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Napísal som zopár básní v nich ma nájdeš to som ja
namiešal som trocha vášne aj so štipkou korenia
Život lámem na kolene a neviem ho rozlúštiť
milujem ťa dušou tigra ktorý čaká na úsvit

Autor tejto zbierky píše výlučne mestskú poéziu. Jeho básne pripomínajú obrazy Henriho
Toulouse-Lautreca, pravdaže, na bratislavský spôsob. Aj pre Juraja Soviara je hlavnou té-
mou mesto s jeho zákutiami, krčmičky, v ktorých si chlap môže vyliať dušu, parky, no najmä
a predovšetkým ženy. Básnikovi mámia hlavu, prežíva s nimi ošiale aj sklamania, a napriek
tomu, že sám má dušu romantika, obdivuje ženu sebavedomú, sebestačnú, ktorá vie byť
pre muža oporou... Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

BáSne nA pohlAdenie duše

Tiger čaká na úsvit

Autor: Juraj Soviar
Žáner: Slovenská poézia
Kategória: A

Cena: 6,90 €
Vychádza: 25. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6190-7
Formát: 75 × 150 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Autorka sa počas svojej kariéry podieľala na príprave propagačných textov v kampaniach
viacerých komunálnych politikov na Slovensku. Vo svojej knižnej prvotine približuje zážitky
viacerých protagonistov sveta samosprávy, o ktorom stále vieme menej, ako by sme
mali. Vo víre dobre rozbehnutej volebnej kampane na primátora hlavného mesta sa za-
čína objavovať viacero prekážok. Šéf volebnej kampane Ivan robí všetko pre víťazstvo,
no mafiánsky sponzor novej strany mu začína hádzať polená pod nohy. Vyzerá to tak,
že intrigy i nevera opantali aj samotného kandidáta. Do zákulisných bojov vstupuje čer-
venovlasá novinárka Eva. Bezhlavo sa zamiluje a túži zlepšiť život sebe aj svojmu mestu.
Všetko však môže zmeniť nahrávka, ktorá sa objaví len dva dni pred voľbami...

Aj Komunálne VoľBy 
Sú tVrdý Boj o moC

Primátor

Autor: Mária Bejdová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 10,90 €
Vychádza: 25. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6407-6
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Dvaja muži, dva životné príbehy, desať rovnakých kapitol a jedna téma. Tou témou je
úspech. Ako ho dosiahnuť a zároveň viesť vyrovnaný a spokojný život? Imrich Béreš je
päťdesiatnik, Jakub Křivan tridsiatnik. Obaja pracujú v oblasti finančníctva. Stretli sa
v roku 2016 a napriek vekovému rozdielu si padli do oka. Zistili, že vyznávajú rovnaké
hodnoty, pričom za základ úspechu považujú vyrovnanosť, disciplínu, ľudskosť a spokoj-
nosť so životom. Čo museli a čo chceli pre to urobiť? Je tvrdá práca trestom, alebo od-
menou? Sú vzťahy to najdôležitejšie, alebo je dôležitejšia viera, že žijú svoj život najlepšie,
ako vedia? A je cesta za úspechom v každej svojej chvíli cesta za úspechom?

AKo SA počúVAjú dVA 
rozličné SVety

Život nie je náhoda

Autor: Imrich Béreš, Jakub Křivan,
Táňa Veselá
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6121-1
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Úspešný televízny seriál Tajné životy z produkcie RTVS oslovil divákov neľahkou 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
začiatky v živote. Pomáhajú im v tom pracovníci azylového domu Druhá šanca. Príbehy
z televíznej obrazovky vám teraz prinášame v knižnej podobe. Druhá časť série obsa-
huje druhú polovicu prvej sezóny televízneho 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.

