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PÁTRA PO PRAVDE
A NIČ HO NEZASTAVÍ

František Kozmon

e-kniha

ČIERNA HRA BERIE
ŽIVOT I DUŠU
e-kniha

NAJVÄČŠIA
ROMÁNOVÁ
SÁGA
V SLOVENSKEJ
LITERATÚRE

VLK
Jozef Karika

ČIERNY KRUH
Koniec mafie
Monumentálny románový cyklus Čier
ny kruh z pera majstra napätia Jozefa
Kariku o tenkej hranici medzi minu
losťou a súčasnosťou nášho štátu, aj
o križovatke, na ktorej sme sa ako spo
ločnosť ocitli.
Leto 2003. Mafia deväťdesiatych ro
kov stráca moc. Čo však prichádza na
miesto nej? Čerstvo vyštudovaný Milan
Ostrý nastupuje do úradnej funkcie.
Pracuje v nej nielen pre mafiánskeho bossa Petra Štarcha, ale aj
pre skorumpovaného Alexandra Vokoša. Lenže v jednom meste
nemôžu byť dvaja vládcovia... Milan sa ocitá medzi mlynskými ka
meňmi. Čím viac spoznáva odvrátenú stranu moci, tým rýchlejšie
stráca zem pod nohami. Deväťdesiate roky sa skončili, doba sa
zmenila. V podsvetí sa už tak často nestrieľa, no stále ide o krk.
Stávky sú vysoké, čierna hra berie nielen život, ale aj dušu.
Od autora v sérii vyšlo:
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Mafiánsky
triler

Marek Wolf sa opäť ocitá v Kanade,
hoci to po náhlom odchode spred roka
a pol nikdy nemal v pláne. Jeho názor
zmenil vrah, ktorý mu poslal fotku
z miesta činu s odkazom: Chceš poznať
pravdu o svojom otcovi? Musíš sa vrátiť
do Montrealu.
Montrealskému podsvetiu kedysi vlá
dol mafián Anthony Rizzo. Tie časy sú
dávno preč, Rizzo je za mrežami a jeho
posluhovači sa rozpŕchli. Po rokoch sa
na povrch dostávajú staré hriechy a na
vrahovom zozname pribúdajú obete.
Vraždy spolu zdanlivo nesúvisia, no
Marek odhaľuje, že všetky obete praco
vali pre starého mafiána. Čo má s tým všetkým spoločné jeho otec
a aká je pravda, ktorú o ňom vie len vrah?
Wolf si uvedomuje, že sa ženie do vopred nastraženej pasce, no
nemôže si pomôcť. Nezastaví sa, kým neodhalí pravdu. Tá ho však
môže stáť život.

Cena: 15,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6991-0
Formát: 125 × 200 mm,
424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Od autora
v sérii vyšlo:
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Detektívny
román
Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-7043-5
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

MÔŽE NEDOROZUMENIE
POZNAČIŤ ĽUDSKÉ OSUDY?

John Marrs

MŔTVE DUŠE

DEŇ, KEĎ SI ZMIZOL

Pri rutinných archeologických vykopáv
kach sa nájdu ľudské kosti a pole v ob
lasti Black Country sa pre detektívku
Kim Stonovú odrazu stane komplex
ným miestom činu.
Po hlbšej forenznej analýze vyjde naja
vo, že v hrobe sa nachádza viac ako
iba jedna obeť. Telá sú zahalené hrôzo
strašným tajomstvom, čo dokazujú sto
py po guľkách i pasciach na zver.
Kim musí pri vyšetrovaní spolupracovať
s detektívom Travisom, s ktorým sa ne
rozišli práve v dobrom. Obaja postupne
odkrývajú záhadné vzťahy rodín, ktoré
vlastnia pozemky s nájdenými kosťami.
Kim sa naplno sústredí na jeden z najkomplikovanejších prípadov
svojej kariéry a jej tím sa zatiaľ ocitá vo víre nechutných zločinov
z nenávisti. Pravda bola doteraz hlboko pochovaná pod zemou, no
už viac sa ukrývať nedá.

Chcela vedieť pravdu, ale nakoniec
zistí, že by bolo lepšie, keby sa ju
nikdy nedozvedela.
Catherinin pokojný život ženy v domác
nosti a matky troch malých detí sa rých
lo zmení na nočnú moru. Jej manžel Si
mon sa jedného dňa stratí. Catherine je
presvedčená, že ju neopustil dobrovoľ
ne, a zúfalo ho hľadá. Čoskoro však
musí čeliť tvrdej realite a pre finančné
problémy takmer príde o zdravie aj stre
chu nad hlavou.
Simon medzitým vedie bezstarostný ži
vot a cestuje po svete. Tajomstvo svojej
minulosti je odhodlaný strážiť za kaž
dú cenu, aj keby to znamenalo uchýliť sa k podvodom a násiliu. Ale
prečo odišiel? Catherine dostane na túto otázku odpoveď až
po dlhých dvadsiatich piatich rokoch, keď sa stratený manžel zra
zu objaví na jej prahu. Počas ich posledného búrlivého stretnutia
vyjdú najavo tajomstvá, klamstvá a nedorozumenia, ktoré ich pred
rokmi od seba odtrhli a poznačili životy nielen im, ale aj ich deťom.

Od autorky vyšlo:
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Detektívka

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6888-3
Formát: 125 × 200 mm,
408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

JOHN MARRS je nezávislý novinár, pôsobí v Londýne a Northamptone. Vyše
dvadsať rokov publikoval rozhovory s celebritami zo sveta televízie, filmu a hud
by v rozličných novinách a časopisoch, dnes sa už naplno venuje písaniu romá
nov a zaradil sa medzi bestsellerových autorov.
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Angela Marsonsová

e-kniha

KEĎ MŔTVI PREHOVORIA,
PRAVDA VYCHÁDZA NA POVRCH

Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6828-9
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Frederick Forsyth

ČO SPÁJA ZDANLIVO
NESÚVISIACE ZMIZNUTIA?

Jeff Abbott

LÍŠKA

TRIKRÁT BETH

Väčšina zbraní funguje na pokyn člove
ka. Väčšinu zbraní vieme kontrolovať.
Ale čo ak najnebezpečnejšia zbraň na
svete nie je riadená strela ani utajená
ponorka či počítačový program? Čo ak
je to osemnásťročný mládenec s mi
moriadnymi rozumovými schopnosťa
mi, ktorý dokáže preniknúť do najsofisti
kovanejších bezpečnostných služieb na
zemi a manipulovať so zbraňami tak, že
sa obrátia proti samotným superveľmo
ciam? Aká je jeho cena? A čo všetko by
ste urobili, aby ste sa ho zmocnili? V tri
leri Líška ide o preteky s časom po celej
zemeguli s cieľom nájsť a chytiť – alebo
kryť a zachrániť –, aby sa zmenila rovnováha svetových mocností.
Čokoľvek sa stane, Líška sa nesmie dostať do nesprávnych rúk, lebo
môže prísť niečo, čo si nevieme ani predstaviť.

