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ZABIJE, ABY ZACHRÁNIL
VLASTNÚ KRV?

TOP TITUL

Jo Nesbø

KRÁĽOVSTVO
Jo Nesbø tentoraz prekvapuje a opäť
dokazuje svoje majstrovstvo. Hrdinom
jeho najnovšieho románu nie je fenomenálny vyšetrovateľ Harry Hole, ale
mechanik Roy Opgard, ktorý žije na rodinnom statku hlboko v nórskych horách. Jeho mladší brat Carl sa po rokoch vracia domov z Ameriky s plánom
postaviť luxusný hotel, ktorý by upadajúcej oblasti opäť vdýchol život. Royova
lojalita voči rodine však prechádza
skúškou, keď zistí, že za Carlovými veľkolepými plánmi sa skrývajú
nenásytnosť a zrada. Z minulosti sa vynárajú šokujúce tajomstvá
a v hre sú zrazu nielen doterajšie istoty a pokoj, ale aj ľudské životy. Z idyly uprostred prírody sa stáva temné miesto a Roy sa musí
rozhodnúť, čo všetko je kvôli bratovi a láske k jeho manželke Shannon ochotný obetovať.

Krimi

VOĽNÉ POKRAČOVANIE
ÚSPEŠNÉHO MOTÍVU X

Stefan Ahnhem

X SPÔSOBOV,
AKO ZOMRIEŤ
V skorý letný večer vypláva z móla råånskeho prístavu gumový čln. Sedí v ňom
jediný muž a na chrbte má pripevnený
meč. Hráč. Jeho úlohu mu nadiktovali
kocky: niekto musí zomrieť. Kto to bude,
nevie ani on sám.
Komisár Fabian Risk a jeho kolegovia
sú zmätení. Vrah si zrejme vyberá obete
náhodne, a preto nezanecháva nijaké
stopy. Helsingborg už nie je idylickým
miestom na švédskom pobreží, akým
bývalo. Helsingborská polícia je v posledných týždňoch zaujatá vyšetrovaním viacerých komplikovaných vrážd,
ktoré zdanlivo spolu nesúvisia. Keď sa už zdá, že prípady sa im
podarilo vyriešiť, objaví sa nová obeť. Kriminalisti vrátane Fabiana
Riska musia pripustiť, že sa mýlili, a pokračovať v love na človeka,
ktorý na zabitie nepotrebuje motív, zato pozná nesmierne množstvo spôsobov, ako to urobiť.

Cena: 17,90 €
Vychádza: 2. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7444-0
Formát: 125 × 200 mm,
568 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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MAJSTER NAPÄTIA
JE SPÄŤ!

Krimi
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POMSTA ALEBO ŽIVOT?
AKO SA NAPOKON ROZHODNE?
e-kniha

KTO SA SKRÝVA
V LESE?

Jason Reynolds

Stephen Chbosky

IMAGINÁRNY PRIATEĽ
Na šesť dní sa pod ním
zľahla zem. Potom sa vynoril
uprostred noci...
Slobodná matka Kate Reesová uteká
z násilného vzťahu, aby si zachránila
život. So synom Christopherom zakotvia v malom mestečku v Pensylvánii,
ďaleko od všetkého. Spočiatku sa Mill
Grove javí ako dokonalý úkryt. Jedného dňa však sedemročný Christopher
zmizne. Šesť dní ho nik nevie nájsť. Napokon vyjde uprostred noci z lesa na okraji mesta bez viditeľných
poranení. Tvrdí, že mu nik neublížil, no nie je schopný opísať, čo sa
mu prihodilo. Spomenie len akéhosi dobrého pána, ktorý ho vyviedol na cestu a vzápätí utiekol. Christopher odvtedy počuje hlasy,
trpí ukrutnými bolesťami hlavy a je posadnutý úlohou, akú môže
splniť len on – postaviť v lese do Vianoc domček na strome, inak
jeho mama a všetci v meste už nikdy nebudú ako predtým.
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DLHÁ CESTA NADOL
Šesťdesiat sekúnd.
Sedem poschodí.
Tri pravidlá.
Jedna zbraň.
Willovho staršieho brata Shawna postrelili. A zabili. Smútok taký obrovský,
že ho Will nedokáže opísať. Ale v ich
štvrti platia PRAVIDLÁ.

