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Severské 
krimi

Severské 
krimi

Jo Nesbø

ŽIARLIVEC A INÉ PRÍBEHY
Preložil Jozef Zelizňák

Vyšetrovateľ sa vďaka trpkej životnej 
skúsenosti stáva expertom na zločiny 
spáchané zo žiarlivosti. Podarí sa mu 
vystopovať muža podozrivého z vraždy 
svojho dvojčaťa? O tisíce kilometrov ďa
lej nájde taxikár náušnicu svojej man
želky v šéfovom aute. Ako sa tam dosta
la? V lietadle vysoko nad oblakmi sedí 
žena, ktorá sa rozhodla skončiť život 
pre manželovu neveru. Môžu jej nečaka
né city k tajomnému spolucestujúcemu 
zvrátiť vývoj udalostí? Zdanlivo jednodu
ché otázky prinášajú prekvapivé odpo
vede. Jo Nesbø v unikátnej zbierke po
viedok dokazuje, že je ozajstným majstrom mysterióznych príbehov 
plných napätia a nepredvídaných zvratov. Na stránkach knihy sa 
stretávajú dôvtipné mysle s pomstychtivými srdcami, neukojiteľná 
nenásytnosť s láskou bez škrupúľ, aby spolu vytvorili delikátnu mo
zaiku, ktorá poteší všetkých priaznivcov temných a strhujúcich po
viedok.

Gustaf Skördeman

GEIGER
Preložila Zuzana Hábeková

Zazvoní pevná linka a Agneta na dru
hom konci začuje jediné slovo: Geiger. 
Pochopí, že musí okamžite konať. Zo zá
suvky nočného stolíka vytiahne zbraň, 
podíde k manželovi a priloží mu hlaveň 
k spán ku. Na tento okamih čakala celé 
desaťročia. Potiahne spúšť a v dome po 
nej na koniec ostanú len mŕtvy muž, kľú
če a peňaženka.
Sara Nowakowa pracuje v oddelení, 
ktoré vyšetruje prostitúciu a obchod s bielym mäsom. Prípad vraž
dy Stellana Bromana nepatrí do jej kompetencie, ale rodinu Bro
manovcov pozná už od detstva, a tak sa na vlastnú päsť púšťa 
do pátrania po motívoch nezvyčajnej vraždy. Sara netuší, že zá
hadné slovo tvorí len jeden kúsok skladačky z oveľa zamotanejšie
ho a desivejšieho prípadu, otvoreného už päťdesiat rokov.

GUSTAF SKÖRDEMAN je švédsky scenárista, režisér a filmový producent. Ako 
spisovateľ debutoval politickým trilerom Geiger, ktorý sa okamžite stretol 
s veľkým me dzinárodným ohlasom. Pri jeho písaní sa inšpiroval tajným svetom 
špionáže z čias studenej vojny a námet dolaďoval celých desať rokov. Triler Geiger 
je prvým dielom plánovanej trilógie.
Skördeman v súčasnosti žije v Štokholme s manželkou a dvoma deťmi.

SLOVO, KTORÉ 
MENÍ VŠETKO
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JO NESBØ SA STAL MAJSTROM 
TEMNÝCH POVIEDOK...
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Spoločenský 
románTriler

Jonathan Gresty

CUDZINCOV KABÁT

Aký vzťah majú dvaja mladí cudzinci 
z výrazne odlišných prostredí k Sloven
sku, kam sa obaja presťahujú? A čo 
k nim cíti Slovenka, do ktorej sa obaja 
zaľúbia? Ako vníma hodnoty, ktoré si 
prinášajú zo svojich krajín? Cudzincov 
kabát je román o troch ľuďoch a o tom, 
akým výzvam musia spolu čeliť vďaka 
svojej odlišnej minulosti.
V rozpätí pätnástich rokov nás kniha za
vedie na rôzne miesta Slovenska a s hu
morom i živými dialógmi nám vyrozprá
va príbeh, ktorého rozuzlenie ostáva 
tajomstvom až do posledných strán. 
 Autorove postrehy a pohľad na život na 
Slovensku vychádzajú z jeho vlastnej, takmer tridsaťročnej skúsenosti.

JONATHAN GRESTY (1965) vyrástol v britskom mestečku v Cheshire, no viac 
než polovicu života prežil na Slovensku. Po ukončení štúdia anglickej literatúry 
na Durham University sa v roku 1992 presťahoval do Spišskej Novej Vsi, kde 
vyučoval na gymnáziu, potom strávil po dva roky v Banskej Bystrici a v Banskej 
Štiavnici a v roku 1997 sa usadil v Prešove, kde s prestávkami učí na Prešovskej 
univerzite. Rovnako dlho pracuje ako prekladateľ zo slovenčiny do angličtiny 
a na konte má mnoho publikácií vrátane románov Antona Baláža a Jany Bod
nárovej. Je ženatý a má dve dospelé deti.
Hoci doteraz písal poviedky a divadelné hry, v ktorých aj účinkoval, Cudzincov 
kabát je jeho prvým románom a zároveň pokusom zachytiť niektoré z mnohých 
pocitov, názorov a zážitkov (skutočných i vymyslených) od príchodu na Slovensko.

Allie Reynolds

TRIAŠKA
Preložila Tamara Chovanová

Milla dostane pozvánku na stretávku 
do lyžiarskeho strediska v Alpách, kde 
prežívala vrchol športovej kariéry. Do
mnieva sa, že za nápadom stojí Curtis, 
pre ktorého má slabosť, a tak vycestuje. 
Ocitne sa odrezaná od sveta v opuste
nom hosteli na vrchole ľadovca so štyr
mi priateľmi. Nevideli sa desať rokov, 
odkedy za nevysvetliteľných okolností 
zmizla jedna z nich – Saskia. Krátko 
po príjazde partia zistí, že sa s nimi nie
kto kruto zahráva. Lanovka nefunguje, 
nemôžu nájsť mobilné telefóny a v spo
ločenskej miestnosti na nich čakajú po
kyny k divnej hre, ktorá im má pripomenúť nezvestnú Saskiu. Všet
kých pochytí strach a ťažko povedať, čo ich desí viac, či nevysvetliteľné 
záhady, alebo nemožnosť uniknúť z hôr pre snehovú búrku. Jedno je 
isté, nikomu nemožno veriť. Niekto ich sem zámerne vylákal. Niekto, 
kto chce zistiť pravdu o Saskii a nezastaví sa spred ničím.

ALLIE REYNOLDS sa narodila a vyrástla vo Veľkej Británii, ale v roku 2004 sa 
presťahovala do austrálskeho Queenslandu. Žije kúsok od pláže s dvoma malý
mi synmi a mačkou. Pred mnohými rokmi súťažila na snoubordovej urampe. 
Dnes sa venuje skôr surfovaniu, keďže dopad do vody nie je taký bolestivý ako 
na ľad. Allie vášnivo rada číta. V štrnástich pracovala po sobotách v kníhkupec
tve, čo bolo jej prvé zamestnanie. Čítala knihy všetkých možných žánrov, ale 
teraz má najradšej psychologické trilery zasadené do zaujímavého prostredia, 
ako aj populárnovedeckú literatúru vrátane životopisov športovcov. V súčas
nosti píše ďalší román.

