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Detektívny 
triler

Ellison Cooperová

OBETA

Neurologička, staršia zvláštna agentka 
Sayer Altairová, skúma mysle psycho
patov. Po strelnom zranení je konečne 
za se v teréne. Do služby ju povolali, 
keď agent FBI vo voľnom čase pri pre
chádzke so psom špe ciálne vycvičeným 
na hľadanie mŕtvol  spadol do jaskyne 
plnej ľudských kostí.
Kostrové pozostatky nájdené hlboko 
v She nandoahskom národnom parku 
vo Virgínii majú dvadsať rokov a rovna
ko dlho je nezvestná aj miestna tínedžerka. Sayerin tím medzi kos
ťami nájde dve čerstvé mŕtvoly, a tak odložený prípad opäť otvoria. 
Čoskoro vyjde najavo hrozivá skutočnosť – s ich smrťou má niečo 
spoločné žena, ktorú nedávno uniesli aj s jej malou dcérou. Sayer 
musí odhaliť súvislosť medzi starými pozostatkami a novými tela
mi, skôr než sa unesená matka a dieťa stanú ďalšími obeťami.
Vrah je však vždy krok pred ňou. Útočí na členov tímu a sabotuje 
ich úsilie. Sayer už pomaly nevie, komu môže dôverovať...

MÔŽU MŔTVI 
SVEDČIŤ?

e-
kn

ih
a

TO
P 

TI
TU

L

POČUJE ICH KRIK. CÍTI ICH 
STRACH. A JE ICH JEDINÁ 
NÁDEJ...
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Krimi

M. J. Arlidge

TALENT NA SMRŤ

Adama Brandta už nič neprekvapí. Ako 
forenzný psychológ videl a počul všetko, 
aspoň je o tom presvedčený. Potom 
stretne Kassie. Tínedžerka s pochybnou 
povesťou tvrdí, že má znepokojivý ta
lent. Stačí sa jej pozrieť človeku do očí 
a vie, kedy a ako zomrie. Adam dievčaťu 
neverí, veď ako by aj mohol. Jedno mu 
však vŕta v hlave hneď od začiatku. 
V praxi sa stretol s množstvom psychic
ky narušených osôb, ibaže toto vyľaka
né stvorenie nevykazuje známky akút 
nej duševnej choroby. V meste onedlho 
 začne útočiť sériový vrah a vysvitne, že 
Kassie pozná detaily. Skúsenému psy
chológovi intuícia našepkáva, aby si dával na dievča pozor, no aj tak 
mu uverí. Vôbec si pritom neuvedomuje, aké nebezpečenstvo z takej 
dôvery pramení.
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Mysteriózny 
triler

Román 
pre ženy

Stephen King

INŠTITÚCIA

Únosy detí, o ktorých sa nikto nikdy ne
mal dozvedieť. Detí s nadprirodzenými 
schopnosťami, ktorých tajná misia ne
smie byť prerušená. Sú odsúdené na 
smrť. Ale čo ak sa jeden článok v tejto 
mašinérii vzbúri?
Uprostred noci, v dome na pokojnej uli
ci na predmestí Minneapolisu, ozbroje
né komando potichu zavraždí rodičov 
dvanásťročného Luka Ellisa a chlapca 
naloží do čierneho terénneho auta. 
Operácia nezabrala viac ako dve mi
núty. Luke sa prebudí v Inštitúcii. Je 
v izbe, ktorá vyzerá ako jeho vlastná, 
ale nemá okno. Za dverami sú ďalšie 
dvere a za nimi ďalšie deti s mimoriadnym nadaním – ovládajú te
lekinézu alebo telepatiu. Slúžia neznámemu účelu a ich život nemá 
nijakú cenu.
Luke vie, že nemá veľa možností, ako pomôcť sebe a svojim novým 
kamarátom. Vyberá si medzi veľkým a menším zlom – len nevie, 
ktoré je ktoré.

Christina Lauren

LÁSKA A INÉ SLOVÁ

Pediatrička Macy Sorensenová vedie 
pokojný život bez citových turbulencií. 
Väčšinu času trávi v náročnej práci, 
plánuje svadbu so starším, dobre za
bezpečeným mužom a naďalej pchá 
hlavu do piesku, aby si chránila ubole
né srdce. Keď narazí na Elliota Petro
poulosa, lásku svojho života, bublina, 
ktorú si okolo seba vytvorila, praskne.
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Elliot 
a okolo neho sa točil celý jej svet. 
Z vychud nutého kamaráta posadnutého knihami vy rástol muž, kto
rý jej po strate matky znovu otvoril srdce. Trávili spolu víkendy aj 
lenivé letá na chalupe neďaleko San Francisca. Ponárali sa do kniž
ných svetov, obľúbených slov a delili sa o trápenia aj radosti. To 
všetko až do osudného večera, keď jej vyznal lásku a vzápätí zlomil 
srdce. Po rokoch odmlky sa nečakane stretávajú. Hoci ich spomien
ky zahmlieva bolesť z udalostí, ktoré sa udiali v zlomový deň, Elliot 
napokon zistí skutočný dôvod Macinho desaťročného mlčania. 
Obno viť jej vieru v nehynúcu lásku však nebude jednoduché.

