október

edičný
program

J.K. Rowlingová a Steve Kloves

KOMPLETNÝ SCENÁR

S obsahom zo zákulisia a poznámkami
DAVIDA HEYMANA, JUDA LAWA, EDDIEHO REDMAYNA,
COLEEN ATWOODOVEJ A ĎALŠÍCH

(Príbeh z prašivých čias)
Dnes žijú politici v bublinách, ob
klopení pätolizačmi rovnako, ako
žili ich predchodcovia včera. Hlav
ný hrdina sa na vlastnej koži pre
svedčí, že takzvané demokratické
voľby sú ideálny systém, v ktorom
jedni zlodeji legálne vymenia dru
hých. Štát nemôžu viesť obyčajní
ľudia, naopak, musia ho viesť naj
lepší z najlepších. Ale to by museli
byť aj voliči najlepší z najlepších.
Neexistujú krízy politické či hospo
dárske, iba morálne. Spôsobujú
ich krysy v politike. Krysa je stále
nenažraná, konzumuje aj vlastné výkaly. Aktívna je hlavne v tme, keď
ju nevidia. Rýchlo sa dokáže prispôsobiť meniacim sa životným pod
mienkam, žije v klanoch, ktoré medzi sebou vedú vojny. Najagresív
nejšie samce bojujú o pozíciu vodcu, sú pomstychtivé, podriadených
si značkujú močom. Podriadený samec vie, že ak sa znepáči predáto
rovi, ten ho zahubí, a preto mu je verný. Pokiaľ sa krysy premnožia,
treba deratizovať. Tento román je pokus o deratizáciu. Autor ho venu
je budúcim, ktorí za našu dnešnú zbabelosť zaplatia.
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e-kniha

Jozef Karika

NA SMRŤ I + II

TOP TITUL

KARNEVAL KRÝS

ÚSPEŠNÝ SLOVENSKÝ ROMÁN
V JEDINEČNOM PREVEDENÍ

Spoločenský
román
Cena: 17,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8606-1
Formát: 147 × 205 mm,
366 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Československo roku 1928. Dvaja kama
ráti, maturanti z Ružomberka, Žid Viktor
a Nemec Karol, neúmyselne zabijú syna
miestneho podnikateľa. Viktor uteká
k príbuzným do New Yorku a stáva sa
členom mafiánskej organizácie Murder,
Inc. Karol študuje medicínu v Mníchove
a pod vedením Reinharda Heydricha sa
mení na oddaného stúpenca nacistickej
ideológie. Ocitajú sa tak na opačných
stranách rodiaceho sa vojnového besne
nia... Na smrť je rozsahom a dejovým
oblúkom najväčší slovenský porevolučný
román. Prepája svet americkej mafie
s hrôzami nacizmu. Detailne približuje
vojnu mafiánskych rodín v Amerike, ako aj vzostup nacizmu v Nemec
ku, Noc dlhých nožov, Krištáľovú noc, nacistické programy eutanázie,
vyhladzovacie operácie na východnom fronte a fungovanie koncen
tračných táborov. Román sa odohráva v rokoch 1928 – 1945 v Česko
slovensku, Nemecku, Spojených štátoch, Poľsku, na Ukrajine, v Pobal
tí a vrcholí v čase Slovenského národného povstania. Autor ponúka
desivú pripomienku, ako málo stačí, aby z nás spadla civilizačná škru
pina a zmenili sme sa na kruté, bezcitné monštrá.
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TOP TITUL

Jozef Banáš

e-kniha

MYSLÍTE SI, ŽE POZNÁTE
SLOVENSKÚ REALITU? UVIDÍME.

Spoločenský
román
Cena: 29,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8502-6
Formát: 145 × 227 mm,
688 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Peter Šloser
Pokoj v kúpeľnom meste naruší nebez
pečný zločinec. Objektom jeho záujmu
sú ženy a najmä obsah ich kabeliek.
Nastane deň, keď sa v ňom pri jednom
z prepadov naštartujú chemické proce
sy a stratí kontrolu nad svojím kona
ním. Nahé telo obete objaví v kroví ná
hodný svedok a rieka Váh vyplaví novú
mŕtvolu. Pred elitnými policajtmi z Poli
cajnej kriminálnej agentúry sa vynorí
niekoľko otázok. Kto je piešťanský fan
tóm? Komu patrí telo vylovené z rieky
a prečo mu vrah odstránil...
Julo Tvrdý bude opäť čeliť nástrahám
policajných krivákov s policajným pre
zidentom na čele. Nečestných mužov zákona opantala chuť peňazí
a čoraz viac sa zabárajú do bahna korupcie. Pomôžu policajní
agenti čestným policajtom objasniť spáchané zločiny? Autor nás
vo svojej piatej knihe vťahuje do deja, v ktorom pred rokmi priamo
účinkoval.

Krimi

Cena: 17,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8593-4
Formát: 125 × 200 mm,
472 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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František Kozmon

SRNKA

TOP TITUL

HLAVA AKO DÔKAZ

STE PRIPRAVENÍ RIEŠIŤ ĎALŠIE
KRIMINÁLNE PRÍPADY?
e-kniha

e-kniha

ZLOČIN, AKÝCH NA SLOVENSKU
NEBOLO VIAC NEŽ PRSTOV
NA RUKE

Uplynul rok od tragických udalostí, kto
ré otriasli oddelením bratislavskej kri
minálky, no tím pod vedením majora
Otčenáša zostáva naďalej nekomplet
ný. V neľahkých časoch sa poručík Lu
káš Líška ujme najnovšieho prípadu:
v Bratislave vyčíňa vrah, ktorý si vybe
rá mladé a nezadané ženy. Ničnetušia
ce obete čaká u nich doma, kde ich ná
sledne uväzní. Pred brutálnou vraždou
ich na mieste, ktoré im malo byť útočis
kom, vystaví peklu. Zanecháva po sebe
stopy, ktoré napovedajú, že si ctí staré
poľovnícke tradície. Považuje zavraž
dené ženy za korisť?
Poručík Líška je v očiach svojho šéfa stále neskúseným zelenáčom.
Na prípad má preto dohliadnuť najnovšia posila tímu kapitán Filip
Bernát. Ostrieľaný vyšetrovateľ kedysi na oddelení
pracoval, po manželkinej tragickej smrti však dal
výpoveď. Po návrate sa vynárajú jeho staré hriechy.
Rýchlo stráca dôveru mladého poručíka a spolu
s ňou aj pevnú pôdu pod nohami. Zvládnu vyšetro
vanie bez Wolfa?
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Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8622-1
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

Stefan Ahnhem

Robin Cook

POSLEDNÝ KLINEC

VÍRUS

Preložila Jana Melichárková

Preložil Róbert Hrebíček

Dunja Hougaardová je presvedčená, že
stelesnené zlo existuje a má podobu jej
bývalého nadriadeného Kima Sleizne
ra. Vydieranie, zneužívanie právomoci,
znásilnenie... Sumár previnení šéfa ko
danskej polície je dlhší než vianočný ná
kupný zoznam, a predsa sa mu akosi
darí unikať pred spravodlivosťou. Dun
ja je nútená stiahnuť sa do ústrania,
aby odhalila Sleiznerovu pravú tvár.
Celé mesiace o ňom tajne zbiera infor
mácie a striehne na jediný chybný krok.
Keď na dne jazera neďaleko Kodane
nájdu mŕtvoly neznámej ženy a jedné
ho z najvyšších predstaviteľov policajnej spravodajskej služby,
pasca môže konečne zaklapnúť. Jedinou otázkou je, kto ho chytí?
Zdanlivo vyriešený prípad však nebude také ľahké uzavrieť. Na dru
hej strane úžiny v Helsinborgu dostane švédska polícia a Fabian
Risk správu, ktorá všetko zmení. Posledný klinec je šiesty a závereč
ný diel série o detektívovi Fabianovi Riskovi.

V úsilí vrátiť sa počas pandémie CO
VID-19 aspoň trochu do normálu sa Bri
an Murphy s rodinou vyberie na letnú
dovolenku na Cape Cod. Jeho manžel
ku Emmu však začnú sužovať príznaky
pripomínajúce chrípku. Namiesto po
kojného návratu do New Yorku ich ča
kajú preteky s časom. V nemocnici jej
diagnostikujú východnú konskú encefa
litídu – zriedkavú a často smrteľnú víru
sovú chorobu, ktorú prenášajú komáre.
Emma sa ňou pravdepodobne nakazila
počas večernej grilovačky. Príznaky sa
rapídne zhoršujú a Emma upadne do
kómy. Situácia sa skomplikuje, keď sa rovnaké príznaky prejavia aj
u ich malej dcéry. Nemocničné poplatky rastú každým dňom a pois
ťovňa ich odmieta uhradiť. Odvoláva sa na pochybné klauzuly
v poistnej zmluve, a tak sa Brian musí rozhodnúť medzi starostlivos
ťou o rodinu a uhradením faktúr, na ktoré nemá peniaze. Hnev na
ľahostajnosť zdravotníckeho systému a nedostatočnú informova
nosť verejnosti vedú Briana k činom...

Krimi

Cena: 16,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8557-6
Formát: 145 × 227 mm,
400 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

AKÁ VYSOKÁ JE CENA
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA?

ZÁVEREČNÝ DIEL SÉRIE
O DETEKTÍVOVI FABIANOVI
RISKOVI
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Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8561-3
Formát: 145 × 227 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

OLÍVIA
Olívia, mladá hrdinka tohto príbehu,
miluje husle a svoju rodinu. Túži po po
kojnom živote, v ktorom by sa mohla
venovať predovšetkým hudbe a sebe...
Lenže život býva komplikovaný a nie
vždy sa nám darí plniť si sny. Olívia za
kopáva o problémy, ktoré ju okrádajú
o úsmev, no hrejivé situácie jej dávajú
vieru a silu pokračovať. A keďže osud
je nevyspytateľný, pripletie jej do cesty
niekoho, kto ju zahrnie láskavosťou a po
chopením.
„Prajem vám milé čítanie a verím, že
Olíviu a jej rodinu si obľúbite rovnako
ako ja. Mne najviac prirástla k srdcu Sofia. Podľa mňa je to úžasná
a obdivuhodná žena a teším sa, že sa s ňou zoznámite aj vy.“
Táňa Keleová-Vasilková

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

Adriana Macháčová

OMYLY A DOHRY
Vo svojom najnovšom románe sa Adria
na Macháčová pokúša odhaliť dôvody,
prečo aj v spočiatku šťastných rodi
nách nezostáva po rokoch miesto pre
vzájomnú úctu a porozumenie. Laura
už v detstve veľmi ťažko znášala napä
tie premenlivého vzťahu svojich rodi
čov. Po smrti otca sa s matkou odcudzi
li, pretože Laura jej nevie odpustiť
vzťah s iným mužom. Zmäkne, až keď
matka ochorie. Anna sa túži zbaviť
temných spomienok a odhalí dcére ta
jomstvo, ktoré ju dlho ťažilo. Matkino
priznanie otriaslo Lauriným svetom;
nevie, čo si má o ňom myslieť, a preto
sa rozhodne pátrať...

