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KNiŽNÉ

Björn Diemel si polepšil a za všetko
vďačí kurzu sústredenosti. Niekdajší
„diablov“ advokát má konečne viac
času na dcéru a aj jeho hádky s man
želkou prebiehajú akosi láskavejšie. Ne
čudo, keď sa človek stane vodcom nie
jedného, ale hneď dvoch mafiánskych
klanov, predpokladá sa, že má istý nad
hľad. Hoci z prchkého Dragana neosta
lo veľa na spomínanie a ani s druhým
uväzneným bosom to nevyzerá ružovo,
Björn stále nie je spokojný. Prečo si ne
dokáže užívať nadobudnutú slobodu
a moc? Nervy má neustále na prasknutie a k tomu to ustavičné
vraždenie...
Mafiánsky chlebíček je tvrdý ako päsť s boxerom, a aby sa Björn
stotožnil s novou profesiou, potrebuje pomoc. Jeho mentálny kouč
Joshka Breitner vie ako na to. Vďaka príručke Vnútorné vymodlené
dieťa Björn zisťuje, že všetky jeho súčasné problémy pramenia
v detstve. A že ak chce prijať samého seba, musí najskôr prijať po
treby svojho vnútorného dieťaťa. Má však na to dosť odvahy?

a

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8623-8
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

VESELÉ

Preložila Svetlana Žuchová

VLK
Preložila Lenka Kočišová a Zuzana Inczingerová

Neďaleko švédskeho mesta Uddevalla
objavia mŕtvoly dvoch jedenásťročných
chlapcov. Medzi telami leží biely zajac.
Prípad sa nikdy nevyriešil. O osem rokov
sa blízko Osla nájdu ďalšie dve telá
chlapcov zavraždených rovnakým spôso
bom. Tentoraz medzi nimi leží líška.
Holger Munch, nový šéf oddelenia vrážd,
potrebuje pomoc s vyriešením prípadu.
Dopočuje sa o mladej študentke policaj
nej akadémie Mii Krügerovej, ktorá
na skúškach dosiahla vynikajúce výsled
ky. Ukáže jej fotografiu z miesta činu
a Mia si na nej hneď všimne to, čo skú
seným vyšetrovateľom vôbec nenapadlo. Munch a Krügerová sa
spoločnými silami prehrabávajú temným a hrôzostrašným prípa
dom, oveľa zložitejším, ako si spočiatku mysleli. Vrah je očividne po
sadnutý vizuálnou stránkou svojich činov a polícia naráža na samé
falošné stopy. Situácia sa vyostrí, keď zmiznú ďalší dvaja chlapci.
Román Vlk nadväzuje na úspešný debut Samuela Bjørka Cestujem
sama a zároveň zachytáva prvý prípad výnimočnej vyšetrovateľky
Mie Krügerovej.
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a

VESELÉ

MOJE VRAŽEDNÉ
VNÚTORNÉ DIEŤA

Samuel Bjørk

KNiŽNÉ

Karsten Dusse

e-kniha

POZRITE SA LEPŠIE.
UVIDÍTE TO, ČO VRAH.
e-kniha

DRUHÝ DIEL
MAFIÁNSKEHO KRIMI

Severské
krimi
Cena: 17,90 €
Vychádza: 8. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8629-0
Formát: 145 × 227 mm,
480 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Tess Gerritsenová,
Gary Braver

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8624-5
Formát: 125 × 200 mm,
312 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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VESELÉ
a

Každému sa môže stať, že sa stretne
s niečím, čomu nechce uveriť alebo čo
zo zásady odmieta pochopiť. Podobnou
situáciou sa spúšťa sled udalostí, ktorý
vedie k ďalšiemu vyšetrovaniu vrchného komisára Ledeckého a jeho kolegov
z bratislavského oddelenia vrážd. Mla
dá žena využije deň otvorených dverí na
Krajskom riaditeľstve policajného zboru
v Bratislave a oznámi vraždu. Dávne ta
jomstvo a mŕtvola ukrytá v cudzom hro
be by mali byť dostatočným dôvodom
na zahájenie vyšetrovania. Problém je,
že informáciu získala oznamovateľka
od poškodenej až po jej smrti a komuni
kácia so záhrobím nie je práve šálkou kávy žiadneho z detektívov.
Ako sa však ukáže, nie je také dôležité, čomu veria policajti, ale
čomu je ochotný uveriť vrah. Ťažkým
zranením na to doplatí jediná žena Le
deckého tímu Jana Novotná. Vražda
oznamovateľky a ťažké zranenie poli
cajtky sú už viac než reálny dôvod na
rozbehnutie pátrania.

KNiŽNÉ

Preložila Andrea Vargovčíková

4

Václav Neuer

MEDZI NEBOM A ZEMOU

ŠTUDENTKA
Skúsená detektívka Frances „Frankie“
Loomisová vie, že existuje veľa spôso
bov, ako sa zabiť. Taryn Moorová si
vybrala skok zo štvrtého poschodia.

Zdanlivo jasná samovražda, no Fran
kie na prípade čosi nesedí. Prečo by
krásna a úspešná študentka prestížnej
Bostonskej univerzity len tak ukončila
svoj život? Vyšetrovanie ukáže, že ne
vinne vyzerajúca kráska mala aj temnú
stránku, a tehotenstvo, ktoré odhalí
autopsia, je len špičkou ľadovca jej
komplikovaných vzťahov s mužmi. Bý
valý priateľ, ktorého Taryn vytrvalo prenasledovala v utkvelej pred
stave, že sa k nej vráti, ženatý profesor, ktorý prekročil hranicu
a podľahol jej príťažlivosti, prehliadaný študent, ktorý si z krásnej
spolužiačky urobil modlu – všetci mali motív aj príležitosť. No bol
by niektorý z nich schopný chladnokrvne vraždiť?

ĎALŠÍ PRÍBEH VRCHNÉHO
INŠPEKTORA LEDECKÉHO
e-kniha

e-kniha

ČO STOJÍ ZA ÚDAJNOU
SAMOVRAŽDOU ŠTUDENTKY?

Krimi

Cena: 15,90 €
Vychádza: 16. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8653-5
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

SKUTOČNÁ KRÁĽOVNÁ

Preložila Miriam Ghaniová

Preložila Andrea Vargovčíková

Po matkinej náhlej smrti a tesne pred
uvedením svojho druhého albumu, na
ktorý sa kládli vysoké nároky, sa spe
váčka Greta Jamesová psychicky zrúti
na pódiu. Zábery sa rýchlo šíria inter
netom a jej ťažko budovaná kariéra je
ohrozená. Práve pred tým ju otec varo
val. Napokon, jej spevácky sen nikdy
celkom neschvaľoval.
O niekoľko mesiacov Greta neochotne
súhlasí, že bude otca sprevádzať na
plavbe na Aljašku. Možno je to ich po
sledná šanca nájsť si k sebe cestu,
zmieriť sa so stratou milovanej matky
a manželky a zároveň si vyjasniť krivdy, ktoré v sebe roky dusili.
Greta na lodi spoznáva Bena Wildera, šarmantného historika, kto
rý má počas plavby prednášať o knihe Jacka Londona Volanie di
vočiny. Greta sa snaží získať späť svoju sebadôveru, Ben zas čelí
vlastným trápeniam, a tak sa ocitajú v situácii, keď sa navzájom
priťahujú a spoliehajú jeden na druhého.
Ďaleko od preplnených mestských sál a obklopená úžasnou scené
riou Aljašky sa Greta konečne postaví čelom k vlastným rozhodnu
tiam, k zlomenému srdcu a k žiaľu, ktorý tak sužuje jej rodinu. Raz
sa predsa musí rozhodnúť, ako ďalej so svojím životom a ako znovu
nájsť svoj hlas.

