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Krimi

Lotte Petri

DIABLOVO DIELO

Pre výstavbu novej stanice kodanského 
metra na námestí Nørrebros Runddel 
musia zo severnej časti cintorína Assis-
tens presťahovať viac ako tisícku kos tier. 
Vyvolá to silný odpor verejnosti, preto-
že podľa mnohých ľudí sa tým  naruší 
pokoj zosnulých. Na zastavenie výstav-
by metra to však nestačí. Odstraňova-
nie hrobov vedie súdna antropologička 
Josefine Jespersenová, ktorej úlohou je 
zároveň analyzovať kostrový materiál 
v rámci vedeckého projektu, skôr než sa ľudské pozostatky uložia 
naspäť do zeme. Jej kolegyňa archeologička Rita Magnussenová 
sa jedného večera stane obeťou brutálnej vraždy. Vrah ju hodí 
do otvoreného hrobu a do lebky jej vyreže kríž. Neskôr sa v centre 
Kodane nájde na ulici ďalšia zavraždená žena s vyrezaným krížom 
na tele. Všetko nasvedčuje tomu, že po slobode behá satanistický 
vrah. Policajný vyšetrovateľ Alexander Damgaard sa preto rozhod-
ne navštíviť exorcistu, vysokopostaveného katolíckeho kňaza. Ten 
je presvedčený, že zaúradoval sám diabol a že to nepochybne súvi-
sí so sťahovaním ľudských pozostatkov z cintorína Assistens. Zne-
svätenie hrobov podľa neho otvorilo brány zlu.
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KEĎ SA OTVORIA 
BRÁNY PEKLA...

TO
P 

TI
TU

L

LOTTE PETRI

BRÁNY ZLU SA OTVORILI

Pre výstavbu novej stanice kodan-
ského metra na námestí Nørrebros 
Runddel musia zo severnej časti cin-
torína Assistens presťahovať viac 
ako tisícku kostier. Vyvolá to silný od-
por verejnosti, pretože podľa mnohých 
ľudí sa tým naruší pokoj zosnulých. 
Na zastavenie výstavby metra to však 
nestačí. Odstraňovanie hrobov vedie 
súdna antropologička Josefine Jes-
persenová, ktorej úlohou je zároveň 
analyzovať kostrový materiál v rám-
ci vedeckého projektu, skôr než sa 
ľudské pozostatky uložia naspäť do 
zeme. Jej kolegyňa archeologička Ri-
ta Magnussenová sa jedného večera 
stane obeťou brutálnej vraždy. Vrah ju 
hodí do otvoreného hrobu a do lebky 
jej vyreže kríž. Neskôr sa v centre Ko-
dane nájde na ulici ďalšia zavraždená 
žena s vyrezaným krížom na tele.  
Všetko nasvedčuje tomu, že po slo-
bode behá satanistický vrah. Policajný 
vyšetrovateľ Alexander Damgaard sa 
preto rozhodne navštíviť exorcistu, vy-
sokopostaveného katolíckeho kňaza. 
Ten je presvedčený, že zaúradoval 
sám diabol a že to nepochybne súvisí 
so sťahovaním ľudských pozostatkov 
z cintorína Assistens. Znesvätenie 
hrobov podľa neho otvorilo brány zlu. 

LOTTE PETRI (1968)
Vyštudovala francúzštinu a marketing. 
Dlho pracovala ako vedúca marketin-
gu v Dánskej obchodnej komore, až 
sa napokon rozhodla vydať na spiso-
vateľskú dráhu. Je členkou vedenia 
Dánskeho spolku spisovateľov a člen-
kou rady Dánskeho združenia autorov 
detektívnej literatúry. Debutovala v ro-
ku 2009 krimirománom Den 5. plage 
(Piata pliaga) o plánovanom teroris-
tickom útoku na Kodaň biologickými 
zbraňami, ktorý nominovali na Cenu 
Dánskej banky pre debutujúcich auto- 
rov. V úspešnej sérii o epidemiologičke 
Selme Eliassenovej vyšli neskôr aj 
ďalšie tri knihy. Diablovo dielo je au-
torkin prvý román s hlavnou postavou 
súdnou antropologičkou Josefine Jes-
persenovou.
Lotte Petri žije v malom pobrežnom 
meste Hornbæk severne od Kodane.
Je vydatá a má dve dospelé deti. Čas-
to podniká cesty, pri ktorých zbiera 
materiál na svoje knihy. Pri ich písaní 
úzko spolupracuje s políciou a foren-
znými patológmi. 

