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Stará detská kniha a niekoľko 
ohavných vrážd. Čo za zvrátenú hru
                to vrah naplánoval?
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Krimi 
triler

Andreas Gruber

ČAS SMRTI

„Ak v priebehu štyridsiatich ôsmich ho
dín zistíte, prečo som uniesol túto že
nu, ostane nažive. Ak nie, umrie.“
Podobným odkazom začína sériový vrah 
každú svoju perverznú hru. Jednu obeť 
nechá vyhladovať, inú utopí v atra
mente, ďalšiu zaživa zabetónuje. Mní
chovská kriminálna komisárka Sabine 
Ne mezová bezradne pátra po vysvetle
niach a motíve otrasných zločinov.
Až po boku svojrázneho holandského 
kolegu zistí, že vrahovi slúži ako predlo
ha stará rozpráv ková knižka pre deti. Spolu sledujú stopy vraha až 
do Viedne, kde sa práve páchateľ zahráva s psychoterapeutkou 
Helen Bergerovou. Tentoraz si nevybral ľahkú korisť. Helen obráti 
celú hru proti nemu, no tesne pred odhalením jeho identity zabijak 
zmiz ne bez stopy.

Viac o autorovi a jeho knihách nájdete na www.agruber.com.

STARÁ DETSKÁ HRA
A NIEKOĽKO OHAVNÝCH
VRÁŽD
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Psychologický 
triler

Krimi 
triler

Harriet Tyceová

KRVAVÝ POMARANČ

Alison má na prvý pohľad všetko. Milujúcu rodinu a karié
ru advokátky na vzostupe. Klientka jej prvého prípadu 
vraždy Madeleine nepopiera, že dobodala svojho manže
la na smrť, a chce sa priznať. Lenže niečo na jej príbehu 
nesedí. Alison si uvedomí, že záchrana tejto ženy môže 
byť prvým krokom k tomu, aby zachránila aj sama seba.

Charlie Donlea – ANI OMYLOM

Zavraždila Grace Seboldová svojho priateľa? Režisérka 
Sidney Ryanová vo svojej dokumentárnej šou presvedčí 
svet, že Grace je nevinná a pomôže jej na slobodu. Po
stupne sa však zavŕta hlbšie do Graceinej minulosti 
a vrstvu po vrstve odhaľuje podvod. Stojí vypátranie prav
dy naozaj za to, aby Sidney riskovala svoju kariéru a naj
mä život?
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Slovenská 
literatúra

Václav Neuer

TIENE MINULOSTI

Kostrový nález na odľahlom mieste roz
behne vyšetrovanie, ktoré zavedie skupi
nu detektívov okolo čerstvo povýšeného 
komisára Petra  Ledeckého ďaleko do mi
nulosti.
Iné storočie, iný režim aj iná polícia? Mo
hol niekto zavraždiť vraha, ktorý navyše 
mal byť v emigrácii? Proti prúdu času sa 
snažia hľadať odpovede na otázky, ktoré 
sa im postupne vynárajú na stole. Problé
mom je, že pamätníkov z čias Verejnej 
bezpečnosti je žalostne málo a potrebné 
spisy je ťažké nájsť. Ale je vôbec potreb
né vyšetrovať už premlčanú vraždu? 
Prednosť má a musí mať aktuálny prípad 
beštiálne ubodanej mladej dievčiny. Až po jeho expresnom vyriešení 
sa môžu detektívi znova ponoriť do minulosti. Musia sa spoliehať 
na kusé informácie, ale našťastie môžu využiť modernú vedu. Tiene 
minulosti sa dotknú aj živých, čo z premlčaného pomníka spraví 
aktuál ny prípad. Lenže tým sa prekvapenia nekončia, svoje tajomstvo 
vydajú aj archívne dokumenty. Stará pravda o božích mlynoch dosta
ne nový rozmer a z lovca sa stáva štvaná zver.

