
jún

edičný
program

Prijmi svoj osud, vezmi si život alebo sa pomsti



2 3EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2021 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2021

Cena: 16,90 €
Vychádza: 8. 6. 2021
ISBN: 978-80-551-7709-0
Formát: 125 × 200 mm,
324 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 6. 2021
ISBN: 978-80-551-7735-9
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Severské 
krimi

Severské 
krimi

Pascal Engman

KRÁĽ POTKANOV
Preložila Anna Chelemendiková

Mladú mamičku Emelie nájdu doboda
nú v byte na predmestí Štokholmu. Po
dozrenie padne na jej bývalého partne
ra, ktorý sa vyhrážal zabitím a v čase 
vraždy mal vychádzku z väzenia. Inšpek
torka Vanessa Franková však čoskoro 
zistí, že v tomto prípade ide o viac. 
Mladej novinárke Jasmine sa splnil 
sen. Dostala dočasné miesto reportér
ky v najväčšom štokholmskom denníku. 
Má napísať zásadný článok o najnov
ších prípadoch sexuálneho obťažovania 
žien. V hotelovej hale ju osloví sympatic
ký muž. Jasmina prijme pozvanie na 
kávu a netuší, že ju čakajú najstrašnejšie chvíle jej doterajšieho živo
ta. Reťaz násilných trestných činov privedie Vanessu Frankovú 
na horúcu stopu. Je čas znovu sa spojiť s bývalým elitným vojakom 
Nicolasom, ktorému Vanessa plne dôveruje. V hre je totiž život sto
viek mladých žien v hlavnom meste Švédska.

Hans Rosenfeldt

VLČIE LETO
Preložil Jozef Zelizňák

Keď sa v žalúdku mŕtveho vlka hlboko 
v lese nájdu zvyšky ľudského tela, poli
cajtka Hannah Westerová vie, že toto 
leto bude iné ako tie predchá dzajúce. 
Čoskoro sa zistí, že kúsky tela patria fín
skemu drogovému dílerovi. Ako sa však 
obeť dostala do odľah lých končín neďa
leko švédskej Haparandy? A kam zmizli 
drogy a peniaze, ktoré mala pri sebe?
Hannah a jej kolegovia sa pustia do vy
šetrovania a nenechajú kameň na kameni. Čas nemilosrdne plynie 
a ukáže sa, že nie sú jediní, kto sa pustil do pátrania. Keď sa na scé
ne objaví tajomná Kaťa, krvavé udalosti naberú nečakaný spád 
a pokojné mestečko sa obráti hore nohami. Hannah zrazu musí čeliť 
nielen kopiacim sa problémom s vyšetrovaním, ale aj vlastnej bolest
nej minulosti...

HANS ROSENFELDT (*1964) je úspešný švédsky scenárista, moderátor, herec 
a polovica svetoznámeho autorského dua severských krimirománov Hjorth & Ro
senfeldt. Z ich knižnej série s forenzným psychológom Sebastianom Bergmanom 
sa predalo okolo 3,5 milióna výtlačkov vo vyše tridsiatich krajinách sveta. Na Slo
vensku dosiaľ vyšlo šesť častí, prvá pod názvom Temné tajomstvá (Ikar, 2015). 
Vlčie leto je autorov sólový literárny počin, začiatok krimisérie Haparanda s poli
cajtkou Hannah Westerovou.

POKRAČOVANIE ÚSPEŠNEJ  
SÉRIE KRIMIROMÁNOV

LETO  
PLNÉ BOLESTI
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Krimi

Václav Neuer

UPLAKANÁ JESEŇ

Partiu okolo vrchného inšpektora Ledec
kého tvoria väčšinou pragmatici. Dve 
vraždy nahlásené v priebehu niekoľkých 
hodín však môžu aj pre nich predstavo
vať poriadnu záťaž. V starom vojenskom 
bunkri pri rieke Morave objavia mŕtvolu 
dobitého mladíka. V parku takmer v stre
de mesta mŕtvu školáčku. Jedna vražda 
surová a brutálne sfušovaná, druhá 
chladnokrvná a na prvý pohľad až profe
sionálne dotiahnutá do konca. Násilná 
smrť dieťaťa pobúri celé mesto a ponorí 
ho do strachu. Dni plynú a v nemocnič
nom výťahu na Kramároch nájdu ďalšie 
telo. Smrteľne nebezpečné sa ukáže aj 
cestovanie autobusom. Okrem spôsobu zabitia obete nič nespája.
V knihe Uplakaná jeseň autor voľne nadväzuje na predchádzajúce 
detektívne romány (Krkavčí súd, Vražda s pridanou hodnotou, Nena-
pravený omyl, Tiene minulosti, Prekliate dedičstvo), ktorých hlavnými 
hrdinami sú členovia bratislavskej „mordparty“. Vychádza pritom zo 
svojich skúseností elitného policajta, ktorý spoznal nielen príjemné, 
ale aj tienisté stránky slávy. Nič nie je čisto čierne ani biele. Podstatné 
však ostáva. Na konci dňa sa chlap musí vedieť pozrieť do zrkadla.
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PÔVODNÝ  
SLOVENSKÝ ZLOČIN
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Krimi

