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JESENNÁ KAMPAŇ

Václav Neuer
Starostlivo naplánovaná vražda ukončí
život úspešného bratislavského podni
kateľa. Obeťou trestného činu sa stane
aj jeho manželka. Vrchný komisár Le
decký so svojím tímom preberá pátra
nie. Možných motívov je však zrazu ako
si priveľa. Novodobý finančný žralok si
v podnikaní rozhodne nedával servítky
pred ústa a tých, ktorým zničil život ale
bo zásadným spôsobom skrížil plány, je
neúrekom.
Nevyžiadanú posilu dostanú bratislav
skí policajti z oddelenia vrážd od Úradu
pre boj s organizovanou kriminalitou.
Na začiatku sa dokážu zhodnúť iba
na jednom: priveľa podozrivých – kriminalistova smrť. Ledecký tápe
v tme, ale postupne sa prepracúva k nádejnej stope. Dvojica de
tektívov zo špecializovaného prezidiálneho útvaru má však o vyše
trovaní svoje predstavy. Kto z nich má pravdu a kto sa tentoraz
mýli? Vedú stopy do podsvetia, k organizovanému zločinu alebo
pôjde tak ako vo väčšine Ledeckého prípadov o niečo čisto osobné?

JAKE BRIGANCE
SA VRACIA!
e-kniha

VYRIEŠI KOMISÁR LEDECKÝ
ĎALŠÍ NÁROČNÝ PRÍPAD?

John Grisham

ČAS NA MILOSŤ
Preložila Alena Redlingerová

Strážca zákona Stuart Kofer je privile
govaný muž. V opileckom besnení sa
vyzúril na priateľke Josie a jej deťoch už
mnohokrát, ale zakaždým mu to prešlo.
Jednej noci však zaútočí obzvlášť agre
sívne a Josie padne v bezvedomí na
zem. Jej syn, plachý šestnásťročný Drew,
vie, že niet iného východiska. Zoberie
zbraň a policajta, ktorý im poskytol
strechu nad hlavou, zastrelí. Súd pridelí
Drewovi ako obhajcu Jaka Brigancea. Na začiatku procesu sa zdá,
že jediným prípustným verdiktom je trest smrti v plynovej komore.
Prípad zavraždeného policajta totiž rozdeľuje obyvateľov mesta
na dva tábory. Mnohí Clantončania si želajú rýchly proces a najvyš
ší trest. Brigance však postupne zisťuje, že nič nie je také jednodu
ché, ako sa zdá. Snaha zachrániť Drewa ohrozí jeho kariéru, finan
čnú situáciu aj bezpečnosť rodiny, ale v jednom má jasno. Je čas
zabiť a čas na spravodlivosť. Teraz prichádza čas na milosť.
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Anti Tuomainen

Zbigniew Brzezinski

KRÁLIČÍ FAKTOR

VEĽKÁ ŠACHOVNICA

Preložila Dorota Balúchová

Preložil Peter Tkačenko

Ako by mal vyzerať skvelý život? Poistný
matematik Henri Koskinen má všetko
vyrátané do posledného desatinného
miesta. No potom sa stane niečo, s čím
po prvýkrát nepočítal. Náhle stratí prá
cu a po bratovi zdedí zábavný park vrá
tane všetkých svojráznych zamestnan
cov a množstva finančných problémov.
Najhorším z nich je dlh miestnemu ma
fiánskemu bosovi, ktorý sa neštíti použiť
akékoľvek prostriedky, aby získal, čo mu
patrí. No nie sú to len nebezpeční krimi
nálnici, čo Henrimu skríži cestu. Laura
Helantová je prevádzkarka parku a zá
roveň umelkyňa s pestrou minulosťou, ktorej nedokáže odolať aj na
priek jej nevyspytateľnosti.
Pri tom, ako sa prehlbujú Henriho problémy s mafiou a city k Lau
re, zisťuje, že nie všetko sa dá predvídať. Ani keby na to použil ten
najlepší vzorec...