Na holú zem dopadali v monotónnom takte ťažké dažďové 
kvapky. Živý plot z bolerázu,  kedysi pekne zastrihnutý, žil te-
raz vlastným životom, akoby sa aj rastliny na cintoríne búrili. 
Za plotom ktosi stál, napriek mrazu mu po lícach stekal slaný 
pot a dopadal na kožený kabát páchnuci impregnáciou. Tá 
bytosť cítila v srdci neprestajnú bolesť a cerila zuby. Zlosť, 
ktorá v nej mlčky vrela, mala čoskoro vykypieť.
Bytosť zreteľne videla, čo sa v umelom svetle reflektorov 
odohráva. Pripadalo jej to ako nejaké temné divadlo. Náhrobok 
vytrhli zo zeme a zlomili napoly. Keď dopadol na zem, ozval sa 
tupý zvuk, ktorý v nej vyvolal fyzickú nevôľu. V celom tele cíti-
la nesmiernu bolesť.
Pozorovala skupinu ľudí v signálnych zelených farbách s re-
flexnými prvkami, ktoré svietili v tme ako dopravné značky.  
Videla im do tváre. Najmä jedna sa jej zdala povedomá.
Keď postava zmizla zo svojho úkrytu, zapraskal konár a čosko-
ro jej čiernu siluetu pohltila tma. di
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Krimi

Victoria Selman

OKO ZA OKO

Londýn, štvrtkový podvečer. Preplnený 
osobný vlak naráža do vykoľajených va-
gónov s horľavinou. Katastrofa si vyžia-
da mnoho mŕtvych a ranených. Vo vla-
ku sa nachádza aj Ziba MacKenziová, 
bývalá členka špeciálnych jednotiek. 
Ešte donedávna zostavovala psycholo-
gické profily zločincov, analyzovala in-
dície z miesta činu, správanie a gestá 
podozrivých osôb. Zachytila každý de-
tail, vďaka čomu pomohla uzavrieť 
mnoho prípadov. Ziba sa bezprostred-
ne po zrážke púšťa do záchrany rane-
ných. Vtom si všimne staršiu umierajú-
cu ženu, ktorá ju zaujala už po nástupe 
do vagóna. Žene, zjavne silnej katolíčke, už niet pomoci. Stihne však 
vysloviť znepokojivú vetu: „On to urobil.“ Tá veta Zibe vŕta v hlave.
Krátko nato ju kontaktuje inšpektor zo Scotland Yardu. Našlo sa 
telo a vyzerá to na útok dávneho sériového vraha. Rovnaký profil 
obete, rovnaký modus operandi. Ale prečo zabíjal po toľkých ro-
koch? Vyšetrovateľ ihneď vylúči možnosť, že ide o prácu imitátora. 
Vrah totiž zanechal špecifickú stopu, o ktorej polícia verejnosť nikdy 
neinformovala. Zigu táto skutočnosť zaujme. Vtom narazí na ďal-
šiu šokujúcu indíciu a viac nad ponukou spolupráce neváha. Tou 
indíciou je žena z vlaku.
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BOLA TO IBA NÁHODA ALEBO 
ÚMYSELNÁ KRVAVÁ POMSTA?
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Triler