Ľúbostný vzťah nádhernej vzdorovitej
princeznej a slávneho hollywoodskeho
herca otriasol britskou monarchiou. Ich
láska vykvitla nečakane. Princezná Ade
line a Josh Jameson si od začiatku uve
domovali, že ich vzťah nemá budúcnosť.
Bránil im v tom jej status princeznej
a jeho povesť hollywoodskeho lámača
ženských sŕdc. No s takou vzájomnou
vášňou, priam posadnutosťou, nepočí
tali. Krutý zvrat udalostí však milencov
rozdelí a Adeline čoraz väčšmi zväzuje
protokol a očakávania spojené s titu
lom. Kráľovskí poradcovia, ktorých úlo
hou je strážiť tajomstvá a ututlávať škandály, vyvinú nesmierne
úsilie, aby dohrali divadielko pre verejnosť až do konca a udržali
Josha od Adeline čo najďalej. Nová kráľovná si plne uvedomuje, že
s mocou prichádzajú obete. Josh sa však odmietne vzdať ženy, kto
rá ho načisto opantala. Zvíťazí napokon koruna alebo láska?
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Súčasná
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8581-1
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha
VESELÉ

NEPOTOPITEĽNÁ

a

Jodi Ellen Malpasová

KNiŽNÉ

Jennifer E. Smith

POKRAČOVANIE ROMÁNU
ŠKANDALÓZNA PRINCEZNÁ
e-kniha

SÚ CESTY, NA KTORÉ SA
NEMÔŽETE VYBRAŤ SAMA

Erotický
román
Cena: 16,90 €
Vychádza: 8. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8583-5
Formát: 145 × 227 mm,
392 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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BLONDÍNKA

Preložila Denisa Jahičová

Preložil Ján Vilikovský

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.

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?

Román
pre ženy
Cena: 15,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8550-7
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

8

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

9

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

e-kniha
VESELÉ

LÁSKA MÔJHO ŽIVOTA

a

Joyce Carol Oatesová

KNiŽNÉ

Rosie Walshová

PRÍBEH FILMOVEJ LEGENDY
MARILYN MONROE
e-kniha

DÁ SA ZACHRÁNIŤ VZŤAH
VYBUDOVANÝ NA LŽI?

Biografický
román
Cena: 24,90 €
Vychádza: 3. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8526-2
Formát: 145 × 227 mm,
752 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Preložila Zdenka Buntová
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Historický
román
Cena: 16,90 €
Vychádza: 29. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8549-1
Formát: 125 × 200 mm,
472 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Elisabetta, Marco a Sandro vyrastajú
od detstva ako najlepší kamaráti. Elisa
betta, krásne temperamentné dievča,
sníva o tom, že sa stane spisovateľkou. Odvážny športovo založený Mar
co je syn profesionálneho cyklistu. Ma
tematický génius Sandro zas pochádza
z uzná
vanej židovskej rodiny. Detské
priateľstvo postupne prerastie v lásku,
Marco aj Sandro súperia o Elisabettino srdce. Jeseň 1937 im však vnesie do
života nečakaný zvrat – Mussolini si
upevní moc, spojí talianskych fašistov
s Hitlerovými nacistami a zmení mno
hé zákony, ktorými sa riadi život v krajine. Všetko, čo je trojici pria
teľov drahé – ich rodiny a vzájomné puto –, je vystavené nepredstavi
teľnej skúške.
Keď antisemitizmus zapustí v Taliansku korene a vypukne druhá
svetová vojna, trojica mladých ľudí si uvedomí, že Mussolini bol len
začiatok. Do Ríma vtrhnú nacisti a páchajú čoraz horšie zverstvá
voči Židom. Tie napokon vyvrcholia strašnou zradou. Na pozadí
týchto udalostí sa rozhoduje o osude Elisabetty, Marca, Sandra
a ich rodín.
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e-kniha
VESELÉ

NAVEKY

Preložil Alojz Keníž

Krásna Batšeba Everdenová je sebave
domá a slobodne zmýšľajúca mladá
dáma a také ženy to vo viktoriánskom
Anglicku nemajú ľahké. Manželstvo je
to posledné, po čom túži, lenže skostna
tená spoločnosť a konvencie ju sústav
ne tlačia do zväzku. Jedného dňa zdedí
rozľahlú farmu a rozhodne sa o ňu sta
rať sama, bez mužskej pomoci. Na stat
ku sa zamestná Gabriel Oak, ktorý pri
šiel po nešťastnom incidente o vlastné
hospodárstvo. V minulosti požiadal Bat
šebu o ruku, no tá jeho žiadosť odmiet
la. Zdržanlivý Gabriel sa tak na farme stáva nechceným svedkom
Batšebinho flirtovania so susedom pánom Boldwoodom, čo v ňom
rozpúta nečakanú posadnutosť. Oboch nápadníkov však zatieni prí
chod mladého vojaka Franka Troya, ktorý sa do Batšeby zamiluje
a rozdúcha v triezvo uvažujúcej žene nespútanú vášeň. Jeho prítom
nosť na farme prebudí v Boldwoodovi chorobnú žiarlivosť, čím vyvo
lá dramatický sled udalostí.
Román Ďaleko od hlučného davu je nezabudnuteľným portrétom
vidieckeho života, ktorý upadá vplyvom nemilosrdnej industrializá
cie, príbehom modernej ženy uväznenej v spoločenských tradíciách,
a zároveň jedným z najvzácnejších klenotov anglickej literatúry.

Lisa Scottoline

a

ĎALEKO
OD HLUČNÉHO DAVU

DOJÍMAVÝ PRÍBEH O ZRADE,
LÁSKE A ODVAHE

KNiŽNÉ

Thomas Hardy

e-kniha

PRÍBEH EMANCIPOVANEJ ŽENY
VO VIKTORIÁNSKYCH ČASOCH

Historický
román
Cena: 17,90 €
Vychádza: 8. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8565-1
Formát: 145 × 227 mm,
520 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

O TOM, AKO SA Z MALÉHO
ZABÁVAČA STANE VEĽKÝ HEREC

Silvia Lispuchová

ROZLOMENÁ PEČAŤ

JEDNODUCHO
FERKO

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 básni
kovi (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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Poézia

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8500-2
Formát: 100 × 240 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

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.
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KNiŽNÉ

Ján Švantner

a

VESELÉ

DAJTE SA UNIESŤ
NÁDHERNÝMI VERŠAMI...

Biografia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 29. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8525-5
Formát: 195 × 233 mm,
216 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

DOBRODRUŽSTVO VEĽKEJ PANDY
A MALÉHO DRAKA POKRAČUJE

NECHAJTE SA UNIESŤ
ORIENTÁLNYMI ROZPRÁVKAMI

James Norbury

Preložil Ján Paulíny,
ilustroval Peter Pollág

CESTA

TISÍC A JEDNA NOC

Veľká panda
a malý drak

3. zväzok

Preložila Ivana Trubirohová

Inšpiratívny príbeh o pria
teľstve, objavovaní seba sa
mého, ale hlavne o tom, ako
čeliť veľkej životnej zmene,
je určený čitateľom všetkých
vekových kategórií.
V očakávanom pokračovaní
svetového bestselleru Veľká
panda a malý drak sa dvaja
nerozluční priatelia vydáva
jú na ďalšiu cestu. Vedie ich
síce ďalej od domova, no
bližšie k sebe navzájom. Keď sa malý drak cíti nešťastný, zverí sa
so svojím trápením veľkej pande. Múdra panda nasmeruje draka
na cestu, ktorá hojí jeho boľavé srdce. Hľadajúc šťastie, spoločne
putujú cestou-necestou, objavujú nové krajiny a čelia náročným vý
zvam. Postupne sa učia, že zmeny a výzvy sú prirodzenou súčasťou
života a že sú nevyhnutné pre rast. Táto láskavá knižka Jamesa
Norburyho plná inšpirácie a dojímavého humoru pohladí dušu
hrejivým posolstvom o živote a akceptovaní nového.
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Filozofia

Cena: 16,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8621-4
Formát: 170 × 208 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

