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Krimi

Robin Cook

GENÉZA

Na pitevnom stole hlavnej súdnej lekárky 
mesta New York Laurie Montgomeryovej 
sa ocitne telo 28-ročnej sociálnej pracov-
níčky Kery Jacobsenovej. Spočiatku sa 
zdá, že sa stala obeťou tragického pre-
dávkovania drogami. Laurie a jej novej 
rezidentke – geniálnej, ale trochu svojskej 
doktorke Arii – však niektoré detaily nese-
dia. Rodinní príslušníci a priatelia prisa-
hajú, že Kera sa drog ani ne dotkla. Ve-
denie nemocnice, kde pracovala, trvá 
na tom, aby sa o prípade mlčalo. Kera bola tehotná, ale nikto nevie, 
kto je otec a či má kľúč k posledným okamihom jej života. Impulzívna 
Aria obráti pozornosť na kontroverznú novú metódu – používanie ge-
nealogickej databázy DNA. Plánuje vystopovať DNA plodu k možným 
mužským príbuzným v nádeji, že identifikuje záhadného otca. Zane-
dlho však zavraždia Kerinu najbližšiu priateľku, ktorá takisto pôsobila 
ako sociálna pracovníčka, a odpovede treba hľadať ešte naliehavejšie. 
Ktosi očividne nechce, aby Kerine tajomstvá vyšli najavo...

NEŠŤASTNÁ NÁHODA  
ČI SUROVÁ VRAŽDA?
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DOKONALÁ DCÉRA  
ALEBO VRAHYŇA?
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Krimi

Lisa Gardnerová

DÁVAJ NA MŇA POZOR

Bostonom otrasie chladnokrvná vraž-
da štyroch členov rodiny vo vlastnom 
dome. Najstaršia dcéra, šestnásťročná 
Roxanna Baezová, je po tomto zločine 
stále nezvestná. Svedkovia tvrdia, že 
krátko pred streľbou vzala na prechádz-
ku dva rodinné psy. Mala šťastie a po-
darilo sa jej pred páchateľom ujsť? Ale-
bo jej neprítomnosť svedčí o čomsi 
zlovestnejšom? Prípadu sa ujme skúse-
ná detektívka D. D. Warrenová. Rovna-
ko nezaháľa ani Flora Danová, ktorá 
prežila osobnú tragédiu a stala sa 
z nej akási samozvaná vyšetrovateľka, 
priam pomstiteľka. Obom ženám nej-
de do hlavy tragédia rodiny s pokrivenou minulosťou, ktorá sa však 
napokon ocitla na správnej ceste. Pátranie naberá na obrátkach, 
jedno miesto činu vedie k ďalšiemu. Vyšetrovateľky sa snažia odha-
liť rodinné tajomstvá a význam stôp, čo za sebou zanechalo mladé 
dievča. Či už ide o obeť, alebo podozrivú, jedno je jasné: Roxy Baezo-
vá ešte nepovedala posledné slovo.
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NIKDY NEPODCEŇUJTE  
RAVENELOVCOV!
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Historická 
romanca

Lisa Kleypasová

PRENASLEDOVANÁ  
KRÁSKA

Všetko sa dá kúpiť
Železničný magnát Tom Severin je dosť 
bohatý a mocný, aby mohol uspokojiť 
každú svoju túžbu. Všetko a všetkých zís-
ka veľmi ľahko, stačí len požiadať. Nájsť 
si dokonalú manželku by malo byť jed-
noduché, a len čo zbadá lady Cassan-
dru Ravenelovú, rozhodne sa, že musí 
byť jeho. Krásna a bystrá Cassandra je 
však odhodlaná vydať sa z lásky a tú je-
dinú jej Tom Severin nemôže ponúknuť.