Č. 1: Plač
Nerev. To je jedno prečo. Nerev.

Č. 2: Bonzovanie
Nebonzuj. To je jedno prečo. Nebonzuj.

Č. 3: Pomsta

Mysteriózny
triler
Cena: 18,90 €
Vychádza: 29. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7175-3
Formát: 145 × 227 mm,
680 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Keď zabijú niekoho, koho máš rád, nájdi človeka, čo to urobil,
a zabi ho.
Lenže náboje občas letia mimo. Strelec občas dostane toho nesprávneho. A vždy je tu aj niekto ďalší, kto je pripravený dodržať pravidlá.
JASON REYNOLDS je blázon. Do príbehov. Jason Reynolds je zároveň unavený.
Unavený z toho, že má okolo seba veľa mladých ľudí, ktorí sú pre spoločnosť neviditeľní. A tí sú zase unavení z toho. Tak píše knihy (hŕbu kníh) a dokonca vyhral
aj nejaké ceny, no žiadna z nich nemá preňho taký v ýznam ako mladý človek
s pocitom, že ho zrazu niekto vidí. Čím častejšie sa to deje, tým menej je Jason
unavený. Napriek tomu navždy bude bláznom. Do príbehov. Do vás. Navštívte
jeho stránku jasonwritesbooks.com.
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Román
vo veršoch
Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7141-8
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DRUHÉ
VYDANIE
ÚSPEŠNÉHO
BESTSELLERA

PRÍBEH O CESTE
ZA SVOJÍM SNOM

Franci Rabinek Epstein
Doslov Helen Epstein

FRANCINA VOJNA
V lete 1942 deportovali nacisti dvadsaťdvaročnú Židovku Franci Rabinekovú do Terezína, koncentračného tábora
a geta vzdialeného šesťdesiatpäť kilometrov od Prahy. Bol to začiatok jej
trojročnej cesty z Terezína do Osvienčimu-Brezinky, odkiaľ putovala do pracovného tábora v Hamburgu a napokon do Bergenu-Belsenu.
Franci sa v tábore preslávila ako módna návrhárka, ktorá pri výbere na nútené práce oklamala doktora
Mengeleho, keď tvrdila, že je elektrikárka. Zariskovala, čo ju pri
selekcii dostalo na pravú stranu – medzi šťastlivcov, ktorým bol do
priaty náskok pred smrťou. Vo svojich spomienkach úprimne a otvorene, ba miestami aj vtipne opisuje temné roky, ktoré strávila v žen
skom väzení.
Francina vojna predstavuje svedectvo neuveriteľne silnej mladej
ženy, ktorá vydržala hrôzy holokaustu a napriek útrapám prežila.
Jej boj sa však kapituláciou Nemecka v roku 1945 neskončil. Čakali ju ešte dlhé roky začleňovania sa do spoločnosti, ktorá mala v porovnaní s ňou len okrajovú skúsenosť s nacistickými zverstvami.
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Skutočný
príbeh

TOP TITUL

e-kniha

OKLAMALA
MENGELEHO,
ABY PREŽILA

VŽDY KROK
PRED SMRŤOU

Andrea Coddington

ŽIDOVKA
Sofia Maniševičová je dcéra Židovky
odvlečenej nacistami do Osvienčimu
počas druhej svetovej vojny. Detstvo
a mladosť prežíva v Československu,
v rodine, kde sa dodržiavajú židovské
sviatky a zvyky. Pod vplyvom spoločnosti, ale aj rodiny, ktorá nalieha, aby
sa vydala len za Žida, sa Sofia rozhodne pre útek. Chce byť slobodnou Židovkou a dúfa, že vo vysnívanej Amerike
stretne aj osudovú lásku.
Podarí sa jej to? Bude mať Sofia bohatstvo, lásku, slávu, vieru, alebo
príde o to najdôležitejšie – rodinu a milovaných? Židovka je sugestívny, emocionálny príbeh o snoch, náboženstve, láske, komunistickom
Československu, slobodnej židovskej Amerike, o strate, neúnavnom
boji, hľadaní podstaty, trpkosti života, o šťastí a vrtkavosti osudu.

Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7201-9
Formát: 125 × 200 mm,
264 str.
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Vyd. značka: IKAR
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Spoločenský
román
Cena: 11,90 €
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Maroš Molnár
Lucia
Pastierová Čarná

GAUČ
ALEBO ŠŤASTIE
Kondičného trénera
Maroša Molnára pozná
celé Slovensko z televíznych obrazoviek, kde
v relácii Extrémne premeny pomáhal chudnúť
ľuďom trpiacim obezitou. Teraz prichádza
s motivačnou knihou Gauč alebo šťastie, aby vás postavil z gaučov
a umožnil vám nájsť skutočné šťastie v zdravšom životnom štýle.
Maroš svojím nasadením, príbehom a sériou účinných cvičení podnecuje a odovzdáva skúsenosti, nadobudnuté rokmi, ktoré strávil
s profesionálnymi športovcami, ale aj trénovaním bežných klientov.
V knihe sa dozviete o jeho spolupráci so slovenskými a svetovými
športovými hviezdami, ale aj o jeho detstve či o harmonickom vzťahu s manželkou Zuzanou. Nájdete v nej viac ako stopäťdesiat cvikov,
ktoré sa naučíte robiť správne, tak aby vás nič nebolelo a cítili ste sa
fit bez ohľadu na vek či váhu. Nebudú chýbať ani stravovacie odporúčania a tipy.
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Životný
štýl

Cena: 19,90 €
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Silvia Lispuchová
Alena Horváthová-Čisáriková

e-kniha

OBROVSKÝ TALENT, VÝNIMOČNÁ
OSOBNOSŤ. KAROL DUCHOŇ.
e-kniha

POSTAVTE SA Z GAUČA
A NÁJDETE ŠŤASTIE!

POSLEDNÝ BOHÉM
Slovenský Tom Jones, ako Karola Duchoňa často prezývali, rozvíril stojaté
vody domácej populárnej hudby. Vynikal veľkým hlasovým rozsahom a dodnes ho považujú za výnimočný zjav
na slovenskej hudobnej scéne, za talent, aký sa rodí raz za tisícročie. Jeho
piesne poznajú viaceré generácie. Ďalších a ďalších dookola provokuje k napodobňovaniu, aby každý zistil, že sa
to vlastne vôbec nedá. Pretože Karol
Duchoň bol len jeden.
Kniha Posledný bohém vychádza pri
príležitosti nedožitých 70. narodenín
speváka. Text dvoch autoriek, novinárok Silvie Lispuchovej a Aleny
Horváthovej-Čisárikovej, dopĺňajú fotografie z rodinného archívu
Karola Duchoňa a slovenských fotografov. O Karolovi Duchoňovi
rozprávajú v knihe jeho blízki, priatelia z detstva, prvá manželka
Elena a ich spoločná dcéra Danka, druhá manželka Alena, kolegovia z brandže – hudobníci, speváci a speváčky Eva Máziková, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Dušan Grúň, Zoro Laurinc, Vlado
Hronec a celý rad ďalších.
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Biografia

Cena: 12,90 €
Vychádza: 22. 9. 2020
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Martin Kasarda

KRAJINA KRÁSNYCH ĽUDÍ
Chceli by ste žiť v krajine, kde sú všetci
ľudia pekní a šťastní, odhodlaní žiť zdravo? V krajine, ktorá sa dobre postará
o starých, chorých a postihnutých? Príbeh romantickej lásky Benjamína a Márie, ktorý sa zrodil nad smrteľnou poste
ľou starého otca, sa postupne mení
na nočnú moru. Krása sa stáva meradlom úspechu. A ak medzi vyvolených
nepatríte? Nechceme vás na očiach,