V treťom zväzku Tisíc a jednej noci pokračuje múdra Šahrazáda vo
svojom nočnom rozprávaní. V jej príbehoch znova ožívajú zmysel
nosť aj nevinná láska, úprimnosť aj podvodnícke fígle. Bazárový
humor strieda palácová vznešenosť v dômyselných rozprávkach,
ktoré po stáročia očarúvajú exotikou pradávnej Arábie a dovoľujú
súčasníkovi nahliadnuť do bizarného sveta Orientu.
Tretí diel jedného z najvýznamnejších diel arabskej literatúry svoji
mi ilustráciami doplnil Peter Pollág.
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Svetová
klasika
Cena: 49,90 €
Vychádza: 8. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8523-1
Formát: 200 × 293 mm,
484 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložil Ivan Truchlik

Len jeden futbalista získal do
teraz sedemkrát najcennejšiu
individuálnu trofej Zlatú loptu.
Bol to Lionel Messi. A nie je vy
lúčené, že do tejto veľkolepej
zbierky ešte ďalšie pocty pri
budnú.
Novinár Florent Torchut mal
výnimočnú príležitosť dozvedieť
sa od veľkého, no mimoriadne
skromného hráča o niečo viac
než iní, pretože Zlatú loptu
udeľuje práve jeho materská
redakcia časopisu France Foot
ball. Dekorovanie najlepšieho futbalistu umne využil na jeho spo
veď. Zároveň sám dôkladne pátral po Messiho začiatkoch v rod
nom Rosariu, zmapoval jeho dvadsaťjeden sezón v Barcelone až
po senzačný prestup v lete 2021 do Paríža. S jeho súhlasom publi
kuje súkromné fotografie z detstva i z rodinného kruhu, pravdaže,
popri tých športových. Všetok tento cenný materiál približuje naj
lepšieho svetového futbalistu nového milénia viac, ako by ste čakali.
A určite nesklame.
Florent Torchut je novinár. Ako korešpondent France Football sle
duje Messiho od jeho začiatkov v profesionálnom futbale a urobil
s ním aj jeho posledný rozhovor po získaní Zlatej lopty.
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CRAIG RAMSAY
Šťastný chlapec

a

a

Peter Jánošík,
Tomáš Kyselica

KNiŽNÉ

KRÁĽ LEO

KNiŽNÉ

Lionel Messi

VESELÉ

PRÍBEH CHLAPCA, KTORÝ SVOJ
ŽIVOT ZASVÄTIL HOKEJU...
VESELÉ

ŽIVOTNÝ PRÍBEH
KRÁĽA FUTBALU

Craig Ramsay sa v mladosti venoval na
príklad aj drevárstvu, no zotrval pri ho
keji, ktorý je súčasťou jeho života už
viac ako 60 rokov. Vďaka tvrdej práci sa
cez juniorské súťaže presadil až do
NHL, kde 14 sezón odohral za jediný
klub – Buffalo Sabres. Patril k najsluš
nejším a najlepšie brániacim útočníkom
v celej súťaži. V 1070 dueloch NHL na
zbieral skvelých 672 bodov. Jeho boha
tý životopis, či už hráčsky alebo tréner
ský, zdobí spojenie s desiatimi klubmi
NHL a jediným reprezentačným tímom
na medzinárodnej úrovni – so slovenskou reprezentáciou.

Biografia

Cena: 15,90 €
Vychádza: 29. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8579-8
Formát: 170 × 245 mm,
128 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

PETER JÁNOŠÍK bol odmala skalným fanúšikom hokeja, hoci ho aktívne nikdy
nehral. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, aby sa mu
mohol venovať pasívnou formou. Po viacročnej redaktorskej anabáze v Televízii
Markíza prestúpil do Slovenského zväzu ľadového hokeja. Od roku 2017 zastáva
post hovorcu a v pozícii mediálneho manažéra sprevádza slovenskú mužskú re
prezentáciu na všetkých akciách počas sezóny vrátane vrcholných podujatí.
TOMÁŠ KYSELICA začal s novinárskym remeslom už ako pätnásťročný vďaka
otcovi, ktorý ho pravidelne vozil na extraligové zápasy po celom Slovensku. Vášeň
z písania ho napokon doviedla k štúdiu žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. V rovnakom čase aj do športovej redakcie tlačovej agentúry TASR,
kde sa zocelil a zamieril do redakcie denníka Šport. Z redaktorskej stoličky sa vy
pracoval na vedúceho hokejového oddelenia. V Slovenskom zväze ľadového ho
keja pôsobí od roku 2019 ako mediálny manažér zodpovedný za tvorbu externé
ho obsahu.
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Biografia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 15. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8226-1
Formát: 145 × 227 mm,
208 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

TOXICKÍ ĽUDIA

PÄŤDESIAT SLOV
PRE SNEH

Preložila Nicole Arango Lang

Existuje niekto, kto ešte nenarazil na kla
márov, arogantných alebo výbušných
ľudí, či večných pesimistov? Autoritatív
nemu šéfovi, ktorého najväčším koníč
kom je ponižovanie, neustále sa sťažujú
cemu susedovi, závistlivému kolegovi či
príbuznému, ktorý na nás vždy a za všet
ko hádže vinu, čelil už asi každý. Vyhnúť
sa stretnutiam s problematickými ľuďmi
je v bežnom živote takmer nemožné.
Takíto ľudia nás však stavajú do veľmi
nekomfortnej situácie. Sú schopní zrui
novať nám život, zničiť naše sny alebo
nás na míle vzdialiť od našich cieľov.
V knihe Toxickí ľudia sa autor, Beranardo Stamateas, psychológ
a klinický sexuológ, zamýšľa nad tým, prečo „toxickí“ konajú tak,
ako konajú. Prináša čitateľom presvedčivé a jednoznačné odpove
de na otázky ako ich správne identifikovať, ako sa im brániť a sta
noviť im limity. Ponúka tiež rady a odporúčania, ako vytvárať s dru
hými ľuďmi zdravé a kvalitné vzťahy tak, aby sme sa sami stali
šťastnejšími.
Kniha Toxickí ľudia je argentínsky bestseller, z ktorého sa v Argentí
ne predalo viac než 200 000 výtlačkov.
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Nancy Campbell

e-kniha

Bernardo Stamateas

JEDINEČNÁ CESTA
ZA OBJAVOVANÍM SNEHU
e-kniha

O ĽUĎOCH, KTORÍ NÁM
KOMPLIKUJÚ ŽIVOT

Preložila Ivana Krekáňová

Psychológia

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8573-6
Formát: 125 × 200 mm,
232 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

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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Prírodné
vedy
Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8446-3
Formát: 140 × 203 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

FASCINUJÚCI ÚVOD
DO LEGIEND VIKINGOV
VESELÉ

SPOZNAJTE PRÍBEH NAŠEJ
MINULOSTI

KNiŽNÉ

a

Kolektív

CIVILIZÁCIA
Dejiny sveta
v 1 000
predmetoch

Preložili Anna Rácová
a Ada Böhmerová

Dejiny sveta nemusia
byť len o rokoch
a zozname udalostí.
Tvorí ich všetko, čo
človek vytvorí a čo
po ňom na svete zosta
ne. Od počiatku ľud
ských dejín nás defi
nuje talent na výrobu
vecí, od základných
predmetov dennej potreby, ako sú misky a ručné sekery, až po vy
nálezy špičkových technológií. Tieto predmety vypovedajú o tom,
čomu naši predkovia verili a čo si vážili, o vývoji ľudského myslenia
aj o zručnostiach, ktoré sme časom nadobudli.
Vďaka úžasným fotografiám uvidíte v tejto knihe predmety, ktoré si
naši predkovia cenili – šperky, ktoré nosili Mezopotámci či cenné
rituálne nádoby, ktoré používala dynastia Šang. Umožnia vám na
hliadnuť do toho, čo každej kultúre dodávalo jej vlastnú identitu.
Prehľadné delenie textu na obdobia od roku 20 000 pred n. l. až
po súčasnosť čitateľovi pomôže ľahko sa orientovať a priradiť zob
razené predmety k jednotlivým obdobiam vo vývoji civilizácie.
Preskúmajte ich a spoznajte, kde sme ako ľudia začínali a sme
od pravekých čias pokročili.
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História

