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Severské 
krimi

Håkan Nesser

SIEŤ

Stredoškolský učiteľ Janek Mitter sa 
v jedno ráno prebudí s ukrutnou boles
ťou hlavy a nájde svoju ženu mŕtvu vo 
vani. Je si takmer istý, že vrahom nie je, 
ale obhájiť sa nevie. V osudný večer 
s manželkou popíjali a on si na nič ne
spomína. Skutočnosť, že pred prícho
dom polície byt starostlivo upratal, o ne
vine nesvedčí. Mittera zatknú a obvinia. 
Napriek nedostatočným dôkazom ho od
súdia a nariadia ústavnú liečbu.
Prípad zaujme komisára Van Veetere
na, uzavretého, cynického a svojrázne
ho muža so sklonom k hrubosti a me
lanchólii. Len čo sa pustí do skúmania 
pozadia vraždy, ukáže sa súvislosť so zvrátenou rodinnou histó
riou. Van Veetern postupne preniká do temnej siete vzťahov, lenže 
vyšetrovanie skomplikuje druhá, ešte zvláštnejšia vražda.

HÅKAN NESSER študoval v Uppsale humanitné vedy so zameraním na históriu, 
filozofiu, angličtinu a literatúru. Nakoniec vyštudoval pedagogiku a dlho pôsobil 
ako učiteľ. Medzinárodný úspech priniesli Nesserovi najmä jeho krimisérie. Okrem 
toho napísal niekoľko samostatných románov. Viaceré sa dočkali aj filmového 
spracovania. Za svoje detektívky získal prestížne škandinávske ocenenie Glass Key 
a trikrát cenu za najlepšiu švédsku detektívku. Nesserove romány vydali v dvadsia-
tich piatich krajinách. V súčasnosti žije s rodinou v Londýne.
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Severské
krimi

Stefan Ahnhem

MOTÍV X

Fabian Risk bdie pri lôžku dcéry Matil
de v helsingborskej nemocnici. Postreli
li ju, leží v kóme – a vinu pripisuje sebe. 
V tom čase brutálne zavraždia jede
násťročného chlapca, prisťahovalca zo 
Sýrie. Je to rasistický útok? Mestská kri
minálna polícia sa púšťa do kompliko
vaného vyšetrovania prípadu. Pribúda
jú ďalšie zdanlivo náhodné vraždy 
a Liljaová, Bralo a ostatní z helsingbor
skej polície sa pri prenasledovaní via
cerých páchateľov ocitnú pod príliš veľkým tlakom. Napokon sa 
Fabian musí vrátiť do služby, hoci rodina ho potrebuje. Šéfka krimi
nálnej polície Astrid Tuvessonová preruší svoj dvanásťkrokový pro
gram odvykania od alkoholu, aj keď sotva začala, pretože musí 
viesť prácu v paralelných vyšetrovaniach. Fabian vyzbrojený infor
máciami, ktoré po sebe zanechal jeho mŕtvy kolega Hugo Elvin, 
začne vlastné vyšetrovanie, ktoré však môže súdržnú vyšetrovaciu 
skupinu navždy zmeniť, a v stávke je aj jeho vlastný život.
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Triler

Anonym

ČAJKA

Jej krycie meno je Čajka. Vybrali 
mladú, krásnu a bystrú ženu.  
Jej úlohou je zviesť a vydať sa 
za muža, ktorý má peniaze 
a politický vplyv. A teraz musí 
chrániť svoje nebezpečné 
tajomstvo.