Je polovica deväťdesiatych rokov. Stred
ná Európa si zvyká na slobodu a mieri
do EÚ a NATO, čerstvo nezávislé post
sovietske krajiny sa snažia oslobodiť
od vplyvu Kremľa a novú situáciu chce
na svoje posilnenie využiť aj Čína ako
najľudnatejšia krajina sveta. Rusku sa
to nepáči, ale zmietané hospodárskym
prepadom, všadeprítomnou korupciou
a organizovaným zločinom je príliš sla
bé, aby s tým niečo robilo.
A na to všetko sa prizerá nespochybni
teľný svetový hegemón, prvá a posled
ná skutočne globálna a neohrozená su
perveľmoc – Spojené štáty. Ako využijú svoje jedinečné postavenie?
Je v ich záujme podporiť integráciu strednej Európy do EÚ? Do akej
miery je vhodné podporovať Moskvu ohrozujúce ambície Pekingu
a neoslabiť pritom Washington? A je možné presvedčiť Rusko, aby
sa stalo súčasťou západného sveta?
Brzezinského Veľká šachovnica je žánrovou klasikou, historickým
exkurzom, učebnicou geopolitiky aj napínavým románom, v kto
rom sme tiež zohrali svoju rolu.

ANTI TUOMAINEN (1971) je jedným z najuznávanejších a najoceňovanejších
fínskych autorov krimi fikcie. Jeho knihy boli preložené do viac ako 25 jazykov
a vďaka ich temne ladenému humoru je Tuomainen považovaný za „kráľa hel
sinského noir“.
Králičí faktor je prvou knihou plánovanej trilógie. V lete 2021 Amazon Studios
ohlásilo prípravu jeho filmovej adaptácie v hlavnej úlohe so Stevom Carellom.
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NAZRITE DO ZÁKULISIA
HISTÓRIE SVETOVEJ POLITIKY
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PRVÁ ČASŤ
NOVEJ KRIMI TRILÓGIE

5

EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2021

Politika

Cena: 13,90 €
Vychádza: 9. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-7845-5
Formát: 125 × 200 mm,
264 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

POLNOČNÝ BOZK
Preložila Miriam Ghaniová

Genevieve Barrettová je inteligentná
mladá žena, ktorú zaujímajú dejiny
a historické umelecké diela. Jedného
dňa sa na fare, kde žije so svojím ot
com, objaví záhadný zlodej, ktorý sa
pokúsi ukradnúť vzácny šperk Harm
sworthovcov. Krátko po neúspešnej lúpeži sa u otca Genevieve objaví nový
študent. Nespozná v ňom nočného zlo
deja a vôbec netuší, aké vášnivé okami
hy ju s ním čakajú...
Navonok ľahostajný Richard Harm
sworth je všetkými považovaný za ne
manželského syna. Nepozná identitu
svojho otca, ale verí, že šperk Harmsworthovcov potvrdí jeho titul
právoplatného dediča. Odhodlaný získať ho za každú cenu, aj keby
sa mal vydávať za obyčajného študenta, spoznáva Genevieve, čím
sa celá záležitosť neplánovane skomplikuje. Očarujúca majiteľka
šperku je preňho priveľkým pokušením.
Nie je však jediný, kto má o ňu a o vzácny klenot záujem.

Valérie Perrin

VYMEŇTE KVETOM VODU
Preložil Alexander Halvoník
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Violette Toussaintová je správkyňou cin
torína v malom mestečku Bourgogne.
Osamelosťou však netrpí – spoločnosť
jej okrem zriedkavých i pravidelných náv
števníkov robia aj ďalší zamestnanci