František Kozmon

VOLAVKA

Marek Wolf sa ocitá na mieste činu ešte 
pred príchodom polície: obeťou vraždy 
je jeho mama, vražednou zbraňou slu
žobná devina a hlavným podozrivým 
brat Patrik. Ten ušiel z nápravnovýchov
ného zariadenia, no Wolf aj napriek dô
kazom verí v jeho nevinu. Pátra po bra
tovi a celkom zabúda na vyšetrovanie, 
ktoré nestihol uzavrieť. Až kým nenado
budne podozrenie, že prípad Červ s ma
minou vraždou súvisí.
Karol Lupták, stále mimo služby, hľadá 
nezvestnú kamarátku svojej dcéry. Sto
py ho zavedú do luxusného hotela vo 
Viedni, z ktorého Laura za záhadných 
okolností zmizla. Bezpečnostná kamera ju zachytila potácať sa po 
chodbách, zo záberu sa stratila pri mraziacej miestnosti a na žiad
nom ďalšom sa už neobjavila. Lupták je presvedčený, že Laurino 
zmiznutie súvisí so známou americkou speváčkou, ktorá v tú noc 
v hoteli organizovala súkromný večierok.
Volavka nadväzuje na predchádzajúcu Kozmonovu knihu Červ. 
Podľahol Wolf sebaklamu alebo sa dostal na stopu niečoho omno
ho väčšieho?
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AKO ĎALEKO SA DOSTANE  
MAREK WOLF TENTORAZ?
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Biografia

Brendan Simms

HITLER
Preložil Richard Cedzo

Adolf Hitler patrí medzi najviac skúma
né postavy dejín. Myslíme si, že o ňom 
vieme veľa, a pritom v tom najdôležitej
šom sa mýlime. Ako ukazuje Simmsov 
nový, pozoruhodný životopis, Hitler sa 
navzdory všeobecnému presvedčeniu 
neobával ani tak boľševizmu ako skôr 
angloamerického a globálneho kapi
talizmu. Tieto obavy podnecovali jeho 
antisemitizmus a odhodlanie zabezpe
čiť „životný priestor“ a životnú úroveň 
potrebné na prežitie vo svete, ktorý 
ovládli Britské impérium a Spojené štá
ty americké.
Brendan Simms vychádza z nových zdrojov a sleduje spôsob, ako sa 
zrodila Hitlerova ideológia po 1. svetovej vojne. Spojené štáty americ
ké a Britské impérium mu podľa neho slúžili ako vzor pre vlastnú Ne
meckú ríšu, založenú na prisvojení si pôdy, rasizme a násilí. Hitlero
vým cieľom bolo vytvoriť podobnú globálnu bu dúcnosť pre Nemecko 
– krajinu, ktorá by inak zostala bezvýznamnou, no vinou vysťahovalec
tva a zahraničných vplyvov aj odsúdenou na vyhynutie. Jeho hlavnou 
obavou počas výslednej kataklizmy nebolo len to, čo vnímal ako kon
flikt medzi Nemcami a Židmi alebo Nemcami a Slovanmi, ale predo
všetkým konflikt medzi Nemcami a tými, ktorých nazýval „Anglosasi“. 
Iba vláda nad svetom mohla uspokojiť Hitlerove nároky a na jeho po
rážku bola napokon potrebná koalícia takmer celého sveta.

e-
kn

ih
a

TO
P 

TI
TU

L

6 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2021

Cena: 14,90 €
Vychádza: 29. 6. 2021
ISBN: 978-80-551-7800-4
Formát: 145 × 227 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Ekológia

