júl

edičný
program

KAŽDÉ MANŽELSTVO
MÁ SVOJE TAJOMSTVÁ
e-kniha

e-kniha

PRVÁ ČASŤ SÉRIE
KRIMITRILERU

Stephen King

TOP TITUL

PRÍBEH VDOVY LISEY
Emelie Schepp

BOHOVIA SMRTI
Preložila Jana Melichárková

Jedného letného dňa v roku 1991sa de
väťročná Jana Berzeliusová prebudí
v norrköpinskej nemocnici. Nepamätá
sa na nič, nevie, kto je ani odkiaľ prišla.
O dvadsaťjeden rokov, už ako uznáva
ná a nekompromisná prokurátorka, ve
die vyšetrovanie záhadnej vraždy Han
sa Juhléna, šéfa azylového oddelenia
migračného úradu v Norrköpingu. Podo
zrenie padne na jeho manželku. Nikto
však nečaká, že v bezdetnej domácnosti na mieste činu nájdu od
tlačky prstov detských rúk.
Jana s komisárom Henrikom Levinom a inšpektorkou Miou Bolan
derovou intenzívne pracuje na vyriešení prípadu. Pátranie naberie
nečakaný zvrat, keď sa na opustenej pláži nájde ďalšie mŕtve telo.
Tentoraz ide o chlapca s tajomným znamením na zátylku a s vra
žednou zbraňou vedľa seba. Čím viac sa Jana dozvedá o chlapco
vej minulosti, tým viac sa približuje k svojej vlastnej a ich osudy sa
nečakane pretnú tým najdesivejším spôsobom.
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Preložila Marína Gálisová

Každé manželstvo má dve srdcia a jed
no z nich je temné. Každé manželstvo
má vlastný jazyk, krásny, bolestný a de
sivý. A keď zostane len jeden z manže
lov, je naozaj sám? Až po dvoch rokoch
od smrti manžela sa Lisey Landonová
rozhodne nazrieť do jeho literárnej po
zostalosti. Vie, že Scott Landon, ktorý sa
počas svojho života preslávil úspešnými
románmi, po sebe zanechal nepubliko
vané diela. Lisey však netuší, že jej odká
zal aj hádanky, ktoré vedú do neznáma.
Putuje teda do minulosti, ale aj do sve
tov vytvorených Scottovou fantáziou, kde
stretáva jeho prízraky a pokračuje v čítaní manželovho posledného
príbehu aj napriek vedomiu, že na poslednej strane ju možno čaká
niečo oveľa horšie ako samota...
STEPHEN KING je autorom vyše päťdesiatich kníh a všetky sa stali svetovými
bestsellermi. K dielam, ktoré vyšli vo vydavateľstve IKAR, patria Cyntoryn zvieratiek, Outsider, Spiace krásavice v spoluautorstve so synom Owenom, Koniec
hliadky, Stratení nájdení, Revival, Pán Mercedes, Doktor Spánok či Pod kupolou, podľa ktorého CBS nakrútila úspešný televízny seriál. Román 22. 11. 1963
sa dostal na zoznam desiatich top kníh časopisu The New York Times Book Review a v roku 2011 a získal knižnú cenu Los Angeles Times aj ďalšie ocenenia.
National Book Foundation ocenila Stephena Kinga v roku 2003 Medailou za
prínos k americkej literatúre. Žije v Bangore v štáte Maine s manželkou, spiso
vateľkou Tabithou Kingovou.
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NAJOBĽÚBENEJŠÍ ROZPRÁVAČ
PRÍBEHOV O LÁSKE