Po záhadnom zmiznutí Beth Dunningo
vej padne podozrenie na jej manžela,
hoci sa nenašlo telo ani fyzické stopy
po vražednom čine. Mariah Dunningo
vá je presvedčená o otcovej nevine, ale
zároveň si nevie vysvetliť matkino ne
čakané zmiznutie. Verí v to, že by ich
matka nikdy neopustila. Jedného dňa
sa Mariah v preplnenej reštauračnej
zóne nákupného strediska pred očami
zdanlivo mihne matkina postava. Ma
riah sa domnieva, že ju naozaj videla...
Alebo už stráca súdnosť? Začne pátrať
na vlastnú päsť, pričom natrafí aj na
dve ďalšie nedávne zmiznutia žien
v Lakehavene. Všetky tri ženy mali to isté meno: Beth. S pomocou
blogera Pátrača je odhodlaná zistiť, čo sa naozaj stalo s jej matkou
a očistiť tak otcovo meno. Lenže pravda je ešte ohromujúcejšia,
než si kedy predstavovala.

FREDERICK FORSYTH (1938), bývalý pilot RAF a investigatívny novinár, sa
celosvetovo preslávil trilerom Šakal (IKAR 2005) o fiktívnom atentáte na gene
rála de Gaulla, ktorý charakterizuje bleskové tempo deja skombinované s uni
kátnymi faktografickými informáciami. Britský spisovateľ Lee Child túto knihu
označil „prelomovú“. Forsyth odvtedy napísal ďalšie romány, ktoré sa takisto
stali bestsellermi.

Od autora
v roku 2016 vyšlo:
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Triler

Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 10. 2019
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280 str.
Väzba: Viazaná
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Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

ČAS NEÚPROSNE BEŽÍ
A NEBEZPEČENSTVO JE STÁLE
BLIŽŠIE

JEFF ABBOTT je medzinárodne uznávaný autor bestsellerov a držiteľ literár
nych cien za romány plné tajomstiev a napätia. Pochádza z Texasu. Absolvoval
Rice University v odbore dejiny a anglistika. Predtým než sa profesionálne začal
venovať písaniu kníh, pracoval ako kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry. Žije
v Austine s manželkou a dvoma synmi.
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Triler
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Deborah Harknessová
John Grisham

MOC ČASU

FIRMA

Na bojiskách americkej vojny za nezá
vislosť, v časoch politického prebude
nia, keď sa zdalo, že svet stojí na prahu
svetlejšej budúcnosti, stretne Matthew
de Clermont mladého vojenského leká
ra Marcusa MacNeila. Keď mu ponúkne
šancu na nový, nesmrteľný život bez ob
medzení puritánskej výchovy, akú zažil
v detstve, Marcus sa chopí príležitosti
a stane sa upírom. Jeho premena však
nie je jednoduchá. Marcusova hlboká
viera v slobodu, rovnosť a bratstvo na
ráža na dávne tradície a povinnosti de
clermontovského rodu.
V súčasnom Paríži sa Phoebe Tayloro
vá – mladá zamestnankyňa aukčnej spoločnosti Sotheby’s, do kto
rej sa Marcus zaľúbil – chystá vydať na vlastnú cestu k nesmrteľ
nosti. Hoci sa modernizovaná verzia celého procesu spočiatku zdá
bez komplikácií, dvojica zistí, že výzvy, akým musí čeliť človek, ktorý
sa chce stať upírom, nie sú o nič ľahšie ako v osemnástom storočí.
Hrozí, že tiene, pred ktorými Marcus ušiel pred stovkami rokov, sa
vrátia, aby ich mátali – navždy.

Čerstvý absolvent práva Mitch McDeere nastúpi do zdan
livo solventnej firmy. Mitchov štart je úspešný, až kým ho
neosloví agent FBI, neupozorní ho na podozrivé praktiky
firmy v oblasti prania špinavých peňazí a nepožiada ho
o pomoc pri zhromažďovaní usvedčujúcich dôkazov...

PRIPRAV

U

Ú OBÁLK

ILMOV
UJEME F

Cena: 15,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-7052-7
Formát: 125 × 200 mm,
640 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Triler

Stephen King

DOKTOR SPÁNOK
Danny Torrance, chlapec, ktorý unikol smrti z rúk vlastné
ho otca v hoteli Pekná vyhliadka, sa stal mužom. Traumy
z detstva ho však neopustili a podľahol alkoholu. Ten ho
síce chráni pred prízrakmi, čo ho oberajú o zdravý rozum,
avšak Dan čoskoro zistí, že zlo, ktoré v ňom alkohol
prebúdza, je ešte neznesiteľnejšie ako jeho prízraky.
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FILM V KINÁCH OD 7. NOVEMBRA 2019

Od autorky
vyšlo:
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Triler

LÁSKA NAPRIEČ ČASOM
A KONTINENTMI

Fantasy

Cena: 16,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-7005-3
Formát: 145 × 227 mm,
464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

VOJNA PROTI
PODSVETIU

CESTA SPOLOČNOSTI
OD NEŽNOSTI K REALITE

Vladimír Ondruš

e-kniha

SPRAVODLIVOSŤ
NA STOPE
NAJVÄČŠÍM
MAFIÁNSKYM
ZLOČINOM

ATENTÁT NA NEŽNÚ
REVOLÚCIU
Ľudmila Lacková

PROTI ZLOČINU
Kde nie je telo, tam nie je možné doká
zať vraždu. Taká bola na Slovensku
prax. Aj takzvaní kyselinári si mysleli,
že keď svoje obete rozpustili v kyseline
sírovej, tak spáchali dokonalý zločin.
Prípad ako z hororu zverilo vedenie Ge
nerálnej prokuratúry SR vtedy už ostrie
ľanej prokurátorke Eve Mišíkovej a ky
selinári aj vďaka nej skončili za mrežami.
Kvôli usvedčeniu mafiánskeho bosa Mi
kuláša Černáka nechala policajtov ho
diny prehrabávať haldy starej sutiny za hotelom Gerlach, kde pred
mnohými rokmi odrezali hlavu Slivenskému. Po rekonštrukcii Kuba
šiakovej vraždy neomylne ukázala na jedného z páchateľov, po
núkla mu spoluprácu a on pomohol odhaliť nebezpečný gang, zlo
žený z bývalých aj aktívnych policajtov. Prokurátorka Mišíková sa
v podsvetí stala pojmom. Kdekto ju nenávidel, tajné zložky proti
nej intrigovali. Táto kniha je výpoveďou o jej profesionálnom i osob
nom živote, no ponúka čitateľovi aj širší kontext prípadov, na
ktorých pracovala.
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Publicistika