Bill Gates

AKO SA VYHNÚŤ 
KLIMATICKEJ  
KATASTROFE
Preložil Peter Tkačenko

Bill Gates strávil uplynulé desaťročie skú
maním príčin a následkov klimatickej 
zmeny. S odborníkmi na fyziku, chémiu, 
biológiu, strojárstvo, politické vedy a fi
nancie sa zameral na to, čo treba uro
biť, aby sme zvrátili environmentálnu 
katastrofu, ku ktorej planéta smeruje. 
V tejto knihe nielenže vysvetľuje, prečo 
sa musíme usilovať o nulové emisie skleníkových plynov, ale zároveň 
opisuje, čo treba podniknúť na dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. 
Čerpá zo svojich poznatkov o inováciách aj presadzovaní nových 
myšlienok na trhu a triezvo opisuje výzvy, ktorým čelíme. Vysvetľuje, 
v ktorých oblastiach už technológie pomáhajú znižovať emisie, kde 
ich možno vy užívať efektívnejšie, kde je nutný technologický prelom 
a kto na týchto zásadných inováciách pracuje. A napokon, predkla
dá komplexné riešenie, ako znížiť emisie na nulu – neponúka len ná
vrhy na vládne opatrenia, ale aj na kroky, ktoré môžu urobiť jednot
livci, aby sa za dosiahnutie cieľa zodpovedali naše vlády, naši 
zamestnávatelia aj my sami. Bill Gates netají, že ide o náročnú úlo
hu, ale ak dodržíme vytýčený plán, bezpochyby je v našich silách 
tento cieľ dosiahnuť.
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Ženský  
román

Kelly Rimmerová

ZAMLČANÁ PRAVDA
Preložila Denisa Ghaniová

Alice žije na Floride, má manžela, dve 
deti, stará sa o domácnosť a život jej 
akosi uniká pomedzi prsty. Strachuje sa 
o svoju vyše deväťdesiatročnú babku 
Hannu, ktorú pre jej poľský pôvod vola
jú babcia. Starý otec Tomasz už zomrel 
a aj Hannin život sa kráti. V nemocni
ci poprosí milovanú vnučku o čosi ne
zvyčajné: má sa vybrať do jej rodného 
mesta Trzebinia a tam... Alice celkom 
nerozumie, o čo babke ide, ale napokon jej vyhovie.
Čo sa v krutých vojnových rokoch udialo? Alice vie len toľko, že jej 
starí rodičia počas vojny utiekli z Poľska, aby si zachránili holý ži
vot, v Amerike našli nový domov a s láskou sa starali o svoju dcéru 
aj vnučku. 
V Poľsku sa Alice podarí nájsť Hannin rodný dom aj Emiliu, posled
nú členku rodiny. Dozvedá sa desaťročia zamlčiavanú pravdu, kto
rá jej zmení život...

AKÁ JE SKUTOČNÁ 
PRAVDA?

e-
kn

ih
a

TO
P 

TI
TU

L

9 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2021

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 6. 2021
ISBN: 978-80-551-7330-6
Formát: 125 × 200
376 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Rodinný 
román

W. Bruce Cameron

PSÍ SĽUB
Preložila Zora Ličková

Bailey si je istý: všetci psi, ktorí ponúka
jú bezpodmienečnú oddanosť a lásku 
tak ako on, sa dostanú do neba. Kým 
však bude môcť nadobro odpočívať 
v pokoji, je tu ešte jedna rodina, ktorá 
naliehavo potrebuje jeho pomoc, pre
tože sa užuž ide rozpadnúť. Bailey veľ
mi dobre vie, že keď sa rozhodne po
máhať a slúžiť jej, príde o spomienky 
na predošlé životy a ostatné rodiny, 
s ktorými prežil istý čas a nadovšetko ich miloval. Niekedy však 
obetovanie sa kvôli pomoci druhým je pre psa najvyššou odmenou.
Psí sľub je hlboko precítený a nádherne vyrozprávaný príbeh. Nad
väzuje na osudy Baileyho, nezvyčajného psa, ktorého životná púť 
sa začala v Psej duši a pokračovala v Psej ceste. Tentoraz sa 
k nemu pridruží aj Lacey, ďalší mimoriadny pes, ktorý Baileymu po
máha plniť sľub v priebehu niekoľkých životov.

OD AUTORA  
SÉRIE PSIA DUŠA
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Erotická 
romanca

Meghan March

HRIEŠNE VINNÝ
Preložila Andrea Vargovčíková

Prezumpcia neviny zjavne neplatí. Som 
vinná, kým sa nedokáže opak. Už ma 
unavuje mlčky znášať očierňovanie mo
jej osoby len preto, lebo som Gablová. 
Riscoffovci síce ovládajú mesto, no ja sa 
nemienim riadiť ich pravidlami. Nedám 
sa zastrašiť. Celý život o mne rozhodo
vali druhí, manipulovali mnou, ale s tým 
je koniec. Zmenila som sa. Kiežby som 
však nezabúdala na to, aký vie byť Lin
coln Riscoff presvedčivý a bulvár dotie
ravý. Ten urobí pre senzáciu čokoľvek. 
Román Hriešne vinný je druhý diel triló
gie o zakázanej láske.