Paulo Coelho

Nicholas Sparks

JEDENÁSŤ MINÚT

KEĎ SA VRÁTIŠ

Mladá Brazílčanka Mária podpíše v Riu
de Janeiro zmluvu, ktorá jej má zabez
pečiť kariéru tanečnice v istom ženev
skom podniku. Keď po príchode do Švaj
čiarska zistí, za akých ponižujúcich
podmienok by mala pracovať, otvorene
sa rozhodne zarábať si ako prostitútka.
Za ušetrené peniaze sa chce vrátiť do
mov a kúpiť si malé hospodárstvo. Kaž
dým dňom je síce bližšie k splneniu sna,
no sklamaná citovým a sexuálnym sprá
vaním ľudí pritom stráca dôveru v har
monický vzťah medzi mužom a ženou.
Len čo však v jedno popoludnie vkročí
na Svätojakubskú cestu, ktorá Ženevou prechádza, ozajstná láska jej
ukáže cestu k stretnutiu tela a duše.

Doktora Trevora Bensona ako príslušní
ka amerického námorníctva vyslali do
Afganistanu. Pri výbuchu granátu utr
pel vážne zranenia s trvalými následka
mi a musel zvažovať, čo si ďalej počne
so životom. Po starom otcovi, ktorý zo
mrel za nejasných okolností, zdedil sta
rý dom v mestečku New Bern v Severnej
Karolíne. Okrem domu mu po ňom zo
stali aj včely. Trevor sa o ne stará a pri
pravuje sa aj na štúdium psychológie.
Ani vo sne by mu však neprišlo na um,
že práve tu stretne ženu, do ktorej sa
hneď zamiluje. Natalie Mastersonová
opätuje jeho city, no zároveň si od neho udržiava odstup. Pokojný
život mu skomplikuje aj Callie, dievčina, ktorá býva v obytnom príve
se v neďalekom kempe, pracuje v miestnom obchode a žije samotár
skym životom. Trevor sa snaží odkryť tajomstvá oboch žien, čo mu
skrížili cestu. Spozná, čo je skutočná láska, aké dôležité je odpúšťať
a že ak sa chceme pohnúť dopredu, často sa musíme vrátiť na mies
to, kde sa to všetko začalo.

Preložila Miroslava Petrovská

PAULO COELHO je považovaný za jedného z najvplyvnejších spisovateľov
súčasnosti, jeho knihy vyšli vo viac ako 170 krajinách sveta a boli preložené
do 80 jazykov. Na celom svete sa z nich predalo vyše 320 miliónov výtlačkov.
Narodil sa v auguste 1947 v Riu de Janeiro a veľmi skoro sa rozhodol pre spi
sovateľskú dráhu. Pracoval ako divadelný herec a režisér, skladateľ a novinár.
Z jeho hudobnej spolupráce s Raulom Seixasom vzniklo mnoho brazílskych roc
kových hitov.
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SLOBODA EXISTUJE IBA TAM,
KDE JE AJ LÁSKA

Preložila Martina Zrubáková

Spoločenský
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VTIPNÁ, INŠPIRATÍVNA
A PREKVAPIVÁ KNIHA

Preložila Svetlana Žuchová

Lori Gottliebová je terapeutka, ktorá lie
či klientov v súkromnej ambulancii v Los
Angeles, no pre osobnú krízu sa jej svet
rúca ako domček z karát. Na scénu pri
chádza Wendell, čudácky, no skúsený
terapeut, a Lori sa ocitne v jeho ambu
lancii. S plešinou, vo svetri a v športo
vých nohaviciach vyzerá ako z filmu.
Kým Gottliebová skúma tajné komnaty
duše svojich pacientov – sebeckého hollywoodskeho spisovate
ľa, mladoman
želky s čerstvo diagnostikovanou smr
teľnou chorobou, staršej panej, ktorá sa
vyhráža, že spácha samovraždu, ak sa jej život do sedemdesiatych
narodenín nezlepší, a dvadsiatničky, ktorá sa neprestajne zaplieta
s nesprávnymi mužmi –, uvedomí si, že všetci hľadajú odpovede
na rovnaké otázky, aké si vo Wendellovej ordinácii kladie sama.
Gottliebová nás pozýva do sveta pacientov aj toho svojho, skúma
pritom pravdy a výmysly, ktoré nahovárame sebe aj okoliu, kým
balansujeme na lane napnutom medzi láskou a túžbou, zmyslom
a smrteľnosťou, hrôzou a odvahou, nádejou a zmenou.
Román Možno by si sa mala s niekým porozprávať je revolučný
svojou otvorenosťou, hlboko osobný, a predsa univerzálny sprie
vodca srdcom a mysľou. Ponúka nám ten najvzácnejší dar – odváž
ny portrét podstaty ľudskosti a odzbrojujúco vtipný, jasnozrivý opis
našich tajných životov.
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Spoločenský
román