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6993-4
Formát: 125 × 200 mm,
216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Po prvý raz vyšla kniha Atentát na nežnú
revolúciu vo vydavateľstve IKAR v roku
2009. Vyvolala pozornosť medzi histo
rikmi, politológmi i pamätníkmi udalostí.
Po desiatich rokoch vychádza kniha v re
vidovanom vydaní s niekoľkými oprava
mi technických nedostatkov.
„Sedemnásty november nám pripomí
nal medové týždne s ľudským snom,
po nich prišlo manželstvo s realitou,“
charakterizoval dobu básnik Milan Rú
fus. Po páde totality sa rozpútal zápas
o moc a majetky. Jedným z nástrojov
tohto boja sa stali dokumenty z archí
vov Štátnej bezpečnosti (ŠtB). A práve o fenoméne nášho „vyrovná
vania sa s minulosťou“ je táto kniha.
Hoci bol autor priamym účastníkom a svedkom mnohých závaž
ných udalostí tých čias, mnohé mu vtedy zostalo skryté. Až po ro
koch sa začali vynárať dokumenty a svedectvá, ktoré nám odhaľu
jú pravdu o revolučnej a porevolučnej dobe. Pomocou nich môžeme
nazrieť za oponu a sledovať, ako sa uskutočnil atentát na nežnú
revolúciu.
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Literatúra
faktu
Cena: 11,90 €
Vychádza: 29. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6989-7
Formát: 147 × 205 mm,
304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Karen White

TRETÍ DO PARTIE

NA ROZHRANÍ SVETOV

Novinárka Polly Spencerová nehľadá
pána pravého. Je vraj so svojím životom
spokojná. Práve dovŕšila tridsať rokov, je
slobodná a vlani si až dvakrát užila so
švédskym bankárom Fredom. Trčí v re
dakcii časopisu Posh!, píše o čerstvo na
rodených kráľovských potomkoch a šan
ca, že si nájde garde na svadbu svojej
najlepšej priateľky, sa rovná nule. Ktorá
by sa sťažovala!
S príchodom nového roka si však Polly
vstúpi do svedomia. Rozhodne sa, že
počas najbližších 365 dní si bude poc
tivo holiť nohy, piť menej vína a dá sa
dokopy. Vtedy dostane za úlohu napí
sať článok o neslávne známom aristokratovi Jasperovi, ktorý sa
podľa bulváru nevenuje žiadnej záslužnej činnosti, iba tackaniu sa
z baru do baru a lámaniu ženských sŕdc. Bezpochyby to nie je „ten
pravý“, lenže dá sa veriť zlomyseľným fámam? A čo to garde? Svad
ba je za dverami a sama sa tam ukázať nemôže!

Na brehoch rieky North Santee stojí
lišajníkom obrastený starý dub, ktoré
mu sa tri mladé dievčatá rozhodli zveriť
svoje sny. Do jeho bútľavého kmeňa
vložili stužky, na ktoré napísali naj
vrúcnejšie predstavy o svojej budúcnos
ti a neskôr aj veľmi dôležitý sľub, že
nech by sa dialo čokoľvek, na večné
veky zostanú priateľkami. Ale život vie
zvrátiť aj tie najlepšie úmysly...
Sklamaná a ponížená Larkin Lanierová
pred deviatimi rokmi doslova ušla
z Georgetownu v Južnej Karolíne do
New Yorku, rozhodnutá už nikdy sa ne
vrátiť. Lenže potom dostane správu
o zmiznutí svojej matky a v strachu o jej život si uvedomí, že nemá
na výber. Musí sa vrátiť k svojej rodine a priateľom, ktorí dúfali, že
jedného dňa nájde cestu domov, do rodného mesta, ktoré má síce
ešte vždy rada, ale zároveň jej naháňa strach. Larkininu matku Ivy
nájdu v bezvedomí a ťažko zranenú v troskách starého zhoreného
domu na pozemku bývalej plantáže. Nikto z rodiny netuší, prečo sa
Ivy vybrala práve sem. Larkin neúnavne hľadá odpovede a postupne
odhalí rodinné tajomstvá spred takmer päťdesiatich rokov.

SOPHIA MONEY-COUTTS je 32-ročná novinárka, ktorá strávila päť rokov štú
diom britskej aristokracie, keď pracovala ako vedúca oddelenia v magazíne
Tatler. Predtým pôsobila ako editorka v Evening Standarde a Daily Maile v Londý
ne, a v The National v Abu Dabí. Každý týždeň píše stĺpčeky s názvom „Moderné
správanie“ pre Sunday Telegraph a vystupovala na rozličných rozhlasových aj
televíznych kanáloch, kde sa venovala svadbe princa Harryho. Tretí do partie je
jej debut.

12

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2019

Román
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Sophia Money-Coutts

PRÍBEH LÁSKY, OBETE A ZRADY
PREVERUJÚCI SILU PRIATEĽSTVA
e-kniha

KTO BY CHCEL ÍSŤ
NA SVADBU SÁM?

Román
pre ženy
Cena: 15,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6885-2
Formát: 125 × 200 mm,
456 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Adriana Macháčová

e-kniha

KEĎ SA NOČNÉ MORY STÁVAJÚ
SKUTOČNOSŤOU

DOKEDY SA DÁ POKÚŠAŤ
OSUD?

Táňa Keleová-Vasilková

ČO MÁ ONA A JA NIE?

POZLÁTKA

Nielen sny, ale aj nočné mory sa môžu
stať skutočnosťou. O tom je najnovší ro
mán Adriany Macháčovej Čo má ona
a ja nie? Príbeh o láske, priateľstve, skla
maní, súcite, ale aj sebectve a obeta
vosti zachytáva život dvoch generácií.
Karin sa po svadbe nasťahuje k manže
lovým rodičom. Konflikt medzi svokrou
a nevestou visí vo vzduchu. Karin sa so
svojimi starosťami zdôveruje priateľke
Zore, ktorá je ochotná kedykoľvek ju vy
počuť a poradiť jej. Netuší, že Zora má
v tejto hre vlastnú figúrku. Napokon Ka
rin predsa len odhalí tajomstvo, ktoré
malo zostať ešte dlho skryté. Časom po
chopí, že za svokrinou nevraživosťou je čosi úplne iné. Gréta chce byť
dokonalou manželkou. Podlieha vlastnej ilúzii a úmyselne prehliada,
že v jej naoko bezchybnom manželstve to škrípe. Ťažkú životnú situá
ciu sa snaží zvládnuť tak, aby to nik z jej najbližších nepostrehol. Iba
nevesta Karin jej zo všetkých síl pomáha a nalieha na ňu, aby si za
chránila rodinu. Lenže šokujúca reťaz udalostí všetko mení a Gréti
nu nádej, že zasa bude dobre, vystrieda zúfalstvo.

Ema žije v luxusnej vile rozmaznávaná
blahobytom, láskou a voľnosťou, o akej
sa inej žene ani nesnívalo. Nič pre ňu
nie je nemožné ani nedostupné. Man
žel by jej zniesol aj modré z neba a syn
ček Erik ju denne obdarúva rozkošným
detským úsmevom. No Eme to nestačí.
Nazdáva sa, že jej stále čosi uniká,
a bezhlavo sa vrhá do vášnivého dob
rodružstva...

