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NEZABUDNITE – KAŽDÁ LOŽ
RAZ VYJDE NA POVRCH
e-kniha

TOP ŠVÉDSKE
KRIMI

Lia Middleton

TOP TITUL

KEĎ SA NÁJDE
Cilla a Rolf Börjlindovci

MILOSRDNÝ SAMARITÁN
Preložili Lenka Kočišová a Zuzana Inczingerová

Pandémia koronavírusu zasiahla do ži
votov ľudí a zmenila ich nepredvídateľ
ným spôsobom. Tom Stilton našiel úto
čisko na ostrove Rödlöga, no jeho pokoj
netrvá dlho. Olivia Rönningová zmizla
a všetky okolnosti naznačujú, že sa tak
stalo proti jej vôli. Vyšetrovaním je pove
rená Oliviina kolegyňa Lisa Hedqvisto
vá z Národnej operatívnej jednotky, kto
rá získa nečakaného spojenca. Tom sa
rozhodne prerušiť karanténu a s Lisou nasleduje stopy až k nehnu
teľnosti blízko mestečka Lammåsa. Keď tam však prídu, budova je
v plameňoch a obhorené ostatky ženského tela sa nedajú identifiko
vať. Patria naozaj Olivii? Bývalá policajná komisárka Mette Olsätero
vá od začiatku pandémie zabíja dni sledovaním televíznych seriálov.
Možnosť dohliadať na bezpečný prevoz vakcín proti koronavírusu je
pre ňu vítaná zmena. Zdá sa, že niekto je ochotný urobiť čokoľvek,
aby prevoz narušil. A ospravedlňuje to tými najlepšími úmyslami.
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Preložila Martina Šturcelová

Naomi vždy túžila po rodine, ale pre
ťažké popôrodné depresie prišla o všet
ko. Manžel Aiden od nej odišiel a vzal
so sebou aj dcérku Freyu. Naomi ostala
len farma po rodičoch a lieky na spanie,
od ktorých sa stala závislou. Po troch
rokoch dostáva druhú šancu a Freya
u nej môže stráviť celú noc. Všetko sa
vyvíja dobre až do nasledujúceho rána,
keď nájde Freyu pod schodiskom mŕtvu.
Naomi sa v panike premietnu pred oča
mi všetky možné scenáre. Zúfalá zavolá
Aidenovi, namiesto pravdy však tvrdí,
že ich dcéra zmizla. Než si stihne uvedo
miť následky, podobne vypovedá aj na polícii. Čoraz viac sa zamotá
va do vlastných lží a pochybností. Čo sa v tú noc naozaj stalo? Moh
la nejako zapríčiniť dcérinu smrť alebo je pravda desivejšia než jej
klamstvo? Jedno je isté. Každá lož raz vyjde na povrch.
LIA MIDDLETON je advokátka a špecializuje sa na trestné právo. Keď sa náj
de je jej debutový román, ktorý začala písať už v roku 2017. S manželom a dvo
ma deťmi žije v Buckinghamshire a voľný čas rada trávi spoločnými jednodňo
vými výletmi a čítaním.
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Preložila Diana Ghaniová

Píše sa rok 1943 a šestnásťročná Stefa
nia pracuje v obchode u Diamantovcov
v poľskom mestečku Przemyśl. Je zaľú
bená do Izia, jedného zo synov. Mladý
pár svoj vzťah tají, pretože ona je kato
líčka a Diamantovci sú Židia, ale ne
vzdávajú sa nádeje, že raz im osud do
žičí byť spolu. S vpádom nemeckej
armády do krajiny sa všetko zmení. Ro
dinu vysťahujú do geta a Stefania ostá
va sama v okupovanom meste, kde sa
stará o šesťročnú sestru Helenu. A po
tom ktosi zaklope na dvere. Je to Max
Diamant. Počas transportu do vyhla
dzovacieho tábora vyskočil z vlaku a žiada o pomoc. Stefania v tej
chvíli urobí jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote a Maxa
ukryje. Po ňom ešte ďalších dvanásť Židov. Každý deň pritom tŕpnu,
či sa neozve búchanie na dvere, ktoré by znamenalo koniec pre
všetkých.
Svetlo v úkryte je knižným spracovaním skutočného príbehu dvoch
sestier, ktoré zachránili trinásť ľudských životov a riskovali pritom
vlastnú smrť.
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TOP TITUL

SVETLO V ÚKRYTE
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Sally Thorne

e-kniha

Sharon Cameron

NIEKTORÉ HRY
DOKÁŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ...
e-kniha

HISTORICKÝ ROMÁN PODĽA
SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ

HRA NA LÁSKU
A NENÁVISŤ
Preložila Diana Ghaniová

Lucy Huttonová a Joshua Templeman
sa navzájom nenávidia. Nedá sa pove
dať, že sa iba nemajú radi. Ani že sa
neochotne tolerujú. Nie, oni sa fakt ne
znášajú. Obaja pracujú ako asistenti
ria
diteľov vydavateľstva, dennodenne
sedia oproti sebe v kancelárii a svoju
nenávisť si ventilujú prostredníctvom
rituálnych pasívno agresívnych hier.