Román
pre ženy
Cena: 13,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8662-7
Formát: 125 × 200 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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PRÍBEH INŠPIROVANÝ
SKUTOČNÝMI UDALOSŤAMI
e-kniha

Táňa Keleová-Vasilková

TOP TITUL

NOVÁ KNIHA OD PRVEJ DÁMY
ROMÁNOV PRE ŽENY

ADRIANA MACHÁČOVÁ doteraz vydala: Cudzie vzťahy (2011), Žena vplyvného muža (2012), Dobré dni sa začínajú v noci (2012), Striptíz duší (2013), Hubertove ženy (2015), Keď láska zabíja (2016), A teraz ma pobozkaj (2017), Milujem
tvoje lži (2018), Niekto ako ty (2018), Tak trochu ženatý (2019), Čo má ona a ja
nie? (2019), Dokonalý manžel (2020) a Slepý dážď (2021). S Róbertom Dydom
vydala romány Šokujúca aféra (2014), Vieme prví (2014) a Škandál v lepšej spoločnosti (2016). Knihy Adriany Macháčovej vychádzajú aj v českom preklade.

9

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

Román
pre ženy
Cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8261-2
Formát: 125 × 200 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NACISTI VEDELI,
AKO SA VOLÁM
Preložila Linda Magáthová

V marci 1942 bola dvadsaťpäťročná
Magda Hellingerová, rodáčka z Micha
loviec, s takmer tisíckou iných židovských
žien zo Slovenska deportovaná do kon
centračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Z učiteľky v materskej škole sa v jedinom
okamihu stala väzenkyňa na jednom
z najdesivejších miest ľudskej histórie.
Pochopiť naozaj môžu len tí, ktorí prežili.
A ešte menej ľudí dokáže porozumieť,
aké to je, keď človeka donútia plniť úlohu
„väzenského funkcionára“.
Jednou z takýchto väzenkýň bola aj Magda. Nacisti ju poverili do
hľadom nad stovkami žien v neslávne známom Experimentálnom
bloku č. 10.
Ocitla sa v neľahkej pozícii, v ktorej mohla svojou odvahou a šikovnos
ťou pomôcť, no zároveň sa musela bezmocne prizerať neprestajnému
vyvražďovaniu ľudí okolo seba. Len vďaka obdivuhodnej vnútornej sile
a silnému inštinktu prežiť dokázala čeliť hrôzam tábora a využiť svoje
jedinečné postavenie na záchranu stoviek životov.
Nacisti vedeli, ako sa volám je skutočný príbeh Slovenky, ktorá
zoči-voči zlu mohla zabudnúť na svoju ľudskosť, no rozhodla sa
vzdorovať strachu a pamätať si, kým naozaj je.
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e-kniha

Fredrik Backman

VÍŤAZI

TOP TITUL

Magda Hellinger, Maya Lee,
David Brewster

VYVRCHOLENIE PRÍBEHU MALÉHO
MESTA S VEĽKÝMI SNAMI
e-kniha

JEDINEČNÝ PRÍBEH O PREŽITÍ
A ODVAHE V AUSCHWITZI

Skutočný
príbeh
Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8560-6
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložila Mária Bratová

Prešli dva roky od tragických udalostí,
na ktoré nikto nechce spomínať. Každý
sa snaží posunúť v živote ďalej, ale mi
nulosť sa niekedy vracia ako bume
rang. Do malého mestečka uprostred
severských lesov vtrhne veterná smršť.
Trvá iba jedinú noc, ale jej dôsledky
zmenia životy miestnych obyvateľov
nepredvídateľným spôsobom. Kohosi
pochovajú. Ktosi, kto bol dlho preč, je
na ceste domov. Niekto sa zaľúbi, niek
to sníva o NHL a niekto zase o pomste.
Ktosi sa spolieha na najlepšiu pria
teľku, ktosi sa usiluje zachrániť manžel
stvo, ďalší sa pokúša ochrániť svoje deti. Niekto nenávidí, niekto sa
pobije alebo vezme pušku a vyberie sa na štadión. Nie všetko, o čo
ľudia bojujú, prežije, a nie všetci milovaní zostarnú.
Takže čo vlastne znamená rodina? A čo hokejový
klub? Alebo spoločenstvo? Je to súhrn našich roz
hodnutí a toho, čo sme ochotní obetovať na ich
ochranu. Nič? Všetko.

11

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

Spoločenský
román
Cena: 19,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8559-0
Formát: 145 × 227 mm,
696 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

VŠETKO, ČO O SEBE
POVEDALA, JE LOŽ

Rosie Walshová

DIABOL V PRESTROJENÍ

LÁSKA MÔJHO ŽIVOTA

Preložila Denisa Jahičová

Preložila Denisa Jahičová

Lady Merritt Sterlingová nie je nijaká
krehká kvetinka. Riadi prepravnú spo
ločnosť po zosnulom manželovi a snaží
sa vyhýbať škandálom. Neprajná lon
dýnska smotánka totiž čaká len na to,
kedy zlyhá. Úspech sa neodpúšťa, a ak
ho navyše dosiahne sebavedomá a sve
taskúsená žena, spoločnosť sa môže
zblázniť. No keď Merritt vtrhne do živo
ta svojrázny výrobca whisky Keir McRae,
jej odhodlanie čelí skúške.
Keir má po príchode do Londýna len dva
ciele. Nedať sa zabiť a odolať čaru lady
Sterlingovej. V oboch prípadoch je jeho
budúcnosť neistá. Netuší, kto a prečo sa ho usiluje zbaviť, no Merritt
je jediná, komu môže veriť. Zdá sa, že vzájomná príťažlivosť je silnejšia
než rozdiely medzi nimi.
Nebezpečenstvo sa stupňuje a Merritt je priprave
ná ochrániť milovaného muža za každú cenu. Do
konca aj keď sa ukáže, že by mohol byť tým pravým
diablom v prestrojení.

Držal som ťa v náručí každú noc desať
rokov a ani som nepoznal tvoje meno.
Máme spolu dieťa‚ Psa‚ dom. Kto si?
Emma ľúbi svojho manžela Lea a ich
malú dcérku Ruby, urobila by pre nich
čokoľvek. Ale takmer všetko, čo im
o sebe povedala, je lož. Možno by jej to
prešlo, nebyť manželovej práce. Leo je
autor nekrológov, Emma známa mor
ská biologička. Keď ju postihne vážna
choroba, Leo sa s tým vyrovnáva tak,
že robí to, čo vie najlepšie – pátra a pí
še o živote svojej manželky. Ako však
postupne odhaľuje pravdu, zisťuje, že
žena, ktorú ľúbi, v skutočnosti neexistuje. Dokonca ani jej meno nie
je pravé. Leo tak po rokoch vzťahu odhalí najtemnejšie momenty
manželkinej minulosti a Emma mu musí dokázať, že je naozaj tou
ženou, za ktorú ju vždy považoval... Najprv mu však musí poroz
právať o druhej láske svojho života.
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Historická
romanca

e-kniha

Lisa Kleypasová

e-kniha

OSUDY RODU
RAWENELOVCOV POKRAČUJÚ

Súčasná
romanca
Cena: 15,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8550-7
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8558-3
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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KORNÉLIE
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e-kniha

BLONDÍNKA
Preložil Ján Vilikovský

V dedinke na juhu Slovenska sa tlačil
celý svet. Spomienky na predkov, ča
rodejnice a čudákov prichádzali aj
z okolitých dedín, lebo vedeli, že v Jablo
nej Panici si ich niekto zapamätá. Lenže
na to, aby niekto napísal knihu o láske
a smrti, generáciách silných žien, o Ma
ďaroch na Slovensku, o rodine, v ktorej
predčasne zomierajú muži, musí spolo
vice dozrieť a spolovice ostať dieťa. Bea
te Balogovej to chvíľu trvalo. Jej kniha
vám možno pomôže objaviť príbeh, kto
rý rastie vo vašej rodine. Lebo bez príbe
hu sa rodina rozpráši vo vetre ako po
pol z cigariet jej mamy, Kornélie.
BEATA BALOGOVÁ je novinárka, ktorá píše v slovenčine, maďarčine a v an
gličtine. Narodila sa v Lučenci a žije v Bratislave. Je absolventkou Kolumbijskej
univerzity v New Yorku v Spojených štátoch, kde študovala žurnalistiku v rokoch
2006 a 2007. Od roku 2014 pôsobí ako šéfredaktorka denníka SME. Jej zbierka
esejí Kniha plná ľudí vyšla v roku 2019. V roku 2020 získala Európsku novinár
sku cenu v kategórii názorov a komentárov. Aktívne sa zasadzuje za slobodu
tlače a ochranu novinárov doma aj v zahraničí.

Joyce Carol Oatesová

Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8524-8
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Román Blondínka je beletrizovaným ži
votopisom Normy Jeane Bakerovej, he
rečky, ktorú svet pozná ako Marilyn
Monroe – filmový idol päťdesiatych ro
kov minulého storočia. Joyce Carol Oate
sová v ňom odkrýva príbeh odstrkova
ného dieťaťa, nádhernej mladej ženy
a neskôr celebrity, z ktorej si chcel kaž
dý uchmatnúť svoj kúsok.
Román nemá byť verným životopisom,
vystihuje skôr atmosféru doby a psy
chologické motívy za konaním kontro
verznej herečky než faktografické de
taily, preto aj mnohé zo škandalóznych
historiek ukazujú Marilyn v inom svetle. Autorka sa zamerala najmä
na rozpor medzi civilnou Normou Jeane Bakerovou a filmovou
hviezdou Marilyn Monroe. Mnohí ľudia, ktorí hrali v herečkinom
živote hlavnú úlohu, sú dávno mŕtvi, a tak si autorka dovolila pood
haliť aj to, čo sa za ich života len šepkalo v kuloároch medzi zasvä
tenými. V románe sa spomínajú všetky manželstvá, aj to s drama
tikom Arthurom Millerom či vzťah s prezidentom Kennedym, ktorý
je dodnes zahalený tajomstvom. Autorka sa nevyhýba ani neprí
jemnému otázniku, ktorý stále visí nad smrťou zbožňovanej hviez
dy. Vzala si Marilyn život sama alebo ju zavraždili?
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TOP TITUL

Beata Balogová

PRÍBEH FILMOVEJ LEGENDY
MARILYN MONROE
e-kniha

BEZ PRÍBEHU SA RODINA
ROZPRÁŠI VO VETRE...