Od autorky vyšlo:

14

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2019

Spoločenský
román
Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6986-6
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ sa narodila v Chomutove, mestečku v severných
Čechách. Od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. Vyštudovala žurnalistiku
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, potom pracovala vo viacerých časopi
soch. Od roku 1994 sa venuje písaniu románov. Žije s rodinou striedavo na síd
lisku v Devínskej Novej Vsi a v chalúpke na myjavských kopaniciach.
Najobľúbenejšia a najpredávanejšia slovenská spisovateľka vydala už vyše
tridsať kníh a ich predaj presiahol neuveriteľných 1,4 milióna kusov. Záujem
o jej príbehy neutícha ani po rokoch. Jej prvotina vyšla v náklade päťsto kusov,
dnes sa z každej jej knihy predajú desaťtisíce výtlačkov. Získala množstvo
ocenení a pravidelne sa zaraďuje medzi slovenské TOP autorky siete kníhku
pectiev Panta Rhei.

Viac sa dozviete na adrese www.tanavasilkova.sk.
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Lucia Pastierová Čarná

PRIPÚTAJTE SA, PROSÍM!

HLADKO OBRATKO

Psychoterapeutka Júlia Halamová v kni
he Pripútajte sa, prosím hovorí o tom,
ako budovať vzťahy, v ktorých ľudia
môžu cítiť blízkosť, uznanie, bezpečie
a príťažlivosť. Opiera sa o svoje dlho
ročné skúsenosti z terapeutickej praxe,
ako aj o najnovšie poznatky z vedeckých
výskumov. Pozýva vás na cestu spozná
vania a chápania vzťahov, prekvapuje
témami, na ktoré ste radšej ani nepo
mysleli alebo ste sa neodvážili opýtať.
V živom, ľahko ladenom rozhovore s no
vinárom Karolom Sudorom, doplnenom
karikatúrami Martina Shootyho Šútov
ca, autorka odkrýva svet emócií. Pouka
zuje na ich nezastupiteľnú úlohu v dobrom vzťahu. Približuje, ako
zdokonaliť komunikáciu, ako obohatiť sexuálny život alebo ako si
zdravo a lepšie navzájom napĺňať potreby. Nezabúda ani na kon
fliktné situácie, opisuje, ako pristupovať k hádke alebo ako naložiť
s neverou. Rozhovory sa opierajú o konkrétne príklady zo života –
na základe nich Halamová zrozumiteľne vysvetľuje zaužívané me
chanizmy vo vzťahoch. Odkrýva možnosti, ako sa dajú inak, lepšie
využiť nielen v bežnom živote, ale i pri dlhodobom budovaní dobrého
emočného vzťahu. Povzbudzuje čitateľov, aby sa odvážili pripútať
k inému človeku.
Pripútajte sa, prosím! Začíname.

Kniha, ktorá pohladí každú ženskú
dušu. Vďaka nej sa cez kratučké za
myslenia ponárate do jej rôznych
zákutí. Občas zasa spoločne s autor
kou nostalgicky spomínate či ironic
ky glosujete spoločenské dianie.
Knižka sa zamýšla nad otázkami
vzťahov, nad rodinnými zvykmi, za
oberá sa tematikou emancipácie,
rodovej rovnosti či ageizmu. Autor
ka sa pokúša definovať novodobú
ženu v jednotlivých fázach jej života
ako matku, manželku, milenku, pra
cujúcu ženu i sexuálny objekt. Jed
notlivé texty vychádzali počas pia
tich rokov na webovom portále Ženy v meste. V knihe sa nachádza
ich výber v rozšírenej a upravenej podobe.
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e-kniha

Júlia Halamová

TAJOMSTVÁ ŽENSKEJ DUŠE
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
e-kniha

ZMEŇTE SVOJ VZŤAH
K LEPŠIEMU

Publicistika

Cena: 10,90 €
Vychádza: 8. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6644-5
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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BOHATÝM BRAL
A CHUDOBNÝM DÁVAL

BÁSNIK ZOČI-VOČI NÁSILIU
A SMRTI

Anton Marec

Milan Richter

JÁNOŠÍK, JÁNOŠÍK...

STOROČIE,
KRUTÉ STOOČIE

— Pôjdem, otec! — povedal ešte toho
dňa. — Len čo príde do dediny Rákociho
kapitán, zverbujem sa! A budem sa biť
do poslednej kvapky krvi, aby poddaný
konečne žil, ako sa na človeka patrí!
Netrvalo dlho a verbunk do Terchovej
naozaj prišiel. Hudba hrala, víno tieklo
potokom a kurucký kapitán mládencov
jedného po druhom presviedčal, aby
vojenčinu na sedem rokov podpísali, že
potom budú už do smrti žiť na pridele
nom poli ako slobodní.
Jura Jánošíka však presviedčať nemu
sel. Ten bez zaváhania predstúpil a po
vedal:
— A čo by som mal nie sedem, ale dvadsaťsedem rokov bojovať,
nedbám! Len nech už nie som viac poddaným! Sem ten vojenský
klobúk, sem pištole, odteraz som váš!
Vypil pohár vína, podpísal kontrakt, čo mu predložil kapitán, a už
na druhý deň odmašíroval s ostatnými kurucmi do Žiliny a potom
dolu Váhom smerom na Viedeň.
ANTON MAREC (1953) je prozaik a dramatik. Vyštudoval pedagogickú fakultu
v Banskej Bystrici. Pracoval ako horský sprievodca, chatár, člen Horskej záchrannej
služby alebo lyžiarsky inštruktor. Debutoval v roku 1982 novelou z vysokohorského
prostredia a tento námet sa stal jedným z jeho najčastejších.

Príbehy zo súkromných dejín
20. storočia
November je mesiac smrti, na jeho sa
mom konci Oscar Wilde vošiel navždy
do obrazu, aký si sám vytvoril šľahmi
irónie, nie aký vzišiel z fekálnych úst
viktoriánskych pokrytcov. Zápal moz
gových blán, nič veľkolepé ani vtipné,
Oscar. Až o sto rokov čistí ľudia pocho
pia, že byť gejom či bláznom môže byť
aj výzvou.

Slovenská
literatúra
Cena: 10,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-7041-1
Formát: 125 × 200 mm,
184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Byť iný je vždy výzvou, aj byť židom
uprostred katolíkov v dedinke na Záhorí
bolo výzvou na úsvite krutého storočia, píše básnik Milan Richter.
Jeho najnovšia kniha je nie vždy radostným svedectvom židovského
dieťaťa, muža a jedného z našich najprekladanejších básnikov o mi
nulom storočí, ktoré ho formovalo. Richter je básnik so zvláštnym
videním, a hoci sa ho prežité hrôzy priamo dotýkajú, vie ich sprítom
niť s trpkým, čiernym humorom. Možno preto, že aj v zrelom veku
zostal presvedčeným humanistom.

