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Sedem nádherných dní. 
Potom sa odrazu odmlčal.
Čo bráni ich láske?

ROSIE
WALSHOVÁ
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Aj skúsený majster psychotrilerov by mal čo robiť, aby vymyslel podobný príbeh, aký po-
núka táto kniha. Lenže všetky udalosti opísané autorom sa skutočne stali. Sedemnásťročný
Ján Špirko možno ani netušil, akému riziku vystavuje seba a svoju rodinu, keď robil spojku
medzi partizánskymi skupinami. Odvtedy jeho osud tvorili úteky a zajatecké tábory...

Psychiater Samuel Beckett patrí k newyorskej smotánke. Brodí sa bahnom výčitiek, obáv
a neistôt a každý deň si mieša koktaily z psychofarmák, ku ktorým má neobmedzený prí-
stup. Slová ako láska či vernosť pozná iba z počutia. Zlom nastáva, keď sa zamiluje do
manželky svojho klienta. Je to jeho prvá a možno aj posledná nádej na zmysluplný život...

Zajatec

autor: Ján Špirko
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: a

Cena: 7,90 €
iSBn: 978-80-551-6244-7
Vychádza: 21. 8. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Delírium

autor: Michal Jelínek
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: aa

Cena: 9,90 €
iSBn: 978-80-551-6162-4
Vychádza: 24. 7. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Dve ženy, dva osudy, ktoré sa spoja. Stanú sa z nich pria-
teľky, aj keď sú na prvý pohľad celkom odlišné. Postupom
času pochopia, že v živote to chodí celkom inak…

Blanka je mladá a úspešná herečka, krehká a silná záro-
veň, no jej osobný život je samý uzol, bolesť a sklamanie.
Podarí sa jej rozmotať pavučinu klamstiev, ktorými ovila
svoj život?

Mladí manželia Laura a Ivan vychutnávajú svoje šťastie...
až do chvíle, keď zomrie ich sedemročný syn Tomáško.
Dokážu prijať bolesť, ktorú im strata spôsobila, a dať svoj-
mu životu nový zmysel?

Slzy a smiech

autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6224-9
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Druhé

Siete z pavučín

autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6225-6
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Štvrté

Kvety pre Lauru

autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6223-2
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Druhé

Štyridsiatnik Peter Andersson sa po skončení profesionálnej hokejovej kariéry v Kanade
vracia do rodných Medveďoviec, malého mesta s veľkými snami, kde je len zima, tma
a nezamestnanosť. Má v úmysle postaviť na nohy svoj materský klub, zložený z miestnych
juniorov... Mestečko bojuje o prežitie a budúce úspechy hokejového tímu mu majú pri-
navrátiť hrdosť a zašlú slávu. Na HC Medveďovce tak padá obrovské bremeno zodpo-
vednosti. Aký význam má jeden jediný zápas pre upadajúce mestečko? V Medveďovciach
obrovský, ten úplne najväčší. Preverí silu priateľstva a odhalí všeličo dovtedy skrývané
a zatajované. Okrem iného aj to, čo sme schopní vykonať v záujme úspechu a ako ďaleko
vieme zájsť, keď chránime svoje deti.

JeDen hoKeJoVý zápaS 
a malé meSto S VeľKými Snami

Medveďovce

autor: Fredrik Backman
Žáner: Spoločenský román
Kategória: aa

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6127-3
Formát: 145 × 227 mm, 440 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Krstný otec je nepochybne jedným z najobľúbenejších a najuznávanejších filmov v histórii
svetovej kinematografie. V opakovaných prieskumoch sa toto majstrovské dielo režiséra
Francisa Forda Coppolu zaradilo medzi najvýznamnejšie filmy, aké sa kedy objavili na
filmovom plátne. Jeho prezentácia, symbolika a slovník ovplyvnili celú generáciu filmárov
a popkultúru všeobecne. Táto kniha uznávaného odborníka Petra Cowieho prostredníc-
tvom archívnych materiálov, fotografií z nakrúcania a zasväteného sprievodného textu
rozpráva fascinujúci príbeh filmu, ktorý takmer neuzrel svetlo sveta. Prezentuje jednotlivé
komponenty, ktoré – napriek všetkým očakávaniam – do seba tak skvelo zapadli, že
tento film štúdia Paramount v roku 1972 dosiahol obrovský úspech a jeho popularita
pretrváva do súčasnosti.

lahôDKa pre VŠetKýCh 
FanúŠiKoV

Krstný otec
Fascinujúci príbeh filmu

autor: Peter Cowie
Žáner: 
populárno-náučná literatúra
Kategória: aa

Cena: 19,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6128-0
Formát: 
230 × 280 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé
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V Iľjovi po návrate z väzenia vzkypí hnev a rozhodne sa pomstiť policajtovi, ktorý mu ke-
dysi pri razii podhodil drogy. Hnaný pocitom nespravodlivosti a falošného obvinenia sko-
rumpovaného policajta Piotra Chazina zavraždí. A tu sa celý príbeh začína.
Iľja sa zmocní jeho smartfónu a predstiera, že Piotr stále žije, len aby sa mu podarilo
dotiahnuť drogový obchod, ktorý policajt rozbehol. Študuje Piotrov spôsob komunikácie,
nadviaže kontakt s jeho priateľkou, rodičmi, vyhýbavo odpovedá na otázky nadriadených.
Čoskoro sa však pristihne, že dvojrozmerné postavy zo správ sa menia na plastické osob-
nosti, ktoré majú svoje pocity, problémy a túžby. Hranice medzi Iľjom a Piotrom sa po-
stupne stierajú...