Október 2016
Do volieb amerického prezidenta zostá
va len zopár týždňov. Novinárka Grace 
Elliottová získala senzačnú informáciu 
a je presvedčená, že si tým naštartuje 
kariéru. Istá bývalá pornoherečka je to
tiž ochotná prehovoriť o svojom románi
ku s mužom, ktorý sa na radosť niekoľkých a zdesenie mnohých 
môže stať ďalším americkým prezidentom.
O uverejnenie rozhovoru však odrazu nikto nemá záujem. Dokonca 
ani Gracein šéf, pravicovo naladený vydavateľ veľkého amerického 
bulvárneho denníka. Namiesto toho vyšle Grace do Európy. Spre
vádza Elenu, bývalú manželku prezidentského kandidáta, do jej rod
nej krajiny a chce o nej napísať knihu. Aj tam – v Čechách – však 
Grace nečakane narazí na niečo také veľké, že to môže ovplyvniť 
americké prezidentské voľby, ba dokonca vyvolať novú studenú voj
nu. Pravda, ak investigatívna novinárka zostane nažive a neuveriteľ
ný príbeh o jednom z najväčších sprisahaní všetkých čias zverejní.
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Detektívny 
triler
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Ellison Cooperová

V KLIETKE

Neurologička FBI Sayer Altairová hľadá 
zlo v najhlbších kútoch ľudskej mysle. 
Hoci sa ešte nespamätala zo snúbenco
vej náhlej smrti, veľmi túži pokračovať 
vo svojom výskume moz gu sériových 
vrahov. Washingtonská polícia však ob
javí hrôzostrašné miesto vraždy s visia
cou klietkou, v ktorej niekto mladé 
dievča pomaly vyhladoval na smrť. 
Sayer poveria vedením vyšetrovania. 
Len čo obeť identifikujú ako dcéru pro
minentného senátora, Sayer sa nečaka
ne ocitne v žiare reflektorov.
Zatiaľ čo verejný tlak na dolapenie pá
chateľa silnie, Sayer zistí, že uniesli ďal
šie dievča, ktoré balansuje na hranici života a smrti. Kým jej kole
govia skúmajú pribúdajúce dôkazy, Sayer sa ponáhľa na pomoc 
druhej obeti. Lenže odkaz v doručenej obálke neveští nič dobré: 
Keď mi vezmete jedného z mojich... Čoskoro si uvedomí, že prena
sledujú vraha s nebezpečnou posadnutosťou, ktorý je vyšetrova
teľom hrozivo blízko.
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Triler

Jeremy Finley

NAJTEMNEJŠIA  
ČASŤ NOCI

Vnuk amerického senátora zmizne v lese 
za domom. Jediným svedkom tejto uda
losti je jeho starší brat, ktorý vydesene 
zašepká: „Uniesli ho svetlá.“ Potom už 
nepovie nič.
FBI aj Národná garda sa pustia do roz
siahleho pátrania. Chlapcova stará ma
ma Lynn Roseworthová však tuší, že len 
ona pozná pravdu. Lenže keby ju prizna
la, zničila by si rodinu aj manželovu po
litickú kariéru. Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia, skôr 
než sa Lynn stala senátorovou manželkou, pracovala ako sekretárka 
na Katedre astronómie na Univerzite v Illinois. Práve na tomto mies
te dostávala tajomné informácie o existencii UFO a správy od ľudí 
zúfalo hľadajúcich milovaných nezvestných, ktorých pohltil svetelný 
lúč. Lynn sa rozhodne nájsť nezvestného vnuka a odhaliť pravdu, no 
pritom sa musí vrátiť k práci, ktorú kedysi opustila, a pripustiť exis
tenciu mesta, na ktoré svet dávno zabudol. Tam pôjde vnuka hľadať. 
Proti nej sa však postavia sily, ktoré ju chcú umlčať. Postupne zisťuje, 
kam až sú schopné zájsť, aby ju zastavili. Zároveň odhaľuje aj prav
du o vlastnom zabudnutom detstve a čelí hrozbám, ktorých rozmery 
si nikto nevie ani predstaviť.
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ČO SA STANE  
S NAŠÍM SVETOM?