Jojo Moyesová

POSLEDNÝ LIST
OD MILENCA

TOP TITUL

MOŽNO BY SI SA MALA
S NIEKÝM POROZPRÁVAŤ

TOP TITUL

Lori Gottliebová

NIEKEDY VÁM AJ JEDEN LIST
DOKÁŽE ZMENIŤ CELÝ ŽIVOT

Preložil Andrej Chovan

Novinárka Ellie hľadá v novinovom ar
chíve zaujímavý príbeh, no ani sama
celkom neverí, že by mohla nájsť niečo
skutočne zaujímavé. Podarí sa jej však
objaviť list z roku 1960 od neznámeho
muža, ktorý v ňom žiada svoju partner
ku, aby opustila manžela. Ellie tento ľú
bostný príbeh z minulosti fascinuje. Na
priek tomu, alebo možno práve preto,
lebo sama má pomer so ženatým mu
žom. Vrátime sa teda do roku 1960
a dozvieme sa, že Jennifer Stirlingová
leží v nemocnici po vážnej autonehode.
Nespomína si na nič – ani na manžela, ani na priateľky, ani na to,
aká bola kedysi ona sama. Ale keď sa z nemocnice vráti domov,
nájde utajený list a pomaly si začína spomínať na milenca, kvôli
ktorému bola ochotná riskovať úplne všetko.
Príbehy Ellie a Jennifer, plné vášne, nevery a straty, sa navzájom
prepletajú a sú popretkávané „poslednými listami“ zo skutočného
života.
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Danielle Steel

HORÚCA TÚŽBA

DOBRÝ BOJ

Môj život bol vždy plný extrémov. Ne
hľadám rovnováhu, chcem všetko, ale
bo nič. Nezdá sa vám to normálne?
Určite to ani normálne nie je. Oddal
som sa svojim chúťkam a to mi takmer
zničilo život. Nedovolím, aby sa to zo
pakovalo. Preto potrebujem mať pra
vidlá. Prísne opatrenia, aby som mal
hlavu na svojom mieste, na krku. Raz
za rok. A zakaždým iné dievča. Nijaká
exkluzívnosť, nijaká závislosť. Laura

však podnecuje môj hlad tak ako žiad
na iná. Lenže ona nie je v ponuke. Ak
ju unesiem, bude to proti mojim pra
vidlám. Ak ju budem u seba držať nasilu, môže ma to zničiť. Alebo
to konečne utíši to monštrum driemajúce vo mne. Laura pre mňa
predstavuje veľké pokušenie, takže to skúsim a uvidím, čo povie
na moje temné chúťky.

