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Táňa Keleová-Vasilková

TÁ DRUHÁ

Manželka a milenka. Manželka je presvedčená, že ich 
manželstvu nič nechýba, jediným tieňom spoločného ži-
vota je, že Róbert býva v práci príliš dlho a na rodinu mu 
zostávajú len omrvinky času. Daniela verí, že Róbert sa 
čoskoro rozvedie, a v snoch si s ním spriada spoločnú 
budúcnosť. Každá z nich je tá druhá. Ktorá bude prvou?

Petra Hederová

HÁDAJ S KÝM SPÍŠ

Po ťažkej havárii sa Marcel konečne preberal z umelého 
spánku a jeho vzťah s Lenou dostáva novú šancu. Lenu 
však trápia mnohé nevyriešené problémy. Nad Marcelo-
vým zdravotným stavom visia otázniky, ešte stále je žena-
tý a v jeho blízkosti sa pohybuje doktorka Rút – bývalá 
milenka, ktorá vedela naplniť jeho zvláštne túžby...
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Román
pre ženy

Aly Martinezová

NAJTEMNEJŠÍ ÚSVIT

Študentke medicíny Charlotte unesú 
sy na Lucasa. Stačila chvíľka nepozor-
nosti v parku. Po desiatich rokoch je  
z Char lotte pneumologička, má post- 
 traumatickú stresovú poruchu a nedo-
káže pracovať s deťmi.
Porter je otec malého Travisa. Chlapček 
má silnú astmu a chradne. Keďže Char-
lotte má povesť odborníčky, zúfalý otec 
chce, aby syna liečila ona. Charlotte je 
však neoblomná a žiadnych detských 
pacientov neprijíma.
Na pikniku, ktorý každoročne organizuje Charlottin kolega pre klien-
tov, si Porter padne do oka s príťažlivou, dosť rezervovanou tmavo-
vláskou. Vtedy ešte netuší, že sa zahľadel do Charlotte. Vrhnú sa 
do vášnivého vzťahu plného iskrenia. Charlotte si postupne uvedo-
muje, že Porter jej rozumie aj bez slov.
Obaja sú poznačení tragédiami z minulosti a Porter sa trpezlivo 
snaží preniknúť pod Charlottin pancier. Stále sa však neodváži 
požiadať ju, aby Travisa liečila. Vie, že by Charlotte stratil. Mladá 
lekárka sa ani po toľkých rokoch so synovou stratou nezmierila. 
Stále verí, že raz sa Lucas nájde.
Najtemnejší úsvit je prvou časťou strhujúceho, iskrivého dvojdiel-
neho románu pre ženy od bestsellerovej autorky.
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Andreas Roslund

3 HODINY

Ak človek kalkuluje s časom sám a má 
nad ním kontrolu, sú aj tri sekundy či 
tri minúty večnosťou. Tri hodiny v ru-
kách niekoho iného sú však, paradoxne, 
oveľa kratšie.
V pokojné štokholmské ráno dostáva 
komisár Ewert Grens nanajvýš podivné 
hlásenie. V márnici Södermalmskej ne-
mocnice cez noc pribudlo neidentifiko-
vané mužské telo. Zatiaľ, čo sa komisár 
pokúša dopátrať, o koho ide a ako sa 
telo do zamknutej miestnosti dostalo, 
Piet Hoff mann sa v páľave afrického 
slnka venuje novej práci. Má pred se-
bou poslednú nebezpečnú misiu pred 
návratom domov, kde ho čaká manželka Zofia s chlapcami. Posled-
ná úloha ho cez vyschnutú púšť a rozbúrené more prenesie do sve-
ta, v ktorom sa hodnota ľudského života počíta v bankovkách. Do 
sveta, kde sú tri hodiny rozdielom medzi životom a smrťou. Komisár 
Ewert Grens a bývalý infiltrátor Piet Hoffmann sa opäť stretávajú 
zoči-voči, hoci sa už nikdy nemali vidieť. Nepriatelia? Spojenci? Čo 
všetko musia stihnúť za tri hodiny?
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David Jackson – ANI NEPÍPNI

Zoznámte sa s Bensonovcami. Je to príjemný, milý man-
želský pár s krásnym dievčatkom Daisy. Niečo tu však ne-
sedí. Dcérka žije v podkrovnej izbe bez okien, za zamknu-
tými dverami. Daisy totiž nie je ich. Pred tromi rokmi ju 
uniesli. A teraz sa Bensonovci rozhodli pre súrodenca... 
Detektív seržant Nathan Cody sa čoskoro stretne s naj-
temnejším a najstrašnejším prípadom vo svojej kariére.

