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Sci-fiKrimi

Ernest Cline

READY PLAYER TWO
Preložil Michal Jedinák

Niekoľko dní po víťazstve v súťaži Jame-
sa Hallidaya urobí Wade Watts objav, 
ktorý nanovo zmení celý svet. V trezore 
čaká na dediča miliardárovho majetku 
vynález snov, vďaka ktorému sa  OASIS 
stane ešte tisíckrát úžasnejší a návyko-
vejší, ako si Wade dokázal predstaviť. 
Zároveň sa dostane k novej hádanke 
a znova sa púšťa do pátrania, lebo 
Hallidayovo posledné zlaté vajce sľubu-
je tajuplnú odmenu. Proti Wadovi sa 
však postaví nebezpečný a nečakane 
silný rival, ktorý na dosiahnutie svojho 
cieľa neváha obetovať milióny ľudí. Wa-
dovi ide o život a v hre nie je len bu dúcnosť OASIS-u, ale tentoraz 
na vlásku visí aj osud celého ľudstva.
Láskyplne nostalgický a originálny príbeh stvorený jedinečnou fan-
táziou Ernesta Clina pozýva čitateľov na ďalšie nápadité a zábav-
né dobrodružstvo vo virtuálnom vesmíre nabité akciou, ktoré ich 
opäť vtiahne do strhujúceho sveta budúcnosti.

John Grisham

SUDCOV ZOZNAM
Preložila Alena Redlingerová

Lacy Stoltzová, známa z románu Svišť,  
v minulosti vyšetrovala sudkyňu, ktorá 
prijímala miliónové úplatky od zločinec-
kého syndikátu. Vtedy len o vlások unik-
la smrti. Odvtedy prešli tri roky a Lacy sa 
blíži k štyridsiatke. Práca v Rade pre sud-
covskú etiku ju už nebaví a uvažuje nad 
zmenou. Stretne však záhadnú ženu, 
takú vystrašenú, že nemá odvahu pre-
zradiť pravé meno. Jej otca zavraždili 
pred dvadsiatimi rokmi, policajtom sa 
nepodarilo prípad vyriešiť. Lenže žena 
má podozrivého, je ním priam posadnu-
tá, sleduje ho už dvadsať rokov. A popri-
tom odhalila ďalšie obete. Podozrenie však nestačí, ibaže nájsť dôka-
zy sa zdá nemožné. Ten muž je brilantný, trpezlivý a vždy má náskok 
pred políciou. Ide o mimoriadne rafinovaného sériového vraha. Vy-
zná sa vo forenzných vedách, ovláda policajné postupy a čo je naj-
dôležitejšie: pozná zákony. Ide totiž o sudcu z Floridy a patrí do Laci-
nej jurisdikcie. Dotyčný sudca si vedie zoznam obetí a cieľových osôb, 
obsahuje mená nič netušiacich ľudí, ktorí mu niekedy v živote skrížili 
cestu a nejakým spôsobom sa ho dotkli. Ako môže Lacy začať s vyše-
trovaním a nedostať sa do jeho zoznamu?

NEČAKANÁ ÚLOHA. DVA SVETY 
V OHROZENÍ. STE PRIPRAVENÍ?

JE REŠPEKTOVANOU AUTORITOU, 
NO NA RUKÁCH MÁ KRV
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Ženský  
román

Bonnie Garmus

HODINY CHÉMIE
Preložila Jana Seichertová

Chemička Elizabeth Zottová nie je prie-
merná žena. Elizabeth by v skutočnosti 
prvá poukázala na skutočnosť, že prie-
merná žena neexistuje. Ale začínajú sa 
šesťdesiate roky dvadsiateho storočia 
a jej čisto mužský tím v Hastingsovom 
výskumnom ústave má veľmi nevedec-
ký pohľad na rovnosť pohlaví. Všetci 
okrem jedného – Calvina Evansa, sa-
motárskeho, geniálneho kandidáta na 
Nobelovu cenu, ktorý nevie odpúšťať 
a ktorý sa zaľúbi práve do Elizabethin-
ho intelektu. A chémia predsa zname-
ná zmenu pomerov...
Lenže život je nepredvídateľný rovnako ako veda. Preto sa z Eliza-
beth o pár rokov stane slobodná matka a nedobrovoľná hviezda 
najobľúbenejšej relácie o varení v Amerike – Večera o šiestej. Eliza-
bethin nezvyčajný prístup k vareniu („lyžicu kyseliny octovej zmie-
šajte so štipkou chloridu sodného“) sa ukáže ako revolučný. Ale aj 
keď sledovanosť relácie rastie, nie každý je z jej úspechu nadšený. 
Elizabeth totiž neučí ženy iba variť, ale vyzýva ich, aby zmenili svoje 
postavenie v mužskom svete.