Biografický
román
Cena: 24,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8526-2
Formát: 145 × 227 mm,
752 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Zuzana Široká

DOBRO

VZDUŠNÉ ČIARY

Pred pár rokmi vyšla kniha Zlo. Spo
mienky súdneho znalca, v ktorej Anton
Heretik opísal skúsenosti zo stretnutí
s páchateľmi brutálnych zločinov. Te
raz prichádza s knihou Dobro. Príbehy
zo psychoterapie. Približuje príbehy tri
nástich klientov, ktorých sprevádzal po
čas psychoterapie pri hľadaní dobra –
ich vlastnej múdrosti, ktorá im môže
pomôcť zvládať duševné ťažkosti, život
né problémy či zložité vzťahy. Terapeut
je fascinovaný rôznorodosťou pováh
i osudov a odhodlaním hľadať zmysel
života. Nie je to zbierka pracovných
úspechov. O svojich klientoch píše s re
špektom. A s pokorou, ktorá zodpovedá zložitosti práce psychotera
peuta.

Krvavý masaker, ku ktorému prišlo tesne
po druhej svetovej vojne, dostal pome
novanie Přerovská tragédia. Pod vele
ním fanatického veliteľa Karola Pazúra
zahynulo 265 ľudí, z toho74 detí. Prežili
iba siedmi. Medzi nimi aj desaťročná
Emília, dievčatko s karpatsko-nemecký
mi koreňmi z mestečka Dobšiná. Stratila
však dom aj domov. Unášaná východ
ným vetrom desaťročia blúdi svetom,
hľadajúc kúsok zeme, ktorý bude môcť
nazývať domovom pre seba i svoje deti.
Pavol, jej priateľ z detstva, prvá láska
a spriaznená duša, ostáva uväznený
za železnou oponou. Sprvu stavia vzduš
né zámky pre Emíliu, neskôr domy a domovy pre celkom cudzích ľudí.
Našťastie, každá opona sa dá nadvihnúť, obísť alebo rozpárať, nie
kedy dokonca prešiť podľa vlastných predstáv. S tým má Emília
bohaté skúsenosti; pradienka nití, ústrižky látok a handrové zvie
ratká ju z času načas zavedú po látkových chodníčkoch celkom
blízko k Pavlovi. A občas ďaleko od neho, zato blízko k svojim
cieľom a sebe samej.

Psychológia

Cena: 12,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8522-4
Formát: 125 × 200 mm,
144 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

Anton Heretik

ROMÁN O ÚTEKOCH, HĽADANÍ
DOMOVA A LÁSKY
e-kniha

PRÍBEHY ZO PSYCHOTERAPIE

Historický
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8388-6
Formát: 125 × 200 mm,
424 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

DOKONALÉ
PSIE VIANOCE

Preložil Martin Štulrajter

Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8562-0
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Simon Farnaby,
ilustrovala Claire Powell

ČARODEJNÍK V STODOLE

Preložila Zora Ličková

Gossovci sú rodina ako každá iná.
Majú svoje bežné, každodenné starosti
a s príchodom Vianoc sa napätie me
dzi nimi stupňuje. Nie je ľahké žiť v do
mácnosti, kde má každý člen svoj vlast
ný vesmír. Vyčerpaná mama Juliana
prahne po chvíľke pokoja a ani otec
Hunter nemá ďaleko od toho, aby mu
načisto praskli nervy. Zdá sa, že ich
energické ratolesti, dvojičky Garret
a Ewan, sú len krôčik od novej kata
strofy a tínedžerku Ello nik nechápe.
Nehovoriac o starom otcovi Sanderovi,
ktorému stačí, ak si môže na všetko
poriadne od srdca zafrflať. No potom sa stane niečo, čo môže zni
čiť nielen ich Vianoce, ale aj všetko, vďaka čomu ako rodina držia
pokope.
Keď sa pod ich vianočným stromčekom ocitne malé stratené šte
niatko, môže ísť o ďalšiu komplikáciu v rade nepríjemností. Alebo
je to pomoc, ktorú tak veľmi potrebovali?

ZÁBAVNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
TEMNOVEKÉHO ČARODEJNÍKA
e-kniha

W. Bruce Cameron

e-kniha

ZÁZRAKY SKUTOČNE EXISTUJÚ,
STAČÍ LEN VERIŤ

Merdyn Divoký prichádza z temno
veku. Je to najväčší černokňažník všet
kých čias, ktorého za zlé správanie vy
hnali do dvadsiateho prvého storočia.
Rosa je celkom obyčajné dievča. Žije
v Bashingforde, najnudnejšom meste
na svete. Jej snom je dať do poriadku
ich nešťastnú rodinu.
Keď Rosa náhodou stretne Merdyna,
zistí, že práve on by jej vedel poskytnúť
to, čo potrebuje. Výmenou za čarovný
elixír, ktorý by jej pomohol dať do po
riadku ich nešťastnú rodinu, Rosa sú
hlasí, že pomôže Merdynovi zorientovať sa v zmätku moderného sve
ta. A to určite nebude jednoduché. Hoci, čo zlé by sa mohlo stať?
SIMON FARNABY je autorom viacerých mimoriadne obľúbených britských ro
dinných televíznych seriálov a filmov. U nás zožali veľký úspech filmy Paddington a Paddington 2, v ktorých si Farnaby aj zahral.
Toto je jeho prvá kniha pre deti. Simon je nadšený amatérsky čarodejník a často
ho možno nájsť v záhrade, kde (neúspešne) skúša zeleninové zaklínadlá.
CLAIRE POWELL je úspešná ilustrátorka, ktorá rozbehla svoju umeleckú dráhu
v špajze. Rodičia jej ju potom prerobili na umelecký ateliérik.
Pôvodne sa venovala tvorbe pre veľké televízne kanály, kým ju návšteva výstavy
detských kníh nepriviedla späť k ilustrátorstvu.
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Fantasy

Cena: 14,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8544-6
Formát: 125 × 200 mm,
384 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

J.K. Rowlingová,
ilustrovali Jim Kay
a Neil Packer

J.K. Rowlingová,
Steve Kloves

FANTASTICKÉ ZVERY:
TAJOMSTVÁ
DUMBLEDORA

HARRY POTTER
A FÉNIXOV RÁD

Kompletný scenár

Preložila Oľga Kralovičová

Preložila Oľga Kralovičová

Uprostred rozpolteného sveta a v tieni blížiacej sa vojny sa v rod
nom dome Siriusa Blacka stretáva Fénixov rád. Lord Voldemort sil
nie a čoraz častejšie preniká do Harryho mysle – jeho sny odhaľujú
posadnutosť temného pána mocnou mágiou, ktorá sa skrýva hlbo
ko vnútri Oddelenia záhad... V roku plnom tajomstiev a úskokov
nebude nič také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

Fantasy

Cena: 49,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8481-4
Formát: 226 × 267 mm,
576 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Profesor Albus Dumbledore vie, že
mocný temný čarodejník Gellert
Grindelwald sa snaží ovládnuť ča
rodejnícky svet. Sám ho nemôže za
staviť, a tak magizoológovi Mlokovi
Scamanderovi zverí vedenie neohro
zeného tímu čarodejníkov, čarodej
níc a jedného statočného mukla pe
kára v nebezpečnej misii, pri ktorej
sa stretnú so starými i s novými zver
mi a skrížia zbrane s čoraz väčšou légiou Grindelwaldových stúpen
cov. Lenže keď ide o všetko, môže zostať Dumbledore bokom?
Kompletný scenár Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora z pera
J.K. Rowlingovej a Steva Klovesa prináša pôvodný scenár doplnený
o ukážky zo zákulisia vrátane návrhov kostýmov, nákresov miest, kde
sa dej odohráva, grafických návrhov, ale aj postrehov hercov, členov
tvorivých tímov a ďalších tvorcov filmu.

21

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

e-kniha

TRETIE POKRAČOVANIE
VEĽKOLEPEJ SÉRIE

TOP TITUL

NÁDHERNÉ, ILUSTROVANÉ,
VYDANIE LEGENDÁRNEJ KNIHY

Fantasy

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8586-6
Formát: 152 × 228 mm,
288 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Dmitry Glukhovsky

STANOVIŠTE 2

HIERARCHIA ŠERA

Preložil Martin Sliz

Tisícročná Moskva je zo všetkých strán
spoľahlivo chránená stanovišťami a ko
záckymi vojskami. Za tromi obrannými
kruhmi a za múrmi Kremľa stojí palác,
v ktorom Gosudar imperátor vyzname
náva tých najlepších z najlepších, najod
vážnejších z odvážnych, výkvet dôstojníc
keho zboru, oporu a nádej monarchie.
Vyvolené kozácke jednotky čoskoro budú
musieť opustiť čisté ulice hlavného mes
ta, vyzdobené na oslavu dňa archanjela
Michala, a vydať sa na výpravu do tem
ných miest, ktoré boli kedysi súčasťou
veľkého Ruska. No skôr než sa dostanú
za mútne vody Volgy a nepreniknuteľný opar nad ňou, musia zistiť,
kam zmizli predchádzajúci prieskumníci a prečo sa odmlčali stano
vištia na hranici. Pozná niekto odpoveď? A ak áno, stihne varovať
ostatných? Autor série o moskovskom metre sa v druhom diele Stanovišťa vracia do jedinečného postapokalyptického sveta a ďalej
rozvíja príbeh o hriechu a jeho odčinení, o zodpovednosti a ľudskej
bezohľadnosti.
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Adriana Bolyová

e-kniha

POSLEDNÁ ČASŤ TRILÓGIE
O ĽSTIVÝCH DÉMONOLÓGOCH
e-kniha

VRÁTITE SA S NAMI DO POST
APOKALYPTICKÉHO SVETA?

Sci-fi

Démonologické spoločenstvo má nové
ho vodcu. Hrozba vojny spektra však
pretrváva. Po ôsmich rokoch od ďalšie
ho prevratu sa Máté viac nedokáže za
obísť bez Radaninej pomoci. Tá sa vra
cia do Innsbrucku, aby spolu nastolili
mier medzi bytosťami z hierarchie svet
la a hierarchie tmy. Ak chcú zabrániť
vojne démonov a anjelov, budú potre
bovať aj Lareda a jeho neobyčajné
schopnosti. Je však nezvestný už roky.
Posledná časť trilógie siaha až k počiat
ku príbehu Radosti a Beritha – anjela
a démona, ktorí pre svoje puto uvrhli
vesmír do nekonečného konfliktu.
Prečítajte si dynamický fantasy príbeh od slovenskej autorky Adria
ny Bolyovej, ktorá dej románovej série zasadila do krásneho, no ta
jomného alpského prostredia.
Sledujte autorku na sociálnych sieťach a o jej tvorbe sa dozviete viac:
Adriana Bolyová,
@adri_bolyova, #hierarchiasera

Cena: 15,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8218-6
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Fantasy

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8554-5
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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VYSKÚŠAJTE ROKMI OVERENÉ
RECEPTY UZNÁVANEJ HEREČKY!