Sam Carringtonová – ZLÁ SESTRA

Stephanie sa bojí o svoj život a vyhľadá odbornú pomoc. 
Psychologička Connie Summersová by ju rada zbavila stra-
chu, ale svoju klientku napriek snahe nedokáže celkom po-
chopiť. Stephaninu minulosť vymazali, aby ju ochránili, 
keďže svedčila proti nebezpečnému gangu. Jedného dňa 
však dostane list od človeka, o ktorom dúfala, že ju nikdy 
nevypátra. Onedlho sa objaví prvé mŕtve telo...
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Kristina Ohlssonová

POCHOVANÉ KLAMSTVÁ

V ten osudný deň prší. Do kancelárie 
advokáta Martina Bennera sa dobý-
ja zúfalý muž so slovami, že jeho ses-
tra potrebuje pomoc. Háčik je v tom, 
že je mŕtva.
Skôr než spáchala samovraždu, pri-
znala sa k piatim vraždám. Médiá ju 
s obľubou nazývali sériovou vrahyňou, 
vyslúžila si pseudonym Sara Texaso-
vá. Brat sa po smrti svojej sestry sna-
ží očistiť jej pamiatku a nájsť jej stra-
teného syna Mia.
Martin Benner má všetko. Kariéru, záujem žien, malé dieťa. Má 
však aj svoje slabé stránky. Jeho najväčšou slabosťou sú výzvy. 
Do pátrania sa púšťa spolu so svojou kolegyňou a medzi nimi to 
začne poriadne iskriť. V honbe za pravdou sa však Martin do-
pustí fatálneho omylu. Z úspeš ného advokáta sa stáva obyčajná 
figúra vo vysokej hre, ktorá vyústi v tú najdesivejšiu nočnú moru.
Pochované klamstvá sú prvou časťou dvoj dielneho švédskeho 
trileru.

Catherine Steadmanová

NIEČO VO VODE

Keby ste sa ocitli pred rozhodnutím, 
kto ré vám navždy zmení život, 
zaváhali by ste?
Erin je dokumentaristka a jej kariéra sa 
sľubne rozvíja. Práve pracuje na projek-
te o návrate prepustených väzňov do ži-
vota. Mark je príťažlivý investičný ban-
kár s veľkými plánmi, ktoré však akosi 
nevychádzajú. Vášnivo zaľúbení mlado-
manželia sa vydajú na svadobnú cestu 
snov na tropický ostrov Bora Bora. Uží-
vajú si more, slnko, piesok a jeden druhého. Pri potápaní v azúrovo-
modrom mori však niečo nájdu.
Novomanželia sa zrazu ocitnú pred nebezpečným rozhodnutím: 
majú svoje tajomstvo prezradiť, alebo si ho nechať pre seba? Veď 
ak sa o ňom nikto iný nedozvie, komu tým ublížia? Pokušeniu napo-
kon neodolajú a fatálne následky na seba nedajú dlho čakať.
Nemôžete predsa zachrániť všetkých, však? Niekedy jednoducho 
musíte zachrániť sami seba.
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Andrew Wilson

INÉ ZLO  

Pozoruhodný detektívny talent slávnej 
spisovateľky Agathy Christie upútal 
pozornosť britského zvláštneho agenta 
Davisona.
Agatha na jeho žiadosť cestuje na Ka-
nárske ostrovy. Na ostrove Tenerife má 
vyšetriť zvláštnu, desivú vraždu Dou-
glasa Greena, agenta britskej tajnej 
spravodajskej služby. Počas plavby na 
zaoceánskom parníku zrazu začuje vý-
krik. Rozbehne sa na kormu a zdesene 
sleduje, ako akási žena skáče z lode. Po tomto otrasnom zážitku sa 
Agatha ubytuje v luxusnom grandhoteli upro stred krásnych zá-
hrad v blízkosti mora. Tam sa stretne s veľmi zaujímavými postava-
mi vrátane dvoch mužov podozrivých, že sa zaplietli do vraždy 
Douglasa Greena. Jeden z nich je okultista zahrávajúci sa s čier-
nou mágiou a druhý tajomník významného archeológa, ktorý mô-
že byť komunistickým špiónom.
Agatha však rýchlo pochopí, že nič nie je také, aké sa zdá. S pre-
kvapením zistí, že zdanlivá samovražda ženy na zaoceánskom par-
níku s vraždou Douglasa Greena súvisí. A musí odhaliť iné zlo!
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W. Bruce Cameron