Od autora
vyšlo:
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Poézia
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AKTIVISTKA A KANDIDÁTKA
NA NOBELOVU CENU MIERU

NAJOBĽÚBENEJŠÍ ČARODEJNÍK
VŠETKÝCH ČIAS

Valentina
Giannella
Ilustrovala
Manuela Marazzi

J.K. Rowlingová
Ilustroval Jim Kay

HARRY POTTER
A OHNIVÁ
ČAŠA

VOLÁM SA
GRETA
Čo znamená slovné
spojenie zmena klímy?
Aké sú a najmä aké
budú jej dôsledky? Čo
musia urobiť vlády jed
notlivých štátov a čo mô
žeme u robiť my sami,
aby sme túto zmenu
zastavili?
Táto knižka pomôže čita
teľovi s pomocou vedy po
chopiť, čo sa deje s našou planétou a kto je Greta Thunberg, dievčina,
ktorá pritiahla pozornosť takmer dvoch miliónov svojich rovesníkov aj
predstaviteľov vlád a stala sa vzorom a inšpiráciou nového celosveto
vého hnutia detí a mládeže za záchranu budúcnosti našej planéty.
Publikácia ponúka v krátkych kapitolách vysvetlenia, vedecky podlo
žené informácie, skvelé ilustrácie a je výborným návodom na to, ako
by sme sa mali správať k životnému prostrediu.
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„Úlohy budú tri, rozlo
žené na obdobie celé
ho školského roka,
a preveria reprezen
tantov po rôznych
stránkach – ich ča
rodejnícku zručnosť,
odvahu, dôvtip a,
pravdaže, ich schop
nosť zvládnuť nebez
pečenstvo.“
Od chvíle, ako sa na oblohe nad Svetovým pohárom v metlobale zja
ví Temné znamenie, Harrymu hrozí nebezpečenstvo. Ohnivá čaša ho
vyberie ako reprezentanta Rokfortu v legendárnom Trojčarodejníc
kom turnaji. Čakajú ho náročné úlohy, ktoré preveria čarodejnícke
schopnosti a odvahu aj tých najvýnimočnejších čarodejníkov – už
v prvej sa Harry ocitne zoči-voči uhorskému chvostorožcovi. Tento
turnaj je však pre Harryho iba predohrou k oveľa nebezpečnejšej
skúške sily. V hmlách Little Hangletonu, kde ležia hroby predkov
Toma Riddla, vrie najčernejšia mágia...
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Fantasy

Cena: 34,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6867-8
Formát: 226 × 267 mm,
464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

ŠPECIÁLNA ČASŤ S 3D MAPAMI
MORÍ A OCEÁNOV

VOĽNÉ POKRAČOVANIE SÉRIE
ČARO RODIČOVSTVA

VEĽKÝ ATLAS SVETA

Hedvig Montgomeryová

Atlas pre celú rodinu

ČAS ZÁZRAKOV

Kontinenty a oceány, pohoria
a nížiny, jazerá, rieky a mestá
– tento atlas vám umožní obja
vovať celý svet z pohodlia do
mova. Ponúka ľahkú orientá
ciu, dobre čitateľné mapy
štátov a prehľad najdôležitej
ších informácií o jednotlivých
krajinách.
Veľký atlas sveta poslúži kaž
dému čitateľovi – ako pomoc
pri školských úlohách, pri plá
novaní ciest alebo len tak zo
zvedavosti.

„Prvé dva roky života dieťaťa sú

➲ Rozsiahly súbor máp
Mapy sveta, krajín a cestovné mapy Slovenskej a Českej republiky.
➲ Kompletné informácie o krajinách
Štatistické údaje k všetkým štátom sveta.
➲ 3D mapy oceánov a morí
Trojrozmerné zobrazenie svetových oceánov predstavuje fascinujú
cu krajinu pod vodou.
➲ Rozsiahly miestny register
Vďaka viac než 87 000 údajov rýchlo nájdete takmer každý cieľ.
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zázračné. Nenapadá mi iné slo
vo, ktoré by lepšie vystihlo túto
neuveriteľnú cestu bezmocného
drobučkého dojčaťa k uvravené
mu dieťaťu, čo cupká vedľa vás.
Od okamihu, keď samo nedoká
že vôbec nič, do chvíle, keď chce
všetko dokázať bez cudzej po
moci. Tieto prvé dva roky trvajú
večnosť. Predstavujú vesmír sám
osebe. Neminú vás okamihy zú
falstva i strachu. Chvíle pochyb
ností, či konáte správne, aj chvíle
neopísateľného šťastia.“
Hedvig Montgomeryová
Čas zázrakov je základná príručka, ktorá vás prevedie prvými dvo
ma rokmi dieťaťa a poskytne vám informácie potrebné v tomto
rozhodujúcom životnom období.
Psychologička a rodinná terapeutka Hedviga Montgomeryová
predstavuje rodičom sedem jednoduchých krokov, ktoré im pomô
žu uspieť v úlohe rodičov, a odpovie im na základné otázky ohľa
dom spánku, dojčenia, každodennej starostlivosti, reči a výchovy.

Od autorky
vyšlo:
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ODHAĽTE NEVYSVETLITEĽNÉ
JAVY U NÁS

A SLOVENČINA UŽ VIAC
NEBUDE PROBLÉM!
Učebnice

Miloš Jesenský
Ján Lacika
Miroslav Karlík

Terézia Lampartová

CHYSTÁME SA
DO PRÍMY – Slovenčina

NAJVÄČŠIE ZÁHADY
A MYSTÉRIÁ
SLOVENSKA 2

Príprava na prijímacie skúšky na
gymnáziá s osemročným štúdiom.
Cvičenia zo slovenského jazyka
a literatúry.

Nevysvetliteľné prírodné
javy, tajomné postavy z histórie,
tajuplné zjavenia, mystické
a kultové miesta Slovenska

Renáta Somorová

KRÁTKE CVIČENIA A ÚLOHY ZO SLOVENČINY

Veci medzi nebom a zemou zaha
lené tajomstvom lákajú ľudí aj
dnes, v časoch rýchlo napredujú
cej vedy a informačných technoló
gií. Ozveny dávnych výkrikov, ta
juplné kultové miesta, stretnutia
s duchmi či záhadné pozdravy z vesmíru stále čakajú na vysvetle
nie. Podarí sa nám niekedy vyriešiť Sambucovu šifru, objasniť mys
térium košickej katedrály, záhadné pohrebné rituály či tajomstvo
mimozemského života? Vydajme sa po stopách tajuplných postáv
našej histórie a nevysvetlených úkazov a pokúsme sa spolu odhaliť
ich tajomstvá.

V edícii vyšlo:
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Učebnice obsahujú množstvo praktických úloh na precvičovanie
pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov, ktorí si
chcú upevniť učivo zo slovenského jazyka.
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VYŠE 900 RECEPTOV
PRVEJ SLOVENSKEJ KUCHÁRKY!

OBJAVTE POTENCIÁL
RASTLINNÉHO ODPADU

Zostavila
Terézia Vansová

Melissa Raupachová
Felix Lill

RECEPTY
PRASTAREJ MATERE

NEKONEČNÁ
ZELENINA

Kuchárska kniha, ktorú držíte v ru
kách, uzrela svetlo sveta v roku
1914. Bola prvá svojho druhu na
Slovensku a zostavila ju spisova
teľka a etnografka Terézia Vansová
(1857 – 1942). Predstavila v nej vyše 900 receptov slovenských gazdi
niek z prelomu 19. a 20. storočia.
Odvtedy vyšla táto mimoriadna
kniha v niekoľkých vydaniach, napo
sledy v r. 1998. Teraz vám ju opäť
ponúkame v podobe, v akej ju v roku 1930 vydal nakladateľ a kníhku
pec F. Klimeš v Liptovskom sv. Mikuláši. Tak ako majú svoju nezame
niteľnú chuť a vôňu tradičné slovenské jedlá, má svoj pôvab aj náš
materinský jazyk spred desaťročí. Mnohé jedlá z čias našich
prastarých materí sa na Slovensku pripravujú dodnes, no písomná
podoba vtedajšej slovenčiny už nenávratne patrí minulosti. Vychut
najte si ju spolu s jedlami z tejto jedinečnej knihy.