MEGHAN MARCH je impulzívna, nepohrdne nijakou zábavou a ani trochu sa 
nehanbí za to, že rada číta a píše obscénnosti. Kedysi podávala autodiely, pre
dávala spodnú bielizeň, vyrábala šperky a venovala sa podnikovému právu. 
Najviac jej však ide písanie kníh o alfa samcoch, ktorí si nedávajú servítku pred 
ústa, a o silných, nebojácnych ženách, pred ktorými títo muži padajú na kolená.

e-
kn

ih
a

DRUHÝ DIEL TRILÓGIE  
O ZAKÁZANEJ LÁSKE
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Historická 
romanca

Anna Campbell

SEDEM HRIEŠNYCH NOCÍ
Preložila Miriam Ghaniová

Sidonie Forsythová chce zúfalo zachrá
niť život svojej sestry, preto súhlasí s de
sivým osudom. Za múrmi hradu Craven 
žije Jonas Merrick, notoricky známy da
rebák a zvodca, ktorému sa má oddať 
na sedem hriešnych nocí. Lenže počas 
toho týždňa si zrazu uvedomí, že jej na 
tom darebákovi napriek všetkému záleží.
Navonok drsný, osamelý Jonas by chcel 
aspoň na chvíľu zabudnúť na svoj údel, 
ale ten mu ustavične pripomínajú odra
zy v zrkadlách, ktorými si vyzdobil izbu. 
Keď sa na prahu jeho dverí objaví Sido
nie, predstava, ako ju bude zvádzať, 
v ňom vzbudí sladké očakávania. Po niekoľkých dňoch v jej spoloč
nosti sa jeho srdca sa dotkne Sidoniina nevinná krása, múdrosť, ale 
aj nečakaná odvaha.
Za bránami hradu však stoja nepriatelia s odhodlaním všetko zni
čiť. Prežije to ich rodiaca sa krehká láska?

Austrálska spisovateľka ANNA CAMPBELL už ako dieťa rada čítala a rozhod
la sa, že sa stane spisovateľkou. Keď objavila nádherný svet romancí, presne 
vedela, čo chce písať. Za svoje diela, ktorých je už viac ako tridsať, získala 
množstvo ocenení. Keď práve necestuje a nehľadá témy pre svoje romány, žije 
pri mori na krásnom východnom pobreží Austrálie.
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SEDEM NOCÍ,  
KTORÉ IM ZMENIA ŽIVOT
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Diár

Paulo Coelho

JEDNODUCHOSŤ 
DIÁR 2022
Ilustrovala Catalina Estrada

Putovanie dvanástimi mesiacmi 
roka s výberom najkrajších citátov 
z diel Paula Coelha

PAULO COELHO, ktorého milióny či
tateľov považujú za alchymistu slova, 
patrí k najvplyvnejším spisovatel’om 
posledného storočia. Jeho knihy sa 
objavujú na prvých miestach rebríč
kov bestsellerov a zakaždým vyprovo
kujú živú spoločenskú a literárnu dis
kusiu. Coelho pracuje s predstavami, 
ideami a filozofiami, ktoré odrážajú 
túžby čitateľov, hľadajúcich vlastnú cestu a nové spôsoby, ako naj
lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

CATALINA ESTRADA už ako dieťa žasla nad bujnou, nespútanou 
prírodou svojej rodnej Kolumbie. Dnes je z nej medzinárodne uzná
vaná ilustrátorka žijúca v Barcelone, ktorá však nezabudla na svo
je korene. V jej tvorbe, plnej explodujúcich gejzírov farieb a elegan
cie, sa stále odráža úžas nad nádherou sveta.

VÝBER NAJKRAJŠÍCH CITÁTOV
Z DIEL PAULA COELHA
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Historický 
román

Noah Gordon

POSLEDNÝ ŽID
Preložila Alena Redlingerová

Príbeh Jonáša Toledana, syna židovské
ho zlatníka, sa začína na sklonku 15. sto
ročia, tesne pred vyhostením Židov zo 
Španielska. V krajine kráľovnej Izabely 
vládne krutá inkvizícia a strach. Mnohí 
Židia sa pod tlakom okolností rozhodnú 
stať katolíkmi, no sú aj takí, ktorí si chcú 
zachovať pôvodnú vieru a húfne od
chádzajú za hranice. Kým sa k nim rodi
na Toledanovcov stihne pripojiť, rozváš
nený dav podpáli ich dom a nešťastného 
zlatníka zabije. Pätnásťročný Jonáš otco
vi pred smrťou sľúbi, že zostane verný 
svojim koreňom. Podarí sa mu ujsť, no 
všade ho prenasleduje tieň inkvizície. Jonáš putuje po Španielsku 
a hľadá nielen bezpečné útočisko, ale aj odpovede na dôležité otázky 
srdca. Podarí sa mu vytrvať a pretaviť náboženskú tradíciu do živej 
a osobnej viery? Nájde zaslúžený pokoj a lásku? Historický román 
Noaha Gordona je krásnym svedectvom o tom, že viera v Boha má 
zmysel iba vtedy, ak ju sprevádza aj láska a úcta k človeku.
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NIKDY NEZABÚDAJTE NA TO, 
ODKIAĽ POCHÁDZATE...
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Fantasy