Silvia Lispuchová

Zdena Studenková

JEDNODUCHO
FERKO

AJ VARENIE
JE UMENIE

Písal sa rok 1955
a v bratislavskom
Večerníku vyšiel článok
s titulkom Usmievavý
Ferko Kovár zabáva
svojich spolužiakov.
Malý štvrták si do
školy v prírode v na
šich veľhorách pribalil
maňuškové divadlo
s úmyslom pobaviť
spolužiakov. Divadlo
hral aj svojim kamará
tom usadeným na dvore za domom na Tabakovej ulici v Starom Meste, kde vyrastal.
Z neba padali plagátiky s textom „Proletári všetkých krajín spojte
sa“, ktoré na Bratislavu zhadzovalo lietadlo, a malý chlapec pred
vádzal predstavenie, ktoré si sám vymyslel. Keď na Firšnáli, ako
po starom volali Gottwaldovo námestie, dnes Námestie slobody,
púšťali šarkany, ten jeho sa odtrhol, vyletel do výšky a padol pria
mo na Novú scénu. Prešlo pár rokov a on v nej začal hrať. Na dos
kách, ktoré preňho znamenajú celý svet, stojí dodnes. Vraví, že keď
človek starne, oveľa častejšie sa ponára hlbšie a hlbšie do pivnice
svojej pamäti a stále sa prekvapuje, čo všetko v nej skladuje. De
siatky pôvabných historiek, ktoré zaplnili túto knihu, aby potešili
našu ustráchanú dušu.

Prvá dáma slovenského he
rectva nás opäť pozýva do
svojej kuchyne! Aj varenie je
umenie je v poradí už treťou
kuchárskou knihou Zdeny Stu
denkovej. Uznávaná herečka
v nej ponúka milované a rok
mi overené recepty z rodin
ného dedičstva, ale aj mnoho
nových, pomerne nenároč
ných receptov. Ako sama vra
ví, je tu nová éra, s potravina
mi, surovinami a koreninami,
o akých sa nám pred pár rok
mi ani nesnívalo. Kým klasické jedlá ponúka v pôvodnej podobe –
pretože rezeň má byť taký, aký si ho pamätáme od mamy; možnosti
modernej gastronómie s fantáziou využíva vo svojich vlastných, „au
torských“ kuchárskych dielach. So šarmom sebe vlastným nám tak
ukazuje, že zdravý spôsob stravovania sa ľahko dá spojiť so skve
lým gurmánskym zážitkom.
A aby sme sa pri varení aj zabavili, Zdena Studenková nás pozýva aj
do svojej hereckej spomienkovej komnaty, z ktorej vyťahuje milé,
miestami pikantné zážitky so známymi kolegami, zaujímavé postre
hy z ciest, spomienky na filmovačky a divadelné hry. Pre dámy pridá
va aj osobné návody, ako si uchovať skvelú figúru a krásnu pleť, teda
to, čo na nej všetci obdivujeme. Knižka Aj varenie je umenie je ako
stvorená pre všetkých, ktorí majú radi život, chcú sa baviť, vychutnať
si dobré jedlo a zostať pri tom vo forme.
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Biografia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8525-5
Formát: 195 × 233 mm,
216str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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TOP TITUL

O TOM, AKO SA Z MALÉHO
ZABÁVAČA STANE VEĽKÝ HEREC

Kuchárska
kniha
Cena: 24,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8572-9
Formát: 189 × 246 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

MYŠLIENKY, KTORÉ
OVPLYVNILI VÝVOJ UMENIA

DAJTE SA UNIESŤ
NÁDHERNÝMI VERŠAMI...

Ján Švantner

Michael Bird

ROZLOMENÁ PEČAŤ

100 NÁPADOV,
KTORÉ ZMENILI
UMENIE

V básnickej zbierke Rozlomená pečať z pera významné
ho slovenského básnika Jána Švantnera, sa stretá pra
dávna japonská lyrika päťveršovej tanky a kresťanská
symbolika čísla 33 vyjadrujúceho bolesť i nádej. Hoci
každá báseň je tematicky relatívne samostatnou výpo
veďou s vlastným obrazom, jednotný autorský tón
umožňuje prirodzené plynutie motívov, ktoré podčiarku
je ideový základ celej zbierky – autorovo presvedčenie,
že iba sloboda a pravdivé poznanie, ktoré zo slobody
vyplýva, sú kľúčom k autentickému životu.
Švantner vo svojich veršoch prechádza z vonkajšieho
sveta dovnútra, pod povrch vecí a javov, čo je jednak
odvekou úlohou poézie, no zároveň pred nami predo
stiera pásmo premenlivých a predsa stálych obrazov,
ktoré pôsobia ako voľná meditácia v pohybe. V pohy
be, ktorý zjasňuje zrak a upokojuje srdce i myseľ.
JÁN ŠVANTNER patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej sloven
skej poézie. Je autorom pôvodných básnických zbierok O snežnom srdci (1972),
Neviditeľná hudba (l980), Lampa (1986), Vyznania a piesne (2006), List básnikovi (2010, 2011), Delfy sú ďaleko (IKAR, 2019). Je tiež prekladateľom najvý
znamnejších básnikov francúzskej poézie. Medzi jeho prekladmi nechýbajú die
la Luciana Blagu, Jeana Cocteaua, Nicolasa Boileaua, Charlesa Baudelaira,
Stéphana Mallarmého, Paula Verlaina, Arthura Rimbauda, Paula Valéryho,
Pierra Emmanuela, Yvesa Bonnefoya, Pierra Jeana Jouva, Antoina de Saint-Exu
péryho, Jeana-Paula Sartra, Paula Claudela a iných.
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Preložil Juraj Žáry

Poézia

Cena: 9,90 €
Vychádza: 25. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8500-2
Formát: 100 × 240 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Táto inšpiratívna kniha pri
náša sto najrevolučnejších
myšlienok, ktoré formovali
svet umenia od najstarších
jaskynných malieb cez sta
roveký a stredoveký svet
obrazov a renesanciu až
po internet a street art.
Je usporiadaná chronolo
gicky a ukazuje, ako vývoj
v oblasti materiálov a tech
ník radikálne zmenil spôsob, akým vzniká umenie. Každá kapitola skúma, kedy myšlienka
prvýkrát vznikla a ako sa objavovala v práci rozličných umelcov až
do dnešných čias.
Inovatívne zostavený sprievodca, bohato doplnený historickými
majstrovskými dielami a plný fascinujúcich príkladov zo súčasnos
ti, nám pomáha originálnym spôsobom pochopiť vplyvy, ktoré for
movali svetové umenie, a predstavuje zdroj inšpirácie pre každého
čitateľa, ktorého umenie zaujíma.
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Umenie,
kultúra
Cena: 26,90 €
Vychádza: 19. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8541-5
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KĽÚČOVÉ UDALOSTI MINULÉHO
STOROČIA PÚTAVO A PREHĽADNE

PRESKÚMAJTE
FASCINUJÚCE DEJINY ĽUDSTVA

Jeremy Black

Predslov
Peter Snow

DEJINY
20. STOROČIA

DEJINY SVETA
MAPA
ZA MAPOU

Konflikty,
technológie
a rokenrol

Preložila
Barbora Andrezálová

Preložila
Barbora Andrezálová

Táto bohato ilustrovaná
kniha prináša ambicióz
ne a prehľadne podanú
históriu sveta v dosiaľ
najrýchlejšie sa menia
com storočí. Zachytáva
udalosti, postavy, ideo
lógie, kultúrne premeny
aj dramatickú politickú
scénu týchto turbulentných čias od dvoch svetových vojen cez traumy
z dekolonizácie až po technologické triumfy vesmírnych pretekov. Po
predný svetový historik Jeremy Black sa vo svojom podmanivom
rozprávaní zaoberá rôznorodými témami, ako sú ruská revolúcia,
veľká hospodárska kríza, studená vojna, globalizácia, klimatické
zmeny či zrod internetu. Do svojho pútavého výkladu zahŕňa po
znatky o životnom prostredí, demografii, kultúre a technológiách,
rovnako ako známe politické spory, pričom prináša nový pohľad
na tieto témy.
Texty dopĺňajú prehľadné mapy, ilustrácie a fotografie, ktoré do
kresľujú kľúčové udalosti minulého storočia.

28

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

História

Cena: 26,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8170-7
Formát: 225 × 280 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

V slovenskom preklade
vychádza ďalšia z radu
úchvatných encyklopé
dií z anglického vyda
vateľstva Dorling Kin
derlsey. Zaujíma vás,
čo sa dialo v minulosti?
Odpoveď nájdete v de
jinách vyrozprávaných
prostredníctvom máp.
Vyše 140 špeciálne vytvorených máp zachytáva udalosti tak, ako
sa odohrávali – či už na súši, alebo na mori. Množstvo dôležitých
informácií a prehľadná grafika vás prevedú kľúčovými okamihmi
dejín ľudstva od staroveku až do dnešných čias. Podmanivé príbe
hy dopĺňajú časové osi a podnetný obrazový materiál.
Autor predslovu Peter Snow je významný spisovateľ, novinár a ko
mentátor. Napísal niekoľko kníh o vojnovej histórii a svoje reportá
že, dokumenty a historické programy predstavil aj v televízii. Dôraz
kladie na geografické pozadie veľkých dejinných udalostí a ozbro
jených konfliktov.
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PÔSOBIVÝ PRÍBEH
O MOCENSKÝCH SÚBOJOCH

100 SPÔSOBOV, AKO PREMENIŤ
SVOJ PRIESTOR

Philip Matyszak

Oliver Heath

ZABUDNUTÉ
NÁRODY
STAROVEKÉHO
SVETA

ZDRAVÝ DOMOV
Preložila Miriam Ghaniová

Preložil Ladislav Holiš

Kto boli Filištínci? Ako došlo k úno
su Sabiniek? Žijú ešte medzi na
mi Samaritáni? Kto bol kráľ Mi
das a ako vznikol gordický uzol?
Viete vymenovať stratené kme
ne Izraela? Správali sa Vandali
skutočne vandalsky? Prečo Ježiš
hovoril po aramejsky? Ako sa
zrodilo Pyrrhovo víťazstvo?
Okrem Grékov, Rimanov či Heb
rejov antických a biblických čias
kládla základy našej civilizácie aj pestrá zmes iných národov. Philip
Matyszak týmto kultúram a ich predstaviteľom vdychuje život a pribli
žuje čitateľovi dynamickú masu rôznorodého obyvateľstva staroveké
ho Blízkeho východu, Stredomoria a Európy. Autor sa vydáva na cestu
za 40 zabudnutými národmi, ich veľkými víťazstvami aj prehrami
a zamýšľa sa nad ich významom pre súčasnosť – či už v oblasti ume
nia, kultúry, alebo jazyka.
Tieto erudované a pútavo písané dejiny predstavujú výborný úvod
do problematiky pre moderného čitateľa. Obsahujú množstvo pre
kvapujúcich informácií, fascinujúcich príbehov, podrobných máp
a nádherných ilustrácií artefaktov či miest. Kniha Zabudnuté národy starovekého sveta ponúka nový pohľad na významné civilizácie,
ktoré postupom času nezaslúžene upadli do zabudnutia.
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Túžite po zdravom bývaní,
v ktorom budete naozaj šťast
ní? Potom je Zdravý domov
pre vás tým najlepším tipom!
V tejto knihe nájdete 100 di
zajnérskych nápadov a jedno
duché, praktické rady ako na
vrhnúť svoje bývanie tak, aby
podporilo vašu fyzickú aj du
ševnú pohodu.
Autor, Oliver Heath, vás po
mocou výsledkov najnovšie
ho výskumu v oblasti blaho
bytu a biofilného dizajnu
naučí, ako premeniť každý priestor v domácnosti na regenerujúce
prostredie. Objavíte výhody prepojenia s prírodou, dozviete sa, ako
si maximalizáciou prirodzeného svetla, zlepšením kvality vzduchu
a správnym pridávaním farieb, textúr i vzorov môžete vytvoriť
priestory napomáhajúce relaxácii, regenerácii, spánku, ale aj so
ciálnym kontaktom.
S odborníčkou na udržateľnosť Victoriou Jacksonovou, psycholo
gičkou Eden Goodeovou a dizajnérkou Jo Bastonovou navrhol Oli
ver Heath všetky riešenia tak, aby ich realizáciu zvládol každý. Bez
ohľadu na to, aký máte rozpočet, či si nehnuteľnosť prenajímate
alebo ju vlastníte, tieto štýlové, zábavné a cenovo dostupné nápa
dy urobia z vášho domova naozajstné útočisko.
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Jim Al-Khalili