VTIPNÝ PRÍBEH O ÚSKALIACH 
ŽIVOTA VEDKYNE V MUŽSKOM 
SVETE
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Ženský  
román

Katie Gutierrez

DVOJITÝ ŽIVOT
Preložila Denisa Jahičová

Nikto ani len netušil, že Dolores „Lora“ 
Riverová vedie dvojitý život. Vydatá na-
raz za dvoch mužov dokázala dlhý čas 
udržať obe rodiny v šťastnej nevedo-
mosti. Raz však každá bublina prask-
ne, a keď sa Lorin prvý muž Fabian do-
zvie pravdu, nemôže sa to skončiť inak 
ako tragédiou. Andresa Russoa nájdu 
mŕtveho v hotelovej izbe a Fabian sa 
k jeho vražde prizná bez mihnutia oka. 
Po viac ako tridsiatich rokoch sa k prí-
padu vracia spisovateľka Cassie Bow-
manová, ktorú odmalička fascinovali 
pravdivé kriminálne príbehy. Sama vie, 
aké komplikované môžu byť rodinné pomery, a prekvapí ju, keď 
Lora súhlasí s rozhovorom. Ako sa ženy postupne zbližujú, Cassie 
odhaľuje nielen vlastné temné tajomstvá, ale začína si uvedomo-
vať, že v noc Andresovej vraždy mohlo byť všetko inak, ako sa zdá. 
Nájdu obe dosť odvahy čeliť pravde?

KATIE GUTIERREZ je americká spisovateľka mexického pôvodu, ktorá úspešne 
debutovala románom Dvojitý život. Okrem toho sa jej tvorba objavila aj v ma-
gazínoch TIME, Harper’s Bazaar, the Washington Post, Longreads a v ďalších 
periodikách. Žije v San Antoniu v Texase s manželom a s dvoma deťmi.

JEJ MANŽELSTVO SA ZAČÍNA  
TANCOM A FLIRTOM A KONČÍ SA 
VRAŽDOU
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Spoločenský 
román

Ingrid Schusterová

V ZNAMENÍ  
MODRÉHO MOTÝĽA

Osud pripravil hlavnému hrdinovi Ama-
dovi toľko dramatických zvratov, že by 
stačili na niekoľko životov. Na prvý po-
hľad sa zdá, že šťastena je mu naklo-
nená, má úspech vo všetkom, na čo 
 siahne. Jeho príbeh sa odohráva v exo-
tickom brazílskom prostredí pretkáva-
nom le gen dami Indiánov, ktorí žijú 
v amazonských dažďových pralesoch. 
Jedna z nich hovorí o záhadných mo-
týľoch. Indiáni veria, že sú to duše 
zosnulých a živým dávajú znamenia 
a odkazy, len im treba zašepkať prianie 
či túžbu. Motýľ tajomstvo nevyzradí, 
odnesie ho priamo Stvoriteľovi a on ho určite splní... Amado až 
v dospelosti zistí, že má indián ske korene. Čaká ho dlhá cesta, aby 
sa v zložitom spoločenskom prostredí s novou realitou vyrovnal. 
Postupne dospeje k poznaniu, že harmónia prírody a viery v Boha 
je pilierom, o ktorý sa môže pri hľadaní zmyslu života zakaždým 
oprieť.

INGRID SCHUSTEROVÁ je autorkou úspešných knižiek pre deti Šarlotkina ša
tôčka a Neposlušná abeceda a knihy Mama neplač, otec ešte žije, ktorá  vyšla aj 
v nemeckom preklade. Venuje sa hre na klavíri, zložila i niekoľko hudobných skla-
dieb. Ako profesorka kardiológie napísala množstvo odborných publikácií. Pracu-
je vo Východoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb a prednáša na Lekár-
skej fakulte UPJŠ v Košiciach.

NASLEDUJ MOTÝĽA A VŠETKO 
BUDE V PORIADKU...
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Spoločenský 
román