Adriana Bolyová

HIERARCHIA TMY

Radana Vranická sa naučila načúvať 
vnútornému hlasu, ktorý sa jej ozýva od 
osemnástych narodenín. Radí jej, pred
vída budúcnosť, pozná pravdu o kaž
dom človeku. Keď ju uprostred horúce
ho dňa v Prahe napadne démon, vďaka 
hlasu intuície sa jej podarí uniknúť. Na 
pomoc však prichádza aj oveľa väčšia 
záhada – žena, vyslaná Západným dé
monologickým spoločenstvom. Odvá
dza Radanu do Innsbrucku, do sídla or
ganizácie, ktorá profituje z kontaktu 
s všemocnými bytosťami. Tie však s ľud
stvom nepaktujú zadarmo. S neznámym 
krvilačným svetom, ktorý sa skrýva pod 
povrchom modernej doby, je Radana nezvratne prepojená. Kým 
hrozba ešte drastickejšieho Východného spoločenstva stále naras
tá, Radana čelí aj nadpozemským silám. Ak chce zachrániť seba aj 
svojich blízkych, ostáva jej jediná a najhoršia možnosť – stať sa sku
točnou démonologičkou.

ADRIANA BOLYOVÁ sa narodila a vyrastala v Komárne. Na Univerzite Ko
menského v Bratislave vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a knihami sa 
s láskou obklopuje nielen doma, ale aj v práci. V súčasnosti žije v Senci, kde 
nedávno dokončila fantasy trilógiu s prvým dielom Hierarchia tmy. O tom, 
ako príbeh vznikal, či o jej nových textoch sa dočítate viac na webovej stránke 
www.adrianabolyova.com.
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SKVELÉ FANTASY Z PERA  
SLOVENSKEJ AUTORKY
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Sprievodca

Mária Novotná

MAJSTER PAVOL 
A JEHO OLTÁR

V Bazilike svätého Jakuba v Levo
či sa nachádza unikátne umelec
ké dielo – najvyšší neskorogotický 
kríd lový oltár na svete (18,62 m). 
Jeho autorom je rezbár Majster Pa
vol z Levoče (* okolo 1460 – † me
dzi 1537 – 1542), jeden z mála 
stredovekých umelcov pôsobiacich 
na našom území, ktorých pozná
me aj podľa mena. Práce na oltári 
mu zadávatelia zverili niekedy po 
roku 1500, pravdepodobne na po
zvanie Jána Turzu. Oltár si vyžia
dal viacročnú prípravu a prácu 
nie len samotného Majstra Pavla, ale celej jeho dielne. V roku 1508 
oltár dokončili – v tom čase bol najrozmernejším v strednej Európe 
a jeho oltárne retabulum patrí dodnes k najväčším umeleckým dielam 
svojho druhu v zaalpskej Európe.

Sprievodca Majster Pavol a jeho oltár vás zoznámi s okolnosťami 
vzniku slávneho levočského oltára aj so samotným Majstrom Pav
lom, priblíži vám atmosféru čias, v ktorých toto významné sakrálne 
dielo vznikalo, a prináša podrobnú interpretáciu oltára. Rovnocen
nú zložku sprievodcu predstavuje neobyčajný obrazový materiál – 
jedinečné fotografie svetoznámeho českého fotografa Jana Willia
ma Drneka.

SPOZNAJTE NAJVYŠŠÍ  
KRÍDLOVÝ OLTÁR NA SVETE!
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Eva Dienerová

MOJE PRVÉ PÍSANIE  
PÍSMENKÁ
Pre deti predškolského veku
a žiakov 1. ročníka ZŠ

PÍSMENKÁ sú tretím dielom série pracov
ných zošitov Moje prvé písanie. Predško
lákom a žiakom prvého ročníka ZŠ táto 
cvičebnica ponúka možnosť nacvičovať si 
ťahy konkrétnych písmen.

Anna Holovačová

NAUČ SA GRAMATIKU
Pracovný zošit pre žiakov
4. ročníka základných škôl

Tento pracovný zošit umožňuje žiakom  
4. ročníka základnej školy precvičiť a upev
niť si základné učivo z gramatiky a zdoko
naliť sa v konkrétnych jazykových javoch.

Zuzana Pravdová

MATURITA Z DEJEPISU
Príprava na prijímacie skúšky  
na vysokú školu

Publikácia ponúka maturantom a uchádza
čom o štúdium na  spoločenskovedných 
 vysokých školách prehľad slovenských, 
 európskych a svetových dejín. 

