
19august

edičný
program

R O V N O M E N N Ý  F I L M  V  K I N Á C H



3 EDIČNÝ PROGRAM AUGUST 2019

Cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6784-8
Formát: 145 × 227 mm,
408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Triler

Mattias Berg

NOSIČ

Erasmus Levine má výnimočné posla
nie. Muž s kufríkom sprevádza prezi
denta Spojených štátov a nesie zaria
denie schopné vyhubiť ľudstvo. Nosič 
je súčasťou špičkového supertajného 
tímu zostaveného po jedenástom sep
tembri. Vedie ho tajomný muž s kódo
vým označením Edelweiss, no ani on 
nepozná skutočnú totožnosť najvyššie
ho veliteľa, známeho iba ako Alfa.
Nikto netuší, že Alfa potajomky komu
nikuje s Erasmom. Levine už dlhšie rozmýšľa nad útekom a počas 
prezidentovej návštevy Švédska sa mu naskytne ideálna príležitosť. 
Nosič sa stratí v bludisku štokholmských tunelov a s ním aj jadrový 
kufrík, ktorý mal chrániť s nasadením života. Píše ľudstvo svoju po
slednú kapitolu, alebo Levine sleduje nejaký úplne iný cieľ?

MATTIAS BERG (1962) sa narodil v Štokholme, študoval žurnalistiku a literatúru, 
prispieval do najvýznamnejších švédskych denníkov. Desať rokov viedol kultúrnu 
redakciu Švédskeho rádia a podieľal sa na vzniku úspešnej relácie Konflikt, v ktorej 
netradične spájal politické a kultúrne témy. S manželkou a dvoma dospelými dcé-
rami žije v Štokholme.
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Horor

Stephen King

TO

Derry nie je obyčajné malomesto. Pod 
jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy 
keď sa prebudí, na niekoľko rokov roz
púta v Derry a okolí smršť neopísateľ
ných hrôz. Strašná sila, ktorú možno 
nazvať len To, ovláda obyvateľov, vraž
dí nevinné deti a zdá sa, že ju neuspo
kojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju 
prinesie tentoraz?
Skupinka priateľov, ktorí v Derry vyrást
li, dnes žije roztrúsená vo všetkých kú
toch sveta. Sú bohatí, úspešní aj slávni, 
ale nie sú šťastní. A najmä im chýba 
veľká časť spomienok na desivé uda
losti z detstva. Kto im vymazal pamäť?
Ak to chcú zistiť, musia sa opäť stretnúť s pradávnym zlom. Kedysi 
sa mu dokázali vzoprieť a prežiť. Ale dnes už nie sú deťmi a niečo 
podstatné, čo im kedysi pomohlo zahnať To, im chýba.

V KINÁCH OD 5. SEPTEMBRA 2019
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Mysteriózny 
triler

Melanie Goldingová

BLÍŽENCI

Všetci jej vravia, že si iba potrebuje 
poriadne oddýchnuť. Majú pravdu. 
Lauren Tranterová práve porodila krás
ne dvojčatá, Morgana a Rileyho, a v ži
vote nebola unavenejšia. Len ona však 
vie, čo sa stalo v prvú noc po pôrode 
v nemocničnej izbe. Odrazu sa tam ob
javila záhadná cudzia žena a chcela  
jej deti vymeniť za akési iné... stvorenia. 
Okrem Lauren ju však nikto iný nevidel. 
Ani policajti nič nezistili. Všetci od leká
ra až po jej manžela sú presvedčení, že 
všetko sa odohralo iba v jej hlave. S vý
nimkou detektívky Joanny Harperovej, 
ktorej intuícia našepkáva čosi iné. Pre
šiel mesiac. V jedno slnečné ráno sa ustráchaná Lauren konečne 
vyberie s dvojčatami na prechádzku k rieke, zdriemne si na lavičke 
– a obe deti zmiznú. Polícia pohotovo zakročí, ale keď sa nakoniec 
dvojčatá nájdu, sú akési iné. Vyzerajú síce ako Morgan a Riley, 
 aspoň všetci ostatní to tvrdia, ale Lauren sa niečo nezdá a zdesene 
kričí: To nie sú moje deti!
Lauren je odhodlaná svojich synov nájsť a zachrániť, tak ako to 
káže stará legenda, aj keď riziko je nepredstaviteľné. Ak sa mýli, 
urobí najväčšiu chybu vo svojom živote.
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Krimi