Jens Liljestrand

AJ KEĎ SA  
VŠETKO SKONČÍ
Preložil Jozef Zelizňák

Je leto a klimatické zmeny dosiahnu ne-
zvratný bod, v ktorom sa život na zemi 
mení na nočnú moru. Švédsky vidiek 
spaľujú ničivé požiare a z nič netušia-
cich dovolenkárov sa stávajú klimatickí 
utečenci. Priamo v epicentre diania sa 
nachádza aj Didrik s rodinou. Štyridsať-
ročný poradca v oblasti PR nemá na vý-
ber, ak chce zachrániť svojich blízkych, 
musí konať ako hrdina, hoci to nemá 
v povahe. So situáciou sa po svojom vy-
rovnávajú aj ostatní členovia skupiny. 
Melissa, ktorá patrí k presvedčeným od-
porcom teórie klimatických zmien, devätnásťročný André, ktorý vy-
užíva okolnosti a stupňujúce sa násilie na vzburu voči otcovi, a štrnásť-
ročná Vilja. Zoči-voči prírodnej katastrofe a neschopnosti dospelých 
si ako jediná dokáže zachovať chladnú hlavu a ujať sa vedenia. Pro-
stredníctvom týchto štyroch navzájom prepojených perspektív vzni-
ká obraz realistickej budúcnosti, ktorá ľudstvu klope na dvere. 
S prvkami čierneho humoru znázorňuje existenciálny paradox, pre-
tože „aj keď sa všetko skončí“, ľudia ďalej riešia svoje problémy. 
Tínedžeri sa ďalej zamilúvajú, manželia sa hádajú, ľudia majú krízy 
osobnosti a deti sa búria proti svojim rodičom. Dokonca aj keď sa 
realita, tak ako ju každý pozná, rozpadá na kúsky. Fragmenty sta-
rého sveta ostávajú a pre ľudstvo predstavujú hrozbu. Nielen na 
dobré sa totiž zvyká, a tak sa život v klimaticky zničenom prostredí 
môže rýchlo stať štandardom.

DOKÁŽE SA ČLOVEK 
ZMENIŤ A ZACHRÁNIŤ?
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Historický 
román

Susanna Leonard

MARIE  
CURIE-SKLODOWSKA  
A SILA SNÍVAŤ

Paríž 1891. Marie od detstva snívala, 
že jedného dňa sa vymaní zo stiesne-
ných pomerov v poľskej vlasti okupova-
nej cárskym Ruskom. Jej sen sa splní po 
dvadsiatich rokoch – Marie prichádza 
študovať na Sorbonnu. Ako žena si však 
miesto na výslní vedy musí tvrdo vybo-
jovať. Marie vie, čo chce. Nedbá na in-
trigy mužského sveta, púšťa sa do pre-
lomového výskumu a začína žiť podľa 
svojich predstáv. Po čase nájde v príťaž-
livom fyzikovi Pierrovi Curiem životnú 
lásku, aká nemá páru. S manželom do-
siahnu prevratné úspechy, no zaplatia privysokú cenu. Marie ešte 
netuší, aké tragické rany jej osud prichystal.

SUSANNA LEONARD vyrástla v Karlsruhe a v Paríži, je milovníčkou francúz-
skeho savoirvivre, umenia žiť. Obdiv k odvážnym ženám a láska k Parížu ju pri-
viedli na myšlienku napísať román o jednej z najznámejších osobností, ktoré 
v Paríži žili a pôsobili. Aj v jej prípade sa sen splnil – kniha Marie CurieSklo
dowska a sila snívať uzrela svetlo sveta.

PRÍBEH O LEGENDÁRNEJ ŽENE, 
KTORÁ ZMENILA SVET
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Súčasná 
romanca

Elena Armas

ŠPANIELSKY  
ĽÚBOSTNÝ PODVOD
Preložila Denisa Jahičová

Catalina Martínová zúfalo hľadá part-
nera na sestrinu svadbu. Môže si za 
to sama, keďže si vymyslela historku 
o ame rickom priateľovi a klamstvo sa 
jej teraz vypomstilo. Pozvaní sú všetci 
známi – vrátane bývalého priateľa so 
snúbenicou, a priam horia nedočka-
vosťou, kedy im partnera predstaví. 
Catalina má len štyri týždne na to, aby 
našla obetného baránka, ochotného 
preletieť Atlantický oceán a pomôcť jej 
v podvode. Z New Yorku do Španielska 
to nie je krátky let a svoju rodinu až tak 
ľahko neoklame... Keď sa na túto úlohu ponúkne kolega Aaron 
Blackford, vysoký modrooký svalovec, ktorý Cataline hrozne lezie 
na nervy, odmietne. Veď nepozná otravnejšieho, dotieravejšieho 
a neznesiteľnejšieho chlapa, ako je on. Lenže čas letí a ukazuje sa, 
že Aaron možno nie je najhoršia možnosť, najmä ak je jediná.

ELENA ARMAS je španielska spisovateľka, beznádejná romantička a na veľké 
zdesenie pána B. hrdá zberateľka kníh. Po rokoch hltania príbehov a rozpráva-
nia o nich – no dobre, náruživého vykrikovania – sa konečne odhodlala a pusti-
la sa do písania vlastných. Dúfa, že vám pri čítaní jej románov poskočí srdce, 
zvlhnú vám dlane a očervenejú líca, aby aj ostatní zatúžili nakuknúť vám ponad 
plece do knihy.

