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Ženský  
román Zápisník

Táňa Keleová-Vasilková
ZRKADLO

Helena s Vladom majú také... normálne 
manželstvo. Bez väčších konfliktov, ale 
aj bez potrebnej iskry, ktorá by mu dá
vala láskavosť a hrejivosť. Helenu to trá
pi, no nevie, čo s tým. Ako ich dlhoročný 
vzťah zmeniť? Ako prinavrátiť vášeň 
a oživiť lásku, ktorá sa pomaly, ale isto 
vytráca? A tak zatiaľ čo sa jej manžel vo 
voľnom čase venuje svojmu hobby, ona 
radšej blúdi po internete a sníva... o vše
ličom... Našťastie majú dcéru, ktorá im 
nevedomky nastaví zrkadlo. Podarí sa 
im ešte zachrániť vzťah, ktorý sa stáva 
mŕtvym?

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 trid
sať kníh a ich predaj dosiahol už takmer 1,44 milióna kusov. Záujem o jej príbehy 
neutícha ani po rokoch. Jej prvotina vyšla v náklade päťsto kusov, dnes sa z kaž
dej jej knihy predajú desaťtisíce výtlačkov. Získala množstvo ocenení a pravidel
ne sa zaraďuje medzi slovenské TOP autorky siete kníhkupectiev Panta Rhei.

Viac sa dozviete na adrese www.tanavasilkova.sk.

Táňa Keleová-Vasilková
MOJA ZÁHRADA

Na stránkach tohto zápisníka sa dočí
tate o obľúbených kvetinách najpredá
vanejšej slovenskej spisovateľky Táne 
KeleovejVasilkovej a o tom, ako sa o ne 
stará. Z tvorivej dielne autorky pochá
dzajú aj všetky fotografie zachytáva
júce farebnú krásu záhrady v jednotli
vých obdobiach roka. V zápisníku 
nájdete malé inšpirácie i pre svoju zá
hradku či balkón. Každá kvetina Táni 
pripomína niektorú z hrdiniek jej kníh – 
iste si ich rady pripomeniete.

SADA
ZRKADLO + MOJA ZÁHRADA

ZACHRÁNIA LÁSKU  
POCHOVANÚ STEREOTYPOM?

NA KAŽDEJ STRANE INÝ  
KVET, KTORÝ ROZŽIARI DEŇ

ŠPECIÁLNA
CENA ZA SADU

14,90€
UŠETRÍTE
AŽ 3,90€
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Populárno- 
-náučná 

literatúra

Redakčný poradca
Andrew Graham Dixon

UMENIE
Unikátny obrazový sprievodca

Vydajte sa na jedinečnú prehliadku 2 500 najvýznamnejších obra
zov a sôch sveta od jaskynných malieb až po moderné diela. Publi
kácia Umenie zostavená ako chronologický katalóg približuje vyše 
700 umelcov prostredníctvom hlavných míľnikov dejín umenia aj 
s ucelenými rozbormi kľúčových diel, aby vám uľahčila pochopiť 
predstavy umelcov a ich výtvarné postupy. Je to unikátna celosve
tová galéria – zrozumiteľná, smerodajná a vizuálne fascinujúca.

„UMENIE ZMÝVA Z DUŠE ŤAŽOBU 
KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.”
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Diár

Katarína Mikulíková
Hana Lasicová

OTECKOVNÍK

Milujete seriál Oteckovia a jeho hrdinov? Potom pre vás máme to 
pravé. Nový motivačný celoročný zápisník Oteckovník, bez ktorého 
sa nezaobíde žiaden fanúšik seriálu. Výborná pomôcka do bežné
ho života, ktorá poteší oko, urobí dobrú náladu a dá sa s ňou za
machrovať pred kamošmi. Ideálny do školskej tašky alebo kabelky 
a výborný darček pre fanúšikov, či už na Vianoce, narodeniny ale
bo len tak pre radosť.

DIÁR, KTORÝ POBAVÍ A POTEŠÍ 
KAŽDÉHO FANÚŠIKAPABLO PICASSO
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Biografia

Andrea Coddington 
Dominika Cibulková

TENIS JE MÔJ ŽIVOT

Dominika Cibulková otvorene hovorí 
o všetkých pádoch a potknutiach, vydre
tých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, 
ťažkých prehrách či životných križovat
kách. Priznáva svoju snahu o dokonalosť 
na tenisovom kurte, nervozitu, ktorá jej 
spôsobovala kŕče, depresiu, s ktorou bo
jovala takmer rok po dosiahnutí najväč
šieho úspechu v kariére, priznáva rodin
né problémy pre lásku.
Milujú ju ľudia na celom svete, ale stala sa aj terčom nenávistných 
komentárov. Jej úprimná biografia za ujme i tých, ktorí o tenise nič 
nevedia. Je najoceňovanejšia slovenská tenistka, ktorá bola najvyš
šie zo všetkých v svetovom tenisovom rebríčku a ako jediná doteraz 
sa prebojovala do finále grandslamu a stala sa majsterkou sveta. 
Úspech sa nerodil ľahko, v detstve jej nikto neveril a nebyť buldočej 
zaťatosti jej rodičov, húževnatosti a pracovitosti, ktorou od začiatku 
vynikala, možno by jej príbeh bol úplne iný. Stala sa z nej tenistka 
svetového formátu, a predsa stále rešpektuje autoritu a úspech pri
jíma s pokorou.

CESTA  
K VÍŤAZSTVU
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Auto- 
biografia

Marek Hamšík

NEAPOLSKÁ ODYSEA

Futbalista Marek Hamšík, rodák z Ban
skej Bystrice, dobyl taliansky Neapol. 
Jedenásť a pol roka (od júla 2007) pô
sobil v belasom drese tamojšieho prvo
ligového klubu SSC, kde sa vypracoval 
na kľúčového hráča. Za čias trénerov 
Beníteza a Sarriho bol kapitánom muž
stva. V tejto knihe sa vyznal z nadštan
dardnej vernosti klubu. A hoci od feb
ruára 2019 je už hráčom čínskeho 
klubu Talien Ifang, Neapol navždy zo
stane jeho láskou.
Futbal je Hamšíkov osud. Obetavosť 
rodičov a bezpodmienečná láska k lop
te od útleho veku ho vystrelili na drá
hu, ktorá vyvrcholila práve pôsobením v Neapole. Dlhoročný slo
venský reprezentant opisuje, ako vychádzal s bežnými obyvateľmi 
mesta, so spoluhráčmi, s kamarátmi a rodinou a spomína aj na ne
zabudnuteľné zápasy, góly, radosti aj sklamania veľkolepej etapy 
prežitej v meste, ktoré označuje za svoj druhý domov. 