PSIA CESTA DOMOV

Bella sa narodila v brlohu pod domom 
určenom na demoláciu, plnom túla-
vých mačiek. Lucas Ray, budúci štu-
dent medicíny, sa pokúsi ohrozené zvi-
eratá zachrániť a pohnevá si staviteľa 
aj miestneho zástupcu veterinárnej 
správy. Lucas sa šteniatka ujme, hoci 
v dome, kde žije s chorou matkou, voj-
novou veteránkou, je chov zvierat zaká-
zaný. Bella plní svoje poslanie, obom 
prináša lásku a pohodu, neskôr aj ďal-
ším pacien tom nemocnice pre veterá-
nov. Prísne predpisy mesta Denver 
však pre sučku znamenajú ohrozenie 
života, a tak je Lucas nútený umiestniť 
ju do pestúnskej rodiny v ďalekom Durangu. Bella v túžbe po domo-
ve a „svojom človeku“ utečie a podujme sa na strastiplnú aj dobro-
družnú cestu cez coloradské hory domov. Medzi zvieratami aj ľuď-
mi nachádza nových priateľov aj nepriateľov, trpí podvýživou, neraz 
bojuje o vlastný psí život, ale svojho cieľa sa nevzdáva.
Psia cesta domov je príbeh o láske a vernosti, očarujúce aj vtipné 
rozprávanie o nezlomnom pute medzi ľuďmi a ich zvieracími pria-
teľmi s mnohými podnetmi na zamyslenie.
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v kinách 
od 24. januára 2019
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Misha Glenny

McMAFIA 
Dokonale organizovaný 
zločin

Skúsený reportér Misha Glenny na svo-
jej odvážnej a fundovanej výprave za 
príčinami zdanlivo neukojiteľného do-
pytu po nezákonnom tovare prebrázdil 
päť kontinentov a osobne sa pozhová-
ral s ľuďmi zo všetkých oblastí podsve-
tia – s policajtmi, obeťami, politikmi, 
dokonca aj so zločincami. Na vlastnej 
koži zažil balkánske vojny, spoznal zá-
kulisie nevďačného a náročného boja 
proti organizovanému zločinu, podari-
lo sa mu urobiť rozhovor s brazílskym 
hackerom, kanadským pašerákom marihuany aj japonským ná-
jomným zabijakom. Významnú časť knihy autor venuje ponovem-
brovému vývoju vo východnom bloku a neobchádza ani kauzy poli-
tického vplyvu ruskej mafie či ľahkých vykurovacích olejov, známe 
aj u nás. Ako je to možné a kto je za to zodpovedný? Všetko sa do-
zviete v tomto strhujúco vykreslenom obraze súčasného sveta, priam 
nabitom informáciami, z pera naslovovzatého odborníka.
Prelomová kniha Mishu Glennyho sa stala predlohou úspešného 
rovnomenného seriálu z dielne BBC. V súčasnosti sa nakrúca už 
druhá séria. Misha Glenny študoval a pôsobil aj v Prahe. V rámci 
Stredoeurópskeho fóra v decembri 2018 navštívil aj Bratislavu.
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Sarah Hermanová
VEDELI STE? Otázky a odpovede,
ktoré vás zaskočia
Môžete zomrieť na zlomené srdce? Prečo sa žirafám 
nezakrúti hlava? Kto vynašiel krájaný chlieb? Máte radi 
zaujímavosti z celého sveta? Táto kniha je určená práve 
pre vás. Prekypuje zrnkami múdrosti, ktoré podporia 
vaše mozgové bunky. Na jej stránkach nájdete množ-
stvo príbehov, ktoré prekvapia a potešia aj tých najhor-
livejších fanúšikov podrobných informácií.

Richard Galland
NIKOLA TESLA – Záhady a rébusy
Vstúpte do fascinujúceho sveta Nikolu Teslu, priekopní-
ka v oblasti elektrotechniky, vynálezcu, fyzika a futu-
ristu. Nahliadnite do jeho objavov, inovácií a experi-
mentov prostredníctvom logických hádaniek, rébusov, 
testov pamäti a záhad, ktoré nájdete v tejto knihe. 
Niektoré sú jednoduché, iné až diabolsky zložité. Svoju 
bystrosť si overíte v odpovediach a vo vysvetleniach 
na konci knihy.