decentne vás odstránime. Ale tak, aby
všetci tlieskali.
Napínavý spoločenský román o prítomnosti a možnej desivej budúcnosti hovorí o tom, čo by sa stalo, keby sa moci
ujala skupina, ktorá krásu a zdravie vyhlási za najdôležitejšie hodnoty. A kto sa nebude chcieť prispôsobiť, pôjde z kola von. Zachráni
svet skutočná láska? Sú medzi nami takí, ktorí si zachovajú ľudskosť?
MARTIN KASARDA (1968) vstúpil do povedomia slovenskej literárnej obce
ako autor kontroverznej poviedky Posledná večera v roku 1991. Odvtedy vydal
tri poviedkové knihy, romány O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (Marenčin PT
2011) a Budúcnosť na predaj (Marenčin PT 2016) aj niekoľko odborných kníh
o mediálnej komunikácii. Je dlhoročným kultúrnym publicistom, šéfredaktorom
Magazínu o knihách a Kultúrneho života a pôsobí ako vedúci Ústavu mediálnej
tvorby na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy.
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Peter Šrank

e-kniha

POVIEDKOVÝ ROMÁN
O PREMENE CHLAPCA NA MUŽA
e-kniha

AKÚ HODNOTU
MÁ V SKUTOČNOSTI KRÁSA?

AKO SOM PRIŠIEL
O PANENSTVÁ

Román

Cena: 12,90 €
Vychádza: 22. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7305-4
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Viem, jedna láska je vždy prvá, začína
Miroslav Válek svoju báseň. Pre Pyka,
hlavného hrdinu tohto poviedkového románu, sa však láska stáva akoby prvou
zakaždým, keď sa s ňou stretne. A pritom Pykove skúsenosti s dievčatami
a mladými ženami nie sú sentimentál
ne. Prýšti z nich život, mladosť, dravosť
a len občas trpké poznanie, že niekedy
ani ten najvrúcnejší cit nezachráni milovanú bytosť. Spisovateľovi Petrovi Šrankovi sa podaril malý zázrak. Jeho rozprávanie o premene chlapca na muža
je plné láskavého humoru, bizarných situácií, krehkého milovania a toľkého porozumenia, že možno aj vy
uveríte v možnosť opätovnej premeny ženy v pannu, ak naozaj miluje muža...
Tvorba spisovateľa PETRA ŠRANKA (1964) je veľmi rôznorodá, komponuje
a píše texty k pesničkám, vymýšľa aforizmy, epigramy, píše poviedky, romány aj
cestopisy. Pre rozhlas tvorí glosy, fejtóny a humoristické scénky. Deťom sa prihovára básničkami, rozprávkami a piesňami. Vydal básnickú zbierku Definitíva
(1997), román Múzofil (2016), zbierku rozhlasových glos Jednohubky 1 (2018)
a spolu s Jurajom Haškom (Sto múch) dvojcédečko Simultánky (2019). Peter
Šrank rád zbiera huby, a keď sa potrebuje sústrediť, vyberie sa na túru. Lebo, ako
sám hovorí, je „typ človeka, ktorý rozmýšľa nohami. Keď sa hýbu, hlava šrotuje“.
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Poviedky

Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7308-5
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Angličanka Alica sa v rodičovskom do
me nudí, cíti sa nedocenená a nepo
chopená. Potom spozná Bennetta Van
Cleva, pekného, bohatého Američana,
a bezhlavo sa zaľúbi. Svadba a odchod
do Ameriky v tridsiatych rokoch 20. storočia vyzerali ako veľké dobrodružstvo,
no život novomanželky v Baileyville, skost
natenom provinčnom mestečku uprostred kentuckých hôr, je pre Alicu sklamaním. Preto sa – skôr než jej to manžel
stihne zakázať – prihlási ako dobrovoľníčka do projektu konských knižníc. Skupinka mladých žien pod vedením rebelantskej Margery O’Harovej jazdí na
koňoch cez hlboké lesy v okolí a roznáša knihy a časopisy chudobným, ktorí by sa k nim inak nedostali. Alica nachádza slobodu, priateľstvo a naplnený život, po akom túžila. Lenže nie všetci to schvaľujú. Alicin svokor s ňou vedie doslova vojnu a Baileyville sa pridá
na jeho stranu. Postačí dievčatám v nerovnom boji ich hlboké vzájomné puto a viera v silu písaného slova?