ŽIVOT A ÚSPECHY  
FUTBALOVÉHO ESA

NAJOCEŇOVA
NEJŠIA SLOVEN
SKÁ TENISTKA 

A JEJ  OTVORENÉ 
 SVEDECTVO
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Severské 
krimi

Michael Hjorth  
Hans Rosenfeldt

VYŠŠIA SPRAVODLIVOSŤ

Policajný psychológ Sebastian Bergman 
sa pomaly vyrovnáva s myšlienkou, že 
jeho spolupráca s oddelením vrážd sa 
končí, a vracia sa k prednášaniu. Nie 
však nadlho. Bergmanova dcéra Vanja 
sa zamestná v Uppsale ako kriminalist
ka a pustí sa do vyšetrovania série zná
silnení. Prípady vyvolajú vlnu strachu, 
páchateľ napadá ženy odzadu, injek
čnou striekačkou im vpichne uspávaciu 
látku a na hlavu im navlečie vrece. Keď jednu z obetí nájdu mŕtvu, 
ukáže sa, že polícia nemá len do činenia so sériovým násilníkom, ale 
aj s vrahom. K prípadu povolajú Sebastiana Bergmana a ten sa spolu 
s kolegami, rozhodenými vlastnými problémami a spormi, púšťa 
do vyšetrovania. Indície naznačujú, že páchateľ si obete nevyberá ná
hodne. Čo ich však spája? A prečo je viacerým proti srsti, aby pravda 
vyšla najavo?

ZVRÁTENÁ HRA 
O PREŽITIE

Od autora v sérii vyšlo:

KTO JE BEZ VINY... NECH PREHOVORÍ
Michael Hjorth sa narodil roku 1963 
vo švédskom meste Visby. Patrí k najuzná-
vanejším škandinávskym scenáristom a pro- 
ducentom a je zakladateľom produkčnej 
spoločnosti TreVänner.

Hans Rosenfeldt sa narodil roku 
1964 v Boråse. Kým sa začal v roku 1992 
venovať písaniu pre televíziu, pracoval ako 
chovateľ tuleňov, učiteľ a herec. Napísal 
scenáre k vyše dvadsiatke seriálov.

Policajný psychológ Sebastian Bergman sa 
pomaly vyrovnáva s myšlienkou, že jeho 
spolupráca s oddelením vrážd sa končí,          
a vracia sa k prednášaniu. Nie však nadlho.
Bergmanova dcéra Vanja sa zamestná v Uppsa-
le ako kriminalistka a pustí sa do vyšetrovania 
série znásilnení. Prípady vyvolajú vlnu 
strachu, páchateľ napadá ženy odzadu, 
injekčnou striekačkou im vpichne uspávaciu 
látku a na hlavu im navlečie vrece. Keď 
jednu z obetí nájdu mŕtvu, ukáže sa, že 
polícia nemá do činenia len so sériovým 
násilníkom, ale aj s vrahom. K prípadu 
povolajú Sebastiana Bergmana a ten sa spolu 
s kolegami, utápajúcimi sa vo vlastných 
problémoch a sporoch, púšťa do vyšetrovania. 
Indície naznačujú, že páchateľ si obete 
nevyberá náhodne. Čo ich však spája?          
A prečo je viacerým proti srsti, aby pravda 
vyšla najavo? 
Vyššia spravodlivosť je šiestym pokračovaním 
úspešnej série o policajnom psychológovi 
Sebastianovi Bergmanovi a jeho tíme             
z Riksmordu. 

Klara nemala potuchy, ako dlho útok trval, možno niekoľko sekúnd, 
hoci jej sa zdalo, že to trvalo celú večnosť, kým útočník začal cúvať, 
otočil sa, rozbehol sa k východu a zabočil doľava na ulicu Ångkvarnsgatan.
Klara sa ani nepohla. Chrapľavo dychčala. Hlavou jej prebleslo, že 
kričala ako nepríčetná a pravdepodobne si to odniesli jej hlasivky. Od 
totálneho vysilenia sa zosunula na zem. Necítila chlad ani vlhkosť, 
ktoré jej nemilosrdne prenikali cez nohavice. Jej hlasné chrapčanie sa 
zmenilo na tiché stonanie. Prázdny pohľad upierala kamsi pred seba. 
Zrak jej padol na malý dlhý predmet na asfalte vedľa auta. 
Injekčná striekačka s akousi tekutinou.
Mala ju uspať.
Uspať, aby ju mohli znásilniť. VYŠŠIA SPRAVODLIVOSŤ

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt

Mi
ch

ae
l H

jo
rt

h 
& 

Ha
ns

 R
os

en
fe

ld
t

VY
ŠŠ

IA 
SP

RA
VO

DL
IVO

SŤ
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Non-fiction

Andrew Hogan  
Douglas Century

LOV NA EL CHAPA

V roku 2006 zamieril čerstvý absolvent 
akadémie Národného úradu pre kon
trolu obchodu s drogami (DEA), Andrew 
Hogan, do Arizony. Vzápätí sa ocitol vo 
víre života agenta v utajení. Vtedy ešte 
netušil, že sa dostane na stopu Guzmá
na, hlavy sinalojského kartelu, miliar
dára na zozname boháčov časopisu 
Forbes a verejného nepriateľa číslo 
 jeden v Spojených štátoch. Ak chcel  
El Chapa dostať, musel sa s manželkou a dvoma malými synmi 
 presťahovať do Mexika. V tom čase na juh od amerických hraníc 
 prekvitalo ná silie a boje o kľúčové pašerácke body si vyžiadali tisíce 
mŕtvych.  Hogan sa pokúšal o nemožné. Musel sa infiltrovať do  
El Chapovej sofistikovanej komunikačnej štruktúry, odhaliť rafinova
ne zamaskovanú sieť úkrytov a nahnať šéfa drogového kartelu 
do rúk spravodlivosti. Kniha Lov na El Chapa nám poskytuje pohľad 
do najsofistikovanejšej a najnebezpečnejšej protidrogovej operácie 
v dejinách, ktorá vyústila do zatknutia legendárneho narkobaróna, 
roky unika júceho pred zákonom.