M. J. Arlidge

ĽÚBI MA, NEĽÚBI MA

Vyšetrovateľka Helen Graceová spozo
ruje na opustenej ceste dokrvavenú 
ženu. Obeť ešte dýcha, z úst sa jej de
rie nezrozumiteľné slovo, no vzápätí 
skoná. Na hrudi má strelné poranenie. 
Vrah útočil z bezprostrednej blízkosti, 
ale o lúpežné prepadnutie nešlo. Prečo 
by niekto zabíjal matku so silným so
ciálnym cítením? Smrť obľúbenej ženy 
nedáva zmysel a prípad sa ešte viac 
zamotá, keď o necelé tri hodiny dôjde 
k druhej chladnokrvnej vražde, tentoraz v centre mesta. Helen tuší, 
že čelí nemilosrdnému monštru, ktoré postupuje podľa zvrátené
ho, premysleného plánu. Ako sa mu však dostať pod kožu? Obete 
sa nepoznali a vraždy na prvý pohľad nesúvisia. Isté je iba jedno: 
hodiny neúprosne tikajú a ďalšou obeťou môže byť ktokoľvek.
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Detektívny 
triler

John Grisham

ODPLATA

Píše sa rok 1946. Vojnový hrdina a vá
žený farmár Pete Banning zastrelí rov
nako rešpektovaného a obľúbeného 
metodistického kazateľa Dextera Bella. 
Napriek snahe rodinného právnika od
mieta svoj čin vysvetliť. Naliehanie ne
zaberá, jeho reakcia je stále rovnaká: 
„Nemám čo povedať.“
Pete Banning patrí k veteránom, ktorí 
počas druhej svetovej vojny na Filipí
nach prežili neslávne známy Bataansky 
pochod smrti. Viac ako sedemdesiat
tisíc vojakov vtedy prinútili kráčať v ho
rúčave celé dni bez jedla a vody, čo si 
vyžiadalo tisíce obetí. Ostatných čakalo 
niekoľkoročné peklo v japonskom zajateckom tábore.
Petov syn Joel sa s následkami otcovho mlčania nedokáže zmieriť 
a pátra po motíve nezmyselného činu. Napokon sa rozuzlenia dočká. 
A je viac než prekvapivé.
Autor sa v najnovšom románe vracia do fiktívneho mesta Clanton 
v okrese Ford, dejiska viacerých svojich diel – Kedy zabiť, Zoznam, 
Sudca, Mississippské poviedky, Platanový rad.
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Psychologický 
triler

Fran Dorricottová

PO ZATMENÍ

Počas zatmenia Slnka unesú v mestečku 
Bishop’s Green dievčatko, na ktoré ma
la dohliadať staršia sestra Cassie. Nik 
ho viac nevidel. Po rokoch Cassie opúšťa 
Londýn, vzdáva sa sľubne roz behnutej 
novinárskej kariéry a vracia sa do mes
tečka postarať sa o chorú babku. Krátko 
nato zmizne v Bishop’s Green ďalšie 
dievča presne v sestrinom veku. Cassie 
sa nevie zbaviť pocitu, že napriek šest
násťročnému rozpätiu únosy súvisia. 
V hlave jej vŕta zvláštne načasovanie – 
k obom incidentom došlo v období za
tmenia Slnka. Náhoda? Zámer? Cassie 
oživuje bolestné spomienky, aby odhali
la spojitosť medzi prípadmi. Bishop’s Green je malé mesto, všetci sa 
poznajú. Kto by bol schopný takého činu?