Všetko okrem nej
Severin je najzaujímavejší a najpríťažli-
vejší muž, akého Cassandra kedy stretla, no má zmrazené srdce. 
Ona však nemieni žiť v upo náhľanom svete bezcitného a bezohľad-
ného muža, ktorý sa vždy snaží za každú cenu vyhrať.
Ohrdnutý nápadník Cassandre takmer zničí dobré meno a Severin 
využije príležitosť, na ktorú už dlho čakal. Ako vždy získa to, čo chce 
– alebo nie? Tom od svojej nevesty dostane cennú príučku: Nikdy 
nepodceňujte Ravenelovcov!
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Poviedky

Adriana Boysová

MIMÓZA
Láskavé poviedky

Vražda zo žiarlivosti, rozhovor so Šťaste-
nou, balansovanie medzi životom a smr-
ťou, sex na jednu noc či láska, ktorá 
prevracia život naruby...
Schopnosť rozprávať vymyslené príbehy 
je daná iba človeku. Dobrý príbeh doká-
že niekedy viac než skupina terapeutov. 
Rozosmeje, pohladí na duši, povzbudí, 
no občas i postraší. Zodpovie zvedavé 
otázky a vyvolá nové. Prináša vzrušujúci 
pocit úľavy, keď si čitateľ uvedomí, že to 
všetko bol iba príbeh... Dajte sa zlákať 
pestrou paletou vnemov a chutí a vojdi-
te do krajiny, ktorej cestičky sa zdajú 
známe. Objavujte príbehy, ktoré sa mohli stať, keby...

ADRIANA BOYSOVÁ (1980) vyštudovala kulturológiu na FiF UK. Rada a veľa 
cestuje, možno i preto sa napokon stalo jej druhým domovom Luxembursko. 
V Európskej komisii zabezpečuje vydávanie odborných publikácií. Vedie nezisko-
vú organizáciu Slovaks in Luxembourg, ktorá dohliada na to, aby sa aj k sloven-
ským rodinám žijúcim v zahraničí dostal kus našej kultúry. Vo voľnom čase blogu-
je, hrá na klavíri a v detskom folklórnom súbore učí deti spievať a tancovať. Svoje 
tri dcéry nabáda, aby sa na svet pozerali nielen očami, ale najmä srdcom.

e-
kn

ih
a

AJ V NEBI PLAČÚ.  
A VSTÁVA SA DO PRÁCE...
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Spoločenský 
román

Eoin Dempsey

BIELA RUŽA, ČIERNY LES

Píše sa rok 1943.
Pred nástupom Hitlera k moci bola hor-
ská chata rodiny Gerberovcov miestom 
radosti a rodinnej pohody. Teraz, keď 
Čierny les prikryla hrubá snehová pri-
krývka, sa v nej odporkyňa fašistického 
režimu Franka Gerberová cíti osamelá 
a zúfalá. Cez jej domovinu sa prehnala 
vlna brutality, ktorá jej vzala milova-
ných ľudí aj zmysel života. Všetko sa 
zmení, keď v snehu náhodou objaví let-
ca v uniforme Luftwaffe. Muž je zranený, v bezvedomí a vedľa 
neho leží padák. Franka, vyštudovaná zdravotná sestra, ho napriek 
svojmu odporu k režimu dovlečie do osamelej chaty v horách. Čo-
skoro však zistí, že muž nie je tým, za koho sa vydáva, a začne pát-
rať po jeho skutočnej identite. Z ich krehkého vzťahu sa v hrozia-
com nebezpečenstve vyvinie nevyhnutné spojenectvo. Dokážu si 
s gestapom v pätách dôverovať natoľko, aby spojili sily a dokončili 
misiu, ktorá by mohla zmeniť priebeh vojny aj ich život?

EOIN DEMPSEY (1977) sa narodil a vyrástol v írskom Dubline. V roku 2008 sa 
presťahoval do Filadelfie, kde žije s manželkou a deťmi. Pôvodne pracoval ako 
učiteľ informatiky, dnes sa už naplno venuje písaniu. Je autorom ďalších troch 
úspešných románov. Biela ruža, Čierny les sa hneď po vyjdení stal bestselle-
rom, preložili ho do štrnástich jazykov a chystá sa aj jeho filmové spracovanie.
Nájdete ho na Twitteri@ EoinDempsey1 alebo navštívte jeho webovú stránku 
www.eoindempseybooks.com.