12,90 €12,90 €12,90 €

Od autora
vyšlo:
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Detektívny 
triler

T. J. Brearton

SAMA V LESE

Keď prišla k parku, začula plakať malé 
dieťa. Zastala, ale nikoho nevidela. 
„Haló?“ zavolala o oktávu vyšším 
 hlasom. „Haló? Je tam niekto?“

Katie Calumetová chodí každé ráno 
behať. Jedného dňa začuje z auta pri 
miest nom parku detský plač. Park je 
prázdny a na ulici niet ani živej duše. 
Katie ide za hlasom dieťaťa a potom je 
odrazu všetko čierne. Keď sa spamätá, 
uvedomí si, že ju vezú v minivane ne
vedno kam. Netrvá dlho a Katie má 
spútané ruky a cez hlavu kuklu.
Vyšetrovanie prípadu pripadne detek
tívovi Justinovi Crossovi. Stopy vedú do divočiny v Adirondackskom 
pohorí a de tektív čoskoro zistí, že vyšetruje svoj dosiaľ najťažší prí
pad. Okrem iného aj preto, lebo rodina Calumetovcov skrýva pred 
ním plno tajomstiev. Aj sám Cross prežíva vážnu manželskú krízu.
Pre Katie a Justina sa začnú preteky s časom, ktoré oboch dostanú 
až na hranicu síl. Justin pracuje vo dne v noci, aby vy pátral, kto 
a prečo uniesol Katie. Katie sa zatiaľ zúfalo pokúša utiecť únoscom 
a dostať sa z divokého lesa, ktorý ju obklopuje so všetkými prírod
nými nástrahami, ako sú divé zvery,  strmé kopce, prudké zrázy, 
kaskády a močiare. A naj mä hustý lesný porast, v ktorom človek 
veľmi ľahko stratí orientáciu.
Podarí sa Katie zachrániť, kým nebude neskoro?
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Dmitry Glukhovsky

METRO 2034

Druhé doplnené vydanie knihy z kul
tovej série o moskovskom metre. Svet je 
v troskách. Ľudia sa navzájom vyhubili. 
V mestách zničených rádioaktívnym od
padom sa nedá žiť. Za ich hranicami sa 
rozprestierajú vyprahnuté púšte a nikto 
netuší, aké tvory v nich žijú. Preživší obý
vajú moskovské metro, posledné útočis
ko ľudstva, kde sa všetko podriaďuje je
dinému: vôli prežiť.
Obyvatelia okrajovej stanice Sevastopoľ
skaja sa urputne bránia proti neustávajú
cim útokom mutantov z povrchu. Odolá
vajú vďaka podpore centrálnych staníc 
metra a ostrieľaným bojovníkom. Jedné
ho dňa sa však preruší zásobovanie aj telefónne spojenie. Vyslaní 
 prieskumníci sa nevracajú a mutanti z povrchu i temné sily z hlbín 
zeme stále útočia. Vetchý starec zo Sevastopoľskej a neznámy zabijak 
v službách stanice sa podujmú zachrániť ďalšiu obrannú baštu pred 
záhubou. Svoju úlohu tu zohrajú dievča zo zabudnutej staničky a pre
fíkaný flautista, ktorý sa pripojí k výprave po temných tuneloch.

10,90 € 16,90 € 12,90 €14,90 €13,90 €

Od autora vyšlo:
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Spoločenský
román

ŽIVOT NÁM NEPATRÍ  
ŽIVOT NAMI PRECHÁDZA
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Niccolò Ammaniti

ANNA

Na Sicílii blízkej budúcnosti, zdevas
tovanej epidémiou a obrovskými po
žiar mi, sa tvrdohlavé a veľmi odvážne 
trinásťročné dievča vyberie hľadať 
mladšieho brata, ktorého uniesli.
Počas dramatického putovania po vy
pálených poliach a  tajuplných lesoch, 
pomedzi rozvaliny veľkých nákupných 
centier, naprieč opustenými mestami 
a mestečkami, cez obrovské priestory 
znovu postupne pohlcované prírodou 
stretáva iba zdivené hordy rovesníkov, 
ktorí prežili.
Jej jediným sprievodcom je zošit s po
kynmi. Napísala ich mama v období, 
keď už bolo očividné, že záhadnú, rýchlo sa šíriacu chorobu nepre
žije, tak ako ju neprežije nikto z  dospelých. Dospievajúca Anna sa 
každým dňom bolestne presviedča, že niekdajšie pravidlá rýchlo 
prestávajú platiť. Je nútená stanovovať si nové a presadzovať ich 
medzi tými, s ktorými sa stretáva pri úpornom hľadaní lepšieho 
sveta a lásky.
Mimoriadne sugestívny dystopický román od oceňovaného talian
skeho autora čitateľovi predstaví Taliansko zničené smrteľným ví
rusom.
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Román  
pre ženy