Cena: 49,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8575-0
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400 str.
Väzba: viazaná
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Carolyne Larrington

SEVERSKÉ MÝTY

Ságy, bohovia a hrdinovia
Preložila Marína Gálisová

Detailný prehľad severskej mytoló
gie od jej jednotlivých postáv (bohov,
bohýň, nadprirodzených zvierat, ale
aj ľudských hrdinov) až po najpouží
vanejšie motívy.
Severské mýty oslovujú dnešných ľu
dí s rovnakou nástojčivosťou, ako keď
sa pred stáročiami rozprávali v ho
dovných sieňach Vikingov. Príbehy
zo starej Škandinávie a z Islandu boli
zaznamenané v podobe ság a epic
kých básní, ale aj v dielach stredove
kých kresťanských autorov. Vďaka
archeológom zároveň vieme, ako vyzerali vikinské lode, ako si Vikin
govia predstavovali osemnohé kone a titanské bitky – to všetko sa
našlo zobrazené na runových kameňoch, v scénach vytepaných
do kovu či na drevorezbách.
Autorka pútavo rozoberá pôvod týchto bohov vo svete ľudí, ich veľmi
ľudské a nie vždy príjemné charakterové vlastnosti, cnosti i necnosti.
Vysvetľuje, ako sú božstvá zrkadlovým a často hyperbolizovaným
obrazom diania medzi ľuďmi. Oboznamuje čitateľov s tým, ako se
verské národy opisovali stvorenie nášho prostredia a boj o nadvládu
v ňom, približuje vikinské chápanie univerza, ktoré raz nevyhnutne
dospeje k zániku. Jej jazyk je svieži a zrozumiteľný, aj keď obsahuje
odborné fakty. Plusom je bohatý sprievodný obrazový materiál.
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História
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PRIAMA KNIHA PLNÁ
NÁDEJE

ATLAS
TEMNÝCH
MIEST

KNiŽNÉ

Peter Hohenhaus

a

VESELÉ

TÁTO KNIHA JE VÁŠ LÍSTOK DO
VYŠE 300 TEMNÝCH DESTINÁCIÍ

Po stopách
tragických
míľnikov našich
dejín

Autor Dr. PETER HOHENHAUS sa narodil v Hamburgu na severe Nemecka.
Tam získal aj titul PhD. v anglickom jazyku. Pracoval ako pedagóg na viacerých
britských a nemeckých univerzitách a v súčasnosti žije vo Viedni v Rakúsku.
Temnému turizmu sa venuje od roku 2007 a píše o ňom na poli akademickom
aj mediálnom. Od roku 2009 buduje najväčší internetový zdroj temných desti
nácií celého sveta – dark-tourism.com. Je aktívny cestovateľ a nadšený fotograf
a navštívil už približne 900 temných miest v takmer 100 krajinách.
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VEK ČLOVEKA
Ako sme stvorili
antropocén

Preložila Mariana Hyžná

Preložila
Barbora Andrezálová

Čoraz viac turistov si
zámerne vyberá mies
ta s tragickým osu
dom, aby lepšie pocho
pili a precítili ničivé
svetové udalosti.
Vydajte sa aj vy na cestu späť v čase, navštívte sovietske gulagy a pevnosti studenej vojny.
Nazrite do apokalyptickej budúcnosti v uzavretej zóne Černobyľa
a zistite viac o atómovom bombardovaní Hirošimy a Nagasaki.
Staňte sa svedkami nezabudnuteľných tragédií na bojiskách či v tá
boroch smrti. Inšpirujte sa nespočetnými obetavými činmi a víťaz
stvami ľudského ducha a pripravte sa na výlet svojho života.

Gísli Pálsson

Cestopisy

Cena: 36,90 €
Vychádza: 16. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8588-0
Formát: 190 × 257 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Kniha skúma ľudstvo
v antropocéne, novej
geologickej epoche,
ktorá predstavuje začiatok našej dominancie nad
Zemou ako životne dôle
žitým zdrojom. Vďaka pri
rodzenej hojnosti životné
ho prostredia ľudská
spoločnosť síce prekvitá,
lenže za cenu hromadenia
rádioaktívnych, atmosférických a geologických vplyvov, ktoré zasahujú hlboko do vnútornej
rovnováhy planéty a vyžadujú zmenu nášho spôsobu života.
Antropológ Gísli Pálsson mapuje dramatickú krajinu klimatickej
zmeny prostredníctvom podmanivého textu a silných fotografií,
ktoré dokumentujú náš vplyv na základy sveta. Pútavá a poučná
grafika ilustruje ohromujúce zmeny spôsobené ľudskou civilizá
ciou, zatiaľ čo osobné postrehy, ako je rozprávanie o účasti na po
hrebe ľadovca, dávajú ostro vyniknúť stavu našej planéty. Kniha je
priama, ale aj plná nádeje. Odhaľuje krízu, do ktorej sme priviedli
náš domov, či stratené putá medzi ľudstvom a krajinou, no aj spô
soby, ako sa v tomto novom svete pohnúť dopredu.
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Prírodné
vedy
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Philipp J. Müller

HNEVÁM SA!
A MÁM NA TO PRÁVO!

PENIAZE

Preložila Silvia Semaková

Preložila Ivana Trubirohová

Lidija Parchiťko je známa psy
choterapeutka, ktorá sa špeciali
zuje na vzťahy medzi rodičmi
a deťmi. Jej kniha Hnevám sa!
A mám na to právo! je zameraná
na vnútorný svet matiek, ktoré po
narodení prvého dieťaťa zisťujú,
že aj napriek očakávanému ma
terstvu na všeličo nie sú priprave
né. Žiaľ, v tejto nepripravenosti
plnej obáv, vyčerpanosti i bezrad
nosti sa málokedy stretávajú s po
chopením okolia.
Kniha predstavuje vzácnu pomocnú ruku, podávanú v pravý čas,
keď neviete ako ďalej a zmáhajú vás pochybnosti. Bohaté príklady
z psychologickej poradne, ako aj mnohonásobne v rodinách vy
skúšané a overené odporúčania vám poslúžia ako praktický ukazo
vateľ cesty k šťastnému rodičovstvu a k šťastnému potomkovi.
Na tejto ceste potrebujete len jediné: dôverovať svojmu vlastnému
vnútornému dieťaťu – tomu, ktoré je hlboko ukryté v každom z nás.

O peniazoch sa hovorí málo. V našej
spoločnosti sú viac-menej tabu a neraz
sa považujú za „špinavé“. Ten, kto je bo
hatý, je takmer automaticky podvodník,
a každý, kto ich chce viac, je chamtivý.
Peniaze by sme však mali vnímať neu
trálne – ako prostriedok výmeny. Pro
blém zhoršuje fakt, že ani v škole ani
neskôr sa neučíme peniazom skutočne
rozumieť. Je to paradox, keďže peniaze
sú základom nášho hospodárskeho sys
tému a pre život človeka sú jednoducho
nevyhnutné. Je najvyšší čas, aby sme so
svojimi financiami začali zaobchádzať nezaujato a prevzali za ne
plnú zodpovednosť.
Philipp J. Müller, finančný mentor a majiteľ najväčšej finančnej aka
démie v Európe, chce túto situáciu zmeniť. Tento milionár s mnoho
násobným príjmom si vytýčil za cieľ vytvoriť v spoločnosti nové pove
domie o peniazoch. Preferuje komplexné chápanie financií, ktoré
ľuďom umožní vymaniť sa zo zdanlivo nekontrolovateľného finan
čného kolotoča a dosiahnuť prosperitu. Vo svojom diele predstavuje
základy nového chápania peňazí, pričom kladie dôraz na individuál
nu osobnú zrelosť a ekonomickú zodpovednosť človeka. Každý, kto
siahne po tejto knihe, sa naučí porozumieť finančnému systému
a základným pravidlám, ako zbohatnúť.
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e-kniha