JeDna VraŽDa, JeDen SmartFón 
a nieKoľKo Dní poŽičaného ŽiVota

Text

autor: Dmitry Glukhovsky
Žáner: triler
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6005-4
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

V jedno popoludnie odchádzajú manželia Burlinghamovci do svojho letného domu pri
jazere. Je už po sezóne a na okolí niet ani živej duše. No to, čo sa začína ako tichá idylka
manželov v strednom veku, nachádzajúcich potešenie v nezvyčajných vypätých erotic-
kých dobrodružstvách, sa končí traumatizujúcim bojom opustenej ženy o prežitie.

Fakultná nemocnica, ktorá sa preslávila medicínskym pokrokom, z niekoľkých miestností
urobila hybridné operačné sály budúcnosti. Tento progres sa zdá pozitívny až dovtedy,
kým počas bežnej operácie nepríde o život inak zdravý muž. Onedlho pribúdajú ďalšie
mŕtve telá a podozrenie padá na anesteziologičku Avy Londonovú...

Geraldova hra

autor: Stephen King
Žáner: triler
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 31. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6246-1
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Druhé

Šarlatáni

autor: Robin Cook
Žáner: Detektívny triler
Kategória: aa

Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6067-2
Formát: 145 × 227 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Nick Mason vyrastal v uliciach chudobnej chicagskej štvrte, a hoci odmlada nemal ďa-
leko od konfliktov so zákonom, vždy sa mu akosi podarilo vyviaznuť. Až do chvíle, keď
ho zlákala vidina rýchleho nelegálneho zárobku a putoval do najprísnejšie stráženého
federálneho väzenia. Vonku zanechal ženu a malú dcérku, ktorá mu veľmi chýbala. V tom
dostal ponuku, aká sa neodmieta. Ak svoju dušu upíše diablovi menom Darius Cole, zru-
šia mu doživotný trest. Dostane sa na slobodu, no musí splniť každé prianie mafiánskeho
bosa, ktorý riadi svoje impérium spoza väzenských múrov. Po krku mu idú poctiví chi-
cagski policajti, ktorým sa vôbec nepáči, že je opäť na slobode, špinaví fízli, ktorým kazí
kšefty, aj bývalí kumpáni, o ktorých vie príliš veľa. Mason sa tešil na opätovné stretnutie
s rodinou, no zdá sa, že bude musieť obetovať viac ako len vlastnú slobodu, aby ochránil
dcéru a neprišiel o všetko.

VraJ Sa treBa naučiť VyuŽíVať aJ to,
čo naJViaC nenáViDíme

Druhý život Nicka Masona

autor: Steve Hamilton
Žáner: Detektívny triler
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: júl 2018
iSBn: 978-80-551-6002-3
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

e-kniha

e-kniha

e-kniha

Hlavná vyšetrovateľka Helen Graceová sa celý život ukrývala – za policajný preukaz, za
povesť jednej z najšikovnejších policajtiek v krajine. Až kým sa po falošnom obvinení ne-
ocitla vo väzení, kde za každým rohom číha smrteľné nebezpečenstvo. Trestankyne ne-
majú bývalé policajtky v láske a na tom sa nič nezmení, ani keď v cele nájdu zohavené
telo. Helen vie, že musí vypátrať surového vraha, pretože inak môže byť ďalšia v poradí...

V sérii s detektívkou helen graceovou vyšlo:

à 13,90 €

Hra na mačku a myš

autor: M. J. Arlidge
Žáner: Detektívny triler
Kategória: aaa

Cena: 13,90 €
Vychádza: 31. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6234-8
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

e-kniha
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Dojímavo nežný príbeh o trvalej sile lásky. Noah Calhoun rozpráva príbeh lásky svojej
ťažko chorej manželke, ktorá stráca pamäť. Číta ho z denníka, ktorý si viedol v čase ich
mladosti. Osud im spočiatku neprial, no napokon spolu prežili dlhé a šťastné roky. Podľa
románu bol nakrútený úspešný film.

Amanda a Dawson sa nevideli celé štvrťstoročie, až kým sa nestretli na pohrebe spo-
ločného priateľa Tucka. Plnia jeho poslednú vôľu a spoznávajú, že ich stará láska sa vra-
cia s novou silou. Príležitosť zmeniť doterajší život je na dosah ruky, ale... je to ešte možné?
Dá sa prepísať minulosť? A je láska naozaj to najcennejšie, čo môže človek darovať?

Zápisník jednej lásky

autor: Nicholas Sparks
Žáner: román pre ženy
Kategória: aa

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6396-3
Formát: 125 × 200 mm, 168 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Druhé

To najlepšie zo mňa

autor: Nicholas Sparks
Žáner: román pre ženy
Kategória: aa

Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6395-6
Formát: 125 × 200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: Druhé

Zhýralý vikomt Ryker Black sa neplánuje oženiť so ženou zo smotánky, lebo ňou pohŕda,
no pri pohľade na nevinnú lady Penepole zahorí túžbou. Tá sa pána Blacka nebojí a čo-
skoro zistí, že maskou darebáka len zakrýva zraniteľnosť. Hoci sa k sebe vôbec nehodia,
postupne sa zbližujú a zisťujú, že ich netradičné stretnutie im môže zmeniť život.