Danielle Steel

NAPRIEK VŠETKÝM  
NÁSTRAHÁM

Kate Madisonová vlastní v New Yorku 
vychytený secondhand. Vďaka obcho
du vychovala štyri deti, na ktoré zosta
la po manželovej predčasnej smrti 
sama. Deti dospeli a úspešne sa posta
vili na vlastné nohy, lenže k nevôli svo
jej matky sa vrhajú do vzťahov, ktorých 
budúcnosť je viac než otázna. Dcéra 
Isabelle, právnička so sľubnou kariérou 
na Wall Street, sa zaľúbi do klienta, 
ktorého zastupuje. Verí, že po jeho 
boku nájde šťastie, no stanú sa jej ná
deje skutočnosťou? Mladá módna ná
vrhárka Julie podľahne čaru muža, kto
rý je až neskutočne dokonalý. Po krátkej známosti sa zaňho vydá, 
opustí skvelú prácu a presťahuje sa s ním do Los Angeles. Je však 
ich vzťah naozaj taký, aký sa na prvý pohľad zdá? Syn Justin sa 
snaží presadiť ako spisovateľ. Dotlačí svojho partnera k tomu, aby 
mali deti, keď na to ešte nie sú pripravení. Vyžiada si táto skúška 
ich vzťahu privysokú daň? A najmladší Willie, odborník na počíta
čové technológie, sa dá dokopy so ženou staršou o dvanásť rokov.
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Historická 
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Táňa Keleová-Vasilková

TICHÁ BOLESŤ

Milena, učiteľka na materskej dovolenke, mala celkom 
obyčajné dievčenské sny – stretnúť správneho muža, mať 
vlastnú domácnosť a deti. To všetko sa jej aj splnilo. Potom 
však manžel prišiel o prácu a rodina musela zápasiť s fi
nančnou núdzou. Na rad prišli ničivé hádky. Čoskoro zisti
la, že to ešte nie je to najboľavejšie, čo im osud pripravil.

Megan Framptonová

NEROZVÁŽNA GRÓFKA

Edward Wolcott sľúbil svojmu starnúcemu otcovi, že sa 
dobre ožení, a zdá sa, že lady Olivia, najmladšia vojvodo
va dcéra, mu v tom pomôže. Chce ho predstaviť na lon
dýnskych báloch, v salónoch a najmä ctihodným dámam, 
no Edwardova myseľ blúdi inde... Len darebák by však 
zviedol vojvodovu najposlušnejšiu dcéru.
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Darčeková 
kniha

TOTO JE ZOZNAM NÁPADOV  
PRE VÁŠ ŽIVOT VO DVOJICI

BUCKET LIST

SVADBA 
150 drobností,  
ktoré by ste určite  
mali spolu zažiť

150 vzrušujúcich nápadov 
čaká na to, aby ste si ich 
užili! Premeňte ich na sku
točnosť, odfajknite a zistí
te, že: All you need is love!

Osmeľte sa!
Toto je zoznam nápadov pre váš život vo dvojici.

Vyzve vás...
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Populárno- 
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literatúra

ZMATUROVANÉ! Život sa začína!

Gratulujeme, skvelá práca!  
Obávaná „skúška dospelosti“ je úspešne za tebou.

Tým, ktorí získali vyznamenania a ocenenia, hovorím: Dobrá práca. A trojkárom hovorím:  
aj vy sa môžete stať prezidentom (Spojených štátov).          George W. Bush

„Čokoľvek robíš, rob to dobre.“   Walt Disney

„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“  Konfucius

Louise Riotteová

MRKVA ĽÚBI PARADAJKY

Chcete vedieť, či je vhodné zasadiť cibuľu medzi kapustu? 
Táto kniha vás oboznámi s prírodnými spojenectvami 
medzi jednotlivými druhmi rastlín, stromov, krov a hmyzu. 
Pomôže vám skvalitniť pôdu a zefektívni pracovné postu
py. Záhrada sa stane oázou a vlastné pokusy vás povedú 
po vzrušujúcich chodníčkoch pestovateľských radostí.
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Pre deti
od 10 rokov

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO 
BOJKA (13) 
Snehová bitka

Keď sa v Gregovej škole začnú 
snehové prázdniny, z ulice sa sta
ne zimné bojisko. Decká súperia 
o územie, stavajú obrovské sne
ho vé pevnosti a bránia ich neľú
tostnou guľovačkou. Greg Heffley 
a je  ho verný kamoš Rowley Jeffer
son sa ocitnú uprostred najhoršej 
trmyvrmy.
Musia kľučkovať medzi možnými 
spojencami, zradcami a znepria
telenými bandami, zatiaľ čo sa 
celá ulica mení na blázinec. Keď 
sa sneh roztopí, vyjdú z toho Greg s Rowleym ako hrdinovia? Alebo 
budú radi, že aspoň vyviazli živí?

