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Knihy, ktoré sa vám
v roku 2015 na jviac páčili
Bestsellerové stálice, ale aj niekoľko prekvapení, či už medzi klasikou, alebo literatúrou
faktu. Tešíme sa, že ste si medzi našimi knihami našli svojich obľúbencov.
Taktne o
tráviacom
trakte
Nemecký bestseller
o tom, prečo je dôležité
mať zdravé črevá, je
kniha pre všetkých,
ktorí sa zaujímajú
o zdravé stravovanie.

Jednou nohou v hrobe
a Hviezda jasná

Divergencia
pack + Štyri

Dominik Dán a Maxim E. Matkin sú nespochybniteľnými
stálicami čitateľských rebríčkov a ich popularita rokmi ani
náhodou neklesá.

Prvá časť epického dvojdielneho
finále najpopulárnejšej dystopickej série bude
v kinách na jar 2016!

Adaptácia
Desiata kniha Miroslavy
Varáčkovej, jednej
z najúspešnejších
a najčítanejších
slovenských autoriek
pre mladých, opäť hľadí
do postapokalyptickej
budúcnosti.

Traja
kamoši
a fakticky
fantastický
bunker
Detský titul od Barbory Kardošovej s ilustráciami
Kataríny Slaninkovej získal ocenenie ako Najkrajšia
kniha zimy 2014 podľa Slovenskej sekcie IBBY (Bibiana).

Denník Anny
Frankovej
Úplné vydanie najznámejšieho
denníka na svete pod záštitou
Nadácie Anny Frankovej si našlo
novú generáciu čitateľov.
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Izba
v plameňoch
Jeden z najlepších amerických
krimi autorov zabodoval s ďalším
románom, v ktorom charizmatický
detektív Hiernonymus Bosch berie
spravodlivosť do vlastných rúk.
Čitatelia ocenili aj reedíciu jeho kníh
v paperbacku.

Ja, Mária
Antoinetta
Jedno z prekvapení
minulého polroku
– historický román
o slávnej panovníčke.
Druhý diel plánujeme na
jeseň 2016 a tretia časť
vyjde na jeseň 2017.

Stehlík
Donna Tartt
očarila románom
Stehlík, za ktorý
dostala v roku
2014 prestížnu
Pulitzerovu cenu,
aj slovenských
čitateľov kvalitnej
literatúry.

Železný
polmesiac
Fanúšikovia historickej fantasy sa
konečne dočkali dlho očakávanej
štvrtej časti cyklu Dobrodružstvá
kapitána Báthoryho. Piatu časť
nazvanú Hradba západu pripravuje
Vydavateľstvo SLOVART na rok 2016.

Po
vtákoch
Príbehy skvelého
rozprávača Borisa
Filana, ktoré potešia
a pobavia nielen
poslucháčov jeho
rozhlasových relácií.

Srdcovky redakcie
Do nového edičného plánu nášho vydavateľstva sme zaradili všetky
knihy, o ktorých si myslíme, že sa vám budú páčiť. Niektoré z nich
prirástli počas príprav našim editorkám a editorovi k srdciam o trochu
viac. Veríme, že si ich obľúbite aj vy.

Jana Behulová

Kniha Končím s cukrom ponúka fantastické recepty na
detoxikačné jedlá, ako aj na dezerty, koláče, čokoládu
a iné maškrty – a to všetko bez štipky cukru!
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Symboly a skratky použité v katalógu

Erik Fazekaš

k niha je dostupná aj
v elektronickej podobe
CZ	 kniha v českom jazyku
mv mäkká väzba
tv
tvrdá väzba
tvp tvrdá väzba s prebalom
tvš tvrdá väzba so špirálou
fv
flexi väzba

Každý rok by sme si mali prečítať aspoň jednu knihu po
akej by sme bežne nesiahli. Ja vám všetkými desiatimi
odporúčam Sedem minút po polnoci. Príbeh o strate,
o ranách osudu a o sile, ktorú si vyžaduje život po smrti
najbližších. Rozprávačom je síce dieťa, ale kniha osloví
všetkých bez rozdielu.

Zita Ročkárová

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg
napísal dôležitú knihu, v ktorej analyzuje dejiny vedy od
čias starých Grékov po súčasnosť. Jeho dielo je
fascinujúcou úvahou nad tým, ako veda ovplyvnila
myslenie a vývoj ľudstva.

Dovoľte, aby sme vás upozornili, že
niektoré pripravované knihy môžu
byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či nepresnou technickou
špecifikáciou. Zmeny cien, termínov, názvov titulov i celého edičného plánu sú možné!

Zuzana Šeršeňová

Ako si editor pôvodnej beletrie môže vybrať jednu naj
knihu? To nejde. Vyberiem si knižku obľúbeného autora,
knižku kamaráta, text autorky, ktorú rada čítam, alebo
objav, z ktorého som padla na zadok? Uznajte, že to
nejde, ale všetko toto medzi našimi pôvodnými titulmi
nájdete.

Pri výbere a objednávaní vám radi
poradíme každý pracovný deň
v čase od 9.00 do 16.00. V inom čase
po telefonickom alebo e-mailovom
dohovore. Kompletnú ponuku
kníh, kalendárov a diárov si môžete
prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva. Knihy si môžete objednať
aj prostredníctvom našej webovej stránky. Fakturačné a platobné
podmienky riešime dohodou.

Katarína Škorupová

Mám slabosť pre autorku indického pôvodu Situ
Brahmachari. Po Artičokových srdciach a Jazmínovom
nebi prichádza tentoraz s témou straty priateľky.
Kniha Už zase lietam však nie je len o strate, ale aj
o znovuzrodení nádeje.  

Darina Zaicová

Mánni Steinn je skvelá, tak trochu surrealistická novela,
napísaná stroho až minimalisticky. Prelínajú sa v nej
udalosti z islandských dejín s fikciou. Túto knihu by som
si určite prečítala ešte raz, je jednou z tých, ktoré si človek
zapamätá.

Andrea Žačoková

Tento polrok mi k srdcu prirástlo viacero kníh. Špeciálne
sa teším na knihu Tradície na Slovensku - Rodinné aj
výročné sviatky a zvyky. Má široký záber a číta sa ľahko
ako pútavý román.

Vydavateľstvo SLOVART,
spol. s r. o.
Bojnická 10, P. O. BOX 70
830 00 Bratislava
www.slovart.sk
Zora Mintalová Zubercová

tradície
na slovensku
Rodinné aj výročné
sviatky a zvyky

Obálku pripravujeme

Objednávky
individuálne: objednavky@slovart.sk
cudzojazyčné: books@slovart.sk
knižnice: kniznice@slovart.sk
Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4
Fax: + 421 2 4920 1899
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Marián Pauer
umenie

Karol Plicka
Karol Plicka (1894 – 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ
ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Táto
monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly
zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho
najznámejšie snímky, filmy i zozbierané piesne a poodhalí
jeho súkromie. Obsahuje bohatý obrazový materiál a oživuje Slovensko také, ako ho na fotografiách a filmoch pred
desaťročiami zachytil Karol Plicka. Autorom knihy je spisovateľ a teoretik fotografie Marián Pauer. Profesora Plicku poznal
osobne a práve táto skúsenosť dodáva knihe čaro. Publikácia
zahŕňa – fotografie Karola Plicku, zábery z jeho filmov, ale aj
fotografie umelca pri práci, faksimile dobovej korešpondencie, rukopisy notových zápisov, spomienky jeho blízkych či
fotografie z rodinného albumu Plickovcov.
69,00 € | december | cca 368 strán | 250 x 280 mm | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1289-8
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49,90 €

69,00 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

14,95 €

CZ 49,90 €

11,95 €

24,90 €

39,90 €

11,95 €

11,95 €

39,90 €

24,90

Robert Vano a Soňa Lechnerová
Robert Vano
Fotka nemusí byť ostrá

umenie

V dvadsiatich dvoch kapitolách sa dozviete, ako sa Robert Vano
stal slávnym fotografom. Pútavé rozprávanie doplnené doteraz
nepublikovanými fotografiami dáva možnosť nahliadnuť do života
charizmatickej osobnosti, sprevádza do časov autorovho detstva
i neľahkých začiatkov v emigrácii v USA, kde začínal ako asistent legendárneho majstra odboru Horsta P. Horsta. Robert Vano sa v knihe podelí nielen o profesionálne skúsenosti, ale aj o svoje myšlienky o práci, fotografii a o živote. Kniha vychádza z autentických
rozhovorov Roberta Vana a Sone Lechlerovej, bývalej šéfredaktorky
časopisu Československá fotografia, ktoré vznikali v rokoch 2010 až
2015 pri ich stretnutia v pražských kaviarňach Slavie a Louvre.
11,95 € | november | 165 x 235 mm | cca 160 strán | tv | český jazyk | 978-80-7529-107-3

Wally Olins
Brand New

Nová podoba značek
Aká je budúcnosť značiek a brandingu? Znamená globalizácia, že rôznorodosť a jedinečnosť budú pôsobením obrích nadnárodných spoločností postupne vymazané zo sveta? Začnú sa všetky miesta na
našej planéte podobať ako vajce vajcu? Fascinujúca kniha Wallyho Olinsa sa zaoberá všetkými podstatnými aspektmi sveta brandingu. Svojím typickým, prenikavým štýlom analyzuje problémy, ktorým dnes
čelia firmy, kritizuje ich chybné kroky a chváli tie, ktoré v našom novom svete efektívne budujú značky.
Zároveň sa zamýšľa nad budúcnosťou brandingu. Táto kniha je nenahraditeľná pre každého, kto sa zaujíma o marketing, obchod alebo súčasnú kultúru.
12,95 € | december | Preklad Petr Havlíček | 145 x 230 mm | cca 200 strán | fv |
český jazyk | 978-80-7529-047-2

John Hegarty
Hegarty o kreativitě
Pravidlá neexistujú

Kreativita nie je zamestnanie. Pomocou kreativity vynachádzame, zdokonaľujeme a definujeme náš svet.
Vysvetľujeme a bavíme sa. Ale čo podnecuje kreativitu? Čo ju inšpiruje? Čo ju posilňuje? Táto vtipná
kniha do vrecka o kreatívnom myslení, naplnená päťdesiatimi vynikajúcimi a provokatívnymi pohľadmi
na kreativitu a tvorivý proces, pochádza z pera Johna Hegartyho, jedného z najslávnejších svetových
kreatívcov v reklame.
9,95 € | október | Preklad Vladimír Golombek | 115 x 178 mm | 128 strán | tv |
český jazyk | 978-80-7529-035-9

CZ 24,90 €

CZ 17,95 €

CZ 19,95 €

CZ 19,95 €
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Maroš Semančík
Architektúra Vysokých Tatier
1871 – 1918
umenie

Architektúra vo Vysokých Tatrách v danom období bola súčasťou
európskeho vývoja a predstavuje fenomén aj v dnešnom slovenskom kontexte. V súčasnosti však mizne architektonické a súčasne historické a kultúrne dedičstvo, ktoré vypovedá o vývoji tohto
územia. Predkladaná monografia predstavuje Vysoké Tatry v takej
podobe, ako ich už dnes nemôžeme zažiť na vlastné oči. Podrobnú
umeleckohistorickú štúdiu dopĺňajú stovky dobových fotografií,
architektonických plánov, máp, ako aj kompletný súpis stavieb,
ktoré boli na území Vysokých Tatier postavené či naprojektované.
Autorom textu je historik umenia a architektúry Maroš Semančík,
ktorému sa podarilo zhromaždiť a spracovať bohatý materiál.
69,00 € | január | 250 x 280 mm | cca 300 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1284-3