TAJNÁ MISIA DETÍ  
ODSÚDENÝCH NA SMRŤ

AKO SI ZÍSKA JEJ 
STRATENÚ DÔVERU?
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Populárno- 
-náučná 

literatúra

OBJAVTE TAJOMSTVÁ VEDY  
A TECHNIKY
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Kolektív

AKO SA VYZNAŤ VO VEDE, TECHNIKE  
A TECHNO  LÓ GIÁCH

Najjednoduchšia vizuálna príručka

Vďaka postupným vysvetleniam a žartovnej grafike porozumiete 
vede, technike a technológiám rovnako ľahko, ako ste sa naučili 
abecedu. Postupujte podľa očíslovaných krokov a dozviete sa všet
ko od atómov a DNA až po prúdové motory a vakcíny.
Kniha pomáha rozvíjať zručnosti z oblasti vedy, techniky, technoló
gií a matematiky.
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Rodina

Paola Cerutti

NOVORODENEC
Návod na použitie

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto 
Návodu na použitie a zároveň aj k to
mu, že ste si už novorodenca pravde
podobne naplánovali, objednali, vy
robili alebo dokonca získali. Skôr ako 
začnete novorodenca používať, po
zorne si prečítajte tento návod a sta
rostlivo si ho odložte pre prípad, že 
ho ešte budete potrebovať.
Novorodenec totiž prišiel na svet, aby 
vám život obrátil naruby. Vyzbrojte 
sa trpezlivosťou, usmejte sa, zhlboka 
sa nadýchnite a pripravte sa spolu 
s ním či s ňou na nádherné a nepred
vídateľné dobrodružstvo. Pomôže vám práve tento praktický polo
vážnotechnický manuál pre rodičov.
Pri využívaní informácií obsiahnutých v tomto návode sa budete 
môcť beztrestne popučiť od smiechu a pritom si ani neuvedomíte, 
že získavate dôležité, ba priam až vedecké poznatky týkajúce sa 
starostlivosti o vášho novorodenca.

PAOLA CERUTTI (Vercelli 1977) prežila istý čas v Madride, Ríme a Pavii, kde sa 
napokon usadila aj s manželom a dvoma dcérami. Študovala v Pavii, Neapole 
a Londýne. Ani keď sa jej splnil sen a stala sa pediatričkou a mamou, nepresta
la študovať a venovala sa imunológii, pediatrickej gastroenterológii a výžive, 
akupunktúre a neuroendokrinnej imunológii.

POLOVÁŽNO-TECHNICKÝ 
 MANUÁL PRE RODIČOV



Stravovanie Stravovanie, 
diéty

VEGÁNSKE RECEPTY  
PRE CELÚ DOMÁCNOSŤ

NÁVOD, AKO DOSIAHNUŤ  
CELOŽIVOTNÉ ZDRAVIE
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Osvojte si vegánstvo a postarajte sa o to, aby bola celá domácnosť 
spokojná a nasýtená – a nemuseli ste každému členovi pripravovať 
osobité jedlo.
Kniha Máme doma vegána je vybavená viac ako 100 zdravými, 
rastlinnými receptami vrátane odbornej nutričnej analýzy, aby ste 
vedeli každému zabezpečiť príjem živín, ktoré potrebuje.
Mnohé jedlá sa dajú jednoducho prispôsobiť aj milovníkom mäsa 
či vegetariánom, čo je výbornou pomocou pre tých, ktorí varia aj 
pre nevegánskych členov rodiny alebo rodiny prechádzajúce na 
flexitaránsku stravu.
Nachádza sa tu strava na všetky jedlá počas dňa, s nutričnými tip
mi, vyváženými vegánskymi jedlami a možnosťami obmien – neod
mysliteľná kuchárska kniha do kuchyne 21. storočia.

Autor Dr. Josh Axe ponúka vo svojej knihe návod, ako dosiahnuť 
celoživotné zdravie. Dokázalo sa, že tento spôsob stravovania pri 
správnom prístupe spaľuje tuk, bojuje s rakovinou, vyvažuje hladi
nu hormónov a črevných baktérií, zmierňuje neurologické ochore
nia, ba dokonca predlžuje život. Na rozdiel od iných kníh na túto 
tému Ketodiéta identifikuje a podrobne opisuje päť rôznych ketóno
vých protokolov a vysvetľuje, prečo je správny výber podľa vášho 
tela a životného štýlu základom vášho úspechu.
Kniha poskytuje čitateľovi okrem výkladu vedeckých výsledkov po
tvrdzujúcich mocné účinky tejto diéty aj nákupné zoznamy, chutné 
recepty a doplňujúce bežné cvičenia.