AUTONÓMNE ZBRANE
A BUDÚCNOSŤ VOJNY
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Literatúra 
faktu

Paul Scharre

ARMÁDA STROJOV

Expert na otázky obrany Pentagónu 
a bývalý člen americkej pechoty 
skúma, čo by znamenalo dať 
strojom autoritu nad konečným 
rozhodnutím o živote a smrti.

Čo sa stane, keď predátor – dron má 
autonómiu ako google auto? Alebo ak 
zbraň, ktorá dokáže sama loviť a napá
dať vlastné ciele, ovládnu hekeri? Hoci 
to znie ako scifi, technológia na vytvo
renie zbraní, ktoré dokážu napadnúť 
ciele bez ľudského pokynu, už existuje. 
Paul Scharre, vedúci expert v oblasti no
vých technológií zbraní, čerpá z vlast
ných bohatých skúseností a výsledkov výskumu s cieľom zistiť, ako 
zbrane novej generácie menia vojnu. Jeho rozsiahla analýza skúma 
vznik autonómnych zbraní a právne aj etické otázky ich používania. 
Prostredníctvom rozhovorov s odborníkmi na obranu, so zástancami 
etických hodnôt, s psychológmi a aktivistami Scharre zisťuje, akým 
výzvam môže ľudstvo čeliť na bojiskách, kde bude nevyhnutné zlúčiť 
ľudské a strojové rozpoznávanie.
Armáda strojov sa zameriava na vojenskú históriu, globálnu politi
ku, špičkovú vedu a tvrdí, že takúto techniku môžeme prijať tam, 
kde môže urobiť vojnu presnejšou a humánnejšou, ale nikdy sa ne
smieme vzdať ľudského úsudku.
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AKÝ JE SKUTOČNÝ VÝZNAM 
SLOVA LÁSKA?

KTO MAL TUŠIŤ, ŽE TEN CHLAP 
Z BARU BUDE JEJ ŠÉF?
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Román  
pre ženy

Erotická 
romanca

Jana Mutňanská

UMENIE LÁSKY II.

Izabela, mladá editorka mediálneho vy
davateľstva, je citlivá a romantická du
ša, ktorá túži po pravej láske na celý ži
vot. Do jej sveta vstupuje muž, pán B., 
ktorý je kvôli profesii biznismana neustá
le na cestách. Bezhranične sa doňho 
zamiluje, no v momente, keď chce defi
novať vzájomný pomer, po slovách „mi
lujem ťa“, príde vytriezvenie v podobe 
statusu „friends with benefits“. Pán B. 
však medzičasom pochopí, že tu ide 
o niečo viac, hoci sa nechcel viazať. 
Vzťah postupne prechádza zemetrase
niami v  podobe klamstiev a  nevery. 
Ustoja začarovaný kruh partnerských 
problémov? Kto z nich prvý podľahne pokušeniu? Izabela sa na ver
nisáži spoznáva so starším úspešným galeristom a maliarom Se
bastianom, ktorý má za sebou už množstvo životných prekážok, 
najmä v láske. Ukáže jej, že umenie lásky je naozaj náročnou disci
plínou. Očarí ju jeho životný nadhľad a múdrosť natoľko, že pocho
pí skutočný význam slova láska?

Vi Keelandová

KRÁSNY OMYL

Caina Westa som stretla raz večer 
v bare. Zazerala som naňho, čo si ne
správne vysvetlil ako záujem. Prihovoril 
sa mi, no ja som ho bez mihnutia oka 
poslala dočerta. Vynadala som mu do 
egoistických klamárov a podvodníkov, 
až fešák vyvaľoval oči. Viete, pred ča
som zbalil moju kamarátku, pričom po
zabudol na jednu maličkosť. Bol žena
tý. A tak som mu vyčistila žalúdok.
Vysvitlo však, že som vybehla na ne
správneho. Veď som sa aj čudovala, 
prečo sa tvári tak nechápavo! Skrátka, 
trápna situácia. Z podniku som zdúch
la a ani mi nenapadlo sa ospravedlniť. 
Zbytočná strata času. Aj tak toho plejboja už v živote nestretnem, 
všakže?
Presne to som si myslela... až do chvíle, keď som na druhý deň ráno 
vošla do triedy.
Nuž, dobré ráno, profesor West. Som vaša nová asistentka.
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100 DENNÝCH PRAKTÍK  
OD JAPONSKÉHO ZENOVÉHO 
MNÍCHA