VOJVODA BEZ SRDCA

TOP TITUL

DARCA HVIEZD

Spoločenský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 2. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7434-1
Formát: 145 × 227 mm,
352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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Scarlett Scott

e-kniha

Jojo Moyesová

POSLÚCHNU ROZUM,
ALEBO PODĽAHNÚ VÁŠNI?
e-kniha

ROMÁN INŠPIROVANÝ
SKUTOČNÝM PRÍBEHOM

Vášnivá rebelka
Bridget O’Malleyová je členkou tajnej
organizácie, ktorej cieľom je dosiahnuť
nezávislosť Írska. Cez deň je slušnou
mladou ženou so skromnými prostriedkami a na živobytie si zarába poctivou
prácou. V noci sa však vydáva do takého zradného a nebezpečného sveta, že
dokonca aj jej život sa ocitne v ohrození.
Zdanlivo bezcitný muž
Leo, vojvoda z Carlislu, je vodca tajnej
skupiny ministerstva vnútra, ktorej úlohou je zachovať mier v období vážnych
bezpečnostných hrozieb a spoločenských nepokojov. Cez deň zúrivo prenasleduje anarchistov a vrahov, zatiaľ čo v noci vládne najtemnejším
a najhriešnejším dušiam Londýna. Vo svojej poslednej zajatkyni
však čoskoro spozná seberovného súpera.
Vojvoda a vášnivá rebelka sa stretnú v neľútostnom súboji vôlí
a nečakane v nich vzbĺkne vášeň. Nebezpečenstvo striehne za každým rohom a obaja stoja pred najťažšou voľbou svojho života. Zničia sa navzájom? Alebo je ich láska dosť silná a zachráni ich?
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Historická
romanca
Cena: 12,90 €
Vychádza: 3. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7144-9
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320 str.
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VRCHOLNÝM UMENÍM VOJNY JE
ZDOLAŤ NEPRIATEĽA BEZ BOJA

SVET ŠPIÓNOV, TAJNÝCH
KÓDOV A PROPAGANDY

Richard Wolfrik Galland

Ernest Volkman

UMENIE VOJNY

DEJINY ŠPIONÁŽE

Strategické hádanky
Pokúste sa preľstiť Sun-c’a,
Napoleona, Rommela
a mnohých ďalších
Bojiskové scenáre a hádanky
pre salónnych stratégov
Pred vyše 2 500 rokmi napísal
jeden z najväčších taktických
mysliteľov všetkých čias Sun-c’
vojenskú rozpravu Umenie vojny, s ktorou dodnes oboznamujú
nádejných mladých dôstojníkov
oboch pohlaví. Táto kniha prináša 80 hádaniek, z ktorých
každú inšpirovala múdrosť Sun-c’a. Všetkým salónnym generálom
určite zabezpečí tvrdý vojenský strategický tréning. Ponúkame vám
40 skutočných bojových scenárov, nad ktorými si môžete lámať hlavu. Preklenujú desať historických období a prevedú vás bojiskami
starovekého Grécka a Ríma, americkej občianskej vojny i druhej svetovej vojny. S využitím historického pozadia a máp rozmiestnenia
vojsk musíte prekabátiť najväčších generálov všetkých čias a priviesť vojakov k víťazstvu a sláve.
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História

Cena: 15,90 €
Vychádza: 4. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7351-1
Formát: 170 × 238 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Táto fascinujúca kniha
podáva príbeh špionáže
od klasických zvedov cez
stredovekých majstrov-špiónov a studenovojnové sle
dovanie až po manipuláciu
verejnej mienky v dnešnom
digitálnom období.
Odkrýva spravodajských
agentov a vojenských vyzvedačov, zachytené správy
a tajné kódy, bezvýchodiskové intrigy a „medové“ pasce. Prináša prípadové štúdie
o najzaujímavejších – a najneočakávanejších – špiónoch a sprisahaniach z dávnych čias aj
súčasnosti, ilustrované nevšednými fotografiami a skúma spôsoby
využívania a funkciu dnešnej digitálnej techniky a médií. Dejiny
špionáže ako máloktorá kniha predtým dekódujú skrytý svet spravodajských služieb.
ERNEST VOLKMAN je americký investigatívny reportér zaoberajúci sa problematikou vojny, špionáže a kriminálneho podsvetia. Napísal viacero kníh o špiónoch, k najznámejším patria Tajní agenti, ktorí zmenili beh dejín a Najväčšie
špionážne operácie 20. storočia. Prispieva do mnohých časopisov a novín vrátane New York Times a Washington Post.
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História