O ŽIVOTE NA SLOVENSKU  
OČAMI BRITSKÉHO AUTORA

HRA, NA KONCI KTOREJ JE LEN 
JEDNA OTÁZKA – KTO PREŽIJE?
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Spoločenský 
román

Paulo Coelho

RUKOPIS Z AKKRY
Preložila Jana Benková Marcelliová

Je 14. júl 1099. Kým sa Jeruzalem pri
pravuje na vpád križiakov, Grék známy 
pod menom Kopta zvolá v meste stret
nutie starých aj mladých, mužov aj 
žien. Kresťania, židia aj moslimovia, 
ktorí sa zídu na námestí, sú presvedče
ní, že si vypočujú prednášku, ako sa pri
praviť na boj, Kopta im však chce pove
dať čosi iné.
Všetko naznačuje, že stoja pred poráž
kou, no Grék ich nabáda, aby v každo
dennom živote nachádzali múdrosť, 
akou odpovedá na výzvy a ťažkosti. 
Verí, že skutočné poznanie je ukryté 
v prežitých láskach, utrpených stratách, vo chvíľach beznádeje i ví
ťazstiev a v každodennom spolunažívaní s nevyhnutnosťou smrti.
Rukopis z Akkry Paula Coelha nás pozýva zamyslieť sa nad našimi 
zásadami a ľudskosťou.

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.

KTORÉ HODNOTY ZOSTÁVAJÚ, 
KEĎ JE VŠETKO ZNIČENÉ?
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Spoločenský 
román

Brit Bennett

STRATENÁ POLOVICA
Preložila Tamara Chovanová

Sestry Vignesové, identické dvojčatá, 
spo lu vyrastali v malej chudobnej ko
munite. V šestnástich utiekli z domu, 
lebo nezniesli predstavu, že by sa po 
zvyšok života plahočili v domoch bohá
čov ako upratovačky. Nápad na útek 
sa rodil v hlave dravšej Desiree celé 
roky. Prispôsobivejšia Stella by bez ses
try neprežila, a tak sa podvolila. Útek 
však všetko zmenil. Kým jedna teraz 
žije ako beloška a svoj pôvod tají aj pred manželom, druhá uteká 
z násilného vzťahu s dieťaťom na rukách späť do rodného mesta. 
Ale aj keď ich delia dlhé kilometre a klamstvá, osudy dvojčiat sú 
ešte vždy prepletené. Čo sa stane s ďalšou generáciou, keď sa línie 
života ich dcér pretnú?
Brit Bennett spletá vlákna osudov tejto rodiny od päťdesiatych rokov 
20. storočia po deväťdesiate roky a ponúka nám príbeh, ktorý je nie
len pútavý, ale je aj brilantným pohľadom do americkej histórie. Ne
hovorí len o rasových otázkach, ale aj o trvalom vplyve minulosti, 
ktorá formuje rozhodnutia ľudí, ich túžby a očakávania a odhaľuje 
rozličné dôvody, prečo ľudia niekedy žijú inak, než by mali.

DVE SESTRY,  
JEDEN OSUD
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Skutočný 
príbeh

Eva Mozes Kor
Lisa Rojany Buccieri

DVOJČATÁ Z OSVIENČIMU
Preložila Beata Horná

V lete roku 1941 nacisti deportovali Evu 
Mozesovú Korovú a celú jej rodinu do 
Osvienčimu. V priebehu tridsiatich mi
nút ich od seba oddelili. Eviných rodičov 
a star šie sestry poslali rovno do plynovej 
komory, kým Eva a jej sestradvojička Mi
riam sa ocitli v rukách Mengeleho, ktorý 
bol známy aj ako Anjel smrti. Mali vtedy 
len desať rokov. Dvojičky mali v Osvien
čime určité „privilégiá“ – mohli nosiť vlastné oblečenie a nevyholili 
im hlavy dohola, ale stali sa objektom Mengeleho sadistických ex
perimentov. Veľa z nich zomrelo v dôsledku pokusov, chorôb a hla
dovania. Ale ďalšie prežili vďaka obdivuhodnej detskej vynalieza
vosti, odvahe a neochvejnej vôli žiť. Eva si s odstupom desaťročí 
spomína na svoje šťastné detstvo v Transylvánii, vzostup antisemi
tizmu a jeho vplyv na jej rodinu. Mesiace strávené v Osvienčime 
opisuje vecne, citlivo a s veľkou dávkou nadhľadu. Jej rozprávanie 
je inšpiratívnym príbehom o vytrvalosti, odhodlaní a boji o prežitie 
tvárou v tvár extrémnemu zlu.

MEDZINÁRODNÝ 
BESTSELLER
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Politický 
triler

Andrej Kiska

PREZIDENT
Dvadsať dní na prežitie

Kniha Prezident – Dvadsať dní na pre-
žitie opisuje strhujúci súboj novozvole
ného prezidenta s premiérom, ktorého 
prezidentské ambície ostali nenaplnené. 
Politický triler sa odohráva na pozadí 
vzrastajúceho napätia a vypuknutej voj
ny me dzi Ruskom a Ukrajinou. Vzájom
ný konflikt medzi premiérom, ktorý túži 
ovlá dať krajinu, a prezidentom narastá 
a vyústi až do tragédie. Autor v knihe vy
užíva svoje osobné skúsenosti a poskytu
je prekvapivé detaily z politického, ale aj 
osobného života hlavy štátu.

ANDREJ KISKA – štvrtý prezident Slovenskej republiky – po ukončení inžinier
skeho štúdia na elektrotechnickej fakulte najprv skúšal šťastie v Amerike ako 
umývač dlážok. Po návrate na Slovensko sa stal úspešným podnikateľom. Svoje 
spoločnosti neskôr predal a venoval sa charitatívnej činnosti. Svoju snahu po
máhať ľuďom zavŕšil kandidatúrou aj zvolením za prezidenta a po skončení 
mandátu založením politickej strany. Dnes sa venuje opäť charite a písaniu.

POLITICKÝ TRILER Z PERA 
BÝVALÉHO PREZIDENTA
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Ženský  
román

Danielle Steel

PANSTVO BEAUCHAMP
Preložil Alojz Keníž

Jedna z najpredávanejších autoriek re b
ríč ka The New York Times Danielle Steel 
rozpráva povznášajúci príbeh obyčajnej 
ženy, ktorá zažije výnimočné dobrodruž
stvo a urobí rozhodnutie, ktoré zmení jej 
svet.
Winona Farmingtonová kedysi snívala 
o tom, že skončí školu, presťahuje sa do 
New Yorku a urobí kariéru vo vydava
teľstve. Potom sa jej do cesty postavil 
skutočný život a po škole sa musela vrá
tiť do rodného mestečka v Michigane, 
aby sa postarala o chorú matku.
Prešli roky, Winnie uviazla v otravnej 
prá ci a neuspokojivom vzťahu a dospela k záveru, že sny žijú tí druhí. 
Utešuje sa sledovaním televízie, najmä obľúbeného britského seriálu 
Panstvo Beauchamp, očarená prepychovou do bovou drámou z veľko
lepého panstva v Norfolku v dvadsiatych rokoch minulého storočia. 
Bohatý svet pánov a sluhov stvárnený skvelými hercami pre ňu pred
stavuje dokonalý únik.
Jedného dňa namiesto Winnie v práci povýšia niekoho iného, zradí ju 
partner i najlepšia priateľka. Zlomené srdce ju privedie k prvému im
pulzívnemu rozhodnutiu dovtedy konven čného života, ktoré zmení 
úplne všetko.
Zbalí si kufre a odletí do Anglicka, aby sa pozrela na miesto, kde sa fil
muje Panstvo Beauchamp. Ubytuje sa v malom penzióne, kde sa 