Lidija Parchiťko

NAUČME SA POROZUMIEŤ
FINANCIÁM A ZVÝŠIŤ SVOJ
PRÍJEM
e-kniha

AKO POROZUMIEŤ SEBE
A SVOJMU DIEŤAŤU

Ako im rozumieť a zbohatnúť

Rodičovstvo

Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8626-9
Formát: 145 × 205 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8627-6
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

VESELÁ FARMA

Môj život so 600 zvieratami

LESNÁ ČARODEJNICA

Preložila Eva Budjačová

Preložili Diana Ghaniová a Denisa Jahičová

Laurie Zaleski nikdy nemala v pláne
viesť záchrannú stanicu pre zvieratá,
o tom snívala jej mama Annie. Lenže
Laurie sa už ako dieťa rozhodla, že
mame pomôže ten sen splniť. O tridsať
rokov neskôr ako úspešná podnika
teľka kúpila farmu so šiestimi hektármi
zeme uprostred chráneného územia Pi
nelands na juhu New Jersey. Chcela
tam presťahovať mamu aj s pestrou
zostavou jej zachránených miláčikov –
koňmi, kozami, psami, mačkami, sliep
kami a prasatami –, no dva týždne pred
plánovaným sťahovaním Annie zomrela. Laurie sa rozhodla pokra
čovať v maminej záslužnej práci a v roku 2000 založila v Mays Lan
ding v New Jersey Funny Farm, záchrannú stanicu pre zvieratá.
Kniha Veselá farma je príbeh o dodržanom sľube, splnenom sne aj
o stratených a nájdených zvieratách, no i príbeh Annie McNultyo
vej, ktorá bez akýchkoľvek zručností, peňazí či zdrojov utiekla z hrô
zostrašného manželstva, pričom ťahala za sebou tri deti a stovku
postupne nazbieraných zvierat. Je to aj príbeh o statočných, zá
bavných a rozkošných zvieratách, ktoré na Veselej farme našli svoj
domov.

Uplynulo sedem rokov, odkedy sa Cas
sie Morganová rozlúčila s mamou a zo
stala v ponurej internátnej škole. Celé
dni sa skrýva pred spolužiačkou, ktorá
ju šikanuje, a číta zakázané príbehy
o Férii. Cassie je presvedčená, že mama
stále žije, a chce ju nájsť bez ohľadu
na možné nebezpečenstvo. Keď ju po
šlú do sirotinca, uvedomí si, že nemá
na výber. Musí utiecť a vypátrať mamu
na vlastnú päsť. Na úteku ju naháňajú
raráškovia, no prekvapivo im ubzikne
na lietajúcej metle s pomocou rozprá
vajúceho kocúra Montaguea, ktorý ju vezme do prívetivej dedinky
Lesná. Cassie zisťuje, že pochádza z rodiny čarodejníc – žien, ktoré
chránia Britániu pred obyvateľmi Férie. Tí sú skutoční a oveľa, oveľa
strašidelnejší, ako naznačujú príbehy v knihách.

26

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

Biografia

Cena: 14,90 €
Vychádza: 2. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8590-3
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

SKYE MCKENNA vyrastala v baníckom meste v austrálskych pustatinách. Čer
vený prach v regióne Pilbara ju už v mladom veku prinútil vypestovať si zdravý
rešpekt voči divej prírode. Pri hľadaní vlastných dobrodružstiev odcestovala
do Spojeného kráľovstva a zamilovala sa do britského vidieka. Teraz žije v Škót
sku a pracuje pre neziskovú organizáciu zaoberajúcu sa ochranou kultúrneho
dedičstva, pre ktorú nedávno pripravila výstavu o stredovekej mágii. Keď nečíta
a nepíše, hľadá príbehy v kopcoch a lesoch svojho nového domova.
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e-kniha

Skye McKenna,
ilustroval Tomislav Tomic

TOP TITUL

Laurie Zaleski

ČARODEJNICOU SA DIEVČA
NERODÍ, ALE STÁVA...
e-kniha

INŠPIRUJÚCE
A DOJÍMAVÉ ROZPRÁVANIE

Fantasy

Cena: 14,90 €
Vychádza: 2. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8578-1
Formát: 125 × 200 mm,
384 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

TAJNÉ SVETY:
Cestovná agentúra 3:
Tajomstvá búrkového lesa
Vitajte v cestovnej agentúre
Tajné svety, odkiaľ vás každý
kufor prepraví do iného sveta.
Stačí doň vkročiť...

L. D. LAPINSKI žije na okraji Sherwoodskeho lesa, má veľa kníh a kocúra Hec
tora. Keď L. D. práve nepíše, venuje sa cosplayingu, popíja kolu s čerešňovou
príchuťou alebo sa stará o svoju džungľu sukulentov. Cestovná agentúra Tajné
svety je jej prvá séria pre deti.
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Adriana Bolyová

HIERARCHIA ŠERA

Preložil Martin Štulrajter

Odkedy sa Flick Hudsonová pridala
k Tajnosvetskému spolku, čelila viace
rým nebezpečenstvám ako iní ľudia
za celý život. Rozhodne však nebola
pripravená na to, čo sa dozvedela – že
celé multiverzum ohrozuje tajuplná
skupina nazývaná Sereni. Sereni pátra
li po najmocnejšom kufri, o ktorom sa
hovorilo, že sú to „posledné dvere“. Flick a jej priatelia ho musia
nájsť ako prví. Výprava ich však zavedie na ešte nebezpečnejšie
miesta a odhalí znepokojujúce tajomstvá o cestovnej agentúre sa
motnej. A čo je najhoršie – bez záruky, že všetci prežijú...

POSLEDNÁ ČASŤ TRILÓGIE
O ĽSTIVÝCH DÉMONOLÓGOCH
e-kniha

L. D. Lapinski

e-kniha

ZBAĽTE SI VECI, VYRÁŽAME ZA
MAGICKÝM DOBRODRUŽSTVOM!

Fantasy

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
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VESELÉ
a

FANTASTICKÉ ZVERY:
TAJOMSTVÁ
DUMBLEDORA

KNiŽNÉ

Kompletný scenár
Preložila Oľga Kralovičová

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.
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Fantasy
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e-kniha

J.K. Rowlingová,
Steve Kloves

ZAŽITE RADOSŤ
ZO VZÁJOMNEJ ŠTEDROSTI
e-kniha

TRETIE POKRAČOVANIE
VEĽKOLEPEJ SÉRIE

Liesl Clark,
Rebecca Rockefeller

MÍŇAŤ MENEJ,
ZÍSKAŤ VIAC
Preložila Natália Chudá

Ak by existoval spôsob, ako dosiahnuť
šťastný a zmysluplný život v hojnosti
a zároveň na zdravej planéte, dali by ste
mu prednosť? Možno neveríte, ale my tú
možnosť máme! Filozofia, ktorú vo svojej
knihe predstavujú Liesl Clark a Rebecca
Rockefeller, spočíva v tajomstve upred
nostniť všetky iné alternatívy ešte skôr,
ako si niečo kúpite. Aplikujú totiž teóriu
„nekupovania“, pričom význam tohto
pojmu nespočíva iba v striedmosti. Rov
nako tak zahŕňa aj túžbu žiť v súlade
s prírodou, neprodukovať nadmerné množstvo odpadkov, no tiež
spôsob, ako sa zbaviť nepotrebného a škodlivého konzumu. Autorky
vidia potenciál ozdravenia spoločnosti hlavne v zdieľaní predmetov
a v obdarovávaní. Susedia, známi či celkom cudzí ľudia – každému
sa môže zísť niečo, z čoho už nemáte úžitok, a naopak, vám sa môže
zísť niečo, čo už nevyužijú oni. Nakupovať nie je nutné!
Dovoľte autorkám, aby vo vás inšpirovali zmenu k lepšiemu. V knihe
napríklad nájdete zoznam 50 vecí, ktoré nikdy nenakupujú. Nemusí
te ani vy! Poradia vám, aké otázky si položiť, než sa rozhodnete na
kupovať, a skvele pripomenú zabudnuté umenie vyrábania a opra
vovania. Podelia sa aj o ďalší zoznam 50 vecí, ktoré si vyrábajú
samy, alebo o ktoré sa delia s inými. „Nekupovanie“ berú aj ako aký
si návrat na cestu našich starých rodičov a k spôsobu, akým ľudia žili
v časoch pred nákupným ošiaľom. Pridajte sa k nim!
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INŠPIRATÍVNA CESTA
DO PRÍRODY A K SEBE SAMÝM