cintorína a miestny kňaz. Zastavia sa
u nej na kus reči, na kávu či občerstve
nie, delia sa s ňou o zážitky, pomáhajú
jej a vnášajú do jej života veselosť. Jed
ného dňa Violettin bezpečný stereotyp
naruší príchod Juliena Seula, mladého policajného komisára, ktorý
pátra po tom, prečo má byť popol jeho matky rozsypaný na hrobe
neznámeho človeka a nie uložený vedľa jej manžela. Čoskoro sa uká
že, že hrob patrí matkinmu dávnemu milencovi a príbeh utajenej
lásky úzko súvisí s Violettiným vlastným tajomstvom. Podarí sa jej
vyrovnať s bremenom minulosti? A dovolí láske, aby zmenila jej po
kojný život?
VALÉRIE PERRIN je francúzska spisovateľka, scenáristka a fotografka. Písať
začala už ako desaťročná, prvý krátky príbeh o opustenom psíkovi odráža jej
celoživotnú lásku k zvieratám. Podporuje viacero útulkov a vo voľbách do Eu
rópskeho parlamentu v roku 2019 kandidovala za Stranu ochrancov zvierat.
Za svoj druhý román Vymeňte kvetom vodu získala cenu Maison de la Presse.
Kniha bola preložená do vyše 30 jazykov a Valérie Perrin sa vďaka nej zaradila
medzi najpredávanejších francúzskych autorov roka 2019.
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Rachel Lynn Solomon

NECHAJTE MINULOSŤ
MINULOSŤOU A VYKROČTE
VPRED
e-kniha

NECHALI BY STE SI PORADIŤ
OD BÝVALÉHO PÁRU?

Fabio Volo

TALKSHOW S BÝVALÝMI

EŠTE JEDEN DEŇ

Preložila Jana Seichertová

Preložila Danka Jacečková

Shay Goldsteinová je producentkou
v seattleskom rádiu už takmer desať ro
kov a nevie si predstaviť inú prácu. Jedi
ný problém pre ňu predstavuje kolega
Dominic Yun, ktorý práve absolvoval
štúdium žurnalistiky a je presvedčený,
že vie všetko najlepšie.
Rozhlasová stanica bojuje o prežitie
a hľadá nový koncept. Shay navrhne re
láciu, v ktorej bude dvojica bývalých
partnerov radiť poslucháčom o vzťa
hoch. Talkshow s bývalými dostane od
vedenia zelenú a Shay s Dominicom no
vú úlohu. Pretože sa z duše neznášajú,
vyberú ich ako dokonalých spolumoderátorov. Predstava, že budú
klamať poslucháčom, sa ani jednému nepáči, ale ak si chcú udržať
prácu, niet cesty späť. Život má však pre nich v zálohe ešte jedno pre
kvapenie. Naplnia staré známe porekadlo, že protiklady sa priťahujú?

Giacomo má závideniahodný život. Je
v najlepších rokoch, zdedil byt, v práci
sa mu darí, a hoci mu takmer žiadna
žena neodolá, úspešne uniká pred zá
väzkami. Mal by byť spokojný, ale cíti
sa lapený do pasce stereotypu, z ktorej
niet úniku. Kto by povedal, že úspech
môže byť taký ubíjajúci?
Monotónnosť jeho dní naruší krásna
neznáma, ktorú stretne v električke. Jej
každodenná tichá prítomnosť cestou
do práce sa stane stredobodom jeho
života na dlhé mesiace, až kým ho ta
jomná žena jedného dňa neosloví s po
zvaním na kávu, ktoré všetko zmení. Giacomo sa prvýkrát v živote
rozhodne nezostať na povrchu a nasledovať svoje sny napriek rizi
ku, že sa zosmiešni. To, čo na začiatku vyzerá ako neuveriteľná
a strhujúca hra, privedie oboch do bodu, z ktorého niet návratu.
Giacomo zistí, že v živote existujú veci, ktoré sa oplatí dotiahnuť
do konca. Dokáže zanechať smútky a obavy v minulosti a urobiť
v láske zásadný krok?