V júli 2019 bol narkobarón El Chapo odsúdený na doživotie.

BOJ S DROGOVOU 
MAFIOU
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Spoločenský 
román

Annette Hessová

PROCES

Frankfurt 1963.
Eva Bruhnsová, vyškolená tlmočníčka 
a mladšia dcéra majiteľov reštaurá 
cie Nemecký dom, sa chystá zasnúbiť 
s priateľom Jürgenom. Počas slávnost
ného obeda ju nečakane zavolajú na vý
sluch svedka, Poliaka, ktorý má vypove
dať v blížiacom sa procese s dôstojníkmi 
SS v koncentračnom tábore Osvienčim. 
Vydesene berie na vedomie obsah výpo
vede, opísané strašné udalosti však ne
vie zaradiť. Povojnová nemecká spoločnosť nemá záujem priznať 
pravdu o režime v tábore. „Nechaj minulosť minulosťou, Eva. To 
bude najlepšie, ver mi,“ radí matka svojej dcére.
O pripravovanom procese píšu vo všetkých novinách. Eva sa chce 
o tom pozhovárať s rodičmi, ale Edith a Ludwig Bruhnsovci sa 
zdráhajú. Neželajú si, aby ich dcéra na procese tlmočila, proti je aj 
snúbenec Jürgen. Eva sa však riadi svojimi pocitmi a rodine sa vzo
prie. Počas nasledujúcich týždňov sa jej otvárajú dvere do iného 
sveta, stretáva sudcov, obžalovaných a najmä bývalých väzňov, 
ktorým prepožičiava svoj hlas.
Netuší, že proces storočia definitívne zmení nielen krajinu, v ktorej 
žije, ale aj jej život.
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Spoločenský 
román

Jozef Leikert

UKRADNUTÁ MLADOSŤ

Do začiatku druhej svetovej vojny sa 
nestalo, že by niekto násilím zatvoril 
vysoké školy. Urobil to až Adolf Hitler, 
ktorý 17. novembra 1939 prikázal za
tvoriť české vysoké školy, prepadnúť vy
sokoškolské internáty a 1 200 študen
tov odvliecť do koncentračného tábora, 
odkiaľ sa ani jeden z nich nemal vrátiť. 
Dôvod bol jednoduchý – chcel zlikvido
vať budúcu inteligenciu. Kniha Ukrad-
nutá mladosť zachytáva osudy študen
tov trpiacich v koncentračnom tábore 
Sachsenhausen. Autor navštívil všet
kých žijúcich pamätníkov a podľa ich 
výpovedí napísal strhujúce dielo. Sym
bolické je, že študentská manifestácia k 50. výročiu týchto smut
ných udalostí, ktorá sa uskutočnila 17. novembra 1989 v Prahe, 
odštartovala politické zmeny v Československu.

JOZEF LEIKERT je v súčasnosti univerzitným profesorom na Pedagogickej fa
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako historik a spisovateľ literatúry 
faktu sa vyše tridsať rokov zaoberá obdobím súvisiacim so 17. novembrom 
1939. O týchto historických udalostiach napísal sedem kníh. Odborná verej
nosť, literárni kritici i čitatelia knihy dobre prijali a autor za ne získal viacero 
domácich a zahraničných ocenení. Píše aj básne, zbierky poézie mu vyšli v štr
nástich krajinách, napríklad v USA, Kanade, vo Švédsku, v Rusku, Rakúsku, 
Poľsku či v Maďarsku.

17. NOVEMBER  
DEŇ, KTORÝ ZMENIL ŽIVOTY
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Spoločenský 
román

Delphine de Vigan

SLOVÁ VĎAKY

Úspešná francúzska prozaička (1966) 
vo svojej knihe opäť otvára Pandorinu 
skrinku našej doby: starnutie vo svete 
nesúcom v génoch skúsenosť z globál
nych katastrof, ktoré pripravili Európa
nov o ich ľudskú autenticitu.
Hrdinkou novely je žena v zlomovej 
situ ácii: bývalá jazyková korektorka 
Miška stráca kontrolu nad svojím živo
tom, ale súčasne aj nad slovami. Na
priek všetkému toto niekdajšie židov
ské dievčatko pokračuje v celoživotnom 
pátraní po oso bách, ktoré ju pred rok
mi nezištne zachránili pred holokaus
tom. Chce sa im poďakovať za ich šľa
chetný čin, ktorým riskovali vlastné životy.
Autorkino vnímanie konfúznej zložitosti miléniového sveta sa pre
náša najmä do dialógov v domove pre starých postihnutých ľudí, 
ktoré starenka vedie s dvoma blízkymi ľuďmi. S Máriou, sirotou, 
ktorej sa ujala po smrti asociálnej matky, a Jérômom, logopédom 
usilujúcim sa zmierniť následky jej postupujúcej stareckej demen
cie. Práve túto situáciu autorka využije nielen na zachytenie mentál
ne zložitého stavu citlivej ženy na hranici života a smrti, ale aj na 
načrtnutie sociálnych a morálnych problémov storočia.
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Spoločenský 
román

Liane Moriartyová

DEVÄŤ NEZNÁMYCH

Deväť ľudí sa stretne v kúpeľoch. Nie
ktorí prišli, aby schudli, iní sa chcú zno
va naštartovať, ďalší sú tam z dôvodov, 
ktoré nechcú priznať ani sami sebe. Ve
dia, že aj popri všetkom luxuse, roz
maznávaní a meditácii budú musieť 
tvrdo pracovať. Ale nikto z nich si nedo
kázal predstaviť, aké náročné budú naj
bližšie dni. Rozvedená Frances Weltyová, 
v lepších časoch autorka bestsellerov, 
príde do Tranquillum Housu s boľavým 
chrbtom, so zlomeným srdcom a s bo
lestivou rankou od papiera. Kúpeľní 
hostia ju okamžite upútajú. Väčšina 
z nich na prvý pohľad nevyzerá, že po
trebuje zdravotnú starostlivosť. Ale najväčšmi ju fascinuje Maša, 
zvláštna, charizmatická riaditeľka kúpeľov, v ktorých sa však začnú 
diať akési záhadné udalosti. Má táto žena odpovede na otázky, 
po ktorých Frances pátra? Treba odvrhnúť pochybnosti a oddať sa 
všetkému, čo sa tu ponúka, alebo radšej utiecť, kým sa dá?
Zakrátko si túto otázku kladú všetci klienti v Tranquillum House.
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KOMU DÔVEROVAŤ?  
A DOKÁŽE EŠTE UJSŤ?