Andrea Simitch, Val Warke
Jazyk architektury
Kto chce detailne pochopiť komplikovaný jazyk architektúry, musí
najprv poznať jeho základné stavebné prvky. Kniha ponúka prehľad
základov tohto odvetvia v 26 ľahko pochopiteľných kapitolách.
Nájdete v nej úvod do problematiky, historický vývoj aj základné
charakteristiky väčšiny architektonických slohov. Či už sa na poli
architektúry pohybujete roky, alebo ste študentom, táto kniha je
nenahraditeľnou pomôckou, ktorá nesmie chýbať vo vašej knižnici.
19,95 € | október | Preklad Andrea Poláčková | 203 x 254 mm | 224 strán | mv |
český jazyk | 978-80-7529-034-2
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69,00 €

49,90 €

49,90 €

24,90 €

39,90 €

24,90 €

24,90 €

CZ 79,00 €

CZ 79,00 €

CZ 89,00 €

9,95 €

12,95 €

Hal Foster a kol.
Umění po roce 1900

Modernismus – antimodernismus – postmodernismus
Umenie

Nové vydanie najúplnejších kritických dejín dvadsiateho a začiatku dvadsiateho prvého storočia. Kniha Umění po roce 1900
vyniká nielen svojím obsahom, ale aj podaním témy a udáva
tón na mnoho rokov dopredu. Obsahuje viac než sto kapitol,
každá je zameraná na jednu významnú udalosť – na vytvorenie zásadného diela, vydanie dôležitého textu, otvorenie
významnej výstavy –, do detailov rozoberá všetky rozhodujúce a prelomové okamihy modernizmu a postmodernizmu,
mnohé antimodernistické reakcie, ktoré navrhovali alternatívny pohľad na umenie a svet. Autori na záver formulujú svoje predstavy o umení zajtrajška.
69,00 € | september | Preklad Irena Ellis | 213 x 277 mm | 816 strán | tvp |
český jazyk | 978-80-7391-975-7

69,00 €

79,00 €

69,00 €

69,00 €

69,00 €

39,90 €

55,00 €

49,90 €

24,90 €

24,90 €

24,95 €

59,00 €

82,95 €

69,00 €

34,90 €

CZ 79,00 €

CZ 132,74 €

29,90 €

CZ 119,00 €

CZ 199,00 €

69,00 €

CZ 39,90 €

CZ 11,95 €

11,95 €
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Marnie Foggová (ed.)
Móda

Úžasný příběh fenoménu: historický vývoj, detailní vyobrazení
i príběhy slavných návrhárů
umenie

Táto ambiciózna a fascinujúca kniha sa vydáva po stopách dejín módy vo všetkých častiach sveta. Od
nariasených grécko-rímskych odevov a hodvábnych dvorných šiat čínskej dynastie Tchang k súčasným návrhárom športových odevov až po japonskú street kultúru. Príbeh módy je spracovaný chronologicky a opisuje vývoj módy obdobie za obdobím a trend za trendom. Podrobné časové osi dopĺňajú
historický aj kultúrny kontext. Kniha Móda je tu pre každého, kto miluje veľké večerné šaty, prvotriedne obleky, teší sa z páru krásnych topánok alebo sa jednoducho len rád oblieka.
29,90 € | október | Preklad Runka Žaludová | 170 x 245 mm | 576 strán | tvp |
český jazyk | 978-80-7391-224-6

Dagmar Vorwerk
Sprievodca štýlom modernej ženy
Praktický a prehľadný sprievodca predstavuje zásady štýlového obliekania pre ženy. Poskytuje nápady, rady a kombinácie oblečenia na rôzne príležitosti, od biznis štýlu cez slávnostné chvíle až po oblečenie na prvé rande. Poradí, ako má moderná žena nájsť štýl, ktorý by vyhovoval jej osobnosti, v ktorom by sa cítila a vyzerala dobre, ale tiež ju naučí, ako si môže prispôsobiť či napodobniť štýl iných tak,
aby bol vhodný aj pre ňu. Publikácia ponúka tiež zaujímavé informácie o svetových dizajnéroch
a módnych ikonách.
12,95 € | október | Preklad Gabriela Patkolová | 123 x 180 mm | 232 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1493-9

Maureen Callahan
Champagne Supernovy

Kate Mossová, Marc Jacobs, Alexandr McQueen a renegáti devadesátych
let, kteří přetvořili módu
Na sklonku 90. rokov tri postavy navždy zmenili tvár módy a kultúry: Marc Jacobs, Alexander McQueen a Kate Mossová. Všetci traja mali úžasný talent a každý mal nejakú temnú stránku, ktorá ho
takmer zničila. Spolu predstavovali zlomový moment v móde a popkultúre, ktorý skoncoval so všetkým, čo bolo predtým, a zmenil všetko, čo nasledovalo. Táto trojica sa objavila presne vo chvíli, keď
dlhonohé supermodelky ustúpili heroínovej elegancii a keď grunge vystriedal hair metal. V deväťdesiatych rokoch sa stala hnacou silou kultúry móda a títo traja obrazoborci spolu s ďalšími, ktorí vstúpili do ich obežnej dráhy, vytvorili vizionársku kombináciu umenia, dekadencie a geniality, ktorá
spôsobila nielen úplný obrat v móde, ale aj veľký posun v štýle, obchodovaní a kultúre. Bolo to desaťročie, keď sa alternatíva stala stredným prúdom – a hlavný prúd sa stal multimiliardovým biznisom.
Vo viac ako stovke rozhovorov skúma Maureen Callahanová toto kľúčové obdobie prostredníctvom
života troch ľudí, ktorí sa stali jednak ikonami, no zároveň varovnými príbehmi svojej éry.
14,95 € | november | Preklad Marta El Bournová | 145 x 230 mm |
cca 288 strán + 16 strán obrazová príloha | tvp | český jazyk | 978-80-7529-098-4

34,90 €
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CZ 29,90 €

CZ 34,90 €

11,95 €

12,95€

CZ 26,90 €

Magda Vášáryová
umenie

terapia kultúrou
Súkromné úvahy bez predsudkov o tom, ako odstrániť kultúrnu
zaostalosť. To najlepšie zo slovenskej aj svetovej literatúry, divadla,
filmu, výtvarného umenia a hudby podľa Magdy Vášáryovej.
Matej Bel napísal: „Nevzdelanosť je obluda, ktorá znova a znova vystrkuje
svoje rohy, aj keď jej bola odťatá hlava.“ Tento výber základných kultúrnych
znalostí, či už pôvodom zo Slovenska, alebo zo sveta, je výsostne subjektívny. Magda Vášáryová vybrala sedmoro kníh, básní, diel vážnej hudby,
grafík, fotografií, architektonických diel, ktoré považuje pre inteligentného
obyvateľa našej krajiny za kľúčové. Môžeme s týmto výberom súhlasiť, alebo proti nemu protestovať a vytvoriť si vlastné vademecum.
9,95 € | október | 110 x 185 mm | cca 144 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1453-3

Roderick Cave, Sara Ayad
Knihy

Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky
Zdá sa, že príchod elektronických kníh predstavoval pre knižný svet významný zlom. V skutočnosti však bolo
zbavovanie sa starých a prijímanie nových technológií súčasťou dejín už od egyptských čias. Súčasnosť je
pre knihy, ako ich poznáme, celkom kritická a táto publikácia rozpráva ich príbeh od úplného začiatku. Publikácia Knihy mapuje 5 000 rokov ľudskej snahy o odovzdávanie myšlienok a vedomostí, a obsahuje vyše 300
ilustračných fotografií najvzácnejších artefaktov, aké sa nachádzajú vo svetových zbierkach.
29,90 € | september | Preklad Vladimír Golombek | 201 x 253 mm | 288 strán | tvp |
český jazyk | 978-80-7529-021-2

14,95 €

14,95 €

14,95 €

29,90 €

14,95 €

CZ 27,90 €

9

Mat Snow
U2 Revoluce
h u d b a / TV

Kniha U2 Revoluce pokrýva takmer 40-ročnú históriu kapely, ktorá patrí medzi najpopulárnejšie rockové skupiny na
svete. Ide o prvú ucelenú obrazovú monografiu U2 s viac ako 200 fotografiami. Autor opisuje dráhu U2 od počiatku, kedy sa jej členovia prvýkrát zišli ako tínedžeri v kuchyni u Larryho Mullena, cez debutový album Boy
a platne z osemdesiatych rokov a pokračuje koncertnými šnúrami a benefičnými humanitárnymi akciami deväťdesiatych rokov, vstupom do Rokenrolovej siene slávy v roku 2005 a ďalšími akciami prvého desaťročia 21. storočia.
29,90 € | august | Preklad Michael Talián | 235 x 275 mm | 240 strán | tvp | český jazyk | 978-80-7391-996-2

Jessica Fellowes
Panství DownTon
Kniha o seriálovom panstve Downton dokonalo vykresľuje svet elegancie i dekadencie, povinností aj poslušnosti, svet romantiky a rivality. Kniha plná zaujímavých historických detailov zavedie priaznivcov seriálu Panstvo
Downton priamo do víru doby. Tajomný dom uprostred veľkého a nádherného parku pôsobí dojmom nespochybniteľnej istoty, až sa zdá, že spôsob života, ktorý načrtáva, by mal trvať ďalších tisíc rokov... ale nebude.
19,95 € | november | Preklad Petr Stránsky | 192 x 232 mm | 304 strán | tvp | český jazyk | 978-80-7529-048-9

Steve Tribe
Sherlock

Príbehy zo zákulisia seriálu
Kniha pre fanúšikov obľúbeného televízneho seriálu prináša príbehy o Sherlockovi, ako ste ich
doteraz nepoznali. Odomyká tajomstvá prípadov prostredníctvom hercov, členov štábu
a vďaka archívom produkčného tímu. Odhaľuje, ako sa obyčajné miesta premenili na „obrovskú stoku“ zločineckého Londýna a kto sú umelci a dizajnéri, ktorí ju zrealizovali.
12,95 €
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19,95 € | november | Preklad Zuzana Kamenská | 190 x 245 mm | 320 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1486-1

29,90 €

29,90 €

14,95 €

12,95 €

CZ 14,95 €

CZ 24,90 €

CZ 27,90 €

16,95 €

CZ 29,90 €

CZ 16,95 €

CZ 27,90 €

19,95 €

CZ 14,95 €

CZ 16,95 €

CZ 16,95 €

CZ 16,95 €

CZ 16,95 €

CZ 16,95 €

erb

Stanislav Dančiak
h u d b a / TV

Horná Dolná
Sprievodca najvynikajúcejšou dedinou na svete
Boli ste už v Hornej Dolnej? Nie? Tak to máte čo doháňať!
Také niečo ste ešte nezažili!
Kniha nielen pre divákov momentálne najúspešnejšieho
televízneho seriálu na Slovensku, ktorého prvá séria má
najvyššiu sledovanosť za rok 2015. Publikácia je dobrodružným výletom do sveta hrdinov tohto komediálneho seriálu. Nájdete v nej najvýznamnejšie udalosti z histórie obce, množstvo pravdivých aj fiktívnych správičiek
o Hornej Dolnej a jej obyvateľoch, rozhovory s nimi, ale aj
recepty, názory, životné pravdy i množstvo exkluzívnych
informácií, ktoré sa do seriálu nedostali.
9,95 € | október | 195 x 252 mm | 96 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1434-2

Rozmarná
léta
Jiří Menzel

14,95 €

CZ 29,90 €

CZ 19,95 €

14,95 €

12,95 €

9,95 €
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Zora Mintalová Zubercová

tradície
na slovensku
Rodinné aj výročné
sviatky a zvyky

Zora Mintalová Zubercová
Tradície na Slovensku
Rodinné aj výročné sviatky a zvyky

Kniha Tradície na Slovensku je zaujímavým čítaním pre celú rodinu o pôvode, vývoji a význame našich
bohatých tradícií. V prvej časti ponúka pútavé informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa,
svadbe i o úmrtí, o pôvode zvykov a obradov aj o tom, čo sa z nich v priebehu storočí zachovalo. Druhá
časť knihy prechádza štyrmi ročnými obdobiami a oboznamuje s výročnými zvykmi a obradmi. Súčasťou knihy je receptár s tradičnými jedlami, ale aj mnoho piesní, riekaniek a pranostík. Autorkou knihy je
slovenská etnografka Zora Mintalová Zubercová. Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli knihy Vianoce na
Slovensku a Pečieme na Vianoce.