SVET PODĽA FYZIKY

PÄŤDESIAT SLOV
PRE SNEH

Preložil Róbert Hrebíček

Kvantový fyzik, autor bestsellerov denní
ka The New York Times a moderátor
spoločnosti BBC Jim Al-Khalili objasňuje
základné objavy fyziky a umožňuje nám
pochopiť, čo táto nesmierne dôležitá
veda hovorí o vesmíre a podstate rea
lity. Oboznámi nás so základnými pred
stavami o priestore, čase, energii a hmo
te a opíše tri piliere modernej fyziky.
Pomocou skvelých príkladov a podnet
ných analógií objasňuje fyziku v extrém
nom vesmírnom a kvantovom meradle,
približuje špekulatívne hranice odboru
a vysvetľuje fyziku ako základ každoden
ných zážitkov a technológií. Vedomosti, ktoré fyzika prináša, nás ob
darúvajú mocou a zároveň nútia do pokory.
Vďaka tejto knihe sa stávajú prístupnými a podmanivými aj najzá
hadnejšie vedecké predstavy. Preniká do hĺbky a ozrejmuje, prečo
je fyzika dôležitá pre všetkých. Zároveň nás vyzýva, aby sme sa zú
častnili na intenzívnom dobrodružstve, ktorým je hľadanie pravdy
vo svete okolo nás.
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JEDINEČNÁ CESTA
ZA OBJAVOVANÍM SNEHU

FASCINUJÚCI POHĽAD NA TO,
ČO PREZRÁDZA MODERNÁ
FYZIKA

Preložila Ivana Krekáňová
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Sneh robí známe miesto cudzím,
prepisuje realitu, na určitý čas za
krýva, odieva, očisťuje alebo zasta
vuje krajinu. Tlmí. Zahaľuje. Sneho
vá vločka, ktorá dopadne na vrchol
pohoria v Afrike, sa môže roztopiť
a vypariť a neskôr opäť zamrznúť
a spadnúť na jabloňové sady v Kaš
míre a opäť sa roztopiť a spadnúť
ešte najmenej päťdesiat ráz. Práve
tak jedno slovo pre sneh ponúka
prístup k novým miestam, cestu po
rozumenia, po ktorej sa treba vydať.
Každý jazyk má svoje vlastné výrazy pre páperové vločky, ktoré sa
znášajú z oblohy. Spisovateľka a cestovateľka po Arktíde Nancy
Campbell načiera hlboko do významov päťdesiatich slov pre sneh,
pričom každé z nich ponúka celý svet mýtov a príbehov.
Päťdesiat slov pre sneh je cesta za objavovaním snehu v kultúrach
po celom svete prostredníctvom rôznych jazykov. Hoci mnohé z ja
zykov v tejto knihe, napríklad španielčinu či urdčinu, možno počuť
po celom svete, iné, napríklad iñupiacký dialekt z Walesu na Aljaš
ke, si pamätajú najmä starší ľudia v relatívne malých komunitách.
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VŠETKO, ČO CHCETE
VEDIEŤ O VESMÍRE

CISÁRSKA ČÍNA

Hlavný redaktor
Martin Rees

Podrobná
vizuálna história

VESMÍR

Unikátny
obrazový
sprievodca

Preložil Róbert Hrebíček

Kniha vďaka jedinečnej
spolupráci popredných
svetových vydavateľ
stiev Dorling Kindersley
(DK) a Encyclopedia of
China Publishing Hou
se poskytuje vyvážený
opis dejín Číny. Prináša
jedinečné nahliadnutie
do čínskej kultúry
a spoločnosti a slúži
ako úžasná vizuálna
kronika minulosti Číny
od mýtických panovníkov, ktorí vládli asi pred 5 000 rokmi, až po
posledného cisára dynastie.
Zároveň dáva odpovede na mnohé otázky, napríklad ako sa dynas
tiám Tchang a Sung darilo riadiť obrovské ríše, kedy ľudia vynašli
písmo a peniaze a prečo postavili Čínsky múr. Skúma kľúčové čínske
predstavy a mapuje široký rozsah histórie počas tisícročí, opisuje
stovky významných konfliktov a vyzdvihuje príbehy výnimočných jed
notlivcov.
Publikácia predstavuje pokladnicu portrétov, malieb, fotografií a ar
tefaktov, ktoré na Západe ešte nikto nevidel. Súčasťou rozprávania
sú aj príbehy o legendárnej technickej zručnosti a o čínskych inová
ciách siahajúcich od výroby hodvábu cez tlač a objav železa až po
vynájdenie kompasu a strelného prachu.
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Úspešná edícia
Základný kameň rodin
nej knižnice prináša
3., doplnené a revido
vané vydanie unikátne
ho obrazového sprievodcu Vesmír. Kniha je venovaná každému aspektu kozmu od
veľkého tresku až po planéty slnečnej sústavy aj mimo nej. Podrob
né opisy a úchvatné obrázky vrátane fotografií z vesmírnych sond
a ďalekohľadov vezmú čitateľa na jedinečnú cestu vesmírom,
zoznámia ho s vybavením na amatérske pozorovania a priblížia
mu aj najnovšie a najvzrušujúcejšie objavy astronómie. Súhrnné
aktuálne mapy zobrazujú nočnú oblohu tak, ako ju vidieť zo všet
kých častí sveta, v každom ročnom období.
Aktuálne vydanie encyklopédie Vesmír nemá vďaka svojmu široké
mu záberu konkurenciu. Je zrozumiteľné, presné a spoľahlivé.
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NEUVERITEĽNÉ PRÍBEHY
Z FUTBALOVÝCH MAJSTROVSTIEV
SVETA
Luciano Wernicke

NEUVERITEĽNÉ PRÍBEHY
Z FUTBALOVÝCH
MAJSTROVSTIEV SVETA

LUCIANO WERNICKE sa narodil v roku 1969 v Buenos Aires. Vyštudoval žur
nalistiku na Universidad del Salvador v Buenos Aires. Dvadsaťdva rokov praco
val pre tlačovú agentúru Diarios y Noticias a pre mnohé argentínske periodiká,
ako napríklad časopisy Humor, El Gráfico a športové noviny Olé. Takmer dva
dsať rokov vyučoval na Circulo de Periodistas Deportivos a vysokej škole Uni
versidad Argentina de la Empresa (UADE). Je autorom známych kníh, ako sú
Neuveriteľné príbehy zo svetových šampionátov (2010), Neuveriteľné olympijské príbehy (2012), Lekár a šampión (autobiografia futbalového trénera Carlo
sa Bilarda, 2014), a mnohých ďalších titulov.
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Dominic Bliss

RAFAEL NADAL
Antukový kráľ

Preložila Nikola Betková

Preložil Samuel Marec

Neuveriteľné príbehy z futbalových majstrovstiev sveta sú zbierkou tých najzá
bavnejších a najzvláštnejších kuriozít
z doterajších osemnástich šampionátov.
Nájdete tu anekdoty, rekordy aj odhod
lané výkony, ktoré ukazujú ľudskú tvár
najpopulárnejšieho športu na svete.
Niektoré príbehy majú na svedomí ne
predvídateľné okolnosti na ihrisku alebo
na tribúnach. Iné hovoria o dianí mimo
ihriska a umožňujú nám pochopiť his
torický kontext, v ktorom sa jednotlivé
šampionáty odohrávali. Dozviete sa napríklad o útočníkovi, ktorý
v zápase pokračoval aj napriek infarktu, o pozoruhodnom jedálnom
lístku istého afrického mužstva, o tom, prečo nosil Johan Cruyff dres
s dvoma pásikmi namiesto troch, ako aj o futbalistovi, ktorý zmeškal
zápas na svetovom šampionáte pre skúšku na vysokej škole.

PÚTAVÁ BIOGRAFIA JEDNÉHO
Z NAJLEPŠÍCH TENISTOV
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Rafael Nadal je jeden z najlep
ších tenistov všetkých čias s mi
liónmi fanúšikov na celom svete.
Táto biografia zachytáva obdi
vuhodnú cestu od hanblivého
chlapca z Malorky až po hviez
du medzinárodného tenisu.
V knihe sa prelínajú obrazy Ra
faelovej milujúcej rodiny a stre
dozemného ostrova, ku ktorým
ho viaže pevné puto, s desiati
mi kľúčovými zápasmi jeho ka
riéry. Príbeh sprevádza pútavá
galéria fotografií, ktoré zachytávajú športové i osobné okamihy Ra
fovho života, ako aj názorné grafy poskytujúce hlbší pohľad na jeho
štýl hry a nekompromisnú kombináciu sily, rýchlosti a zručností.
Autor Dominic Bliss, bývalý redaktor časopisu Ace Tennis, pracoval
ako tenisový spravodajca pre noviny Financial Times. O tenise píše
už 25 rokov. Počas nich urobil s Rafaelom Nadalom niekoľko roz
hovorov, z ktorých čerpá aj v tejto knihe. Pravdaže, nevyhýba sa ani
citlivým témam, ako je obvinenie z dopingu.
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PRENATÁLNY VÝVIN
A PRVÝ ROK ŽIVOTA