RACHEL LYNN SOLOMON vyštudovala žurnalistiku na Washingtonskej uni
verzite, po skončení štúdia pracovala pre miestne noviny a rozhlas. Neskôr sa
začala venovať písaniu romantických príbehov pre tínedžerov a dospelých,
ktoré si získavajú čoraz väčšiu obľubu aj v zahraničí. Rodáčka zo Seattlu žije
v Amsterdame s manželom a so psom a čas si kráti ochutnávaním holandských
sladkostí.
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Cyrilu Gregus opustila matka hneď po
narodení, a hoci si to po roku rozmyslela
a vzala dcéru k sebe, nikdy ju neľúbila.
Cyrila vyrástla medzi husami a mačka
mi na dedinskom dvore, fascinovaná sta
rožitnou posteľou, ktorú prastará mat
ka Emília kúpila počas druhej svetovej
vojny v dražbe majetku Židov deporto
vaných do táborov smrti. Cyrila nemilo
srdne odhaľuje tajomstvá svojej rodiny
spätne cez štyri generácie a rozpletá
vrkoč osudov spletený z tragédie holo
kaustu, predkov aj zo vzťahu Tomáša
Debrentheya, biskupa z 15. storočia,
k rybárke Anne. Kniha je mozaikou po
stáv, ktoré sa stretávajú v priestore, ale nie v čase. Spája ich morálne
zlyhanie a vyrezávaná starožitná posteľ.
Cyrila, archeologička, ktorej prácou je otvárať hroby a hľadať mŕt
vych, si kladie otázky o kolektívnej vine a pasivite jednotlivca voči
zločinu a predvoláva popraveného prezidenta slovenského štátu, ka
tolíckeho kňaza Jozefa Tisa, aby sa predtým, než jeho kosti zamurujú
do krypty pod biskupským palácom, opäť postavil pred súd.
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David G. Marwell

MENGELE
Preložila Eva Budjačová

Zrejme najznámejší vojnový zločinec
všetkých čias Josef Mengele bol ste
lesnením chladnokrvnej efektívnosti
a vášnivej oddanosti neľudskému až
absurdnému režimu. Diabolský lekár
zodpovedný za hromadné vyvražďova
nie, nepolapiteľný utečenec a neznámy
muž pod maskou Anjela smrti naďalej
ostáva pre celé zástupy ľudí strašiakom
a zdrojom nočných môr. V určitom bode
sa vynoril nielen ako symbol samotného
holokaustu, ale aj ako zosobnenie zlyha
nia povojnovej spravodlivosti.
David G. Marwell opisuje priebeh me
dzinárodného pátrania po nacistickom lekárovi, ktoré sa skončilo
na cintoríne v brazílskom São Paule, a náročné súdne vyšetrovanie
s neodvratnými dôkazmi o jeho konci. Napriek tomu mnohí odmie
tali uveriť, že je Mengele naozaj po smrti.
DAVID G. MARWELL, historik a niekdajší riaditeľ Múzea židovskej kultúry (Museum of Jewish Heritage) v New Yorku, pracoval pre rôzne vládne a neziskové
inštitúcie. Vo februári 1985 sa ako zamestnanec Úradu pre špeciálne vyšetro
vanie (Office of Special Investigations – OSI) pri Ministerstve spravodlivosti USA
stal súčasťou tímu medzinárodných vyšetrovaní, ktorého úlohou bolo vypátrať
miesto, na ktorom sa zdržiava Mengele, a postaviť ho pred súd.
V súčasnosti žije s manželkou v University Park v Marylande.
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SVET DNES POTREBUJE ZMENU
VIAC AKO KEDYKOĽVEK
PREDTÝM