Obálku pripravujeme
14,95 € | november | 165 x 235 mm | cca 200 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1482-3

Juraj Hradský
Odsúdený č. 3359
Štefan Kiripolský

Svedectvo Štefana Kiripolského – bývalého reportéra rádia Slobodná Európa a politického väzňa
o praktikách totalitného režimu v ČSSR v 50. až 80. rokoch 20. storočia. V roku 1954 sa emigrant Kiripolský stal obeťou politického únosu: KGB a ŠtB ho z Viedne uniesli späť do Československa. Nasledujúcich
15 rokov prežil v šiestich väzniciach a tomuto obdobiu venoval najväčšiu časť svojho rozprávania. Jeho
súčasťou sú aj spomienky na prominentných spoluväzňov – generála Antona Rašlu, Gustáva Husáka či
biskupa Pavla Gojdiča. Hoci bol Štefan Kiripolský po roku 1989 rehabilitovaný, svoj príbeh sa až do konca života neodvážil zverejniť. Doslov napísal Anton Srholec.

12,95 € | november | 130 x 210 mm | cca 120 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1430-4

Eduard Nižňanský
Na lodi Pentcho za slobodou
z Bratislavy do Palestíny
Kniha vtiahne čitateľov do fascinujúceho príbehu z obdobia druhej svetovej vojny. Opisuje putovanie
parníka Pentcho, no najmä osudy ľudí, ktorí sa ocitli na jeho palube. Rozprávanie sa začína v máji 1940,
keď loď vyplávala z bratislavského prístavu a za novým životom sa na nej vydalo 500 Židov. Na malom
priestore v zlých podmienkach sa ocitli ľudia z rôznych sociálnych vrstiev, rôzneho veku a s odlišnou
motiváciou opustiť Európu. Cesta mala trvať niekoľko týždňov, no putovanie sa pre väčšinu stroskotancov skončilo až v roku 1944, keď ich previezli do Palestíny. Kniha spája príbehy ľudí do pestrej mozaiky
doplnenej jedinečným obrazovým materiálom vrátane dobových fotografií či osobnej korešpondencie
a zápiskov vysťahovalcov. Profesor Eduard Nižňanský je slovenský historik a vysokoškolský pedagóg.
Zaoberá sa 20. storočím a skúma najmä extrémne režimy. Zaoberá sa témami ako nacizmus a holokaust
a je autorom viacerých publikácií.
16,95 € | január | 165 x 235 mm | cca 288 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1288-1

16,95 €
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16,95 €

CZ 12,95 €

49,90 €

29,90 €

24,90 €

14,95 €
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Tünde Lengyelová
Život na šľachtickom dvore
Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas

Po nešťastnej bitke pri Moháči v roku 1526 sa krajina stala vojnovým teritóriom, po ktorom sa preháňali rôzne vojská. Ale aj v týchto ťažkých časoch ľudia túžili po krásnych šatách, po dobrom jedle,
zábave, chceli mať pekne a pohodlne zariadené domovy, chceli cestovať, vzdelávať sa a dopriať si
niečo viac, než len sivú každodennosť. Kniha podáva obraz o tom, ako žili príslušníci najvyšších
spoločenských vrstiev. Prináša odpovede na otázky, aký mali denný rozvrh, ako to bolo s hygienou,
čo sa dostávalo na stôl, čo si obliekali a aké boli ich možnosti trávenia voľného času, ale aj aké
zvieratá chovali. Historička Tünde Lengyelová má dar pútavo vyrozprávať čitateľom to, čo objavila
v archívoch a múzeách pri štúdiu historických dokumentov. Je autorkou viacerých kníh.
14,95 € | december | 165 x 235 mm | cca 250 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1287-4

Jozef Hajko
Hoď do mňa kameňom
Spolužitie s Rómami na Slovensku

Azda nič lepšie nevystihuje vzťah Rómov a Slovákov než biblická parafráza, ktorá naznačuje, že za
súčasnú neradostnú situáciu nesú zodpovednosť obe strany. Publicista Jozef Hajko sa vo svojej
tretej knihe venovanej citlivým spoločenským témam (Odsúdení na dohodu, 2011 – spolužitie Maďarov a Slovákov; Nezrelá republika, 2009 – SNP a Slovenský štát) snaží vniesť svetlo do problematiky, ktorá vyvoláva asi najextrémnejšie reakcie v spoločnosti. Sumarizuje dejiny Rómov a ich život
na území Slovenska od Uhorska až po súčasnosť, charakterizuje politiky jednotlivých režimov
a prichádza k záveru, že hoci tu Rómovia žijú už vyše pol tisícročia, Slováci a Rómovia sa navzájom
nepoznajú.
14,95 € | november | 165 x 235 mm | cca 250 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1437-3

Rudolf Belan
Zväzáci
1945 – 1970

Po skončení 2. svetovej vojny sa mnohí mladí ľudia dobrovoľne angažovali v sociálne orientovaných mládežníckych organizáciách. Čo ich k tomu viedlo? A prečo sa nadchli práve pre socializmus? Historici o tomto období zatiaľ mlčia, a tak sa môžeme oprieť len o osobné svedectvá ľudí,
ktorí sa o svojej minulosti nehanbia hovoriť. Bývalý vrcholový funkcionár mládežníckeho a pionierskeho hnutia Rudolf Belan zachytáva vo svojich pamätiach kľúčové udalosti dejín Československého hnutia mládeže v rokoch 1945 – 1970. Spomína na svoje prvotné nadšenie, ale aj stratu ideálov
a sklamanie z represálií v 50. rokoch či okupáciu Československa v auguste 1968. Autor si nenárokuje na úplnosť ani objektívnosť hodnotenia daného obdobia.

12,95 € | november | 165 x 235 mm | cca 368 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1432-8

CZ 17,95 €

CZ 12,95 €

27,90 €

CZ 19,95 €

CZ 24,90 €

CZ 24,90 €
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Martin Redfern
Zem

50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať
Vo vzdialenosti, akú mnohí z nás každodenne prekonajú cestou do práce, sa nachádza
miesto, ktoré nikto nikdy nenavštívil, s teplotnými a tlakovými podmienkami, aké si vieme len sotva predstaviť. Prečo je zemské jadro horúce? A prečo by bez oceánov neexistovali kontinenty? Nad týmito aj ďalšími otázkami týkajúcimi sa modrej planéty sa zamýšľa spisovateľ a vyštudovaný geológ Martin Redfern. Objasňuje, ako Zem vznikla a aký
bude jej pravdepodobný osud vzhľadom na aktuálne demografické a ekosystémové
trendy. Vysvetľuje základné prírodné procesy, čo sú klimatické pásma, morské a vzdušné
prúdy, ako prebieha tektonický pohyb zemských dosiek.

12,95 € | november | Preklad Jana Ciceková | 170 x 200 mm | 208 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1472-4

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €

9,95 €

14,95 €

16,56 €
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9,95 €

9,95 €

14,95 €

14,95 €

9,95 €

9,95 €

14,95 €

16,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

9,95 €

12,95 €
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Steven Weinberg
Ako vysvetliť svet
Objav vedeckého myslenia

Kniha Ako vysvetliť svet je fascinujúcou správou o tom, ako dejiny fyziky a astronómie ovplyvnili
naše uvažovanie a vývoj ľudstva. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven Weinberg sprevádza čitateľov od antického Milétu cez stredoveký Oxford a katedrálnu školu v Chartres až po najnovšie
výskumy v CERN-e. Ukazuje, že antickí a stredovekí bádatelia nielenže nevedeli o svete to, čo vieme dnes, ale ani nechápali, čo znamená svetu rozumieť, alebo ako toto pochopenie dosiahnuť.
Weinberg skúma historické zápasy i spoluprácu fyziky so súperiacimi oblasťami – náboženstvom,
technikou, poéziou, matematikou a filozofiou. Publikácia sprostredkúva pohľad súčasného vedca
na prácu svojich predchodcov a objasňuje, akú dlhú a náročnú cestu prešla fyzika, kým sa stala
vedou, ako ju poznáme dnes.
16,95 € | november | Preklad Juraj Šebesta | 145 x 230 mm | cca 452 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1491-5

Martin J. Blaser
Miznúce mikróby

Ako súvisí nadmerné používanie antibiotík s nárastom novodobých epidémií
Prečo sú dnes oveľa častejšie alergie a ochorenia ako astma, ušné infekcie, reflux, cukrovka, metabolické poruchy či nadváha? Martin Blaser ich nazýva novodobými epidémiami a na základe svojho dlhoročného vedeckého výskumu tvrdí, že je to prirodzený dôsledok nadmerného používania
antibiotík. V našich telách žili baktérie tisíce rokov v mierumilovnej symbióze s našimi vlastnými
bunkami. Rovnováhu však narušilo časté používanie antibiotík a napríklad aj čoraz častejšie pôrody cisárskym rezom. V knihe Miznúce mikróby sa doktor Martin Blaser vracia do obdobia objavenia
antibiotík a postupne zaznamenáva nadmerné používanie týchto zdanlivo zázračných liekov. Opisuje, aké stopy zanechávajú v našom organizme a ako prispievajú k nárastu novodobých epidémií.
Oboznámi nás so svojím výskumom, z ktorého vychádza jeho teória, a poskytne nám usmernenie,
ako sa vyvarovať katastrofálnym zdravotným problémom v budúcnosti.
12,95 € | október | Preklad Marína Polonská | 135 x 205 mm | cca 312 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1359-8

Atul Gawande
Smrteľnosť

Medicína a na čom nakoniec záleží
Moderná medicína si na svoje konto pripisuje jeden triumf za druhým – vie si poradiť s väčšinou
úrazov a ochorení, ktoré by sa v minulosti skončili tragicky. Keď však príde na veci neodvratné –
starnutie a smrť –, robí pravý opak toho, čo by mala. Lekári, ktorí nevedia, ako reagovať na strach
pacientov zo smrti, sa uchyľujú k falošným nádejam a liečia ich za každú cenu, aj keď im život už
nezachránia ani neskvalitnia. A to všetko s plnou podporou rodiny. Chirurg Atul Gawande na príklade pôsobivých príbehov svojich pacientov a rodinných príslušníkov ukazuje, aké utrpenie plodí
táto situácia. Ponúka však aj návod, ako ju zmeniť a ako nikdy nepustiť zo zreteľa, na čom ľuďom
skutočne záleží. Pútavá, úprimná a ľudsky citlivá kniha ukazuje, že najvyšším cieľom nie je dobrá
smrť, ale dobrý život – až do samého konca.
12,95 € | november | Preklad Janka Jurečková | 130 x 210 mm | cca 304 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1471-7

CZ 29,90 €

14,95 €

12,95 €

19,95 €

19,95 €
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Boris Filan
b e le tri a

Rozhovor s tigrom
„Spomínam si, ako som v detstve volal otcovi, aby ma odniekadiaľ
odviezol. Ale keď pre mňa prišiel, bolo mi to ľúto, lebo sa mi tam
začalo páčiť.“
Boris Filan hovorí, že mesto je jeho les. V novej cestopisnej knihe nám ponúka hneď niekoľko svojich lesov. Vracia sa na známe miesta, objavuje nové.
O Benátkach koluje viac zaručených správ a legiend ako o ktoromkoľvek
inom meste. Treba ich vidieť, a nielen raz. Ľubľana je veľmi sympatické
mesto, do ktorého by ste aj išli, ale keď nemusíte, nejdete. Stojí však za
to, dať mu šancu. Terst je mesto kávy! Nie iba preto, že sa v Terste vypije
v priemere dvakrát toľko kávičiek ako inde v Taliansku. Pred odchodom
do Moskvy bol jasný plán – ruský cirkus, ruský hokej a diamantový poklad
v Kremli. A to stále nie je všetko. Čaká vás aj Berlín a Dublin.
14,95 € | november | 145 x 230 mm | 272 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1429-8