Dcéra a vnučka prominentných manhat
tanských advokátov Meredith McKenzio
vá je predurčená na to, aby získala to
najlepšie – kvalitné vzdelanie, príslušnosť
k spoločenskej smotánke, dokonalé man
želstvo. Meredith prežíva detstvo v Ne
mecku, zatiaľ čo jej otec súdi nacistic
kých vojnových zločincov, a citlivo vníma
boj medzi dobrom a zlom odohrávajúci
sa v reálnom čase. Keď sa jej rodina vrá
ti do Spojených štátov, Meredith si začne
raziť vlastnú cestu a plávať proti prúdu.
Je odhodlaná stať sa právničkou napriek
námietkam svojho konzervatívneho otca.
Spriatelí sa s mladou nemeckou Židovkou, ktorej rodina zahynula
v koncentračnom tábore. V nasledujúcich, pre Ameriku búrlivých ro
koch sa Meredith pripája k predvoju novej generácie žien a prekonáva
hranice v spoločenskom, politickom aj pracovnom živote. No násilie sa
priblíži aj k jej domovu a Meredithina kedysi súdržná rodina musí zme
niť pohľad na svoje hodnoty a tradície, ale aj prežiť zdrvujúcu stratu.

Preložila Miriam Ghaniová

LINNEA MAY rada číta a píše o silných alfa mužoch s úctyhodnými účtami
v banke a o intímnych tajomstvách. Ich vášnivé, ale zlomené srdce dokáže vyliečiť
len múdra, krásna a zaujímavá hrdinka. Autorka obľubuje spletité a temné príbe
hy, ktoré prekračujú hranice, a rada skúma najtmavšie zákutia ľudskej duše.
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Linnea May

NOVÝ PRÍBEH OD LEGENDÁRNEJ
AUTORKY ŽENSKÝCH ROMÁNOV!
e-kniha

DRUHÁ KNIHA ZO SÉRIE
EROTICKÝCH PRÍBEHOV

Preložila Jana Seichertová

Erotický
román
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Nina Frisby
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KTORÁ PRAVDA
JE SKUTOČNÁ

e-kniha

KEĎ SA VÁM ZRÚTI POZLÁTKO
SOCIÁLNYCH SIETÍ...

Tri úspešné blogerky a influencerky si
vybudovali kariéru tak, že každý deň
zavesili na internet perfektne upravené
obrázky a články o svojich zdanlivo
bezproblémových životoch. Počas odo
vzdávania ceny Blogerka roka niekto
uverejnil tri príspevky plné žlče. Texty
naznačujú, že každá z blogeriek skrýva
temné tajomstvo, ktoré ju, ak sa dosta
ne na verejnosť, môže stáť kariéru.
Trojica blogeriek spočiatku nenávistné
klebety a špekulácie ignoruje, no onli
ne šikana, neúprosné, štipľavé komen
táre a vyhrážky v novom blogu s ná
zvom Jedovatým perom sa stupňujú.
Miška, Karla a Dušana sa spoja, aby vypátrali, kto stojí za blogom
plným nenávisti. Nie je však už neskoro? Napätie sa zvyšuje a dra
maticky ovplyvňuje aj súkromný život mladých žien. Podarí sa blo
gerkám odvrátiť hrozbu, alebo sa ich tajomstvá ocitnú na interne
te a ich starostlivo vykreslené životy sa rozpadnú ako domček
z karát?

Åsa Wikforss

ALTERNATÍVNE FAKTY
Preložil Jozef Zelizňák
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Jestvujú alternatívne fakty? Je pozna
nie sociálnou konštrukciou? Môže byť
niečo pravda pre mňa, ale nie pre iné
ho človeka, alebo je pravda objektívna?
Åsa Wikforss, profesorka teoretickej filo
zofie, skúma fenomén rezistencie voči
poznaniu z filozofickej perspektívy. Čo je
poznanie? Aké psychologické mechaniz
my nám bránia prijať fakty a ako pred
chádzať rezistencii voči poznaniu? Ako
sa brániť falošným a nepodloženým tvrdeniam? Akú úlohu hrajú mé
diá a ako môžu pomôcť školy? Kľúčová diskusia na fungovanie de
mokracie sa práve začala!
Åsa Wikforss napísala knihu Alternatívne fakty v roku 2017 krátko
po nástupe Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta.
Trump už prezidentom nie je, no nástroje na pochopenie sveta,
ktoré autorka ponúka v tejto knihe, sú platné a užitočné naďalej.
ÅSA WIKFORSS (1961) je profesorkou teoretickej filozofie na Štokholmskej uni
verzite a členkou Švédskej akadémie. Venuje sa výskumu na prieniku mysle, ja
zyka a epistemiológie, je členkou mnohých medzinárodných vedeckých tímov.
Po napísaní prelomovej knihy Alternatívne fakty vystupovala vo Švédsku na
stovkách prednášok s témou poznania a rezistencie voči nemu.
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JEDOVATÝM PEROM
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NÁSTUP NACIZMU
OČAMI NEMCA