Lucy nechápe Joshuov odmeraný, upä
tý a úzkostlivý prístup k práci. Joshua
zasa krúti hlavou nad Lucinými farebný
mi vintage šatami, svojráznym vystupo
vaním a prehnaným optimizmom. Vo firme sa črtá možnosť povýše
nia a neutíchajúci boj dvoch najvážnejších uchádzačov o miesto
prevádzkového riaditeľa vrcholí. No hoci sa napätie povážlivo stup
ňuje, Lucy zisťuje, že možno to, čo cíti k Joshuovi, nie je nenávisť.
A možno uňho je to takisto. A možno iba rozohrali ďalšiu, oveľa
nebezpečnejšiu hru!
SALLY THORNE žije v austrálskej Canberre a dni trávi písaním žiadostí o fi
nančný príspevok a návrhov zmlúv (nuda!). Takže asi nikoho neprekvapí, že po
práci rada uniká do pestrofarebných fiktívnych svetov, ktoré sama vymýšľa. Žije
s manželom v dome preplnenom vintage hračkami a vankúšmi, ktoré dopĺňa
strašidelný domček pre bábiky a ten najzlatší mopslík na svete. Hra na lásku
a nenávisť je jej prvý román.
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Martin Kasarda

REŠPEKT A TÚŽBA VO VZŤAHU?
MÁTE TO NA DOSAH RUKY…
e-kniha

ČIERNA GROTESKA
O MAFIÁNSKEJ ŠKOLE

DOLE! DOLE!

NAŠTARTUJTE SA, PROSÍM

... o mafiánskej škole
Mafii v Dunajskej Strede chýbajú noví
ľudia. Rozhodnú sa založiť strednú ško
lu, ktorá by vychovávala nových členov
organizovaného zločinu. Chobotnice vzťa
hov v malom meste, kde každý o každom
vie aj to, aké nosí pyžamo, sú prepletené.
Začína sa nové kolo mafiánskej vojny?
Ako dnes žijú tí, ktorí prežili? A stále pla
tí, že ruka ruku umýva? A že za všetkým
treba hľadať ženu?
Čierna groteska o tom, čo sa stane, keď
šedivejúci mafiáni nostalgicky spomína
jú na staré zlaté časy.
MARTIN KASARDA (1968), autor provokatívnej poviedky (azda) Posledná ve
čera, nikdy nie je spokojný s tým, čo sa okolo nás deje. Napísal niekoľko romá
nov, napríklad O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (2011), Budúcnosť na pre
daj (2016) či Krajina krásnych ľudí (2020), a poviedkových kníh. Je dlhoročným
kultúrnym publicistom, šéfredaktorom Magazínu o knihách a Kultúrneho života
a pôsobí ako vedúci Ústavu mediálnej tvorby na Fakulte masmédií Paneuróp
skej vysokej školy. Žije na Žitnom ostrove.

Spoločenský
román
Cena: 15,90 €
Vychádza: 2. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8480-7
Formát: 125 × 200 mm,
312 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Júlia Halamová
Psychoterapeutka Júlia Halamová vás
pozýva na cestu spoznávania a budo
vania vzťahov. Takých, v ktorých cítite
blízkosť, bezpečie, ste milovaní, ocene
ní, rešpektovaní, prijatí aj príťažliví. Po
dobne ako vo svojej predchádzajúcej
knihe Pripútajte sa, prosím sa opiera
o svoje dlhoročné skúsenosti z terape
utickej praxe podložené najnovšími po
znatkami z vedeckých výskumov.
V inšpiratívnych cvičeniach vysvetľuje,
ako fungujú vzťahy a ich budovanie.
V tejto knihe nájdete paletu možností,
ako zrelaxovať i ako mať rád sám seba,
čo sú dva základné predpoklady poho
dy vo vzťahu. Autorka vás s istotou prevedie cvičeniami na zvýšenie
emočnej inteligencie vo vzťahu, na zdokonalenie komunikácie, ale aj
na spestrenie sexuálneho života. Nezabúda ani na cvičenia, ktoré
vás naučia, ako sa pri hádke konštruktívne dohodnúť a dlhodobo
pestovať spokojnosť a napĺňanie vzájomných vzťahových potrieb.
Cvičenia sa opierajú o konkrétne príklady zo života, pomocou
ktorých zrozumiteľne vysvetľuje zaužívané mechanizmy vo vzťahoch.
Text dopĺňajú karikatúry Mirka Kemela.
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CUDZOLOŽSTVO