BUĎTE VŽDY  
O KROK VPRED!

Učebnice
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Materstvo

Liz Climo

SI MAMA
Knižka pre mamy
a tých, ktorí ich ľúbia
Preložila Barbora Kráľová

Mamy sú tu pre nás v dobrom, zlom, desivom, polepenom aj vo 
vše ličom inom. Popritom nám stále čítajú obrázkové knižky, takže 
tu je jedna len a len pre ne.
Viac než sto originálnych obrázkov poteší čerstvé mamy, skú sené 
mamy, každého, kto je ako mama, a každého, kto nejakú mamu 
ľúbil či ľúbi. Je to krátke a rozkošné poďakovanie tým, ktorí sa po
dujali na neľahkú úlohu rodiča – čo znamená, že knihu zhltnú na 
pose denie a potom si možno aj trochu pospia.

LIZ CLIMO je animátorka, autorka detských kníh a komiksov a ilustrátorka. 
Vyrástla v San Francisco Bay Area a po skon čení vysokej školy sa presťahovala 
do Los Angeles, kde pracovala ako animátorka kreslených postavičiek pre seriál 
Simpsonovci. Žije v Los Angeles s manželom a dcérou.

NEUVERITEĽNE  
VTIPNÁ ÓDA NA MATERSTVO
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Zdravé 
stravovanie

Alyssa Sybertzová

OMAD DIÉTA
Preložila Karolína Kráľovičová

100 prírodných receptov 
a odporúčaní na rôzne 
zdravotné problémy 

Dať si denne iba jedno jedlo môže znieť 
ako výzva. OMAD diéta má však veľa 
benefitov – pomáha regulovať váš me
tabolizmus a zlepšiť celkový zdravotný 
stav. Avšak na to je nutné dodržiavať 
nutrične vyvážený stravovací plán. Inak 
hrozí, že telo nebude mať potrebnú vý
živu na to, aby fungovalo správe.
V tom vám však pomôže týchto viac 
ako 100 vhodných a chutných recep
tov, vďaka ktorým zvládnete spáliť tuk 
a účinne znížiť svoju hmotnosť. Pri každom vynikajúcom recepte náj
dete presný postup jeho prípravy a taktiež informácie o jeho výživo
vej hodnote. Vďaka vyváženej diéte sa budete cítiť sýto a zdravo. 
Pochutnajte si na receptoch ako:

Trojité kura s krémovým parmezánovým dresingom
Lososový šalát so zelenou fazuľkou a s pistáciami
Cesnakové cestoviny s baklažánom, artičokami a hubami
Kalifornský morčací burger s hranolkami zo sladkých zemiakov

VIAC AKO 100 RECEPTOV  
NA JEDNO JEDLO DENNE
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Motivačná 
literatúra

Sarah Ban Breathnach

JEDNODUCHÁ  
HOJNOSŤ
Preložila Zora Ličková

Kniha Jednoduchá hojnosť vyšla prvý
krát v roku 1995 a dlho sa držala na vr
chole rebríčka najpredávanejších titulov 
podľa denníka The New York Times. Do
dnes je považovaná za fenomén deväť
desiatych rokov. Vďaka denným inšpira
tívnym meditáciám a reflexiám sa stala 
zlatým štandardom generácie žien, kto
rej pomohla znovu sa prihlásiť k svojmu 
pravému ja, nájsť rovnováhu v najruš
nejších životných okamihoch a objaviť 
všetko to, čo ich robí šťastnými. Teraz vy
chádza v aktualizovanej podobe a je 
urče ná nielen tým, ktorí si obľúbili pôvodné vydanie, ale najmä novej 
generácii. Dnes sú ženy vystresované z nepretržitej záľahy „najnov
ších“ správ a vyrovnávajú sa so všadeprítomnými sociálnymi média
mi, ktoré na ne doliehajú 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Sarah Ban 
Breathnach oprášila svoj bestseller, aby naplnila aj potreby najmlad
ších ročníkov, a to s otvorenosťou, dôvtipom a múdrosťou sebe vlast
nou. Oslavuje v ňom tiché radosti, prosté potešenia a kvalitne strá
vené okamihy a pripomína nám, ako nájsť krásu v každodennom 
kolobehu.
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365-DŇOVÁ CESTA  
JEDNODUCHEJ HOJNOSTI
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Young 
adult