FRAN DORRICOTTOVÁ vyštudovala kreatívne písanie na univerzite vo Východ-
nom Anglicku. V rovnakom odbore pokračovala na City University v Londýne, kde 
získala magisterský titul. Prácu v kníhkupectve využíva na uspokojovanie závislosti 
– zbožňuje nakupovanie kníh. Pestré a často aj trochu strelené požiadavky zákaz-
níkov jej poskytujú skvelú inšpiráciu na tvorbu. 

e-
kn

ih
a
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Slovenská 
literatúra

Jaroslava Blažková

NYLONOVÝ MESIAC

Príbeh o osudovej láske, ktorá nemusí 
byť vždy opätovaná tak intenzívne, ako 
by sme túžili. Architekt Andrej je v po
hodlnom vzťahu s obetavou Drahou,  
no chýba mu vášeň. Stretne zmyslenú 
Vandu, ktorej správanie sa vymyká 
akýmkoľvek pravidlám. Tam, kde vkročí 
 spôsobí rozruch a všetci muži po nej 
prahnú. Medzi osudovou ženou Vandou 
a Andrejom preskočí iskra. Ani jeden si 
nie je istý, či sú ich vzájomné city pravdi
vé, ale ich náklonnosť vyústi do Andre
jovho rozchodu s Drahou. Po čase však 
Vandina voľná myseľ a životná dravosť 
začína Andreja desiť a obaja si pomaly 
uvedomujú, že ich láska možno nedokáže prekonať všetko. Len nylo
nový mesiac, ktorý svieti na oblohe, je svedkom ich pochybností.

V edícii Zlatým písmom vyšlo:
Margita Figuli
Tri gaštanové kone (2013)

Dobroslav Chrobák 
Drak sa vracia (2013)

František Švantner
Dáma (2013)

Vincent Šikula
Liesky (2014)

Rudolf Sloboda 
Hudba (2014)

Ivan Horváth
Človek na ulici (2017)

Jozef Cíger Hronský
Pisár Gráč (2018)

PREKONÁ ICH LÁSKA  
VZDIALENOSŤ?
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Erotický  
román

Winter Renshawová

P. S. NENÁVIDÍM ŤA

Milý Isaiah,
pred ôsmimi mesiacmi si bol vojak od
chádzajúci na misiu a ja iba čašníčka, 
ktorá Ti priniesla palacinku navyše. Dí
vala som sa na Teba trochu dlhšie než 
na iných a dúfala, že si to nevšimneš.
Ale Ty si si to všimol.
Pred Tvojím odchodom sme spolu strá
vili týždeň, ktorý nám zmenil život. Na 
ôsmy deň sme sa rozlúčili a na posled
nú chvíľu si vymenili adresy.
Schovala som si všetky Tvoje listy. 
Pred pár mesiacmi si sa však odmlčal. 
Neskôr si sa sčistajasna objavil u nás 
v kaviarni a správal si sa, akoby si ma 
v živote nevidel. Takmer som sa do Teba a Tvojej nádherne kompli
kovanej duše zaľúbila. Takmer. Dúfam, že si mal na to dobrý dôvod.

čašníčka Maritza

P. S. Nenávidím Ťa a tentoraz... to myslím vážne.

WINTER RENSHAWOVÁ rada sníva s otvorenými očami, ale podľa Wall Street 
Journal a Amazonu je aj poprednou autorkou bestsellerov. Žije uprostred USA 
a málokedy ju vidieť bez zápisníka a ultraľahkého laptopu. Ak práve nepíše, žije si 
svoj americký sen s manželom a tromi deťmi.
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Populárno- 
-náučná 

literatúra

VEDA V KOCKE

Veda, ako ju 
ešte nepoznáte

Úžasné počítačové  
ilustrácie vám odhalia  
a vysvetlia vedu ako  
nik dy dosiaľ.
OBJAVTE väzby medzi 
atómami, zistite, ako 
vznikajú horniny 
a minerály a prečo sú 
diamanty také tvrdé, 
ale kovy sa ohýbajú.
ODHAĽTE tajomstvá 
prežitia v dažďových 
lesoch na Borneu, 
meta morfózu vážky aj 
spôsob, ako sa kŕmi plameniak.
PRESKÚMAJTE energiu, ktorá poháňa vesmír, 
sily pôsobiace na motorku aj vedeckú podstatu 
plávania a lietania.

