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Severské 
krimi

Samuel Bjørk

CHLAPEC
VO SVETLE REFLEKTOROV

Sú Vianoce. Starší muž šoféruje auto 
cez Škandinávske vrchy. Zrazu si všim-
ne, ako sa v tme pred ním čosi črtá. Len-
-len že stihne ubrzdiť a zastaviť. V sne-
hových jazykoch tvoriacich sa pred 
autom stojí malý chlapec. Má modré 
pery a na hlave nasadené jelenie paro-
hy. O štrnásť rokov nájdu v neďalekom 
horskom jazere telo zavraždeného mla-
dého dievčaťa oblečeného v baletnom 
úbore. Na brehu stojí fotoaparát pripevnený na statív. Vo vrese pri 
brehu nájdu vytrhnutú stranu z detskej knihy Bratia Levie srdce.
Vyšetrovateľku Miu Krügerovú stále máta smrť jej dvojčaťa a jej ko-
lega Holger Munch si vzal neplatené voľno, aby sa postaral o svoju 
dcéru. Čudný a spletitý prípad ich však čoraz viac vťahuje do svo-
jich osídel, hoci sú skalopevne presvedčení o tom, že prípad čoskoro 
vyriešia. Vedia toho však až žalostne málo. O tom, čo ich čaká a ne-
minie.

ČO ICH ČAKÁ  
A NEMINIE?

15,90 €15,90 €
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ŠANCA NA PREŽITIE?
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Triler

Taylor Adams

ZÁSAH

Mladý manželský pár James a Elle 
Eversmanovci sa zrazu ocitne upro-
stred Mohav skej púšte. Keď sa im zo 
záhadných dô vodov pokazí auto, uviaz-
nu uprostred územia nikoho s minimál-
nymi zásobami vody a bez mobilného 
signálu.
Z necelých dvoch kilometrov ich má na 
muške neznámy snajper. Zabíja neľú-
tostne, bez príčiny a so supermodernou 
výbavou mieri presne. Jediné miesto, 
kam sa pred ním na širokom otvorenom 
priestranstve môžu živé terče ukryť, je 
priestor za ich nepojazdným vozidlom. 
Nemajú kam ujsť, nie je tam nikto, kto 
by im pomohol. Odmietajú stať sa bezbrannými obeťami, ale majú 
v nerovnom súboji vôbec nejakú šancu prežiť?

Napínavá novinka od autora mrazivého bestsellera Niet úniku, kto-
rého práva na sfilmovanie kúpila spoločnosť 20th Century Fox.
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BUDETE VERIŤ SVOJMU
MANŽELOVI, AJ KEĎ VÁS ŤAHÁ
NA DNO?
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Psychologický 
triler

Alafair Burková

V DOBROM AJ V ZLOM

Angela spoznala Jasona Powella pri or-
ganizovaní večierka v East Hamptone. 
Predpokladala, že ich známosť bude 
len krátky románik, podobne ako mno-
hé vzťahy medzi miestnymi a letnými 
návštevníkmi. Prekvapilo ju, že Jason, 
uznávaný profesor ekonómie na New-
yorskej univerzite, s ňou očividne má 
iné plány. Nasledujúce leto sa vzali. Ich 
manželstvo sa v Angelinom prípade 
ukázalo ako možnosť začať žiť odzno-
va. So synom sa konečne odsťahovali 
z domu Angelinej matky na Manhat-
tan, kde o ich tragickej minulosti nikto 
ani len netušil.
Po šiestich rokoch sa z Jasona vďaka úspešnej knihe a rastúcej 
 mediálnej kariére stala politicky a kultúrne vplyvná osobnosť. Aj 
Angela sa nechtiac ocitla v žiare reflektorov, hoci sa im celý život 
vyhýbala. Potom však vysokoškolská praktikantka obvinila Jasona 
z nevhodného správania a ďalšia žena, Kerry Lynchová, sa k nej 
pridala s ešte znepokojujúcejším obvinením. Ich priam dokonalý 
manželský život sa pomaly rozpadal. Jason trval na svojej nevine 
a Angela mu verila. No jedného dňa Kerry zmizla a Angela si musí 
posvietiť na obe strany – na muža, ktorého si vzala, a na ženy, kto-
rým odmieta veriť.
Ako ďaleko zájde manželka, aby ochránila milovaného muža? Bude 
stáť po jeho boku, aj keď ju so sebou stiahne na dno?
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Erotická 
romanca