ONA A ON PROTI 
NEMECKEJ RÍŠI
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SAMA PROTI SVETU  
A SEBE SAMEJ
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Spoločenský 
román

Katarína Gulai

NAJHORŠIA

„Zobudila som sa a nevládala som vstať. 
Nie tak klasicky v zmysle, že by sa mi ne-
chcelo ísť do školy. Každé ráno sa mi ne-
chce a každé ráno nadávam na sprostý 
budík. Dnes to bolo iné. Akoby mi niekto 
v noci vybral z tela baterky, a tak sa 
vôbec nedobili. Samozrejme, že som sa 
z postele nakoniec vytrepala, veď naši 
by dostali hysák a určite by nepochopili, 
že sa mi pokazil akumulátor. Sama som 
tomu nerozumela. No tak, Adriana, opa-
kovala som si v duchu. Rob niečo, veď je 
to len ďalší deň. Hýb sa. Hýbala som sa, 
aj keď veľmi pomaly. To, čo mi bežne 
ráno trvalo päť minút, som teraz zvládla 
za desať, a tak sa niet čo čudovať, že som len-len stihla autobus. Aj 
zo zastávky som sa ťahala do školy dvakrát dlhšie než zvyčajne. Bolo 
mi zle. Cítila som sa unavená, vyčerpaná, chcela som spať. Aspoň 
dva mesiace. Nemala som náladu na sprostých spolužiakov ani 
na sprostých učiteľov, ani na nič. Chcela som len, aby ma niekto vy-
pol a nechal v režime standby.“

KATARÍNA GULAI je typ osoby, čo často lepšie rozumie analytickej geometrii 
ako ľuďom a ich správaniu. Vyštudovala učiteľstvo matematiky a fyziky a mo-
mentálne učí na gymnáziu. S písaním začala už v detstve a nevzdala sa ho do-
teraz. Najhoršia je jej prvý román.
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Fantasy

Philip Pullman

KNIHA PRACHU
Druhý diel
Tajné spoločenstvo

Od udalostí odohrávajúcich sa v La Bel-
le Sauvage uplynulo dvadsať rokov. Vte-
dy sa Lyra Belacqua ocitla na začiatku 
rušnej cesty svojho života. V Tajnom 
spoločenstve ju spoznávame ako Lyru 
Zlatoústu. Už dávno nie je dieťa... Lyrin 
vzťah s jej démonom Pantalaimonom sa 
natoľko kom plikuje, že sa obaja dostá-
vajú na miesta a do zložitých situácií, 
o akých by sa im ani nesnívalo. Aj Mal-
colm, ten chlapec s loďkou, ktorý sa ke-
dysi odhodlal zachrániť maličkú Lyru 
pred povodňou a prenasledovateľmi, sa 
vydáva na cestu, teraz už ako zrelý muž so zmyslom pre povinnosť 
a s túžbou konať správne. Ich nebezpečné a dobrodružné cesty 
vedú naprieč Európou až do Ázie za strateným mestom démonov, 
tajomstvami púš te a zá hadou tajomného prachu.
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SVET FANTÁZIE,  
KTORÝ VÁS OČARÍ

EXOTICKÉ DOBRODRUŽSTVO 
MENOM AFRIKA
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Cestopis

Mikuláš Sliacky

PEKELNÝ RAJ

„Som rád, že som niečo stihol, 
že sa mi podarilo prejsť za 
poznaním a dobrodružstvom 
všetky kontinenty okrem An-
tarktídy. Ale jeden kontinent 
milujem nadovšetko a stále 
sa tam vraciam. Je to Afrika. 
O nej som napísal a nafotil 
túto knihu. O jej stále ešte 
nespútanej prírode a živloch, 
o divo a slobodne žijúcich 
zvieratách, o obdivuhodných, 
krásnych ľuďoch a ich spô-
sobe života, ktorý sa snažia 
uchovať. O starobylých kul-
túrach Krovákov a Pygmejov, o ktorých vieme máločo, o prastarom 
kresťanstve etiópskych Amharov, o rastafariánoch s dredmi, o nevr-
lých kočovných Afaroch, ktorých psy vedia v nekonečnej púšti nájsť 
vodu. Poďte so mnou do divokých končín Etiópie, Džibutska, Botswa-
ny, Ugandy, Rwandy, Namíbie, na Kapverdské ostrovy, na Zanzibar, 
do Zambie, Kene, Tanzánie. Porozprávam a ukážem vám, čo som 
tam za tie roky videl a zažil.“