témy, o KtorýCh 
neSmieme mlčAť

Tajné životy – Druhá časť

Autor: Biba Bohinská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 11,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-5984-3
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-knihae-kniha
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Čo možno na Márii Terézii obdivovať väčšmi? Jej rolu bezhranične oddanej manželky,
matky šestnástich detí alebo láskavej panovníčky jednej z najväčších monarchií v po-
hnutých časoch osemnásteho storočia? Sotva dosiahla vek dvadsaťtri rokov, už jej pri-
padla náročná úloha vládnuť obrovskej mnohonárodnej Habsburskej ríši. V najťažšej zo
všetkých možných situácií nastúpila na zodpovedné miesto, kde by bol zlyhal nejeden
muž. Jej panovnícke schopnosti rástli spolu s úlohami, ktoré mala plniť, a s ťažkosťami,
ktoré musela prekonávať. Vďaka svojej húževnatosti a mravným zásadám sa stala pa-
novníčkou mimoriadneho formátu a kvalít, ktoré jej zabezpečili rešpekt dokonca aj u jej
veľkého protivníka, zarytého nepriateľa žien, Fridricha Pruského.

príBeh Ženy, 
Ktorá zmenilA dejiny

Mária Terézia

Autor: Heinz Reider
Žáner: Biografia
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6201-0
Formát: 125 × 200 mm, 212 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: tretie

Krásnu Natashu si v mrazivých moskovských uliciach všimne ruský miliardár Vladimir
Stanislas. O tom, že Vladimir svoje bohatstvo nezískava iba čistými praktikami, Natasha
tuší, ale radšej nevyzvedá. Dobre vie, kde je jej miesto. Všetko sa zmení vo chvíli, keď
stretne Thea, syna svetoznámeho maliara Lorenza Lucu...

Mladá Angličanka Sibylla Spencerová má podrezaný jazyk, čím už odohnala nejedného
nápadníka. Lenže nevydatá žena v prvej polovici 19. storočia je na spoločenskom rebríč-
ku na rovnakej priečke ako dieťa, a tak šikovná a sčítaná Sibylla prijme žiadosť o ruku
od Benjamina Hopkinsa.

Milenka

Autor: Danielle Steel
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 4. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6172-3
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Levica z Mogadoru

Autor: Julia Drostenová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6206-5
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha
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Všetko sa začína malou bežnou láskavosťou – Emily požiada priateľku Stephanie, aby
vyzdvihla jej syna Nickyho zo škôlky. Tá ochotne súhlasí, veď Nicky a jej päťročný syn
Miles sú najlepší kamaráti a radi spolu trávia čas, podobne ako ich matky.
Emily si však po syna už nepríde. Nedvíha telefón a neodpovedá ani na esemesky. Ste -
phanie je presvedčená, že sa stalo niečo zlé. Nijaká matka by predsa neopustila svoje
dieťa. Rýchlo napíše blog, poprosí matky v celej krajine, aby pomohli v pátraní, a zároveň
ponúkne emocionálnu podporu jej zdrvenému manželovi. Čoskoro však obaja dostanú
šokujúcu správu. Emily je mŕtva. Nočná mora súvisiaca so zmiznutím mladej matky sa
tak skončila. Alebo azda nie? Stephanie si totiž začne uvedomovať, že nič – ani priateľ-
stvo, ani láska, ba ani celkom obyčajná malá láskavosť – nie je také jednoduché, ako by
sa na prvý pohľad zdalo. Film Nebezpečná láskavosť v kinách od 13. 9. 2018.

mAlá láSKAVoSť, 
Ktorá oBráti ŽiVot nAruBy

Láskavosť

Autor: Darcey Bellová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-5510-4
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Piet Hoffmann, bývalý zločinec a potom špičkový agent švédskej tajnej služby, žije dva
životy. Jeden s rodinou, ktorú chce chrániť za každú cenu. A druhý, tajný, v ktorom každý
deň riskuje, že všetko stratí. Polícia ho poverí úlohou, pri ktorej musí prevziať do rúk moc
v jednej z najprísnejších švédskych väzníc. Rovnakú úlohu mu dá aj mafia.