19,90 €

24,90 €

24,90 €24,90 €19,90 €

V sérii vyšlo:
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Cvičebnica

Cvičebnica

ŤAŽKOSTI  
SO SLOVENČINOU?  
UŽ NIKDY VIAC!

Terézia Lampartová

PÄŤMINÚTOVKY 
ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA

pre 3. – 4. ročník 
základných škôl

pre 5. – 6. ročník 
základných škôl

Zbierka krátkych cvičení 
a úloh pomôže žiakom pri 
precvičovaní gramatických 
a pravopisných javov, ktoré 
im robia najväčšie problémy.
Úlohy sú zoradené do tema
tických celkov, tak ako sa 
preberajú v škole. Jej príno
som sú cvičenia zábavného 
charakteru a prémiové úlohy 
pre šikovných.
Cvičebnice obsahujú aj dva 
záverečné testy a správne 
riešenia úloh. Vychádza 
z platného Štátneho vzdelá
vacieho programu a je vý
bornou pomôckou k učebni
ciam slovenského jazyka 
základných škôl. Zbierku 
možno efektívne využiť  
v škole i doma.
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Krížovky

KRÍŽOVKY  
SLOVENSKO

Zaujímavosti, unikáty, rekordy

Kniha ponúka čitateľom nielen zábavu pri lúštení obľúbených švéd
skych krížoviek, ale aj množstvo zaujímavých a poučných  informácií 
o Slovensku, jeho prírode, histórii či pamiatkach. Pri zostavovaní kni
hy sme nezabudli ani na našich najmladších čitateľov – na dva dsia
tich stranách, ktoré sme im venovali, nájdu rôzne hádanky, hlavola
my a obrázky na vymaľovanie.
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Krížovky

Krížovky

S KRÍŽOVKAMI  
JE LETNÝ ODDYCH ZARUČENÝ

KRÍŽOVKY,  
OSEMSMEROVKY, 
SUDOKU,  
HLAVOLAMY

Zábavné lúštenie  
pre každého

Kniha ponúka lúštiteľom 
okrem švédskych krížoviek 
aj osemsmerovky, sudoku 
a rôzne hlavolamy na poba
venie vo chvíľach voľna 
doma či na dovolenke.

KRÍŽOVKY  
NA RELAX

Humor, zábava 
228 švédskych  
krížoviek

Kniha obľúbených švéd
skych krížoviek ponúka 
lúštiteľom relax a zábavu 
na voľné chvíle.
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OBJAVTE BLAHODARNÉ  
A LIEČIVÉ ÚČINKY BYLINIEK

ROZMANITOSŤ VTÁČÍCH DRUHOV 
JE SKRYTÁ V ICH PIERKACH
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Viola Haršániová

BYLINKOVÁ LEKÁREŇ

Farmaceutický priemysel nás den
nodenne presviedča o prednos
tiach používania liekov, vitamínov, 
či výživových doplnkov.
Slovensko patrí medzi krajiny s naj
vyššou spotrebou liekov na svete. 
Podľa nej by sme mali byť všetci 
zdraví a fit. No je to naozaj tak?
Liečia lieky skutočné príčiny cho
rôb alebo len následky? Stresy 
a napätie každodenného života 
spôsobujú mnoho chorôb. Ľud
stvo, ale aj zvieratá po celé tisíc
ročia používali na liečenie rôz
nych neduhov dary prírody – lie čivé 
rastliny. Príroda na Slovensku je k nám mimoriadne štedrá a po
núka nám množstvo vzácnych bylín s liečivými účinkami. Svoje 
dlhoročné skúsenosti s nimi spracovala bylinkárka a pokračova
teľka tradície slovenského ľudového liečiteľ stva Viola Haršániová 
v tejto knihe. Nájdete v nej cenné informácie o takmer 80 liečivých 
bylinkách, ich využití a pôsobení na ľudské telo.

