VESELÚ RODINKU

Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 5. 2021
ISBN: 978-80-551-7724-3
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Marta  
Galewska-Kustra,
ilustrovala  
Joanna Kłos

KUBKO NA 
PRÁZDNINÁCH
Preložil Ladislav Holiš
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Pre deti  
od 3 rokov

Jedného jesenného dňa nájde lev vo svojej záhrade zraneného vtá
čika. Keď jeho kŕdeľ odletí za teplom, lev sa oňho rozhodne posta
rať. Vtáčik sa pomaly lieči a spolu prežívajú jedinečné chvíle. Po
maly sa medzi nimi rodí skutočné priateľstvo. Vtáčik však musí 
na ďalšiu jeseň odletieť so svojím kŕdľom. Čo bude s levom a ako 
dopadne ich priateľstvo?

DOJÍMAVÝ PRÍBEH O TOM,  
ČO JE SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVO

Cena: 10,90 €
Vychádza: 12. 5. 2021
ISBN: 978-80-551-7721-2
Formát: 190 × 240 mm,
76 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Marianne  
Dubucová

LEV A VTÁČIK
Preložila Lucia Hlubeňová

Upozornenie:  
V knihe autorka zámerne 
ponechala niekoľko strán 
prázdnych.
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Cena: 4,90 €
Vychádza: 20. 5. 2021
ISBN: 978-80-551-7781-6
Formát: 238 × 160 mm,
12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: štvrté

Pre deti  
od 3 rokov

Zdeněk Miler

KRTKO A POTOPA
Preložila Elena Slobodová

Pôvabné leporelo o krtkovi, ktorého 
deti poznajú aj z obľúbeného tele
vízneho seriálu...

BOL KRÁSNY DEŇ, NA OBLOHE ANI MRÁČIKA.  
MYŠKA NAPIEKLA KOLÁČE
A POZVALA KAMARÁTOV. 
HODOVALI, DOBRE SA ZABÁVALI,  
KEĎ TU ZRAZU KVAP, KVAP!
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Pre deti  
od 2 rokov

OBJAVUJ SVET 
S MYŠIAKOM MIŠKOM

Cena: 7,90 €
Vychádza: 7. 5. 2021
ISBN: 978-80-551-7768-7
Formát: 200 × 200 mm,
14 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Martina Badstuber

100 PRVÝCH SLOVÍČOK S MYŠIAKOM MIŠKOM
Preložila Zuzana Dodoková

Utešené leporelo obsahuje základné slovíčka doplnené o ilustrácie 
a bežné situácie, v ktorých sa deti ocitnú spolu s myšiakom Miškom.
Myšiak Miško sa v pondelok o seba stará a umýva sa. Uhádnite, čo 
si rád oblieka? A aké predmety sú v kúpeľni? V stredu ide na pre
chádzku, v sobotu varí. Čo sa nachádza v kuchyni? Každý deň v týž
dni je jedinečný. Malí čitatelia sa ani nenazdajú a spoznajú sto naj
dôležitejších výrazov z každodenného života!
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