MÁ TRI DNI, ABY PRESVEDČILA 
RODINU, ŽE JE PO UŠI  
ZAĽÚBENÁ
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Psychológia

Theresa Cheung,
ilustrovala Léa Chassagne

POSOLSTVO NOCI
Fascinujúci svet  
snívania
Preložil Štefan Kočiš

V dnešnej dobe je už všeobecne 
známe, že asi tretinu života prežije-
me v spánku. Človek však potrebuje 
nielen spať, ale aj snívať. Teresa 
Cheung vo svojej knihe Posolstvo 
noci nadväzuje na odkazy priekop-
níkov v tejto oblasti, akými boli 
S. Freud či C. G. Jung. Vysvetľuje, 
ako sa nám v snoch prihovára 
naše nevedomie a ako nás vo for-
me symbolov upozor ňuje na chyby, 
ktorých sa dopúšťame v bdelom živote.

V knihe ďalej nájdete:
• ako si vytvoriť ideálne prostredie na spánok,
• ako využiť sny pri osobnom raste,
• témy a techniky na výklad snov,
•  ilustrácie na prebudenie vlastných asociácií, ktoré sú potrebné na 

pochopenie sna.

Dekódujte svoje sny! V knihe nájdete viac ako 50 podrobných inter-
pretácií Aký význam majú konkrétne pre vás?

PREČO SNÍVAME?
MÔŽEME OVLÁDAŤ SVOJE SNY?
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Poradcovia

John Gray, Ph. D.

MUŽI SÚ Z MARSU,
ŽENY Z VENUŠE
Preložila Alena Redlingerová

Láska je vždy zázrak. Zaľúbeným sa 
zdá, že ich láska bude trvať večne. Sú 
presvedčení, že sú jeden druhému súde-
ní a budú žiť šťastne až do smrti. Mno-
hé dvojice sa však neskôr bolestne 
rozchádzajú. Naozaj sa ich láska strati-
la, alebo je problém v niečom inom?
Autor vtipnej a adresnej knižky Muži sú 
z Marsu, ženy z Venuše vidí príčiny 
partnerských problémov v nesprávnom 
chápaní rozdielov medzi mužmi a žena-
mi. Muži a ženy sú odlišní vo všetkých 
oblastiach života. Inak komunikujú, inak 
rozmýšľajú, cítia, vnímajú, reagujú či milujú. Akoby pochádzali z rôz-
nych planét a hovorili iným jazykom.
Len na základe pochopenia a rešpektovania základných rozdielov 
medzi pohlaviami možno dosiahnuť hlboký a láskyplný vzťah.

JOHN GRAY, Ph. D. je psychológ a poradca pre partnerské vzťahy. Na základe 
dlhoročných skúseností zo seminárov a práce s jednotlivými pármi ukazuje 
partnerom nový smer a životnú orientáciu. Jeho kniha Muži sú z Marsu, ženy 
z Venuše sa držala vyše roka na rebríčku amerických bestsellerov. Popularitu si 
získal aj ďalšími príručkami Mars a Venuša v spálni a Čo matka nemohla pove
dať a otec to nevedel.

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA  
NA ZLEPŠENIE VZŤAHOV
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Biografia

Malcolm Croft

HARRY STYLES: 
Zrodenie  
modernej hviezdy
Preložila  
Lucia Nižníková Kollárová

Keď sa Harry Styles v roku 
2010 prvý raz zúčastnil 
konkurzu do súťaže  
X Factor, sníval len o tom, 
že sa stane speváckou 
hviezdou. Odvtedy prerazil 
na popové hudobné prieč-
ky s One Direction, veno-
val sa sólovej hudobnej  
aj hereckej kariére. Harry 
dosiahol medzinárodné 
uznanie a získal si srdcia fanúšikov na celom svete. Táto kniha pri-
blíži fenomén jedinečného muža a detailne preskúma jeho život 
a kariéru. Od začiatkov drzého a neznámeho tínedžera na televíz-
nej obrazovke až po sebavedomého a všestranne talentovaného 
umelca, ktorý sa stal idolom dvadsiateho prvého storočia. Toto je 
príbeh oceňovaného hudobníka, držiteľa ceny Grammy, uznávané-
ho herca a módnej ikony, ktorá udáva súčasné trendy. Harry ne-
prestáva prekračovať hranice – na obálku VOGUE si oblečie dám-
ske šaty, aktívne prispieva na charitu či LGBTQ+ komunitu – a k tomu 
všetkému si dokáže udržať čaro osobnosti či pozitívny prístup k ži-
votu podľa motta TPWK (Treat People With Kindness = Správaj sa 
k ľuďom láskavo).