Erotická 
romanca

Alexa Rileyová – NAVŽDY SPOLU

Jordan Chen je uzavretý muž, nerád na seba upozorňuje. 
Dozerá na bezpečnosť v technologickom oddelení spoloč-
nosti Osbourne, má železné zovretie a tvrdú ruku. V práci 
sa s nikým príliš nekontaktuje, až kým nestretne krásnu 
Jay. Odvtedy sa mu jeho samotársky život zrazu nezdá 
taký dokonalý. Potrebuje viac. Potrebuje ju.

Samantha Youngová – ISKRENIE

Manželia Nate a Liv si zariadili príjemný život, bývajú 
v peknom dome, majú dve krásne dcéry a zamestnanie, 
ktoré ich napĺňa. Z ich vzťahu sa však rokmi vytratila 
spontánnosť a vášeň. Na desiate výročie svadby naplánu-
je Nate výlet do idylického prímorského mestečka Hart-
well v americkom štáte Delaware. Dúfa, že tu sa im na-
skytne príležitosť, po ktorej obaja prahnú.
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Spoločenský 
román

OD AUTORA BESTSELLERA
MAJSTER ŠARKANOV

10,92 € 10,95 € 13,90 €

Khaled Hosseini
Ilustroval: Dan Williams

MORSKÁ MODLITBA

Drahý Marwan, pozerám na tvoju tvár 
vo svite mesiaca pred splnom, mihalni-
ce máš v spánku privreté, čisté a jem-
né ako kaligrafia. Povedal som ti: „Drž 
ma za ruku. Nič zlé sa nemôže stať.“

V mesačnom svite na pobreží drží otec 
v náručí spiaceho syna a spolu s inými 
utečencami čakajú na úsvit a príchod 
plavidla. Rozpráva synovi o dlhých le-
tách  vo svojom detstve, o dome chlap-
covho starého otca v Sýrii, o olivovníkoch zvlnených vánkom, meča-
ní kozy a štrkotaní hrncov v kuchyni starej mamy. A spomína aj 
na rušné mesto Homs s preplnenými uličkami, mešitou a veľkým 
trhoviskom v období pred bombardovaním a núteným útekom. 
Na svitaní sa oni i všetci ostatní, s najdôležitejšími vecami, ktoré si 
mohli vziať so sebou, vydajú na nebezpečnú plavbu po mori, aby si 
našli nový domov.

Od autora
vyšlo:
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»PODPÍSAL SOM ZMLUVU
S DIABLOM«     Karl Ove Knausgård
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Karl Ove Knausgård

MÔJ BOJ 5

V piatom pokračovaní silnej autobio-
grafickej či autofiktívnej série Môj boj 
Knausgård stupňuje intenzitu a úprim-
nosť svojho písania na maximum. Prí-
beh sa začína vo chvíli, keď sa ako 
mladý študent sťahuje do Bergenu, 
rozhodnutý zasvätiť život písaniu. Na-
priek obrovskému úsiliu sa mu v tvorbe 
nedarí a začína pochybovať o tom, že 
niekedy zažije vy danie svojej knihy. Ten-
to diel série je aj príbehom nových 
 silných priateľstiev a vypätých lások, 
nádejí a sklamaní. V autorovom živote 
nastanú dva prelomové momenty – zo-
miera mu otec, s ktorým mal kompliko-
vaný vzťah, a krát ko nato mu vychádza prvý román. Piatym pokra-
čovaním série Môj boj Knausgård definitívne presvedčil kritikov aj 
čitateľov o neopakovateľnej sile svojho literárneho diela, ktoré den-
ník Politiken prirovnal k významu Goetheho Utrpenia mladého 
Werthera.