Časopis Millennium má nových vlastníkov. Zlé jazyky tvrdia, že éra Mikaela Blomkvista
sa skončila, aj sám Blomkvist zvažuje zmenu zamestnania. Lisbeth Salanderová sa zdan-
livo bezdôvodne zapojí do hackerského útoku. Berie na seba riziká, ktorým sa doteraz
vyhýbala. Film Dievča v pavúčej sieti v kinách od 25. 10. 2018.

Tri sekundy

Autor: Roslund and Helstrom
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-2690-6
Formát: 125 × 200 mm, 552 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti

Autor: David Lagercrantz
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6502-8
Formát: 145 × 227 mm, 432 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Nejdem si umyť zuby! Chcem ešte jednu zmrzlinu! Hneď! Mnohí rodičia sú zaskočení
náhlym prejavom vôle svojho potomka, ktorý súvisí s dôležitou vývinovou fázou – s obdo -
bím začínajúcej svojbytnosti. Z pôvabného dieťaťa sa razom môže stať jačiaci uzlík ne-
rvov. Kde sa vzala takáto vzbura? Čo tým dieťa sleduje? Má jeho správanie príčinu? Je
najvyšší čas uviesť na pravú mieru skostnatené predstavy o fáze získavania autonómie.
Dieťa nebojuje o moc, ale dožaduje sa plnenia svojich základných potrieb. Ak to rodičia
akceptujú, pomôže im to zvládnuť nejednu zložitú situáciu. Autorka, matka troch detí,
opisuje, ako by rodičia mali rozumne konať v konkrétnych situáciách každodenného ži-
vota a svojim deťom láskavo a s pochopením pomôcť, aby prešli turbulentným obdobím
takzvanej fázy vzdoru.

KnihA, Ktorá Vám 
pomôŽe preKonAť Fázu Vzdoru

Ale ja nechcem!

Autor: Susanne Mierau
Žáner: populárno-náučná 
literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6191-4
Formát: 165 × 200 mm, 
144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Knihu napísala renomovaná autorka a fotografka Leela Cydová. Doplnila ju nádhernými
snímkami a užitočnými radami na získanie úspechu na Instagrame. Poradí vám, ako vy-
tvoriť dokonalú kompozíciu, nájsť neobyčajný uhol pohľadu a vybrať si správne rekvizity
– určite sa vám podaria skvelé snímky, ktoré zaujmú.

Autorka v knihe poukazuje na štyri oblasti života, na ktoré sa treba zamerať, aby sme
dosiahli úspech a žili podľa našich očakávaní. Ponúka mnoho rád a príkladov, ktoré nás
krôčik po krôčiku posunú k vysnívanému životu. Prízvukuje, že blahobyt nie je privilégiom
výnimočných. Práve naopak, dosiahnuť ho je oveľa jednoduchšie, ako si myslíme.

Ako fotiť na Instagram

Autor: Leela Cydová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6149-5
Formát: 193 × 221 mm, 192 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Odteraz žite v blahobyte

Autor: Lisa Nicholsová a Janet Switzerová
Žáner: motivačná literatúra
Kategória: A

Cena: 12,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6209-6
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Od roku 1994 viedlo slovenský reprezentačný futbalový tím dvanásť trénerov. Pri česko-
slovenskej reprezentácii sa vystriedalo dokonca až štyridsať mužov. Kniha Hviezdy z fut-
balových lavičiek prináša portréty tridsiatich siedmich najznámejších a najúspešnejších
slovenských a československých futbalových trénerov, ktorí sa navždy zapísali nielen do
histórie nášho futbalu, ale úspešne pôsobili aj v zahraničí.
Viete, kto bol prvý skutočne profesionálny tréner v československej lige? Kto stál za
najväčšími úspechmi našich reprezentačných tímov či kto sa presadil v najlepších za-
hraničných ligách? Každý portrét je doplnený podrobnou vizitkou a často jedinečnými
fotografiami.

poVinné čítAnie 
pre KAŽdého FAnúšiKA

Hviezdy 
z futbalových lavičiek

Autor: Karel Felt
Žáner: populárno-náučná 
literatúra
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6113-6
Formát: 170 × 235 mm, 
200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Encyklopédia Vedomosti v kocke využíva počítačovú techniku na vytváranie neuveriteľne
realistických obrázkov a odhaľuje záhady vesmíru, planéty Zem, prírody, ľudského tela,
vedy a dejín až prekvapivo detailne. Kniha je plná prekvapujúcich faktov a fascinujúcich
obrázkov a vysvetľuje aj zložité témy tak, že ich možno bez problémov pochopiť.