PRÍBEH O UMELCOVI, KTORÉHO  
MILUJÚ VŠETKY GENERÁCIE
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Politika

Tom Steinfort

ODVRÁTENÁ  
TVÁR DUBAJA
Preložil Matúš Kyčina

Dubaj sa na medzinárodnej scéne teší 
povesti modernej krajiny – pýši sa naj-
vyššími mrakodrapmi, nepredstaviteľ-
ným luxusom, má silné kultúrne záze-
mie a najnovšie sa zapojil do vesmírnych 
pretekov. Pod pozlátkou však stále pa-
nujú stredoveké pomery. Mestu vládne 
šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúm, 
miliardár s neobmedzenou mocou, kto-
rý sa pohybuje v najvyšších spoločen-
ských a politických kruhoch. Viacero žien 
otvorene prehovorilo o pomeroch v Spo-
jených arabských emirátoch a sú to sve-
dectvá, v ktorých nie je núdza o únosy, podvodné kampane, surové 
bitky či zastrašovanie.
Autoritárskej vláde svojho otca sa vzopreli jeho dcéry aj bývalá žena. 
Kým šejka Latífa zverejnila na internete videonahrávku, skutočný 
medzinárodný škandál spôsobila až šejkova exmanželka princezná 
Hája, ktorá pri rozvodovom konaní na britskom súde otvorene po-
menovala špinavé zákulisné praktiky vládnuceho klanu.
Postoj miestnej elity k ženám a právam, ktoré sú vo vyspelých demo-
kraciách všeobecne akceptované, je prinajlepšom vlažný. Ženy stále 
vnímajú ako majetok a za oznámenie znásilnenia im hrozí väzenie. 
Robotníci nemajú garantovanú minimálnu mzdu. Korupcia je všade-
prítomná. Cenzúra a propaganda fungujú na plné obrátky.

ZASTRAŠOVANIE A NEČESTNÉ 
PRAKTIKY ARABSKÉHO ŠEJKA
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Móda

Karen Homer

HERMÈS
Preložila Sára Moyzesová

Kniha rozpráva príbeh slávneho módneho domu, 
ktorý začal písať Thierry Hermès v roku 1837 v sed-
lárskej dielni. Ikonické kabelky, typické oranžové 
škatuľky, fanúšikovia z radov prominentov – módne 
doplnky značky Hermès sú synonymom luxusu.

Laia Farran Graves

PRADA
Preložila Sára Moyzesová

Nedocenená elegancia, inovatívne textílie a jedineč-
né návrhy – to je módny dom Prada. Kniha História 
módy do vrecka: Prada dokumentuje históriu a de-
dičstvo značky od začiatkov podnikania v oblasti ko-
ženého tovaru až po globálne módne impérium, 
ktoré vytvorila a na čele ktorého stojí Miuccia Prada.

Móda
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Viera Lisá

MATURITA Z CHÉMIE
Je určená stredoškolákom pripravujúcim 
sa na maturitu z chémie, ako aj všetkým 
uchádzačom o vysokoškolské štúdium me-
dicíny, farmácie a iných prírodovedných 
odborov. Nové aktualizované a doplnené 
vydanie.

Lucie Hončová, Zdenka Franková

TESTY 9 – zo slovenského  
jazyka a literatúry
Do rúk sa vám dostáva nová, pôvodná pu-
blikácia Testy 9 zo slovenského jazyka a li
teratúry, zostavená skúsenými učiteľkami. 
Je určená žiakom 9. ročníka základných 
škôl, ktorým poslúži ako príprava na celo-
štátne testovanie i na prijímacie skúšky na 
stredné školy.

Lenka Vymazalová

PREPÍSANKA
Pracovný zošit na nácvik písa-
nia pre prvákov od 2. polroka
Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 
1. ročníka základných škôl od druhého škol-
ského polroka. Slúži na precvičovanie počia-
točného písania prvákov, preto pracuje iba 
s tou časťou písmen slovenskej abecedy, 
ktorú deti už poznajú.

UČENIE NIKDY NEBOLO 
JEDNODUCHŠIE!