Od autora
vyšlo:
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SATIRICKÝ ROMÁN  
O NEODOLATEĽNEJ TÚŽBE  
ZBOHATNÚŤ
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Slovenská
literatúra

Rasťo Piško

MOHYLA VEĽKÉHO BRATA

V malej dedinke na južnom Slovensku 
leží zabudnutý hrob sovietskeho vojaka, 
ktorý padol v druhej svetovej vojne. Číra 
hra osudu zariadi, že po šesťdesiatich 
rokoch sa zistí, že v hrobe leží otec bo-
hatého ruského oligarchu... Všetko od-
razu dostáva nový, nečakaný zmysel. 
Zvlášť po tom, čo sa informácie zmocní 
skupinka drobných slovenských podvod-
níkov, ktorá zosnuje geniálny plán. Za-
tiaľ čo sa ruský miliardár prezývaný 
Malý Gavroš snaží očistiť svoju minu-
losť vojnovej nemanželskej siroty, Veľký 
mozog Ábel Čubík a jeho spoločníci roz-
táčajú na Slovensku smršť neuveriteľ-
ných, krkolomných aktivít, zameraných na jediný cieľ – získať pro-
striedky, rozprávkovo zbohatnúť a splniť si životný sen. A to všetko 
tak, aby boli všetci spokojní a nikto neškodoval. Vytúžená méta je 
na dosah, stačí iba natiahnuť ruku... Ale pozor! V hre osudu platí aj 
ďalšie pravidlo: „Čím plánovitejšie ľudia konajú, tým účinnejšie môže 
náhoda zmeniť ich smer.“
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TELEVÍZNEHO SERIÁLU
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Slovenská
literatúra

Biba Bohinská

TAJNÉ ŽIVOTY 
Druhá časť

Úspešný televízny seriál Tajné životy 
z produkcie RTVS oslovil divákov neľah-
kou témou – ukázal príbehy týraných 
žien. Otvorene hovoril o tajomstvách 
skrývaných za múrmi domovov, vine 
a nevine, nádejách a druhých šanciach 
žien i mužov, ktorí hľadajú nové začiat-
ky v živote. Pomáhajú im v tom pracov-
níci azylového domu Druhá šanca.
Jednotlivé osudy vám teraz ponúkame 
v knižnej podobe. Druhá časť série ob-
sahuje druhú polovicu prvej sezóny te-
levízneho seriálu. Autorka scenára Biba 
Bohinská vstupuje na stránkach knihy 
hlbšie do jednotlivých príbehov, odkrýva psychologické súvislosti. 
Čitateľ sa dozvie viac o motiváciách postáv a spozná aj osoby, 
ktoré sa na obrazovky nedostali.
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TIPY, TRIKY A TECHNIKY
PÍSANIA DÁMSKYM PIERKOM 

Kirsten Burková

TAJOMSTVÁ
MODERNEJ KALIGRAFIE

Inšpiratívny pracovný zošit pre začiatočníkov vám pomôže zvlád-
nuť písanie pierkom. Naštudujte si, ako na to, a potom sa smelo 
pustite do zaujímavých projektov. Kniha Tajomstvá modernej kali-
grafie vás nadchne a prehĺbi vašu lásku k písaniu rukou.
Metódy a cvičenia, ktoré Kirsten využíva na svojich workshopoch, 
sa tu spájajú do zaujímavých a zrozumiteľných projektov. Vďaka 
nim získate v krasopise istotu.
Sedem vyberateľných šablón s autorkiným rukopisom si môžete vy-
trhnúť, dokončiť a vystaviť.

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2019
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-náučná 

literatúra

Bärbel Oftringová

AKO ŤA ZACHRÁNIŤ?

Rozpoznajte choroby rastlín & škodlivý hmyz  
a zareagujte správne
Každého poteší, keď sa záhrada zelená a kvitne. Občas však rastli-
nám zhnednú a zvädnú listy, alebo objavíte niečo, čo tam nepatrí. 
Vtedy si položte otázku: Je to v poriadku, alebo to treba odstrániť? 
Uhynie rastlinka, alebo sa jej dá ešte pomôcť?