Cena: 19,90 €
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Väzba: Viazaná
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MINULOSŤ, AKO STE JU
EŠTE NEVIDELI

OTÁZKY A ODPOVEDE,
KTORÉ VÁS ZASKOČIA

HISTÓRIA
V KOCKE

James Lees

Rodinná encyklopédia
vám ukáže minulosť,
ako ste ju ešte nevideli.
Preneste sa do najvzrušujúcejších okamihov
ľudských dejín – od našich prvých predkov až
po svet, v ktorom žijeme dnes.
Vydajte sa do dávnych
čias, zúčastnite sa
na love mamutov, pochodujte s rímskym vojakom a leťte s bratmi
Wrightovcami. Objavte
každodenný život v stredovekých kultúrach a preskúmajte, ako vynálezy, napríklad tlačiarenský stroj, zmenili svet. Prostredníctvom
nádherných počítačových
ilustrácií kľúčových osobností,
miest a udalostí zistite, ako vyzerali naše dejiny.

VEDELI STE?
FYZIKA
Vedeli ste? Fyzika je zábavný
sprievodca nabitý faktami
o zázrakoch fyzikálneho sveta, ktorý obsahuje vyše 100
otázok a odpovedí určených
nielen na uspokojenie vašej
zvedavosti, ale rovnako aj na
pobavenie a poučenie. Do
zviete sa, kde sa naša obloha
mení na vesmír aj či motýľ
môže naozaj vyvolať tornádo.
Na konci každej kapitoly náj
dete kvíz, ktorý overí vaše vedomosti, takže nezvyčajnými
znalosťami o svete okolo nás ohúrite priateľov i rodinu.

História

JAMES LEES žije v Yorku v Spojenom kráľovstve a venuje sa popularizácii vedy.
Zúčastňuje sa workshopov a propaguje fyziku na rozličných festivaloch a podujatiach. Jeho hlavnou špecializáciou je prenos tepla v nanomateriáloch, ktorý študuje na univerzite v Yorku. Kniha Vedeli ste? Fyzika je jeho druhá kniha po prvom
titule Physics in 50 Milestone Moments. Publikuje aj v časopise Physics Review.

Cena: 22,90 €
Vychádza: 29. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7374-0
Formát: 252 × 301 mm,
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Väzba: Viazaná
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Hlavolamy

Cena: 15,90 €
Vyšlo: 31. 8. 2020
ISBN: 978-80-551-7423-5
Formát: 155 × 208 mm,
256 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

17

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2020

Cena: 5,90 €
Vychádza: 30. 9. 2020
EAN: 8588002570025
Formát: 207 × 290 mm,
120 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

TOP TITUL

Križovky

DOPLNENÉ
O BONUSOVÚ KAPITOLU!

Anna Toddová

ZÁBAVNÉ KRÍŽOVKY

AFTER – SĽUB

Výroky slávnych | Humor | Pranostiky

Tessa sa dozvedá krutú pravdu o začiatkoch svojho vzťahu s Hardinom. Už neraz sa presvedčila, že chlapec, ktorého
miluje, býva krutý, ale také poníženie
nečakala ani v najhoršom sne. Musí sa
zmieriť s tým, že Hardin navždy ostane... Hardinom. Že by sa v ňom až tak
veľmi mýlila? Rozum aj blízki jej radia,
aby dala od Hardina ruky preč, nebola
by prvá, ktorú potupil a odkopol. Kvôli
Hardinovi odstavila na vedľajšiu koľaj
všetko, na čom jej záležalo – školu, kamarátov, mamu, priateľa... ďalšie sklamanie by nezvládla. Mala by sa zachovať rozumne a vykašľať sa naňho, skôr
než sa popáli ešte viac. No ľahko sa povie, ťažšie spraví, najmä pri
pomyslení na vášnivé noci strávené v jeho náručí. Elektrizujúce dotyky. Nenásytné bozky. Hardin sa pred ňou kajá, vie,
že sa dopustil najhoršej chyby v živote. Dokáže sa
však naozaj zmeniť? Tessu čaká jedno z najťažších
rozhodnutí.