Učebnice
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Spoločenský 
román

Delphine de Vigan

DETI, NÁŠ POKLAD
Preložila Andrea Černáková

Delphine de Vigan v románe zachytáva 
obraz súčasnej digitálnej doby, v ktorej 
ľudia žijú len preto, aby boli na očiach. 
Odkrýva v ňom zarážajúci pohľad na 
svet, kde sa všetko vrátane rodinného 
šťastia vystavuje na obdiv a predáva na 
sociálnych sieťach. 
Hlavná postava Mélanie vyrastala pred 
televíznou obrazovkou zhypnotizovaná 
obľúbenými reality šou. V živote má je-
diný cieľ – stať sa slávnou. Vzorná man-
želka a matka Mélanie býva v luxusnom 
obytnom komplexe na predmestí Paríža 
a venuje sa len svojmu youtubovému 
kanálu. Uverejňuje na ňom videá z každodenného života svojich detí, 
osemročného Sama a šesťročnej Kim. Koncept podnikavej matky 
žne úspech, sledujú ich milióny odberateľov. Ponuky na spoluprácu 
sa hrnú a deti sa tak niekoľkokrát do týždňa postavia pred kameru 
v značkovom oblečení, aby pred zrakmi divákov rozbalili ďalšiu hrač-
ku alebo ochutnali všetky dostupné príchute zmrzliny. Jedného dňa 
sa však kamera nezapne. Malá Kim je nezvestná a žiadna z mož-
ných hypotéz jej zmiznutia sa nedá vylúčiť.

ČO VŠETKO SPRAVÍME PRE  
NABLÝSKANÝ SVET DIGITÁLNEJ 
DOBY?
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Young  
adult

Rachael Lippincottová

ŠŤASTNÝ ZOZNAM
Preložila Denisa Jahičová

Emily mala odjakživa šťastie. Vlastne, 
myslela si to skôr o mame, ale odkedy 
umrela, Emily nadobudla pocit, že sa 
jej lepí smola na päty. Rozišla sa s pria-
teľom, kamaráti na ňu zanevreli a otec 
si už nemôže dovoliť dom, v ktorom vy-
rastala. Mama jej veľmi chýba a kaž-
dým dňom spomienky na ňu bled nú. 
Jedného dňa nájde mamin zoznam 
dvanástich prianí z maturitného roční-
ka. Emily v ňom zároveň vidí aj dvanásť 
spôsobov, ako sa k nej priblížiť. Ak však 
chce predsavzatia zvládnuť, potrebuje 
pomoc. A tú jej ponúkne kamarátka 
Blake. Kým Blake a Emily spoločne plnia jednu úlohu za druhou, ich 
puto sa prehlbuje. Emily má pocit, že sa na ňu opäť usmieva šťas-
tie, no zároveň sa o sebe dozvedá niečo, s čím sa už mame nestih-
la zdôveriť.
Šťastný zoznam je dojemný ľúbostný príbeh o spoznávaní seba sa-
mého aj pravej lásky.
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DVANÁSŤ PRÍLEŽITOSTÍ  
SA V LETE ZAMILOVAŤ
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Pre deti  
od 10 rokov

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO 
BOJKA 17: 
Preplnený mechúr
Preložila Elena Guričanová

Sedemnáste pokračovanie 
mimoriadne úspešnej série 
Denník odvážneho bojka 
prináša nové dobrodružstvá  
a trampoty školáka Grega 
Heffleyho.

Greg Heffley zisťuje, že cesta k sláve nie je prechádzka ružovou zá-
hradou. Keď sa rozhodne pomáhať kapele Plný mechúr, ktorú zalo-
žil jeho starší brat Rodrick, vôbec nevie, čo ho čaká. Rýchlo však 
zistí, že k rokenrolovému životnému štýlu patria aj takmer prebde-
né noci, hádky medzi členmi kapely a problémy s peniazmi.
Stane sa z Rodrickovej kapely s Gregovou pomocou legenda, za 
ktorú sa pokladá? Alebo tá bublina praskne ako preplnený mechúr?
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Frances Hodgson Burnett,
prerozprávala Geraldine McCaughrean,
ilustrovala Margarita Kukhtina

TAJNÁ ZÁHRADA Preložila Eva Smikoň Samcová

Keď Mary Lennoxová príde z Indie na pochmúrne panstvo Missel-
thwaite, je len rozmaznané a panovačné dieťa. Zároveň je to však 
aj veľmi osamelé dievča, ktoré práve osirelo a svet sa mu od zákla-
dov zmenil. Jedného dňa však objaví zanedbanú záhradu, ktorú 
celú večnosť zahaľovalo rúško ťaživého tajomstva. S pomocou 
červienky, malého zvedavého vtáčika, získa Mary kľúč od dverí 
a vstúpi do neuveriteľného sveta, ktorý od okolitého panstva od-
deľovali vysoké záhradné múry. Práve tam zistí, že priateľstvo do-
káže robiť zázraky, rovnako ako čarovná záhrada.