ZVLÁDNITE PRÍPRAVU  
NA ŠKÔLKU ĽAVOU ZADNOU!
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Poradcovia

Hedvig  
Montgomeryová

AKO PREŽIŤ ŠKÔLKU

Medzi druhým a šiestym ro-
kom prechádzajú deti viacerý-
mi zásadnými premenami, zá-
roveň sa však každé rozvíja 
v rozličných smeroch rozdiel-
nym tempom.
Táto kniha vám pomôže obstáť 
v nasledujúcich rokoch plných 
detskej fantázie, citových kotr-
melcov a veľkých zmien. Pri-
náša užitočné rady a tipy, ako 
to všetko zvládnuť. Vaša rodi-
čovská úloha bude totiž od tej-
to chvíle oveľa náročnejšia.
Počas všetkého, čo vás v nasledujúcich rokoch postretne – slzičky, 
smiech, malé boľačky aj väčšie zranenia, spoločné čítanie alebo 
prebdené noci –, by ste nemali zabúdať na to, že najviac zo všetké-
ho potrebuje vaše dieťa práve vás.

Psychologička a rodinná terapeutka Hedviga Montgomeryová pred-
stavuje rodičom sedem jednoduchých krokov, ktoré im pomôžu 
uspieť v ich rodičovskej úlohe, a odpovedá na otázky, ktoré si kladie 
každý otec či matka dieťaťa v predškolskom veku.
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VLAJKA KRAJINY  
JE SÚČASŤOU JEJ HISTÓRIE...
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VLAJKY SVETA

Zoznámte sa s vlajkami 197 štátov sveta uznaných Organizáciou 
Spojených národov. Každej krajine je venovaná dvojstrana, 
na ktorej nájdete skrátenú aj plnú podobu jej slovenského vžitého 
názvu, pomenovanie obyvateľov a ich počet, hlavné mesto, úrad-
ný jazyk a menu. Samozrejme, nechýba vlajka ani geografická 
po loha na mape sveta. Krajiny sú prehľadne usporiadané podľa 
abecedy. Vydajte sa na cestu okolo sveta originálnym a zábav-
ným spôsobom!



ZMEŇ SVOJ POHĽAD  
NA MATEMATIKU!
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FAKTY A TRIKY  
ZO SVETA 
MATEMATIKY

Vieš, ako ohúriť odhadom?

Ako odmerať čas?

Ako sa stať trilionárom?

Ako udržať tajomstvo?

Na všetky tieto a mnohé 
ďalšie otázky nájdeš  
odpovede práve tu!

Možno si neuvedomuješ, že MATEMATIKA RIADI TAKMER VŠETKO 
v živote, či ide o výhru v súťaži, predpovedanie návratu kométy ale-
bo vyriešenie kriminálneho činu.
Táto výnimočná kniha odhaľuje pôvod najdôležitejších matematic-
kých myšlienok (Pozor, prekvapenie!), NAOZAJ JEDNODUCHO 
 vysvetľuje, ako fungujú (dobré ako domáca úloha), a ukazuje, aké 
výnimočné veci sa s nimi dajú robiť – zmerať pyramídu či stať sa 
trilionárom. NAVŽDY TO MÔŽE ZMENIŤ TVOJ POHĽAD NA MATE-
MATIKU!

O LÁSKE NAJVERNEJŠIEHO 
ŠTVORNOHÉHO MILÁČIKA
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Clive D. L. Wynne

PES JE LÁSKA
Prečo a ako vás váš pes 
miluje

Každý milovník psov pozná ten pocit. 
Dotyk psieho ňufáka, ich sálajúce tep-
lo, keď nám ležia pri nohách, aj ich 
kňučanie, keď chcú vyskočiť na našu 
posteľ. Naozaj sa zdá, že nás naše 
psy milujú, hoci to vedci roky odmieta-
jú. Hlboko ľudská kniha Pes je láska 
o jedinečnom pôvode psov, ich sprá-
vaní, potrebách a skrytých povaho-
vých hĺbkach je neodmysliteľná súčasť 
knižnice každého, kto mal niekedy rád 
psa a cítil, že jeho láska je opätovaná.