Gregg Olsen

POSLEDNÉ, ČO V ŽIVOTE 
UROBILA

Do mestečka na brehu oregonskej rie-
ky Deschutes sa húfne sťahujú mladí 
 ľudia, ktorí majú úspešnú kariéru a do-
konalú rodinu. Liz a jej manžel Owen, 
vychádzajúca hviezda vo svete podnika-
nia, celé roky obdivujú svojich dobrých 
priateľov a susedov Carole a Davida. 
Zdá sa im, že majú všetko – bezstarost-
ný, šťastný život a krásneho synčeka 
Charlieho.
Potom Charlie bez stopy zmizne a úpor-
ne nadobudnutými istotami otrasie tra-
gédia, ktorú nikto nechápe. Okrem Liz.
Stačila sekunda a všetko sa zmenilo. 
Liz spôsobila nehodu, ktorej následky už nemôže vziať späť. Znáso-
bila ju druhou najhoršou chybou svojho života: zatajila ju. Zatiaľ čo 
manželstvá oboch dvojíc praskajú pod ťarchou žiaľu a strachu, Liz 
sa utiahne do svojho vlastného tmavého sveta viny, rastúcej para-
noje a klamstiev, o ktorých ani netušila, že ich je schopná. Na scé-
ne sa totiž objaví ďalší sused, ktorý má takisto svoje tajomstvá, 
trápenia a dobrý dôvod, aby sledoval každý  Lizin pohyb. Iba on vie, 
že príbeh záhadného zmiznutia chlapca pri rieke Deschutes sa 
ešte zďaleka neskončil.
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KEĎ STAČÍ SEKUNDA, ABY SA 
ŽIVOT OBRÁTIL NARUBY
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Špionážny 
triler

Frederick Forsyth

ŠAKAL

Šakal. Vysoký Angličan s blond vlasmi 
a so sivými temnými očami. Profesionál-
ny vrah prvej triedy. Muž, ktorého iden-
titu nepozná nijaká tajná služba na sve-
te. Zabijak najatý na vraždu jedného 
z najlepšie strážených mužov sveta. 
Muž so zbraňou, ktorý môže zmeniť de-
jiny. Jeho misia je tak dôkladne utajená, 
že ani objednávatelia nepoznajú jeho 
meno. Čas vraždy sa blíži a zdá sa, že 
nijaká sila na zemi Šakala nezastaví.
Politicko-špionážny román Šakal je prí-
beh o jednom z mnohých pokusov 
o aten tát na francúzskeho prezidenta 
de Gaulla. Zavedie nás do polovojen-
skej organizácie OAS, ktorú založili vzbúrení francúzski vojaci po 
opustení revolučného Alžírska. De Gaulla považovali za hlavného 
vinníka potupnej porážky a prisahali mu smrť. Nijaký útok naň ho 
sa však nepodaril. Posledný pokus o atentát autor použil ako pred-
lohu pre svoj fiktívny príbeh založený na skutočných udalostiach.

KTO SA POKÚŠA ZABIŤ  
PREZIDENTA DE GAULLA?

Od autora vyšlo:



6 EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2019

Cena: 10,90 €
Vychádza: 3. 12. 2019
ISBN: 978-80-551-6983-5
Formát: 125 × 200 mm,
168 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Non-fiction

Mark Galeotti

MUSÍME SI POHOVORIŤ 
O PUTINOVI

Napriek tomu, že o Putinovom Rusku 
sa napísali milióny slov, Západ stále 
nedokáže pochopiť jedného z najmoc-
nej ších politikov s vplyvom po celom 
svete a s mocenskou sieťou, ktorá zasa-
huje do nášho každodenného života. 
Profesor Mark Galeotti v tomto základ-
nom politickom šlabikári odhaľuje muža 
skry tého za mýtmi, demaskuje najdôle-
žitejšie omyly o Putinovi a vy svet ľuje, 
ako môžeme dešifrovať jeho motiváciu 
a ďalšie kroky.
Galeotti sa pri vykresľovaní Putino vých 
prvých rokov v KGB, jeho skutočného 
vzťahu k Spojeným štátom či jeho vízie budúcnosti Ruska opiera 
o nové zdroje a šokujúce nezverejnené svedectvá, vďaka ktorým pri-
náša doteraz nevídaný pohľad na muža v srdci glo bálnej politiky.

MARK GALEOTTI je seniorný nerezidentný výskumník pražského Ústavu me-
dzi národných vzťahov. Ako expert a autor množstva materiálov o medzinárod-
nom zločine a ruských bezpečnostných záležitostiach pôsobil ako poradca brit-
ského ministerstva zahraničných vecí a viacerých vládnych aj policajných 
agentúr v Európe a Severnej Amerike.
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KTO JE SKUTOČNÝ PUTIN? 
A AKÝ BUDE JEHO ĎALŠÍ KROK?
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Skutočný 
príbeh