11,95 €
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14,95 €

11,95 €

9,95 €

9,92 €

9,95 €

9,95 €

11,95 €

9,95 €

Peter Breiner
b e le tri a

Iný glóbus nemáte?
Výber z publicistiky
© Gulnara Samoilova

„Na to, aby sa človek mohol s čistým svedomím vysmievať
z nešvárov, potrebuje dve základné veci – humor a charakter.
Peter má oboje.“ (z doslovu Jána Štrassera)
Iný glóbus nemáte? je výber najlepších fejtónov skladateľa, aranžéra,
klaviristu a dirigenta Petra Breinera. Ako hudobníka ho pozná celý
svet, ako publicistu ho pozná Slovensko z jeho pravidelných stĺpčekov v rôznych periodikách. Od roku 1992 žije mimo Slovenska, no
nech je kdekoľvek a s kýmkoľvek, vždy hovorí o veciach otvorene.
Kto má rád iróniu a svojský humor Petra Breinera, ten si túto knihu
určite vychutná.
11,95 € | september | 130 x 210 mm | 232 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1358-1

Rudolf Sloboda
Jeseň, Rozum
Rozum, Jeseň, Krv, Láska... všetky tieto a aj ostatné romány Rudolfa Slobodu či zbierky poviedok si zaslúžia byť
dostupné pre nových čitateľov v novej originálnej grafickej úprave Borisa Meluša. Radosť vydávať, radosť čítať.
12,95 € | november | 125 x 210 mm | 312 a 304 strán | tvp | slovenský jazyk

978-80-556-1462-5

978-80-556-1461-8

12,95 €

12,95 €

12,95 €

12,95 €
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Juraj Červenák
b e le tri a

Ohnivé znamenie
© Marián Garai

„Slovenská detektívka je vzácnejšia ako biely nosorožec a ak má
literárne ambície, patrí rovno do Guinnessovej knihy rekordov.
Červenák nám navyše objavil historickú detektívku.“
Kornel Földvári, magazín Čo čítať
Nález ľudských ostatkov v podunajských lesoch privedie Barbariča na stopu bezohľadných lupičov a priekupníkov s otrokmi. Notár si musí zavolať na pomoc Steina a Jaroša. Spolu
putujú do Prešporka, ktorý sa po páde Budína stal hlavným
mestom Uhorska. Zdanlivo jednoduchý prípad sa rýchlo
skomplikuje. Vyšetrovatelia musia zistiť, ako únosy mladých
žien súvisia s odvekým súperením mešťanov s hradnou
šľachtou, tajomnou samovraždou bývalého richtára a hlavne vyčíňaním prízraku, ktorého obete nachádzajú s ohavnými popáleninami. Posledné, čo Prešporok v predvečer volieb
a veľkého výročného jarmoku potrebuje, je rozsiahle vražedné
sprisahanie... V treťom románe z cyklu historických detektívok
Juraja Červenáka ožíva dobová Bratislava. V napínavom príbehu sa splietajú strašidelné povesti s historickými súvislosťami
a pôsobivo vykreslenou atmosférou mesta a jeho okolia.
11,95 € | september | 130 x 210 mm | 360 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1455-7

9,95 €
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11,95 €

12,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

Tamara Tainová
Milujem, koho chcem
b e le tri a

Po piatich rokoch prichádza voľné pokračovanie príbehu To prejde, ktorý si získal mnoho priaznivcov. On
je novinár, ona je psychologička. On je gej, ona si nesie ťažkú traumu z detstva. Spája ich hlboké priateľstvo, spoločný pes a spoločný byt. A ešte rovnaká túžba po láske. No zatiaľ čo Boris sa lieči zo svojho
ďalšieho rozchodu krátkodobými známosťami, jeho priateľka Sofi ako keby úplne rezignovala na lásku.
A potom sa svet odrazu zatrasie v základoch. Sofiina matka ťažko ochorie a Borisov otec sa stratí kdesi
uprostred preľudneného Mexika. Podarí sa obom mladým ľuďom prekonať nečakané rany osudu a nájsť
nakoniec to, po čom obaja tak veľmi túžia?
9,95 € | október | 125 x 207 mm | 272 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1450-2

11,95 €

9,95 €

9,95 €

11,95 €

11,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

11,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

11,95 €

9,95 €

9,95 €

11,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

14,95 €

12,95 €

11,95 €

12,95 €

9,95 €

11,95 €

7,95 mv
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Dušan Dušek
Ponožky pred odletom
b e le tri a

Pamäť má veľa čakární. Dá sa do nich nakuknúť, zalistovať v živote, prepašovať zopár historiek a spomienok
– z hlavy na papier. Písanie je jediný dovolený spôsob kradnutia: človek okráda sám seba. Pamäť je vývojka.
Písanie je ustaľovač. A zrazu sú pred nami fotografie spomienok. Dušan Dušek aj v tejto knižke kradne zo života. No nielen sebe, kradne všade, kde sa dá, zapisuje si za uši každú dobrú vetu, ktorú začuje. Ponúka nám
svoj obdiv k hovorovému jazyku, k viere, že to najlepšie vždy zaznie v rozhovoroch ľudí. Neskôr tieto vety
votkáva do príbehov, pomocou ktorých mapuje svoje dôverne známe prostredia: Piešťany, Bratislavu, Šaštín.
Navlieka ich na nitky ako koráliky, ktoré sa pri čítaní môžu zmeniť napríklad na lastovičky, usadené v jeseni
na elektrických drôtoch pred cestou do teplých krajín, alebo aspoň na ponožky, sušiace sa vo vetre, prichytené štipcami o šnúru, ktoré sa takisto chystajú odletieť.
9,95 € | október | 110 x 185 mm | 120 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1431-1
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Veronika Šikulová
Petrichor
Téma je stará ako ľudstvo samo – láska a hneď za tým nevera... Hrdinovia románu sú strašne kladní a strašne
mŕtvi. Veronika Šikulová hovorí o udalostiach, ktoré sa udiali pred rokmi, a do ktorých nechtiac ako dieťa
nazrela a zasiahla, a to, čo sa stalo, sa pokúša dať do súvislostí. Malé dievča stratené vo svete dospelých,
ktorému rozumie po svojom, alebo našťastie nerozumie... Až po rokoch, keď sú jej hrdinovia mŕtvi, s hrôzou
sebe vlastnou zistí, že „vstúpila do deja“ a ovplyvnila svoj aj ich životy. Napokon sa všetko zle skončí. Autorka
miluje prirovnania. Rada rozpráva. A gól, uštedrený tentokrát do vlastnej bránky, zrovnoprávňuje s tými,
ktoré dala súperovi. Gól je gól, a keď je gól dobrý, nevadí, že ho dala sama sebe. To platí v prenesenom slova
zmysle aj o spôsobe jej prehovoru.
11,95 € | december | 130 x 210 mm | cca 200 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1448-9
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Peter Pišťanek 1960 – 2015

12,95 €
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Fero Rajec
Miriam

Vanda Rozenbergová
Slobodu bažantom
Slobodu bažantom, slobodu tulákom, ženám, deťom, psom. Aj taký
by mohol byť názov zbierky poviedok Vandy Rozenbergovej. Jej literárny hlas je jedinečný, svieži, so
zmyslom pre detail i pre absurdno.
Vandine príbehy sú jemné ako vôňa
čistoty a silné ako zárezy nožom,
napísané ľahkou, no nekompromisnou rukou, s humorom, ktorý imponuje. Hrdinovia predkladaných próz
neobedujú s prestieraním a kávu
pijú bez podšálky. Autorka vie, že
nadobudnuté jazvy sú silnejšie ako
pôvodná nepoškodená koža.

11,95 € | september | 130 x 210 mm | 192 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1458-8

b e le tri a

Miriam Grossmanová nemala ľahký
život. Počas Slovenského štátu prišla o svojich najbližších, ktorým sa už
nepodarilo odísť do Palestíny. Jej
spomienky sa spájajú s rodným domom a so susedmi, ktorí jej zachránili život. Spomienky si nechávala
pre seba, nechcela nimi priťažiť synovi. Až na sklonku života sa rozhodla svoj príbeh nahovoriť do diktafónu a zanechať ich synovi,
ktorého pre emigráciu vyše dvadsať
rokov nevidela.

11,95 € | november | 130 x 210 mm | 200 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1454-0
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Dominik Dán
b e le tri a

Krv nie je voda
Nový román najpredávanejšieho slovenského krimi autora!

Žiadne obdobie v Krauzovej krátkej detektívnej praxi
nebolo také ťažké ako rok 1992. Bezpečnostní analytici
tvrdili, že to spôsobila neuvážená porevolučná totálna
amnestia, ktorá vyprázdnila väznice a presýtila ulice násilím. Krauz a jeho kolegovia z oddelenia vrážd sa v tom
čase bezpečnostnými analýzami nezaoberali, pre nich
bolo dôležité, že majú čo robiť, tak robili. V marci chytili
Ondreja – Beštiu a dokazovanie viny a zadovažovanie
dôkazov proti zatiaľ najplodnejšiemu sériovému vrahovi v dejinách slovenskej kriminalistiky trvalo mesiace.
Nečudo, že na pozadí tvrdých spoločenských zmien bol
celkom nenápadne spáchaný posledný federálny zločin, ktorý mohlo oddelenie vrážd v Našom Meste legálne vyšetrovať – potom sa už slovenskí a českí policajti
hrali každý na svojom piesočku. Odohral sa tak nenápadne, že skoro zapadol prachom, no hoci nebol nijako
beštiálny, ani príliš zložitý, aj tak by bola škoda nespomenúť ho, lebo bol pekný – ak sa dá niečo podobné
povedať o upálení mladej ženy a jej dieťaťa.
12,95 € | december | 130 x 210 mm | cca 304 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1433-5
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b e le tri a

MÁTE VŠETKY knihy DOMINIKA DÁNA?
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Camilla Läckberg
Anjeličkárka
b e le tri a

Camilla Läckberg je jednou z najúspešnejších švédskych autoriek vo svojom žánri. Anjeličkárka, detektívka
z románového cyklu o Patrikovi Hedströmovi, je jej najpredávanejšou knihou. Na Veľkú noc roku 1974 na
ostrove Valö pri Fjällbacke došlo k tragédii: bez stopy zmizla rodina. V jedálni zostal slávnostne prestretý
stôl, no všetci okrem ročnej dcérky Ebby sa stratili. O niekoľko rokov neskôr sa Ebba vracia na ostrov, do
priestorov bývalého detského tábora, kde jej otec viedol internátnu školu. Spolu s manželom chcú budovu opraviť a otvoriť si v nej penzión. Len čo sa však pustia do renovácie, dom niekto podpáli. A keď v jedálni vyhádžu starú podlahu, pod parketami nájdu zaschnutú krv. Zdá sa, že tiene zla z minulosti teraz dopadajú na nich.
12,95 € | október | Preklad Mária Bratová | 130 x 210 mm | 368 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1194-5
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Kathy Reichs
Smutný pondelok
Doktorka Temperance Brennanová, forenzná antropologička známa aj zo seriálu Kosti, má nový prípad.
V pivnici pod pizzeriou v starom nájomnom dome v Montreale sa našli ostatky troch mladých žien. Polícia
podľa starožitných gombíkov usúdila, že telá pred vyše sto rokmi pochovali v neoznačenom hrobe. Tempe
Brennanová má iný názor. Nebude ľahké dokázať, že nejde o archeologický nález, ale o obete násilia spáchaného v nedávnej minulosti. Brennanová je odhodlaná vyniesť pravdu na svetlo. Zistí, že dom kedysi
patril montrealskému mafiánovi a neskôr si niektoré izby prenajímali podivné indivíduá. Rozbor kostí
a svedectvo sestry bývalej nájomníčky ju nasmerujú k nevyriešeným prípadom nezvestných dievčat
a k únosom páchaným psychopatickými dvojicami.
11,95 € | november | Preklad Patrik Roľko | 130 x 210 mm | 344 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1382-6

BESTSELLER PRODUCENTKY SERIÁLU KOSTI

KATHY

Forenzná antropologička Temperance Brennanová pomáha svojim
guatemalským kolegom identifikovať ľudské pozostatky masakru,
ktorý sa odohral pred dvadsiatimi rokmi. Keď ju miestny detektív
požiada o pomoc s určením totožnosti zvyškov ľudského tela nájdených
v septiku a vyšetrovaným zmiznutia štyroch dievčat, Tempe ochotne
súhlasí. Ide o vyčíňanie sériového vraha, alebo súvisí osud nezvestných
mladých žien s krvavým porušením ľudských práv, ktoré malo zostať
zabudnuté? Pátranie privedie Brennanovú až k tajomstvám ľudí,
čo sa v túžbe po moci a po peniazoch neštítia ničoho.