NOVÝ PRÍBEH OD LEGENDÁRNEJ 
AUTORKY ŽENSKÝCH ROMÁNOV!
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Danielle Steel
je jednou z najpopulárnejších 
svetových autoriek, z jej romá
nov sa predalo vyše 900 milió
nov výtlačkov. Do reb ríčka 
medzinárodných bestselerov 
sa dostali jej knihy Dražba, 
Modrooký chlapec, Vzácne 
dary, V utajení, Coun try, 
Stratený syn, Pegas, Doko-
nalý život a ďalšie oceňova
né romány. Do knižnej po
doby pretavila aj príbeh 
života a smrti svojho syna 
Nicka Trainu s názvom 
Jeho jasné svetlo, spo
mienky na vlastnú prácu 
s ľuď mi bez domova 
(Dar nádeje) či detské 
rozprávky Minnie 
v Paríži a Min nie  
v Hol lywoode.

hneď cíti ako doma. Brat a sestra, ktorí bývajú na zámku, kde sa 
se riál nakrúca, sú bohatí na tituly, no chudobní na peniaze, a pôso
bia skôr ako dávni priatelia než britská šľachta. Navyše, seriál 
s pestrým obsadením a aférami mimo scény predstavuje drámu 
samu osebe. Winnin svet tak ožíva priamo na pľaci.
Skutočnosť napokon predčí snívanie a Win nie sa odhodlá na najväčší 
krok v živote. Panstvo Beauchamp nás nabáda, aby sme nasledovali 
svoje sny... Človek nikdy nevie, aký zázrak sa stane!
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Erotický 
román

Blanka Lipińska

TEN DEŇ
Preložila Miriam Ghaniová

Laura Bielová zažíva na Sicílii rozpráv
kové obdobie. Po veľkolepej svadbe 
s mužom, ktorý by jej zniesol aj modré 
z neba, sa teší z tehotenstva, honosných 
darov, nadpozemského luxusu, zo slu
žobníctva, z áut aj prímorských reziden
cií. Má to však jeden háčik – všade na
okolo sa hemžia gangstri a Laure ide 
o krk. Aby toho nebolo málo, do nebez
pečenstva sa slepo rúti aj jej najlepšia 
priateľka Oľga. Byť manželkou najobá
vanejšieho sicílskeho mafiána má skrát
ka svoje tienisté stránky, o čom sa Laura 
čoskoro presvedčí na vlastnej koži.

BLANKA LIPIŃSKA je jedna z najpopulárnejších poľských autoriek a influence
riek. Písanie je pre ňu skôr vášňou ako nutnosťou a viac zábavou ako formou 
zárobku. Obľubuje tetovania, potrpí si na úprimnosť a váži si nezištnosť. Hne
valo ju, že sa ľudia o sexe nerozprávali otvorene, a tak sa na to podujala sama. 
Rozprúdila diskusiu o sexe s takou ľahkosťou, s akou si človek pripraví večeru.
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Erotická 
romanca

Meghan March

HRIEŠNE OČARUJÚCI
Preložila Andrea Vargovčíková

Whitney Gablová je žena, ktorú by ste 
chránili do posledného dychu. Udržali 
si ju stoj čo stoj. Postarali sa o ňu. Ko
nečne som sa poučil z dávnych chýb 
a je načase dokázať, že som muž, ktorý 
si ju zaslúži. Nech si to žiada akékoľvek 
obete. Už nesmiem zlyhať. Nebudem 
brať ohľad na nič, čo nám stojí v ceste. 
Ani na rodinu. Sľubujem, že odteraz bu
de navždy moja.
Hriešne očarujúci je poslednou časťou 
návykovej trilógie o zakázanej láske.

MEGHAN MARCH je impulzívna, nepohrdne nijakou zábavou a ani trochu sa 
nehanbí za to, že rada číta a píše obscénnosti. Kedysi podávala autodiely, pre
dávala spodnú bielizeň, vyrábala šperky a venovala sa podnikovému právu. 
Najviac jej však ide písanie kníh o alfa samcoch, ktorí si nedávajú servítku pred 
ústa, a o silných, nebojácnych ženách, pred ktorými títo muži padajú na kolená.
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VYCHUTNAJTE SI POSLEDNÝ DIEL 
TRILÓGIE O ZAKÁZANEJ LÁSKE

POKRAČOVANIE SVETOVÉHO 
BESTSELLERU 365 DNÍ
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Motivačná 
literatúra

Motivačná 
literatúra

Antony Cummins

MODERNÝ SAMURAJ
Preložili Martin Katuščák a František Paulovič

Japonskí samurajovia boli po stáročia 
poprednými osobnosťami spoločnosti. 
Svoju pozíciu si udržiavali vďaka pev
nej vôli, zenovskému sebaovládaniu 
a sociálnym zručnostiam, ktoré využí
vali pri budovaní klanov. V dnešnom 
svete, zameranom na okamžité pote
šenie a pôžitky, môže byť Cesta samu
raja veľkou výzvou, no každému, kto sa 
ňou vydá, prinesie nesmierne veľa.
Táto samurajská príručka, plná aktivít 
a tipov, sa snaží aplikovať hlavné cnos
ti, disciplínu a tradície slávnych japon
ských bojovníkov na dnešného človeka. 
Naučte sa ovládať svoju myseľ a emócie, zdokonaľte svoje zruč
nosti húževnatou prácou, vybudujte si sieť oddaných priaznivcov, 
získajte majstrovstvo v zvolenom odbore a dosiahnite svoje ciele.
Starodávni samurajovia boli mužmi elity, no dnes sú rod a spolo
čenské postavenie z hľadiska Cesty samuraja nepodstatné. Pevné 
odhodlanie je to, čo potrebujete, aby ste sa stali lepším človekom.

ANTHONY CUMMINS je odborníkom na dejiny a život v Japonsku. Je auto
rom viacerých kníh venovaných téme samurajstva. Vedie projekt na obnovenie 
činnosti samurajskej školy Natorirjú a pripravil prvé preklady jej výcvikových 
príručiek zo 17. storočia do angličtiny. Je oddaným nasledovateľom Cesty sa
muraja. Viac sa dozviete na stránke www.natori.co.uk.

Silvia Langermann

ÚSPECH SI TY

Skúsená koučka Silvia Langermann sa vám na ceste za vaším úspe
chom prihovorí tým „najľudskejším“ jazykom. V tejto knihe ponúka 
pomoc a reálnu skúsenosť, ktorú nadobudla počas viac ako 10roč
nej praxe vedenia ľudí priamo za ich snami. Naučíte sa, čo je pre 
získanie úspechu pre vás najdôležitejšie, ako napríklad:

•  medziľudské vzťahy
•  snívanie a stanovenie reálnych cieľov
•  akým chybám sa treba vyhnúť
•  ako spoznať svoj talent a chopiť sa príležitostí
•  ako dosiahnuť svoj cieľ

Inšpirujte sa príbehmi odvážnych ľudí a prekonajte nepriazeň osu
du. Stačí sa opäť postaviť na nohy, nevzdávať sa a opäť snívať.
S touto knihou vykročte smerom k úspechu!

VYDAJTE SA PO STARODÁVNEJ 
CESTE SAMURAJA!