SPRIEVODCA PRÍZNAKMI 
A RADY, AKO NA NE REAGOVAŤ
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Motivačná 
literatúra Zdravie

Šunmjó Masuno

UMENIE  
OBYČAJNÉHO ŽIVOTA

Uvoľnite sa a nájdite šťastie vo víre 
súčasného sveta pomocou tejto 
svetovo úspešnej príručky na uľah
čenie života od japonského mnícha, 
ktorý stelesňuje múdrosť zenu.
Známy buddhistický mních Šunmjó 
Masuno čerpá z múdrosti stáročí, aby 
vás v jasných, praktických a ľahko 
osvojiteľných lekciách – jednej na 
každý deň počas 100 dní – naučil žiť 
podľa princípov zenu.

Odhaľte, ako môže...

Christopher Kelly  
a Marc Eisenberg

ZOMIERAM?!
Príručka pre hypochondrov

Príručka z pera uznávaných 
kardiológov, ktorí rozoberajú desiatky 
príznakov a radia, kedy sa stačí 
upokojiť, kedy sa obrátiť na lekára 
a kedy utekať do nemocnice.
Mnohé symptómy zvyčajne nie sú zá
važné. Upchatý nos s najväčšou pravde
podobnosťou neznamená rakovinu. No 
kým bolesť hlavy má za istých okolností 
na svedomí len našu mrzutosť, za iných 
môže signalizovať vážne ochorenie. Nik
to nechce ignorovať problém, ktorý by 
mohol poškodiť zdravie alebo dokonca 
zapríčiniť smrť. Internet po núka pestrú paletu informácií, no neraz je 
zdrojom nebezpečných dezinformácií. Ak si teda všimnete nový 
symptóm, do akej miery máte podliehať obavám?
V knihe Zomieram?! vás Christopher Kelly a Marc Eisenberg prevedú 
najčastejšími príznakmi – od bolesti chrbta cez nafukovanie, bolesť 
hrudníka, únavu, vyrážky, dýchavičnosť až po slabosť – a konver
začným, neraz humorným štýlom vám poskytnú užitočné rady, ako 
sa s nimi popasovať. Kniha je plná praktických, hodnoverných infor
mácií a odborných rád a stane sa nenahraditeľnou pomôckou kaž
dej domácnosti.

úhľadné uloženie topánok po vyzutí vniesť 
poriadok do vašej mysle,

spojenie dlaní v geste gaššó zmierniť 
podráždenosť a konflikt,

odloženie vidličky po každom hlte pomôcť byť 
vďačnejší za to, čo máte,

pochopenie konceptu iči-go iči-e prispieť 
k väčšej zmysluplnosti vašich každodenných 

vzájomných vzťahov,

zasadenie kvetiny a sledovanie jej rastu naučiť 
prijať zmenu,

pozorovanie západu slnka urobiť  
každý deň slávnostnejším.
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POMÔŽTE JEJ KVITNÚŤ, 
SLEDUJTE, AKO PROSPERUJE
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Flóra

Sara  
Rittershausenová

SPOKOJNÁ 
ORCHIDEA

Ako zaistiť, aby kvety 
nádhernej novej orchidey 
vydržali čo najdlhšie? 
Objavia sa ešte niekedy?