KNiŽNÉ

a

Ladislav Kužela,
Martina Kuželová,
Zuzana Čižmáriková,

RECEPTY PRE
ZDRAVÉ ČREVO
Autor a autorka mimoriadne
úspešnej knihy Zdravie bez lie
kov, Ladislav Kužela a Zuzana
Čižmáriková pre vás spolu
s Martinou Kuželovou pripravi
li výber tých najlepších recep
tov pre zdravý črevný mikro
bióm. Žiadne časovo náročné
a drahé nákupy potravín! Na
varte si zdravo, chutne, bez ná
mahy a iba s jedným pravid
lom: Na tanieri vám nesmie
chýbať „dúha“! Rozmanitosť je základom všetkých rastlinných pokr
mov, ktoré v knihe nájdete. Pochutnať si môžete na receptoch ako:
– dusená letná tekvica s červenou šošovicou a cesnakom
– sicílsky šalát z pomarančov a červenej cibule
– cestoviny s dubákmi, artičokami, cuketou a paradajkami na cesnaku
– steak z karfiolu

Doprajte si poriadnu dávku
kvalitných sezónnych potravín
a budete prekvapení, aké záz
raky sa s vaším telom udejú!
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e-kniha

VESELÉ

VAŠE ZDRAVIE SA ZAČÍNA
V ČREVÁCH

Elli H. Radingerová

DAR DIVOČINY
Preložila Katarína Halčinová

Divočina je v nás hlboko zakorenená.
Oslovuje a posilňuje nás, upokojuje a otvá
ra naše srdcia. A každý deň nám dáva
nové dary. Elli H. Radingerová, prírodo
vedkyňa a odborníčka na vlky, autorka
bestsellerov Múdrosť vlkov a Múdrosť
starých psov, rozpráva vzrušujúce a fasci
nujúce príbehy, ktoré ukazujú, aké dary
má pre nás divočina pripravené: dobro
družstvo, pokoj, úžas, ticho, temnotu, spo
ločenstvo, odolnosť, dôveru, ale aj šetr
nosť a strach, ktorý je jej neoddeliteľnou
súčasťou. Pozýva nás na inšpiratívnu
cestu do prírody a k sebe samým a uka
zuje, ako čaro divočiny mení spôsob nášho života a myslenia.

Kuchárska
kniha
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Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

ELLI H. RADINGEROVÁ sa vzdala povolania právničky, aby sa mohla naplno
venovať svojej veľkej záľube – vlkom. Desiatky rokov ich pozorovala v Yellow
stonskom národnom parku. Nielen vlky ju však uchvátili. Fascinuje ju divoká
príroda ako taká. V knihe Dar divočiny jej vzdáva hold: „Bola to divočina, čo ma
podnietila dozvedieť sa viac o sebe, o ostatných, o tomto nádhernom a pomä
tenom svete, v ktorom žijeme. Tam som videla ozajstnú nádheru a všetky mož
né divy. A zažila som stretnutia, ktoré mi vyrážali dych. Divočina zmenila môj
život aj moje myslenie. V nej stále nachádzam pokoj.“
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PRE PREDŠKOLÁKOV
A ZAČÍNAJÚCICH PRVÁKOV

VYKLADANIE HOROSKOPU
NIKDY NEBOLO JEDNODUCHŠIE

Jana Pavlíková,
Jana Čerešňová

Martin Bašták Ďurán

PRESNÝ VÝKLAD
HOROSKOPU

Hravá škôlka
POZNÁVACIE AKTIVITY

Helénsko-perzská
astrológia v praxi

Pracovný zošit
pre predškolákov
Pracovný zošit Poznávacie aktivi
ty je štvrtým pokračovaním série
Hravá škôlka, vytvorenej v súlade
so Štátnym vzdelávacím progra
mom pre predprimárne vzdelá
vanie. Skúsené autorky – psycho
logička a špeciálna pedagogička,
pripravili príťažlivý systém hravé
ho učenia, zameraného na roz
víjanie poznávacích schopností.
Pri hre s touto zábavnou cvičeb
nicou si vaše dieťa bude cibriť kognitívne schopnosti – logické mys
lenie, pamäť, komunikačné schopnosti, pozornosť a kreativitu. Pro
stredníctvom cielených a zaujímavých úloh sa oboznámi s rôznymi
témami ako rodina, povolania, časové vzťahy, doprava, tradície,
šport, príroda, recyklácia odpadu, vesmír, život na dedine a v mes
te, ročné obdobia, ovocie a zelenina či sviatočné obdobia a po
stupne sa v nich naučí orientovať.
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Horoskop je mapou života. Od
dávnych čias dával odpovede na
otázky, ktoré nás trápia dodnes:
Bude sa nám v živote dariť? Aké
povolanie je pre nás najvhodnej
šie? Budeme mať šťastie v láske?
Kedy budeme prežívať šťastné
a kedy náročné obdobie?
Moderná astrológia časom stra
tila svoje postavenie kráľovnej
vied. Ale vďaka prekladom sta
rých textov a snahe mnohých vý
znamných astrológov máme možnosť vrátiť sa ku koreňom a znovu
oživiť tradičnú astrológiu, ktorá sa vďaka svojim skvelým výsledkom
stáva vo svete čoraz populárnejšou.
Pomocou informácií, ktoré nájdete v tejto knihe, bude váš výklad ho
roskopu oveľa presnejší a jasnejší. Autor sa systematicky a od zákla
dov venuje témam výkladu horoskopu narodenia, technikám predví
dania, partnerským horoskopom a metóde vhodného okamihu. Nie
sú to však len suché teórie – všetko v tejto knihe bolo otestované
v praxi profesionálnym astrológom a teória je vysvetľovaná na prí
kladoch horoskopov slávnych ľudí, aby bol text čo najviac zrozumiteľ
ný a aplikovateľný.
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POKRAČOVANIE PODMANIVÉHO
PRÍBEHU LIŠIAKA PAXA
e-kniha

NA ŽIVOT PO VYSOKEJ
VÁS NIK NEPRIPRAVÍ

Elle Kenedyová

VESELÉ

ODKAZ

ELLE KENNEDYOVÁ vyrastala na predmestí Toronta v Ontáriu a vyštudovala
angličtinu na Yorkskej univerzite. Od útleho veku vedela, že chce byť spisova
teľka, a svoj sen si začala plniť už ako tínedžerka. Elle momentálne píše pre
niekoľko vydavateľstiev. Miluje silné hrdinky, alfasamcov a dostatok iskrenia
a nebezpečenstva, aby bol príbeh zaujímavý!