„S Reichsovej knihami prebdiete celú noc.“
Entertainment Weekly

Vo Vydavateľstve SLOVART vyšlo:

ISBN 978-80-556-0797-9

KATHY REICHS | OSUDNÁ CESTA

Kathy Reichs (1950, Chicago) je forenzná
antropologička, certifikovaná Americkou radou
súdnej antropológie. Bola členkou správnej rady
a viceprezidentkou Americkej akadémie forenzných
vied, v súčasnosti pôsobí v Poradnom výbore
sekcie Národných policajných služieb Kráľovskej
kanadskej jazdnej polície. Je profesorkou na
katedre antropológie Severokarolínskej univerzity
v Charlotte. Titul PhD. získala na Severozápadnej
univerzite v Chicagu, čestný doktorát na Univerzite
Concordia v Montreale. Preslávila sa románom
Déjà Dead (1997), ktorý sa stal bestsellerom
New York Times a získal Ellisovu cenu za najlepší
debut. Ústredná postava, forenzná antropologička
Temperance Brennanová, vystupuje ako autorkino
alter ego aj v ďalších jej dielach: Death du Jour
(Nevinné obete, 2002), Deadly Décisions (Smrtiace
rozhodnutie, 2003), Fatal Voyage (Osudná cesta,
SLOVART 2012), Bare Bones (2003), Monday
Mourning (2005), Cross Bones (2005), Break No Bones
(2006), Bones to Ashes (2007), Devil Bones (2008),
206 Bones (2009), Spider Bones (2011), Flash and
Bones (2011), Bones Are Forever (2012). V trileroch
z prostredia forenzných vied sa opiera o vlastné
skúsenosti; spolupracovala s úradom hlavného
súdneho lekára štátu Severná Karolína a dnes
pôsobí aj v Laboratoire de Sciences Judiciaires et de
Médecine Légale v kanadskom Québecu. Zúčastnila
sa na vyšetrovaní genocídy v Rwande, o svojich
zisteniach vypovedala pred Medzinárodným
trestným tribunálom OSN a pomáhala pri exhumácii
masového hrobu v Guatemale. Počas pôsobenia
na Spojenom veliteľstve pre evidenciu zajatých
a nezvestných vojakov (JPAC) spolupracovala
pri identifikácii obetí druhej svetovej vojny,
vojnových konfliktov v Kórei a Juhovýchodnej
Ázii. Je producentkou úspešného seriálu Kosti,
inšpirovaného jej knižnými príbehmi i skúsenosťami,
a spoluautorkou sci-fi série pre mládež Virals (Viróza,
SLOVART 2013).

REICHS

Pred nami sa rozprestierala mapa Guatemaly.
Galiano zapichol prst do juhovýchodného kvadrantu.
„Číslo jeden. Claudia de la Aldová. Tu bývala.“
Zo škatuľky položenej na nástenke vytriasol špendlík
s červenou hlavičkou a zapichol ho do mapy. Vedľa
neho zapichol ďalší špendlík, so žltou hlavičkou.
„De la Aldová mala osemnásť rokov. Žiadny záznam
v policajnom registri, žiadne drogy, profil utečenky
na ňu nesedí. Veľa času trávila s postihnutými deťmi
a pomáhala vo farnosti. Vlani štrnásteho júla odišla
z domu do práce a odvtedy ju už nikto nevidel.“

PRÍDEM
ŤA ZABIŤ

Návrh obálky Dodo Dobrík
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Paula Hawkins
b e le tri a

Dievča vo vlaku
© Paula Hawkins

Bestseller roka 2015! Viac ako 4 milióny predaných výtlačkov
za rok! Paula Hawkins je podľa časopisu Glamour autorkou roka
2015. Na motívy knihy vzniká rovnomenný film.
Rachel každé ráno cestuje tým istým vlakom do Londýna. Vie, že pri
jednom návestidle spoj vždy zastaví a že si chvíľu môže prezerať domy
s malými záhradkami. Dokonca má pocit, akoby obyvateľov jedného
z nich už poznala. Volá ich Jess a Jason a ich život sa jej zdá dokonalý.
Škoda, že ona nemala toľko šťastia. Rachelino manželstvo sa rozpadlo,
nedávno prišla o prácu, býva v podnájme a každý deň predstiera, že
chodí do roboty. Potom však uvidí niečo šokujúce – oznam v novinách, že „Jess“, pani dokonalá, je nezvestná – a odrazu sa všetko zmení.
Rachel má konečne šancu stať sa súčasťou života, ktorý pozorovala len
z diaľky, a ukázať, že je oveľa viac, ako iba dievča vo vlaku.
11,95 € | september | Preklad Patrick Frank | 130 x 210 mm | 320 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1490-8
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Umberto Eco
Nulté číslo
b e le tri a

Najnovší román autora bestsellerov Meno ruže a Pražský cintorín je provokatívnym rozprávaním (aj)
o 21. storočí. Pri čítaní tejto knihy platí: čím bizarnejšie sú denné správy, tým lepšie vidieť, kde to vlastne žijeme. Miláno 6. jún 1992. Niekto sa vlámal do bytu novinára Colonnu. Páchateľ nepochybne hľadal disketu
s tajnými informáciami, no nenašiel ju. Colonna nie je nijaký zelenáč a háklivý materiál ukryl na miesto, ktoré
považuje za bezpečné. Bezpečné, lenže dokedy? Je možné, že mu niekto ide po krku, lebo tak ako mnohí iní,
aj on hrá dvojakú hru: zostavuje nulté číslo novín, ktoré majú namiesto serióznych článkov publikovať fámy
o dobrej spoločnosti.
12,95 € | september | Preklad Stanislav Vallo | 130 x 210 mm | 184 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1355-0
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Per
Petterson
Odmietam

Román bol roku 2009 nominovaný
na Cenu Severskej rady za literatúru
SVETOVÁ PRÓZA
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Guram Odišarija
Prezidentov kocúr
b e le tri a

Guram Odišarija je abcházsky básnik, prozaik, dramatik, novinár a konfliktológ. V románe Prezidentov kocúr
spomína na rodné exotické prímorské mesto Suchumi a jeho ešte exotickejších obyvateľov, na more, čo pení ako
pohár šampanského. Ústrednou postavou autorových spomienok (a spomienok mnohých iných ľudí) je Michail
Temurovič Bgažba, ktorý sa už počas života stal legendou a súčasťou mestského folklóru – netypický stranícky
funkcionár, pôvodne vedec genetik, ktorý rád žil a šíril radosť a klamstvu dal hlboký etický rozmer. Tento človek
sa odrazu ocitol uprostred vojnového besnenia. Na pohrebe Michaila Temuroviča sa zúčastnila aj jeho priateľka
Zinaida Nikolajevna a v rukách niesla ryšavého kocúra, vnuka prezidentovho kocúra, ktorého Michail Temurovič
našiel v kríkoch a dal jej ho so slovami, že je liečivý a že mu ho osobne daroval americký prezident.
12,95 € | november | Preklad Ivana Kupková | 130 x 210 mm | cca 240 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1335-2

Sjón
Máni Steinn. Chlapec, ktorý nebol
Sjón je umelecké meno islandského básnika, spisovateľa a textára. Jeho diela boli preložené do vyše 25 jazykov, preslávil sa aj spoluprácou so speváčkou Björk. Koncom roka 1918 prežíva Island turbulentné obdobie:
vybuchne sopka Katla, v meste vypukne epidémia španielskej chrípky a krajina sa pripravuje na vyhlásenie
nezávislosti od Dánska. Na tomto historickom pozadí sa odvíja príbeh o šestnásťročnom chlapcovi Mánim
Steinnovi. Stredobodom jeho života sú filmy. Chodí do kina tak často, ako sa len dá, aj niekoľkokrát na to isté
predstavenie. Filmy sú preňho útočiskom aj útechou, cez ne spoznáva ľudí aj okolie. Svet filmov sa napokon
začne prelínať s jeho vlastným životom. Chlapec, ktorý stojí na okraji spoločnosti, je napokon aj v reálnom
živote viac pozorovateľom než účastníkom.
12,95 € | január | Preklad Zuzana Stankovitsová | 130 x 210 mm | cca 260 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1380-2
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Alessandro Baricco
Smith & Wesson
b e le tri a

Baricco už viac ráz potvrdil, že je nielen majstrom románu, ale aj dialógov. Aj vo svojom najnovšom diele pripomína, že umelecká forma je najmä umeleckou fikciou a opisuje aj to, čo nie je pravdepodobné. Dvaja muži
s menami slávnych výrobcov zbraní sa iba pretĺkajú životom. Jeden sa živí svojráznou predpoveďou počasia
a druhý vyťahuje mŕtvoly spod Niagarských vodopádov. Smitha a Wessona vyhľadá novinárka Rachel Greenová
– pripravuje reportáž o splavovaní vodopádov, na ktorej si chce vybudovať kariéru. Nezoženie však dobrovoľníka, a tak sa na riskantný podnik podujme sama. Vynálezca Smith jej pripraví sud, v ktorom by mala plavbu prežiť,
a záchranca Wesson ju vytiahne z rieky pod vodopádom. Akcia sa pripraví, ako sa patrí, so širokou publicitou
a s predajom lístkov pre divákov. Pokus sa uskutoční 21. júna 1902.
11,95 € | október | Preklad František Hruška | 110 x 185 mm | 152 strán | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1311-6

ALESSANDRO

BARICCO
TRIKRÁT
NA SVITANÍ
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Debutový román mladej talentovanej Američanky vyvolal už v čase svojho vydania
nezvyčajný rozruch a kritika označila autorku za zázračné dieťa súčasnej americkej literárnej scény. Blue van Meerová má rada literatúru a zbožňuje záhady. Niekoľko temných hádaniek jej do cesty privial aj samotný život: jej matka tragicky zahynula a s otcom, univerzitným profesorom a notorickým sukničkárom, kočujú od jej smrti od
jednej školy k druhej, a keď konečne na rok zakotvia na prestížnej súkromnej škole St.
Gallway, Blue sa stane členkou elitného študentského spolku, čo vedie profesorka filmovej vedy, ktorej život a aj desivú smrť opriadajú mnohé nezodpovedané otázky.

b e le tri a

Marisha Pessl
Vybrané okruhy z mechaniky pohrôm

14,95 €

14,95 € | november | Preklad Ildikó Drugová | 145 x 230 mm | cca 500 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1184-6

Erica Jong
Strach z päťdesiatky
Po básňach a románoch, z ktorých Strach z lietania bol preložený aj do slovenčiny, napísala americká spisovateľka Erica Jong okolo svojej päťdesiatky akúsi bilanciu či memoáre. Opisuje v nich príchod prarodičov do USA, svoje detstvo v New Yorku, obdobie štúdií, búrlivé 60. a 70. roky, rozumnejšie 80. a 90. roky až po svoje abrahámoviny. Okrem
súkromného, ba priam intímneho života sa autorka vtipne a originálne zamýšľa nad
materstvom, premenami úlohy ženy v americkej spoločnosti, manželstvom a partnerstvom až po aj dnes veľmi aktuálny kult mladosti a popieranie starnutia. A navyše zabŕdne aj do dejín americkej literatúry.