ČO POTREBUJETE, ABY STE  
DOSIAHLI SVOJ ÚSPECH?
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Psychológia

Marco Magrini

MOZOG
Návod na použitie
Preložil Stanislav Vallo

Vedeli ste, že v hlave máte „zariadenie“, 
ktoré dokáže vykonať až 38 biliárd ope
rácií za sekundu a umožňuje vám urobiť 
až 35tisíc rozhodnutí denne? Tušili ste, 
že keď niečo zažívate, v skutočnosti to 
predvídate, lebo váš mozog je v predpo
vedaní lepší než meteorológ?
Mozog je úžasný, lebo v celom vesmíre 
nejestvuje nič, čo by sa mu z hľadiska 
zložitosti mohlo vyrovnať. Pritom ho tvo
ria rovnaké atómy, aké sa nachádzajú 
v periodickej sústave prvkov a z akých 
sa skladá hviezdna obloha. Zostavené 
sú tak, aby vznikli myšlienky, slová, činy – prakticky všetko od dejín 
cez filozofiu a hudbu až po vedu. Je tajomný, lebo práve veda, vý
plod samotného mozgu, jasne chápe, že o ňom ešte nenačerpala 
dostatok poznatkov – že o ňom nevie takmer nič.
Pri čítaní tejto mimoriadne zábavnej, informáciami nabitej knihy 
o mozgu sa dozviete o jeho technických špecifikách, o spôsobe jeho 
fungovania, o bežných problémoch spojených s jeho používaním (sy
nestézia, falošné spomienky, závislosti) aj o poruchách, ktorým sa 
nevyhne nijaké zariadenie (autizmus, depresia, schizofrénia, neuro
degenerácia).

ČO VŠETKO VIEME  
O SVOJOM MOZGU?
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Zdravie

Alice Boyesová, PhD

AKO SA ZBAVIŤ ÚZKOSTI
Preložili Elvíra Haugová, Dominika Balážová

Pocity obáv, úzkosti a strachu nie sú pre 
nikoho z nás príjemné. Hlavne vtedy, ak 
preberajú vládu nad našimi životmi 
a správaním. Alice Boyesová, autorka 
a expertka na kognitívnobehaviorálne 
terapie, vo svojej knihe Ako sa zbaviť 
 úzkosti ponúka účinné metódy na zdola
nie úzkostlivých stavo a porúch. Sústre
ďuje sa na oblasť osobných, ale aj pro
fesionálnych problémov a je pripravená 
pomôcť každému.
Ľudia, ktorí často pociťujú obavy a úz
kosť, sa utápajú v úvahách o vlastnom 
konaní, nie sú so sebou spokojní a ne
ustále hľadajú spôsob, ako sa zdokonaliť. Práve v tomto procese sa 
zablokujú najčastejšie a snažia sa svoje problémy riešiť prostred
níctvom motivačnej literatúry, ktorá im sľubuje kariérny úspech. 
Najdôležitejšie však je, aby sa sústredili na zbavenie sa úzkosti, 
ktorou trpia. Jej najčastejšími príznakmi sú nekonečné zvažovanie, 
predstavy katastrofických scenárov, perfekcionizmus vo všetkom, 
čo robia a mimoriadne kritické sebahodnotenie.
Táto kniha vám pomôže na ceste k rozpoznaniu a prekonaniu ne
gatívnych pocitov, ktoré vám znepríjemňujú život.

PRESTAŇTE SA TÝRAŤ A ZBAVTE 
SA SVOJEJ ÚZKOSTI
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Hádanky  
a hlavolamy

Veda  
a technika

Philip Kiefer

Záhady a rébusy
GENIÁLNI  
VYNÁLEZCOVIA
Preložila Ľudmila Strukely

Chcete sa stať členom klubu 
najväčších géniov ľudstva? 
Radi by ste si zmerali sily 
s najmúdrejšími vynálezcami 
a učencami v oblasti vedy?

Zoznámte sa s Archimedom, Leonardom da Vinci, Albertom Ein
steinom, Isaacom Newtonom i ďalšími úžasnými mozgami všet
kých čias. Čaká vás 180 logických hádaniek a hlavolamov na tvori
vé premýšľanie aj pobavenie. Umožnia vám pochopiť zmýšľanie 
velikánov vedy, precvičíte si mozog a zároveň sa dozviete množstvo 
zaujímavostí z matematiky, fyziky a ďalších vedných odborov. Svoju 
bystrosť si overíte v odpovediach a vo vysvetleniach na konci knihy.

Kolektív

AKO FUNGUJE 
ĽUDSKÉ TELO
Vizuálna 
prezentácia 
faktov
Preložil Róbert Hrebíček

Automobil, práčka, po
čítačová hra – to všetko 
prichádza do našich 
domácností s návodom 
na obsluhu. My nie. 
Preto sme pre vás vy
tvorili vašu vlastnú, 
osobnú používateľskú 
príručku.

Čo nás informuje o tom, že sme hladní? Prečo cítime chvenie v žalúd
ku, keď sme nervózni? Prečo nás telo prestáva poslúchať a trpíme 
poruchami trávenia, krátkozrakosťou či alergiami?
Kniha Ako funguje telo vás vezme na fascinujúci prieskum zvlášt
nych a úžasných procesov, ktoré prebiehajú vo vašom organizme, 
často bez vášho vedomia. Dozviete sa, ako vás telo udržiava naži
ve, prečo máte závrat, prečo cítite chvenie v žalúdku alebo prečo 
trpíte pásmovou chorobou.
V publikácii sú vedecké poznatky z učebníc anatómie doplnené ná
zornými ilustráciami a nájdete v nej všetko od jednotlivých orgánov 
až po psychológiu snov a emócií.

VYROVNAJTE SA MAJSTROM!NAJJEDNODUCHŠÍ A VIZUÁLNE 
NAJPÚTAVEJŠÍ SPRIEVODCA
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Veda  
a technika

Bill Bryson

STRUČNÁ HISTÓRIA 
TAKMER VŠETKÉHO
Preložil Róbert Hrebíček

Zem je náš jediný domov v celom vesmí
re. Poznáte ju dobre? Určite ste sa o nej 
všeličo dozvedeli na hodinách geogra
fie, biológie, fyziky či chémie, no jej sku
točný príbeh je oveľa fascinujúcejší.
Kniha Stručná história takmer všetké-
ho vás zoberie na jedinečné potulky. Zo 
žeravého jadra planéty sa vyšplháte až 
na Mount Everest, od veľkého tresku 
prejdete až po 21. storočie. Nazriete 
do vnútra atómu aj za oponu nekoneč
ného vesmíru.
Za všetky poznatky, ktoré v súčasnosti 
máme, vďačíme géniom, odvážlivcom a pracovitým vedcom minu
losti, ktorí hľadaniu pravdy obetovali roky mravčej práce. Občas 
im však pomohla aj šťastná náhoda. Súčasťou príbehu Zeme ste aj 
vy, lebo všetko, čo sa tu zatiaľ odohralo, nepochybne viedlo k vašej 
existencii.

NEUVERITEĽNÁ POZNÁVACIA 
JAZDA SVETOM VEDY
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Povesti  
a báje

Anton Pižurný,
ilustroval Juraj Bocian

POVESTI A LEGENDY
Medzi láskou a smrťou

Zistite viac o živote na slovenských hra
doch, zámkoch a v známych regiónoch. 
Pätnásť príbehov od Antona Pižurného 
je plných dobových postáv, historických 
slovenských lokalít a dávnych zvykov 
a dokážu zaujať nielen dospelých čita
teľov, no aj mládež. Dopĺňajú ich príbe
hy obyčajných ľudí – poddaných. Autor 
tieto povesti rozvíja čitateľsky príťažli
vou literárnou formou a zároveň spro
stredkúva mnoho informácií o historic
kých udalostiach a postavách. Príbehy 
sa ďalej orientujú na zápas o moc, no 
i lásku a dôležitosť rodiny. Autor taktiež vychádza z nadčasovej idey 
boja dobra so zlom.
Súčasťou knihy sú aj ilustrácie výtvarníka Juraja Bociana.

ANTON PIŽURNÝ (1961) je prozaik aj básnik. Jeho prvou knihou bola zbierka 
básní Majte ma radi, ktorá vyšla v roku 1993, a potom vychádzali ďalšie knihy 
s prevahou poézie (Vtáčie mlieko, Pandorina skrinka, Genotaf...), z prózy je to 
napríklad Biela skrinka, zaujímavá kniha spomienok. Za básnickú zbierku Pan-
dorina pixľa, ktorá vyšla v roku 1994, získal prémiu Ceny Ivana Krasku.