Od autorky vyšlo:

Od autorky vyšlo:
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Triler

Robin Cook

PANDÉMIA

V newyorskom metre náhle odpadne 
zdanlivo zdravá mladá žena a krátko 
po prevoze do nemocnice zomrie. Ostrie
ľanému súdnemu lekárovi Jackovi Sta
pletonovi jej prípad pripomenie pandé
miu chrípky z roku 1918. Obáva sa, že 
desivá nákaza sa na svoje sté výročie zo
pakuje. Jack niekoľko hodín po úmrtí 
ženy vykoná pitvu a objaví ohromujúce 
anomálie: transplantovali jej srdce a jej 
DNA sa zhoduje s DNA transplantova
ného orgánu, hoci čosi také je mimoriadne nepravdepodobné.
Fakty nezodpovedajú chrípke, ale Jack sa musí pustiť do pretekov 
s časom, aby ženu identifikoval a zistil, aký vírus mohol napáchať 
toľké škody. Táto úloha sa stane ešte naliehavejšou, keď rovnako 
rýchlo skonajú ďalší dvaja ľudia. Nič však nie je jasné až dovtedy, 
kým pri pátraní ne vkročí do fascinujúcej ríše CRISPR/Cas9, bio
technologickej metódy na úpravu génov, ktorá nedávno zaujala 
lekársku komunitu a upútala pozornosť jej najmenej etických čle
nov. Jack sa podujme na nebezpečný krok a votrie sa na odvrátenú 
stranu trhu s transplantovanými orgánmi...
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PRETEKY S ČASOM 
SA ZAČALI
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Detektívka

Václav Neuer

PREKLIATE DEDIČSTVO

V starom byte hneď vedľa železničnej 
trate zahajujú kriminalisti pod vedením 
vrchného inšpektora Petra Ledeckého 
vyšetrovanie vraždy. Ich rady v predvia
nočnom čase decimuje epidémia chríp
ky, ktorá pripúta vrchného komisára Le
deckého pevne na stoličku, a tak sa 
popri zastupovaní svojho chorého šéfa 
nevie plne venovať pátraniu. Na prvý 
pohľad to neprekáža, veď všímaví suse
dia poskytnú dostatok dôveryhodných 
svedectiev. Ohraničený svet zberateľov bankoviek vydá svojho po
dozrivého a poskytnuté dôkazy ho presvedčivo usvedčujú. Navyše 
o jeho vine svedčí aj detektor lži! Je to však naozaj tak? Sedí vrah 
za mrežami väznice alebo behá na slobode?

MÔŽU DÔKAZY 
KLAMAŤ?

Od autora v sérii vyšlo:

PIATA KNIHA  
VÁCLAVA  
NEUERA
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Horor

Stephen King

CYNTORYN ZVIERATIEK

Doktor Louis Creed dostane nové za
mestnanie a presťahuje sa s rodinou zo 
zadymeného Chicaga do idylického vi
dieckeho mesta Ludlow v Maine. Starý, 
ale pohodlný dom poskytuje dostatočný 
priestor na to, aby sa v ňom rodina cíti
la dobre a deti vyrastali v bezpečí upro
stred mainskej prírody. Začiatok nového 
života sa však zdá až priveľmi dobrý 
na to, aby bol skutočný. Napriek navo
nok pokojnej atmosfére je v Ludlowe 
čosi temné a nebezpečné. Nákladné autá na ceste priamo pred 
Creedovým krásnym starým domom jazdia akosi prirýchlo. Dôka
zom toho je provizórny cintorín v neďalekom lese, kde celé generá
cie detí pochovávajú svojich zvieracích miláčikov. Smutné miesto, 
ale bezpečné. Celkom isto bezpečné. Nie také, čo vám preniká 
do snov, budí vás a vy sa od strachu a zlej predtuchy potíte...
Louis zachytáva rozličné varovania. Niektoré sú celkom reálne, iné 
akoby z hlbín jeho vlastných nočných mor. Podľa nich by nemal 
prekročiť hranice tohto malého cintorína, hoci ho láka zvodnými 
sľubmi a bezbožnými pokušeniami. Skrýva sa tam desivá pravda 
– omnoho desivejšia než smrť sama a oveľa mocnejšia. Louis 
prichádza na to, že niekedy je lepšie byť mŕtvy...
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NEKONEČNÁ  
NOČNÁ MORA
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DESIVEJŠIA 
PRAVDA NEŽ 
SMRŤ SAMA

17 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2019

Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6922-4
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Detektívka

Dominic Nolan

MINULÝ ŽIVOT

Detektívka Abigail Boone je nezvestná 
štyri dni, keď ju konečne nájdu, zmä
tenú a zranenú. Trpí stratou pamäti 
a pre zúfalého manžela a syna je zrazu 
úplne cu dzia. Stráca sa vo vlastnom 
 živote a nenachádza žiadnu stopu, kto
rá by aspoň naznačila, kto ju uniesol 
a prečo sa ocitla v špinavej miest nosti 
s mŕtvym dievčaťom. Ako najlogickejší 
krok sa jej javí návrat k prípadu, ktorý 
riešila pred svojím únosom: k čudnému 
zmiznutiu mladej Sarah Stillovej.
Boone odmieta rodinu, na polícii už ne
pracuje, ale naďalej sleduje stopu, kto
rá ešte nevychladla. Pritom spoznáva 
ľudskú krutosť v najhoršej podobe.