MAGICKÝ PRÍBEH  
O ODHODLANÍ A PRIATEĽSTVE
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Tomi Kontio, ilustrovala Elina Warsta

PES MENOM MAČKA Preložila Viola Bályová

Psík už ako šteňa dostane meno Mačka, pretože jeho mama tuší, že 
zostane sám a bude nezávislý. Pes menom Mačka však nie je nezá-
vislý, je osamelý. A podľa ostatných aj trochu čudný. Jedného dňa 
stretne človeka bez domova menom Kuna. Dve bytosti z okraja spo-
ločnosti spojí práve samota a nepriazeň osudu. Jeden v druhom náj-
du spoločnosť, po ktorej tak veľmi túžili a zistia, že vo dvojici sa pre-
kážky zdolávajú ľahšie.
Pes menom Mačka je dojemný príbeh z pera fínskeho autora Tomiho 
Kontiu o nezvyčajnom priateľstve medzi dvoma osamelými bytosťa-
mi. Nájdete v ňom návod, ako akceptovať rozdiely, zbaviť sa pred-
sudkov, nesústrediť sa len na zovňajšok, ale nazrieť aj pod povrch.
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Nikola Kucharská

AKO TO FUNGUJE? 
KNIHY
Preložil Alexander Horák

Kláru fascinuje okolitý svet. 
Chce vedieť, ako sa tvoria 
knihy. A v budúcnosti by sa 
rada stala knihovníčkou ale-
bo spisovateľkou. Každú voľ-
nú chvíľu venuje získavaniu 
poznatkov. Pomáha jej ded-
ko, ktorý svojimi zábavnými 
kresbami trpezlivo odpovedá 
na vnučkine otázky. Dá sa 
napísať román pomocou uzlí-
kov na šnúrke? Čím sa líši pa-
pyrus od pergamenu? Ako vy-
zerala práca v stredovekom skriptóriu? Prečo sa kniha zalamuje 
a čo je layout? Z čoho sa voľakedy vyrábal papier a čo používame 
na jeho výrobu dnes? Čím sa zaoberá literárny agent? Čo je to pa-
gína, serif alebo kurzíva?
Veľký formát, vtipné, zároveň však názorné a detailné ilustrácie, 
učenie spojené s hrou a humorom – to sú len niektoré z predností 
tejto nezvyčajnej knihy o knihách.

ZÁBAVNÁ KNIHA O TOM,  
AKO VZNIKAJÚ KNIHY
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Magdalena Hai,
ilustroval Teemu Juhani

OBCHODÍK  
S HRÔZAMI
A príšerný  
štekliaci prášok
Preložila Alexandra Salmela

Zoznámte sa s Ninou  
a vyriešte záhadu obchodíka 
s hrôzami!

Fínska autorka Magdalena Hai 
(1978) prichádza s nápaditou 
sériou o záhadnom obchodíku 
s hrôzami, ktorá je ideálna pre 
všetkých milovníkov napätia  
a hu moru. Zábavný príbeh ilu-
stroval fínsky grafik a karikaturista Teemu Juhani (1987), ktorého 
kresby dotvárajú humornú atmosféru záhadného obchodíka a po-
vzbudia predstavivosť začínajúcich čitateľov.
Nina sníva o novom bicykli, nemá si ho však za čo kúpiť. Po chvíľke 
úvah si zaumieni, že si naň skúsi zarobiť. Na rohu natrafí na zvláštny 
obchodík... vo výklade má všelijaké fľaštičky, divné nástroje aj metly. 
A tie nápisy! Treščí prášok a zaváraná tma, kto to kedy počul? Váha-
vo otvorí dvere. Za nimi ju čakajú ďalšie prekvapenia a záhadný chi-
chotajúci sa pán. Šikovná Nina nezaváha a okamžite sa pustí do 
pátrania, čo by majiteľovi obchodíka Čudodedovi mohlo pomôcť.

Obálka svieti v tme, vyskúšajte to!

VYRIEŠTE ZÁHADU  
OBCHODÍKA S HRÔZAMI

OBJAV NOVÉ PRÍBEHY  
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI 14:
Neposlušné  
zvieratká
Preložila Silvia Kaščáková

Miška má nezvyčajný  
dar – dokáže sa rozprá-
vať so zvieratkami. 
Vďaka tomu presne vie, 
čo jej pacientov trápi. 
Pri práci jej vždy pomáha aj jej najlepší priateľ psík Popík. Tentoraz 
Miška cestuje s dedkom Tiborom a so svojím psím kamarátom Po-
píkom na dedinu. Dievčatko využije svoj dar porozumieť zvieracej 
reči a chce pomôcť zvieratkám v núdzi, no takých neposlušných 
pacientov, akých Miška stretla tu, ešte neliečila. Spoznaj kobylu uja 
Huga, nezbedné teliatko zamotané do drôtu a malú potápku, kto-
rá sa nečakane odlúči od rodiny. Podarí sa Miške aj tentoraz všet-
kým pomôcť? Do zvieš sa v nových príbehoch z Lipovej kliniky.
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Jim Field