115 krížoviek

e-kniha

Kniha ponúka začínajúcim i skúseným krížovkárom
zábavu a poučenie pri lúštení 115 švédskych krížoviek. Tajničky im pripomenú výroky slávnych osobností, ale aj známe či menej známe pranostiky.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7088-6
Formát: 145 × 205 mm,
304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Zdravie
a životný štýl

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Cena: 17,90 €
Vyšlo: 25. 8. 2020
ISBN: 978-80-551-7561-4
Formát: 145 × 227
672 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
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DOBA JEDOVÁ
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Naozaj žijeme v dobe jedovej? Na túto otázku i mnoho
ďalších vám odpovie kniha, ktorá vám ponúka nielen
zaujímavé čítanie, ale aj veľa podnetov na zamyslenie.
Autori jasne a zrozumiteľne píšu o škodlivých látkach
v potravinách, potravinových doplnkoch, nápojoch, kozmetike, liekoch a v životnom prostredí.

Young
adult
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ŠPECIÁLNE VYDANIE
S PLAGÁTOM VNÚTRI!

Pre deti
od 10 rokov

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7503-4
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Tretie

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA (1)
Ilustrovaný príbeh

Život jedenásťročného decka môže byť fakt nafigu.
Greg Heffley tom vie svoje, lebo sa zrazu ocitol na
škole, kde musí prežiť medzi chalanmi, ktorí sú vyšší,
zlomyseľnejší a už im rastú fúzy.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7506-5
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Tretie

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA
Pri príležitosti 10. narodenín DENNÍKA ODVÁŽNEHO BOJKA na Slovensku vám prinášame exkluzívny box. Nájdete v ňom prvé časti
trampôt nášho hrdinu Grega. Spomeňte si na všetky jeho dobrodružstvá a zlomyseľnosti, ktoré vás zaručene pobavia. V boxe sa navyše
nachádza aj špeciálny plagát. Narodeninová oslava sa môže začať!
Box obsahuje:
Denník odvážneho bojka 1
Denník odvážneho bojka 2: Rodrick je šéf
Denník odvážneho bojka 3: Posledná kvapka
Denník odvážneho bojka 4: Prázdniny pod psa
Denník odvážneho bojka 5: Krutá pravda
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Pre deti
od 10 rokov
Cena: 39,90 €
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Formát: 125 × 200 mm,
5× 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 10 rokov

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA (4)
Prázdniny pod psa
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Letné prázdniny sú v plnom prúde, slnko krásne svie
ti a všetky decká šalejú vonku. Vlastne... všetky nie.
Greg radšej trčí vo svojej izbe so zatiahnutými závesmi a hrá videohry. Lenže jeho mama si úžasné
leto predstavuje úplne inak...

NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ
ROZPRÁVKY PRE DETI

VITAJTE VO SVETE,
KTORÝ NIKDY NESPÍ

Pavol Dobšinský

Monika
Utnik-Strugała
Małgosia
Piątkowska

SLOVENSKÉ
ROZPRÁVKY
Rozprávky z našej
klenotnice

PO ZOTMENÍ
alebo Čo sa deje
v noci

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala
a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ...

Krásne ilustrovaná knižka vás prevedie nočným svetom a prezradí
vám, čo sa deje okolo vás, kým sladko spíte. Keď zapadne slnko
a na zemi zavládne noc, začnú sa nám zatvárať oči a chystáme sa
do perín. No nie každý v noci spí. Chcete vedieť, čo sa deje okolo
nás po zotmení?
Dozviete sa, ako počas spánku funguje naše telo aj naša myseľ
a komu sa hovorí nočná sova či ranné vtáča. Zistíte, že keď je u nás
noc, na opačnej strane zemegule je deň. Viete, že existujú aj miesta,
kde slnko vôbec nevyjde? Ako sa tam žije? No nielen medzi ľuďmi sa
nájdu takí, čo ponocujú. Existujú aj v ríši zvierat a rastlín. Mnohí
z tých, čo v noci nespia, chodia do práce – pečú pre nás chlieb, zachraňujú ľudské životy, starajú sa o poriadok a bezpečnosť...