Poznal som ju len ako „Absint“, s ktorou som viedol dlho do noci necudné rozhovory po
telefóne. Nikdy sme sa nestretli. Až raz vpochodovala ku mne do kancelárie s jablkovou
lízankou v čerešňovočervených ústach a dobre známym hlasom sa spýtala: „Chceli ste
so mnou hovoriť, pán riaditeľ?“ Ten hlas som poznal. Bola to ona.

Škandalózna hra

autor: Christi Caldwellová
Žáner: historická romanca
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6144-0
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Absint

autor: Winter Renshawová
Žáner: erotický román
Kategória: aa

Cena: 9,90 €
Vychádza: 7. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6230-0
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Predstavte si, že spoznáte skvelého muža, strávite spolu sedem nádherných dní a zami-
lujete sa. Uveríte, že je to obojstranné. Akoby ste celý život čakali jeden na druhého. Pred
odletom na plánovanú dovolenku vám sľúbi, že z letiska zavolá. Ani najmenej o tom ne-
pochybujete. Ibaže už sa neozve. Priatelia vám radia, aby ste naňho zabudli, že nie je ho-
den vašej lásky, no vy cítite, že sa mýlia. Ste presvedčená, že sa mu niečo stalo a že na
svoje mlčanie musí mať dôvod. Uplynú minúty, dni, týždne a obavy oňho vás zrazia na
kolená. Čo urobíte, keď sa presvedčíte, že intuícia vás neklamala a na svoje mlčanie má
naozaj vážny dôvod? Je za ním to, s čím ste sa jeden druhému nestihli zdôveriť... Pravda.

prečo Sa oDmlčal taK náhle?

najžiadanejší titul 
medzinárodného knižného
veľtrhu v londýne 2017

Keby zavolal

autor: Rosie Walshová
Žáner: román pre ženy
Kategória: aaa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 31. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6143-3
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Nový Zéland, Canterburské planiny, 1853. Na Rata Station vyrástla nová generácia
a Cat s Idou sú hrdé na svoje dospelé dcéry Carol a Lindu. Rodina vlastní úspešnú farmu,
pasuje sa však so závisťou susedov.
Po strašnom údere osudu sa Rata Station ocitne v ohrození. Carol a Linda prídu o far-
mu, a tým aj o domov a blahobyt. Linda a jej budúci manžel vidia nádej v zlatonosných
poliach. Vidina bohatstva prilákala na západ stovky zlatokopov, ale skutočne zbohat-
núť sa pošťastilo len málokomu. Ostatní húfne pustošia krajinu, len aby natrafili na
drahocennú rudu, a topia sa v biede. Carol sa zas vydáva na Severný ostrov, kde zúri
vojna. Obe sú však odhodlané o svoje šťastie bojovať. Spev mušlí: Stratené šťastie je
voľným pokračovaním bestsellerovej ságy Vysnívaná krajina od uznávanej autorky Sa-
rah Larkovej.

Voľné poKračoVanie 
úSpeŠneJ Ságy

Spev mušlí
Stratené šťastie

autor: Sarah Larková
Žáner: román pre ženy
Kategória: aa

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6227-0
Formát: 145 × 227 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé
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Prejdite sa prírodou počas štyroch ročných období prostredníctvom tejto jedinečnej knihy,
v ktorej sú ilustrácie vytvorené iba z ručne vylisovaných rastlín. Výtvarníčka Helen Ahporn-
siriová premieňa rastliny na divé zajace, poletujúce lastovičky či hravé motýle. S každou
stránkou sa pred vašimi očami zmenia pestrofarebné kvety na nádherné zvieratá.

Rok v prírode

autor: Helen Ahpornsiriová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: aa

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6102-0
Formát: 189 × 246 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Srdečné blahoželanie
k 18. narodeninám
 iSBn: 978-80-551-6251-5

20 je super
 iSBn: 978-80-551-6228-7

Myšlienky 
na každý deň
 iSBn: 978-80-551-6249-2

40 je naozaj
fantastická
 iSBn: 978-80-551-6253-9

50 je absolútna
bomba
 iSBn: 978-80-551-6252-2

60 je veľkolepá
 iSBn: 978-80-551-6261-4

Šťastie na každý deň
 iSBn: 978-80-551-6247-8

Veľa síl na každý deň
 iSBn: 978-80-551-6248-5

Pán & pani
 iSBn: 978-80-551-6250-8

Ľúbim ťa
 iSBn: 978-80-551-6255-3

Inšpiratívne výroky a bonmoty,
ktoré potešia každého

oslávenca. Zaželajte vašim
blízkym len to najlepšie

pomocou týchto darčekových
knižiek, ktoré im pripomenú, 

že vek je len číslo a život treba
brať s humorom.

Vyznajte lásku svojmu partnerovi.
Zablahoželajte novomanželom k svadbe

alebo zaželajte veľa šťastia blízkym, ktorí
to najviac potrebujú. Tieto darčekové

knihy v sebe ukrývajú dojímavé vyznania
a výroky vhodné na každú príležitosť.