Čo majú spoločné hlúb šalátu,
korene cibule a kôstka avokáda?
Končia v odpade alebo v kom
postéri. Tušíte vôbec, aký poten
ciál sa v nich ukrýva?

V edícii vyšlo:
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Populárno-náučná
literatúra

Táto praktická knižka ukazuje,
ako je možné takmer donekoneč
na pestovať 21 druhov zeleniny
zo zdanlivých kuchynských od
padkov. Rímsky šalát, jarná ci
buľka, stonkový zeler či zázvor sa
dajú týmto spôsobom vynikajúco
recyklovať iba pomocou vody, zeminy, svetla a štipky vašej pozor
nosti. Namietate, že nemáte záhradu ani balkón? To predsa nie je
prekážka! Stačí okenný parapet a čoskoro môžete sledovať, ako
z odrezkov vyrastajú nové rastliny.
Neobyčajná a inšpirujúca knižka pre všetkých nadšených pestova
teľov.
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ZAUJÍMAVOSTI
ZO ZVIERACEJ RÍŠE

JEDINÉ DIELO SVOJHO DRUHU
NA SLOVENSKU
Fauna

Minipríručka

DENNÉ
A NOČNÉ MOTÝLE

Cena: 7,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6872-2
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192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

• detailné ilustrácie vyše
150 druhov s rozdielmi
v sfarbení a vzorovaní
• základné fakty o znakoch,
habitate a správaní
• vložený plagát s názornými
porovnaniami podobných
druhov

Keď odtrhneme kvet,
zvädne, keď chytíme
motýľa, zahynie.
Vtedy pochopíme,
že prírody sa môžeme
dotýkať len srdcom.

Minipríručka

HMYZ
• detailné ilustrácie
180 druhov hmyzu
• základné fakty o znakoch,
habitate a správaní
• vložený plagát s názornými
porovnaniami jednotlivých
druhov
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Cena: 7,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6871-5
Formát: 90 × 130 mm,
192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Veľká kniha živočíchov je svojho druhu unikátne, bohato ilustrované
dielo, ktoré v ucelenej forme podáva obraz fauny celej strednej Euró
py. Obsahuje viac ako 1600 detailných ilustrácií známeho akademic
kého maliara Jindřicha Krejču. Všetky živočíchy sú zobrazené v sys
tematickom poradí od jednobunkovcov až po cicavce.
Kniha vyšla prvýkrát v roku 1980 a doteraz prešla mnohými men
šími i väčšími aktualizáciami. Najnovšie vydanie predstavuje obsa
hovo prepracované, aktualizované a doplnené dielo, na ktorom
pracovali desiatky posudzovateľov, pôvodných i nových autorov –
odborníkov vo svojej oblasti. Dielo je jediné svojho druhu, aké bolo
doteraz na Slovensku publikované, preto je už desaťročia vyhľadá
vané nielen odborníkmi a študentmi, ale i laickou verejnosťou. Ne
malo by chýbať v žiadnej rodinnej knižnici.
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 39,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6883-8
Formát: 230 × 295 mm,
344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Elfriede Jelinek

GULLIVEROVE CESTY

PIANISTKA

Dielo vyšlo v rozličných prispôsobených
či skrátených prekladoch. Úplný text
predstavuje preklad Viktora Krupu z ro
ku 1979. Možno povedať, že slovenský
čitateľ v ňom dostáva text diela v ade
kvátnom a esteticky hodnotnom prekla
de, tak ako ho mali k dispozícii čitatelia
originálu.
Skladá sa zo štyroch častí, tzv. kníh.
V prvej z nich sa lekár Gulliver vydáva
na more a po búrke sa dostáva do kra
jiny maličkých ľudí, do Liliputu, v druhej
sa ocitne v krajine obrov Brobdingnag,
v tretej časti príde do krajiny veľkosťou
normálnych ľudí Laputa, ktorí však žijú
na lietajúcom ostrove a krajinu pod sebou bombardujú v prípade
neposlušnosti kameňmi, iní sa zase venujú špekulatívnemu neplod
nému výskumu (ako syntetizovať svetlo z uhoriek a pod.) a napokon
v štvrtej knihe sa ocitne v krajine (mimochodom, bezmennej), kde
vládnu múdre a racionálne sa správajúce kone zvané Hujhnhnmo
via a ich podriadení sú divokí a agresívni Jahúovia podobní ľuďom.
Dielo, ktoré dostávajú čitatelia do rúk, je napriek svojej jednodu
chosti veľmi prepracované, štruktúrne aj kompozične zložité a bo
haté svojimi témami a mnohými odkazmi na súdobé politické a his
torické udalosti.

Erika Kohutová je profesorka klavíra
na viedenskom konzervatóriu. Jej otec
zomrel v psychiatrickej liečebni, čo je
jeden z dôvodov, prečo žije osamelo so
svojou dominantnou a konfliktnou mat
kou. Napriek neznesiteľným hádkam je
od nej citovo závislá. Erika vedie dvoja
ký život – cez deň je prísna rezervova
ná učiteľka a zasluhuje si rešpekt
a priazeň svojich kolegov, po nociach
sa oddáva perverzným a násilným túž
bam. Jej zvyky naruší mladý študent
Klemmer, ktorý by s ňou rád nadviazal
hlbší vzťah. Erika ho spočiatku odmie
ta, no časom sa mu podvolí. Ich prvé
intímne zblíženie však Klemmera nepríjemne zaskočí. Považuje ju
za chorú a zvrátenú. Nedokáže si predstaviť, že by jej chúťkam vy
hovel. Román Pianistka je šokujúcim portrétom ženy uväznenej
medzi predstavou, ktorú má o žene civilizovaná meštiacka spoloč
nosť, a túžbami, ktoré vyvierajú z najtemnejších zákutí sexuality.

30

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2019

Svetová
klasika
Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6873-9
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

ELFRIEDE JELINEK je rakúska spisovateľka, dramatička, poetka, preklada
teľka a scenáristka. Za svoje diela získala Cenu Heinricha Bölla, ako aj Cenu
Franza Kafku. V roku 2004 sa stala držiteľkou Nobelovej ceny za literatúru. Už
ako dieťa bola mimoriadne hudobne nadaná a spolu s gymnáziom absolvovala
aj prestížne viedenské konzervatórium. Sčasti autobiografický román Pianistka
je jej najvýznamnejším dielom a stal sa tiež predlohou rovnomenného úspešné
ho filmu v réžii Michaela Henekeho.
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Jonathan Swift

NOBELOVA CENA
ZA LITERATÚRU 2004
e-kniha

NEHYNÚCA A NADČASOVÁ
SVETOVÁ KLASIKA

Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6607-0
Formát: 125 × 200 mm,
288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

POMÔŽE MU HLAS SRDCA
ODLÍŠIŤ SKUTOČNOSŤ?