11

UŽITOČNÝ  
POMOCNÍK V ZÁHRADE
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ČLOVEK BY MAL BYŤ ÚPRIMNÝ 
NAJMÄ SÁM K SEBE
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Young
adult

Gayle Formanová

STRATENÍ

V rušnom Central Parku sa za zvlášt-
nych okolností stretnú traja mladí ľu dia. 
Nádejná speváčka Freya, ktorá počas 
nahrávania debutového albumu stratila 
hlas a jej mama prežíva neča kanú pre-
kážku horšie než samotná dcéra. Ha-
run, mladík s etiópskymi koreňmi, ktorý 
plánuje odísť s chlapcom, svojou láskou, 
pričom jeho rodi čia nič netušia. Harun 
sa totiž bojí, že vzhľa dom na ich viero-
vyznanie a ver nosť tradíciám jeho pri-
znanie neprijmú. A napokon Nathaniel. 
Ten pricestoval do New Yorku po rodin-
nej tragédii s jasnou predstavou, ako 
naloží so životom. Predtým však mieni 
nav štíviť všetky miesta, na ktoré ho mal otec vziať, no zostalo len 
pri prázdnych sľuboch. Všetci traja sa cítia nesmierne osamelí 
a stratení. Postupne odkrývajú svoju minulosť, pred ktorou len za-
tvárali oči. Príbeh, podávaný z pohľadu troch ľudí, sa odohráva 
počas jediného dňa a odhaľuje, že človek by mal byť úprimný pre-
dovšetkým sám k se be a nehrať sa na niekoho, kým nie je.
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Kieran Larwood

DAR TEMRAVY (2)

V nore Pod ostružinou všetko spalo, keď bard po prstoch vyšiel zo 
svojej komôrky. V hlave mu ešte doznieval sen o gormských vra-
nách, ešte počul strašidelný škripot ich železných krídel.
Bard musí odísť, Pod ostružinou sa zdržal pridlho, hoci vie, že je to 
preňho nebezpečné. Tentoraz však nebude putovať sám. Pôjde 
s ním jeho nový učeň, jeden z náčelníkových synov. Malý Ru pozor-
ne počúva bardove príbehy a očarený legendou o Podkinovi Jedno-
uchom zatúži stať sa rozprávkarom.

Od autora
vyšlo:
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ŽIADNA ZÁHADA
NIE JE PRÍLIŠ ZÁHADNÁ
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Kate Pankhurstová

MIRELKA PÁTRAČOVÁ
rieši prípad kliatby
Rozmaznaného pudla

Pre Mirelku Pátračovú a jej kamarátky 
Pipu a Violetu z detektívnej kancelárie 
Tri pátračky nie je žiadna záhada príliš 
záhadná, žiadny problém príliš zamo-
taný. Najnovšie riešia prípad rozmaz-
naného Pudla z mláčkovského múzea. 
Je vypchatý pudel naozaj prekliaty? 
Štvrtá kniha zo série plnej humoru, ve-
selých obrázkov a praktických tipov pre 
mladých super detektívov!
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TAPÍR, KTORÝ NOSÍ KLOBÚKY
A STEPUJE
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Pre deti
od 6 rokov

Polly Faberová
Clara Vulliamyová

LINDA A GUSTO (2)
Tapír v tom pláva

Linda Vševedková je skvelá v mnohých veciach, napríklad vie do-
siahnuť, aby sa bojazlivý tapír cítil v rušnom meste ako doma. Gus-
to je tapír a vďaka Linde je zo dňa na deň odvážnejší. Druhá zbier-
ka príbehov tejto nerozlučnej dvojice vám prinesie nielen vášnivý 
tanec či nebezpečný únos, ale aj bolestnú rozlúčku. Príde Gusto 
na to, na čom mu záleží najviac na svete?