30 je jednoducho
úžasná
 iSBn: 978-80-551-6254-6

autor: Kolektív
Žáner: Darčekové knihy

Kategória: aa

Cena: à 3,90 €
Vychádzajú: 14. 8. 2018
Formát: 115 × 105 mm, 

à 48 str.
Väzba: Viazaná

Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Táto kniha vás naučí zapamätávať si informácie rýchlo, kvalitne a nadlho a rozvíjať svoju
pamäť novými spôsobmi aj novým smerom. Budete si pamätať tváre, mená, heslá, cu-
dzie slová, vtipy či prípitky. Už sa viac nebudete obávať, že si nedokážete vybrať peniaze,
pretože si nepamätáte PIN-kód. V knihe nájdete 25 úspešných spôsobov zapamätávania
pomocou 10 cvičení.
Rozvíjanie pamäti by malo byť jednou z našich priorít. Zlepšovanie a rozvíjanie pamäťo-
vých schopností je možné a existujú na to efektívne nástroje. Kniha Stopercentná pamäť
je asi najkomplexnejšia zbierka takých metód a cvičení – od asociatívnych spojení až po
myšlienkové mapy.

zVýŠte Si SeBaVeDomie 
a zlepŠite SVoJ DoteraJŠí ŽiVot!

Stopercentná pamäť

autor: Jekaterina Dodonovová
Žáner: poradcovia
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6023-8
Formát: 160 × 235 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Hľadanie partnera neraz vyžaduje veľa úsilia, no výsledok ostáva neistý. Odborník na vzťa-
hy Matthew Hussey pomáha ženám i mužom hľadať lásku a v tejto knihe sa s vami podelí
o svoje rady a tipy. Dozviete sa, ako sa správať na prvom rande, ako flirtovať aj rady, ako
okoreniť svoj ľúbostný život. Pochopíte, ako muži premýšľajú a po čom skutočne túžia.

Nájdi si chlapa

autor: Matthew Hussey
Žáner: Self-help
Kategória: aa

Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6129-7
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

e-kniha
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Vedeli by ste, čo robiť, ak by vaše dieťa spadlo a rozrezalo si ruku alebo zakoplo a zranilo
si členok? Dokázali by ste sa postarať o svoje dieťa, keď má zvýšenú teplotu, a rozpoznať,
kedy sa jeho stav zhorší? Deti sú prirodzene zvedavé a malé zranenia i detské choroby
sú súčasťou ich dospievania. V prípade akejkoľvek nehody je dôležité poskytnúť dieťaťu
čo najerudovanejšiu prvú pomoc. Dobre poskytnutá prvá pomoc môže nielen zachrániť
život, ale aj napomôcť k rýchlejšiemu uzdraveniu. Táto kniha prináša aktuálne postupy
pre záchranu života aj pre ošetrenie menej závažných zranení a ochorení, ktoré sú do-
plnené názornými ilustráciami.

Prvá pomoc pre bábätká a deti
Poradca pre rodičov a opatrovateľov detí v naliehavých prípadoch

aKo rýChlo a S iStotou 
oŠetriť Dieťa

autor: Kolektív
Žáner: poradcovia
Kategória: aa

Cena: 9,90 €
Vychádza: 28. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6111-2
Formát: 
183 × 233 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Všetci chceme byť šťastní. Šťastní ľudia vidia veci pozitívne a problémy riešia s humo-
rom. Preto je ich život jednoduchší. Snažiť sa byť šťastný je však priveľmi všeobecná
ambícia. Alebo nie? V knihe Chcem nájsť šťastie vám Harriet Griffeyová ukáže, čo treba
na to, aby ste prežili šťastný a radostný život. Zbavenie sa negatívnych myšlienok, zvlá-
danie stresu, cvičenie, zdravé jedlo a kompromis medzi osobným a pracovným životom
– to všetko dokáže divy. Váš pokojný život je vo vašich rukách a netreba za ním chodiť
ďaleko. Táto kniha je plná praktických informácií, nápadov a inšpirácií a navedie vás,
čo urobiť a aké kroky podniknúť, aby ste dosiahli svoje životné šťastie.

ŠťaStní ľuDia Sú zDraVŠí, 
proDuKtíVneJŠí a záBaVneJŠí

Chcem nájsť šťastie

autor: Harriet Griffeyová
Žáner: motivácia
Kategória: aa

Cena: 8,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6146-4
Formát: 
120 × 155 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ajna
Vydanie: prvé

Táto kniha plná praktických rád a nápadov vám pomôže prekonať známy a obávaný
tvorivý blok. Autorka v nej prináša informácie a predstavy o kreatívnom procese. Vysvet -
ľuje, čo pre nás kreativita znamená, čo vyžaduje a prečo ju potrebujeme. Skúma krea-
tívne typy, prínosy zvedavosti a inšpirácie.

Chcem naštartovať kreativitu

autor: Harriet Griffeyová
Žáner: motivácia
Kategória: aa

Cena: 8,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6147-1
Formát: 120 × 155 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ajna
Vydanie: prvé

Sebavedomie pomáha v každej životnej situácii – na prijímacích pohovoroch do zamest-
nania, počas prezentácií, na večierkoch aj na rande. Niektorí z nás akoby sa narodili
s pocitom spôsobilosti a sebaistoty. V knihe Chcem získať sebavedomie však autorka
Harriet Griffeyová ukazuje, ako si tieto zručnosti môže osvojiť každý.