Sebastian Haffner

KRÁTKE DEJINY RUSKA

PRÍBEH JEDNÉHO NEMCA

Rusko nemá prirodzené hranice, nie je
osídlené jedným kmeňom alebo spolo
čenstvom, ani nemá skutočnú jednotnú
identitu. Jeho pozícia na križovatke Eu
rópy a Ázie znamená aj to, že ho odjak
živa vnímajú ako cudzí element – pre
Európanov je ázijskou krajinou a pre
Ázijčanov zasa európskou. Aj napriek
tomu patrí medzi najmocnejšie krajiny
sveta a na globálnom javisku je význam
ným hráčom s bohatou históriou vojny
a mieru, básnikov aj revolucionárov.
Mark Galeotti nás v tejto doslova ex
presnej výprave zavedie rovno do srd
ca ruského príbehu tohto najväčšmi nepochopeného národa na
svete. Predstaví nám proces jeho formovania aj najstaršie mýty –
vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej –, vzostup a pád
Romanovovcov, prevedie nás obdobím októbrovej revolúcie, stu
denej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu
a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin.

Sebastian Haffner zažil ako dieťa prvú
svetovú vojnu, v mladosti bol svedkom
turbulentnej inflácie z roku 1923, radi
kalizácie politických strán i nezadržateľ
ného nástupu národného socializmu.
Hoci nebol politicky ani rasovo prena
sledovaný, z Nemecka emigroval. Spo
mienky na roky 1914 až 1933, ktoré spí
sal roku 1939 už v Anglicku, sa našli
v jeho pozostalosti. Exil mu umožnil vní
mať autentické zážitky s odstupom. Po
hľad mladého Haffnera na blížiacu sa
katastrofu je nesmierne jasnozrivý a zá
roveň veľmi triezvy. Dosah politiky na ži
vot jednotlivca, vlastný vývoj i vývoj nemeckého národa opisuje bez
samoľúbeho pátosu, zato však s jemnou iróniou a kde tu aj so zá
bleskami hnevu a vzdoru. Jeho dielo svedčí o tom, že tí, čo náročky
nezatvárali oči, videli skazu už pred rokom 1933!

Preložila Adriena Richterová

Preložila Zuzana Guldanová

História
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ISBN: 978-80-551-7805-9
Formát: 125 × 200 mm,
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Vydanie: prvé
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Mark Galeotti

e-kniha

JE NIEKTO SCHOPNÝ SKUTOČNE
POROZUMIEŤ RUSKU?

SEBASTIAN HAFFNER sa narodil v Berlíne v roku 1907 ako Raimund Pretzele.
Vyštudoval právo, neskôr pôsobil ako novinár a publicista. V roku 1938 emigro
val do Anglicka, kde si zvolil nové meno. Dvadsať rokov písal pre Observer. Je
autorom viacerých historických kníh ako napr. Poznámky o Hitlerovi. V roku 1954
sa vrátil do Nemecka, písal pre magazíny Welt a Stern. Najväčší rozruch však
vyvolal až po smrti. V roku 2000 vydal Haffnerov syn otcove spomienky na det
stvo a mladosť, ktoré vznikli v exile v roku 1939 a našli sa v jeho pozostalosti.
Pamäti sa okamžite stali bestsellerom a v Nemecku vyvolali búrlivú polemiku.
Sebastian Haffner zomrel v roku 1999.
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Kitty Flanagan

POMÔŽTE DEŤOM SPOZNAŤ
ODTIENE SLOVENSKÉHO JAZYKA
e-kniha

VIETE, AKO ŽIŤ SVOJ ŽIVOT
LEPŠIE?