12 EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2019

SEDEM JEDNODUCHÝCH KROKOV
K ÚSPECHU VO VÝCHOVE

Kategória: AAA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 22. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6583-7
Formát: 150 × 210 mm, 
200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Výchova,
rodina

Hedvig  
Montgomeryová

ČARO RODIČOVSTVA

Múdra a jednoduchá kniha, 
ktorá vás naučí stať sa rodi-
čom, akým ste si vždy priali byť.
Ako vychovať šťastné dieťa? 
Ako posilniť vzájomnú dôveru? 
Ako dcéru či syna pripraviť na 
to smutné, čo ich v živote čaká? 
Ako veľmi sa vlastne možno na-
hnevať? Akej chyby sa rodičia 
najčastejšie dopúšťajú? A čo je 
tou najdôležitejšou rodičovskou 
úlohou v detstve a dospievaní? 
Čaro rodičovstva je moderná 
príručka pre rodičov dvadsiate-
ho prvého storočia. Psychologička a rodinná tera peutka Hedviga 
Montgomeryová sprevádza rodičov siedmimi jednoduchými krok-
mi, ktoré pomôžu, aby sa z dospelých a detí stali šťastní ľudia, spo-
kojní sami so sebou, vďa ka čomu si spoločne strávený čas užívajú.

„Ako psychologička, ktorá sa dvadsať rokov venuje rodinnej psychológii, môžem 
potvrdiť, že dobrým rodičom sa človek nerodí. Zároveň však viem, že sa ním môže 
stať takmer ktokoľvek a každý sa môže ustavične zlepšovať. Rodičovstvo bude 
vaša najdôležitejšia životná rola. Vyžaduje si múdrosť, vedomosti,  veľa odvahy 
a ešte viac sebapoznania. Občas to bude ťažšie, ako ste si možno predstavovali, 
no ak sa stanete lepším  rodičom, stanete sa zároveň lepším človekom. V tom 
tkvie  krása rodičovstva. Inými slovami – tá drina sa naozaj vyplatí.“

Hedvig Montgomeryová
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Kuchárka

Lucia Súkeníková

MOJE NAJLEPŠIE  
FIT JEDLÁ

Chcete sa zdravo stravo-
vať a cítiť sa po jedle 
 dobre?
Potom je táto kniha určená 
pre vás. Je vhodná pre všet-
kých, ktorí žijú hekticky, no 
odmietajú sa stravovať vo 
fastfoodoch, pre športov-
cov, ľudí s potravinovými in-
toleranciami, tehotné ženy 
i ženy po pôrode.
Moje najlepšie fit jedlá 
predstavujú zdravšie 
 alternatívy tradičných 
 receptov, ale aj úplne nové, ktoré sa tradičnými ešte len stanú.

VIAC AKO 140 RECEPTOV
PRE ZDRAVŠÍ ŽIVOT

Od autorky vyšlo:
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Pip Wallerová

ZDRAVIE  
A KRÁSA

Bylinkárstvo je úžasným 
trvalým dedičstvom nás 
všetkých a má bohaté 
tradície. Rastliny sa po-
čas dejín využívali v kaž-
dej kultúre – na prípra-
vu jedla, prístreškov, 
oblečenia či liečiv. Rast-
liny obsahujú bielkoviny 
a iné  živiny nevyhnutné 
pre všetky živočíchy na 
ich prospievanie, a tak od 
nich závisí naše prežitie. 
Aj sa motnú pôdu vyživu-
jú rastliny a po svojom odumretí sa rozložia, čím vytvárajú novú 
zeminu, z ktorej môžu vyrásť ďalšie rastliny. Rastliny podporujú 
celý život a možno z nich získať všetko, čo potrebujeme.
Táto kniha vám ponúka prehľad receptúr pre zdravie a krásu, v kto-
rom sa snúbi prirodzená krása s lekárňou v kuchyni. Svetoznámi 
bylinkári sa s vami podelia o viac než 350 receptúr na prípravu 
tinktúr a toník, sirupov i krémov pre čistú radosť zo života, ale aj 
zdravie. Komplexný sprievodca zahŕňa rady na pestovanie a získa-
vanie rastlín, zoznam rastlín aj užitočné každodenné techniky. Po-
skytne vám všetky nástroje, potrebné na začiatok vašej vlastnej 
zelenej revolúcie.
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NAUČ SA PRAVOPIS!