TO
P 
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à 8,90 €

Od autora vyšlo:
Denník odvážneho bojka

Denník odvážneho bojka 2:  
Rodrick je šéf
Denník odvážneho bojka 3:  
Posledná kvapka
Denník odvážneho bojka 4:  
Prázdniny pod psa
Denník odvážneho bojka 5:  
Krutá pravda
Denník odvážneho bojka 6:  
Ponorková choroba
Denník odvážneho bojka 7:  
Piate koleso na voze
Denník odvážneho bojka 8:  
To je ale smola
Denník odvážneho bojka 9:  
Dlhá cesta
Denník odvážneho bojka 10:  
Drsná škola 

Denník odvážneho bojka 11:  
Dvojitý podfuk
Denník odvážneho bojka 12:  
Rodinný úlet
Toto nie je denník odvážneho bojka

Jedného dňa určite 
budem slávny, ale  
zatiaľ musím trčať 
v škole s bandou idiotov.

IDIOTI
Ku každej knižke Denník odvážneho bojka
         Snehová bitka

Platí do vyčerpania zásob!

ODZNAK

DIARY OF A WIMPY KID®, 
WIMPY KID™, the Greg 
 Heffley design™, and the 
design of the book jackets 
are trademarks and trade 
dress of Wimpy Kid, Inc.  
All rights reserved.
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Gary Northfield

JÚLIUS ZEBRA (3) 
Faraónova pomsta

Hlúpy, prefíkaný a veľmi smiešny. Myslíte si, že poznáte Júliusa 
 Zebru? Vážne? Je to gladiátorský šampión! Osloboditeľ zotroče
ných zverov! Neúnavný odporca Rímskej ríše! Má aj veľkú hlavu... 
Hej! No keď Július stroskotá na brehu starovekého Egypta a omy
lom ho považujú za KONSKÉHO BOHA, jeho život sa zvrtne úplne 
novým smerom. Onedlho sa kúpe v oslom mlieku a spravia z neho 
egyptského faraóna. Lenže ako dlho bude pri ňom stáť šťastena?

Od autora
vyšlo:
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Xavier Japiot 
STROMY
Objavovať • poznať • chrániť
V meste, na vidieku, v lese, v zá
hrade... existuje veľa rozličných 
druhov stromov, no rozpoznať 
ich nie je vždy ľahké.
Vďaka tomuto sprievodcovi zis
tíš, čo je strom, naučíš sa, ako 
si vyrobiť herbár alebo ako vy
počítať výšku stromu a dokon
ca aj jeho vek! V 36 kapitolách 
sa zoznámiš s najbežnejšími 
stromami, tak hor sa do obja
vovania.

Xavier Japiot 
VTÁKY
Pozorovať • poznať • chrániť
V tvojom okolí žije mnoho vtá
kov. Poletujú v záhrade alebo 
v susedstve vášho domu. Určite 
ich často pozoruješ a počúvaš, 
ako spievajú.
S týmto sprievodcom sa naučíš, 
ako pozorovať vtáky, ako vyrobiť 
vtáčiu búdku a kŕmidlo, ale aj 
to, ako vtáčikom pomôcť, keď 
sú zranené. V 36 kapitolách sa 
zoznámiš s najbežnejšími vták
mi, takže ich ľahko rozpoznáš.
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Pre deti  
od 6 rokovMÔJ PRÍSNE 

TAJNÝ ZÁPISNÍK

Práve si sa stal šťastným maji
teľom megatajného zápisníka 
– miesta, kam môžeš zazname
nať všetko od tvojej tajnej pre
zývky až po tú najčudnejšiu vec, 
akú si kedy zjedol.
Nájdeš tu zábavné otázky, veci, 
ktoré môžeš urobiť alebo vyro
biť, zaujímavé fakty a prázdne 
stránky na zapísanie všetkého 
čo uvidíš alebo na čo si pomyslíš. Použi tieto stránky na zazname
nanie vecí, ktoré nikto iný nemá vedieť. Nájdeš tu návod na to ako 
sa stať tajným agentom a strany na zaznamenanie tajných infor
mácií. Sú tu aj linajkové a prázdne stránky na veci, ktoré považuješ 
za dôležité.