SPOZNAJTE SLOVENSKÉ DEJINY 
CEZ PRÍBEHY OBYČAJNÝCH ĽUDÍ
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Umenie  
a kultúra

Kolektív

AKVARELOVÉ 
TECHNIKY
Preložila Zuzana Jánska

Začínate maľovať 
akvarelom alebo si 
chcete zdokonaliť svoje 
maliarske schopnosti? 
Ak je to tak, kniha 
Akvarelové techniky  
je určená práve vám.
Začneme od základov 
– najprv si vybrúsite 
pozorovacie schopnos
ti a osvojíte základy 
kompozície. Potom sa 
podrobnejšie zoznámi
te s technikami, aby ste si rozšírili repertoár a spoznali spôsoby 
maľby rozličných objektov. Naučíte sa maľovať krajinky, ľudí, záti
šia a ďalšie námety. Dozviete sa, ako experimentovať s miešaním 
farieb a vytváraním textúr. Kniha je plná cenných rád od úspeš
ných umelcov a ilustrátorov, ktorí sa venujú celej škále štýlov 
od klasických až po aktuálne. Vďaka nim si osvojíte zručnosti a zís
kate istotu pri rozvíjaní vlastného umeleckého štýlu.

ROZVÍJAJTE SI VLASTNÝ ŠTÝL 
POD VEDENÍM PROFESIONÁLOV!
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Umenie  
a kultúra

Susie Hodge

KRÁTKY PRÍBEH 
UMENIA
Preložil Juraj Žáry

Krátky príbeh umenia prináša 
inovatívny náhľad na svet ume
nia. Jednoducho skoncipovaná 
kniha sa venuje 50 kľúčovým 
 výtvarným dielam umeleckej his
tórie – od jaskynných malieb 
v Lascaux až po súčasné inštalá
cie – a zároveň ich spája s naj
dôležitejšími umeleckými smermi, 
námetmi a technikami.

Prístupná, obsahovo úsporná a bohato ilustrovaná kniha podáva 
vysvetlenie, ako, prečo a kedy sa umenie menilo, kto prišiel s určitý
mi trendmi, v čom spočívali, kde ich vytvorili a prečo boli dôležité. 
Objasňuje svet umeleckých pojmov a poskytuje čitateľom všetkých 
generácií možnosť dôsledne porozumieť umeniu a zažiť skutočné po
tešenie zo sveta umeleckých diel.

SUSIE HODGE je historičkou umenia a umelkyňou. Napísala už mnoho úspeš
ných kníh venovaných výtvarnému umeniu a jeho dejinám.

SPRIEVODCA KĽÚČOVÝMI 
SMERMI, DIELAMI, NÁMETMI...
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Umenie  
a kultúra Kuchárka

Predslov
James Naughtie

SPISOVATELIA
Život a dielo
Preložila  
Barbora Vinczeová

„Zámerom spisovateľa 
je zachrániť civilizáciu 
pred zničením.“

Albert Camus

William Shakespeare a Jane Austenová, Haruki Murakami či Toni 
Morrisonová. Spisovatelia, ktorí literatúru formovali, aj súčasní au
tori, ktorí otvárajú nové obzory. Kniha Spisovatelia, život a dielo 
skúma životnú púť a tvorbu viac než stovky velikánov literárneho 
umenia. Každého prozaika, dramatika a básnika spoznáte pro
stredníctvom portrétov, miest, kde žili a tvorili, aj ukážok pôvod
ných rukopisov.

Stevan Paul

JAPONSKÁ  
KUCHYŇA
Preložila Terézia Šinková

Pripravte si doma  
pravé japonské lahôdky: 
rámen, miso, suši a sašimi, 
vegetariánske jedlá  
aj pokrmy z grilu.

Jednoduchá, nenáročná 
a zdravá kuchyňa!

Autor Stevan Paul prináša 80 receptov, v ktorých vysvetľuje, ako fun
guje bežná príprava japonského jedla. Okrem klasiky a základných 
prvkov japonskej kuchyne ponúka aj variácie a recepty špeciál ne vy
tvorené do tejto knihy, ktoré sú inšpirované Japonskom a jeho tradí
ciami. Ku každému receptu existujú alternatívy pre netradičné suro
viny, praktické rady, kde kúpiť potrebné ingrediencie, ale aj návody, 
ako si ich vyrobiť v domácich podmienkach.

ŽIVOT A DIELO VELIKÁNOV 
LITERÁRNEHO UMENIA

VÔŇA JAPONSKA  
VO VAŠEJ KUCHYNI
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Rodičovstvo

Anna Bykovová

TAJOMSTVO 
SPOKOJNOSTI 
„LENIVEJ MAMY“
Preložila Silvia Semaková

Autorka Anna Bykovová je pedago
gička a psychologička s mnohoroč
nými skúsenosťami nadobudnutými 
v ambulancii detského poraden
stva a rodinnej terapie, ale aj pri vý
chove vlastných detí. Práve preto jej 
cenné rady ponúkajú konkrétnu, 
mnohonásobne overenú a prevere
nú praktickú pomoc. Výklad ilustru
jú príklady z tých naj bežnejších si
tuá cií, ktoré dobre pozná každá 
rodina s deťmi – situá cie podfarbe
né nedostatkom času, nedostatkom spánku, fyzických i duševných 
síl. Ako z tohto kruhu von, bez ujmy na zdraví dieťaťa či rodiča? Kni
ha Tajomstvo spokojnosti „lenivej mamy“ by mohla mať aj podtitul 
S humorom o vážnych veciach. Smelo sa začítajte a vďaka vtipnému 
nadhľadu zistíte, že riešenie rodinných ťažkostí a rébusov nemusí byť 
v nedohľadne. Zistíte, že vy sami ste oveľa lepší rodičia, ako si o sebe 
myslíte, a že vy sami sa dokážete postarať o to, aby bola u vás doma 
pokojnejšia, láskyplnejšia a tvorivejšia atmosféra.

ŽIADNY STRACH – STE OVEĽA 
LEPŠÍ RODIČIA, AKO SI MYSLÍTE
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Učebnice

Učebnice

SKVELÉ POMÔCKY  
PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV

Anna Holovačová

NAUČ SA 
GRAMATIKU
pracovný zošit pre 
žiakov 2. ročníka 
základných škôl

Táto cvičebnica je určená 
žiakom 2. ročníka základnej 
školy. Pomôže im precvičiť 
a upevniť si základné učivo 
z gramatiky – rozlišovacie 
znamienka, hlásky, slabiky, 
vety a druhy viet.

Karel Dvořák
Ivana Gregorová

MATURITA
zo slovenského jazyka 
a literatúry + testy  
na www.priroda.sk

Príručka je určená študen
tom gymnázií a stredných 
odborných škôl, ktorí sa pri
pravujú na maturitnú  skúšku 
zo slovenského jazyka a lite
ratúry. Nájdu v nej 30 mo
delových maturitných zada
ní zo všetkých oblastí jazyka 
a literatúry. Výborne poslúži 
aj uchádzačom o štúdium 
na vysokých školách. 
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Kolektív

VEĽKÁ KNIHA 
RASTLÍN
hornín, minerálov 
a skamenelín

Veľká kniha rastlín, hornín, 
minerálov a skamenelín je 
unikátne, bohato ilustrova
né dielo, ktoré v ucelenej 
forme podáva obraz flóry 
celej strednej Európy. Aktu
alizované texty pútavou for
mou predkladajú informá
cie o živote, rozmnožovaní, 
rozširovaní, výskyte rastlín 
a o ich význame pre člove
ka, ako aj údaje o ochrane 
rastlín, prírodných rezerváciách a chránených územiach. V osobit
nej časti sa kniha venuje minerálom, horninám a skamenelinám.
Hlavnou časťou a ťažiskom celého diela sú informácie o viac ako 
1700 druhoch rastlín, ktoré sú vyobrazené na jedinečných veľkých 
farebných ilustráciách. Ich autorom je známy akademický maliar  
† Jindřich Krejča. Tomuto vynikajúcemu výtvarníkovi sa s neuveriteľ
nou presnosťou podarilo zobraziť aj voľnému oku neviditeľné detaily 
rastlín, a tak harmonicky skĺbiť svet reality s výtvarným umením.