488 PRAVIDIEL PRE ŽIVOT

PRAVOPISNÉ
CHYTÁKY
SLOVENČINA

Preložila Ivana Kociská

Mnoho ľudí jednoducho nepozná pra
vidlá. Či už esemeskujú počas chôdze,
omráčia vás vôňou svojho parfumu, ale
bo vám na kotúči toaletného papiera ne
chajú len nepoužiteľný zdrap. No vďaka
Kitty Flanagan a jej pravidlám pre mo
derný život bude náš svet čoskoro lepším
miestom. Miestom, kde ľudia nebudú ka
ziť svoj ovocný šalát banánom. Miestom,
kde kolegovia rešpektujú čuchový aparát
svojich kolegov a nezohrievajú si v spo
ločnej kuchynke rybacie čili...
Čo začalo ako paródia na bestseller Jor
dana Petersona 12 pravidiel pre život je
teraz praktická a zábavná príručka do moderných čias. 488 pravidiel pre život od austrálskej komičky Kitty Flanagan obsahuje pra
vidlá na každý aspekt života, ako napríklad:
Tehotenstvo
Tehotné ženy nie sú čarovné lampy, nešúchajte ich!
Sociálne siete
Neuverejňujte fotky, na ktorých cvičíte jogu.
Starnutie
Starí muži by nemali mať dlhé vlasy.
Reštaurácia
Jedzte, akoby vás niekto sledoval.
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Eva Dienerová

Pre žiakov 3. ročníka ZŠ

Motivačná
literatúra
Cena: 15,90 €
Vychádza: 8. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7809-7
Formát: 145 × 227 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku
základných škôl rýchlejšie pocho
piť a precvičiť si vybrané slová
a vlastné podstatné mená. Hra
vou formou poukazuje na naj
častejšie pravopisné chyby a chy
táky. Pomocou ilustrácií, rozdielov
medzi slovami, ukážok správnych
i nesprávnych slov, úloh na tréno
vanie a nácvičných diktátov naučí
žiaka písať slová správne. Svojím
obsahom obohacuje slovnú zásobu dieťaťa, rozvíja jeho rečové
schopnosti, motivuje ho k samostatnej práci, k tvorivosti, a vzbudzu
je v ňom záujem o slovenský jazyk.
Publikácia je vhodná ako doplnok k učivu slovenského jazyka vo voľ
ných chvíľach doma, v škole alebo počas prázdnin. Zodpovedá nové
mu Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešponduje s požiadav
kami pre primárny stupeň vzdelávania v 3. ročníku základnej školy.
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Učebnice

Cena: 3,90 €
Vychádza: 8. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7808-0
Formát: 170 × 240 mm,
64 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Erin A. Craig

PANSTVO SOLI A SMÚTKU

ERIN A. CRAIG je bestsellerová autorka, ktorá zažiarila aj v rebríčkoch časopi
su The New York Times, odjakživa milovala príbehy. Po tom, ako získala titul
bakalára umenia na Michiganskej univerzite v odbore javisková scenáristika
a produkcia, najprv inscenovala tragické opery s hrbáčmi, špiritistickými mé
diami a vraždiacimi klaunmi. Potom sa rozhodla, že bude písať knihy, a to ne
menej strašidelné. Erin, táto nadšená čitateľka, slušná vyšívačka, neľútostná
basketbalová fanúšička a zberateľka písacích strojov, býva v západnom Michi
gane spolu s manželom a dcérou.
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Aurore Meyer