Kategória: AA
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Vychádza: 22. 1. 2019
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Formát: 170 × 240 mm, 
80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Kategória: AA
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Vydanie: Prvé

Učebnica

Učebnica

PaedDr. Eva Dienerová

DIKTÁTY  
A DOPLŇOVAČKY  
pre 2. triedu

V tejto publikácii nájdete množ-
stvo cvičení pre žiakov 2. triedy, 
ktoré precvičujú pravopis sa-
mohlások, dvojhlások, spoluhlá-
sok, slabík a viet. Cvičebnica je 
 výbornou pomôckou pre rodiča, 
učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou praco-
vať doma, v škole aj vo voľných 
chvíľach. Poskytuje analýzu chýb podľa kľúča správnosti. Vyhovu-
je aj žiakovi s pomalším pracovným tempom. Je spracovaná 
v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím  programom.

DIKTÁTY  
A DOPLŇOVAČKY  
pre 3. triedu

V tejto publikácii nájdete množstvo 
cvičení pre žiakov 3. triedy, ktoré 
precvičujú pravopis vybraných slov 
po b, m, p, r, s, v, z a vlastných pod-
statných mien. Cvičebnica je výbor-
nou pomôckou pre rodiča, učiteľa 
i žiaka. Dá sa s ňou pracovať 
doma, v škole aj vo voľných 
chvíľach. Poskytuje analýzu chýb 
podľa kľúča správnosti. 
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Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6473-1
Formát: 125 × 200 mm,  
hjúbnw256 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: Prvé

Ezoterika

Robert Kopecký

AKO SA DOSTAŤ DO NEBA 
(a pritom nezomrieť)

„Nechcem povedať, že nebo nikdy 
nebude reálne fyzické miesto, ale že 
zostane vo večnom okamihu, kde sa 
duša rozhodne prebývať práve teraz  
– kde sa rozhodnete žiť vo svojom 
srdci.”

Robert Kopecky objavil po troch zážit-
koch na prahu smrti pozoruhodné fakty 
o živote a smrti: nemusíte zomrieť, aby 
ste sa dostali do neba. Táto kniha radí, 
ako si vytvoriť raj, ktorý máte v tomto 
živote vždy na dosah. Naučí vás, akými 
rozhodnutiami sa dostanete do stavu 
šťas tia a na plnenia, ako hľadať cesty (a niekoľko skratiek) k duchov-
nému uvedomeniu a duchovnej radosti, na ktoré máte právo od 
narodenia. Zaujatím správneho postoja si uvedomíte, že cesta do 
neba neznamená odchod do ríše večného spánku, ale že nebo je 
tam, kde ste – nech je to kdekoľvek –, potrebujete sa len prebudiť.
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POZNANIE ČLOVEKA, KTORÝ 
TRIKRÁT PREŽIL VLASTNÚ SMRŤ
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ODHAĽTE
SCHOPNOSTI VÁŠHO
MILÁČIKA

Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: január 2019
ISBN: 978-80-551-6451-9
Formát: 135 × 195 mm,  
192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: január 2019
ISBN: 978-80-551-6450-2
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192 str.
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Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Populárno-
náučná

literatúra

Populárno-
náučná

literatúra

Sophie Colinsová
ČO DOKÁŽE  
VÁŠ PES?
Táto kniha skúma fascinujúci 
svet poznávacích schopností 
psov. Opisuje päť základných 
zmyslov, predstavuje pohľad 
na svet tak, ako ho vníma 
pes, a venuje sa aj otázke, či 
pes má šiesty zmysel. Obsa-
huje praktické testy a aktivi-
ty, ktorými nielen zmeriate in-
teligenciu psa, ale dokonca 
ju budete môcť zvýšiť. Vďaka 
tejto knihe lepšie porozumie-
te svojmu psiemu miláčikovi.

Sally Morganová
ČO DOKÁŽE  
VAŠA MAČKA?
Naozaj mačky cítia blížiace 
sa zemetrasenie? Mačacie 
zmysly v mnohých ohľadoch 
tie ľudské prevyšujú. Mačky 
počujú zvuky z väčšej vzdiale-
nosti a vo vyšších frekvenci-
ách, majú citlivejšie nosy, lep-
šie periférne videnie a fúzmi 
zachytia aj tie najmenšie 
zmeny tlaku vzduchu. Prečí-
tajte si o mačacích schopnos-
tiach a zlepšite tak komunikáciu so svojou mačkou.