„Táto fascinujúca kniha plná života odhaľuje jednoduchú, ale ne-
smierne hlbokú pravdu: psy sú jedinečné, pretože nás milujú. Čita-
teľa nielen pobaví, ale aj obohatí o nové vedomosti. Po jej prečíta-
ní lepšie ocení svojich úžasných psích spoločníkov a ich obrovskú 
kapacitu milovať ľudí.“

CAT WARRENOVÁ, autorka bestselleru New York Times Čo vie pes

CLIVE D. L. WYNNE, PhD., je zakladateľ a riaditeľ Canine Science Collabora-
tory na Arizonskej štátnej univerzite. Ako odborník na psie poznávacie schop-
nosti publikoval v odborných periodikách Psychology Today, New Scientist 
a v novinách New York Times. Účinkoval v dokumentárnom seriáli National 
Geographic Explorer a vo vysielaní PBS a BBC. Žije v arizonskom meste Temple.
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CvičebniceCvičebnice

Cvičebnice

METROPOLY SVETA

Zaujímavosti |Unikáty| Čarovné miesta

V knihe ponúkame čitateľom nielen zábavu pri lúš-
tení obľúbených švédskych krížoviek, ale aj množ-
stvo zaujímavostí o známych svetových metropo-
lách, ich histórii a súčasnosti, magických miestach 
či pamiatkach. Na svoje si prídu aj naši najmladší 
čitatelia, pre ktorých sme pripravili  strany plné há-
daniek, hlavolamov a obrázkov na vymaľovanie.

Eva Dienerová

KRÁTKE CVIČENIA Z MATEMATIKY
pre 2. ročník základných škôl

Pri práci s touto cvičebnicou bude žiak pracovať 
s číslami v obore do 100 – porovnávať ich, sčito-
vať a odčitovať ich s prechodom cez základ aj rie-
šiť slovné úlohy. Rovnako sa zoznámi a naučí pra-
covať s jednotkami dĺžky a času.
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Križovky

Ingrid Feriancová

TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY pre 5. ročník  
základných škôl
Príprava na prijímacie skúšky na gymnáziá 
s 8-ročným štúdiom
Pracovný zošit obsahuje súbor testov na precvičo-
vanie vedomostí z gramatiky, literatúry a na číta-
nie s porozumením.

Eva Dienerová

KRÁTKE CVIČENIA Z MATEMATIKY
pre 1. ročník základných škôl

Táto cvičebnica je prvou z úplne novej série pra-
covných zošitov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť 
 prváčikom matematiku z hravej stránky. Ponúka 
množstvo zaujímavých a užitočných príkladov.
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Young 
adult

Karen M. McManusová

ĎALŠÍ NA RADE

Odkedy sa Štvorka z Bayview očistila 
od podozrenia zo Simonovej vraždy, 
objavilo sa viacero pokusov o oživenie 
jeho povestného Klebetníka. Nikto však 
nevedel zneužívať citlivé informácie tak 
ako on. Až doteraz. Simon je mŕtvy, no 
ktosi odhodlane pokračuje v jeho odka-
ze. A prichádza s úplne novými pravid-
lami. Tentoraz nejde o aplikáciu, ale 
o hru PRAVDA ALEBO ODVAHA.
Neznáma osoba vyzýva vybraných štu-
dentov zo strednej, aby sa rozhodli pre 
jednu z možností. Ak si zvolia pravdu, 
vyzradí o nich chúlostivú klebetu. Ak si 
vyberú odvahu, čaká ich náročná úlo-
ha. Iná možnosť neexistuje. Hráči o sebe nerozhodujú. Prvá na 
rade je Phoebe. Kto sa rozhodne nehrať, volí si pravdu. Tá o Phoe-
be nie je pekná. Ďalšou v hľadáčiku je Maeve. Žiaľ, mala byť 
múdrejšia. Vždy si treba vybrať odvahu. Pozvanie príde aj Knoxovi, 
ďalšiemu z partie, no vtedy sa už hra škaredo zvrtne.
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SIMON JE MŔTVY, NO NIEKTO 
POKRAČUJE V JEHO HRE...
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