Kolektív

MÁME DOMA  
VEGÁNA

Čerstvé, ľahko  
upraviteľné  
jedlá, ktoré  
potešia  
každého

Dr. Josh Axe

KETODIÉTA
Viac než 80 receptov

30-dňový plán ako schudnúť, 
vyvážiť hladinu hormónov, 
posilniť zdravie mozgu  
a zvrátiť choroby
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Krížovky

ODDÝCHNITE SI  
PRI ŠVÉDSKYCH KRÍŽOVKÁCH
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Kniha ponúka začínajúcim i skúseným lúštiteľom 228 švédskych 
krížoviek. V tajničkách nájdu okrem výrokov známych osobností 
a vtipov aj zaujímavosti zo sveta a z prírody.

KRÍŽOVKY NA RELAX

ZO SVETA | ZÁBAVA 
RECEPTY | PRÍRODA

228 krížoviek
232 strán
švédske krížovky

ZACHRÁNI JU  
POMOC DRUHÝM
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Spoločenský 
román

Laetitia Colombaniová

VÍŤAZKY

Štyridsiatnička Solène obetovala všetko 
advokátskej kariére: sny, priateľov, lás
ky. Jedného dňa však vyhorí a upadne 
do depresie. Psychiater ju navádza na 
dobročinnosť, radí jej, aby sa zamerala 
na druhých. Solène je skeptická, ale 
predsa odpovie na nenápadný inzerát 
dobročinného združenia, ktoré hľadá 
osobu na post verejného spisovateľa. 
Je sklamaná, keď ju posielajú do bunky 
záchrany pre ženy v núdzi. V obrovskej 
hale Paláca ženy sa cíti stratená. Rezi
dentky ju nielenže nevítajú s otvorenou 
náručou, ale doslova sa jej stránia. 
Vďaka kurzu zumby, listu žiadajúcemu 
anglickú krá ľovnú o autogram či šálke mätového čaju sa Solène po
stupne zbližuje so ženami pochádzajúcimi s odlišných kultúr a s rôz
nymi osudmi. Nachádza schopnosť vcítiť sa do žien na periférii spo
ločnosti a práve v tom objavuje i zmysel svojho poslania. Inštitúcia 
Palác ženy v Paríži dodnes existuje. Laetitia Colombaniová nás po
zýva do tohto veľkorysého sociálneho zariadenia spoznávať jeho 
obyvateľky, ich životné príbehy a biedu, ale aj ich vášne, silu a veľko
dušnosť.
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Young 
adult

Elle Kennedyová

SKÓRE

On vie, ako skórovať.  
Na ľade aj mimo neho.
Allie Hayesová prežíva krízu. Blížia sa 
promócie a ona stále netuší, čo bude 
robiť po vysokej. A aby toho na ňu ne
bolo málo, pasuje sa so zlomeným srd
com po skrachovaní dlhoročného vzťa
hu. Samozrejme, že divoký sex na jednu 
noc jej problémy nevyrieši, ale krásne
mu hokejistovi Deanovi Di Laurentisovi 
sa dá len ťažko odolať. Allie túži aspoň 
na okamih pustiť z hlavy všetky starosti. Veď na kráľa jednorazo
viek si aj tak zanedlho ani nespomenie.

Uloviť ju si žiada viac než len pár osvedčených trikov.
Dean vždy dostane, čo chce. Dievčatá, dobré známky, dievčatá, 
uznanie, dievčatá... skrátka, rád si užíva a ešte nestretol takú, kto
rá by jeho šarmu odolala. Až kým sa pred jeho dverami neobjaví 
Allie. Divoká blondína mu za jedinú noc obráti svet hore nohami 
– a teraz sa chce len kamarátiť? Tak to teda nie! On rozhodne, kedy 
sa to skončí.
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KTO ROZHODNE, 
KEDY SA TO SKONČÍ?KTO BUDE MAŤ 

V TEJTO HRE 
PREVAHU?
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Pre deti 
od 10 rokov

CHCEŠ SA DOZVEDIEŤ,  
AKO VZNIKLA NAŠA ZEM?

PREČO? ZEM

Fantastické fakty!
Prečo? Zem odpovedá deťom na všemožné otázky o našej planéte. 
Prečo je obloha modrá? Odkiaľ sa vzali skameneliny? Táto pútavá 
kniha je plná úžasných fotografií a fascinujúcich informácií o na
šom spoločnom domove, o Zemi!