Jennifer L. Armentrout

BUĎ SO MNOU
Preložila Andrea Vargovčíková

Teresa Hamiltonová prežíva ťažký rok. 
Ukončila vyčerpávajúci vzťah a zamilo
vala sa do bratovho najlepšieho kama
ráta Jasa. Ten s ňou však od vášnivého 
bozku neprehovoril. Teresinu sľubnú ka
riéru tanečnice ohrozuje zranenie, preto 
musí prejsť na plán B – štúdium na uni
verzite. Aspoň sa jej naskytne šanca 
presvedčiť Jasa, že ich vzťah má budúc
nosť. Jase Winstead však niečo tají. 
Áno, bozku s Teresou neodolal, ale uve
domuje si, čo má v jeho živote prednosť. 
Na vzťah jednoducho nie je vhodný čas. 
Prečo len nedokáže dostať z hlavy diev
ča, ktoré môže všetko pokaziť? Pravda je, že Jase a Teresa vzájomné 
city nepoprú, lenže vo vzduchu visí nebezpečenstvo a to vyvrcholí 
v tragédiu. Kým sa z nej univerzita spamätáva, dvojica sa musí roz
hodnúť. Čo obetujú, aby ostali spolu?

JENNIFER L. ARMENTROUT, známa aj ako J. Lynn, patrí podľa USA TODAY 
medzi bestsellerových autorov. Napísala série Lux, Gamble Brothers aj ocenenú 
Covenant. Píše pre mladých a jej diela vychádzajú vo vydavateľstvách Spencer 
Hill Press, Entangled Publishing a  Disney/Hyperion, jej knihy pre dospelých vy

dáva vydavateľstvo Entangled Publishing. Keď práve nepíše, 
čo sa deje zriedka, fláka sa na Twitteri alebo ide na prechádz 
ku so psom Lokim. Žije s manželom v Západnej Virgínii a je 
závislá od energetických nápojov.

LÁSKA NIKDY  
NIE JE JEDNODUCHÁ...
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PRE VŠETKÝCH, KTORÝCH  
ZAUJÍMA ŽIVOT LEGIONÁROV
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Pre deti  
od 8 rokov
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Georgia Amson-
-Bradshaw,  
ilustrovala
Takayo Akiyama

CHCEŠ BYŤ  
AKO RÍMSKY 
VOJAK?
Preložila Marína Gálisová

V tomto zábavnom dobro
družstve sa Kate, Angus 
a Eddie vrátia v čase do 
roku 100, aby zistili, čo 
všetko si od človeka vyža
duje povolanie rímskeho 
vojaka. Ako nováčikovia 
medzi legionármi získajú 
informácie z prvej ruky 
o tom, aké sú najlepšie (dobýjanie mesta) a najhoršie (spoločné 
používanie zadkovej špongie) zážitky zo života v rímskej armáde. 
Najprv sa musia popasovať s výzvami, ktoré súvisia s výcvikom, 
a potom sa dozvedia, akú výzbroj si majú vybrať, ako používať ka
tapult a ako sa vyhnúť tomu, aby ich zasiahol oštep.
Ak snívaš o kariére starovekého rímskeho bojovníka, táto vtipná 
a praktická príručka je presne pre teba.



Pre deti  
od 6 rokov

Johanna Spyri – HEIDI
Preložila Oľga Kralovičová

Heidi, o ktorú sa po smrti rodičov starala teta Dete, musí ísť bývať 
k dedkovi do švajčiarskych Álp. Starý uhundraný a zatrpknutý muž, 
ktorý žije sám v odľahlej chalupe, spočiatku netuší, čo si počne 
s malým dieťaťom, no časom sa s veselým a dobrosrdečným diev
čatkom zblíži. Heidi je nadšená, že môže celé dni behať po hor
ských lúkach s kozami a pastierikom Petrom. 
Po niekoľkých šťastných rokoch však do chalúpky opäť zavíta teta 
Dete. Prišla po Heidi, aby sa v bohatej frankfurtskej rodine stala 
spoločníčkou Kláry Sesemannovej – chorého dievčatka, ktoré stra
tilo mamu. Lenže život vo Frankfurte je úplne iný ako v Alpách...

OČARUJÚCI A DOJÍMAVÝ  
PRÍBEH O DIEVČATKU HEIDI
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Pre dnešné deti 
ho prerozprávala 
Jeanne Willis  
a ilustrovala 
Briony May 
Smith.

POĎTE, DETI,  
NA BÁSNIČKOVÝ KARNEVAL!