SUPER KNIHA
NÁPADOV PRE
KREATÍVNE
DIEVČATÁ

Preložila Michaela Rosová

Annaleigh žije so sestrami, s otcom
a nevlastnou matkou na osamelom
panstve Highmoor na ostrove upro
stred nepokojných morí. Kedysi bolo
sestier dvanásť, dnes sú však veľkolepé
sály panstva studené a prázdne, štyri
životy nečakane vyhasli. Jedna smrť
bola tragickejšia než druhá – choroba,
strmhlavý pád, utopenie, pokĺznutie
z útesu. Po okolitých dedinách sa šep
ká, že rodina je prekliata. Annaleigh
klebetám neverí, ale zároveň pochybu
je, že šlo o náhodné úmrtia. Ostatné
sestry sa po nociach vykrádajú zo svo
jich izieb, aby tancovali na tajných báloch, v žiarivých črievičkách
a hodvábnych róbach, až do úsvitu, a Annaleigh nevie, či sa k nim
pridať, alebo im nebezpečné výlety vyhovoriť. Koniec koncov, s kým
alebo s čím to vlastne tancujú? Na panstve Highmoore sa deje čosi
zvláštne, a Annaleigh musí záhadu vyriešiť, kým nepribudnú ďalšie
obete. Mohla by byť jednou z nich.

SPRIEVODCA
PLNÝ NÁPADOV A AKTIVÍT
TOP TITUL

e-kniha

PODARÍ SA VYRIEŠIŤ ZÁHADU
PREKLIATEHO PANSTVA?

Preložila Andrea Černáková

Young
adult
Cena: 13,90 €
Vychádza: 13. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7803-5
Formát: 125 × 200 mm,
384 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Kniha prináša tvorivé nápady, portréty inšpiratívnych žien, tipy, ako
sa o seba starať, návody na hry a recepty, výzvy všetkých druhov aj
rady, ako si vybudovať dobré vzťahy s kamarátkami a rodinou.
Bez tohto sprievodcu sa nezaobídeš. Je v ňom
množstvo informácií, rád a perfektných nápa
dov, ako sa zabaviť. Bude ťa sprevádzať pri
všetkých dobrodružstvách!
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Pre deti
od 7 rokov
Cena: 15,90 €
Vychádza: 31. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7745-8
Formát: 165 × 205 mm,
128 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

NAUČTE SVOJE DIEŤA
ZÁKLADY ANGLIČTINY HROU!

VYDAJTE SA NA POTULKY
ČAROVNOU ZÁHRADOU!

Melita Denková

ROZPRÁVKOVÁ
ZÁHRADA
Preložila Marta Hlušíková

Larousse – HRÁME SA S ANGLIČTINOU
Preložila Bronislava Brenkusová

Táto knižka ponúka 80 veselých vzdelávacích hier, ktoré umožnia
deťom rýchlo pochopiť a naučiť sa základy anglického jazyka.
Nájdete tu 30 tém (môj dom, zvieratá, farby, moje telo, počasie
a iné) spracovaných tak, aby si deti čo najľahšie zapamätali nové
slovíčka a ich význam; 20 veľkých súhrnných ilustrácií, ktoré doká
žu upútať pozornosť zvedavých školákov a atraktívne postavičky,
ktoré ich budú sprevádzať pri postupnom napredovaní.
Užitočná slovná zásoba je adaptovaná na potreby najmladších
a zábavné cvičenia majú vzrastajúcu náročnosť. Na konci nechý
bajú správne riešenia úloh.
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Pre deti
od 6 rokov

Rozprávková záhrada má veľa
obyvateľov, o ktorých ste možno
ani nevedeli. Slniečko, zvieratká,
kvetinky aj škriatkovia sú zväčša
veselí, no občas aj smutní, zasní
vaní aj rozvážni, skromní i trochu
lakomí... presne tak ako my ľudia!
V knižočke s veselými ilustrácia
mi Dagmar Ježkovej pre začína
júcich čitateľov sa dozviete, aká
je obľúbená farba slniečka alebo či sú slnečnice naozaj také már
nivé, ako sa o nich hovorí. Zistíte, či je slimák naozaj pomalý si roz
lúsknete aj škriepku pivonky a gladioly – ktorá je krajšia?