DOMINIC NOLAN vyrastal v severnom Londýne. Vystriedal rôzne práce, od 
operátora v call centre až po vyšetrovateľa sprenevier. Potom napísal svoj prvý 
román Minulý život o detek tívke, ktorá stratila pamäť a nevie sa zaradiť do nor
málneho života.
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ĽUDSKÁ KRUTOSŤ  
V TEJ NAJHORŠEJ PODOBE
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Historický 
román

Mariana Čengel Solčanská

JÁNOŠÍK

Šokujúco brutálny príbeh zločinca Juraja 
Jánošíka odohrávajúci sa v posledných 
desaťročiach stavovských povstaní na 
území Uhorska je úplne zbavený roman
tizujúceho pátosu a ukazuje jeho osobnú 
tragédiu na pozadí krvavých udalostí 
konca 17. a začiatku 18. storočia.
Jánošík, Rákócziho pešiak, súčasť jeho 
divokej soldatesky zloženej zo sedliakov 
a čvargy bez domova, naučený zabíjať, 
znásilňovať a mučiť, sa po rozpade pov
staleckej armády mení na lesného tvora 
živiaceho sa zločinom. Jeho zatvrdnuté 
srdce trápené dávnym tajomstvom sa 
začne premieňať až v okamihu, keď sa 
neodvratne priblíži koniec. Až Jadviga, krčmárova dcéra, vyplní Juri
šovu pálčivú prázdnotu a dá jeho zbytočnej existencii zmysel.
Zbojník Jánošík netvorí dejiny, dejiny ho obklopujú. Majú podobu 
kniežaťa Rákocziho, generála Mikuláša Bercsényiho, cisára Leopol
da, veľkého vojvodcu Eugena Savojského, encyklopedistu Mateja 
Bela a podobu chlapca, ktorý sa o mnoho rokov neskôr stane lietajú
cim Cypriánom.
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ŠOKUJÚCA PRAVDA  
O NÁRODNOM HRDINOVI

Od autorky vyšlo:
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Triler

Rachel Abbottová

KDE SA ZAČÍNA  
NENÁVISŤ

Mark a Evie prežili búrlivý milostný ro
mánik. Evie vrátila Marka do života 
po náhlej smrti jeho prvej manželky. 
Markova sestra Cleo vie, že by sa mala 
kvôli bratovi tešiť, ale na Evie sa jej nie
čo nezdá... alebo len žiarli, že už nie je 
v jeho živote na prvom mieste?
Evie sa nasťahuje do Markovho krásne
ho domu na útese priamo nad morom 
a čoskoro porodí krásnu dcérku. Akosi 
pričasto sa jej však stávajú nehody v domácnosti. Tvrdí, že je len 
nešikovná, ale jej priatelia sa o ňu čoraz väčšmi boja. Mohol by jej 
zranenia spôsobovať Mark?
Seržantku Stephanie Kingovú raz v noci zavolajú do domu na úte
se a tam nájde dve prepletené telá v zakrvavených posteľných pri
krývkach. Kde sa začína vražda? Keď vrah zdvihne nôž, pripravený 
zasadiť ním smrtiaci úder, alebo predtým, pri prvej myšlienke 
na násilie? Kam až siahajú korene nenávisti a pomsty? Keď sa obvi
nená  postaví pred súd, porota musí nájsť odpoveď na otázku, či 
vraždu možno za istých okolností obhájiť.
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DÁ SA VRAŽDA 
OSPRAVEDLNIŤ?

Kde zacina prebal k1.indd   1 04/09/19   11:42

KAM  
AŽ SIAHAJÚ 

KORENE 
NENÁVISTI 
A POMSTY?
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Historická 
romanca

Lisa Kleypasová

SKROTENÝ BÚRLIVÁK

Krásna mladá vdova Phoebe, lady Cla
rová, nikdy nestretla Westa Ravenela, 
ale s istotou vie, že je drzý a skazený. 
Ešte ako chlapec v internátnej škole 
zničil život jej manželovi a to mu nemie
ni odpustiť. No keď sa s dvomi malými 
synmi zúčastní na rodinnej svadbe, 
stretne tam neznámeho muža, ktorý ju 
neodolateľne priťahuje. Potom sa jej 
predstaví a nie je to nik iný ako nenávi
dený West Ravenel.
West je muž s poškvrnenou minulos
ťou, čo sa nedá odvrátiť ani ospravedl
niť, ale na toto obdobie svojho života 
už nie je hrdý. Od chvíle, ako sa zozná
mi s Phoebe, ho pohltí neznáma vášeň. Na druhej strane si uvedo
muje, že žena s postavením ako ona nie je preňho. Lenže Phoebe 
sa nespráva ako aristokratka a rozhodne sa Westa zviesť. Prekoná 
ich obojstranná náklonnosť, ktorá postupne prepukne, všetky pre
kážky v budúcnosti? To vedia len oni dvaja.
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OBĽÚBENÁ AUTORKA  
ROMANCÍ JE SPÄŤ!

Od autorky vyšlo:

Krížovky

KRÍŽOVKY  
NA RELAX

VÝROKY SLÁVNYCH   
O VÍNACH | HUMOR

Švédske krížovky

228 krížoviek
232 strán

Kniha švédskych krížoviek ponúka lúštiteľom zábavu a poučenie 
na voľné chvíle. V tajničkách sa okrem výrokov známych osobností 
ukrývajú aj informácie o európskych  vínach, hubách, ale aj o slo
venských hradoch a zámkoch.

RELAXUJTE S KRÍŽOVKAMI 
 KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK
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Flóra

Cesta k vlastnému viniču

1. krok – prehľad Na začiatku kapitoly nájdete prehľad 
všetkého dôležitého. Odkazy vás dovedú k podrobnejším 
informáciám.

2. krok – prax Uzavreté dvojstrany ponúkajú ďalšie in
formácie na danú tému. Buď budete odtiaľto čítať ďalej, 
alebo sa vrátite späť na prehľad, aby ste si zvolili ďalšiu 
tému.

3. krok – extra To by vás mohlo tiež zaujímať, pretože tu 
nájdete témy, ktoré rozširujú základné poznatky. Tieto 
strany nie sú povinné, ale zvyšujú zvedavosť a chuť získať 
viac informácií.