Fauna

OČARUJÚCI POHĽAD  
DO SVETA DIVEJ PRÍRODY
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Todd K. Fuller

VLK
Strážca lesa
Preložila Oľga Kralovičová

Tisícročia ľudia hľadeli 
na vlky s obdivom i so stra
chom, mnohí ich považovali 
za stelesnenie mocných du
chov, totemové zvieratá. Hoci 
sú populárnym symbolom ne
dotknutej prírody a súčasťou 
folklóru mnohých národov, 
hlavnými postavami mýtov, 
legiend a rozprávok, niekedy 
je pohľad na ne skreslený 
a sú považované za nebez
pečný druh.
Kniha je plná úchvatných fotografií a opisov, ktoré odhaľujú skutoč
ný charakter a krásu týchto zvierat, ich prostredie, vzájomnú ko
munikáciu a spôsob života. Dozviete sa, že vlky sú prispôsobivé, 
intuitívne a vôbec nie jednoduché stvorenia.
Pri listovaní a čítaní tohto pozoruhodného obrazového sprievodcu 
sa neubránite obdivu k týmto úžasným zvieratám a možno ich za
čnete vnímať inak, než bolo zvykom.
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ZATVORTE OČI A VLOŽTE SI 
SLOVO TAO DO SVOJHO SRDCA

KEĎ RAZ ZISTÍŠ PRAVDU,
SLOBODA JE TVOJA
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Deng Ming-Dao

365 TAO
Meditácie  
na každý deň
Preložila Mariana Hyžná

Nadobudnutie životnej múdrosti 
a duchovného vhľadu nie je zále
žitosťou veľkolepých vyhlásení, 
dramatických iniciácií či spora
dických momentov osvietenia. Je 
to cesta systematickej, tichej, hĺ
bavej vnútornej práce a dôsled
ného sebaskúmania. Na kľukatej 
ceste poznania sa pre každého 
hľadajúceho môže stať kniha 
365 TAO meditácie na každý deň 
praktickým a efektívnym nástro
jom sebazdokonaľovania, pretože poskytuje mimoriadne hodnotné 
a tisícročiami overené žriedlo tradičnej múdrosti.
365 myšlienok, nabádajúcich na cestu pokoja a zmysluplného živo
ta, je vynikajúcou pomôckou na každodenné zamyslenie pre všet
kých bez ohľadu na vierovyznanie. – Pretože ako vieme, cesta je cieľ.

DENG MING-DAO je autorom ôsmich kníh vrátane Živý I-ťing, Kroniky Tao, Tao 
na každý deň a Učený bojovník. Jeho knihy boli preložené do pätnástich jazy
kov. Pod vedením taoistického majstra Kwan Saihunga a dvoch ďalších sa tri
násť rokov venoval štúdiu čchikungu, filozofie, meditácie a vnútorných bojo
vých umení.

Rhonda Byrne

NAJVÄČŠIE 
TAJOMSTVO
Preložil Štefan Kočiš

Ľudia odpradávna hľadajú 
šťastie, a pritom netušia, že 
ho majú nadosah. Je vôbec 
možné, aby mystérium poz
nania a šťastného života 
bolo také jednoduché a ne
nápadné? Je možné, že túž
ba po naplnení a radosti je 
tak blízko každého z nás?
Kým kniha Tajomstvo ukáza
la, ako napĺňať svoje túžby 
a objaviť svoju vnútornú moc, 
táto kniha je výnimočná tým, 
že vám odhalí, ako sa zbavíte svojich najväčších vnútorných nepria
teľov a všetkého, čo váš život znepríjemňuje a obmedzuje. Najväčšie 
tajomstvo totiž ponúka pradávnu múdrosť a liečebné postupy tých 
najvýznamnejších duchovných učiteľov, ktorí našli kľúč k slobode 
a budúcnosti bez úzkostí, strachov a pochybností. Kniha vám poskyt
ne návod, ako sa dokážete jednoducho zbaviť neželaných obmedze
ní v podobe negatívnych pocitov, ťaživých myšlienok, problémov či 
mučivej neistoty, a vovedie vás do sveta plného farieb, šťastia a po
koja. Presne do toho, po akom túžite a aký si zaslúžite.

RHONDA BYRNE je autorkou dokumentárneho filmu Tajomstvo (The Secret)  
z roku 2006, ktorý zmenil životy miliónov ľudí a podnietil celosvetové hnutie hľa
dania pravdy. V rovnakom roku vyšla aj kniha Tajomstvo, ktorá bola preložená do 
viac ako päťdesiatich jazykov a stále sa drží v kategórii bestsellerov. V slovenčine 
vyšlo Tajomstvo prvýkrát v roku 2008.
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Sci-fi

Stanisław Lem

SOLARIS
Preložil Samuel Marec

Keď psychológ Kris Kelvin dorazí na pla
nétu Solaris, jeho úlohou je skúmať zá
hadný oceán, ktorý pokrýva jej povrch. 
Niečo však nie je v poriadku. Na palube 
výskumnej stanice ho začnú prenasledo
vať bolestivé spomienky na bývalú lásku, 
ktoré sa zdajú byť viac ako len obyčajné 
preludy. Niečomu podobnému čelia aj 
ostatní výskumníci, ktorým sa vynárajú 
dávno potlačené a náhle hmatateľné zá
žitky. Vedci sa domnievajú, že oceán je 
v skutočnosti obrovským mozgom, ktorý 
vytvára tieto spomienky z neznámeho 
dô vodu. Je možné, že majú pravdu?

STANISŁAW HERMAN LEM (1921 – 2006) bol poľský filozof, futurológ a spi
sovateľ scifi literatúry. Od lyrickej poézie a realistickej prózy sa jeho dielo pre
nieslo k filozoficky a vedecky orientovanej fantastike, zameranej na problemati
ku poznania a komunikácie a na základné otázky ľudskej existencie. Stal sa 
jedným z najznámejších a najprekladanejších autorov vedeckofantastickej lite
ratúry. Mnohé javy, ktoré opísal vo svojich knihách, sa nakoniec prejavili aj v re
álnom živote.
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KTORÁ VÁS NENECHÁ SPAŤ
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Young 
adult

Jukka Behm

PLYŠOVÁ HRAČKA
Preložila Zuzana Drábeková

Pätnásťročná Emília má nezvyčajné ta
jomstvo. Dáva si od dospelých mužov 
platiť za svoj čas. Podivní obdivovatelia 
komentujú jej fotografie na internete 
a bez zaváhania zahŕňajú mladé diev ča 
všetkým, čo si zažiada. Emília nemá ni
koho, komu by sa zverila, iba svoje ply
šové hračky. Rodičia by jej nerozumeli. 
Matka je večne zahĺbená do svojho po
čítača a otec má zdravotné problémy, 
s ktorými sa sám ťažko vyrovnáva. Ani 
najlepšia priateľka Lila na ňu nemá čas, 
ale to Emílii neprekáža. Má predsa všet
ko pod kontrolou. Veľmi rýchlo však zis
ťuje, ako ľahko sa dá podľahnúť temnej stránke internetu. A aké ťaž
ké je z nej uniknúť...