Samra Zafar
Meg Masters

DOBRÁ MANŽELKA

V šestnástich mala talentovaná Samra 
veľké plány. Chcela ísť študovať na vy-
sokú školu a vybrať sa vlastnou cestou. 
Jej sen sa však bez varovania rozply-
nul, keď ako sedemnásťročná podľahla 
tlaku rodiny a narýchlo sa vydala za 
neznámeho staršieho človeka. Musela 
odísť od rodičov, priateľov i súroden-
cov. Z Pakistanu sa plná nádeje presíd-
lila za manželom do tolerantnej Kana-
dy. Manželova rodina sa zaviazala, že 
ju bude podporovať v jej snoch, ale 
bola to pasca. Dvere domu svokrovcov 
sa zabuchli a jeho steny sa pre Samru 
stali väzením. Pochopila, že všetko boli len prázdne sľuby. Jej mies-
to je v kuchyni, pri deťoch, poruke svokre a po vôli násilníckemu 
manželovi.
Samra sa však odmietla vzdať svojej túžby po vzdelaní a plnohod-
notnom živote. Zúfalo sa chcela z nešťastného manželstva vyslobo-
diť. Pre seba a svoje dcéry vymyslela únikový plán. Dlhé roky v sebe 
hľadala silu začať odznova, kým sa jej podarilo odrezať od minu-
losti a vykročiť do nového života so vztýčenou hlavou. 
Dobrá manželka je bolestným, no inšpirujúcim príbehom mladého 
dievčaťa, ktoré zoči-voči násiliu dozrie v odvážnu a silnú ženu.
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TÚŽBA PO VYSNÍVANOM  
ŽIVOTE NEZOMIERA
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História

Juraj Slaný

TROJANOVI PARTIZÁNI

Kniha Juraja Slaného opisuje históriu 
vzniku a vývoj budovania partizánskej 
brigády Pavel, ktorej veliteľom bol 
kpt. Jozef Trojan, preto sa o brigáde nie-
kedy hovorilo ako o Trojanových partizá-
noch. Jej členovia bojovali od počiatku 
Slovenského národného povstania na 
mnohých miestach povstaleckého fron-
tu. Jedinečné bolo ich začlenenie do ra-
dov II. čs. paradesantnej brigády, ale aj 
ich bojová účasť v jednotkách Červenej 
armády pri oslobodzovaní Českosloven-
ska. Dočítate sa, prečo sa v čase socia-
lizmu o tejto partizánskej brigáde nepí-
salo a prečo boli niektorí jej členovia 
väznení. V prílohe nájdete dosiaľ nepublikovaný menný zoznam viac 
ako tisíc dobrovoľníkov, ktorí bojovali v radoch tejto brigády.

Ing. JURAJ SLANÝ (1959), rodák z Oravy, dlhodobo žije v Bratislave. Absolvo-
val Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Pracoval v bezpečnostných zlož-
kách. V súčasnosti je riaditeľom odboru informačnej bezpečnosti. Histórii sa 
venuje ako amatérsky bádateľ, zameral sa na problematiku partizánskeho hnu-
tia na Slovensku.
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HISTÓRIA PARTIZÁNSKEJ  
BRIGÁDY PAVEL
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Biografia

Jozef Banáš

I’LL BREAK  
THROUGH! 
ŠTEFÁNIK 
A man of iron will

Jozef Banáš sa v obsažnom die-
le pokúša odhaliť najväčšie ta-
jomstvá spojené so Štefánikom 
a jeho dobou. Stál za jeho smr-
ťou Beneš? Bol Štefánik slobodo-
murár? Kto v skutočnosti vyhlá-
sil Česko-Slovenskú republiku? 
Čím imponoval ženám a prečo 
sa neoženil? V knihe sa dozviete 
aj to, aký svetový rekord vytvoril 
a či sa stretol s Dubčekom. Pre-
čítate si, o čom hovoril s Tolstým 
a prečo necestoval Titanicom, hoci to bolo v pláne, a dozviete sa 
o stratenom zlatom poklade ruského cára. Milan Rastislav Štefá-
nik dokázal nepredstaviteľné. Chlapec zo zabudnutých kopaníc 
Horného Uhorska sa presadil priamo v Paríži – centre vtedajšieho 
sveta. Čím sa motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až 
na dno síl? Aj o tom je beletrizovaný príbeh najvýznamnejšieho 
muža slovenského národa.

Kniha vychádza v anglickom preklade.