V knihe Spokojná orchidea nájdete charakteristiky a návody na sta
rostlivosť o viac než 125 druhov a hybridov orchideí. Dozviete sa, 
kam rastlinu umiestniť, ako sa postarať, aby čo najdlhšie kvitla, kedy 
sa má zalievať a prihnojovať a ako často ju treba presádzať.
Vďaka ilustráciám a tipom, ktoré krok po kroku ukazujú, ako vytvoriť 
atraktívne výsadby, sa z vás čoskoro stane sebavedomý pestovateľ 
orchideí. V knihe nájdete aj inšpirácie na zútulnenie domova týmito 
nádhernými kvetmi.

PODPOROVAŤ ROZVOJ DIEŤAŤA?
NIČ ĽAHŠIE!

Cena: 11,90 €
Vychádza: 16. 7. 2019
ISBN: 978-80-551-6811-1
Formát: 145 × 205 mm
248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

12 EDIČNÝ PROGRAM JÚL 2019

Poradcovia

Anna Bykovová

MOTIVAČNÉ AKTIVITY 
LENIVEJ MAMY

V tejto knihe Anna Bykovová, pe
dagogička, psychologička a autor
ka bestselleru Samostatné dieťa 
alebo Ako sa stať lenivou mamou, 
ponúka svoj pohľad na otázky roz
víjania detí. Mnohých rodičov trá
pia pochybnosti: venujem sa do
statočne svojmu dieťaťu? Je na to 
či ono práve teraz správny čas? 
Nepremeškali sme niečo? Medzi
tým však každá naša prechádzka, 
každučká chvíľa strávená spoločne 
s deťmi sa pre ne môže stať zdro
jom neuveriteľných objavov a oby
čajné plastové vedierko s lopatkou sa stane supermotivačnou po
môckou v rukách dospelého, ktorý ňou dieťaťu predvedie tie naj  
zaujímavejšie experimenty.

Lenivá mama sa usiluje o to, aby aktivity boli nielen užitočné, ale 
aby prinášali pocit nenáročnej a radostnej hry.
V tejto knihe sa dočítate:
• Odkiaľ sa berú múdre deti?
• Ako dieťaťu pomôcť začať rozprávať?
•  Prečo vôbec nie je neskoro začínať ani  

po dovŕšení troch rokov?
• Prečo treba učiť dieťa kresliť?
•  Môže rozprávanie o púpave položiť základy  

systematického uvažovania?
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NEHYNÚCA SVETOVÁ KLASIKA 
V NOVOM ŠATE
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Dráma

William Shakespeare 
preložil Ľubomír Feldek 
ilustroval Peter Uchnár

KOMÉDIA OMYLOV

To me she speaks, she moves me for her 
theme;

What, was I married to her in my 
dream?

Or sleep I now, and think I hear all this?
What error drives our eyes and ears 

amiss?

Len slovko ešte – a k jej nohám padám.
Vo sne som sa s ňou zosobášil hádam?
Či spím a práve teraz beží sen,
čo do omylu uvádza ma len?

Komédiu omylov (The Comedy of Errors) prvý raz hrali 24. decem
bra 1594 v rámci nočnej zábavy – aj tá noc vďaka tomu vošla do 
histórie ako „noc omylov“. O dostatok omylov v hre sa starajú naj
mä dva páry dvojčiat: dvaja páni Antifolovia a ich dvaja sluhovia 
Dromiovia.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom 
vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je die-
lom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. Preklad sa opiera o najlepšie kritické vy-
danie THE ARDEN SHAKESPEARE.
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Učebnica

Učebnica

AKO SA NAUČIŤ ČÍTAŤ  
S POROZUMENÍM

Terézia Lampartová

AKO SA  
NAUČIŤ ČÍTAŤ  
S POROZUMENÍM

Čitateľská 
gramotnosť  
pre 3. ročník  
základných škôl

Čitateľská 
gramotnosť  
pre 4. ročník  
základných škôl

Čitateľská gramotnosť je 
zručnosť, bez ktorej sa 
v dnešnej spoločnosti nik 
 nezaobíde. Aby sme dosiahli 
dobré výsledky, je potrebné 
jej rozvíjaniu venovať nále
žitú pozornosť už u žiakov  
na 1. stupni základných škôl. 
Tieto pracovné zošity sú kon
cipované tak, aby oslovil pre
dovšetkým svojho malého 
 čitateľa, ktorého nenútene 
a popritom hravo a zábavne 
motivujú pracovať s textom 
a rozvíjať logické myslenie, 
kreativitu a často i literárne 
a štylistické schopnosti.
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Young
adult