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
rockových hitov.
V roku 1987 sa PAULO COELHO pod vplyvom zvláštneho stretnutia vybral na
púť do Santiaga de Compostela, ktorá o rok neskôr inšpirovala vznik knihy Pút
nik z Compostely. Krátko nato vydal román Alchymista, dielo, ktorým sa začali
jeho medzinárodné úspechy a stalo sa jedným z najpredávanejších knižných
titulov všetkých čias. V roku 2009 Alchymista vstúpil do dejín vďaka Guinesovej
knihe rekordov ako najprekladanejšia kniha. Paulo Coelho napísal množstvo
ďalších titulov, ktoré oslovujú ľudí po celom svete. Získal mnoho medzinárod
ných ocenení, medzi nimi aj Rad čestnej légie. Od roku 2002 je členom Brazíl
skej literárnej akadémie. V septembri 2007 Organizácia Spojených národov
vymenovala Paula za posla mieru.
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Emily Sullivan

NEZABUDNUTEĽNÝ
DAREBÁK

Preložila Jana Benková Marcelliová

Linda má tridsaťjeden rokov a v očiach
druhých vedie dokonalý život: žije vo
Švajčiarsku, jednej z najbezpečnejších
krajín sveta, má stabilné manželstvo,
milujúceho muža, milé, dobre vychova
né deti a prácu novinárky, na ktorú sa
nemôže sťažovať. Zrazu si uvedomí, že
jej život je jednotvárny a predvídateľný.
Už nedokáže predstierať, že je šťastná,
v skutočnosti prepadla príšernej apatii.
Všetko sa zmení, keď stretne bývalého
priateľa zo školských čias. Z Jacoba sa
stal úspešný politik a počas rozhovoru
v nej prebudí vášeň, ktorú už dlho nepo
cítila. Linda urobí všetko, aby si získala jeho lásku, a bude musieť
zostúpiť až na dno ľudských citov, aby napokon našla vykúpenie.

AKO SA VYHNÚŤ MANŽELSTVU?
CHCE TO PORIADNE ŠŤAVNATÝ
ŠKANDÁL
e-kniha

Paulo Coelho

e-kniha

JE JEDNOTVÁRNOSŤ DENNÉHO
ŽIVOTA NAOZAJ TAKÁ ZLÁ?

Preložila Andrea Vargovčíková

Spoločenský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 9. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8300-8
Formát: 125 × 200 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Lottie Carlislová má plné zuby plytkej
londýnskej smotánky a toho, ako sa jej
strýko Alfred ustavične mieša do života.
Dá jej ultimátum – buď si vyberie man
žela, alebo to strýko urobí za ňu. No
vášnivá a nespútaná Lottie si nedá roz
kazovať. Vymyslí riskantný plán, ako sa
vyhnúť nechcenému vydaju. Zničí si po
vesť poriadne šťavnatým škandálom,
potom sa utiahne na vidiek a tam si
bude žiť po svojom ako spokojná stará
dievka. Jej plán má však drobný háčik.
Alec Gresham vie, že Lottie sklamal. Od
detstva boli blízki priatelia, no pred piatimi rokmi bez slova zmizol.
Keď jej odrazu zaklope na dvere, neprivíta ho s nadšením. A ani no
vinky, ktoré prináša. Lottina povesť je stále nedotknutá a strýko
Alfred leží na smrteľnej posteli. Musí sa vrátiť do rodinného sídla
a Alec ju má sprevádzať. Na spiatočnej ceste je čoraz jasnejšie, že
staré city medzi nimi neochladli. Uverí Lottie znova mužovi, ktorý jej
pred rokmi tak ublížil? Alebo ich jeho tajnosti opäť rozdelia.
EMILY SULLIVANOVÁ od detstva rada čítala a písala. Slabosť pre viktoriánske
obdobie a odvážne nespútané hrdinky pretavila do sveta, v ktorom láska všetko
zmení. V roku 2019 získala cenu RWA Golden Heart za najlepšiu historickú ro
mancu. Žije v Novom Anglicku so svojím manželom, s plnými policami kníh
a klavírom, na ktorom by rada hrala častejšie.
Nenapraviteľný darebák je jej debut a zároveň prvý diel zo série Darebáci.
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INŠPIRUJTE SA DAROU ROLINS
A PREŽITE SKVELÝ ROK 2023!

KNIHA SPOMIENOK NA KRÁSNE
CHVÍLE S VAŠÍM POKLADOM

ROK PODĽA DARY 2023
Diár známej speváčky Dary Rolins je už
na trhu stálicou. Každý rok určuje tren
dy a prekvapuje – ani tento rok to ne
bude inak. Rok podľa Dary 2023 je už
jej siedmym diárom a toto číslo zdobí
aj jeho obálku. A nie je to náhoda!
Číslo sedem má magický význam, je sy
nonymom štvorlístka, je číslom úspe
chu, víťazstva a v mnohých civilizáciách
sa považuje za šťastné číslo s veľkou
energiou. Má veľký význam aj pre Daru.
Diár na rok 2023 dostal úplne novú
grafickú podobu, ktorá však zachováva
základné prvky, na aké boli fanúšikovia
zvyknutí. Okrem samotného kalendára
prináša aj motivačné texty o tom, ako
nájsť rovnováhu a harmóniu, ako získať energiu a pritiahnuť do ži
vota radosť a spokojnosť.
Môžete sa tešiť na atraktívne fotografie Dary aj na sedem hriešne
dobrých sladkých receptov. Súčasťou diára je záložka, pútko na pero
a praktická gumička na zatvorenie. V zadnom vrecku na vás čaká
malý darček.