Pre deti  
od 6 rokov
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Ivona Ďuričová,
ilustrovala  
Katarína Ilkovičová

BÁSNIČKOVÝ  
KARNEVAL

Básničky z Básničkového karneva-
lu sú jednoduché a veselé texty pre 
čitateľov prvého stupňa základných 
škôl. Určené sú  nielen na čítanie vo 
voľnom čase, ale aj na recitáciu, 
teda umelecký prednes veršov na 
školských, okresných, krajských či 
celoslovenských súťažiach. Na po
trebu podobného typu kníh apelu
jú učitelia základných škôl už nie
koľko rokov.
Milá knižka obsahuje básne pre 
deti a žiakov celého prvého stupňa základných škôl. Veršíky sú 
pútavé, milé a ľahko zapamätateľné. Obohatené sú krásnymi 
ilustráciami, v ktorých nájdu zaľúbenie deti aj dospelí, od výbornej 
umelkyne – Katky Ilkovičovej.
Poďte, deti, na básničkový karneval! Čakajú na vás svištík  
Pištík, muškát zaľúbený do mušky, hviezdička Stella,  
zahradkarskyexpert.com, kukurica u zubára, 
rybársky kapitán, para primadona a iné posta
vičky, ktoré vám pošepky alebo nahlas poroz
právajú príbehy plné vtipu, nehy aj prekvapenia.
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Pre deti 
od 3 rokov

Pre deti 
od 3 rokov

ZÁBAVNÉ UČENIE  
SO 16 MAGNETKAMI

KNIHA  
S MAGNETKAMI
VIANOCE
Preložila Miriam Malinová

K čarovnému obdobiu 
 Vianoc neodmysliteľne 
patria farebné svetielka, 
medovníčky aj veselé šan
tenie v snehu. S touto 
knižkou prežije každé 
dieťa kúzlo  Vianoc!

KNIHA  
S MAGNETKAMI
PRINCEZNÉ
Preložila Miriam Malinová

S princeznou Rozáliou 
a jej priateľkami ťa čaká 
kopec zábavy! Spoločný 
piknik v parku, či náv
števa koníkov v stajni. 
 Knihy v tejto sérii obsahu
jú 16 pestrých magnetiek 
a strany s magnetickým 
podkladom na dotvorenie 
príbehu.

Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Hrozí nebezpečen
stvo udusenia v dôsledku prehltnutia malých dielov.

OBJAV NOVÉ PRÍBEHY  
Z LIPOVEJ KLINIKY

Cena: 6,90 €
Vychádza: 8. 6. 2021
ISBN: 978-80-551-7742-7
Formát: 195 × 240 mm
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (7):
Narodeninové 
prekvapenie
Preložila Silvia Kaščáková

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

Miška práve oslavuje ôsme narodeniny. Popík jej chce pripraviť vý
nimočné prekvapenie. Pri hľadaní darčeka natrafí na zajačika, kto
rý spadol do jamy na stavenisku. Chlpáč sa pri tom sám ocitne 
v nebezpečenstve. Zachráni Miška svojho miláčika? A to stále nie 
je všetko! Miška odcestuje na prázdniny k moru. Na pláži natrafí 
na zranenú čajku a vyčerpaného tuleňa. Pomôcť im však nebude 
jednoduché. Ozaj, vieš, čo je to záchranná stanica pre morské zvie
ratá? Dozvieš sa v nových príbehoch z Lipovej kliniky.



Pre deti  
od 3 rokov

ZOZNÁMTE SA,  
TOTO JE EMA!
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Pre deti  
od 3 rokov

Isabelle Fougèrová

POVEDZ MI PREČO NA KAŽDÝ DEŇ
Preložila Alica Wursterová

Ďalšie pokračovanie obľúbenej a úspešnej série netradičných det
ských encyklopédií Povedz mi... tentoraz vo forme kalendára! Kaž
dé ráno obráť list a objav zaujímavé informácie o svete, ktorý nás 
obklopuje, či už je to veda, príroda, zvieratá, alebo ľudské telo...

365 OTÁZOK A ODPOVEDÍ  
PRE VŠETKY BYSTRÉ DETI!
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Catherine Jacob, Lucy Fleming

EMA A JEJ ZÁZRAČNÁ LUPA
Preložila Marína Gálisová

Ema ľúbi všetko živé, ale najmä drobné tvory.
Mušky, včielky, húsenice... s nimi sa aj dohovorí.
So zázračnou lupou v ruke skúma hmyziu ríšu.
Otvor knižku, čo tam o jej dobrodružstvách píšu.
Jedného dňa poprosia Emu o pomoc zúfalé včielky.
Podarí sa jej zachrániť ich voňavý domov?
A ešte niečo! Na začiatku a na konci tejto knižky nájdeš prekvapu
júce fakty o hmyze.



KRÁSNE LEPORELO NA OSLAVU 
LETA PRE NAJMENŠÍCH

Pre deti  
od 1 roka

Gerda Muller

LETO
Rozkvitajúca jar sa s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi mení na 
horúce leto. Druhé leporelo zo série o ročných obdobiach z diel ne 
holandskej ilustrátorky Gerdy Muller priblíži malému čitateľovi aj 
aktivity spojené s prázdninovým obdobím a inšpiruje ich k tráve
niu chvíľ v prírode: v záhradke, pri jazerách či moriach. Cena: 5,90 €
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