11,95 €

11,95 € | január | Preklad Zuzana Vilikovská | 130 x 210 mm | cca 336 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1353-6
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Anne Brontë
Agnes Greyová
b e le tri a

Agnes Greyová, mladšia dcéra chudobného duchovného, chce pomôcť rodine a spoznať
svet, preto sa zamestná ako guvernantka – to bola v 19. storočí pre ženu zo strednej vrstvy
jediná prípustná profesia. Život guvernantky je však oveľa ťažší, než si Agnes predstavovala.
Býva ďaleko od domova, uprostred nepriateľsky naladených ľudí, zamestnávatelia sa k nej
správajú ako k slúžke, služobníctvo ju nerešpektuje a žiaci, ktorých má učiť a vychovávať, sú
nezvládnuteľní. A hoci ju ťaží neznesiteľná samota, verí, že aj ona jedného dňa nájde blízku
dušu. Anne Brontë vo svojom prvom románe opisuje vlastné pracovné skúsenosti a načrtáva svoje názory na výchovu, ktorá bola v jej časoch témou vášnivých diskusií.

12,95 € | september | Preklad Beáta Mihalkovičová | 130 x 210 mm | 216 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1346-8

14,95 €

14,95 €

14,95 €

14,95 €

ane

Jane Austen (1775 – 1817) je anglická
spisovateľka, známa predovšetkým ako
autorka tzv. rodinného románu. Vo svojich
dielach opisuje život vyšších vidieckych
vrstiev, hlavnými postavami sú zvyčajne

usten

12,95 €

Devätnásťročná Anne Elliotová, prostredná
dcéra márnomyseľného sira Waltera, sa zaľúbi
do kapitána Fredericka Wentwortha, ktorý
nemá žiaduce spoločenské postavenie ani
styky. Anne poslúchne radu priateľky a zruší

inteligentné, vzdelané, morálne silné hrdinky,

zasnúbenie. O osem rokom sa však dvojica

ktoré ostro kontrastujú s konzervatívnym

opäť stretne, keď sa kapitán Wentworth

okolím. Preslávili ju najmä romány Pýcha

ako bohatý muž so zvučným menom vráti

a predsudok (SLOVART 2006), Rozum a cit

do prenajatého rodinného sídla Elliotovcov.

(SLOVART 2007), Emma (SLOVART 2008),

Láska slečny Elliotovej je autorkin posledný

Opátstvo Northanger (SLOVART 2009),

dokončený román, ide o spoločenskú

Sídlo Mansfield (SLOVART 2010), niektoré

Juvenílie

boli aj sfilmované. Autorka je uznávaná
pre schopnosť detailného opisu charakterov
a pre jemné, vtipné postrehy
z každodenného života na anglickom
vidieku svojej doby.

Vo Vydavateľstve SLOVART doteraz vyšli:

satiru plnú dôvtipných postrehov o láske,
o medziľudských vzťahoch a morálnych
hodnotách vtedajšej spoločnosti.

ISBN 978-80-556-0491-6

Návrh obálky Dodo Dobrík
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Susanna Clarke
Jonathan Strange & pán Norrell
b e le tri a

Fascinujúci román a literárna predloha rovnomenného seriálu BBC. Pred niekoľkými storočiami, keď v Anglicku ešte existovala mágia, bol najväčším mágom všetkých čias Havraní kráľ.
To on spojil vedomosti féerov a ľudí a vytvoril anglickú mágiu. Teraz, na začiatku 19. storočia,
je už len legendou, lebo Anglicko viac v mágiu neverí. Všetko sa zmení, keď sa v kráľovstve
zjaví samotársky pán Norrell z Hurtfewského opátstva. Vďaka nemu sa sochy v Yorskej katedrále začnú pohybovať a rozprávať. Anglickom sa rozšíria správy o návrate mágie a pán Norrell
sa presťahuje do Londýna v presvedčení, že musí vláde pomôcť vo vojne proti Napoleonovi.
Stretne šikovného mladého mága Jonathana Strangea, ktorého prijme za žiaka. Mladík je
šarmantný, bohatý a arogantný a ich partnerstvo sa čoskoro zmení na súperenie.
14,95 € | január | Preklad Oľga Kralovičová | 145 x 230 mm | cca 500 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1484-7
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CZ 49,90 €
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b e le tri a

Anna Gavalda
Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal

9,95 €

Zbierka poviedok Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal je literárnym debutom dnes už známej francúzskej autorky Anny Gavaldy. Útla knižka pôvodne vyšla v náklade 800 kusov v malom
vydavateľstve, neskôr sa z nej však predalo vyše 500 000 výtlačkov a bola preložená do viac ako
20 jazykov. Kniha obsahuje 19 krátkych poviedok napísaných strohým, presným štýlom. Autorka
miestami až kruto podrobne opisuje dokonale odpozorované detaily medziľudských vzťahov,
ktoré môže definitívne zničiť napríklad aj zdanlivo banálne zazvonenie mobilného telefónu.
9,95 € | september | Preklad Gabriela Uhlárová | 110 x 185 mm | 224 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1119-8

Elif Shafak
Rebelka z Istanbulu

12,95 €

Rovnako ako kniha Štyridsať pravidiel lásky, aj tento román je fascinujúcim rozprávaním tureckej
autorky Elif Shafak. Román bol nominovaný na cenu Orange Fiction Prize. Autorka v ňom na pozadí multikultúrneho Istanbulu opisuje osud rodiny, v ktorej už po mnoho pokolení vládnu ženy
a muži zomierajú mladí. Keď sa v jedno popoludnie v ordinácii lekára zjaví mladé slobodné dievča
a žiada, aby mu urobili potrat, ani len netuší, že udalosti toho dňa ovplyvnia život celej jej rodiny.
O dvadsať rokov neskôr žije krásna Asya s početnými príbuznými vo veľkom dome v Istanbule. Keď
rodinu navštívi príbuzná z USA, pokojný život Kazandžiovcov sa nečakane zvrtne.
12,95 € | november | Preklad Adriana Oravcová | 130 x 210 mm | cca 360 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1173-0

Cecelia Ahern
Keď som ťa stretla

9,95 €

Jasmine miluje svoju prácu, rodinu a najmä svoju sestru Heather, ktorá sa narodila s Downovým
syndrómom. O prácu však príde a so sestrou je stále viac problémov. Matt má svoju rodinu
a pracuje ako rozhlasový reportér. Hazarduje so svojím šťastím, domov sa vracia neskoro večer,
holduje alkoholu a v práci ho nakoniec vyhodia. Žijú však na jednej ulici a ako naschvál na seba
narážajú na každom kroku. Ona neznáša jeho a on neznáša ju. Obaja postupne zisťujú, že život
a svet okolo nie je taký, ako si ho dovtedy predstavovali. Knihy Cecelie Ahern sa stali celosvetovými bestsellermi, romány P. S. Milujem ťa a S láskou Rosie preslávilo aj ich filmové spracovanie.
11,95 € | november | Preklad Miriam Ghaniová | 120 x 200 mm | cca 408 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1476-2

11,95 €

12,95 €

9,95 €

11,95 €

11,95 €

11,95 €

14,95 €

DAVID
FOENKINOS

Naše
rozchody

12,95 €
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9,95 €

9,95 €

9,95 €

Slová sú niekedy nebezpečnejšie než päste... Ivo má dvadsať a život pred sebou. Mladšia sestra Eva
je jeho jediná slabosť, pre ktorú bez okolkov vytiahne do boja. Sedemnásťročná Eva je bratov pravý
opak. Odkedy je terčom posmechu, snaží sa byť neviditeľná. No s jazvou na tvári a stigmou rodinnej tragédie sa uniká pred spolužiakmi len ťažko. Keď žartíky prerastú v tyraniu, Eva nachádza jedinú radosť zo života už len pri tanci. A tam jej osud uštedrí najtvrdšiu ranu menom láska. Miroslava
Varáčková dokazuje, že patrí medzi špičku slovenských autoriek pre tínedžerov. S nehou a porozumením píše o šikane, o pocitoch osamelosti v rozpadnutých rodinách a o priateľstvách tínedžerov,
ktoré pre nich v ťažkých chvíľach znamenajú všetko.

K n i h y p re m l a dýc h

Miroslava Varáčková
Len to nikomu nepovedz

11,95 €

11,95 € | november | 130 x 210 mm | cca 264 strán | tvp | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1417-5

Daniella Ferková
Tanec pre Luciu Frey
Tanec pre Luciu Frey je románovým debutom sedemnásťročnej Danielly Ferkovej, ktorá so svojimi poviedkami vyhrala niekoľko literárnych súťaží vrátane celoslovenskej Mladej slovenskej poviedky. Šestnásťročná Lucia sa vracia na
Slovensko. Späť do rodných Košíc, ktoré opustila pred ôsmimi rokmi. Francúzske Orléans je už len boľavou spomienkou na otca a jeho náhlu smrť. Ani sľubná tanečná budúcnosť ju tam nedokáže udržať. A tak zavesí tanec na klinec,
pretrhne všetky väzby s francúzskymi kamarátmi a vráti sa na Slovensko. Matke je však na príťaž a v škole vôbec
nezapadne. Po mesiacoch akoby vo vzduchoprázdne si pomaly nachádza cestu späť k tancu. Znovu objavuje nielen
radosť z pohybu a hudby, ale stretáva aj prvú lásku. Luciu však v snoch trápi minulosť. Ani zmena prostredia jej nepomáha zabudnúť na tú strašnú noc. Napokon si bude musieť vybrať. Dá prednosť sebe alebo láske?
9,95 € | október | 130 x 210 mm | cca 300 strán | tv | slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1270-6
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K n i h y p re m l a dýc h

Jandy Nelson
Dám ti aj slnko
Výnimočný príbeh od autorky románu Nebo na dosah. To pravé pre nedočkavých fanúšikov Johna Greena, Gayle
Forman a Rainbow Rowell. Dvojčatá Jude a Noe znamenajú jeden pre druhého všetko. Keď majú trinásť, Jude
príde na to, že je krásna, a Noe, že je gej. Trinásťročný Noe miluje okrem sestry už len kreslenie a robí všetko pre
to, aby sa dostal na prestížnu umeleckú školu. Jude zamestnávajú viac chlapci. O tri roky je všetko inak. Na školu
snov sa dostala Jude, ale je z nej utiahnutá sivá myška, čo sa skrýva za svoje obrazy. Z Noema sa stal pártyboy
a lámač babských sŕdc. A ich mama je mŕtva. Dvojčatá spolu ledva prehovoria a ani jeden vlastne nevie prečo.
Neuvedomujú si, že každý z nich tvorí len polovicu príbehu, a keby si k sebe našli cestu, dokázali by poskladať svoj
svet dokopy, získali by druhú šancu na šťastný život.
9,95 € | október | Preklad Alena Redlingerová | 130 x 210 mm | cca 352 strán | tv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1401-4

Tabitha Suzuma
Zakázaná láska
Ona je krásna a talentovaná. A má sladkých šestnásť. On má sedemnásť a pred sebou skvelú budúcnosť. Lenže sa
do seba zamilovali. A... sú súrodenci. Sedemnásťročný Lochan a šestnásťročná Maya boli vždy viac než len brat
a sestra. Keď sa na nich matka alkoholička vykašľala, museli rýchlo dospieť, postaviť sa na vlastné nohy a postarať
sa o svojich troch mladších súrodencov. Starostlivosť o malé deti, každodenný boj o prežitie i neustále chodenie
do školy ich však zblížilo – väčšmi než je pre súrodencov zvyčajné. Až sa do seba zamilovali. Nezáväzný flirt nevedomky prerástol do spaľujúcej lásky. Lochan a Maya sú si vedomí, že ich vzťah je nevhodný, nesprávny a nemôže
za žiadnych okolností pretrvať. No ako sa môžu priečiť niečomu, pri čom cítia, že to tak má byť? Otázkou ostáva,
či aj takejto láske je súdený šťastný koniec.
11,95 € | september | Preklad Lucia Nižníková-Kollárová | 130 x 210 mm | 272 strán | tv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1273-7