Chcem získať sebavedomie

autor: Harriet Griffeyová
Žáner: motivácia
Kategória: aa

Cena: 8,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6145-7
Formát: 120 × 155 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ajna
Vydanie: prvé

Na to, aby vaše dieťa bolo samostatné, sú potrebné určité podmienky. Veď ak mu bude
niekto sústavne našepkávať, radiť a pomáhať, nikdy sa nenaučí robiť niečo samo. Preto je
nutné pravidelne sa stávať „lenivou mamou“ s vedomím, že je to v záujme dieťaťa. V tejto
knihe sa dozviete, v čom tkvie nebezpečenstvo hyperstarostlivosti a ako sa mu vyhnúť.

Samostatné dieťa, 
alebo Ako sa stať lenivou matkou

autor: Anna Bykovová
Žáner: poradcovia
Kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6022-1
Formát: 145 × 205 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Budúce mamičky sa obvykle chystajú na príchod bábätka veľmi svedomito, starajú sa o seba,
zdravo sa stravujú, často odpočívajú. Ale čo po pôrode? Štvrtý trimester, teda prvé tri me-
siace po pôrode, je najnáročnejším obdobím rodičiek. Táto príručka prináša praktické rady
všetkým ženám, ktoré sa zotavujú z pôrodu.

Štvrtý trimester

autor: Kimberly Ann Johnsonová
Žáner: poradcovia
Kategória: aa

Cena: 13,90 €
Vychádza: 28. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6240-9
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

e-kniha

e-kniha
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Zbierka posledných nepublikovaných a nezaradených poviedok F. Scotta Fitzgeralda, kto-
ré editorsky pripravila Anne Margaret Danielová. Fitzgerald neplánoval vydať tieto po-
viedky ako zbierku. Väčšinu z nich rozosielal v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia
ako príspevky do veľkých časopisov, kde ich ešte za jeho života prijali, ale napokon ne-
publikovali. Niektoré vznikli v podobe filmových námetov, ktoré posielal producentom,
no filmy sa z nich nestali. Sú medzi nimi poviedky zo spisovateľovej ranej tvorby aj z ob-
dobia krátko pred koncom života. Pochádzajú z rozličných prameňov, z knižníc a zo sú-
kromných zbierok, ako aj od Fitzgeraldových príbuzných. Všetky boli v tom či onom zmys-
le stratené: stratili sa počas náročných životných útrap, ktoré Fitzegralda postihli
v polovici tridsiatych rokov; stratili sa čitateľom, lebo s archiváliami to tak býva a poklady
sú niekedy schopné celé stáročia trpezlivo čakať v knižniciach.

DopoSiaľ nepuBliKoVané texty 
legenDárneho autora

Pre teba aj zomriem 
a iné stratené texty

autor: Francis Scott Fitzgerald
Žáner: zbierka poviedok
Kategória: aa

Cena: 19,90 €
Vychádza: 7. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6141-9
Formát: 125 × 200 mm, 480 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Na samote v jaseňovom lese stojí zrub, v ktorom žije tato a jeho dve deti Cathy a Daniel.
Tato je mohutný muž, povestný svojou hrubou silou. Aj deti vedie k tomu, aby dokázali
bojovať proti zlu sveta, s ktorým vlastne nemajú žiadny kontakt. Ich samotársky život
jedného dňa naruší návšteva pána Pricea, bezškrupulózneho majiteľa okolitých pozem-
kov. V tej chvíli sa začína odvíjať príbeh boja za kus zeme, kde na jednej strane stojí
zákon peňazí a na druhej zákon džungle. Pokojný život trojčlennej rodiny tak eskaluje do
násilia a nenávisti, ktoré nie je možné zastaviť. Fiona Mozleyová vykresľuje portrét ľudí
z okraja spoločnosti. Ich životy prepája s bájnym Kráľovstvom Elmet, posledným z rady
keltských kráľovstiev, ktoré ešte v 17. storočí bolo územím nikoho – Bohom zabudnutý
kraj a útočisko pre vyvrheľov.

útočiSKo 
pre VyVrheľoV

Kráľovstvo Elmet

autor: Fiona Mozleyová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6122-8
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Red, Leo, Rose a Naomi majú problém zapadnúť medzi spolužiakov. Red má doma hotové
peklo, jej mama je alkoholička a otec nikdy nie je doma, takže sa musí starať nielen o seba,
ale aj svoju malú sestru Gracie. Leov starší brat sa dostal na šikmú plochu a ťahá so
sebou na dno aj jeho. Rose zasa strieda frajerov a pije, aby zabudla na bolestivú skúsenosť
z minulosti. Naomi uteká z domu v nádeji, že nájde slobodu, po ktorej tak veľmi túži. Stoja
sami proti svetu, až kým si nezaložia kapelu Zrkadielko, zrkadielko. Len v nej sú skutočne
sami sebou. Jedného dňa však Naomi zmizne a po niekoľkých dňoch ju nájdu na hranici
života a smrti v rieke. Nikto nevie, čo sa stalo, ale postupne sa na povrch začnú vynárať
čudné okolnosti jej zmiznutia a zdá sa, že veci v skutočnosti nie sú také, ako sa na prvý
pohľad javia. Doposiaľ úprimné priateľstvo Red, Lea aj Rose sa otrasie v základoch a nič
viac nebude ako predtým – prasknuté zrkadlo sa totiž naozaj ťažko zliepa.