Jana Čavojská

John C. Maxwell
Rob Hoskins

DUNAJ

ZMEŇTE SVOJ SVET

Rieka príbehov

Preložila Romana Švecová

Rieka príbehov… alebo príbeh rieky. Dru
hý najdlhší európsky veľtok spája svety
desiatich krajín. Krajín plných príbehov,
pestrých, ako je život sám. Od farmára
v Čiernom lese po staručkého lovca žiab
v dunajskej delte nachádza pútnik, ktorý
kráča popri rieke, odlišnosti: niekde sa
ľudia majú lepšie, inde sú chudobní,

na ďalších miestach prežili šťastné chví
le, ale aj vojnu a utrpenie, no nedali sa
zlomiť. Dunaj rozpráva popri svojej his
tórii aj príbeh súčasnej Európy. Všetky
tie odlišné svety spája do jedného.
JANA ČAVOJSKÁ (1980) je reportérka, fotografka a videožurnalistka. Zaují
majú ju príbehy ľudí z ktoréhokoľvek miesta na zemi. Často sú o smútku a ne
spravodlivosti, o strate domova, lásky aj životných snov. Precestovala za nimi
sedemdesiat krajín a štyri kontinenty. Dúfa, že pomôže tým, ktorí takú možnosť
nemajú, lepšie porozumieť svetu.
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RIEKA, KTORÁ SPÁJA KRAJINY
A ROZPRÁVA PRÍBEHY

Keď nás obklopujú sociálne problémy
a vidíme nespravodlivosť, násilie, ko
rupciu, chudobu či rozpad vzťahov, čas
to nedokážeme nájsť v sebe odvahu na
to, aby sme zakročili. Kladieme si otáz
ku: Prečo s tým nikto nič nespraví? Na
miesto bezmocného prizerania by sme
sa radšej mali spýtať sami seba: Čo
s tým môžem urobiť ja? Verte, že niečo
určite! Práve vy môžete byť ten, kto urobí zo sveta lepšie miesto!
Ako napríklad dvaja svetoznámi koučo
via a bestselleroví autori John C. Max
well a Rob Hoskins, ktorí začali meniť svet malými krokmi – každo
dennou drobnou pomocou ľuďom vo svojom okolí. Po rokoch úsilia
vyvinuli úspešnú a efektívnu stratégiu na uskutočňovanie pozitív
nych životných zmien. Teraz sa o ňu chcú podeliť. Na množstve
poučných príkladov, príbehov a ich osobných skúseností pochopí
te, že si ju môžete osvojiť i vy. Stačí sa rozhodnúť, či budete iba
svedkami neprávosti, alebo či budete konať. Pridajte sa nielen
k mocným biznismenom, ale aj k obyčajným ľuďom, ktorí nabrali
odvahu a začali meniť svoj svet!
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OD AUTOROV BESTSELLERU
ZDRAVÉ ČREVO A TRÁVENIE
JESENNÁ KAMPAŇ

DOPOMÔŽTE SVOJIM MALÝM
ŽIAČIKOM K JEDNOTKÁM

Doc. MUDr. Ladislav
Kužela, PhD., MPH
Mgr. Zuzana Čižmá
riková, PhD., MPH

ZDRAVIE
BEZ LIEKOV
Mysleli ste si, že o svojom
zdraví viete všetko? Snažíte
sa zdravo žiť, cvičíte, pestro
sa stravujete, a napriek tomu
ste stále unavení, chýba vám
energia a máte tráviace ťaž
kosti? Príčinu treba hľadať,
okrem iného, aj vo svojich čre
vách a mikróboch. Náš mikro
bióm je fascinujúcim živým
organizmom, ktorý nás môže
odmeniť zdravím, ale aj potrestať chorobami. Neraz hľadáme kom
plikované spôsoby riešenia zdravotných problémov, rôzne zázračné
diéty a očisty, podstupujeme náročnú liečbu. A pritom stačí tak málo
– dobre a kvalitne kŕmiť svoj mikrobióm!
Jedz tak, akoby od toho závisel tvoj život, pretože závisí, je základ
ným mottom docenta Kuželu a vy si po prečítaní tejto jedinečnej
knihy uvedomíte, že je to naozaj tak.
Ide predsa o VAŠE ZDRAVIE a VÁŠ ŽIVOT.
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Eva Dienerová

MOJE PRVÉ
POČÍTANIE

Orientácia, geometria,
porovnávanie
Tento hravý pracovný zošit
je určený deťom od 5 rokov
ako príprava do prvého roč
níka základnej školy. Nájdu
v ňom množstvo pútavých,
tvorivých a zároveň jedno
duchých úloh.