SOPHIE C
OLLINSOVÁ
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ANI ROYALOVCI NIE SÚ
NEDOTKNUTEĽNÍ

Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 15. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6486-1
Formát: 125 × 200 mm, 
336 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Erin Wattová

PALÁC KLAMSTIEV

Ella Harperová v živote prekonala množ-
stvo problémov. Je tvrdá, odolná a ochot-
ná podstúpiť čokoľvek, len aby ochráni- 
la svojich milovaných. Lenže tajomstvo, 
ktoré visí nad jej zmŕtvychvstalým otcom 
a priateľom, možno neunesie.
Reeda Royala doteraz nezastavila žiad-
na prekážka, rodičia ho vysekali z každé-
ho maléru. Napriek arogantnému sprá-
vaniu či bitkám bol miláčikom dievčat. 
Budil rešpekt. Teraz sa mu celý svet 
 obrátil chrbtom a jeho vyhliadky do 
budúcnosti sú zúfalé. Hrozí mu väzenie 
a všetci sú presvedčení, že zaslúžene. 
Dôkazy svedčia proti nemu. Ella milo-
vanému Reedovi verí, no aj ju nahlodávajú pochybnosti. Na ozaj 
neexistuje jediná stopa, ktorá by viedla k inej osobe ako k jej pria-
teľovi? Ani Royalovci nie sú nedotknuteľní.
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UŽ JE TO RAZ TAK:
NIEKEDY SA STÁVAJÚ ZVLÁŠTNE 
VECI

Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 29. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6482-3
Formát: 128 × 198 mm, 
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 8 rokov

Anna Benzingová
Ilustrovala: Nadine Reitzová

KATKA A AZURO – Záchrana azura

V Katkinom živote nie je nič, ako bolo predtým. Po smrti jej mamy 
sa otec odváži na nový začiatok: kúpi jazdeckú farmu. Katka náho-
dou narazí na Azura – výnimočného koňa, ktorý si získa jej srdce 
a dodá jej odvahu. No Azuro je v nebezpečenstve. Katka a jej ses-
ternica Klára sa stretnú so strašnými praktikami obchodníka s koň-
mi. Dokážu dievčatá Azura zachrániť?

Prvá kniha z novej série o dobrodružstvách Katky a Azura.Od autorky vyšlo:

11,90 € 11,90 € 19 EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2019
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ROZPRÁVKA O TOM, AKO SA 
ZBAVIŤ STRACHU Z PAVÚKOV

Kategória: AA
Cena: 5,90 €
Vychádza: 15. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6520-2
Formát: 210 × 235 mm, 
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Diana Amftová
Ilustrovala: Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK

Pavúčik Zlatúšik sa jedného dňa vyberie na cestu, aby sa dozvedel, 
prečo sa ľudia boja pavúkov.  Navštívi veľa svojich kamarátov a prí-
buzných, ale každý z nich mu na rovnakú otázku odpovie inak. No 
šikovný pavúčik, ktorý sa veľa pýta, isto nájde tú správnu odpoveď.
Čarovnú rozprávku pre deti aj dospelých, ktorá pomáha zbaviť sa 
strachu pred pavúkmi, napísala Diana Amftová, známa nemecká 
filmová a televízna herečka.
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INTERAKTÍVNA ZÁBAVA 
NA CELÉ
HODINY

Kategória: AAA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 15. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6484-7
Formát: 231 × 310 mm, 
28 str.
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Kategória: AAA
Cena: 10,90 €
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ISBN: 978-80-551-6483-0
Formát: 231 × 310 mm, 
28 str.
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Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Maciej Szymanowicz

ROK V ČAROVNEJ  
KRAJINE

Vydajte sa na fantastickú cestu 
plnú prekvapení a nezvyčajných 
stretnutí s rozprávkovými 
 hrdinami: pážaťom Kratochvíľom, 
ví lou Kvetomilou, Chobotníkom 
a dra kom Ohnivákom.
Rok v čarovnej krajine obsahuje 
dvanásť dvojstrán so všetkými me-
siacmi v roku. Na prvej dvojstra-
ne sa vám predstavia hrdinovia knihy a na poslednej si zahráte 
interaktívnu hru. V knihe môžete listovať celé hodiny. Na detail-
ných obrázkoch si precvičíte vnímavosť a schopnosť rozprávať prí-
behy, ale predovšetkým sa výborne zabavíte pri podrobnom skú-
maní farebných ilustrácií.