Pre deti 
od 8 rokov

Pre deti 
od 6 rokov

100 VECÍ, KTORÉ MÔŽEŠ UROBIŤ  
PRE PLANÉTU – pre všetky správne deti
zodpovedné správanie • tipy a návody • životné prostredie

Zem potrebovala viac ako štyri miliardy rokov, aby získala dnešnú 
podobu. Je to obdivuhodné dielo, ktoré si musíme starostlivo chrá
niť. Naučme sa spoločne správať k našej planéte zodpovedne. Máte 
záhradu? Môžete zachytávať dažďovú vodu do suda a polievať ňou 
kvety. Nebudete míňať drahocennú vodu z vodovodu. A vedeli ste, že 
poslednú marcovú sobotu v mnohých krajinách sveta vypínajú ľudia 
na hodinu svetlo? Je to takzvaná Hodina Zeme. V tejto knihe objavíte 
mnohé zaujímavosti o planéte Zem.

Jessica Ennis-Hill, ilustrovala Erica-Jane Waters

ELIN ČAROVNÝ NÁRAMOK (2): 
PREČAROVANÝ PSÍK

Druhá kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej medai
ly Jessicy EnnisovejHillovej.
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok so zázračnou schop
nosťou oživovať hračky?
Plyšový psík sa premení na rozkošné malilinké svojhlavé šteniatko 
a Elino čarovné dobrodružstvo sa začína.

BUĎME ZODPOVEDNÍ A NAŠA 
PLANÉTA SA NÁM ODVĎAČÍ

NA ELU ČAKAJÚ ĎALŠIE  
DOBRODRUŽSTVÁ
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VETERINÁRKA MIŠKA  
MÁ OPÄŤ PLNÉ RUKY PRÁCE
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Pre deti  
od 4 rokov

Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková

Ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (4):
Rozkošný 
utečenec

Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune košatej lipy 
veterinárnu kliniku. Tentoraz jej pomoc potrebujú malý hýľ a zo
slabnutá sýkorka. Mišku poprosí kamarát, aby sa mu postarala 
o zajačika. Zvieratko však dievčatku utečie. Kto je vlastne rozkošný 
utečenec? Aké zatúlané zviera nájdu kamarátky v lese? A čo je to 
Príručka mladého veterinára? Všetko sa dozvieš v nových príbe
hoch z Lipovej kliniky.

Pre deti 
od 4 rokov

VYZNANIE KRÁSNEJ  
RODIČOVSKEJ LÁSKY

16 17EDIČNÝ PROGRAM JÚL 2020 EDIČNÝ PROGRAM JÚL 2020

Cena: 6,90 €
Vyšlo: 17. 6. 2020
ISBN: 978-80-551-7168-5
Formát: 230 × 250 mm,
29 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Ocko lišiak chce ukázať najmenšej líštičke, ako veľmi ju ľúbi. Napí
še jej preto niekoľko listov, vďaka ktorým ho má líštička v nezvyčaj
nej hre na schovávačku nájsť. Otvor listy a sleduj cestu malej líštič
ky za ockom, ktorý ju ľúbi.

Izzy Down, 
ilustrovali 
Amanda 
Gullive, 
Nancy Armo

OCKO  
MA ĽÚBI



PAVÚČIK ZLATÚŠIK  
JE PRVÝKRÁT PRI MORI

Pre deti  
od 3 rokov

Diana 
Amftová
Ilustrovala  
Martina 
Matosová

PAVÚČIK  
ZLATÚŠIK (6):  
Výlet k moru
Starká Dobruška 
vezme svojho vnúči
ka na výlet k moru. 
Zlatúšik horí od zve
davosti, čo všetko 
na ostrove objaví. 
Už pri plavbe tra
jektom zistí, že mor
ský vzduch býva 
slaný, a je nadšený, keď na pláži zbadá piesočné hrady, kraby aj zvlášt
ne kopčeky, ktoré zostali po morských červoch. Dokonca nájde fľašu 
so záhadným odkazom a prežije s novým kamarátom úžasný deň 
na majáku. Má toľko prázdninových zážitkov, že ich musí čo najskôr 
porozprávať celej rodine. A má tiež krásny darček – zatočenú mušľu, 
v ktorej šumí more!
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OVLÁDNE DRÁČIK  
SVOJU ŽIARLIVOSŤ?

Pre deti  
od 3 rokov

Robert Starling – DRÁČIK MÁ SESTRIČKU

Rúfus je milý dráčik, no príchod sestričky v ňom prebudil hnev, žiarli
vosť aj strach. Nie sú to pekné pocity, preto ich pred všetkými tají… 
nemal by?
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