Benjamin Alire Sáenz
Aristoteles a Dante spoznávajú svet
a tajomstvá vesmíru
Príbeh o priateľstve dvoch chlapcov, ktoré je ako vesmír: magické a bez hraníc. Dante je výrečný a sebaistý. Ari
ťažko hľadá správne slová a v ničom si nedôveruje. Danteho pohlcuje poézia a umenie. Ari tápa v spomienkach na
staršieho brata, ktorý skončil v base. Zdá sa, že chlapec ako Dante s jedinečným pohľadom na svet bude tým posledným, komu sa podarí zbúrať múry, čo si okolo seba vystaval Ari. Keď sa Ari a Dante stretnú, vznikne medzi nimi
puto, ktoré im pomôže odhaliť, akými ľuďmi by sa raz chceli stať. No do cesty sa im stavia mnoho prekážok a len
viera v seba – a v silu ich priateľstva – je spôsob, ako zo života vyťažiť čo najviac.
11,95 € | január | Preklad Róbert Hrebíček | 130 x 210 mm | cca 232 strán | tvp | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1405-2
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K n i h y p re m l a dýc h

Sarah J. Maas
Koruna z temnoty
Trón zo skla 2

Koruna z temnoty je očakávané a napínavé pokračovanie jednej z najpopulárnejších
fantasy sérií dneška! Osemnásťročná Celaena Sardothien je odvážna, statočná i krásna
– dokonalá kombinácia pre najnebezpečnejšiu nájomnú vrahyňu a mladú dámu, ktorá
dokáže zlomiť srdce nejedného muža. No aj keď porazila súperov v nezmyselnom kráľovom turnaji a stala sa jeho osobnou popravčou čatou, nezískala ani náznak slobody.
Otročenie v soľných baniach bola v porovnaní so službou kráľovi prechádzka ružovou
záhradou. Kráľ je totiž najzlovestnejším a neporaziteľným nepriateľom. Kráľovstvom
otriasajú správy o vzburách otrokov a v uliciach Riftholdu sa šepká o povstaní. Celaena
dostane za úlohu vznikajúcu revolúciu krvavo potlačiť. Ale ako môže bojovať proti
vzbúrencom, keď s nimi súhlasí? Pridá sa k povstalcom za cenu životov svojich najbližších? Neľútostná nájomná vrahyňa sa nezastaví pred ničím – ale kráľ Adarlanu tiež nie...

9,95 €

9,95 € | november | Preklad Elena Guričanová | 130 x 210 mm | cca 400 strán | mv |
slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1400-7

Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson
Magnus Bane
Zápisky veľkobosoráka

Neopakovateľná príležitosť pre fanúšikov sérií Nástroje smrteľníkov a Pekelné stroje nazrieť do tajomného života
Magnusa Banea. V tejto jedinečnej knihe vám prinášame jedenásť príbehov, ktoré poodhaľujú štyristoročný život
veľkobosoráka Brooklynu. Magnus Bane to nemá v živote ľahké, pretože pre bosoráka sú na prvom mieste vždy
problémy iných. Jeho život je dlhý, rad jeho mileniek a milencov ešte dlhší. No Magnus má dar, ako byť v pravý čas
na správnom mieste. Francúzska revolúcia, prohibícia v Amerike alebo prvá veľká bitka medzi Valentinom a Tieňolovcami je len zlomok z toho, čo Magnus prežil na vlastnej koži.
14,95 € | február | Preklad Diana Ghaniová | 145 x 230 mm | cca 400 strán | tvp | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1408-3
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ku c h á r sk e k n i h y

Laci Hornáček
Sedem chutí piva

Najlepšie recepty pre pivných gurmánov
a gurmánskych pivárov
Kniha pre milovníkov piva a dobrého jedla ponúka približne
110 receptov obľúbeného kuchára Laciho Hornáčka, známeho z TV Paprika. Kniha myslí na rozmanité chute pivárov
– na svoje si prídu všetci od milovníkov dvanástky po tých,
čo podľahli ovocným pivám. V úvode nájdete zaujímavosti
a praktické informácie o zlatistom moku, jadrom knihy sú
však recepty. Máte chuť na niečo malé k pivu, chcete si doma
pripraviť vašu obľúbenú pivársku klasiku, chystáte grilovačku? Z pestrej ponuky si určite vyberiete to, na čo máte práve
chuť – od nátierok, nakladaných syrov, rôznych druhov mäsa
a zeleniny, šalátov až po sladké jedlá. Rozšírte si repertoár pivných chutí s touto originálnou kuchárskou knihou.
19,95 € | november | 200 x 250 mm | 200 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1459-5

Hugh Johnson, Jancis Robinsonová
Světový atlas vína
Kniha Světový atlas vína je odborníkmi na celom svete považovaná za základnú a smerodajnú publikáciu
o víne. Už od prvého vydania v roku 1971 sa snaží dôsledne mapovať každú novinku vo svete vína. Rovnako aj toto vydanie zachytáva zmeny klímy, výrobných metód, módnych trendov a tiež lokalít pestovania vínnej revy. Následkom klimatických zmien narastá vo vinárskom svete význam oblastí s chladnejším
podnebím. Světový atlas vína sa preslávil aj vďaka vynikajúcemu kartografickému spracovaniu a toto
vydanie obsahuje 215 jedinečných máp. Prvýkrát ponúka aj podrobné zmapovania dynamicky sa rozvíjajúcich vinárskych oblastí, akými sú Chorvátsko, Kachetia v Gruzínsku, Cantenbury na Novom Zélande,
Swartland v Juhoafrickej republike, severná Virgínia v USA a Ning-sia v Číne. Hugh Johnson a Jancis Robinsonová, dvojica svetovo uznávaných vinárskych publicistov, opäť spojili svoje sily, aby pripravili nové
vydanie svojho klasického diela, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho milovníka vín.
49,90 € | október | Preklad Lenka Svobodová | 229 x 292 mm | 400 strán | tvp |
český jazyk | 978-80-7391-978-8
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ku c h á r sk e k n i h y

Yotam Ottolenghi
Hojnost

Kulinářské skvosty mistra zeleninové kuchyně
Autor sa vďaka svojim úspešným a obľúbeným reštauráciám a knihám radí medzi svetovú kulinársku špičku.
Slávu mu prináša nielen písanie o jedle, ale aj osobitý prístup k príprave zeleninových jedál. V knihe nájdete
120 jedinečných zeleninových receptov. Yotamova inšpirácia má korene v rodnom Stredomorí a je obohatená zážitkami z miest, kde žil a pracoval. U nás je autor známy okrem iného vďaka programom Stredomorská
kuchyňa s Yotamom Ottolenghim a Jeruzalem na tanieri, ktoré vysielala TV Paprika. Ponorte sa do fascinujúceho sveta zeleniny – k lahôdkam a hojnosti chutí vedie cesta iba cez skvelú kuchyňu Yotama Ottolenghiho.
19,95 € | október | Preklad Dagmar Eisenmannová | 195 x 270 mm | 288 strán | tv | český jazyk | 978-80-7529-036-6

Vicki Smallwood
Dokonalý domáci burger
S touto super kuchárskou knihou si nakombinujete burger presne podľa svojej chuti. Každá strana je rozdelená na štyri časti – žemľa, obloha, burger a omáčka –, vďaka čomu vzniká nespočetné množstvo kombinácií.
Na svoje si prídu aj vegáni či ľudia, ktorí sa stravujú podľa princípov paleo alebo majú bezlepkovú diétu.
Žiadnu inú knihu o burgeroch už nebudete potrebovať!
11,95 € | september | Preklad Henrieta Hatalová | 160 x 210 mm | 96 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1293-5

Anne-Katrin Weberová
Moje skvělé recepty z francouzského bistra
Šarmantní klasika i lahodné novinky

Anne-Katrin Weberová sa narodila v Stuttgarte, doma je v Hamburgu, ale srdce má francúzske. Je milovníčka
Francúzska, ktorá vie o tejto krajine, jej ľuďoch i kuchyni zaujímavo rozprávať. Či už jedlo, alebo historky –
s touto knihou si jednoducho prinesiete domov kúsok Francúzska. Hlavnú úlohu hrajú každodenné jedlá,
s miestnymi, vysoko hodnotnými surovinami – ako v bistre! „Zvodné recepty, a pritom jednoduché a dobre pripravené – to je moja najvyššia zásada,“ hovorí Anne. Vyskúšajte napríklad jahodové želé s tymiánom, malé
briošky s figami, slivkovo-olivovú pastu, zelenú špargľu s hrebenatkami, koláč so cherry paradajkami, tartaletky s kozím syrom, lososové rilletky, quiche s pórom a slaninou, provensalský cibuľový koláč, teplé čokoládové
bábovky, citrónový krém a kopu ďalších dobrôt.
14,95 € | september | Preklad Stanislava Moravcová | 185 x 242 mm | 192 strán | tv |
český jazyk | 978-80-7529-030-4
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Pavlína Berzsiová
Dnes nepečiem!

Ponúkam vám viac ako 200 receptov bez pečenia.
Svieže, ovocné, čokoládové, smotanové a čoraz obľúbenejšie... nepečené dezerty! Nechajte rúru odpočívať,
a potešte svojich blízkych lahodnými dobrotami. Pripravte nápadité raňajkové dobroty ako voňavé ovocné maslo či ryžové guľôčky s ovocím, na výlet si zabaľte sezamové tyčinky, obdarujte kamarátov chutnými darčekmi,
usporiadajte oslavu s veľkolepou nepečenou orechovou
tortou, oživte vianočné sviatky nepečenými koláčikmi,
pripravte prekvapenia na detskú párty, ktoré pobavia.
Nepečené sladkosti a lahodné nápoje sa skrátka hodia
na každú príležitosť. Pavlína Berzsiová je členkou predstavenstva Asociácie kuchárov a cukrárov ČR a venuje sa
aj pedagogickej aj poradenskej činnosti v oblasti gastronómie. Pôsobí tiež ako lektorka v Kulinárskej akadémii
a je autorkou úspešnej knihy Veľká domáca cukrárka.
16,95 € | október | Preklad Zuzana Šeršeňová | 200 x 260 mm | 192 strán |
tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1460-1
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Sarah Wilson
Končím s cukrom

8-týždňový detoxikačný program a 108 receptov
Konzumácia cukru môže byť zdrojom celoživotných výkyvov nálady, kolísajúcej telesnej hmotnosti, ochorenia
štítnej žľazy či problémov so spánkom. Austrálska novinárka, moderátorka, blogerka a dnes už aj bestsellerová
autorka Sarah Wilson odhaľuje, koľko ukrytého cukru obsahuje naša každodenná strava a ako ovplyvňuje našu
telesnú pohodu. Ponúka 108 chutných receptov bez cukru na prípravu detoxikačných jedál, sladkostí aj nápojov.
Prináša tiež jednoduchý a flexibilný 8-týždňový plán, pomocou ktorého ľahko odštartujete zmenu svojich stravovacích návykov a prekonáte chuť na nezdravé jedlá.
14,95 € | november | Preklad Natália Holinová | 216 x 250 mm | 224 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1496-0

Kara M. L. Rosen
superšťavy

Na povzbudenie, prečistenie a liečenie
Máte problémy s pokožkou, so spánkom, s nadváhou, s vysokým krvným tlakom? Alebo ste stratili vitalitu? Zastavte sa. Prečistite si telo a získajte späť svoje zdravé ja. Kniha Superšťavy ponúka 50 odborne zostavených výživných
receptov na chutné nápoje, ktoré vám dodajú energiu a obnovia zdravie. Či už sa rozhodnete dodržiavať striktný
očistný program, alebo začleníte šťavy do svojho denného jedálneho lístka, táto kniha vám poskytne potrebné
know-how, ako pomocou odšťavovania dosiahnuť prečistenie tela a získať energiu na ceste k lepšiemu zdraviu.
11,95 € | február | Preklad Ivan Štefánek | 190 x 235 mm | 144 strán | fv | slovenský jazyk | 978-80-556-1494-6
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Kay Maguire
Niekto to rád štipľavé