ODHAĽTE NAJVÄČŠIE TAJOMSTVÁ 
GENERÁLA ŠTEFÁNIKA
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Román  
pre ženy

Danielle Steel

AKO V ROZPRÁVKE

Camille vyrastala s milujúcimi rodičmi 
v malebnom kalifornskom údolí. Vyštu-
dovala Standford a vrátila sa domov, 
aby zveľadila rodinný vinársky podnik. 
Bola dokonale šťastná, jej život pripo-
mínal rozprávku. Lenže krátko po ná-
vrate jej umiera mama na zákernú cho-
robu a z jej otca sa stáva ľahká korisť 
pre zlatokopky. Už po roku od manželki-
nej smrti prekvapí dcéru nepochopiteľ-
ným rozhodnutím oženiť s atraktívnou, 
no manipulatívnou krajankou Maxine. 
Camille nechápe, ako môže jej otec 
prehliadať toľkú faloš zahalenú kultivo-
vaným prejavom, drahými kostýmami 
a žiarivým úsmevom. Než stihne zakročiť, zasiahne ju hrozná sprá-
va. Jej otec Christophe zahynul pri leteckom nešťastí a z Camille sa 
stáva sirota. Maxine viac nič nestojí v ceste a Camille čaká ťažký 
boj. Musí ochrániť nielen majetok, ale aj seba.
Ako v rozprávke je ďalší čarovný príbeh od kráľovnej romantických 
príbehov, ktorý nám dáva nádej, že aj v skutočnom živote dobro 
víťazí nad zlom.
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NEPRIAZEŇ OSUDU JU PRIVEDIE 
K VYTÚŽENÉMU CIEĽU
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Poézia

Milan Rúfus

PRAMEŇ

Básne Milana Rúfusa po de-
saťročia oslovujú čitateľov 
na Slovensku i vo svete. Básnik 
celistvého bytia nám obrazmi 
jedinečnej sily odovzdáva svo-
je posolstvo. Človek na kríži ži-
vota a času. Nezvyčajne vní-
mavý svedok doby, ktorý svoj 
údel nesie až do samého kon-
ca a pritom spieva.

Toto je prvá z troch kníh (Prameň, Studňa, Studnička), v ktorých vy-
davateľstvo IKAR ponúkne čitateľovi to najpodstatnejšie z básnic-
kej tvorby Milana Rúfusa. Verše tematicky zoradené a pospájané 
do ôsmich „uzlov“ sa zrodili z toho bezprostredného, čo básnika 
od detstva obklopovalo a formovalo, čo mu bolo ozajstným prame-
ňom aj v starobe. Knihu ilustroval akademický maliar Ivan Pavle.

BÁSNICKÁ ZBIERKA  
OD VELIKÁNA SLOVENSKEJ 
POÉZIE
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Pre deti 
od 8 rokov

Gejza Sádecký 
František Ružbarský

SLOVENSKÉ POVESTI 
O HRADOCH, 
ZÁMKOCH A INÉ

Na stránkach tejto knihy sa zišli 
dvaja neúnavní hľadači našich ná-
rodných pokladov Gejza Sádecký 
a František Ružbarský. Z trezoru ich 
povesťovej tvorby sme vybrali 38 prí-
behov, vyšperkovaných fantáziou, hu-
morom, životnou múdrosťou. Pri 
hľadaní námetov na povesti autori 
zostúpili hlboko do histórie, aby oži-
vili udalosti z čias starých Slovanov, 
pripomenuli fascinujúce príbehy ry-
tierov bojového rádu templárov, 
protihabsburských rebelantov či lúpežných rytierov, zvírili prach 
spod kopýt tureckých nájazdníkov, sprítomnili náboženské nepokoje 
a sociálne vzbury. Na svojich cestách naprieč Slovenskom neobišli 
ani hrady a  zámky, ktorých múry si dodnes šepkajú svoje tajomstvá. 
Prešli mnohými slovenskými mestečkami i dedinami a pristavili sa 
pri prameňoch s bublajúcimi starými príbehmi, v ktorých objavili 
fantáziu ľudu, jeho hravosť aj dravosť, zmysel pre lyrickosť aj prekva-
pujúcu tvorivosť. Ožívajú v nich aj bytosti s nadprirodzenými schop-
nosťami, nechýbajú čerti, víly, umrlci, čarodejníci v pôsobivých kuli-
sách viníc, mlynov, cintorínov či tajomných prírodných zákutí. 
Ozdo bou knihy sú ilustrácie Petra Hricáka, ktoré detailne prepraco-
vanou kresbou umocňujú napätie, ktoré príbehy vyvolávajú.