Einhard Bezzel

SPOZNAJ VTÁKY 
PODĽA PERIA

60 najdôležitejších 
druhov vtákov

Vtáčie perá patria medzi jedineč
né prírodné útvary, najkompliko
vanejšie z tých, ktoré vyrastajú 
z kože teplokrvných živočíchov. 
Vyznačujú sa rozmanitým tvarom, 
sfarbením a majú viacero funkcií. 
Keďže sú veľmi odolné, nachá
dzame ich aj potom, čo ich nejaký 
vták stratil alebo zhodil.
Našli ste na prechádzke perá a za
ujíma vás, ktorým vtákom patria? 
Vďaka tejto knižke sa vám ich podarí určiť rýchlo a jednoducho.
•  Vtáčie perá sú zoradené podľa podobných znakov na fotogra

fiách, ktoré mimoriadne verne zobrazujú skutočnosť. 
•  V tejto knihe sa dozviete všetko o podobe, stavbe, funkcii, ale aj 

náleziskách vtáčích pier.
•  Dokonalé fotografie vtáčích pier sú zoradené podľa farebných 

odtieňov.
•  Okrem toho tu nájdete veľa detailov zo života vtákov – s fotogra

fiami 60 najdôležitejších druhov vtákov, ktorých perá vám pred
stavíme.



»DVOJITÁ PORCIA
ZÁBAVY A NEPLECHY!«

Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6793-0
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 9 rokov
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8,90 €8,90 €8,90 €

V sérii vyšlo:

Pripravujeme:

Jory John 
Mac Barnett
ilustrácie Kevin Cornell

MILES A NILES
ZDIVELI

Miles a Niles sa konečne dočkali 
prázdnin! Utiahnu sa do perfekt
nej skrýše v lese zásobení jedlom, 
hrami, knihami, spacákmi... a so 
zás tavou, ktorú ukradli účastní
kom neďalekého Drichmanského 
tábora krikľúňov a svalnáčov. Do
kážu si naši dvaja fóristi zachovat’ 
chladnú hlavu, aj keď sa riaditeľov 
syn Josh so svojimi poskokmi roz
hodnú získať zástavu späť? Vypuk
ne neľútostná vojna bystrých moz
gov proti tvrdým pästiam. Nebezpečná dvojka však ani tentoraz 
neskla me a prichádza ešte s dômyselnejšími fórmi než dosiaľ. Dvo
jitá porcia zábavy je zaručená, to sľubujeme na fóristickú česť!
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AK JU CHCE ZNOVU ZÍSKAŤ, 
MUSÍ JEJ TO DOKÁZAŤ

Cena: 11,90 €
Vychádza: 13. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6785-5
Formát: 125 × 200 mm,
304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Elle Kennedyová

OMYL

Je rodený hráč...
John je tretiak na vysokej a môže mať 
každú, na ktorú si ukáže. Život tejto vy
sokoškolskej hokejovej hviezdy je samý 
žúr a samá známosť na jednu noc, ale 
za jeho odzbrojujúcim úsmevom a oča
rujúcim šarmom sa skrýva strach, že sa 
po skočení štúdia dostane do slepej 
uličky. Stretnutie s prváčkou Grace mu 
prinesie potrebné rozptýlenie, ale pre je
diný omyl sa ich cesty rozídu. John je od
hodlaný stráviť nasledujúci rok na výške 
dokazovaním, že si zaslúži druhú šancu.