VINIČ  
V ZÁHRADE

PESTOVANIE
OCHRANA 
ZBER

STAŇTE SA EXPERTOM NA VINIČ 
RÝCHLO A JEDNODUCHO!
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Životný 
štýl

Dr. Sarah Brewerová, Juliette Kellowová

JEDZ LEPŠIE, ŽI DLHŠIE

Zaujímalo vás niekedy, čo sa deje vo vašom tele so zvyšujúcim sa 
vekom? Naozaj môžete lepšie jesť, aby ste porazili rakovinu alebo 
predišli srdcovým chorobám? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vám 
poskytne odpovede nový prístup k potravinám pre budúcu ochranu 
vášho života. Preskúmajte 10 základných princípov pre dlhý a zdra
vý život, postavených na základe dôkazov dlho žijúcich komunít 
na celom svete. Zistite, ktoré potraviny sú pre dlhý život „zázračné“ 
alebo patria k „superpotravinám“, a prečo získali tento status. Prečí
tajte si, ako starnutie ovplyvňuje vaše telo, a získajte riešenia súvi
siace s potravinami, ktoré obmedzia riziko vzniku určitých chorôb 
a znížia prejavy a následky iných.

OBJAVTE TAJOMSTVO ZDRAVIA 
A DLHOVEKOSTI
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Populárno- 
-náučná 

literatúra
Zápisník

Frank Hecker

SPOZNAJ ZVIERATÁ 
PODĽA STÔP
75 zvieracích stôp  
v skutočnej veľkosti

Keď do prírody vkročí človek, 
zvieratá väčšinou utekajú 
do úkrytu. Pozorný bádateľ však 
nájde ich stopy všade. Stačí 
vedieť, ako a kde hľadať. Tento 
knižný sprievodca prírodou 
po prvýkrát zobrazuje všetky 
stopy zvierat v skutočnej veľkosti.

– 65 zvierat vo voľnej prírode – na poli, v lese, na lúke 
– Krátky opis zvierat vrátane miesta výskytu
– Doplnkové informácie a veľa cenných poznatkov o zvieratách
– Extra: Vývržky, stopy po ohryze, trus a otery na stromoch

Praktický sprievodca pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o tajupl
nom živote zvierat vo voľnej prírode.

POKLADY  
NAŠEJ RODINY

Zápisník  
najlepších receptov

Každá rodina má svoju jedi
nečnú zbierku receptov tých 
najchutnejších jedál, zákuskov 
i koláčov, ktoré kedysi vedela 
s veľkou láskou pripraviť ma ma 
či stará mama. Patria k naj
vzácnejším rodinným pokladom, 
pretože sa spájajú s nezabud
nuteľnými chvíľami a krásnymi 
spomienkami. Časom k nim 
pribúdajú recepty od kolegýň, 
priateliek, susediek či z kníh 
a časopisov, ktoré vašim blíz
kym tak chutia, že sa okamžite zaradia na najvyššie priečky 
v rebríčku obľúbených jedál. Nemusíte si ich písať na papieriky, 
môžete si ich zapisovať rovno do svojho vzácneho zápisníka. Bude
te mať istotu, že sa vám už nikdy nestratia. A navyše, vytvoríte si 
vlastnú kuchársku knihu tých najlepších receptov svojej rodiny, 
ktoré budete mať vždy poruke. Potom už len postačí opásať si zás
teru a pustiť sa do varenia či do pečenia. Prajeme vám tie najchut
nejšie kulinárske zážitky!

ZVIERACIA RÍŠA  
Z INEJ PERSPEKTÍVY

ZBIERKA RECEPTOV,  
KTORÉ SI CHCETE UCHOVAŤ
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A SLOVENČINA UŽ VIAC 
NEBUDE PROBLÉM!

PRECVIČ SI GRAMATIKU 
RÝCHLO A HRAVO!

Renáta Somorová

KRÁTKE  
CVIČENIA A ÚLOHY  
ZO SLOVENČINY

Publikácie s názvom Krátke 
cvičenia a úlohy zo slovenči-
ny pre základné škôly obsa
hujú množstvo praktických 
úloh na precvičovanie pravo
pisu, slovnej zásoby a tvaro
slovia pre všetkých žiakov, 
ktorí si chcú upevniť učivo  
zo slovenského jazyka. 

Testy v závere pracovných 
zošitov umožnia žiakom 
 preveriť si nadobudnuté 
 vedomosti. 

Správne riešenia úloh sú 
uvedené na konci publikácií.

Spracované sú v súlade 
s inovovaným Štátnym 
 vzdelávacím programom.

Terézia Lampartová

PÄŤMINÚTOVKY 
ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA

Zbierka krátkych cvičení 
a úloh na päť minút pomôže 
žiakom 7. až 9. ročníka pri 
precvičovaní gramatických 
a pravopisných javov, ktoré 
im robia najväčšie problémy. 
Úlohy sú zoradené do tema
tických celkov, tak ako sa 
preberajú v škole.

Renáta Somorová

CHYSTÁME SA NA 
STREDNÚ ŠKOLU – 
SLOVENČINA

Učebnica obsahuje množ
stvo praktických úloh na pre
cvičovanie pravopisu, slovnej 
zásoby a tvaroslovia pre 
všetkých žiakov deviateho 
ročníka, ktorí sa pripravujú 
na prijímacie skúšky na 
stredné školy a gymnáziá. 
Pracovný zošit však môže 
slúžiť aj žiakom iných roční
kov, ktorí si chcú zopakovať 
a upevniť učivo.

Učebnica

Učebnica

Učebnica

Učebnica

Pre 7. ročník  
základných škôl
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ŽIVOT OUTSIDERA 
NA STREDNEJ ŠKOLE

UDRŽÍŠ TAJOMSTVO,  
AJ KEĎ JE TEMNÉ A HROZIVÉ?

Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6881-4
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6930-9
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Young
adult

Preston Norton

NEANDERTÁLEC OTVÁRA 
DVERE DO NEZNÁMA

Cliff Hubbard je obrovská nula. Doslo
va a do písmena. Pochádza z biednych 
po merov, s rodičmi žije v obytnom prí
vese, v škole ho prezývajú Neandertá
lec, pretože meria takmer dva metre 
a váži sto dvadsaťpäť kíl, a od bratovej 
samovraždy to ide s jeho životom dolu 
vodou. Cliff z celej duše nenávidí naj
väčšieho machra v škole Árona Zim
mermana. Áron je pekný, obľúbený 
a hráva futbal. Táto školská hviezda 
však utrpí ťažký úraz a po návrate z ne
mocnie tvrdí, že mal zážitok na prahu 
smrti. Kým bol v bezvedomí, ukázal sa 
mu Boh a dal mu zoznam úloh, ktoré treba splniť, aby sa ich stred
ná škola stala príjemnejším miestom. Absurdné tvrdenie Áron ko
runuje ďalším, ešte absurdnejším: Boh mu vraj povedal, že s plne
ním zoznamu mu pomôže jedine Neandertálec.
Cliff na svoje vlastné prekvapenie sú hlasí a spoločne s Áronom sa 
pustia do plnenia jednotlivých úloh. Prvý raz od bratovej smrti sa 
Cliff necíti odstrčený, no náprava pomerov v škole nie je taká ľah
ká, ako si s Áronom predstavovali...

Karen M. McManusová

NECHAJ SI TO PRE SEBA

Echo Ridge je malé mesto. Ellery v ňom 
nežila, no dobre ho pozná. Pochá dzala 
odtiaľ jej teta, ktorá ako sedemnásť
ročná zmizla bez stopy. O pár rokov 
nato sa zas mestečko zviditeľnilo vraž
dou kráľovnej stredoškolského plesu. 
Dievča našli mŕtve v miestnom straši
del nom zábavnom parku. Ellery sa má 
teraz pre nečakané problémy nasťaho
vať do Echo Ridge k starej mame a vô
bec ju to neteší.
Malebné mesto skrýva plno tajom stiev. 
Školský rok sa poriadne nezačal a nie
kto už vyhlásil lov na kandidátky na 
kráľovnú plesu. Vyhráža sa zopakova
ním hrôz spred piatich rokov. Ako na potvrdenie hrozby zmizne ďal
šie dievča.
Ellery dobre vie, čo znamená mať tajomstvo. Má ho jej mama aj 
stará mama. A čím dlhšie býva v Echo Ridge, tým viac zisťuje, že 
všetci niečo skrývajú a nie každý udrží jazyk za zubami. V meste 
však platí jedno: najbezpečnejšie je nechať si tajomstvo pre seba.
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Od autorky vyšlo:



TÚTO ZOHRATÚ DVOJICU  
NIČ NEZASTAVÍ! ALEBO?

Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-7031-2
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 9 rokov
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V sérii vyšlo:

Jory John 
Mac Barnett
ilustrácie Kevin Cornell

MILES A NILES
POSLEDNÝ SMIECH

Miles a Niles sú v poslednom roč
níku Drichmanskej akadémie prí
rodných vied a literatúry a Ne
bezpečná dvojka má jediný sen: 
kolosálny fór. Niečo, čo v škole za
nechá stopu naveky. Pre takých 
dvoch odborníkov by to mala byt’ 
hračka.
Lenže na ich hladkej ceste sa zra
zu zjavia hrbole, keď zistia, že no
vým hlavným školským inšpek
torom nie je nikto iný ako otec 
riaditeľa Barkina Bertrand, ich úhlavný nepriateľ. Teraz, keď sa bý
valý riaditeľ Barkin stal úradujúcim hlavným inšpektorom Barki
nom, jeho prvoradým cieľom je uskutočniť dávno sľubovanú po
mstu Nebezpečnej dvojke. Veselé finále vtipnej série autorov Maca 
Barnetta a Joryho Johna raz a navždy rozhodne, kto sa bude smiať 
naposledy – či bystrý um, alebo silné päste.
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ODHAĽ TAJOMNÚ  
ROZPRÁVAČKU PRÍBEHU

Pre deti  
od 9 rokov

Zuzana Štelbaská, Tina Minorová

KDE SÚ VČELY?

Tento vzrušujúci príbeh sa odohrá pred vašimi očami ako na filmo
vom plátne. Začne sa v momente, keď Eva utečie z domu, pričom 
jej kroky budete sledovať spolu s utajenou rozprávačkou. Semtam 
vám vyšle o sebe signály, niekedy ponúkne vtipné komentáre alebo 
vás nečakane prekvapí rôznymi otázkami. Kto teda príbeh rozprá
va a prečo sa až do konca chce pohrávať s vašou zvedavosťou? Ani 
Eva nechápe. To, čo sa stalo jej, by sa mohlo stať hocikomu. Vyne
chali sme niečo? Aha! Čo s tým všetkým vlastne majú tie včely?
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DOMASEDI, TRASTE SA!
SO ŽOFKOU SA NEBUDETE  
NUDIŤ

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6923-1
Formát: 140 × 192 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
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Agnieszka Tyszková

ŽOFKA  
Z MAČACEJ ULICE: 
NA STOPE
Ahojte! To som zasa ja, Žofka 
z Mačacej ulice. Sedím si ako 
vždy na mojom obľúbenom 
strome v našej záhrade, v kto
rej už cítiť prichádzajúcu je
seň. Veru nevyzerá to zle – žlt
núce lístie a tráva... a nad 
hlavou sa mi hompáľa zopár 
červených jabĺk. Príchod jese
ne by bol celkom pekný, keby 
sa neblížil aj nový školský rok, 
ktorý v tom čase hrozí ako 
blesk z jasného neba. Hoci 
platí, že školský OTROK (a s ním drina) musí nevyhnutne prísť, aj 
tak je to šok. Prinajmenšom pre mňa. Trochu je mi ľúto za dlhými 
večermi a ránami, za pitím kakaa a pozeraním z okna, počúvaním 
svrčkov na terase a počítaním hviezd. Teraz sa život zúžil iba 
na školu a dom. No dobre... viem, že trošku preháňam, ale mám 
na to právo…

Od autorky vyšlo:
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ATLAS ZVIERAT,  
AKÝ TU EŠTE NEBOL!