PÁN OSKAR NA 
PRÁZDNINÁCH
Preložila Veronika Lašová

Na najvyššom poschodí vy-
sokánskej budovy býva milý 
a priateľský pes. Volá sa pán Oskar. Vydaj sa s ním a s jeho zlatou 
rybkou Pipom na cestu plnú dobrodružstiev. Stráviš noc pod 
hviezdnou oblohou, zlyžuješ dlhý svah, zaplávaš si v mori a navyše 
sa naučíš veľa nových anglických slovíčok.
Anglicko-slovenský slovník s milými ilustráciami, ktorý je situačne 
rozdelený do viacerých častí podľa toho, kde sa pán Oskar práve 
nachádza, zoznámi najmenších so základnými užitočnými frázami 
z anglického jazyka.

UČ SA PO ANGLICKY  
S PÁNOM OSKAROM!
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Sandra Dieckmann

ČAROVNÉ  
PIERKO
Preložila Lucia Hlubeňová

Malý medveď má tajom-
stvo. Hlboko vo svojom 
vnútri sa necíti ako sku-
točný medveď. Medvedík 
vie, že čoskoro príde čas, aby si zvolil svoje jedinečné meno. Nevie 
však, ako si ho vybrať, lebo netuší, čím je výnimočný.
V jednu noc priletí zázračný vták ohnivák a vloží malému medvedí-
kovi do labky čarovné pierko. Pomôže mu zázračné pierko zistiť, 
kým naozaj je, alebo sa odpoveď od začiatku skrýva v ňom?
Krásny a posilňujúci príbeh o objavovaní nášho vnútorného sveta 
od obľúbenej autorky obrázkových kníh Sandry Dieckmannovej, 
ktorá sa už slovenským deťom predstavila v knihe Čakanie na Vlka.

PRÍBEH O HĽADANÍ  
VLASTNEJ JEDINEČNOSTI
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Artur Nowicki

ČO JE VNÚTRI?  
DOPRAVNÉ  
PROSTRIEDKY
Preložil Ladislav Holiš

Kniha obsahuje 14 dvojstrán, pričom každá dvojstrana je venova-
ná inému dopravnému prostriedku vrátane kompletného vnútorné-
ho vybavenia, uniforiem či nástrojov. Deti sa dozvedia, ako vyzerá 
zvnútra napríklad sanitka, hasičské auto, záchranársky vrtuľník, 
smetiarske auto, karavan, vozidlo cestnej služby či lietadlo.
Táto ilustrovaná knižka je nielen náučná, ale aj zábavná. Rozvíja 
všímavosť pri hľadaní detailov, schopnosť hľadať súvislosti a po-
vzbudzuje deti do rozprávania pri vymenúvaní vybavenia. Množ-
stvo detailov poteší najmenšie deti, ale výtvarný štýl zaručuje, že 
niečo nové v nej zakaždým nájdu dokonca aj školáci.

ODHAĽ TAJOMSTVÁ  
14 DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

PRIATEĽA NÁJDEME TAM, KDE 
BY SME HO VÔBEC NEČAKALI
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Steve Smallman, Tim Warnes

PÁN KRÁLIK A NEČAKANÝ HOSŤ
Preložila Marta Hlušíková

Pán Králik mal radosť, keď bol každý kvet či lístok na svojom mieste. 
Jedného dňa sa prechádzal po lese a našiel čosi zvláštne. Podoba- 
lo sa to síce na kameň, ale jeho povrch bol trochu iný... Neznámy 
predmet si vložil od vrecka a odniesol so sebou do svojho úhľadného 
a čistého domčeka. Z čudesného kameňa sa zrazu vyliahlo drobné 
káčatko, ktoré mu prevrátilo život naruby.
Utešený príbeh o priateľstve zoznámi deti s pánom Králikom, ktorý 
je presvedčený o tom, že má vo svojom dokonalom domčeku všet-
ko. Až mu jedno milé stvorenie ukáže, čo mu celý čas chýbalo.
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Nora Dahlke, Nadine Reitz

ZAJAČIKOV VEĽKÝ DEŇ Preložila Radka Smržová

Pomôž zajačikovi Jurkovi s prípravami na Veľkú noc!
Zajačik Jurko sa už nemôže dočkať – čochvíľa je Veľká noc, jeho 
obľúbené obdobie! Ešte má však plné labky práce: musí pozbierať 
vajíčka, poštekliť sliepočku Hildu, upratať rozbité vajíčka a tie ostat-
né pekne namaľovať a ozdobiť. Pomôžeš mu?
Utešené interaktívne leporelo s ilustráciami Nadine Reitzovej tento-
raz deťom predstaví veľkonočné obdobie a malého usilovného zaja-
čika Jurka, ktorému sa zíde každá pomoc.
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