Tentoraz musí na svojej stratégii 
riadne popracovať!
Grace nastupuje do druhého ročníka na Briar skej univerzite, je 
staršia, múdrejšia a rozhodnutá zabudnúť na arogantného hoke
jistu, s ktorým takmer prišla o panenstvo. Už nie je tá zakríknutá 
chuderka z minulého roka. Ak si John myslí, že sa mu bude podlizo
vať ako iné dievčatá, veľmi sa mýli. Chce ju späť? Nech sa posnaží. 
Tentoraz je vo vedení Grace a užije si to.
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12,90 €

Od autorky vyšlo:
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PORADÍ SI MIRELKA 
S ĎALŠOU ZÁHADOU?

Cena: 7,90 €
Vychádza: 15. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6791-6
Formát: 128 × 198 mm,
176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 8 rokov

V sérii vyšlo:

7,90 €7,90 € 7,90 € 7,90 € 7,90 €

Kate Pankhurstová

MIRELKA PÁTRAČOVÁ  
rieši prípad 
Mačacej POHROMY

Mirelka Pátračová a jej kamarátky Pipa a Violeta sa nezastavia 
pred žiadnou záhadou! V Miláčkovciach ktosi unáša mačky. Pre 
detektívnu kanceláriu Troch Pátračiek nie je žiadny problém príliš 
zamotaný, no podarí sa im aj tentokrát odhaliť všetky potrebné 
stopy – odhaliť únoscu a oslobodiť všetky mačky?

DOMASEDI, TRASTE SA!
SO ŽOFKOU SA NEBUDETE  
NUDIŤ

Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6781-7
Formát: 140 × 192 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 8 rokov
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Agnieszka Tyszková

ŽOFKA  
Z MAČACEJ ULICE

Ahojte! Volám sa Žofka. Straš
né, že? A aj priezvisko by moh
lo byť lepšie. Vŕbová znie síce 
celkom dobre, ale je na V. Kaž
dý žiak na svete vám povie, že 
neexistuje horšia vec, ako byť 
na začiatku alebo na konci 
zoznamu. Ale už dosť! Nie som 
predsa nejaká strašná pesimist
ka. Naschvál som začala od naj
horších vecí, aby som ich mala 
čo najrýchlejšie za sebou. Mož
no by som ešte mala spomenúť 
moju mladšiu sestru Viki. Totál
na prehra! Hoci musím priznať, že to vďaka Viki sa spustila lavína 
každodenných dobrodružstiev v našej rodine. A začali sa psím ho
vienkom... Práve preto teraz sedím na jabloni v záhrade nášho no
vého domu na Mačacej ulici 5 a píšem tieto slová...



RYŠAVÉ VLASY, ŠIBALSKÉ OČI 
A PEHY NA TVÁRI – TO JE MIŠKA

Cena: 6,90 €
Vychádza: 20. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6549-3
Formát: 195 × 240 mm,
48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Aniela Cholewińská-Szkoliková
ilustrácie Agnieszka Filipowská

MIŠKA A JEJ MALÍ PACIENTI (1)
Veterinárka z Lipovej kliniky

Zoznám sa so sympatickou sedemročnou Miškou, ktorá má v dom
čeku v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. Má totiž neobyčajný 
dar – rozumie zvieratkám. Vďaka tomu presne vie, čo jej pacientov 
trápi. A navyše jej pomáha najlepší priateľ – psík Popík.
Tentoraz sa v nemocnici veterinárky Miške ocitne trojica pacientov: 
vrabček so zraneným krídelkom, veverička, ktorá vypadla z obydlia 
na strome, a zoslabnutý ježko. Čo sa zvieratám prihodilo? Podarí 
sa ich Miške vyliečiť? Všetko sa dozvieš v tejto výnimočnej knihe.