JUKKA BEHM (1973) je fínsky autor pôvodom z Riihimäki. Jeho debutový ro
mán Dr. Mumbai zvíťazil v škandinávskej literárnej súťaži Bonnier 2007. Viace
ro Behmových diel je inšpirovaných jeho cestami po svete a odohráva sa za 
hranicami Fínska.
Plyšová hračka je autorov prvý YA román, ktorý získal veľký ohlas na fínskej 
i medzinárodnej literárnej scéne. Kritici ho označujú za jedno z najzaujímavej
ších diel vo svojom žánri za rok 2017.

ROMÁN O POKUŠENÍ, SEXUALITE 
A TEMNEJ STRÁNKE INTERNETU
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Jeff Kinney

STRAŠIDELNÉ 
PRÍBEHY SKVELÝCH 
KAMOŠOV
Preložila Elena Guričanová

Vezmi baterku, zalez pod perinu a vrhni sa do desivého a ne čakane 
vtipného sveta fantázie Rowleyho Jeffersona. V tých to strašidelne 
zábavných príbehoch stretneš zombíkov, upí rov, duchov a kadeko
ho iného.
Na Rowleyho strašidelných príbehoch sa iste zasmeješ, ale pozor 
– možno budeš chcieť spať pri zasvietenej lampe!

CHCEŠ ZOŠALIEŤ OD HRÔZY? ČO VŠETKO DOKÁŽE  
JEDNO MALÉ PRASIATKO?
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Cynthia Kadohata,
ilustrovala  
Marianna Raskin

PINKY
Preložila Zdenka Buntová

Každý z Becciných troch jedenás ť
ročných bratov je na niečo macher, 
no Becca nevyniká vôbec v ničom. 
Jedného dňa však zazrie pri ceste 
malé choré prasiatko a všetko sa zrazu zmení. Becca si prasiatko 
privlastní a dá mu meno Pinky. A nechce sa oň s nikým deliť!
Pinky hneď pochopí, že patrí iba Becce. No čím je Pinky väčšia 
a moc nejšia, tým horšie lotroviny vystrája.
No záleží na zničenej kuchyni, rozbitých dverách a vydrancovanom 
obchode s potravinami, keď ste si konečne našli najlepšiu kamarátku?

e-
kn

ih
a

TO
P 

TI
TU

L



EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2021

Pre deti  
od 7 rokov

36

Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 9. 2021
ISBN: 978-80-551-7747-2
Formát: 135 × 185 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Sally Rippin

POLLY A BUSTER (3)
Hľadá sa strieborná 
čarodejnica
Preložila Eva Budjačová

Tretí, záverečný diel 
obľúbenej fantasy 
série, pokračovanie 
kníh Čarodejnica 
rebelka a citlivá 
príšerka a Tajomstvo 
čarovných kameňov

Polly a Buster vždy verili v priateľstvo medzi čarodejnicami a príše
rami. Ako sa zdá, boli jediní.
Čarodejnice zúria, príšery sa búria, a pritom všetkým hrozí veľké 
nebezpečenstvo. Podarí sa Polly a Busterovi včas všetkých spojiť 
a tým zachrániť mesto?
Knižka je ideálna pre deti, ktoré sa zaujímajú o čarodejníctvo, ale 
ešte nie sú celkom pripravené na Harryho Pottera.

DOKÁŽE VERNÉ PRIATEĽSTVO 
ZACHRÁNIŤ CELÉ MESTO?

PRÍBEH O VÝNIMOČNOM 
PRIATEĽSTVE
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Christelle Chatel,
film režiséra  
Gillesa de Maistre

VLK A LEV
Preložila Veronika Maťúšová

Príbeh o výnimočnom 
priateľstve medzi 
človekom, levom a vlkom

Keď mladej študentke hudby Alme zomrie milovaný dedko, vracia 
sa na ostrov obkolesený divokou prírodou, kde vyrastala. Krátky 
pobyt naruší nielen levíča, ale aj vlčica s mláďa ťom, ktoré u nej náj
du útočisko. Jej život sa zmení od základov. Levíča s vĺčaťom vyras
tajú bok po boku, až kým tajomstvo ich existencie nevypláva na 
povrch. Najlepší priatelia sú zrazu oddelení mrežami, tisícky kilo
metrov od seba — zvládnu to? Podarí sa Alme nájsť a zachrániť ro
dinu, ktorú si zvolila?

V KINÁCH OD 14. 10. 2021

© 2021 Mai Juin Productions — Galatée Films — Wematin Productions  
— Studiocanal — M6 Films

OD TVORCOV  

FILMU MIA  

A BIELY LEV
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Sophie  
de Mullenheimová

POVEDZ MI: VESMÍR
Preložila Eva Corvest

Ďalšie pokračovanie obľúbenej a úspešnej série netradičných det
ských encyklopédií Povedz mi... tentoraz prináša odpovede na vyše 
200 otázok o všetkých záhadách nášho úžasného vesmíru! Obsa
huje štyri základné kapitoly: Nebeské telesá, Planéty, Vesmírny vý
skum a Záhady vesmíru.

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2021

Pre deti  
od 6 rokov

39

Cena: 11,90 €
Vychádza: 8. 9. 2021
ISBN: 978-80-551-7422-8
Formát: 195 × 195 mm,
112 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Peter  
Petko Opet, 
ilustroval
Tomáš Hasaj

AKO SA MÁŠ,  
ELIÁŠ?

Známy hudobník a autor tínedžerskej série Život Adama sa tentoraz 
zameral na mladších čitateľov a napísal úsmevnú knižku zo života 
ich vrstovníka Eliáša. Veselý prvák Eliáš má super pani učiteľku, ale 
najviac sa teší na prestávky a najradšej by chodil do prázdninovej 
školy. Občas ho neposlúchajú písmenká a pletú sa mu dva jazyky 
naraz: jeho vlastný a ten rodný. So slovenčinou a nielen s ňou mu 
však trpezlivo pomáhajú dobrí rodičia. Miluje leto, zábavky v bazé
ne a bez sladkostí si nevie predstaviť deň. Oveľa viac ho baví byť 
s niekým, ako byť sám. Už od škôlky je jeho najlepší kamarát Matúš, 
no vie sa zahrať aj s dievčatami a so svojou staršou sestrou Viki. Tá 
ho dokonca namotala na plyšáky a spolu presviedčali mačky, že sú 
korytnačky! Eliáš má vždy kopu nápadov, kučeravé vlásky a srdce 
plné lásky.

ELIÁŠ, CHLAPEC AKO INÍ,  
LÁKAJÚ HO VEĽKÉ ČINY



Pre deti  
od 6 rokov

Dawn Casey, ilustrovala Zanna Goldhawk

ZIMNÉ ROZPRÁVKY Preložila Oľga Kralovičová

Táto krásne ilustrovaná kniha prináša výber zimných príbehov z ce
lého sveta – od Severnej Ameriky až po Sibír, od Číny po Škótsko. 
Spisovateľka Dawn Casey a ilustrátorka Zanna Goldhawk vytvorili 
čarovnú knižku, ktorú ocenia aj ďalšie generácie.
Usaďte sa s touto knižkou do tepla a objavte zamrznuté kraje so 
Snehulienkou či s medvedím kráľom. Sprevádzajte hrdinov a hrdin
ky na dobrodružných cestách, ktoré pre
veria silu priateľstva. Hrdinovia, či už sú 
to zvieratká, alebo ľudia, nás presved
čia, aké dôležité je držať spolu, pomá
hať si a vedieť sa tešiť zo života.
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OSLÁVTE KRÁSY ZIMY S TÝMTO 
VÝBEROM ZIMNÝCH ROZPRÁVOK
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Rocio Bonilla

NA KRÍDLACH 
PRÍBEHOV
Preložila Želmíra Čížová

Samkovým najväčším snom bolo lietať. Pozoroval lietadlá, snažil sa 
vyrobiť si všakovaké krídla, no zdalo sa, že nič nefunguje... Až mu 
jedného dňa mama povedala, že sen si môže splniť aj iným spôso
bom a darovala mu knihu. Začítajte sa do Samkovho príbehu a za
čnite lietať spolu s ním.