Pokúste sa myslieť a uvažovať ako Albert Einstein a vyriešte vyše 130 fascinujúcich zá-
had, rébusov a hádaniek, aké boli kedy vymyslené. V tejto pozoruhodnej zbierke logických
hlavolamov nájdete úlohy pre každého – od jednoduchých až po diabolsky zložité. Svoju
bystrosť si overíte v odpovediach a vo vysvetleniach na konci knihy.

Vedomosti v kocke

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 24,90 €
Vychádza: 6. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6402-1
Formát: 250 × 298 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

Albert Einstein – Záhady a rébusy

Autor: Leela Cydová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: A

Cena: 15,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6193-8
Formát: 170 × 238 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Autor tejto knihy, Vladimír Marko, pracoval dlhé dve desaťročia vo farmaceutickom prie-
mysle, a tak ponúka množstvo pozoruhodných, niekedy naozaj kurióznych informácií
priamo „z kuchyne“. Čitateľ sa dozvedá, aké svojrázne operácie či liečebné postupy pred-
chádzali napríklad vzniku Viagry, čo považujú odborníci za „jeden z najškodlivejších le-
kárskych nezmyslov za posledných sto rokov“, a veľa iných zaujímavostí o liekoch, ktoré
prepísali históriu medicíny. Ešte pred sto rokmi veľká časť ochorení znamenala pre pa-
cienta priame ohrozenie života. Pritom nemuselo ísť ani o ťažké choroby, ani o veľké epi-
démie, niekedy stačila malá ranka na nohe. Dnes už našťastie vieme veľkú väčšinu cho-
rôb úspešne liečiť a táto kniha je o ľuďoch, ktorí sa o to zaslúžili. Sú to príbehy géniov,
ale aj šarlatánov. Niektorí z nich sa navždy zapísali do histórie ľudstva, na iných sa úplne
zabudlo. Vďaka nim sú však choroby, na ktoré sa kedysi zomieralo, často len drobnou
epizódou v našom živote.

KoľKí z náS By Bez niCh uŽ neBoli?

Lieky, ktoré zmenili svet

Autor: Vladimír Marko
Žáner: populárno-náučná 
literatúra
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6110-5
Formát: 155 × 210 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Baba Vanga sa svojimi predpoveďami zaradila k najznámejším prorokom v dejinách ľud-
stva. Patrila tiež medzi najvýznamnejších liečiteľov 20. storočia a počas svojho života po-
mohla vrátiť zdravie a životnú energiu nespočetnému množstvu ľudí. Jej rady nájdete v tejto
nezvyčajnej liečiteľskej knihe, ktorú na Balkáne nazývajú Vanginou encyklopédiou zdravia.

Včelí med sa odnepamäti teší veľkej úcte mnohých národov. Popri vynikajúcich chuťových
vlastnostiach nemožno nespomenúť jeho zázračné účinky na zdravie. V tejto knihe sa  autor
zaoberá nielen liečivými účinkami medu, ale aj ďalších produktov včelárstva. Nájdete tu
užitočné recepty, vďaka ktorým dokážete udržať zdravie svojej rodiny po dlhé roky.