Miroslava Atanasová,
ilustrovala
A. F. Holasová

PhDr. Robert
Krause, PhD., MBA

ROZPRÁVKY
PRE BÁBÄTKÁ
V BRUŠKU

Novorodenec

Čas, v ktorom budúca mamička
venuje pozornosť sebe a bá
bätku, priaznivo vplýva na ich
vzájomnú citovú väzbu a emo
cionálnu inteligenciu bábätka.
Odborníci na prenatálnu psy
chológiu o. i. odporúčajú ma
mičkám, aby sa počas teho
tenstva bábätkám prihovárali
a čítali im rozprávky. Aké roz
právky sú však vhodné? Dobrou
voľbou môže byť práve táto knižka. Jemne ladené rozprávkové príbe
hy vytvárajú priestor pre komunikáciu s bábätkom, posilňujú pocit
harmónie, bezpečia a lásky. Spoločne s relaxačnými cvičeniami Fa
rebný obláčik, Voňavý kvietok a Slnečný lúč v závere knižky pripravu
jú mamičku a dieťatko na pôrod a na ďalšie životné etapy. A nielen
ich, pretože do čítania sa môžu zapojiť partneri či starší súrodenci
a takisto sa tešiť z príchodu nového človiečika na svet.
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Ako spoznať, pochopiť a pod
poriť dozrievanie detského moz
gu? Vďaka tejto knihe dokážete
už v najskoršom období prena
tálneho vývinu svojho dieťaťa
rovnomerne rozvíjať jeho rozu
mový a emocionálny potenciál.
Detský mozog sa začína roz
víjať počas vnútromaternicové
ho vývinu a jeho dozrievanie ra
pídnym spôsobom akceleruje
v prvých mesiacoch a rokoch ži
vota. Dr. Krause vám na 24 mo
delových situáciách ukáže, čo robiť a čomu sa vyhnúť, ak chcete pod
porovať zdravý mentálny vývoj dieťaťa. Kniha je písaná vľúdnym
jazykom a rovnako láskavo znie aj jej odkaz: Nemáme problém, ale
situácia si vyžaduje našu pozornosť.
DR. ROBERT KRAUSE je neuropsychológ a dvojnásobný otec, ktorý odborne
a zároveň laicky zrozumiteľne vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje detský mozog.
Vedeckým spôsobom vyvracia zaužívané myšlienkové stereotypy a mýty, pri
čom čitateľa oboznamuje s množstvom zaujímavých informácií a najnovších
poznatkov z oblasti kognitívnej neuropsychológie.
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KNIHA, KTORÁ VÁM POMÔŽE
V ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH

NAUČTE SA A PRECVIČTE SI
ANGLICKÉ FRÁZOVÉ SLOVESÁ

James Norbury

ENGLISH
FOR EVERYONE

VEĽKÁ PANDA
A MALÝ DRAK

Anglické
frázové slovesá

Preložila Veronika Fülepová

Preložila
Michala Kamhalová

Viac ako 1 000
najpoužívanejších
anglických frazál
nych slovies!

Stratení vo víre hmly zaspávajú pod trblietajúcimi sa hviezdami. Zo
budia sa do jarného rána, sedia pri hrejivom východe slnka a v tej
chvíli si uvedomia, že ich čaká ďalšie úžasné dobrodružstvo…
Dvaja priatelia, veľká panda a malý drak, putujú spolu ročnými
obdobiami. Mnohokrát sa síce pri tom stratia, no práve vďaka
tomu objavujú veľa krásneho. Delia sa o svoje myšlienky, radosti aj
starosti. Spolu sa naučia, ako žiť pre daný okamih, ako si v duši
udržať pokoj v ťažkých časoch, a kde nájsť silu na prekonanie život
ných prekážok.
Autor James Norbury sa pri písaní a ilustrovaní dobrodružstiev veľ
kej pandy a malého draka inšpiroval buddhistickou filozofiou a spiri
tualitou, ktoré mu pomohli v najťažšom období jeho života. Jeho ná
dejou je, že pomôžu aj vám.
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Filozofia

Cena: 16,90 €
Vychádza: 20. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8585-9
Formát: 170 × 208 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Ste zmätení z frázových slovies? Ponorte sa do učebnice English for
everyone – Anglické frázové slovesá a zistite, ako fungujú. Alebo si
so sériou English for everyone vybudujte výbornú znalosť angličti
ny celkom od základu.
Frázové slovesá sú v angličtine veľmi časté. Môžu sa zdať zložité,
ale táto učebnica vám objasní ich význam a pomôže vám vytvoriť
si z nich pokročilú slovnú zásobu. Vďaka praktickým cvičeniam
a online audionahrávkam sa vaša angličtina posunie na ďalšiu
úroveň a bude plynulejšia a prirodzenejšia.
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Učebnice

Cena: 24,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8414-2
Formát: 195 × 233 mm,
256 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NOVÁ KNIHA ZO SÉRIE
MOJE PRVÉ PÍSANIE / POČÍTANIE

PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV,
KTORÍ POTREBUJÚ OSVIEŽIŤ
PAMÄŤ

Eva Dienerová

Zuzana Mesárošová

MOJE PRVÉ PÍSANIE
SLOVÁ

FYZIKA ZÁKLADNEJ
ŠKOLY V KOCKE

Pracovný zošit SLOVÁ je posled
ným zo série Moje prvé písanie.
Je určený žiakom 1. ročníka ZŠ,
ktorí sa učia písať a potrebujú si
precvičovať písmená, slabiky, slo
vá i vety a zdokonaľovať sa v pí
saní i čítaní.
Pri práci s hravými, veselými úlo
hami sa učia správne pomeno
vať obrázky, prepisovať, odpiso
vať a doplňovať písmená do
slov, členiť slová na slabiky a sla
biky na hlásky. Zároveň si zdoko
naľujú schopnosť zrakového vnímania pravopisu slov a rozvíjajú si
jemnú motoriku.
Publikácia je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho pro
gramu ISCED 1 pre prvý ročník ZŠ a je vhodnou pomôckou na prí
pravu doma i v škole ako doplnok k písaniu.

Publikácia Fyzika základnej školy v kocke je určená všetkým žia
kom a študentom, ktorí si potre
bujú pripomenúť staršie učivo
z predchádzajúcich ročníkov a ne
majú už doma učebnicu. Obsa
huje súhrn všetkých tém fyziky,
ktoré predpisuje pre základnú
školu Štátny vzdelávací program.
Jednotlivé kapitoly prehľadne
mapujú učivo celého druhého
stupňa, v každej téme sú zvýraz
nené kľúčové slová, fakty a mate
matické formulácie fyzikálnych
vzťahov. Bonusom je veľké množstvo riešených úloh a príkladov,
ktoré výborne poslúžia na prekonanie prípadných ťažkostí s používa
ním matematiky vo fyzike.
V tejto knižke skrátka čitateľ nájde všetky zabudnuté fakty a súvis
losti, vďaka ktorým fyzike lepšie porozumie a možno si ju aj obľúbi.

Pre žiakov 1. ročníka ZŠ

Učebnice

Cena: 4,90 €
Vychádza: 20. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8548-4
Formát: 205 × 290 mm,
40 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Učebnice

Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8504-0
Formát: 170 × 240 mm,
160 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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SKROŤTE SVOJ
HORMONÁLNY CHAOS

Ekkehard Ophoven,
ilustrovala Sandra
Lefrançois

Aviva Romm

ZIMNÝ LES

Preložili Ivana Kociská
a Romana Švecová

HORMONÁLNA
INTELIGENCIA

Preložila Elvíra Haugová

Hoci les je mlčanlivý a tichý, ži
vot v ňom pokračuje aj v chlad
nom ročnom období. Znalec
divo žijúcich zvierat Ekkehard
Ophoven strávil so svojím psom
v lese veľa času pozorovaním
rastlín a zvierat, ktoré vystihujú
rozmanitosť života v tomto roč
nom období, a tak vie, čo sa
odohráva v jeho zákulisí. Roz
práva o fázach pokoja a záso
bárňach, o stopách a zname
niach, o hľadaní partnera na párenie aj o konkurenčných bojoch.
Kniha vám ukáže nový pohľad na zimný les a povzbudí vás, aby ste
vyšli do lesa, vychutnávali ho plnými dúškami a zažili v ňom svoje
dobrodružstvá.
EKKEHARD OPHOVEN vyštudoval lesníctvo a pracoval ako lesník a odborník
na biológiu divo žijúcich zvierat. Od roku 1998 je zodpovedným redaktorom vo
vydavateľstve Kosmos a na starosti má témy týkajúce sa poľovníctva. Okrem
článkov v odborných časopisoch napísal aj odborné knihy Deutschlands wilde
Tiere (Divé zvieratá v Nemecku) a Poľovná zver.
SANDRA LEFRANÇOIS uprednostňuje maliarske techniky, ako je kresba ce
ruzkou a akvarel. Jej skice a kresby sú veľmi autentické a vyžarujú živý natura
lizmus. Pre túto publikáciu namaľovala štúdie zvierat z hĺbky zimného lesa,
ktoré nás motivujú, aby sme sa im prizreli lepšie.
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e-kniha

ZIMNÁ PRECHÁDZKA
PO LESE

Fauna

Cena: 22,90 €
Vychádza: 12. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8309-1
Formát: 170 × 230 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Nie ste pokazené.
Byť ženou nie je diagnó
za. Prevezmite kontrolu
nad svojím telom vďaka
prevratným vedeckým
poznatkom v oblasti
fungovania ženských
hormónov.
Aj keď hormonálne zme
ny sú prirodzené počas
celého života, mnoho
žien bojuje s bolestivou
menštruáciou, PCOS, endometriózou, problémami s plodnosťou, so
slabou sexuálnou túžbou, s nespavosťou, akné, nadúvaním či ná
valmi horúčavy. To všetko v dôsledku hormonálnej nerovnováhy.
Správne odpovede nevieme získať ani len od svojich lekárov.
Táto kniha však prináša riešenie. Doktorka Aviva Romm, medziná
rodne uznávaná odborníčka na ženské zdravie, vám pomôže odha
liť hlavné príčiny vašich symptómov a prevedie vás šesťtýždňovým
overeným programom na dosiahnutie celoživotného hormonálne
ho a gynekologického zdravia. Zistite, aké potraviny by ste si mali
dopriať a akým sa vyhýbať, ako napraviť svoj mikrobióm, ako iden
tifikovať environmentálne nebezpečenstvá a ako zaviesť trvalé
zmeny do vášho životného štýlu. Vyskúšajte zdravé a chutné jedlá
vrátane vegánskych ekvivalentov. Prijmite pozvánku na úplne nový
vzťah s vaším telom.
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Medicína

Cena: 34,90 €
Vychádza: 4. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8574-3
Formát: 187 × 232 mm,
408 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

PRIŠLA BY O VŠETKY ILÚZIE.
NEBYŤ JEHO.