Pre deti  
od 7 rokov

Nikola Kucharská

ATLAS VYHYNUTÝCH ZVIERAT

Prečo vyhynul šabľozubý tiger a vták dodo? Čím sa zaoberá pa
leontológia? V ktorých prírodovedných múzeách majú najzaujíma
vejšie zbierky? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vám odpovie nová 
kniha Nikoly Kucharskej. Ilustrovaný sprievodca dejinami života 
na našej planéte nádherným spôsobom približuje svet vyhynutých 
zvierat. Stretnete sa tu s pravekými obojživelníkmi, plazmi, vtákmi, 
cicavcami či hmyzom a dozviete sa, do akej miery je za ich osud 
zodpovedný človek.
Spoznajte tajomstvá zvierat, ktoré sú nenávratne preč...
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ČO MAL HOLUB LUBO  
ZA LUBOM

Pre deti  
od 6 rokov

Ivona Ďuričová 
Hedviga Gutierrez

VTÁČIE DOBRODRUŽSTVÁ

Som Lubo. Teší ma, že sa chcete so mnou zoznámiť. Porozprávam 
vám príhody zo svojho holubieho života. Napríklad o svojich sta
rých domácich i nových kamarátoch, ktorých som spoznal počas 
svojich prvých pretekov. Tu sa viac napísať nezmestí.
Nech sa páči, poleťte so mnou! 
Vysoko, ďaleko...
A naspäť domov.
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STRAŠIDLÁ SÚ MEDZI NAMI 
A NEMAJÚ TO VÔBEC ĽAHKÉ
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Vychádza: 7. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6942-2
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Pre deti  
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Halka Marčeková 
Ilustroval Jakub Cenkl

STRAŠIDIELKA

Čo myslíte, sú strašidlá naozaj? Ak o tom čo len trochu pochybujete, 
prečítajte si napínavý príbeh piatich strašidielok zo Strašihradu, 
ktoré sa celkom náhodou ocitnú vo svete ľudí. Svojrázni súrodenci 
Strašihnát, Strašimora, Strašiharaši, Strašisliz a Strašibrečka sa učia 
žiť v rodinke Bubákovcov. A veru to vôbec nie je ľahké! Musia totiž 
zostať v prísnom utajení, lebo dobre vedia, že ak sa nejaké strašidiel
ko prezradí, navždy zmizne. Preto, kamaráti, nemôžete milé a veselé 
strašidielka len tak vidieť či stretnúť. Ale verte, sú tu s nami!

BU-BU-BU!



AKÉ ZVIERATKÁ VYLIEČI  
MIŠKA TENTOKRÁT?

Cena: 6,90 €
Vychádza: 12. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6924-8
Formát: 195 × 240 mm,
48 str.
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková

Ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (2)
Nečakaní hostia

Od autorky vyšlo:

Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune košatej lipy 
veterinárnu kliniku.
Aj tentoraz má plné ruky práce: jej psík Popík nájde v lese zranenú 
sovu, žriebätko Zefír má poranené kopýtko a Fliačika, šteniatko 
Miškinej priateľky Evky, rozbolí uško. Pomôže im Miška? A aký ne
čakaný hosť ju navštívi? Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Li
povej kliniky.

ROZPRÁVKY, KTORÉ OTVÁRAJÚ 
RÍŠU SNOV

Cena: 12,90 €
Vychádza: V novembri 
2019
ISBN: 978-80-551-6987-3
Formát: 200 × 248 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 4 rokov

37 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2019

Erika Nergerová

KNIHA ROZPRÁVOK NA SNÍVANIE

Krásne ilustrované obľúbené rozprávky bratov Grimmovcov, medzi 
inými aj Červená čiapočka, Žabí princ či Snehulienka a sedem 
trpas líkov, vás prevedú svetom plným fantázie. Príbehy sú vhodné 
na samostatné čítanie aj predčítanie rodičmi.

Táto kniha rozvíja:

odporúčaný  
vek

vnímanie slovnú  
zásobu

komunikáciu

roky



PREČÍTAJ SI VŠETKY PRÍBEHY 
O BOBROVI KAROLOVI

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 11. 2019
ISBN: 978-80-551-6926-2
Formát: 220 × 220 mm,
112 str.
Väzba: Viazaná
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Pre deti  
od 3 rokov
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Lars Klinting

ŠIKOVNÝ BOBOR KAROL MAJSTRUJE,  
PESTUJE A OPRAVUJE
V prvej knižke ťa bobor Karol zavedie do stolárskej dielničky a zmaj
strujete si novú debničku na náradie. V druhej knižke ti Karol a jeho 
kamarát Gustík poradia, ako zo semienok vypestovať fazuľky a akú 
dobrotu si z nich môžeš uvariť. A v tretej knižke ti vysvetlí, ako si opra
viť defekt na kolese bicykla, ktoré nástroje budeš potrebovať a ako 
celý postup výborne zvládneš.

Od autora vyšlo:

TRI  
ZÁBAVNÉ 
KNIŽKY  
SPOLU!

ČAROVNÁ KNIŽKA  
O PRIATEĽSTVE

Cena: 7,90 €
Vychádza:  
V novembri 2019
ISBN: 978-80-551-7002-2
Formát: 245 × 275 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Carolina Rabei

MALÁ LÍŠKA

Dojímavý príbeh o sile priateľstva, rodinnom pute a ochote po-
máhať. Aj o tom, ako sa spriateliť so skutočnými líškami.
Grétka žije na vidieku. Širokoďaleko nebývajú iné deti, no Grétke 
nikdy nie je smutno, pretože má veľa priateľov. Jej najobľúbenej
šou kamarátkou je líška Ryška, ktorá jedného dňa zmizne. Grétka 
sa vyberie hľadať svoju plyšovú priateľku a vďaka svojej prívetivej 
povahe a dobrému srdcu nájde nielen svoju obľúbenú hračku, ale 
spriatelí sa so skutočnými líškami.

Edičný program vydavateľstva IKAR november 2019
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných 
kníh sú plánované, v priebehu výroby sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách 
nájdete na www.bux.sk.  Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.



Ku každej knihe,
ktorú vám odporučí

Knižný kompas,
získate

LUNÁRNY 
KALENDÁR

AKCIA

1€
len za

Potrebuješ knižnú radu?
Pokecaj si so mnou na Facebooku 
Knižného kompasu alebo zadaj do 

prehliadača m.me/MojKniznyKompas
a začni rovno chatovať.

Ako nás čítanie obohacuje?

Umožňuje spoznávať svet

Vytvára pozitívne vzory

Kultivuje reč

Rozvíja myslenieProspieva zdraviu

Prináša radosť
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