Vylieč sa s babou Vangou

Autor: Jana Borisová
Žáner: Životný štýl
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 11. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6453-3
Formát: 145 × 205 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Liečivý med

Autor: N. I. Danikov
Žáner: Životný štýl
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6183-9
Formát: 135 × 205 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

e-kniha
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V tomto nádherne ilustrovanom Herbári liečivých rastlín nájdete viac než 270 rastlín
používaných pre ich liečivé účinky a 24 praktických postupov a receptov, ktoré majú
dlhoročnú tradíciu. Vyrobte si domáce čaje, oleje, tinktúry či krémy.
V tejto knihe nájdete prehľad rastlín, ktoré sa využívajú v tradičnej medicíne. Vybraté
druhy reprezentujú širokú škálu rastových typov – traviny, byliny, stromy i kry – a po-
chádzajú z rôznorodých prostredí – od výslnných skalnatých svahov Stredomoria až po
chladné a vlhké močaristé pôdy. Nájdete medzi nimi nádherné rastliny, ale aj také, kto-
ré považujeme za burinu. Všetky sú však z medicínskeho hľadiska cenné a azda aj vy
sa rozhodnete vyčleniť im priestor vo svojej záhrade.
Mnohé dôležité liečivá získavame práve z rastlín. A veľa ďalších ešte len čaká na obja-
venie. Táto kniha je moderným herbárom prinášajúcim nový pohľad na päťtisíc rokov
starý spôsob zberu liečivých rastlín a ich zásadný prínos pre život a zdravie človeka.

KráSne, VoňAVé A liečiVé rAStliny

Herbár 
liečivých rastlín

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná 
literatúra
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6148-8
Formát: 160 × 215 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Rozpoznať a určiť druh stromu bude odteraz veľmi jednoduché. Tento sprievodca príro-
dou zobrazuje listy a ihličie v skutočnej veľkosti. Akýkoľvek nájdený list môžete hneď po-
rovnať s ilustráciami v knihe, vďaka čomu predídete zámene s inými druhmi. V knihe
nájdete podrobne opísaných 64 druhov stromov.

Kniha prináša návod, ako vybudovať šťastný vzťah človeka a psa, vďaka ktorému možno
psa úspešne viesť. Človek aj pes sa rovnakou mierou prejavujú ako osobnosti a vzniká
neviditeľné, ale pevné puto dôvery. Naučte sa so svojím psom komunikovať rečou tela
a určiť si rituály a pravidlá ako základ spoločného nažívania.

Spoznaj stromy podľa listov

Autor: Meike Boschová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6187-7
Formát: 130 × 192 mm, 112 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Prechádzky so psom

Autor: Ursula Lockenhoffová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6184-6
Formát: 190 × 253 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

| print  | online  |
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Príbeh o človeku, ktorý bol na začiatku zdravý a šťastný. Zdravý v zmysle svieži, nezaťa-
žený, ľahký. Ako dieťa behal bezstarostne po svete a vo všetkom videl zázrak. Postupne
však dospel a zabudol. Zabudol na to, aké to je byť stále nadšený z nových možností
a situácií, aké to je pozorovať oblohu s úžasom. Každodenný zhon a rutina ho vtiahli do
zabehnutej mašinérie a on sa stal súčasťou spoločnosti, ktorá sa delí na úspešných, bo-
hatých, silných a zdravých na jednej strane a smoliarov, chudákov a chorých na strane
druhej. Tento človek v intenzívnom kolotoči každodennosti nielenže zabudol na svoje sny,
on sníval sny iných. Až nastal čas, aby sa prebudil. Tento príbeh je natoľko reálny, že sa
môže dotýkať každého. 

Si práVe V nAjlepšej Forme 
SVojho ŽiVotA?