36

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

KNiŽNÉ

Životy Garretta a Hannah, Logana
a Grace, Deana a Allie, Tuckera a Sa
briny sa po vysokej škole nevyvíjajú
tak, ako si predstavovali. Iste, sú spo
lu, ale zrazu čelia skutočným problé
mom, na ktoré ich štyri roky na Briar
skej univerzite nepripravili. Dospelosť
je oveľa náročnejšia ako opletačky
s láskou, a hrdinovia zisťujú, že veľké
rozhodnutia môžu mať veľké následky.
Hoci pri troche šťastia priaznivé. Svad
ba. Žiadosť o ruku. Tajný sobáš. Ne
čakané tehotenstvo. Hádajte, čo ktorý
pár čaká!
Odkaz je napínavým zavŕšením skvelej romantickej série o štyroch
sympatických pároch zo série Off Campus.

a

Preložila Klára Kruteková

Young
adult
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Sara Pennypackerová,
ilustroval Jon Klassen

LIŠIAK PAX
CESTA DOMOV
Preložil Michal Jedinák

Peter a jeho lišiak Pax sa naposledy vi
deli pred rokom. Kedysi nerozluční pria
telia teraz vedú veľmi odlišné životy.
Pax a jeho družka Ježatá priviedli na svet
mladé, ktoré musia chrániť pred jeho ná
strahami. Peter, čerstvá vojnová sirota,
sužovaný pocitmi viny a osamelosti,
opúšťa svoj adoptívny domov u Voly, aby
sa pridal k vodným vojakom – skupine
ľudí odhodlaných zaceliť zem doráňanú
vojnou. Keď jedno z Paxových mláďat
vážne ochorie, lišiak sa obráti na jediné
ho človeka, ktorému dôveruje. A bez ohľadu na to, ako veľmi sa Peter
usiluje zatvrdiť svoje zlomené srdce, láska si doň zakaždým nájde
cestu. Chlapec aj lišiak sa vydávajú na cestu domov, za uzdrave
ním... a opäť aj jeden k druhému.
Oceňovaná autorka Sara Pennypackerová prináša dlho očakávané
pokračovanie Lišiaka Paxa. V nádherne spracovanej knihe rozprá
va o rodinách, ktoré si vyberáme, a o liečivej moci lásky. Obálku
a ilustrácie rovnako ako pri prvej knihe vytvoril
uznávaný ilustrátor Jon Klassen.

37

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

Pre deti
od 10 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 11. 2022
ISBN: 978-80-551-8591-0
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

JEDNOTKA NEÚNAVNÝCH
BOJOVNÍKOV PROTI ZLOČINU

DRUHÁ ČASŤ
STRAŠIDELNÉHO PRÍBEHU

Andrew McDonald,
Ben Wood

Jack Meggitt-Phillips,
ilustrovala Isabelle Follath

HOLUBIA
AGENTÚRA
NAPÍNA PIERKA 7

BEŠTIA A BETHANY 2:
Pomsta beštie

Preložila Oľga Kralovičová

Preložil Peter Slížik

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.
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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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TAJOMSTVÁ NOČNÉHO EXPRESU
ČAKAJÚ NA SVOJE ODHALENIE!

Jochen Till,
námet a ilustrácie
Wiebke Rauers

Karin Erlandsson,
Peter Bergting

MEMENTO
MONŠTRUM

Preložila Zuzana Drábeková

Preložila Denisa Stareková

Upíri sú späť!
Prichádza pokračovanie
úspešnej knihy Memento
monštrum, v ktorej ste
lepšie spoznali slávneho
Vlada Draculu. Nečakane
sa musel postarať o tri ne
zbedné vnúčatá, z čoho aj
tomuto nebojácnemu upí
rovi spočiatku stuhla krv
v žilách. No ako všetky
deti, aj upírčatá rady počúvajú príbehy, najmä také, ktoré hovoria
o nezvyčajných tvoroch.
Dedko Vlad im teda porozprával príbehy o desivých monštrách,
ktoré, ako sa ukázalo, napokon až také desivé neboli. Naopak, sta
li sa z nich jeho najlepší priatelia. Chlpatá Yetinka, obrovská ryba
Bobo, neviditeľný tajný agent Jack či úhlavný nepriateľ upírov Van
Helsing však ani zďaleka neboli jediné výnimočné bytosti, ktoré
Vlad počas svojho dlhého života stretol.
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Danja s rodičmi a staršou sestrou
trávia celý december u babičky
v starej staničnej budove, aby si
užili jeden druhého a pripravili sa
na Vianoce. Jedenásťročná Danja
sa na toto obdobie vždy tešila, len
tento rok je to trochu zvláštne. Ba
bička je akási zábudlivá, občas
rozpráva nesúvisle, spomína neja
ký kľúč. Danja jej napriek tomu
robí spoločnosť, a preto ju veľmi
zasiahne, keď zrazu v jeden večer
záhadne zmizne. V ten istý večer
začuje Danja prichádzať vlak – na stanici, ktorá už nefunguje
a na železničnej dráhe, na ktorej vlak už roky nepremával. V magic
kom Nočnom exprese začína neobyčajné dobrodružstvo: cestuje
spolu s tými, čo stratili niekoho, koho kedysi milovali, a veria v ich
objavenie. Podarí sa jej s novým kamarátom Konradom vyriešiť zá
hadu vlaku?
Čarovný príbeh fínskej autorky Karin Erlandssonovej s expresívnymi
ilustráciami Petra Bergtinga chytí za srdce nielen mladých, ale aj
tých starších čitateľov. Hranica reálneho sveta so svetom fantázie je
tenká a magický predvianočný čas len umocňuje atmosféru dobro
družnej cesty Nočným expresom s jasným cieľom – nájsť stratených
blízkych.

41

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2022

KNiŽNÉ

NOČNÝ EXPRES

a

VESELÉ
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NÁDHERNÝ PRÍBEH
S PÔSOBIVÝMI ILUSTRÁCIAMI

POSLEDNÝ VLK
Preložila Lucia Hlubeňová

Tereza Pařízková, ilustrovala Ivona Knechtlová

STELA A 16 HUSKYOV

Preložila Otília Škvarnová

Toto je príbeh desaťročnej Stely a veľkých pretekov psích záprahov,
ktoré jej rodinu zavedú z Osemhôrok až na vzdialenú a ľadom več
ne pokrytú Aljašku. Stela žije s ockom a so starým otcom Baltazá
rom v horách a vôbec netuší, že čoskoro zavíta na najsevernejšiu
časť amerického kontinentu. Jej ocko je totiž mašér a so svojím psím
záprahom sa rozhodne pokoriť tú najnebezpečnejšiu pretekársku
trať na svete.
Milý príbeh, ktorý čitateľom ukáže, aké silné môže byť puto medzi
rodičom a dieťaťom či priateľstvo medzi zvieraťom a človekom.
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Milo je odvážny chlapec.
Veľkú vojnu ľudí proti vlkom
neprežil ani jeden bojovník
z jeho dediny. Ako skúsený
lukostrelec sa rozhodne ísť
bojovať s posledným vlkom,
ktorý zostal nažive po pus
tošivej vojne. Dlhé putova
nie a túžba po pomste ho
zavedú mimo vyšliapaných
ciest a boj, ktorý bude viesť,
nebude taký, ako si pred
stavoval... prinúti ho poze
rať sa na život v prírode inými očami, uznať ho a rešpektovať.
Kľúčom k tomuto nádherne ilustrovanému príbehu je túžba prežiť,
láska k zvieratám, zmysel pre komunitu a silné posolstvo pacifizmu.
Vedú mladého čitateľa k pochopeniu, že všetci účastníci konfliktu
majú svoje vlastné motívy, ideály a pohnútky, ktoré ich nútia bojo
vať, pričom nie sú o nič lepšie či horšie ako motívy protivníka. Zdôrazňuje aj dôsledky, ktoré má každý čin, a potrebu neodsudzovať
iných. Príbeh umožní dieťaťu pochopiť ne
zmyselnosť vojen, v ktorých nepriateľ
často nie je ničím iným ako odrazom
nás samých.
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NAPÍNAVÉ DOBRODRUŽSTVO
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OBJAVUJ SVET A MENIACE SA
ROČNÉ OBDOBIA S ELIŠKOU

CESTA DOMOV JE PLNÁ
PREKÁŽOK A ŤAŽKÝCH SKÚŠOK

Anna
Włodarkiewicz,
ilustrovala
Ola Krzanowska

Anastasija
Orlova,
ilustrovala
Oksana
Baturina

ELIŠKIN
SVET 3:
Eliška
obdivuje jeseň

PSÍK LUPÁČIK
HĽADÁ
DOMOV

Preložila Silvia Kaščáková

Preložil Peter Slížik

Dojemný príbeh
o tom, ako túžba
po domove a láska
blízkych pomôžu
zdolať všetky
nástrahy.