KniŽný DeBut SVetoznámeJ 
moDelKy a herečKy

Všetci za jedného

autor: Cara Delevingne, 
Rowan Coleman
Žáner: young adult
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 21. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6272-0
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Noe je beznádejný romantik. Vracia sa domov, aby sa dal dokopy s bývalou priateľkou
Rinou, s ktorou sa rozišiel pred odchodom na vysokú školu.
Ammy neverí v pravú lásku – príkladom sú jej rodičia. Otec si našiel novú rodinu a ma-
ma to nezvláda. Ammy cestuje na otcovu svadbu a vyčíta si, že nechala mamu zrútenú
doma.
Ammy a Noe teraz sedia v jednom vlaku a zúfalo túžia dosiahnuť svoj cieľ, no vonku
zúri snehová búrka a nemôžu pokračovať v ceste. Neostáva im nič iné, len z vlaku vy-
stúpiť a putovať na vlastnú päsť. Spočiatku to vyzerá na malú zachádzku, no vypukne
smršť udalostí. Ráno ich dobrodružstvo naberie katastrofický smer. Môže jedna noc na-
ozaj zmeniť ich pohľad na lásku a prevrátiť život naruby?

zmení iCh 
JeDna ChlaDná noC?

Láska a iné vykoľajenia

autor: Leah Konenová
Žáner: young adult
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6130-3
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

e-kniha

e-kniha

e-kniha
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Otko je neobyčajne múdry potkan. Kým sa stretne so svojím kamarátom, škriatkom
Fidlibumom, prežije veľké a napínavé dobrodružstvo. Z obchodu so zvieratkami sa do-
stane do rodiny nepodareného Jožka a čaká ho smutný život v klietke po kanárikovi.
Otko sa však nevzdá! Z televíznej obrazovky sa dozvie, ako vyzerá svet vonku, a urobí
všetko pre to, aby sa dostal na slobodu! Skočí z okna na pyžamovej gume, letí na heli -
koptére aj pláva v hovädzej polievke. Vtipný príbeh o statočnom potkanovi, ktorý všet-
kých prekvapil!

potKan otKo na CeSte 
za SloBoDou

Ako sa Otko potkol 
o Fidlibuma
autor: Halka Marčeková
ilustroval: Juraj Martiška
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: aa
Cena: 8,90 €
Vychádza: 31. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-5986-7
Formát: 
195 × 195 mm, 72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

| print  | online  |plagáty  |

Do mesta prišiel cirkus Mesačný svit a Olívia s Oliverom priam horia zvedavosťou! A keď
sa v škole navyše objavia deti z cirkusu, dvojčatá z nich nedokážu spustiť oči. Nie sú to
náhodou upíri? Popritom má aj malá čarodejnica Petronela plné ruky práce. Z rybníka
pri mlyne totiž noc čo noc miznú ryby. A to musí bezpodmienečne prestať!

Dobrodružstvo s Claudom a jeho kamoškou ponožkou Smraďoškou sa ti bude určite pá-
čiť. Ver mi, tvoja knižka sa dostane všade, presne ako Claude, takže si ju nos so sebou
a čítaj si ju vždy, keď budeš mať chvíľu voľna. A vôbec sa netráp pre somárske uši. Bude
to dôkaz, že sa ti príbeh páčil. Veľa šťastia ti praje Alex T. Smith.

Petronela Jabĺčková 2: 
Ospalý riaditeľ a žabací chaos

autor: Sabine Städingová
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: aa
Cena: 8,90 €
Vychádza: 7. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6243-0
Formát: 145 × 215 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Claude v meste

autor: Alex T. Smith
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: aa

Cena: 5,90 €
Vychádza: 24. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6260-7
Formát: 130 × 180 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Viac ako 800 úchvatných snímok spolu s ilustráciami a ich popisom vás zavedie do hĺbok ves-
míru. Spoznajte históriu vesmírnych výprav a vzrušujúce možnosti budúcich misií. V neuveriteľ-
ných detailoch preskúmate slnečnú sústavu i vesmír, rýchlo sa približujúce kométy, extrémne
 teploty a po stáročia vyčíňajúce búrky.

Vesmír – detská encyklopédia

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: aa

Cena: 19,90 €
Vychádza: 10. 7. 2018
iSBn: 978-80-551-6242-3
Formát: 216 × 276 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Druhé

Zostroj si 3D lietadlo
Cestuj, spoznávaj a skúmaj svet. Vďa-
ka tejto knihe zistíš, ako fungujú rôzne
typy lietadiel a spoznáš fascinujúce
príbehy ich vynálezcov. Zostroj si 3D
model lietadla Fokker Dr. 1.

Zostroj si 3D lokomotívu
Naskoč do vlaku a spoznaj dejiny,
pre vádzku a technológiu železničnej
dopravy. Zostroj si 3D model a prezri
si všetky detaily krásnej lokomotívy.