Don Zolidis

SEDEM ROZCHODOV 
AMY A CRAIGA

Stredoškoláci Amy a Craig tvoria zvlášt
ny pár. On je nevýrečný milovník video
hier, ona zas krásna, inteligentná pred
sedníčka študentského parlamentu. Ich 
vzťah tak prechádza mnohými úskalia
mi. Obaja majú pred sebou neistú 
budúcnosť a na pleciach doteraz nepoz
nané bremeno dospeláckej zodpoved
nosti. Craig sníva o vysokej škole, kde by 
zapadol, zatiaľ čo Amy sa stále hľadá. 
Pritom sa striedavo schádza a roz
chádza s Craigom. Zamilovaný chla
pec znáša od mietnutia ťažko, ale kým 
iný by sa k nerozhodnej Amy obrátil 
chrbtom, on nie. No koľ kokrát možno zlomiť prvej láske srdce, kým 
si povie „stačilo“?
Sedem rozchodov, sedem sklamaní. Debutový román Dona Zoli
disa je vtipnou aj horkosladkou sondou do jedinečnej a zároveň 
univerzálnej skúsenosti, akou je prvá láska.

DON ZOLIDIS pochádza z Wisconsinu, píše kni hy a divadelné hry. V USA patrí 
me dzi naj uvádzanejších dramati kov. Jeho sto dva publikovaných hier sa dočkalo 
vyše dva násťtisíc inscenácií vo všetkých štátoch USA a v ďalších 64 krajinách. Prvý 
román Dona Zolidisa Sedem roz cho dov Amy a Craiga vydalo vydavateľ stvo Dis-
ney-Hyperion v októbri 2018.
Don žije striedavo v Texase a New Yorku a túži po psovi.
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Séria 
Hej, Andy!:

Rafał Skarżycki
Tomasz Lew Leśniak

HEJ, ANDY!
KTO JE TU PÁN?

Andy sa opäť raz presvedčí, že život štvrtáka na základnej škole nie 
je vôbec jednoduchý. Chcel by sa stať kapitánom školského futba
lového tímu, ale do školy prišiel nový žiak, ktorý ohrozuje jeho mies
to nielen v tíme, ale aj u kamarátov a Karolíny. Andyho názor je 
jasný – on sám je najlepší kandidát. A tak bez ohľadu na ostatných 
si ide za svojím cieľom. Ako to celé dopadne?
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Takto kniha rozvíja: Takto kniha rozvíja:

odporúčaný
vek

odporúčaný
vek

čítanie 
s porozu-
mením

kreativitu

čítanie 
s porozu-
mením

kreativitu

interakciu interakciu

100 VECÍ, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ KAŽDÁ BABA 100 VECÍ, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ  
KAŽDÝ CHALAN



NOVÝ SAMOSTATNÝ  
PRÍBEH O KATKE  
A AZUROVI

PRE VŠETKÝCH NADŠENCOV 
PREHISTORICKÝCH JAŠTEROV
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Anna Benzingová
ilustrovala Nadine Reitzová

KATKA A AZURO 
Skrýša na Čarodejnom chodníku

Neustále prší. V tomto počasí nemôžu ísť dievčatá na kone, a pre
to zomierajú od nudy. Potom sa však predsa len niečo stane! Ná
hodou sa z novín dozvedia, že sú na stope bande zlodejov. Katka 
s Klárou sa dostanú do veľkého nebezpečenstva a ich situácia sa 
zdá beznádejná. Katka vloží všetky nádeje do svojho výnimočného 
koňa Azura…