Čo zaujímavé prinesie jeseň?
Na jeseň zmení lístie na stromoch farbu na zlatú.
Na jeseň možno skákať do mlák a púšťať v nich papierové loďky.
Na jeseň sa zbierajú gaštany a žalude a vyrábajú z nich panáčiky.
Na jeseň sa dá zostrojiť a zavesiť na balkóne búdka pre vtáčiky.
Rodinné rozprávanie spojené s prírodou dopĺňajú hravé ilustrácie,
ktoré vás vtiahnu do deja a vďaka nim sa k tejto knihe radi vrátite
bez ohľadu na ročné obdobie.
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Psíka Lupáčika majú všetci radi – ocko, mama aj chlapec Boris. Kaž
dý sa s ním chce hrať, každý s ním chce chodiť na prechádzky.
Jedného dňa zacíti Lupáčikov supernos mačku a v tej chvíli psík stra
tí hlavu. Rozbehne sa za mačkou a... zablúdi. Zrazu je úplne sám
a všetko okolo je cudzie: ľudia, pachy, domy, dokonca aj nepriateľské
psy. Ako teraz Lupáčik nájde svoju rodinu? Pomôže mu niekto?
Cesta domov je plná prekážok a ťažkých skúšok. Stretne nakoniec
svojich blízkych?
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ČO SME OCHOTNÍ UROBIŤ
PRE PRIATEĽA?

DOJÍMAVÝ PRÍBEH O ŽIVOTE
V JEHO SKUTOČNÝCH FARBÁCH

Kaija Pannula,
ilustrovala
Netta Lehtola

LÍŠČIE
PRÍBEHY
Preložila
Katarína Anďalová

Zuzana Kolejáková – HORE NA HORE
Milý a poučný príbeh o nerozlučnom priateľstve dvoch zvieratiek,
ktoré sa síce delia o strechu nad hlavou, no sú veľmi odlišné. Med
veď Sníček je trošku lenivý a má strach z neznámeho. Najradšej trá
vi čas pred kozubom v pohodlí domova. Smelého lišiaka Smelka zas
neustále láka dobrodružstvo – neobsedí ani chvíľu! Jedného dňa sa
Smelko nerozvážne, bez toho, aby Sníčkovi oznámil, kam vôbec ide,
vydá zdolať zasnežené a nepreskúmané úbočie vrchu Krivolák. Lab
ka mu však uviazne v snehu a nevie si dať rady. Našťastie k nemu
priletí vtáčatko Pierko, ktoré privolá Sníčka na pomoc. Podarí sa im
spoločne lišiaka Smelka zachrániť a priviesť domov?
Vďaka interaktívnym otázkam sa deti vcítia do jednotlivých situácií
a spolu so zvieratkami nájdu vhodné riešenie. Pochopia zároveň,
aké dôležité je priznať si vlastnú chybu a poučiť sa z nej.
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Líška sa jedného dňa rozhodla namaľovať obraz. Rýchlo však zisti
la, že zvoliť si ideálnu predlohu vôbec nie je ľahká úloha: jazvečie
mláďatá neobsedia, pri maľovaní jedla ju prepadne hlad a ani
oblaky nevydržia na mieste veľmi dlho. Až keď sa z ničoho nič obja
ví pri jej domčeku Lišiak, zistí, že svet je plný inšpirácií. Ukáže jej, že
môže maľovať čokoľvek a kdekoľvek – stačí sa porozhliadnuť, na
brať trocha odvahy a chytiť štetec.
Kaija Pannula vo svojom debute vyrozprávala jedinečný príbeh
o radostiach a starostiach života, ktoré zosobnila prostredníctvom
príhod Líšky a jej kamarátov. Svojimi ilustráciami, v ktorých vidíme
nielen striedanie ročných období, ale aj kolobeh života a smútok zo
straty, doplnila rozprávanie ilustrátorka Netta Lehtola.
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MIŠKO S BRUMKOM
PREDSTAVUJÚ POVOLANIA

KRÁSNY PRÍBEH O HLBOKOM
PRIATEĽSTVE MEDZI CHLAPCOM
A LÍŠKOU

Katarzyna
Kozłowská,
ilustrovala Marianna
Schoettová

Marie Tibi,
Rebecca Romeo

VOLANIE LESA
Preložila Lucia Hlubeňová

MIŠKO
A BRUMKO
OBJAVUJÚ
POVOLANIA
Preložila Katarína Gruszczyk

Tak ako každého škôlkara,
aj Miška veľmi zaujíma
okolitý svet. Fascinujú ho
rôzne povolania a rád ich
počas hier s kamarátmi
napodobňuje. Niekedy je
kuchárom, inokedy objaví
kosti dinosaura a potom
stavia z kociek úžasné budovy… Vždy sa však pozorne stará o svo
ju mačku. Miško má veľa záujmov a skúša svoje schopnosti v rôz
nych oblastiach, aby zistil, ktoré činnosti ho naozaj bavia.
Aj Miškov kamarát macko Brumko spoznáva jednotlivé povolania –
chcel by byť kaderníkom, potom šoférom. Alebo zverolekárom? Či
azda hercom? Všetky povolania sú zaujímavé.
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Martin miluje prírodu a fotografovanie. V lese objaví líšťa uväzne
né v ostružinách. Oslobodí ho, vezme domov a dá mu meno Lesa
na. Je to začiatok krásneho vzťahu, ale aj nedorozumení. Lesana
vyhľadáva zvuky prírody a sníva o návrate do lesného domova.
Cení si človeka, s ktorým sa zoznámila, ale nechápe, prečo jej
po záchrane bráni v návrate do prírody, ktorá ju volá domov. Jed
ného dňa sa jej podarí utiecť, získať späť svoje divoké zvieracie in
štinkty a slobodu. Uvidí ešte Martin niekedy svoju milovanú líšku?
Harmonická reflexia, ktorá vedie k porozumeniu, že milovať zna
mená aj nechať ísť.
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KTO OTVORÍ TÚTO KNIHU,
MÁ HNEĎ PLNÉ RUKY PRÁCE!

TRETIE POKRAČOVANIE
ILUSTROVANÉHO LEPORELA

Ralf Butschkow

Martina Badstuber

PRÍSNY ZÁKAZ OTVÁRAŤ!

Preložila Radka Smržová

Túto knižku by si určite nemal otvárať! Prečo? Medvedík čistotný
s priateľmi chcú totiž utiecť zo zoo za každú cenu a pootvorená
knižka im pri tom môže pomôcť! Niektoré zvieratká z ohrady pred
sa len unikli a schovali sa do stodoly, kde je tma ako vo vreci, po
tom si nafarbili srsť, aby si ich nikto nevšimol. Podarí sa ti nakoniec
odhaliť, kde sa schovávajú zvieratká?
Zábavné interaktívne leporelo, ktoré prehĺbi detskú zvedavosť –
tlieskaj rukami, hľadaj zvieratká a hladkaj ich.
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POĎ DO DOMČEKA S MYŠIAKOM MIŠKOM
Preložila Radka Smržová

Čo robí myšiak Miško v záhrade? Kam si zavesí slamený klobúk?
Kde ozdobí tortu? Kam si sadne, keď si chce prečítať knižku? Kde
má zubnú kefku? A čo všetko má odložené na povale?
Deti sa prostredníctvom obrázkov a jednoduchého textu naučia
rozlišovať jednotlivé
predmety v dome, čím
si precvičia pozornosť
i predstavivosť.
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