MÔJ TAJNÝ  
ZÁPISNÍK

Na krásne dekoratívne stránky 
tohto zápisníka môžeš zazna
menať všetky svoje MYŠLIEN
KY, TAJOMSTVÁ a SNY.
Pomocou neviditeľného atra
mentu na druhom konci špe
ciálneho obojstranného pera  
si zapíš  extrašpeciálne tajom
stvá, ktoré budú viditeľné len 
pod UV svetlom!
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TVOJ ŽIVOT  
ZMAPOVANÝ V KNIHE

Cena: 9,90 €
Vychádza: marec 2019
ISBN: 978-80-551-6627-8
Formát: 148 × 210 mm,
160 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 8 rokov

MÔJ ZÁPISNÍČEK

100 NÁPADOV

Všetko sa v nej krúti okolo teba, 
tvojich želaní a snov, záujmov aj 
tajomstiev – nájdeš v nej 100 ná
padov, vďaka ktorým sa kreatív 
ne vybúriš a staneš sa jej spolu
autorkou.

Čo nosíš najradšej oblečené? Kto 
je tvojím najväčším vzorom? Aké 
vlastnosti sú pre teba typické 
a čo máš rada na sebe? Odpo
vedz na otázky, vyplň dotazníky, 
popasuj sa s rozličnými výzvami 
a objav nepoznané.

Inšpiruj sa stovkou nápadov a ešte lepšie spoznaj sama seba!
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KOCÚR
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Emilia Dziubaková

NEZVYČAJNÉ  
PRIATEĽSTVÁ  
VO SVETE RASTLÍN  
A ZVIERAT

Kocúrovi Homérovi chýba 
ozajstný priateľ, a tak sa vydá
do sveta hľadať ho. Najprv sa však musí zamyslieť, čo je v priateľstve 
najdôležitejšie. Vzájomná pomoc, nezištnosť alebo vernosť? Počas pu
tovania stretáva pozoruhodné dvojice: mravca a vošku, štítovca a žra
loka, opicu kapucína a figovník, vlka a krkavca, bociana a vrabca, ko
rytnačku sloniu a Darwinowho ostrovčana a veľa ďalších. Podarí sa 
Homérovi nájsť spriaznenú dušu?
Emilia Dziubaková nádherným spôsobom spája príbeh o priateľ
stve so zaujímavosťami zo života zvierat, rastlín a húb.

Od autorky
vyšlo:
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MOJICH PRVÝCH  
1000 SLOVÍČOK – Príroda

• Ročné obdobia • Príroda a jej podoby
• Príroda vo vzdialených krajinách
• Ohrozená príroda •Ochrana prírody

Najmenší, ale aj väčší čitatelia sa pri prezeraní obrázkov zabavia  
pomenúvaním stromov, kvetov alebo zvierat.

Napísala a ilustrovala  
Zuzana Randáková

O ŽABKE MENTOLKE

Na okraji hustého lesa sa ligotalo jazierko, kde mali žabky 
svoj raj. Medzi nimi žila aj Mentolka. Všetky žabky obdivo
vali jej nezvyčajné ružovozelené prúžky, ale žiadna nevide
la jej dobré srdce. Pôvabný príbeh o tom, že byť iný ako 
ostatní, nemusí byť pre nás nešťastím – práve naopak.

Cena: 12,90 €
Vychádza: marec 2019
ISBN: 978-80-551-6504-2
Formát: 253 × 320 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé



Cena: 14,90 €
Vychádza: 5. 3. 2019
ISBN: 978-80-551-6563-9
Formát: 145 × 227 mm,
352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Román  
pre ženy

Jodi Ellen Malpasová

SĽÚBENÁ

Livy si všimne Millera, len čo vkročí 
do kaviarne. Atraktívny muž s prenika
vými modrými očami ju tak očarí, že 
nie je schopná slova. V tej chvíli by jej 
ani nenapadlo, že sa s ním ešte stret
ne. Kým nenájde odkaz na servítke pod
pí saný písmenom M.
Žiada od nej jedinú noc. Nijaké city, zá
väzky, iba čistú rozkoš. Livine zásady, 
ktorým je vo svojom osamelom živote 
verná, tak ohrozí muž plný protikladov. 
Je neznesiteľný, ale zdvorilý. Džentl
men, no zároveň odmeraný. Vášnivý, 
zato bezcitný. A predsa Livy tak fasci
nuje, že mu nedokáže odolať...
Miller Hart ju postupne vtiahne do svojho nebezpečného sveta. 
Prebudí v nej vášeň, ktorá v nej driemala. Livy vycíti, že za rýchlymi 
autami, značkovými oblekmi a luxusným bytom skrýva Miller bo
lesť, a ak si chce podmaniť jeho dušu, musí zistiť, čo pred svetom 
tají. Hrozí však, že jej srdce to nezvládne.

NOVÁ SÉRIA OD AUTORKY
SÁGY TENTO MUŽ
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V roku 2019
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