Jedda Robaard

Diár

Cena: 19,90 €
Vychádza: 16. 8. 2022
EAN: 8588002570391
Formát: 130 × 210 mm,
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Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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MOJE PRVÉ SPOMIENKY
Preložila Lenka Sobolíková

Zaznamenajte nádherné emócie a momenty strávené s vaším die
ťatkom od jeho narodenia cez prvé nesmelé krôčiky či veselé zážit
ky z kúpania až po prvú narodeninovú oslavu.
Táto nežne ilustrovaná knižka sa okamžite stane rodinným pokla
dom, vďaka ktorému si uchováte spomienky na spoločne strávené
okamihy, ktoré nikdy nevyblednú.
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Eric Clapton

PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV
A VŠETKÝCH NADŠENCOV CHÉMIE
e-kniha

IKONA HUDOBNEJ SCÉNY
ERIC CLAPTON

AUTOBIOGRAFIA
Preložila Adriena Richterová

Eric Clapton sa narodil v roku 1945
ako nemanželské dieťa. Vychovávali
ho starí rodičia. Eric nevedel, kto je
jeho otcom, a až ako deväťročný sa do
zvedel, že žena, ktorú dosiaľ pokladal
za sestru, je jeho matka. V puberte mu
bola útechou gitara a vďaka mimo
riadnemu talentu sa stal kultovou po
stavou britských klubov. Podieľal sa
na vzniku formácie Cream a po jej vy
hlásení za „superskupinu“ sa stal celo
svetovo uznávanou hudobnou hviez
dou. Po dvoch rokoch sa kapela pre
konfliktné egá svojich členov rozpadla.
Koncom šesťdesiatych rokov si zahral s Jimim Hendrixom, Bobom
Dylanom, ale aj s dlhoročným priateľom Georgom Harrisonom.
Práve v čase spolupráce s Georgom sa Clapton zaľúbil do jeho
manželky Pattie Boydovej. Táto zdanlivo neopätovaná láska ho
uvrhla do hlbokého zúfalstva, a časom prepadol drogám. Začiat
kom sedemdesiatych rokov sa mu podarilo závislosť prekonať a zá
roveň vydal mimoriadne úspešný album 461 Ocean Boulevard.
V osemdesiatych rokoch sa vzchopil a stal sa otcom. No zakrátko
mu život uštedril ďalší úder – pri nehode prišiel o život jeho štvor
ročný syn Conor. Keby sa to stalo v inom období, asi by sa vrátil
k drogám. V tom čase však už bol omnoho silnejší, hľadal útechu
v hudbe a zložil bolestne nádhernú pieseň Tears in Heaven.
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SUPERJEDNODUCHÁ
CHÉMIA
Podrobná
a prehľadná
študijná príručka
Pre 2. a 3.
stupeň škôl
Preložila Martina Cabadová

Autobiografia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 23. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8386-2
Formát: 145 × 227 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Superjednoduchá
CHÉMIA ponúka uce
lený prehľad všetkých
dôležitých tém, ktoré sú
zahrnuté v učebných
osnovách chémie pre
druhý stupeň základ
ných škôl, pre stredné
školy a gymnáziá, a pridáva k nim ďalšie súvislosti a širší pohľad.
Táto podrobná, bohato ilustrovaná publikácia vás rýchlo presvedčí
o tom, že chémia je zrozumiteľná a fascinujúca! Kniha je rozdelená
do 15 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté
v časti Kľúčové fakty, čo je veľmi užitočné pre opakovanie. Chemic
ké deje sú znázornené atraktívnymi ilustráciami, ľahko pochopiteľ
nými schémami, a veľmi prehľadne sú tu vysvetlené aj jednotlivé
vedecké koncepcie. Toto všetko robí z knižky vynikajúcu pomôcku
pri práci v škole, pri riešení domácich úloh, aj pri príprave na testy.
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Učebnice
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ABY VÁŠ MOZOG NEZAHÁĽAL
ANI JEDEN DEŇ V ROKU!