Cena: 10,90 €
Vychádza: 14. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7807-3
Formát: 200 × 233 mm,
96 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 20. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7806-6
Formát: 170 × 240 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: tretie
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NAJMILŠIE PRÍBEHY
NA DOBRÚ NOC

ZISTI, ČÍM CHCEŠ BYŤ,
KEĎ VYRASTIEŠ

e-kniha

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7770-0
Formát: 238 × 268 mm,
6 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Timothy Knapman, ilustroval Gavin Scott

Pre deti
od 3 rokov
Kate Dunlop, Hermione Edwards a Dan Green

RAZ ZO MŇA BUDE LEKÁR
RAZ ZO MŇA BUDE DOMÁCI MAJSTER
Preložila Lenka Sobolíková

Živé obrázky, predmety, ktoré treba v knihe nájsť a 15 kúskov puzzle
na hranie – tieto zábavné knižky pripravia malého čitateľa na karié
ru lekára aj na pomoc pri opravách v domácnosti.
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Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7769-4
Formát: 238 × 268 mm,
6 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ROZTOMILÉ ROZPRÁVKY
Preložila Zuzana Zelenáková

Nádherne ilustrovaná kniha láskavých príbehov o odvahe, pomoci
a sile priateľstva.
Ponorte sa do príbehu dráčika, ktorý sníva o tom, že bude odvážny,
spoznajte nemotorného sloníka aj veľry
bu Wilbura, ktorý si hľadá nových ka
marátov. Túto zbierku milých príbehov
pre deti nebudete chcieť pustiť z rúk!
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 31. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7748-9
Formát: 230× 230 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

POMÔŽTE VČIELKE PRI VÝROBE
CHUTNÉHO MEDU!

HRAVÉ LEPORELÁ
PRE NAJMENŠÍCH
Pre deti
od 1 roka
Cena: 7,90 €
Vychádza: 30. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7787-8
Formát: 150 × 170 mm,
8 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Sophie Schoenwaldová, Nadine Reitzová

VSTÁVAJ, MALÁ VČIELKA

Preložila Zuzana Dodoková

Konečne prišla jar! Malá včielka usilovne po
letuje po okolí, zbiera peľ a pochutnáva si
na mede. Pomôžeš jej?
Milý príbeh plný dobrodružstva pre našich
najmenších. Fúkajte, tlieskajte a miešajte
spolu s včielkou.
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Pre deti od
18 mesiacov

Ilustrovala Amanda McDonough

KTO SA SKRÝVA V LESE?
KTO SA SKRÝVA V ZÁHRADE?
Cena: 5,90 €
Vychádza: 14. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7789-2
Formát: 180 × 180 mm,
24 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Preložila Lucia Alakšová

Nakukni pod steblo trávy či do dutiny v strome a zoznám sa s obyva
teľmi záhrady a lesa. Zábavnými leporelami s vyťahovacími okienka
mi ťa budú sprevádzať nezbedná lienka a myška - nájdeš ich?
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Pre deti
od 1 roka
Cena: 7,90 €
Vychádza: 30. 7. 2021
ISBN: 978-80-551-7786-1
Formát: 150 × 170 mm,
8 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Viac na kniznykompas.sk

PODCAST O KNIHÁCH A ČÍTANÍ

Tipy na knižné novinky a rozhovory zo zákulisia kníh.
Top rebríčky predajnosti. Zaujímavosti a pikošky. Súťaže.
Pravidelný podcast z dielne najväčšieho vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Vychádza každý druhý štvrtok.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Edičný program vydavateľstva IKAR júl 2021
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných kníh sú plánované, v priebehu výroby
sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách nájdete na www.bux.sk. Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať
prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