Cena: 12,90 €
Vychádza: 20. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6803-6
Formát: 225 × 290 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Mike Barfield
ilustrácie Lauren  
Humphreyová

PRVKY  
OKOLO NÁS
Preskúmaj atómy, 
ktoré tvoria náš 
svet

KTORÉ ATÓMY TVORIA  
NÁŠ SVET?
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ZÁBAVNÉ  
UČENIE 
S MAGNETKAMI

Knihy s magnetkami

NAŠI HASIČI

Spúšťa sa siréna a hasiči 
 vyrážajú na miesto požiaru. 
V hasičských autách  nájdu 
všetko, čo potrebujú k svojej 
práci. Pridaj sa k nim 
a pomôž im zvládnuť všetky 
úlohy počas dramatických 
výjazdov.
Pomocou 16 farebných 
 obrázkových magnetiek si 
môžu deti vymýšľať vlastné 
príbehy o hasičoch.

MALÝ PRINC

„Bol raz jeden Malý princ, 
ktorý býval na planéte iba 
o niečo väčšej ako on 
sám...“
Pomocou 16 farebných 
 obrázkových magnetiek 
môžu deti kreatívne do tvoriť 
príbeh Malého  princa.

Upozornenie! Nevhodné pre deti do troch rokov. Hrozí nebezpečenstvo 
 udusenia v dôsledku prehltnutia malých dielov.

Pre deti  
od 4 rokov

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2019
ISBN: 978-80-551-6804-3
Formát: 200 × 250 mm,
12 str.
Väzba: Leporelo  
s magnetkami
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2019
ISBN: 978-80-551-6805-0
Formát: 200 × 250 mm,
12 str.
Väzba: Leporelo  
s magnetkami
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 4 rokov

ČO ROBIA ZVIERATKÁ, 
KEĎ ICH NIKTO NEVIDÍ?

Cena: 8,90 €
Vychádza: 20. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6903-3
Formát: 195 × 195 mm,
72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Branislava Hronská, ilustrácie Alžbeta Kováčová

TAJNÝ ŽIVOT V LESE

Premýšľali ste niekedy o tom, čo robia zvieratká? Myslíte si, že iba 
stavajú hniezda, lovia a zbierajú potravu? Čo však robia vtedy, keď 
ich nikto nevidí? Havran Rik býva v lese odmalička a rád vám všeli
čo prezradí. Je ešte neposedné vtáčatko, ktoré nosí na modrom 
kabátiku lesklý žltý gombík pre šťastie, rado sa hrá a vymýšľa spo
lu so svojimi kamarátmi v škôlke rôzne lapajstvá. Každý večer pred 
spaním o nich porozpráva mamičke. Práve teraz má pre ňu veľkú 
novinu: do škôlky zavítal pán detektív lišiak. Musí vypátrať, kto vy
strája v lese a prečo sa v ňom dejú samé záhady...



OPATRNE! DRAKY 
SÚ NEBEZPEČNÉ!

Cena: 11,90 €
Vychádza: august 2019
ISBN: 78-80-551-6762-6
Formát: 230 × 230 mm,
37 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov
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Emma  
Yarlettová

DRAČIA  
POŠTA
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KLASICKÉ ROZPRÁVKY 
NIKDY NESTRATIA  
SVOJE ČARO

Matteo Gaule

JANKO  
A MARIENKA

Objav jednu 
z najkrajších klasických 
rozprávok na detailne 
vyrezávaných stranách 
a preži s Jankom 
a Marienkou dobro
družnú cestu temným 
lesom a stretnutie 
s čarodejnicou.

Valentina Facciová
Matteo Gaule

POPOLUŠKA

Objav jednu z naj
krajších klasických 
rozprávok na detailne 
vyrezávaných stranách 
a preži s Popoluškou jej 
čarovný príbeh o ceste 
za láskou.

Pre deti  
od 3 rokov

Cena: 11,90 €
Vychádza: august 2019
ISBN: 978-80-551-6726-8
Formát: 225 × 275 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: august 2019
ISBN: 978-80-551-6727-5
Formát: 225 × 275 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov
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Lars Klinting

ŠIKOVNÝ  
BOBOR KAROL 
KTO HĽADÁ,  
NÁJDE!