Dobrá forma

Autor: Roman Chrappa
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6281-2
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Julia „Dračica“ Alvestonová žije s otcom, má štrnásť rokov a často sa túla v lesoch na
severnom pobreží Kalifornie. Je o nej známe, že bez problémov prejde desiatky kilome-
trov. Ale kým jej fyzický priestor je rozsiahly, jej osobný je malý a zradný. Od matkinej
smrti Julia vyrastá izolovaná od sveta v područí svojho tyranského, zato charizmatického
otca Martina. Jej spoločenská existencia sa obmedzuje na základnú školu, kde odráža
záujem každého, kto by mohol preniknúť do jej ulity, a na život s otcom. Jedného dňa sa
náhodou spozná so stredoškolákom Jacobom, vtipným chalanom, ktorý býva vo veľkom
čistom dome a Julia je preňho ako malý zázrak. Dievča si prvý raz uvedomuje, že existuje
aj iný svet a jej život s otcom nie je bezpečný ani udržateľný. Je to jej prvá skúsenosť so
skutočným priateľstvom aj s láskou a začína uvažovať o úteku.

CeStA K VyKúpeniu nie je 
jednoduChá

Moje najdrahšie zlatíčko

Autor: Gabriel Tallent
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 11. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6208-9
Formát: 125 × 200 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

e-kniha e-kniha

| KrSt  | print  | online  |
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Sedemnásťročná Angie žije len s mamou, otec zomrel ešte pred jej narodením. Mama
o ňom takmer nehovorí, len sa zakaždým pri spomienke na lásku z mladosti rozplače.
Jej dcéra dokonca nevie, ako otec vyzeral.
Raz nájde v bielizníku hnedú obálku a pod ňou fotografiu. Je na nej usmiaty chlapec
v objatí s veselým, bezstarostným dievčaťom. Dôjde jej, na koho sa pozerá. Nález Angie
nedá spávať, preto pátra ďalej. Keď objaví dôkazy o tom, že má strýka, začnú v nej
hlodať pochybnosti. Čo ak otec stále žije? Čo ak mama klamala? S pomocou bývalého
priateľa sa Angie vydá z Nového Mexika do Los Angeles, aby otca našla. Cestou sa do-
zvedá neľahkú pravdu nielen o sebe a mame, ale zisťuje, čo sa v minulosti skutočne
stalo s otcom.

môŽe nám ChýBAť nieKto,
Koho Sme niKdy nepoznAli?

Keby som ťa našla

Autor: Ava Dellairová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 25. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6185-3
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Moll Pecksniffová žije s priateľmi v tajnej jaskyni pri mori. Skrývajú sa tam pred maskami
tieňov. Jediné, čo dokáže masky tieňov potlačiť a skrotiť ich temnú mágiu, je amulet
pravdy nachádzajúci sa ďalej na pobreží. A tak musí Moll s najlepšími priateľmi Alfiem
a Sidom a s Gryffom, svojou vernou divou mačkou, ktorá vždy kráča po jej boku, prejsť
okolo pašerákov, prekonať morské stvorenia a vylúštiť tajné kódy, aby zachránila starú
mágiu. Zvládne Moll so svojimi priateľmi najnebezpečnejšiu situáciu, v akej sa kedy ocit-
la, a zastaví masky tieňov, skôr než bude neskoro? Kniha je voľným pokračovaním romá-
nu Zlodej snov.

no dieťA CigánSKe zlu Smelo 
SA poStAVí, So šelmou diVoKou 
zBAVí SA temrAVy

Strážca tieňov

Autor: Abi Elphinstonová
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6189-1
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

e-kniha
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Pre Mirelku Pátračovú a jej kamarátky Pipu a Violetu z detektívnej kancelárie Tri pátračky
nie je žiadna záhada príliš zamotaná. Najnovšie riešia Hmlu, ktorá striehne na obyva-
teľov Mláčkoviec a vytvára im na hlavách šokujúce účesy. Podarí sa odvážnej trojici diev-
čat rozlúsknuť prípad fialového prízraku skôr, než vypukne vlasová panika?

Zoznám sa s neobyčajným psíkom Claudom. Namiesto pokojného výletu na vidieku pre-
žije Claude rušný deň na farme. Vyzbrojený gumákmi pozbiera vajíčka, pozaháňa ovce,
vykúpe špinavé prasiatka a nakoniec zachráni nebezpečnú situáciu, keď skrotí zúrivého
býka. Pridaj sa ku Claudovi a zaži s ním kopec dobrodružstiev.