DINOSAURY
Samolepky • Aktivity • Maľovanie

Vstúp s nami do krajiny jašterov a spoznaj obrovského argentino
saura či nebezpečného Tyranosaura rexa.
Dotvor pomocou nálepiek prehistorický svet jašterov, priraď dino
saurom správne tiene, zakrúžkuj chyby na obrázkoch a pomôž 
prehistorickým tvorom nájsť cestu z bludiska. Vezmi si farbičky 
a vymaľuj obrázky zo sveta dinosaurov podľa vlastnej fantázie.
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Séria 
Katka a Azuro:

Táto kniha rozvíja:

odporúčaný 
vek

koncentráciu

logické
myslenie

kreativitu
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Klaus Baumgart

LAURA IDE DO ŠKOLY

Laura sa veľmi teší na svoj prvý deň v škole. Chlapec od susedov 
Gabo jej však povie, že dostane najhoršiu učiteľku na škole. Čo ak 
sa nemýli? Našťastie má dievčatko svoju hviezdu,
ktorej sa môže zdôveriť. V noci sa hviezdička
schová do Laurinej novej tašky a na druhý deň
spôsobí v škole nemalý rozruch…
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Åsa Karsinová

BENY IDE NA VÝCVIK!

Volám sa Lea a moje šteniatko sa volá Beny. Mám ho najradšej na 
celom svete, hoci je poriadny lapaj. Keď rozhrýzol diaľkový ovlá
dač, mama mala dosť jeho šibalstiev. Rozhodla, že Beny musí cho
diť na výcvik a naučiť sa poslúchať.

5,90 €

Od autorky  
vyšlo:



24 EDIČNÝ PROGRAM JÚL 2019
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MALÝ PRINC 
ZÁBAVNÉ 
AKTIVITY

Päť malých knižiek 
s úžasnými hádan
kami a obrázkami 
na vymaľovanie 
s Malým princom 
a jeho kamarátmi.

Takto podporujú tieto 
knižky vaše dieťa:

odporúčaná
veková
kategória

jemná
motorika

logické
myslenie

kreativita
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ROZPRÁVKY 
NA DOBRÚ 
NOC

Päť malých knižiek 
s čarovnými roz
právkami na dobrú 
noc pre deti 
od troch rokov.

Takto podporujú tieto 
knižky vaše dieťa:

odporúčaná
veková
kategória

vnímanie

rozširovanie
slovnej
zásoby

komunikácia
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KTO SA POZERÁ?
NAZRI CEZ OTVOR 
A UHÁDNI!

Hádaj,  
kto sa pozerá
NA DVORE
Kto sa pozerá? Hádaj! 
Nazri cez otvor a uhád
ni, ktorú kamarátsku 
tvár z farmy nájdeš 
na ďalšej strane.

Hádaj,  
kto sa pozerá
V DIVOČINE
Kto sa pozerá? Hádaj! 
Nazri cez otvor a uhád
ni, ktorú tajomnú tvár 
z divočiny nájdeš 
na ďalšej strane.
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ROZPRÁVKA O TOM, AKO SA 
ZBAVIŤ STRACHU Z PAVÚKOV

Pre deti  
od 3 rokov

Diana Amftová
Ilustrovala: Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK (3) 
Prázdniny na farme

Pavúčik Zlatúšik strávi prázdniny na farme. Balí si gumáky a už sa 
veľmi teší na všetky zvieratá, s ktorými sa tam zoznámi...
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MEDVEDÍK SA UČÍ RÁTAŤ 
ilustrácie Garry Fleming
Jeden malý medveď rád sa s kamarátmi hráva...
Sledujte medvedíkove dobrodružstvá a pomôžte mu naučiť sa rá
tať. Vždy, keď obrátite stránku, dotknite sa medvedíkov a určte ich 
počet.
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Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných 
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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.