Andrea Lutzenberger

Julia Waltonová

LUNÁRNY KALENDÁR 2020

SLOVÁ NAČMÁRANÉ
NA STENÁCH

INFORMÁCIE:
Vplyv mesiaca na zdravie, krásu, dom
a záhradu
PREHĽAD:
Fázy mesiaca, zverokruh a denné tipy
PRAKTICKÉ VYUŽITIE:
Prvý vreckový kalendár so záložkou
s poznámkami

Ezoterika

Prehľad 30 najdôležitejších
symbolov
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Cena: 6,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-7097-8
Formát: 90 × 154 mm,
160 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: AJNA
Vydanie: Prvé

Šestnásťročný Adam je schizofrenik.
Vidí a počuje ľudí, ktorí neexistujú. Re
beku, milé dievča, ktoré mu rozumie,
mafiánskeho bosa, ktorý ho ohrozuje,
či nahého čudáka Jasona. Zdá sa cel
kom jednoduché odlíšiť skutočné od
neskutočného, ale Adam to pre svoju
diagnózu nedokáže.
Odrazu mu svitla nádej. Užíva experi
mentálny liek, ktorý mu pomáha igno
rovať halucinácie. Nastúpi do katolíc
kej strednej školy, kde o jeho chorobe
nikto nič nevie. Na dosah má nové
možnosti, dokonca aj lásku. Spolužiač
ka Maja je pekná, inteligentná, hoci trochu tvrdohlavá, a zamilova
ný Adam zúfalo túži byť normálnym tínedžerom, za akého ho pria
teľka považuje. Lenže liek, ktorý užíva, začína zlyhávať a musí ho
vysadiť v tom najnevhodnejšom čase. Adam je odhodlaný urobiť
čokoľvek, aby pred Majou uchoval svoje smutné tajomstvo.
JULIA WALTONOVÁ študovala tvorivé písanie na Chapmanovej univerzite. Ak
práve nie je zahĺbená do knihy alebo nepečie sladkosti, oddáva sa hlbokej vášni
pre gumové cukríky, mechanické perá či raňajky hobitích rozmerov. Žije
v Huntington Beach v Kalifornii s manželom a dcérkou.
Slová načmárané na stenách, príbeh chlapca schizofrenika, s vtipom a citlivo
vyrozprávaný formou jeho terapeutického denníka, je autorkin úspešný proza
ický debut a pripravuje sa aj jeho filmová verzia.
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e-kniha

POZITÍVNE PREŽITIE ROKA
V RYTME LUNY

Young
adult
Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6846-3
Formát: 125 × 200 mm,
264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

DOBRODRUŽSTVO ČAKÁ
NA ODVÁŽNYCH!
e-kniha

VNÚTORNÁ SILA DETÍ PREKONÁ
NEPRIAZEŇ OSUDU

Rafał Skarżycki
Tomasz Lew Leśniak

HEJ, ANDY!
MÁŠ STRACH?
Frances Hodgson Burnett
Ilustrovala Inga Moore

TAJNÁ ZÁHRADA
Tajná záhrada (The Secret Garden), dnes už klasické dielo anglic
kej a svetovej literatúry, vyšla prvýkrát v roku 1911 a uchvátila čita
teľov príbehom o odvahe a sile dvoch nešťastných detí, ktoré sa
rozhodli urobiť život svoj i ľudí okolo seba krajším a radostnejším.
Toto pozoruhodné nové vydanie vychádza na Slovensku v tejto po
dobe prvýkrát. Text dopĺňajú nádherné ilustrácie Ingy Moorovej,
prepracované do posledného detailu a zachytávajúce zázračný
prerod tajnej záhrady, ktorá sa vďaka citlivej starostlivosti Mary
Lennoxovej, jej bratanca Colina a yorkshirského chlapca Dickona
postupne prebúdza k životu.
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Pre deti
od 9 rokov
Cena: 17,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6889-0
Formát: 206 × 260 mm,
280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Tentoraz sa Andy ocitne v škole v prírode. No aby sa vôbec dostal
do autobusu, musí sekať dobrotu. Lenže poznáme Andyho – takéto
odhodlanie mu nikdy dlho nevydrží. A inak to nie je ani v škole v prí
rode, kde čelí horším nástrahám, než sú vyhrážky Sivého a Korbu.
V Andyho nových dobrodružstvách budete hľadať poklad, stretne
te nepríjemného majiteľa lesného penzióna, ale predovšetkým sa
dobre zabavíte na množstve vtipných situácií...
Séria
Hej, Andy!:
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Pre deti
od 9 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 22. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6875-3
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
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Vydanie: Prvé

NOVÝ SAMOSTATNÝ PRÍBEH
O KATKE A AZUROVI

MAGICKÝ PRÍBEH
ZO SVETA VLKOV

Anna Benzingová
Ilustrovala Nadine Reitzová

KATKA A AZURO
Záhada okolo Serafíny
Na Bažantiu farmu prichádza pretekársky kôň výnimočných kvalít!
Katka s Klárou sú nadšené zo slávnej kobyly Serafíny, ktorá bude
štartovať na majstrovstvách Európy. Pri kvalifikácii sa však zrazu
vyskytnú problémy. Kobyla je slabá a unavená. Čo sa s ňou deje?
Keď ešte aj Azuro reaguje nečakane, Katka nadobudne podozre
nie. Mohlo by byť Azurovo správanie kľúčom k záhade?

Séria
Katka a Azuro:

36

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2019

Pre deti
od 8 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 29. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6880-7
Formát: 128 × 198 mm,
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Tomasz Samojlik
Ilustrovala Elżbieta Wasiuczyńska

MALÝ VLK S VEĽKÝM SRDCOM
Oriešok je vĺča, ktoré sa narodí ako najmenšie a najslabšie vo vlčej
svorke. Pravidlo silnejšieho je kruté a Orieška čaká neistá budúcnosť.
No je to malý vlk s veľkým srdcom, ktorý si starostlivo stráži dve
veľké tajomstvá. Svoje chyby dokáže premeniť na prednosti a ostat
ných presvedčí, že nielen najsilnejší jedinci majú právo na život.
Autor Tomasz Samojlik predstavuje najmladším čitateľom fascinu
júci svet vlkov. Tento nádherný príbeh priateľstva a hrdinstva nás
presvedčí, že spolupráca medzi vlkom a človekom môže zachrániť
vlčí aj ľudský život.
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6841-8
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152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