Przemysław Liput

ROK V ŠKÔLKE

Rok v škôlke vám predstaví život 
v materskej škole. Spolu s detský-
mi hrdinami mesiac po mesiaci 
prežijete najdôležitejšie udalosti 
a sviatky, uvidíte ich pri každoden-
nej hre a výučbe. Na úvodnej 
dvojstránke sa zoznámite so všet-
kými hrdinami a neskôr si zahráte 
aj interaktívnu hru.

Vyšlo: Rok v lese 10,90 €
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POČUL SOM, ŽE V TÝCHTO 
KNIHÁCH STRAŠÍ! RADŠEJ 
NERISKUJ

Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: január 2019
ISBN: 978-80-551-6464-9
Formát: 230 × 270 mm, 
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: január 2019
ISBN: 978-80-551-6463-2
Formát: 150 × 130 mm, 
68 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 8 rokov

Toto je tvoj tajný zápisník.  
Je to čudné, ale Wizz ho 
 pokladá za svoj. Prosím, 
 ignoruj jeho poznámky!
V tomto zápisníku nájdeš: 
super úlohy, úžasné veci, najväčšie  tajomstvá a sny, vyše 60 nále-
piek... a ešte všeličo iné!

POZOR! 
NEOTVÁRAJ 
TENTO  
ZÁPISNÍK
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Kategória: AA
Cena: 4,90 €
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32 str.
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Kategória: AA
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Vychádza: január 2019
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Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Pre deti  
od 3 rokov

Isabelle Fougère

POVEDZ MI PREČO
Prečo pravekí ľudia bývali 
v jaskyniach? Prečo existuje 
umenie? Prečo chameleón mení farby? Prečo syr 
 smrdí? Táto knižka prináša odpovede na viac ako 
180 otázok, ktoré kladú všetky deti a na ktoré dospe-
láci nie vždy vedia odpovedať!

Klaus Baumgart

LAURINA HVIEZDA
Laura v noci spozoruje, ako z oblohy spadne hviez-
da, priamo pred jej dom. A tak si ju vezme do izby, 
teší sa z nej a položí ju vedľa seba na vankúš. Na 
druhý deň ráno však svoju hviezdičku nenájde…
Čarovný príbeh na dobrú noc, ktorý deťom ukáže, 
že niekedy sa musíme rozlúčiť aj s tým, čo máme 
veľmi radi.

Andy Lee
Ilustroval:  
Heath McKenziei

POZOR!  
NEOTVÁRAJ
TÚTO KNIHU

Najprv som chcel dať vytlačiť 
len jeden kus tejto knihy. Na-
písal som ju pre svojho sy-
novca Georgea a chcel som 
ju podarovať sestre s manže-
lom na oslave jeho prvých 
narodenín. Ka marát Horgs 
mi však povedal: ,,Je su per, 
nevytlačíme ich viac?,, Ak si 
nemyslíte, že je super, tak na 
vine je Horgs, nie ja.

Andy Lee



KTO POVEDAL, ŽE DESAŤ ROKOV JE 
NAJLEPŠÍ VEK NA DOBRODRUŽSTVO? 
NO PREDSA ANDY!

Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: 22. 1. 2019
ISBN: 978-80-551-6524-0
Formát: 145 × 205 mm, 
224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 9 rokov

Rafał Skarżycki
Tomasz Lew Leśniak

HEJ, ANDY!
NEVIEŠ, ČI TU VŔTAJÚ?

Andy je obyčajný chalan, ktorý má neobyčajný život. Vie si ho totiž 
za každých okolností skomplikovať. Najskôr zabudne na test z mate-
matiky, potom ho čaká nová školská zubárka, ktorá vymieňa dec-
kám plomby ako na bežiacom páse, a nakoniec v meste zmiznú dra-
hé šperky... Začítaj sa do Andyho dobrodružstiev a zisti, ako to 
vlastne je so zubárkou, s otravnou spolužiačkou aj s krádežou storo-
čia. S Andym ti nehrozí jediná vec: nuda! Všetko ostatné je viac než 
pravdepodobné. Takže pozor, nestrácaj ostražitosť!
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