Christine Fuchs

Mona Kasten

BYLINKY,
KADIDLÁ
A VYDYMOVANIE

SNÍVAŤ ZNOVA
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Ezoterika

Nádejnej mladej herečke Jude Living
stonovej sa v Los Angeles zrútia všet
ky sny, a tak utečie k svojmu bratovi
do pokojného mestečka Woodshill,
aby sa znovu postavila na vlastné
nohy. Je bez práce, bez peňazí a sa
ma. Rodičia o jej zlyhaní netušia. Žijú
v presvedčení, že ich dcéra si plní
sny v Hollywoode. U brata ju však
čaká nepríjemné prekvapenie. V do
me býva aj jeho kamarát Blake, chla
pec, ktorému Jude kedysi zlomila
srdce. Blake jej dá hneď na začiatku
jasne najavo, že s ňou už nechce mať
nič spoločné a má sa držať od neho aj jeho priateľov čo najďalej.
Jude sa snaží želanie rešpektovať, veď potrebuje strechu nad hla
vou, ale každým dňom je to čoraz ťažšie. Vzájomná príťažlivosť sa
totiž nedá len tak oklamať.

Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8483-8
Formát: 1170 × 213 mm,
96 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: AJNA
Vydanie: prvé

TOP TITUL

Preložila Martina Šturcelová

Preložil Ivan Fekete

Christine Fuchs vás vo
svojej knihe Bylinky,
kadidlá a vydymovanie
zavedie do zmyslového
sveta kadidiel. Tradícia,
ktorá už takmer upadla
do zabudnutia, v súčas
nosti opäť zažíva svoju
renesanciu – v oázach
oddychu a zdravia, v kan
celáriách, ale aj doma.
V minulosti ju však poznali a obľubovali všetky vyspelé kultúry. Rituály s kadidlami a aroma
tickými esenciami sa bežne praktikovali pri špeciálnych príležitostiach.
Tento bohato ilustrovaný sprievodca ponúka komplexné znalosti nie
len pre začiatočníkov – od rôznych druhov kadidiel až po špecifické
príslušenstvo –, ale aj pre pokročilejších milovníkov vôní a relaxu,
ktorých navedie množstvom praktických rád. Naučíte sa, ako sa
správne zbiera kadidlovník a ako si môžete vyrobiť vlastné zmesi.
Kniha vám tiež v štyridsiatich portrétoch rastlín predstaví tie najlep
šie a najobľúbenejšie domáce a exotické kadidlové látky, ako aj ich
praktické použitie a účinky.
Vstúpte s nami do magického sveta kadidiel, uvoľnite sa pri vôni le
vandule, upokojte svoje zmysly pri myrhe a vyčistite svoje domovy
pomocou šalvie a borievky.

e-kniha

HREJIVÁ POTRAVA
PRE DUŠU

Young
adult
Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8556-9
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé
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DRUHÁ ČASŤ
STRAŠIDELNÉHO PRÍBEHU

Zuzanna
Kisielewska,
ilustrovali
Agata Dudek
a Małgorzata
Nowak

Jack Meggitt-Phillips,
ilustrovala Isabelle Follath

e-kniha

ODHAĽTE, AKO VZNIKLI ZNÁME
LATINSKÉ A GRÉCKE VÝROKY!

BEŠTIA A BETHANY 2:
Pomsta beštie

Preložila Oľga Kralovičová

TAJOMSTVÁ
SLÁVNYCH
VÝROKOV
Preložil Ladislav Holiš

Viete, čo znamená nolens volens? Ktorého rímskeho vojvodcu cituje
americký raper? A čo hlása nápis vytesaný na trenčianskom hrad
nom brale?
S touto zábavnou ilustrovanou zbierkou slávnych citátov a výrokov
zistíte, že latinčina je stále živá a môžete sa s ňou stretnúť na ulici,
na internete a dokonca aj v peňaženke. No nielen to. Vydajte sa
na cestu do čias, keď boli učenci ochotní za vedu položiť život
a figa sa stala zámienkou na vyhlásenie vojny, a zistite, čo sa skrý
va za slávnymi latinskými a gréckymi výrokmi, ktoré dodnes použí
vame.
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Pre deti
od 10 rokov
Cena: 15,90 €
Vychádza: 20. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8248-3
Formát: 222 × 250 mm,
120 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Vyše 511 rokov Ebenezer Tweezer skrýval vo svojom podkroví beštiu.
Kŕmil ju všetkým možným, čo si len zažiadala, a beštia mu za to vždy
dala všetko, po čom zatúžil. Teraz už beštie niet, ale je tu Bethany,
ktorá je spolu s fialovým papagájom Claudette rozhodnutá, že
s Ebenezerom musia odbeštializovať svoje životy a konať dobro. Veľ
mi rýchlo si však uvedomia, že ani jeden z nich nevie, čo vlastne dob
rí ľudia robia. Bethany zakrátko zistí, že neslávne známej figliarke
(ani len napravenej) nikto neverí, a Ebenezerovi začnú chýbať beštii
ne dary. Na celkom nečakanom mieste ich však nie
kto sleduje. Niekto veľmi hladný...
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Pre deti
od 8 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8308-4
Formát: 129 × 198 mm,
288 str.
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VYDAJTE SA NA DOBRODRUŽNÚ
CESTU PLNÚ OBJAVOVANIA

JEDNOTKA NEÚNAVNÝCH
BOJOVNÍKOV PROTI ZLOČINU

Sabine Bohlmannová

Andrew McDonald,
Ben Wood

DIEVČA
MENOM WILLOW

HOLUBIA
AGENTÚRA
NAPÍNA PIERKA 7

Preložila Denisa Stareková

Jedenásťročná Willow žije so svo
jím otcom. Po rokoch cestovania
po celom svete sa vracajú na
miesto, kde prežila prvé štyri roky
života. Tam sa dozvie, že teta
Alwina jej zanechala zvláštne de
dičstvo – malý les so záhadným
domčekom plným neobyčajných
vecí. Zakrátko zistí, že Alwina ne
bola obyčajná teta. Bola to moc
ná čarodejnica, ktorá jej okrem
tajuplného lesa odkázala niečo
oveľa výnimočnejšie – svoju čaro
dejnú moc.
Po počiatočnom zdráhaní sa Willow rozhodne, že toto neobyčajné
dedičstvo prijme, a jej život sa od základov zmení. Pomocou vševe
diacej čarodejníckej knihy a verného zvieracieho sprievodcu lišiaka
Rufusa krok za krokom preniká do tajov mágie a sveta kúziel.
Čaká ju však náročná úloha. Musí nájsť ďalšie tri dievčatá, ktoré
majú podobný dar čarodejníctva a musí s nimi spojiť svoje magic
ké schopnosti. Ak sa jej to nepodarí, jej čarovný les zmizne.
Fantastický príbeh popretkávaný mágiou a kúzlami, ktorý učí, aké
dôležité je ochraňovať prírodu a starať sa o ňu.
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Preložil Peter Slížik

Pre deti
od 8 rokov

Ak sa vám zdá, že holuby
sa občas správajú zvláštne,
nemýlite sa. Sledujú totiž
rôzne záškodnícke živly, od
vážne čelia nebezpečen
stvu a zločinci si ani nevrk
nú! No boj proti zločinu nie
je ľahký. Keď sa betón za
čne záhadne roztápať, keď
sa zlodej pierok vydá na zá
ťah a keď zákerný klobúk
spôsobí obrovský problém, Holubia agentúra bude potrebovať
viac ako len svoje supersily. Podarí sa jej vyriešiť všetky problémy?
Dozviete sa v siedmej časti bláznivej série s kriminálnou zápletkou.

Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8424-1
Formát: 145 × 205 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 8 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8542-2
Formát: 1150 × 190 mm,
224 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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PÚTAVÝ PRÍBEH O NEZVYČAJNOM
PRIATEĽSTVE MEDZI CHLAPCOM
A VLKOM

OBJAVTE SKUTOČNÚ KRÁSU
15 DIVOŽIJÚCICH ZVIERAT

Ann Jungman,
ilustrovala Gaia Bordicchia

Holger Haag,
ilustroval

Manfred Rohrbeck

SAŠA A VĹČA

LESNÉ ZVIERATÁ

Preložila Denisa Stareková

Chlapec Saša vyrastá v dedine upro
stred šírošírej stepi. Otec aj ostatní
dedinčania ho odmalička učili, že vlky
sú ich odvekí nepriatelia. Keď sa však
v jeden mrazivý večer po nehode
na saniach ocitne v opustenej chatr
či, zistí, že útočisko v nej našlo aj za
túlané vĺča Ferdy.
Medzi chlapcom a mláďaťom sa roz
vinie priateľstvo, ktoré pretrvá aj na
sledujúce roky. Musia ho však udržať
v tajnosti, inak by Ferdymu hrozila
istá smrť. Saša si zaumieni, že de
dinčanov stoj čo stoj presvedčí, aby na vlky zmenili názor. Príleži
tosť sa mu naskytne, keď jeho otca Ivana, veľkého nepriateľa vlkov,
zasype lavína, spod ktorej ho vyslobodí nečakaný záchranca.

Séria: V životnej veľkosti
Preložila Veronika Lašová

Pre deti
od 7 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 11. 10. 2022
ISBN: 978-80-551-8310-7
Formát: 125 × 200 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

52

EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2022

Chceli by ste stretnúť ozajstného
vlka? Radi by ste si obzreli medve
ďa zblízka alebo by ste sa chceli
zadívať srncovi hlboko do očí? Vo
voľnej prírode je to priam nemož
né, lebo zvieratá sú plaché a pred
ľuďmi sa schovávajú. V tejto kniž
ke sa vám však ukážu v celej svojej
kráse.
Samozrejme, nie všetky zvieratá
sa zmestia na stránku knihy, pre
to je v niektorých prípadoch v životnej veľkosti zobrazená iba hla
va. Celé zviera si môžete pozrieť zmenšené hneď na nasledujúcej
strane, kde nájdete aj nejakú časť jeho tela v skutočnej veľkosti:
mohutnú medvediu labu, veľké jelenie parohy či špicaté rysie zuby.
Tak ako sa vy líšite zovňajškom od svojich príbuzných, ani zvieratá
toho istého druhu nevyzerajú navlas rovnako. Niektoré sú menšie,
iné väčšie, jedny sú štíhlejšie a druhé zavalitejšie. Odlišujú sa aj
sfarbením srsti či peria. V tejto knižke sú zvieratá ilustrované tak,
aby zodpovedali väčšine zástupcov svojho druhu.
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 15,90 €
Vychádza: 26. 10. 2022
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SUPERPOKLADY NEMUSIA MAŤ
LEN MATERIÁLNU PODOBU...

ROZPRÁVKOVÁ KLASIKA
S NÁDHERNÝMI ILUSTRÁCIAMI

Susanna Isern,
ilustrácie
Rocio Bonilla

Hans Christian
Andersen,
ilustroval
Vladyslav Jerko

VEĽKÁ KNIHA
SUPERPOKLADOV,

SNEHOVÁ
KRÁĽOVNÁ

ktoré sú naozaj
dôležité

Preložila Ľubica Kepštová

Preložila Želmíra Čížová

Rodina, priatelia, sny, čas či zdravie. Najdôležitejšie veci v živote
nemusia byť vždy materiálne.
V živote máme veľmi cenné superpoklady, vďaka ktorým sme šťast
ní a ktoré si musíme chrániť. Čo si najviac ceníš ty?