Mirelka Pátračová rieši prípad
Obrovskej vlasovej paniky

Autor: Kate Pankhurstová
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6101-3
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

 Claude na vidieku

Autor: Alex T. Smith
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AA

Cena: 5,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6200-3
Formát: 130 × 180 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Linda Vševedková je skvelá v mnohých veciach, nielen v karate či šachu. Gusto je tapír z ázij-
skej džungle a fakt by ste si ho nemali mýliť s prasiatkom. Keď sa ich cesty skrížia, vznikne
jedno neobyčajné priateľstvo. Spolu unikajú tigrom, skáču z náramných výšok a pochutná-
vajú si na banánových palacinkách... pretože zažívať dobrodružstvá vo dvojici je to NAJ!

Čo vieme o zebrách? Na pohľad sú pekné, pásikavé, živia sa trávou... ale nakoniec ich aj
tak väčšinou zožerie nejaký lev. A sú aj trochu nudné a hlúpe. Lenže zápas so svalnatým
gladiátorom môže takú zebru zmeniť. Držte palce nášmu pásikavému superhrdinovi Jú-
liusovi v boji o prežitie na najsmrtonosnejšej divadelnej scéne všetkých čias – v KOLOSEU!

Linda a Gusto: 
Tapír nie je prasiatko

Autor: Polly Faberová, Clara Vulliamyová
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 25. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6182-2
Formát: 135 × 185 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Július Zebra: Rimania, traste sa!

Autor: Gary Northfield
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 11. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6181-5
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Raz je taký, inokedy onaký. Náramne šikovne sa vie premieňať. Raz je ako klbko vlny
alebo kožušinová čiapka, inokedy ako maliarova štetka alebo parochňa. A vždy čaká na
peknom dlhom konári, kedy okolo pôjde jeho kamarátka Bambuľka. Pom Pom je po ro-
koch opäť tu, aby dnešných malých čitateľov pobavil a rozosmial.

Originálna kniha plná zábavných súbojov. Môžete byť dvaja, traja či štyria, hrať len za
seba alebo sa rozdeliť do tímov. Súperov čaká jedna napínavá hra za druhou – labyrinty,
rébusy, hľadanie rozdielov, spojovačky, krížovky… a ešte všeličo iné, nové, zábavné. Kto
vyhrá? Tvoj tím alebo súperi?

Pom Pomove rozprávky

Autor: István Csukás, Ferenc Sajdik
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 25. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6192-1
Formát: 190 × 220 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Kniha súbojov pre celú rodinu 
Stránky plné hier

Autor: Marguerite S. and Laure Andrieuxová
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6186-0
Formát: 225 × 320 mm, 112 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Nová autorská knižka s nádhernými, výrazne farebnými ilustráciami, ktorú pre detských
čitateľov vytvoril umelec oceňovaný doma i v zahraničí a nositeľ Zlatého jablka BIB. Na
príbehu dvoch sympatických postáv, maliara a jeho kocúra Tamtama, autor dokonale
vystihol, prečo majú k sebe veľmi blízko a čo je skutočné priateľstvo.

Kniha plná neuveriteľných informácií, ktoré si nemôžeš nechať len pre seba. Prináša od-
povede na vyše 200 otázok, ktoré kladú všetky deti a na ktoré dospeláci nie vždy vedia
odpovedať! Farebné strany so samolepkami oddeľujú 4 samostatné témy: Malé a veľké
zvieratá, Fígle a triky, Ľudské telo a Veda.

Môj kocúr Tamtam

Autor: Ľuboslav Paľo
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6367-3
Formát: 220 × 280 mm, 40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Povedz mi prečo 2

Autor: Valentin Verthé
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: september 2018
FiSBn: 978-80-551-6095-5
ormát: 140 × 204 mm, 110 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Jedného dňa si Daniel chcel kresliť so svojimi pastelkami, ale namiesto nich našiel zväzok
listov. Pastelky sa naňho nahnevali a viac už nebudú mlčať! Červená mu píše, že je pre-
pracovaná a ružová sa cíti zabudnutá. Daniel chcel, aby jeho kamarátky pastelky boli šťast-
né. Vtom dostal nápad, ako si s tým poradiť... Podľa knihy sa pripravuje animovaný film.