NOVÁ KNIHA ZO SÉRIE
MOJE PRVÉ PÍSANIE / POČÍTANIE

KRÍŽOVKY
NA KAŽDÝ DEŇ

Eva Dienerová

MOJE PRVÉ
POČÍTANIE
Hravé úlohy na tvorivé
a logické myslenie

VTIPY • SLÁVNE
OSOBNOSTI •
ZO SVETA

Pre deti predškolského veku
a žiakov 1. ročníka ZŠ

365 krížoviek

Na každý deň 1 krížovka – kniha švédskych krížoviek ponúka začia
točníkom i skúseným lúštiteľom zábavu a poučenie po celý rok.
Tajničky pobavia vtipnými bonmotmi, motivujú výrokmi slávnych
osobností a poučia zaujímavosťami zo sveta.

Krížovky

Cena: 9,90 €
Vychádza: 31. 8. 2022
EAN: 8588002570377
Formát: 205 × 290 mm,
372 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Tento hravý pracovný zošit je ur
čený deťom od 5 rokov ako prípra
va do prvého ročníka základnej
školy. Jeho cieľom je povzbudiť ich
záujem o matematiku a odstrániť
prípadné počiatočné obavy.
Nájdu v ňom množstvo pútavých,
tvorivých a zároveň veľmi jedno
duchých úloh, ktoré rešpektujú
psychologické osobitosti pred
školského aj mladšieho školského veku – predovšetkým potreby, zá
ujmy, schopnosti, skúsenosti a vedomosti detí. Úlohy sú krátke, podne
cujúce iniciatívu, a sú zostavené tak, aby oslovili aj nesmelé, málo
sebavedomé dieťa a podporili ho v snahe ukázať svoje schopnosti.
Pri práci s týmto zošitom sa vaše dieťa naučí orientovať v priestore,
vyhľadávať počty predmetov, pomenovať ich číslom, spájať, porov
návať skupiny a oboznámi sa s prvými matematickými pojmami.
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Učebnice

Cena: 4,90 €
Vychádza: 24. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8413-5
Formát: 205 × 290 mm,
40 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

e-kniha

JEDNOTKA NEÚNAVNÝCH
BOJOVNÍKOV PROTI ZLOČINU

Spoločenský
román

Cena: 19,90 €
Vyšlo: 26. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8251-3
Formát: 125 × 200 mm,
440 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé

Andrew McDonald,
Ben Wood

Douglas Stuart – SHUGGIE BAIN
Preložil Milan Kopecký

HOLUBIA
AGENTÚRA
TO NATRIE
CHLEBU 6

e-kniha

Románov ako Shuggie Bain nevychádza veľa. Strhujú
ci debut Douglasa Stuarta predkladá čitateľovi veľko
lepú fresku o živote pracujúcej vrstvy, dojímavý obraz
sexuality, závislosti a lásky, ale predovšetkým silný prí
beh, v ktorom sa autor vracia do spomienok na vlast
né detstvo.

Preložil Peter Slížik

Cena: 17,90 €
Vychádza: 30. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8465-4
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé

Spoločenský
román

Ak sa vám zdá, že holuby
sa občas správajú zvláštne,
nemýlite sa. Sledujú totiž
rôzne záškodnícke živly, od
vážne čelia nebezpečen
stvu a zločinci si ani nevrk
nú! No boj proti zločinu nie
je ľahký, najmä keď starost
ka vyhnala z mesta všetky
vtáky, keď vonku vyvádza
chlebový netvor a keď zákerné králiky obsadili mesto. Podarí sa
Holubej agentúre vyriešiť všetky problémy? Dozviete sa v šiestej
časti bláznivej série s kriminálnou zápletkou.

Delphine de Vigan

Cena: 10,90 €
Vychádza: 2. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8443-2
Formát: 150 × 190 mm,
224 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

NOC NIČ NEZADRŽÍ
Preložila Andrea Černáková
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Noc nič nezadrží je hlboko osobným, až intímnym roz
právaním autorky o svojej matke Lucile. V príbehu sa
stretávame so smrťou, s incestom, neverou aj s choro
bami, všetkým, čo by iné rodiny zrazilo na kolená. Prá
ve sila, s akou to príbuzní zvládajú, sa tiahne naprieč
celým románom.

Pre deti
od 8 rokov

17

EDIČNÝ PROGRAM AUGUST 2022

Sabine Städingová

ČO VŠETKO V SKUTOČNOSTI
VIEME A NEVIEME O ZVIERATÁCH?
e-kniha

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ
PETRONELY JABĹČKOVEJ

PETRONELA
JABĹČKOVÁ 6:

Sophie Corrigan

STOP VÝMYSLOM
PRAVDA
O ZVIERATÁCH

Húska gagotačka
a čarodejnícka sesternica

Preložila Veronika Maťúšová

Preložila Eva Budjačová

Petronela Jabĺčková je čaro
dejnica. No nie obyčajná!
Má na starosti jablone, a ako
sa v takomto prípade sluší
a patrí, býva v jablku.
Na začiatku letných prázdnin čaká
dvojčatá prekvapenie: dovolenka
s rodičmi na gazdovskom dvore.
Pred odchodom im Petronela ešte
stihne vtisnúť do rúk vrecúško s hviez
dičkami z Mliečnej cesty, ktoré im
v prípade núdze dokážu vyhľadať čarovnú pomoc. Olívii a Oliverovi
sa u sedliaka Zemana ohromne páči, zaľúbia sa najmä do husí.
Onedlho im totiž Gréta a Gabo doslova zobú z ruky. Lenže gazda má
v pláne húsky predať. Majú nebodaj skončiť v rúre? Husi treba bez
podmienečne zachrániť, rozhodnú sa deti. Ako dobre, že im Petrone
la dala čarovné kamienky…