Od autorky vyšlo:

7,90 €
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LÁSKYPLNÉ PREROZPRÁVANIE
KLASIKY SELMY LAGERLÖFOVEJ
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Pre deti  
od 4 rokov

Ilustrovala:  
Anne Suessová

NILS  
HOLGERSSON
a jeho zázračná 
cesta

Bol raz jeden chlapec, 
ktorý sa volal Nils Hol-
gersson a žil na malom 
 sedliackom dvore na 
juhu Švédska. Vlasy mal 
žlté ako ľan a bol štíhly 
ako prútik. Žiaľ, bol to 
nezbedník, čo každému 
len zle robil. Jeho naj-
obľúbenejšou činnosťou 
bol spánok, jedlo a stvá-
ranie lapajstiev. Jedného dňa sa však objaví škriatok a premení 
Nilsa na malého Palčeka. Od tej chvíle putuje na krídlach svoj- 
ho nového priateľa gunára Martina a s kŕdľom divých husí kraji-
nou. Ich cesta vedie ku Kullabergu, potom cez ostrov Öland, až 
napokon na sever do Laponska. Nils zažije napínavé dobrodruž-
stvá: musí odohnať nebezpečnú líšku Smirru, oslobodiť múdreho 
orla Gorga, zachrániť Martina a vykonať ešte oveľa viac, kým sa 
z neho stane inakší chlapec, než bol predtým.
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Pre deti
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Ľudmila  
Podjavorinská

ČIN-ČIN

Nové vydanie klasickej veršovanej rozprávky o veselých príhodách 
nezbedného vrabčiaka Čima, o tom, ako sa vybral do sveta hľadať 
ženu. Táto milá ilustrovaná knižka 
plná básničiek prináša nezabudnu-
teľnú atmosféru diel Ľudmily Podja-
vorinskej aj novým malým čita-
teľom. Lenivý vrabčiak Čimo sa 
po mnohých príučkách napokon 
stane správnym vrabčím otcom 
a manželom krásnej žienky Činky. 
Knižka je aj o gajdošovi Čmeľovi, 
zlatej muške, lastovičkách i o pani 
Vilme...
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Robert Starling – DRÁČIK, NEHNEVAJ SA!

Toto je Rúfus. Naozaj milý chlapík! Je to priateľský dráčik.
No keď mu niekto káže, čo má robiť, Rúfus sa veľmi... veľmi...
NAHNEVÁ!

Ako keď mu jeho otecko povedal: „Rúfus, príď si dolu po svoj čaj!“ 
No Rúfus chcel pokračovať v hre. Potom mu ocko nakázal,  
že musí zjesť všetku zeleninu z taniera, ak chce dostať puding. 
 Rúfus sa rozohnil. „To nie je FÉR!“
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DOMČEK ČI
STROMČEK?

Tieto zvieratká  
sa nevedia vrátiť 
do svojich domče-
kov. Pomôžeš im?

KRÚŽKY ČI 
PRÚŽKY?

Tieto zvieratká sa 
chcú vyparádiť. 
Pomôžeš im?
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Pôvodný 
scenár

J.K. Rowlingová

FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE
ZLOČINY
Pôvodný scenár

Na konci predchádzajúcej časti Fantas-
tické zvery a ich výskyt s pomocou Mlo-
ka Scamandera v New Yorku zajali 
mocného temného čarodejníka Geller-
ta Grindelwalda. Ten splní hrozbu, unik-
ne z väzenia a začne zhromažďovať 
svojich stúpencov. Väčšina z nich však 
netuší, aký má skutočný plán – zburco-
vať čistokrvných čarodejníkov a získať nadvládu nad nečarodejníc-
kymi tvormi. V snahe zmariť Grindelwaldove plány Albus Dumble-
dore zverbuje svojho bývalého rokfortského študenta Mloka, ktorý 
Dumbledorovi sľúbi pomoc, pričom netuší, aké nebezpečenstvá mu 
hrozia. V čoraz väčšmi rozdelenom čarodejníckom 
svete sa aj najvernejší priatelia a členovia rodín ocit-
nú v opačných táboroch. Láska a vernosť sú podro-
bené ťažkým skúškam.
Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sú dru-
hým scenárom z päťdielnej série filmov od J.K. Row-
lingovej.

CESTA ČARODEJNÍCKYM
     SVETOM POKRAČUJE…
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