Ďeň, keď pastelky dali výpoveď
Autor: Drew Daywalt
ilustrácie: Oliver Jeffers
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6283-6
Formát: 254 × 254 mm, 40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: 
Stonožka
Vydanie: prvé

Rozprávky o štyroch kamarátoch, ktorým čarovné kamienky splnia štyri želania. Barborke
vyčaria modrý svet, Janke krásny deň, Lukášovi poradia, čo má robiť, aby nebol Popletko,
a Kristiánovi dohovoria schôdzku so zajačou rodinkou.

Pozoruhodná obrázková knižka z dielne kreatívneho autora. Vytvoril ju počas prvých
dvoch mesiacov života svojho synčeka, keď rozmýšľal, ako mu jednoducho vysvetliť to
najdôležitejšie o našej planéte. Najmä to, že ďalšiu Zem my ľudia nemáme, preto by
sme sa mali k nej i k sebe navzájom správať ohľaduplne a s pokorou.

Rozprávky čarovných kamienkov

Autor: Melita Denková
ilustrácie: Helena Zmatlíková
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 4,90 €
Vychádza: 4. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6420-5
Formát: 170 × 240 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Tu sme
Poznámky k životu na planéte Zem

Autor: Oliver Jeffers
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: september 2018
iSBn: 978-80-551-6282-9
Formát: 240 × 280 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Pozeraj, vidíš loptu? Nájdi auto, mačiatko i plyšové zvieratká a hravo sa nauč prvé slová.
Pestrá a pôvabná knižka s praktickým uchom na uchopenie prináša najmenším čitateľom
veselé ilustrácie a najmä veľa zábavy, popri ktorej sa naučia svoje prvé slovíčka.

Môj prvý obrázkový slovníček

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 2 rokov
Kategória: AA
Cena: 4,90 €
Vychádza: 10. 9. 2018
iSBn: 978-80-551-6233-1
Formát: 120 × 150 mm, 24 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: 
Stonožka
Vydanie: prvé
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Murko 
ide do sveta
 iSBn: 978-80-551-6403-8

Bodríkove 
dobrodružstvá
 iSBn: 978-80-551-6404-5

Pejko
pomáha kamarátom
 iSBn: 978-80-551-6405-2

Strapáčik
rád papá
 iSBn: 978-80-551-6406-9

Čistotný
baranček
 iSBn: 978-80-551-6390-1

Zvedavé
mačiatko
 iSBn: 978-80-551-6389-5

Nezbedný
psíček
 iSBn: 978-80-551-6391-8

Kravička
parádnica
 iSBn: 978-80-551-6392-5

VeSelé A poučné 
leporelá 
o zVierAtKáCh

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

Cena: à 2,90 €
Vychádza: september 2018
Formát: 143 × 187 mm, 
à 12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
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Pichliačik je malý ježko s dobrým srdiečkom. Veľa z vás
ho už pozná. Má dve usmiate očká a zvedavý ňufáčik.
Má aj starostlivú mamičku a verných kamarátov. Tých
však nikdy nie je dosť, a preto sa každý deň vyberie na
potulky. Cupká si po lesnom chodníčku, gúľa sa dolu
briežkom a kohože postretá? Slimáčika Máčika, srnku
Lunku, diviaka Čedka, líštičku, zajkov a iné zvieratká. Na
nebi uzrie krásnu dúhu a príde na hrad, kde panoval
múdry kráľ. Večerami, keď hviezdy zažínajú prvé lampá-
šiky, Pichliačik rozpráva mamičke o svojich zážitkoch a vy-
mýšľa pre deti zaujímavé otázky. Nové príbehy ježka z ča-
rovného lesa.
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