OBJAV ČARO
NETRADIČNÝCH POVOLANÍ

KEĎ MALÝ PREJAV LÁSKY
ROZŽIARI CELÝ DEŇ

Alla Gutnichenko
Ilustrovala
Julia Kolomoets

NEZVYČAJNÉ
POVOLANIA
Andrej má skutočne nezvyčaj
nú rodinu. Jeho otec je pa
leontológ a mama úžasná
kvetinárka s bohatou fantá
ziou. Sestra Zora vyrába krás
ne vianočné ozdoby a sester
nica Lucia je kynologička.
Starký pracuje ako ochutná
vač čaju a stará mama tlmočí
posunkovou rečou nepočujú
cim. Všetci jeho príbuzní si
vybrali zriedkavé a nezvyčajné
povolania, ktoré sú zároveň veľmi užitočné. Andrej ešte nevie, čím
chce byť, keď vyrastie. Možno bude objímať pandy alebo sa stane
astronautom. Zatiaľ sa dozvedá o pozoruhodných povolaniach čo
najviac a každému o nich rád porozpráva.
Príťažlivá knižka určená deťom predškolského a mladšieho školské
ho veku má bohatú ilustračnú výbavu a tvorí ju množstvo obrázkov
aj s pomenovaniami a opismi. Znázorňujú najrozličnejšie nástroje
a pomôcky, ktoré sa používajú napríklad pri pečení pizze, včeláre
ní, výcviku psíka, pozorovaní hviezd alebo v iných zriedkavých po
volaniach.
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Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková

Pre deti
od 4 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6788-6
Formát: 218 × 290 mm,
88 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

OBJÍM MA, PROSÍM
Jedného dňa prezradil tatko medveď synčekovi, že stačí niekoho
srdečne objať a svet je hneď krajší. A tak sa začal nezvyčajný prí
beh otca a syna.
Putujú spolu po lese a objímajú každého,
koho na svojej ceste stretnú – maličkú húse
nicu, veľkú anakondu, dokonca aj poľovníka
s puškou na pleci...
Humorný a zároveň dojemný príbeh o tom,
že jedno malé, ale úprimné gesto môže zme
niť život každého z nás.
Neveríte? Presvedčte sa o tom.
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NOVÝ PRÍRASTOK DO
NAJZLATŠEJ PAVÚČEJ RODINY

KEĎ SA PLNIA TÚŽBY
V ČAS VIANOČNÝ

Annette Amrheinová,
Sabine Straubová

NEČAKANÝ
VIANOČNÝ LIST
Diana Amftová
Ilustrovala Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK (4) Malá sestrička
Pavúčik Zlatúšik bude mať sestričku. Je to vzrušujúci zážitok! Aké to
však bude, keď doma pribudne bábätko? Vie už taký drobec aj nie
čo robiť? Spolu s kamarátmi sa Zlatúšik vydá na cestu do lesa, aby
u zvieratiek, ktoré majú mláďatá, našiel odpovede.
Prečítajte si
tiež:
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Blížia sa Vianoce. Lesné vtáky vo dne v noci roznášajú v zobáčikoch
vianočnú poštu. Malý Puk, medvedík čistotný, sa za nimi túžobne po
zerá. Najviac zo všetkého si želá, aby aj on raz dostal obálku s lis
tom, na ktorej by bolo jeho meno. I vtáčik oriešok má jedno veľké
vianočné želanie: niekedy doručiť niekomu taký na
ozajst
ný list!
Ostatné zvieratká si však myslia, že je na to príliš malý a slabý. Náj
de sa vôbec ktosi, kto mu túto náročnú úlohu zverí?

Prečítajte si
tiež:
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FAREBNÝ SVET MALÝCH
UMELCOV

MOJA MODRÁ
MAĽOVANKA
Loď, medvedík, auto či kôň.
V týchto maľovankách nájdu
vaši najmenší všetko, čo ich
v detstve fascinuje.

Pre deti
od 2 rokov

Cena: 3,90 €
Vychádza: V októbri 2019
EAN: 0204469
Formát: 220 × 220 mm,
80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

MOJA RUŽOVÁ
MAĽOVANKA
Motýľ, bicykel, delfín či trúbka.
Veľké a jednoduché motívy sa
skvelo hodia na prvé pokusy
s vyfarbovaním.

Cena: 3,90 €
Vychádza: V októbri 2019
EAN: 0204468
Formát: 220 × 220 mm,
80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

MOJA ŽLTÁ
MAĽOVANKA
Lev, šmýkačka, skúter
či dinosaurus.
Každá maľovanka má peknú
farebnú predlohu, ktorá slúži
ako návod na vyfarbovanie.
Samozrejme, zapojenie vlastnej
fantázie je vítané.
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80 str.
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KLASICKÉ PRÍBEHY
PRE NAJMENŠÍCH

Nastja
Holtfreterová

KTO ZOBUDÍ
ŠÍPKOVÚ
RUŽENKU?

Pre deti
od 2 rokov
Cena: 5,90 €
Vychádza: 15. 10. 2019
ISBN: 978-80-551-6884-5
Formát: 175 × 175 mm,
14 str.
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Prekrásna princezná Šíp
ková Ruženka spí dlhých
sto rokov. To už je naozaj
veľa! Jednorožec, drak,
lišiak aj skunk sa ju roz
hodnú prebudiť. Divotvorný prášok, múdra kniha aj strašný rev
či zápach však na Ruženku neplatia a ďalej spí a chrapká...
Zdá sa, že čaká na teba, malý čitateľ, a najmä na tvoj bozk!
Môžeš ju konečne prebrať zo sna?

NIE SOM ŽABA,
POBOZKAJ MA!
Chrabrý princ si raz
na prechádzke len trochu
zažartoval s čarodejni
cou, no čo tá neurobila!
Zakliala ho na žabu! Te
raz je malý, zelený, musí
jesť muchy a už vôbec nie
je krásny. Aby sa znova
premenil na princa, súrne
potrebuje tvoju pomoc,
malý čitateľ, a najmä tvoj
čarovný bozk! Bude však
jeden stačiť?
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54 OBETÍ...
KTO BUDE 55?

TOP TITUL

e-kniha

DVAJA
PODOZRIVÍ,
DVE ROVNAKÉ
SVEDECTVÁ

James Delargy

55
Mestečko Wilbrook leží na okraji roz
siahlych, neprebádaných austrálskych
pralesov. Policajný dôstojník Chandler
Jenkins má svoj domov rád a je hrdý na
to, že vo Wilbrooku vedie neveľké poli
cajné oddelenie. Doteraz riešil iba drob
né domáce konflikty a občas sťažnosti
na hlučné správanie.
Jedného horúceho slnečného dňa sa
však všetko zmení. Do policajnej budovy
vstúpi zranený, zakrvavený muž. Pred
staví sa ako Gabriel Johnson a rozpovie seržantovi svoj dramatický
príbeh. Vraj ho muž menom Heath ako stopára omámil, uväznil
a priviazal na reťaz v zrube kdesi hlboko v horách. Chladnokrvne mu
oznámil, že bude číslom 55. A nemá sa báť, že umrie, lebo zakrátko
umrie určite.
Keď sa rozbehne pátranie po masovom vrahovi, privedie na políciu
starý, čudácky farmár muža, ktorý tvrdí, že sa volá Heath. Neznámy
rozpovie seržantovi navlas rovnaký príbeh ako Gabriel. Aj on sa mal
stať obeťou číslo 55. Kto z tých dvoch teda vraždil? A aký dôvod
na to mal?
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