Bobor Karol rád šije, pe
čie, maľuje. Vie šikovne 
opraviť defekt na bicykli, 
všeličo zmajstrovať a vy
zná sa v pestovaní rastlín. 
Pri práci mu často pomá
ha kamarát Gustík. Len 
škoda, že pri tom často 
narobia neporiadok. Na spodnom okraji každej strany sú v kruhoch 
predmety, ktoré treba nájsť na veľkom obrázku. Pomôžeš kamará
tom bobríkom pri hľadaní?

ŠIKOVNÝ BOBOR 
KAROL ŠIJE,  
PEČIE A MAĽUJE
V prvej knižke ťa bobor Ka
rol zavedie do krajčírskej 
dielne a budete šiť novú 
zásteru. V druhej knižke ťa 
so svojím kamarátom Gus
tíkom priučí kuchárskemu 
umeniu. A v tretej knižke ti 
prezradí, ako sa miešajú 
farby a čo všetko potrebu
ješ, keď chceš pekne vy
maľovať skrinku.

Pre deti  
od 2 rokov

Cena: 7,90 €
Vychádza: 13. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6787-9
Formát: 230 × 290 mm,
16 str.
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 13. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6786-2
Formát: 220 × 220 mm,
112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

HRAVÉ A POUČNÉ  
DOBRODRUŽSTVÁ  
BOBRA KAROLA

S KAMARÁTOM  
SA VŠETKO ZVLÁDA LEPŠIE

Cena: 10,90 €
Vychádza: 13. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6792-3
Formát: 205 × 250 mm,
42 str.
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov
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Katarzyna Kozłowská
ilustrácie Marianna Schoettová

MIŠKO A BRUMKO IDÚ DO ŠKÔLKY

Miško má tri roky a prvýkrát ide do škôlky. Pripravuje sa na to s ro
dičmi. Spoločne vyberajú batôžtek a dávajú dohromady potrebnú 
výbavu. Chlapček si do batôžka pribalí aj svojho najvernejšieho 
kamaráta – macka Brumka – a spolu sa vydajú do neznáma. Do
zvedia sa, ako to vyzerá v triede, čo budú robiť, aké hry a aktivity 
ich čakajú. Miško má veľa otázok. Stretne v škôlke deti, ktoré už 
pozná? S čím mu pomôže pani učiteľka? A čo sa stane, keď z ničo
ho nič začne smútiť za mamou?

TRI  
ZÁBAVNÉ 
KNIŽKY  
SPOLU!



Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 8. 2019
ISBN: 978-80-551-6780-0
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Román 
pre ženy

Beth O’Learyová

SPOLUBÝVAJÚCA

Tiffy Moorová si po nepríjemnom roz
chode s priateľom hľadá nové bývanie. 
Lenže ponúkané londýn ske byty sú prí
liš drahé a so svojím nízkym príj mom 
pomocnej editorky si ich nemôže dovo
liť. Je taká zúfalá, že odpovie na inze
rát, v ktorom sa hľadá spolubývajúci. 
Leon pracuje na nočné zmeny v hospici 
a byt vtedy nepotrebuje. Tiffy by ho 
teda mohla využívať v noci aj cez víken
dy. Leon bude doma len v čase, keď sa 
ona bude zdržiavať v práci. V skutočnosti sa teda  nikdy nemusia 
stretnúť.
Tiffy a Leon si začnú nechávať odkazy – najprv o tom, kedy sa od
vážajú odpadky, postupne sú však odkazy srdečnejšie, jeden dru
hému nechávajú jedlo či koláče, debatujú o všeličom možnom. 
Hoci sú rozdielni, čoskoro sa spriatelia. A možno medzi nimi vznik
ne aj niečo viac. Ibaže zaľúbiť sa do svojho spolubývajúceho asi nie 
je dobrý nápad, najmä ak ste sa s ním  nikdy nestretli!
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Edičný program vydavateľstva IKAR august 2019
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 prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

VTIPNÝ PRÍBEH 
O HĽADANÍ LÁSKY