Učebnice
Cena: 4,90 €
Vychádza: 8. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-7911-7
Formát: 205 × 290 mm,
40 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Miroslava Labovská,
Ľudmila Moravčíková

SLOVNÉ ÚLOHY

Zdravie

Cena: 16,90 €
Vychádza: 14. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-8122-6
Formát: 170 × 233 mm,
144 str.
Väzba: flexi
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

pre 2. ročník ZŠ
a 1. až 4. ročník
8-ročných gymnázií
Publikácia Slovné úlohy je
určená žiakom 6. až 9. roč
níka základnej školy a 1. až
4. ročníka osemročných
gymnázií, ktorým poslúži na
precvičovanie slovných úloh
a aplikovanie matematiky
v každodennom živote.
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Učebnice
Cena: 4,90 €
Vychádza: 1. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-8120-2
Formát: 170 × 240 mm,
72 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

POZOR NA TO, AKO SO SVOJÍM
DAROM NALOŽÍTE...

Lorna Byrneová

Caroline O’Donoghue

ANJELI V MOJICH
VLASOCH

SKRYTÉ DARY
Preložila Lucia Lukáčová

Preložila Viera Gregorcová

Lorna Byrneová vidí anjelov a rozpráva
sa s nimi odmalička. Jej deti sú už do
spelé a ona prvýkrát otvorene rozprá
va, čo zažila a čo sa naučila. Žije pokoj
ným životom na írskom vidieku.
Lorna rozpráva svoj životný príbeh: Vy
rastala v chudobnej rodine, neskôr pra
covala v Dubline, vydala sa a zažila ro
dinnú tragédiu. Čitateľ v ňom stretáva
bytosti z duchovných svetov, ktoré pre
bývajú aj v našom svete – prevažne
ohromujúco krásnych a rozmanitých
anjelov vrátane proroka Eliáša i duší
mŕtvych. Dnes Lornu nenavštevujú len chorí hľadajúci uzdravenie
a útechu, ale aj teológovia rôzneho vierovyznania, ktorí sa snažia
preniknúť do podstaty duchovných záležitostí.
Tento pozoruhodný príbeh je svedectvom ženy, ktorá vidí veci na
opačnom konci spektra mimo každodenných zážitkov.

Ezoterika

Cena: 12,90 €
Vychádza: 15. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-4642-3
Formát: 125× 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: AJNA
Vydanie: druhé
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e-kniha

SKUTOČNÝ PRÍBEH SÚČASNEJ
ÍRSKEJ MYSTIČKY

Maeve je šestnásťročná stredoškoláč
ka, ktorej sa v škole veľmi nedarí. Nič ju
nebaví, pre nič sa nedokáže nadchnúť
a v porovnaní so svojimi úspešnými
súrodencami sa cíti ako sivá myška.
Jedného dňa nájde balíček tarotových
kariet, a hoci o tarote nič nevie, objav
ju okamžite zaujme. Len jedna karta
akoby nepatrila medzi ostatné – Správ
kyňa. Maeve o nej nedokáže nič zistiť,
a tak ju vytiahne z balíčka a schová
u seba v izbe. Z ostatných začne veštiť
spolužiačkam a stáva sa čoraz popu
lárnejšou. Vyveštiť si nechá aj Lily, Mae
vina bývalá najlepšia kamarátka. Z balíčka kariet si vytiahne práve
tú, ktorá tam nemala čo hľadať. Keď sa potom neobjaví v škole,
Maeve premkne neblahé tušenie, že za jej zmiznutím stojí záhadná
Správkyňa.
CAROLINE O’DONOGHUE je írska spisovateľka a moderátorka podcastu
Sentimental Garbage. Píše knihy pre deti aj romány pre dospelých, pravidelne
prispieva do denníka The Irish Examiner a spolupracuje aj s vydavateľstvom
Lonely Planet. V súčasnosti býva s partnerom a psím miláčikom v Londýne.
Skryté dary sú jej knižnou prvotinou pre mládež.
Caroline nájdete aj na Twitteri: @Czaroline.
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Young
adult
Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-7945-2
Formát: 125 × 200 mm,
376 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Mona Kasten