Formát: 238 × 336 mm, 
16 str. + skladačka
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

autor: Irena Trevisanová, 
Valentina Manuzzatová
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: à 15,90 €
Vychádzajú: august 2018

autor: Colin Stuart
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: aa

Cena: 7,90 €
Vychádza: august 2018
Formát: 270 × 216 mm, 80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Program stem
Fascinujúce atómy
mágia čísel a výpočtov

Staň sa vedcom a rozlúšti niektoré z najväčších záhad sveta! Dokážeš vylúštiť aj zábavné mate-
matické príklady? Tieto mimoriadne knihy ťa vďaka množstvu domácich pokusov, faktov a skve-
lých ilustrácií podnietia spoznávať úžasný svet okolo nás.

ISBN: 978-80-551-6168-6ISBN: 978-80-551-6167-9

reláCia FiDliBum
KaŽDú SoBotu ráno na

| print  | online  |plagáty  |

| print  | online  |plagáty  |
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Nauč sa... 
Ako si zaviazať šnúrky
Chceš vedieť šnurovať do kríža, zaja-
čiu mašličku či dvojitý uzol? Vďaka tej-
to knižke to bude hračka a navyše si
užiješ plno zábavy pri trénovaní na
skúšobnej topánke!

Nauč sa... Koľko je hodín
Nauč sa, koľko je hodín! Presuň ručič-
ky v knihe na správnu hodinu alebo si
vyrob vlastný budík, na ktorom sa
môžeš učiť.

Formát: 185 × 230 mm, 8 str.
Väzba: leporelo so skladačkou
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: à 7,90 €
Vychádzajú: júl 2018

ISBN: 978-80-551-6065-8
ISBN: 978-80-551-5980-5

ISBN: 978-80-551-5981-2ISBN: 978-80-551-6066-5

autor: Nataša Ďurinová,
Zdeněk Miler
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: à 3,90 €
Vychádzajú: 21. 8. 2018
Formát: 178 × 178 mm, 12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Krtko a čísla
Krtko a farba

Naučme sa rozlišovať farby, ktoré nás obklopujú či spočítať si svoje hračky. Učite-
ľom bude obľúbený hrdina krtko so psíkom, žabkou, kuriatkom a ďalšími zvieracími
kamarátmi.

ISBN: 978-80-551-6393-2ISBN: 978-80-551-6394-9

Mesto a okolie: Farma
Vitaj na hlučnej, rušnej farme, po ktorej
ťa budú sprevádzať Havko a Mňauko.
Vynikajúca knižka pre každé zvedavé
dieťatko obsahuje interaktívne okienka
a mnoho detailov.

Mesto a okolie: Stavenisko
Stavenisko je veľmi rušné miesto. Hav-
ko a Mňauko ti ukážu, ako sa stavia
dom. Tebe stačí iba otvárať okienka
a dobre sa dívať. Naučíš sa tak o stav-
be všetko dôležité.

Formát: 185 × 245 mm, 14 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

autor: Rebecca Gerlingsová
ilustroval: Ramon Olivera
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: à 9,90 €
Vychádzajú: august 2018

Vydaj sa na dobrodružnú cestu okolo sveta a spoznaj ďaleké aj blízke kontinenty
a kraje. Neváhaj a otvor túto krásne ilustrovanú knižku, ktorá sa v tvojich rukách
zmení na glóbus!

Moja prvá cesta okolo sveta

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: 7,90 €
Vychádza: júl 2018
iSBn: 978-80-551-6108-2
Formát: glóbus 139 × 266 mm, 20 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

ISBN: 978-80-551-6045-0
Traktor na farme

ISBN: 978-80-551-6043-6
Zvieracie preteky

ISBN: 978-80-551-6046-7
Zoo vláčik

ISBN: 978-80-551-6044-3
Hravé zvieratká

priDaJ Sa K zVieratKám 
pri iCh DoBroDruŽStVáCh 
a poSKlaDaJ popri tom puzzle

autor: Kolektív
Žáner: 
pre deti od 3 rokov
Kategória: aa

Cena: à 4,90 €
Vychádzajú: júl 2018
Formát: 
155 × 155 mm, 10 str.
Väzba:
leporelo s puzzle
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Zabav sa s hravými
zvieratkami, zaži s nimi
preteky, jazdu na
traktore či výlet
vláčikom do zoo.
V každom leporele
nájdeš aj zábavné
puzzle.
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Vieš, že na jazyk vráskavca sa zmestia dve futbalové mužstvá? Alebo, že najväčšia rých-
losť cunami sa vyrovná prúdovému lietadlu? Stavby ako veľká pyramída v Gíze sú také
veľké, že sa to dá iba ťažko predstaviť. A niektoré predmety sú zasa také drobné, že ich
bez lupy nevidno. Napríklad taký pavúk druhu patu marplesi je veľký ako zrnko soli. Keď
porovnáš duglasku tisolistú, zistíš, že je väčšia ako Big Ben, a keď zas zmeriaš zemetra-
senie s magnitúdou 1, zistíš, že jeho energia sa vyrovná dvom koláčikom.
S touto knihou sa naozaj nebudeš nudiť! Je plná úžasných faktov a prekvapivých porov-
naní všetkého možného, čo je malé aj veľké, pomalé aj rýchle, ľahké aj ťažké a vysoké
aj nízke.

tVoJ pohľaD na SVet 
Sa naVŽDy zmení!