ZAČÍTAJTE SA  
DO SAMKOVHO PRÍBEHU
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (9)
Školský výlet
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa so  
sympatickou Miškou,  
ktorá má v korune  
košatej lipy veteri nárnu  
kliniku.

Miška s Popíkom sú v lese na hubách, keď natrafia na strateného 
jazveca. Dievčatko chce zvieratku pomôcť, no zároveň vyhrať súťaž 
o najväčší hubársky úlovok. Kde len môže byť jazvecov dom? 
Na školskom výlete spozná Miška papagája, ktorý nechce rozprá
vať. Určite ho niečo trápi, ale čo? V Miškinej záhrade objavia Popík 
so Strapáčom raneného krtka. Zvieratko je veľmi slabé a hrozí, že 
tentoraz prišla pomoc malej veterinárky neskoro. Zachráni ho? 
Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Lipovej kliniky.
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Kateryna  
Mikhalitsyna,  
Oksana Bula

KTO RASTIE V LESE
Preložil Ján Birčák

Nádherne ilustrované, 
 citlivé rozprávanie 
o súdržnosti a láske 
k prírode. Otvorte oči, 
nastražte uši a naučte sa 
rozumieť lesu, ktorý sa 
nám neustále prihovára.

V nore pod smrekom si ne
rušene nažíva jazvec. Hoci 
nemá veľa kamarátov, rád 
spomína na utešené detstvo 
a mamičkine vzácne rady. Jedného dňa sa mu k nohám skotúľa 
obhorená šiška. Vydá sa na putovanie, aby zistil, odkiaľ lesu hrozí 
nebezpečenstvo. Po ceste spoznáva rôzne druhy stromov, kríkov 
a rastlín. Všíma si, ako sa príchodom jesene všetko mení a oblieka 
do farebného šatu. Zima sa už blíži. Podarí sa jazvecovi a ďalším 
zvie ratkám zachrániť les skôr, než bude neskoro?

VOĽNÉ POKRAČOVANIE  
OBĽÚBENEJ SÉRIE
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Cinders McLeod

AKO SA ZAJKOVCI 
UČILI ZARÁBAŤ
Preložila Danka Jacečková

Deti nie sú nikdy príliš malé 
na to, aby ste im vysvetlili 
základné fakty o fungovaní 
peňazí!

V tejto krásnej obrázkovej 
knižke sa prostredníctvom 
rodiny Zajkovcov naučia, že 
v živote sa nič nedá získať 
bez práce. V ich svete sa 
platí mrkvami a malá Zajka 
si zarába spievaním bra
čekovi i venčením psíka. 
Najviac však miluje spev a chce byť slávna a bohatá. Keď jej mama 
pripomenie, že si to žiada veľa práce a času, zostane sklamaná. 
Napokon však pochopí, že dopracovať sa k splnenému snu vlast
ným úsilím je veľmi príjemné.
Aj vaše dieťa si môže, tak ako Zajka, vymyslieť vlastný plán, ako si 
drobnými prácami zaslúžiť pár eur a pomocou nich si splniť svoje 
prianie!

MALÁ ZAJKA TI VYSVETLÍ PREČO 
BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE!

KRÁSNY PRÍBEH O HĽADANÍ 
VLASTNÉHO MIESTA VO SVETE
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SNEHOVÁ VLOČKA Preložila Lucia Hlubeňová

Nezabudnuteľná vianočná rozprávka od jedného z najznámejších 
autorov obrázkových kníh súčasnosti.
Vysoko v oblakoch sa narodí malá snehová vločka. Trávi čas tanco
vaním na nadýchaných oblakoch. Až raz nastane jej čas a začne 
letieť na zem...
Snehová vločka je očarujúco vyrozprávaná a nádherne ilustrovaná 
klasická zimná rozprávka o jednej snehovej vločke a malom dievčat
ku. Obe po niečom túžia a hľadajú si miesto vo svete.
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Marta  
Maruszczak

O DIEŤATKU  
V BRUŠKU
alebo odkiaľ  
sa berú deti
Preložil Ladislav Holiš

Dievčatko kladie mame, otcovi a starým rodičom otázky, pri ktorých 
by sa zapotil nejeden dospelý. Lucka je však veľmi zvedavá a očaká
va jasné odpovede. Navyše, čím je staršia, tým viac chce vedieť.
Táto knižka môže byť niekoľko rokov vaším spoločníkom pri dôleži
tých rozhovoroch.
Tento neoceniteľný pomocník podáva informácie spôsobom, ktorý je 
šitý na mieru malým deťom. Poradí vám, ako môžete ratolestiam ele
gantne vysvetliť náročné témy. Spoločné čítanie a prezeranie pek
ných obrázkov uspokojí detskú zvedavosť a rodičom umožní pripraviť 
sa na situácie, keď ich drobec vyrukuje s ďalšou náročnou otázkou.
Autorka má tri deti a jej najväčším potešením je tvorba populárno
náučných kníh pre mladších aj starších čitateľov.

ZOZNÁMTE SA S LUCKOU, KTORÚ 
ZAUJÍMA, AKO PRIŠLA NA SVET
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MÔJ PRVÝ 
OBRÁZKOVÝ 
SLOVNÍČEK
ZVIERATKÁ
Preložila Lucia Alakšová

Knižka s praktickým uchom na uchopenie prevedie detičky všetký
mi zákutiami ríše zvierat. V obrázkovom slovníčku pre najmenších 
sú zobrazené zvieratká nielen z lesa a farmy, ale aj tie z ďalekej 
džungle, stepi či z rozľahlých morí a oceánov.
Návšteva zoologickej záhrady, pozorovanie oblohy aj prechádzka 
lesom bude s týmto obrázkovým slovníčkom ešte krajšia!

Môj prvý obrázkový slovníček rozvíja:
– slovnú zásobu
– komunikáciu
– vnímanie okolitého sveta

OBJAVTE ROZMANITÚ RÍŠU 
 ZVIERAT V LEPORELE S UŠKOM



Edičný program vydavateľstva IKAR september 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 prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.
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Škatuľka pokladov
ZVIERATKÁ
Preložila Lucia Alakšová

Čo sa skrýva v Škatuľke pokladov? Ríša zvierat v šiestich knižoč
kách pre najmenších čitateľov a zvedavé hlávky. Nájdu v nich zvie
ratká z farmy, aj tie z oceánov, savany či zoologickej záhrady.
Spoznávajte zvieratká a vyskúšajte si pri tom aj vkladanie knižočiek 
do škatuľky. Škatuľka pokladov rozvíja nielen vnímanie farieb a slov
nú zásobu, ale aj jemnú motoriku dieťaťa.
Knihy sú súčasťou boxu a sú samostatne nepredajné.

OBJAVTE RÍŠU ZVIERAT  
V ŠIESTICH MALÝCH LEPORELÁCH