JESENNÁ KAMPAŇ

CÍTIŤ ZNOVA
Preložila Martina Šturcelová

Sawyer Dixonová pôsobí na ľudí dosť
odmerane. Je tvrdá, nedáva si servítku
pred ústa a stále je sama. Od smrti ro
dičov si nikoho nepúšťa k telu. To sa
však zmení, keď sa zoznámi s Isaacom
Grantom. Plachý chlapec v okuliaroch
s hrubým rámom, s motýlikom na krku
a uhladeným účesom ani zďaleka ne
patrí k typom, ktoré by ju zaujali. Aj
Isaac je nezadaný a už ho to začína
škrieť. Vtedy mu Sawyer ponúkne po
moc. Navrhne mu, že z neho urobí drs
ného chlapca, aby mal väčší úspech
u dievčat, a ona na revanš použije foto
grafie z jeho premeny na svoj záverečný školský projekt. Zdanlivo
jednoduché. S jedným detailom však Sawyer nerátala. S citmi. A to
sa ukáže ako veľký problém.
MONA KASTEN sa narodila v roku 1992. Študovala manažment knižnično-in
formačných služieb, no neskôr sa zamerala na písanie. Žije s manželom a mač
kami v Hamburgu, obklopená množstvom kníh. Miluje kofeín v akejkoľvek for
me, dlhé prechádzky po lese a dni, keď môže iba písať.
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MALÁ ZAJKA TI VYSVETLÍ
AKO NAKUPOVAŤ
e-kniha

TRETÍ DIEL BESTSELLEROVEJ
SÉRIE MONY KASTEN JE TU!

Young
adult

Cinders McLeod

AKO SA ZAJKOVCI
UČILI NAKUPOVAŤ
Preložila Danka Jacečková

Deti nie sú nikdy príliš malé
na to, aby ste im vysvetlili
základné fakty o fungovaní
peňazí!
V ďalšej krásne ilustrovanej
knižke zo série o rodine
Zajkovcov sa zoznámia
s Chrumkom, ktorý každú
sobotu dostáva 3 mrkvy
ako vreckové. Poctivo si ich
odkladá do pokladničky
a nevie sa dočkať, kedy
bude môcť ísť konečne nakupovať. Má tri mrkvy a chce si za ne kúpiť tri veci. Mama mu však
vysvetlí, že každá z nich má inú hodnotu, a on si bude musieť vy
brať. Chrumko je teda nútený rozmýšľať, čo si môže za tri mrkvy
kúpiť. A zrazu zistí, že sa učí hospodáriť s peniazmi! Podobne ľahko
sa to naučí aj váš drobec, a bude na seba hrdý, ako Chrumko
v knižke Ako sa Zajkovci učili NAKUPOVAŤ!

Cena: 13,90 €
Vychádza: 9. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-7991-9
Formát: 125× 200 mm,
368 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 9. 12. 2021
ISBN: 978-80-551-8010-6
Formát: 203 × 266 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Viac na kniznykompas.sk

PODCAST O KNIHÁCH A ČÍTANÍ

Tipy na knižné novinky a rozhovory zo zákulisia kníh.
Top rebríčky predajnosti. Zaujímavosti a pikošky. Súťaže.
Pravidelný podcast z dielne najväčšieho vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Knižný podcast nájdete na všetkých platformách.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Edičný program vydavateľstva IKAR december 2021
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
prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