Pre deti
od 8 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 2. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8383-1
Formát: 145 × 215 mm,
184 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Netopier, ktorý sa rád zamotáva do vlasov. Čierna mačka, ktorá
prináša smolu. Prefíkaná líška, slizká žaba, útočiaca osa... A takto
by sa dalo pokračovať donekonečna. Každému z nás nejaké zviera
naháňa strach, spôsobuje nevôľu či vyvoláva túžbu vziať nohy
na plecia a utekať.
Je to však PRAVDA?
V knihe Stop výmyslom: pravda o zvieratách vám zvieratá ukážu
svoj pohľad na vec. Predstavia vám fakty o tom, čo robia, čo jedia,
ako komunikujú. Jednoducho, vysvetlia vám, že v skutočnosti vôbec
nie sú zlé, a dokonca nám ľuďom pomáhajú! Len sme im doteraz
nerozumeli.
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 16,90 €
Vyšlo: 22. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8320-6
Formát: 185 × 253 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

KAMARÁTI Z LESA
SÚ NAJLEPŠIE ESÁ!

ZÁBAVNÉ PRÍBEHY NA ČÍTANIE
S POROZUMENÍM

Andrea Schütze

Eva Dienerová,
Táňa Pastorková,
ilustrácie Eva Chupíková

KAMARÁTI Z LESA 3:
Záchrana
opustenej mačičky

VIKI A NIKI
Dvojičky, ktoré
nevyzerali ako dvojičky

Preložila Silvia Ivanidesová

Veselá štvorica zvieratiek
na ceste za ďalším
dobrodružstvom!
V kríkoch Medovníkového lesa
niečo šuští, praská... Náš zá
chranný tím je znova v pohoto
vosti! Štyria lesní hrdinovia
Kvetka, Eliška, Rudko a Félix,
ktorí majú veľké srdce a hebkú
srsť, musia opäť spojiť sily a vy
riešiť veľký problém: v Medovní
kovom lese sa objavila opustená a vyhladnutá mačička, ktorá sa tam vôbec nevyzná. Ako dobre,
že do lesnej škôlky Medový hrnček prišlo nové, výnimočné dieťa.
Malá Katka sa raz-dva postará o to, aby plachá mačička našla bez
pečný domov.

Pre deti
od 6 rokov

Zoznámte sa s Viktorom a Nikola
som, neposednými dvojičkami, kto
ré nevyzerajú ako dvojičky. Vôbec
sa na seba nepodobajú a celkom
odlišné majú aj povahy. No v nie
čom sú predsa len rovnakí – oba
ja majú zmysel pre vzrušujúce
dobrodružstvá. Ako to už býva,
často sa pri tom poškriepia, do
konca sa na seba i nahnevajú, ale
nikdy sa spolu nenudia. V zdanli
vo obyčajnej rodine, v úplne bežnom dome na sídlisku či s priateľ
mi v škole zažívajú neobyčajné a veselé príbehy. V každom z nich je
trochu napätia, humoru, poučenia, ale hlavne veľa zábavy. Navyše
sú doplnené o vtipné cvičenia, ktoré malých čitateľov vedú k zlep
šeniu úrovne čítania s porozumením, k rozvoju slovnej zásoby
a podporujú v nich záujem o knihy.

Cena: 10,90 €
Vychádza: 10. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8476-0
Formát: 165 × 232 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 9. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8260-5
Formát: 165 × 240 mm,
80 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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ELA A JEJ KAMARÁTI ZAŽIJÚ
ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ

BYŤ ŠKOLÁKOM JE ÚŽASNÉ
DOBRODRUŽSTVO!

Jessica Ennis-Hill,
Elen Caldecott,
ilustrovala Erica-Jane Waters

Marianne
Dubucová

MOJA ŠKOLA,
TVOJA ŠKOLA

ELIN ČAROVNÝ
NÁRAMOK 7:
Zlaté piesky

Preložila Alica Wursterová

Preložila Marína Gálisová

Siedma kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej
medaily Jessicy Ennisovej-Hillovej.
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok
a vďaka nemu by ste vedeli čarovať už len
myšlienkami?
Ela a jej kamaráti budú pri hľadaní pokladu
na pobreží mora potrebovať čary aj odvahu...
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Pre deti
od 5 rokov