13 EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2019

Cena: 7,90 €
Vychádza: 3. 12. 2019
ISBN: 978-80-551-6981-1
Formát: 147 × 210 mm,
128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza:  
V decembri 2019
ISBN: 978-80-551-7090-9
Formát: 210 × 140 mm,
240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Flóra

Zápisník

Jocelyn De Kwant, ilustrovala Clare Owen

MÔJ ROK S PRÍRODOU

Svet je plný zázrakov. Ako často si však nájdeme čas 
na to, aby sme sa zhlboka nadýchli vône lesa, ocenili 
magickú krásu nočnej oblohy alebo chvíľu len tak po-
zorovali okolitú prírodu? V tomto kreatívnom zápisníku 
nájdete 365 inšpiratívnych nápadov, vďaka ktorým náj-
dete cestu k prírode.

Gerd Großman

REZ A STRIHANIE  
OVOCNÝCH DREVÍN
Krok za krokom

Táto kniha vás bude sprevádzať pri reze a tvarovaní 
ovocných drevín. Nájdete v nej návody na rez 15 ovoc-
ných druhov. Ilustrácie a fotografie znázorňujú jednot-
livé postupy krok za krokom.
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Spoločenský 
román

Paolo Cognetti

NIEKEDY NETREBA  
ZDOLAŤ VRCHOL

Paolo Cognetti, fascinovaný knižkou 
amerického spisovateľa a cestovateľa 
Petra Matthiessena Snežný leopard, 
ako štyridsaťročný zorganizoval výpra-
vu po jeho stopách. Prešiel takmer rov-
nakú trasu ako jeho veľký vzor o 40 
 rokov skôr. Obaja navštívili končiny 
v severozápadnej časti Nepálu, kde 
stále prežívajú a ďalej sa zachovávajú 
zvyšky prastarej tibetskej kultúry. 
Okrem niekoľkých dobrých priateľov 
(a, pravdaže, početnej karavány, nevy-
hnutnej na takéto vysokohorské puto-
vanie) Cognettiho sprevádzajú obšú-
chaný výtlačok Matthiessenovej knižky, modré ovce a najmä vidina 
zriedkavo spozorovaného snežného leoparda.
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Svetová 
klasika

Spoločenský 
román

Stefan Zweig

PRED BÚRKOU

Stefan Zweig nás v eseji, ktorá sa na verejnosť dostáva 
po viac ako storočí, sprevádza obdobím rakúsko-uhor-
skej monarchie, ponúka pohľad do európskych dynastií. 
Je to brilantná kniha a predovšetkým varovný prst pre 
dnešnú Európu, v mnohom až zarážajúco podobnú tej 
predvojnovej.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

BRATIA KARAMAZOVCI I

Každý Dostojevského román prehlboval ten predchádza-
júci, po tomto však už nenasledovalo nič. Je to autorovo 
posledné a definitívne slovo, pričom sa pokúša hlbšie pre-
niknúť do skutočnosti a do človeka. Zaznieva tu otázka: 
Kto si, človek? Aké sú tvoje poznané a aké nepoznané 
možnosti?
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Slovenská 
literatúra

Kristína Tormová 
Ilustrovali Boris Farkaš 
a Ela & Matilda

BUDEM MAMA

Tehotenstvo je najkrajšie obdobie v živo-
te ženy. Povedal asi niekto, kto netuší, 
aké je to byť grckajúcim mrožom so slo-
ními nohami, unavený ako blázon, pre-
tože má v tele dve srdcia, prípadne viac. 
Toto je knižka napísaná počas spomína-
ného nekomfortne zázračného obdo-
bia, ktoré odštartovala láska Skororodi-
čov. Je určená pre všetky Skoromamy, 
ktoré obľubujú debaty na rovinu, humor a seba. Toto je knižka, ktorá 
sa dá napriek nevoľnostiam nazvať krásnou literatúrou a ktorá  
sa rodila súčasne s naším človiečikom. Dúfam, že si ju obľúbite tak 
ako ja svojho človiečika. Viac sa už nedá. Príjemné tehotnenie, milé 
Spoluskoromamy!
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PRE VŠETKY  
SKOROMAMY
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