Klasická rozprávka
od dánskeho spiso
vateľa Hansa Christiana Andersena s ilustráciami oceňovaného
ukrajinského umelca
Vladyslava Jerka.
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Bol raz jeden veľmi zlý čarodejník, ktorý mal zrkadlo s čarovnou
mocou. Všetko pekné, čo sa v ňom zobrazilo, zmenšilo tak, že zmiz
lo celkom do stratena. Jedného dňa sa zrkadlo roztrieštilo na milió
ny drobných črepín. Ostré kúsky z rozbitého čarovného zrkadla sa
zabodli i do čistého srdca Kaya, ktorý si šťastne a bezstarostne
nažíval v domčeku s dievčatkom Gerdou. Podľahol tak čaru ne
ľútostnej Snehovej kráľovnej, ktorá ho uniesla na svoj ľadový zá
mok na severnom póle. Snehová kráľovná však netušila, že bude
musieť čeliť ešte silnejšej moci, akou sú jej kúzla a nenávisť...
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ROZVÍJAJTE U DETÍ SCHOPNOSŤ
ČÍTANIA S POROZUMENÍM

PRVÝ PRÍBEH
Z KLASICKEJ ZÁBAVNEJ SÉRIE

Anna Sójka, ilustrovala Ola Krzanowska

Nick Butterworth

OBRÁZKOVÁ ČÍTANKA SO SLA-BI-KA-MI
Preložila Táňa Pastorková

V Obrázkovej čítanke so SLA-BI-KA-MI sa niektoré slová ukryli za
obrázky. To však nie je všetko, čím je táto kniha iná. Veselé dvojfareb
né slabiky uľahčujú deťom čítanie a robia ho zábavnejším. Slabičnú
metódu ocenia najmä začínajúci čitatelia, obzvlášť tí s poruchou čí
tania. Pomôže im s vnímaním textu a jeho plynulejším vyslovovaním.
Problém pridlhých slov je vyriešený! Rozvíjajte u svojho dieťaťa schop
nosť čítania s porozumením a fantáziu. Krátke príbehy s jasným po
solstvom sú vhodné na precvičovanie pozornosti a diskutovaní o tex
te. Deti sa tak môžu pripravovať na čítanie dlhších kníh a pri tom sa
zabaviť pri nahrádzaní milých obrázkov slovami.
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JEDNEJ ZIMNEJ NOCI

Preložila Lucia Hlubeňová

Strážca a správca Peter vždy kŕmi zvieratká, ktoré s ním bývajú v pri
ľahlom parku. Jednej chladnej zimnej noci však Peter zistí, že jeho
malí kamaráti potrebujú viac než len jedlo, a musí nájsť spôsob, ako
im pomôcť.
Na celom svete sa predalo viac ako 9 miliónov kníh o Petrovi, správ
covi a strážcovi parku. Dnes sa už považujú za klasiku v detskej lite
ratúre. Jednej zimnej noci je prvý pôvodný príbeh o dobrosrdečnom
Petrovi a jeho zvieracích priateľoch.
Kniha obsahuje veľký plagát s milým motívom z knihy.
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DOKONALÁ ALEGÓRIA
NA RITUÁL PRED SPANÍM

ZÁBAVNÉ UČENIE
SO 16 MAGNETKAMI

Giorgio Volpe,
Paolo Proietti

KNIHA
S MAGNETKAMI
MLÁĎATKÁ

SKÔR NEŽ POVIEŠ
DOBRÚ NOC

Preložila Miriam Malinová

Ktoré zvieratká žijú na
lúke, v lese, či dokonca
v ďalekých krajinách? Po
môžeš im nájsť ich domov
alebo sa s nimi vydáš za
dobrodružstvom do ne
známa?
Pomocou 16 farebných
obrázkových magnetiek si
môžu deti vymýšľať vlast
né príbehy o zvieratkách.

Preložila Lucia Hlubeňová

Líška a jej najlepší priateľ Pĺšik
sa veselo hrajú vo svojom les
nom domove. Do jesennej prí
rody však pomaly prichádza
zima. Čoskoro sa malý plch za
čne ukladať na zimný spánok
a kamaráti sa musia na dlhší
čas rozlúčiť. Keď sa už blíži čas
spánku, Líška sa snaží udržať
plcha v bdelom stave. Zimný
spánok je však nevyhnutný,
a tak sa obaja priatelia podelia
aspoň o posledný príbeh, pretože vedia, že na jar budú opäť spolu.
Upokojujúce posolstvo príbehu hovorí jasne: Budem tu pre teba,
keď sa zobudíš.
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Kniha má 4 ilustrované
dvojstrany s magnetickým podkladom, 16 pestrých obrázkových magnetiek a praktický
uzatvárací obal. Krátke texty a úlohy pri obrázkoch vedú deti od
4 rokov hravou formou k správnemu umiestneniu magnetiek.
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KRÁSNE ILUSTROVANÁ
ZIMNÁ OBRÁZKOVÁ KNIHA

NOVÉ VESELÉ DOBRODRUŽSTVÁ
ZVIERACÍCH KAMARÁTOV

Mariaus
Marcinkevičius,
ilustrovala
Lina Dūdaitė

Sophie
Schoenwaldová,
Günther Jakobs

TAJOMNÉ
JAZERO

Preložila Zuzana Dodoková

VEČIERKA V ZOO
V zoo sa práca nekončí
ani pod rúškom tmy
a Ignác Mentolka má
pred sebou ďalšiu
nečakanú úlohu.

Preložila Lucia Hlubeňová

Inteligentné prasiatko
Félix, ktoré rado píše
básne, a zdvorilá kravič
ka Adelka sú najlepší
priatelia. Jedného krás
neho zimného dňa sa
Félix rozhodne korčuľo
vať na ľade, no sám sa
nudí, a tak pozve kama
rátku Adelku. Kravička
má najprv problémy zvládnuť korčuľovanie, no napokon sa kama
ráti výborne zabávajú. Až do chvíle, kým si nesadnú na ľad, aby si
oddýchli. Niečo pod nimi začne lomoziť. Kto je to, čo chce a prečo
má také zvláštne meno: ABYR?
Aké tajomstvá sa skrývajú v čiernych hlbinách jazera, kde žijú prí
šery s obrovskými čeľusťami? Čo hrozí krave a prasiatku? Čo ak
majú príšery problémy a potrebujú pomoc? Budú mať naši hrdino
via dosť odvahy a čo zvíťazí? Statočnosť a priateľstvo alebo strach?
Nádherný príbeh o úprimnom priateľstve nám dáva lekciu empa
tie, prečo je súcit a ochota pomáhať druhým taká dôležitá. Odváž
ni a priateľskí hrdinovia Adelka a Félix naučia deti nebáť sa ľudí,
ktorí sú iní, a toho, že naše jazyky môžu byť odlišné. Ich svet je plný
snov, objavov a nápadov.
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Ježko Ignác Mentolka sa
už-už ukladá do postieľky,
vtom však začuje zvláštne
bublanie. Vydá sa teda za
čudným zvukom, ktorý ho
privedie až k ná
mesač
né
mu slonovi Antonovi – ocitol sa totiž v nádrži s tuleňmi. Problémy so
spánkom však nemá len on, ale aj mravčiar Edo, dokonca i leňoch
Laco... Iba riaditeľ zoo Alfréd Verva spí ako drevo! Ignác chce síce
každému zvieratku pomôcť, no sám cíti, ako naňho dolieha únava.
Podarí sa mu zdriemnuť si aspoň na chvíľku?
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POKRAČOVANIE DETSKÉHO
PRÍBEHU SOVIČKA ELI

KLASICKÝ PRÍBEH
O BETLEHEMSKOM ZÁZRAKU

Georg Vollmer,
Pina Gertenbach

SOVIČKA ELI
A TAJOMSTVO
MESIACA
Preložila Silvia Ivanidesová

Čo sa stane, keď naši
kamaráti vnímajú niektoré
veci trochu inak?
Sovička Eli konečne nie je osa
melá. Našla si netopieriu ka
marátku Teu, s ktorou sa vese
lo hrajú v nočnom lese. V jeden
krásny večer si však všimnú,
odkiaľ prichádza žiara mesač
ného svitu. Vtedy obe zistia, že
i keď si vo veľa veciach dobre
rozumejú, v niečom sa zhodnúť nedokážu. „Mesiac svieti dolu na
oblohe!“ vykríkne Tea. „Nie, nemáš pravdu! Mám ho predsa nad
hlavou, takže svieti zhora,“ namieta Eli. Ešte chvíľu sa doťahujú, no
nedokážu sa vôbec dohodnúť. Rozhodnú sa teda poradiť s ďalšími
zvieratkami. Podarí sa im prísť na to, kde sa nachádza mesiačik?
Pokračovanie detského príbehu Sovička Eli chce mať kamaráta,
ktorý deťom ukáže, že i napriek odlišnostiam si k sebe priatelia do
kážu nájsť cestu, ak chcú.
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MALÝ PASTIERIK A PRVÉ VIANOCE
Preložila Barbora Al Zafari

Keď večer zháňal malý pastierik Dávid ovce z paše, zistil, že naj
menšia ovečka sa mu niekde zatúlala. Bol z toho veľmi smutný.
Zmocnili sa ho výčitky svedomia. Čo len bude robiť sama bez jeho
pomoci na betlehemskej lúke. V noci sa mu však prihovoril nebeský
posol s radostnou novinou, ktorá všetko zmenila... Dnešný deň
bude nakoniec dozaista nezabudnuteľný!
Príbeh, ktorý sprevádzajú utešené ilustrácie, citlivo a zrozumiteľne
priblíži detským čitateľom sviatočnú atmosféru Vianoc a tajomstvo
Ježišovho narodenia.
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ZÁBAVNÉ INTERAKTÍVNE
LEPORELÁ PRE NAJMENŠÍCH

Katarzyna Piętková,
Emilia Dziubaková

ROK V LESE:
VEVERIČKA
Preložil Alexander Horák

Vitajte v lese! Dnes spo
znáte veveričku. Dozviete
sa, aké má zvyky a načo
jej slúži huňatý chvost. Poďte sa s nami hrať. Treba jej pomôcť
nájsť potravu alebo schovať sa pred dažďom.
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Katarzyna Piętková,
Emilia Dziubaková

ROK V LESE:
JAZVEC
Preložil Alexander Horák

Vitajte v lese! Dnes sa
zoznámite s jazvecom.
Dozviete sa, kedy spí, čo
rád je a čo robí. Poďte sa
s nami zahrať. Jazveca
treba zobudiť, očistiť mu
srsť a pomôcť mu poupra
tovať. Leporelá zo série
Rok v lese pre najmenších
sú poučné a povzbudzujú predstavivosť. Nezabudnite, že v lese sa
nesmiete dotýkať divých zvierat ani ich nijako dráždiť!
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