Rozprávky o zakliatom kráľovstve, o jelenčekovi, kocúrikovi, vernom
psíkovi Bodríkovi, statočnej Popoluške, Popolvárovi alebo figliarskom
Jankovi Hraškovi... poznajú už celé generácie detí a dospelých. Znova a znova nás očarúvajú svojím dejom, zázračnosťou a múdrosťou.
Ponúkame vám výber z jedinečnej zbierky Pavla Dobšinského, ktorá obsahuje ozajstné klenoty ľudovej tvorivosti.
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STAŇ SA PRIESKUMNÍKOM
NOČNEJ OBLOHY A PRÍRODY!

NOČNÁ OBLOHA
Zistíš, prečo Mesiac zdanlivo mení tvar, z čoho sa
skladajú prstence Saturna a čo je to zatmenie.
Spoznáš jednotlivé
súhvezdia a naučíš sa
všetko o nočnej oblohe.
Táto knižka je plná informácií, zábavných aktivít
a nápadov na projekty,
ktoré sú ideálne pre mladých milovníkov prírody.

Pre deti
od 6 rokov
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MIŠKA Z LIPOVEJ KLINIKY
MÁ OPÄŤ PLNÉ RUKY PRÁCE!

Aniela
Cholewińská-Szkoliková
Ilustrovala
Agnieszka
Filipowská

MIŠKA
A JEJ MALÍ
PACIENTI (5)
Výlet na chalupu

HMYZ A PAVÚKY
Zoznám sa s hmyzom
a pavúkmi zo všetkých
kútov zemegule a zisti,
ako vyzerá svet z ich
pohľadu.
Naučíš sa rozpoznávať
rôzne druhy hmyzu a zistíš aj to, prečo pavúky nie
sú hmyz.
Táto knižka je plná informácií, zábavných aktivít
a nápadov na projekty,
ktoré sú ideálne pre mladých milovníkov prírody.
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Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. Práve sú prázdniny a Miška ich trávi
na chalupe u starých rodičov. Na výlete loďkou stretne chorého bobra. Zvieratko sa jej však bojí a pomoc odmieta. Po silnej búrke nájde
Miškin psík Popík malého bociana, ktorý vypadol z hniezda. Vylieči
mu Miška zranenú nohu a nájde zvieratku bezpečný úkryt? A podarí
sa dievčatku zachrániť jeleňa, ktorý sa zamotal do ohrady a teraz
trpí? Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Lipovej kliniky.
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CITLIVÁ, NEŽNÁ KNIHA
O PRIATEĽSTVE A SILE SÚCITU

Lucy Fleming

Pre deti
od 3 rokov

KTO ZABAVÍ MALÉ
MAČIATKO?

Sophie Schoenwaldová, Nadine Reitzová

ELA A JEJ ZÁZRAČNÉ SVETLO

POĎ SA SO MNOU HRAŤ

Ak sa v noci pozriete na nočnú oblohu a kútikom oka zazriete malú
svetelnú šmuhu a pred ňou mihotavé svetielko... uvidíte Elu.
Ela vždy snívala o tom, že uvidí východ slnka. No kvôli svojim jemným
krídlam môže vychádzať von len v noci. Keď je mesiac vysoko na
oblohe, zbiera lúče svetla – či už je to ligotavé hviezdne svetlo, alebo
jas pouličných lámp. Nazbieraným svetlom pomáha zatúlaným
a osamelým zvieratám. Vďaka svojmu zlatému srdcu si nájde priateľky – líšku Bellu a sovu Lunu. Tie sa spolu s ďalšími Elinými kamarátmi
rozhodnú odplatiť Ele jej dobrotu. Splnia jej najväčšie prianie.

Malé mačiatko sa doma nudí. Súrne potrebuje niekoho, kto sa
s ním zahrá a nakŕmi ho. Pomôžeš mu? Milý príbeh plný dobrodružstva pre našich najmenších. Nakŕmte, hladkajte, tíško praďte
a hrajte sa stále s mačiatkom.
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