Na budúci rok pôjde
Tomi do školy. Lenže pre
nedočkavého predškolá
ka je rok priveľmi dlhý
čas. Preto sa dnes Tomi
rozhodol, že navštívi
školy svojich zvieracích
priateľov.
V Skackavej škole sa
králiky učia čítať, písať
a počítať. V Šachorino
vej škole maľujú žabky
krásne umelecké diela. V Lišiackej škole líštičky cvičia a športujú...
A čo ak v škole, o ktorej Tomi sníva, ho čaká všetko na jednom mieste?
Jedno je isté, že byť školákom je úžasné dobrodružstvo!
Pozorne sleduj, čo sa deje v každej škole. Na každej strane je množ
stvo zaujímavých detailov. Prečítaj si knihu raz, dvakrát, trikrát...
a zakaždým objavíš niečo nové.

Cena: 8,90 €
Vychádza: 2. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8307-7
Formát: 129 × 198 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 5 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8442-5
Formát: 261 × 324 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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POETICKÝ PRÍBEH O NEKONEČNEJ
LÁSKE KU KNIHÁM

SPRIEVODCA AKTIVITAMI
NA VYPLNENIE VŠEDNÝCH DNÍ

Klaus Hagerup,
Lisa Aisato

DIEVČA,
KTORÉ CHCELO
ZACHRÁNIŤ
KNIHY
Preložila Eva Lavríková

Viete, čo sa deje s knihami,
ktoré si z knižnice nikto ne
požičiava? Nevedela to ani
vášnivá čitateľka Anna,
kým jej to neprezradila naj
lepšia kamarátka, knihov
níčka pani Monsenová.
Nečítané knihy... miznú!
Spolu s nimi však miznú
aj ľudia, ktorí v nich žijú.
Anna sa s tým nedokáže zmieriť a rozhodne sa,
že zabudnuté knihy zachráni. Ale ako?
Vydajte sa na dobrodružnú záchrannú misiu
spolu s Annou a spoznajte neodolateľné čaro
kníh a ich hrdinov.

Rocio Bonilla

NUDÍŠ SA, MINIMONI?

Pre deti
od 5 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 18. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8429-6
Formát: 190 × 240 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Preložila Želmíra Čížová

Minimoni už trochu vyrástla, ale stále rada kreslí a venuje sa aj
iným aktivitám: chodieva na výlety, stretáva sa s kamarátmi, trénu
je hokej, číta... Len v nedeľu nemá čo robiť. Nedeľa je poriadne
nudný deň... alebo nie?
Rocio Bonilla, španielska ilustrátorka a autorka detských knižiek,
prichádza s ďalším príbehom o malej Minimoni. Inšpiruje deti na
plnohodnotné využitie voľné
ho času a zdokonalenie sa
v plánovaní aktivít – aby bola
aj nuda zábavná!
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 9. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8426-5
Formát: 290 × 210 mm,
40 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ÚSMEVNÝ PRÍBEH O ODVAHE
A VYNALIEZAVOSTI

PUTO MEDZI JULKOU A LEOM JE
SILNEJŠIE NEŽ VŠETKY PREKÁŽKY

Briony May Smith

Lola Halifa-Legrand,
Camilla Pintonato

NEZVYČAJNÝ
DARČEK PRE
BAŽANTICU
ZLATICU

HARMÓNIA
Preložila Veronika Maťúšová

Krásne ilustrovaný príbeh o význame slobody
a vzácnom pute medzi
človekom a zvieraťom

Preložila Lucia Hlubeňová

Keď bažantica Zlatica zis
tí, aké nebezpečné je pre
chádzať cez cestu pri sta
rom dube, vymyslí plán.
Potrebuje len žiarivú uni
formu, zastavovací terč
a niečo, čoho už aj tak
má dostatok: odhodlanie.
Zlatka si totiž pre seba
a svojich lesných priate
ľov zo všetko najviac želá
jediné – bezpečný domov. Nádherné ilustrácie vidieckeho života so
svojráznou hlavnou hrdinkou tvoria krásnu atmosféru a nezabud
nuteľný príbeh. Okrem úsmevu a potešenia
prinesie táto kniha deťom aj inšpiráciu
a povzbudenie, aby sa pri problémoch
či prekážkach nevzdávali a spomenuli si
na Zlatkino odhodlanie.
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Pre deti
od 3 rokov

Julka a leopard Leo sú najlepší priatelia. Keď však Lea zavrú
do zoologickej záhrady, Julka urobí všetko pre to, aby
bola znovu s ním. Vytvorí miesto, kde môžu ľudia
a zvieratá žiť spolu... Harmóniu!

Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8328-2
Formát: 215 × 270 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8428-9
Formát: 215 × 285 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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HÁDANKY SCHOVANÉ
ZA KAŽDÝM PÍSMENKOM

Cinders McLeod

Ivona
Ďuričová,
ilustroval
Adrián
Macho

AKO SA ZAJKOVCI
UČILI DELIŤ SA
Preložila Danka Jacečková

Deti nie sú nikdy príliš malé
na to, aby ste im vysvetlili
základné fakty o fungovaní
peňazí!
V poslednej bohato ilustro
vanej knižke zo série o rodi
ne Zajkovcov sa zoznámia
s Duškom, ktorý má veľko
lepý plán. Chce zachrániť
svet! K narodeninám dostal
10 mrkiev, aby si za ne nie
čo kúpil a ešte aj niekomu
pomohol. Stará mama mu
vysvetlí, že nemusí zachraňovať celý svet, ale mohol by pomôcť
včielkam, ktoré u nich, v Zajkove, nemajú dosť kvitnúcich kvietkov.
Duško sa teda rozhodne vysadiť nové. Aby mohol kúpiť priesa
dy, musí sa rozhodnúť, koľko z desiatich mrkiev si nechá, a za koľko
nakúpi. A keďže je Superzajko, sám si nenechá nič, a za všetky mrk
vy nakúpi sadeničky. Vtedy príde na to, že ak pomohol včielkam
v Zajkove, pomohol aj zachrániť svet! A tak aj vaše dieťa rýchlo
pochopí, že ak s niekým dokáže podeliť, pomáha vlastne všetkým.
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TOP TITUL

RADOSŤ Z ROZDÁVANIA
NEBOLA NIKDY VÄČŠIA!

HÁDANKY
Z ABECEDY

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 2. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8013-7
Formát: 203 × 266 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pri hádankách si nemusíte lámať hlavu. A pri abecede už vôbec
nie! Ak ste si obľúbili knižky Zvieratká z abecedy a Písmenká z abe
cedy, tentoraz vás potešia hádanky. Tie sa schovali za každé pís
menko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia. Uhádne
te hádanky na prvýkrát? Alebo si na každé písmenko vymyslíte
vlastné? Poďte sa zahrať s Hádankami z abecedy a skamarátiť sa
so všetkými písmenkami.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8262-9
Formát: 195 × 195 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

NAUČTE DETI POČÚVAŤ SRDCOM
A VÁŽIŤ SI ZÁZRAKY PRÍRODY

INTERAKTÍVNE LEPORELO
PLNÉ DOBRODRUŽSTVA

David Wax, Brett Blumenthal

Sophie Schoenwaldová, Nadine Reitzová

ŽELÁM SI PRE TEBA

Preložila Lucia Halová

Čo si želáte pre svoje dieťa? Má byť milé? Silné? Zvedavé? A aký člo
vek by mal z neho vyrásť?
Kniha Želám si pre teba skúma hodnoty, ktoré túžite vidieť u svojho
dieťaťa a ktoré si môže osvojiť od obdivuhodných tvorov žijúcich
na našej planéte. Príroda ponúka nezabudnuteľné zážitky a mnoho
inšpirácií, ako sa ustavične zlepšovať – od vľúdnosti pandy a múdros
ti sovy cez silu medveďa až po šikovnosť opice. V tejto poetickej
a krásne ilustrovanej knihe predstavujú David Wax a Brett Blu
menthal deťom vlastnosti, ktoré ich pomôžu nasmerovať na životnú
cestu plnú prívetivosti a rozvahy, aby z nich vyrástli silní, sebaistí
a šťastní ľudia.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 23. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8475-3
Formát: 210 × 215 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

KDE JE MOJA MAMIČKA?

Preložila Zuzana Dodoková

Z vajíčka sa vyliahlo prečudesné mláďatko. Má zobáčik ako kačka,
srsť lesklú ako krtko a chvost ako bobor. Čože je to za zvieratko? Je
mu však smutno, preto odvážne pátra po svojej mamičke. Kdeže
len môže byť – na oblohe, pod zemou
alebo v jazierku? Pomôžeš mu
s hľadaním?
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Pre deti od
18 mesiacov
Cena: 7,90 €
Vyšlo: 19. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8474-6
Formát: 180 × 180 mm,
24 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

SÉRIA:
UČÍM SA S KUBKOM

Marta
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

KUBKO ŽELÁ
DOBRÉ RÁNO
Preložil Ladislav Holiš

Na stránkach tejto knižočky sa obľúbený detský hrdina venuje
bežným ranným činnostiam a nabáda deti, aby sa zabavili ich
znázorňovaním.
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Marta
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

KUBKO ŽELÁ
DOBRÚ NOC
Preložil Ladislav Holiš

Na stránkach tejto knižočky
sa obľúbený detský hrdina
pred zaspávaním rozpráva
s tatom o všetkom, čo
cez deň zažili.
Leporelá majú jednoduchú
formu, obsahujú krásne
ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokonaľujú detskú reč a roz
víjú slovnú zásobu.
Edičný program vydavateľstva IKAR august 2022
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.

Pre deti
od 2 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 12. 8. 2022
ISBN: 978-80-551-8201-8
Formát: 135 × 135 mm,
28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