Veľká kniha 
porovnaní

autor: Clive Gifford
ilustroval: paul Boston
Žáner: pre deti od 7 rokov
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: august 2018
iSBn: 978-80-551-6151-8
Formát: 250 × 297 mm,
96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Chystáš sa v septembri po prvýkrát do školy? Táto kniha s úlohami na vyfarbova-
nie ťa na všetko pripraví! Zisti, čo ťa čaká v škole! Choď do triedy, jedálne, telo -
cvične, na školský dvor... a uvidíš, že sa veľa naučíš, dobre zabavíš a nájdeš od-
povede na rôzne otázky: Ako vyzerá trieda? Čo sa robí cez prestávky? Ako
prebieha školský rok?

Vitajte v našom kurze Montessori, ktorý ponúka viac ako 100 rôznych cvičení so stúpa-
júcou náročnosťou, umožňujúce deťom od 3 do 6 rokov objaviť svet matematiky. V knižke
nájdete interaktívne matematické hry, materiál na vystrihovanie a ďalšie používanie či
zhotovenie trojrozmerných čísel.

Nebojím sa prvej triedy

autor: Estelle Billonová-Spagnolová
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: aa

Cena: 7,90 €
Vychádza: júl 2018
iSBn: 978-80-551-6105-1
Formát: 220 × 260 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Počítame s Montessori

autor: Delphine Urvoyová
Žáner: pre deti od 3 do 6 rokov
Kategória: aa

Cena: 12,90 €
Vychádza: 14. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6171-6
Formát: 215 × 285 mm, 164 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Prázdniny sú vzácne obdobie, kedy máme čas v deťoch prebúdzať prirodzenú zvedavosť,
nechať ich objavovať prírodu, ktorá nás obklopuje, a tým podporovať proces učenia sa.
V tomto skvelom zošite nájdete 50 dobrých nápadov na hry na chalupe či skladačky
a vystrihovačky, ktoré podporia rozvoj a sebavedomie vášho dieťaťa.

Prázdniny na chalupe s Montessori

autor: Laurie Daubaová
Žáner: pre deti od 3 do 6 rokov
Kategória: aa

Cena: 7,90 €
Vychádza: 14. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6163-1
Formát: 215 × 285 mm, 72 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Učebnica hry na klavír pre začiatočníkov, pre všetky deti a dospelých, ktorí sa rozhodli
vydať sa na vzrušujúcu cestu Krajinou hudby. Knižka je napísaná a nakreslená ako príbeh
plný dobrodružstiev, ktoré v Krajine hudby zažije malé dievčatko, Alenka. Hra na klavír
by nemala byť nudná, a preto je knižka plná krásnych ilustrácií a zábavných cvičení.

Alenka v Krajine hudby

autor: Saule Tokenová & Max Dedikov
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: aa

Cena: 6,90 €
Vychádza: 21. 8. 2018
iSBn: 978-80-551-6226-3
Formát: 210 × 297 mm, 104 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Kto sa skrýva v kroví? Kam sa ukryla opička? A čo spí za domom? Kde je červený traktor?
Hravé leporelá, ktoré najmenším čitateľom ukážu zvieratká či vozidlá, vďaka čomu roz-
širujú aj ich slovnú zásobu. Každé leporelo obsahuje záložky s prekvapením.

autor: Kolektív
Žáner: 
pre deti od 12 mesiacov
Kategória: aa

Cena: à 5,90 €
Vychádzajú: 
august 2018
Formát: 
140 × 140 mm, 10 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

ISBN: 978-80-551-6232-4

moje vozidlá

ISBN: 978-80-551-6231-7

moje zvieratká

autor: Lydie Barusseauová
Žáner: populárno-náučná literatúra
pre deti od 4 do 7 rokov
Kategória: aa
Cena: à 5,90 €
Vychádzajú: 7. 8. 2018
Formát: 170 × 210 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Urobme si poriadok
ako Artur a mila
Urobme to celkom sami
ako Artur a mila

Tieto malé knižky prinášajú viacero spôsobov, akými sa môžu deti učiť a nadobúdať väčšiu se-
badôveru. Rodičia tu nájdu návody, ako s láskavým prístupom priviesť deti k tomu, aby vedeli
vyťažiť čo najviac zo svojich vlastných skúseností, a aby takto dozrievali.

ISBN: 978-80-551-6170-9ISBN: 978-80-551-6169-3
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Denník odvážneho 
bojka (12) Rodinný úlet

autor: Jeff Kinney
Žáner: pre deti od 10 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 14. 8. 2018

Kategória: aaa
iSBn: 978-80-551-6140-2
Formát: 145 × 205 mm, 
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKar
Vydanie: prvé

Greg Heffley a jeho podarená 
rodinka sa vybrali na veľký výlet.
rozhodli sa, že pred zimou a predvianočným zho-
nom ujdú do hotela na tropickom ostrove, aby si vy-
chutnali zaslúžený oddych a pohodu. pár dní v raji
by s vystresovanými heffleyovcami malo urobiť zá-
zraky. rodinka však čoskoro zistí, že „raj na zemi“ je
v skutočnosti iný ako v reklame. hrozí tam úpal či
pokazený žalúdok a všade striehnu jedovaté potvor-
ky. môže sa dovolenka napriek všetkému vydariť, ale-
bo dopadne katastrofálne?Vyšlo:
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