Čili papričky od semienka až k receptom
Čili papričky sa objavujú v množstve tvarov, farieb a stupňov štipľavosti od sladkých až po také, ktorými
môžete podkúriť v kozube. Publikácia Niekto to rád štipľavé vám ponúka všetko, čo potrebujete vedieť na
vypestovanie svojich vlastných čili papričiek. Nájdete tu podrobné postupy na vysievanie semien, starostlivosť o rastliny a zber plodov. Milovníci čili získajú aj mnoho zaujímavých informácií, napríklad o histórii čili
alebo o Scovilleho stupnici, podľa ktorej sa oficiálne meria štipľavosť. Nechýbajú ani chutné tipy na recepty.
11,95 € | január | Preklad Natália Holinová | 152 x 207 mm | 144 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1487-8

James Wong
úroda plná chutí

Tipy a rady, ako si dopestovať fantastické ovocie a zeleninu
Vypestovali ste krásne rajčiaky, ale sklamala vás ich chuť? Botanik a úspešný autor kníh o záhradkárstve James Wong prináša vedecky podložené postupy vhodné aj pre začiatočníkov, ktorými môžete ovplyvniť kvalitu svojej úrody. Ponúka rady na zlepšenie chuti domácich aj exotických plodín, ako aj 36 receptov na zužitkovanie vlastností ovocia, zeleniny a byliniek v kuchyni. Jamesov jedinečný prístup vám v porovnaní so
štandardnými technikami ušetrí námahu a poskytne maximum chuti s minimálne vynaloženou námahou.
16,95 € | február | Preklad Jana Brožíková | 183 x 245 mm | 224 strán | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-1495-3

Mascha Schacht
zábava v záhrade
Rady pre začiatočníčky

Praktický sprievodca pre začínajúce a menej skúsené záhradkárky. Obsahuje základné informácie o spôsoboch pestovania, ošetrovania a skladovania bežných i menej známych druhov zeleniny a ovocia, a to všetko
v biokvalite. Kniha je rozdelená podľa ročných období a uvádza všetky dôležité činnosti v konkrétnej časti
roka v záhrade. Informácie o najčastejšie pestovaných rastlinách a plodinách dopĺňajú fotografie, zoznamy
pomôcok a neoceniteľné tipy aj rady, vďaka ktorým sa budete môcť tešiť z vlastnej úrody.
14,95 € | február | Preklad Katarína Bobríková | 230 x 240 mm | 160 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1435-9

Mascha Schacht
pohoda na balkóne
Rady pre začiatočníčky

Publikácia je určená pre všetkých, ktorí bývajú v mestskom byte bez záhradky a túžia po pestovaní vlastného
ovocia či zeleniny. Je rozdelená podľa ročných období a ponúka všetky potrebné informácie, aby ste úspešne zvládli záhradkárčenie uprostred mesta. Dozviete sa, ako na balkóne či v átriu pestovať kvety, bylinky,
zeleninu i ovocie. V knihe nájdete prehľad najvhodnejších rastlín a plodín, detailné postupové fotografie,
zoznamy pomôcok a tiež užitočné tipy aj rady.
14,95 € | január | Preklad Katarína Bobríková | 230 x 240 mm | 160 strán | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-1436-6
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Kolektív autorov
Fotografování

Podrobný průvodce pro nadšence i začínající profesionály
Kniha krok za krokom uvádza čitateľa do základov digitálneho fotografovania, predkladá rôzne techniky, ktoré
môžu začínajúcich fotografov inšpirovať, a v systematicky radených kapitolách ukazuje, ako postupovať pri fotení
v najrôznejších situáciách, aby získali tie najpôsobivejšie snímky.
14,95 € | september | PrekladPatricie Růžičková | 195 x 235 mm | 192 strán | tv | český jazyk | 978-80-7529-033-5

Lance Bacon
Psí hrdinové

Tajné mise a nezištná služba
„Pes je najlepší priateľ človeka“ a platí to ešte väčšmi v bojových situáciách, keď je vojakov služobný pes jeho
druhým ja aj anjelom strážnym. Vo vojnových konfliktoch minulého storočia sa vojenské psy zúčastnili tých najtvrdších bojov v histórii. Ani v súčasnosti sa bez nich nezaobídeme, tímy zložené z vojenských služobných psov
a psovodov však dnes slúžia inak. Tieto tímy podávajú špičkové výkony, či už ide o hliadkovaciu službu, prieskum,
alebo vyhľadávanie bômb. Pritom sa medzi nimi rozvíja hlboké partnerstvo. Táto kniha nás zoznamuje s mnohými odvážnymi hrdinami súčasnosti a minulosti, o ktorých sme nemali ani tušenia.
14,95 € | november | cca 206 x 273 mm | cca 168 strán | tvp | český jazyk | 978-80-7529-053-3
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Laura Strutt
Pletieme na rukách a na prstoch
Zabudnite na ihlice a naučte sa rýchly spôsob pletenia na rukách a na prstoch! Vďaka fotografiám a jednoduchým návodom si ľahko osvojíte všetky základné techniky pletenia bez ihlíc a môžete si uštrikovať
až 35 štýlových doplnkov. Šály a peleríny, ale aj jednoduché poťahy na stoličky, sieťovku či anglické prestieranie upletiete na rukách v priebehu popoludnia. Návody obsahujú aj odporúčania na obmenu priadzí či veľkosti výrobku.
11,95 € | september | Preklad Katarína Škovierová | 207 x 276 mm | 112 strán | fv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1473-1

Catherine Bouquerel
Štrikujeme pre bábätko
Ako si skrátiť čakanie na príchod najmilšieho člena rodiny? Francúzska dizajnérka Catherine Bouquerel
má pre šikovné mamičky aj babičky jasnú odpoveď: 48 predlôh na štrikované oblečenie a doplnky – od
čiapok, dupačiek, topánočiek až po dekorácie detských izieb.
12,95 € | január | Preklad Mária Tomaškovičová | 158 x 220 mm | 160 strán | fv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1465-6

Anna Tillman
Pletieme ponožky pre malé aj veľké nôžky
V tejto inšpiratívnej knihe nájdete ponožky pre každého – od bábätiek po dospelých. Na výber máte
25 projektov od bláznivo farebných ponožiek po klasické, so zvieracím či nórskym vzorom alebo ponožky na spanie. Podrobný návod vás povedie krok za krokom.
6,95 € | november | Preklad Zuzana Šeršeňová | 182 x 200 mm | 144 strán | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1323-9

Rachel Hendersonová
Čepice ze světa zvířat
Čiapky predstavujúce rôzne zvieratká si jednoducho zamilujete, navyše vás v chladných mesiacoch zahrejú. Pristanú všetkým bez rozdielu veku – deťom, tínedžerom aj dospelým. Buďte in! V knihe nájdete
inšpiratívne návody na pletené, háčkované a flísové čapice a navyše ako bonus aj čapicu a rukavice z recyklovaného svetra. Nezáleží na tom, či ste začiatočníci, alebo ste už v ručných prácach zbehlí. Z návrhov
si určite vyberie každý, tak neváhajte a pusťte sa do toho – čaká na vás líška, dinosaurus, jahniatko, polárny medveď alebo panda... Nalaďte sa práve na to zvieratko, ktoré vám je najbližšie, a vytvorte rozkošnú
a krásnu čapicu, ktorá každému vyčarí úsmev na tvári.
11,95 € | september | Preklad Zdenka Klimtová | 208 x 220 mm | 144 strán | mv |
český jazyk | 978-80-7391-930-6
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Nicola Morgan
STRES – nepriateľ násťročných

Ako zvládnuť: skúšky, vzťahy, kyberšikanu, sociálne médiá, depresie,
poruchy stravovania, drogy a alkohol
Nová, prelomová kniha ponúka obsiahly pohľad na stres a zároveň je návodom, ako proti stresu bojovať. Uznávaná
odborníčka knihu napísala pre tínedžerov, ale aj pre dospelých. Opisuje vonkajšie stresové faktory, s ktorými prichádza dospievajúci človek do kontaktu: pocity hnevu, smútku (aj depresie), strach zo zlyhania, vyrovnávanie sa so zmenou tela, problémy s hmotnosťou, poruchy stravovania, sebapoškodzovanie, tlak na vynikajúci prospech v škole,
nespavosť, meniace sa vzťahy s rodinou a priateľmi, prvé lásky a problémy súvisiace s internetom.
9,95 € | január | Preklad Gabriela Patkolová | 135 x 205 mm | cca 200 strán | mv | slovenský jazyk | 15+ | 978-80-556-1407-6

Carol Vorderman
Matematika
Spolu to zvládneme

Eliminujte stres, ktorý matematika spôsobuje, a pomôžte svojim deťom! V tejto knihe
nájdete jednoducho vysvetlené učivo, s ktorými sa vaše dieťa na škole stretne. Pozrite sa
zblízka na čísla, geometriu, trigonometriu, algebru, štatistiku aj pravdepodobnosť. Len
s touto knihou sa naučíte krok za krokom rozriešiť aj tie najkomplikovanejšie matematické úlohy. Súčasťou knihy sú aj prehľadné tabuľky a slovník matematických pojmov.

CZ 14,95 €

14,95 € | september | Preklad Zdenka Hudáková, Klára Maďarová | 195 x 235 mm |
264 strán | fv | slovenský jazyk | 978-80-556-1452-6

Liz Lee Heinecke
Zábavné vedecké pokusy pre deti
Najviac inšpirácie nájdu mladí výskumníci tam, kde to určite nečakajú – doma. V tejto knihe je 52 pokusov, ktoré si nevyžadujú špeciálne vybavenie ani nebezpečné chemikálie. Úplne postačí materiál, ktorý
doma bežne máte, napríklad mlieko, alobal alebo aviváž. Pokusy deťom pomôžu pochopiť základné
princípy fyziky, chémie či biológie. Autorka Liz Lee Heinecke skombinovala svoje skúsenosti mamy
a vedkyne a vytvorila experimenty, ktoré sú bezpečné pre malých zvedavcov, ale budú sa páčiť aj starším experimentátorom. A čo je najdôležitejšie, dajú sa robiť doma v kuchyni.
12,95 € | november | Preklad Jana Vlašičová | 215 x 215 mm | 144 strán | flexi |
slovenský jazyk | 978-80-556-1481-6

Susannah Steel
Hry na každý deň
365 aktivít pre dojčatá

Kniha ponúka zábavné cvičenia a hry, ktoré podporujú rozvoj dieťaťa v prvom roku jeho života. Môžete
postupovať podľa zoradených kapitol, alebo si vybrať len tie aktivity, ktoré vás zaujmú najviac. Okrem
hier pre dojčatá vám publikácia poskytne aj cenné rady a tvorivé nápady pre rodičov. S naším sprievodcom si starostlivosť o dieťa naozaj užijete.
14,95 € | február | Preklad Jana Vlašičová | 147 x 192 mm | 256 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1492-2
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Michael Powell
Sila pamäti / Posilňovanie mozgu
Tieto knihy sú plné nápadov a úloh posilňujúcich mozog a pamäť. Zábavným
spôsobom a pomocou rôznych úloh zlepšia vašu koncentráciu aj schopnosť
učiť sa naspamäť, zbystria váš dôvtip a zdokonalia pamäť. Okrem fascinujúcej
teórie prinášajú praktické aktivity, ktorými môžete svoj mozog a svoju pamäť
trénovať, aby lepšie fungovali.
7,95 € | november | Preklad Alexandra Prokopčáková | 160 x 200 mm |
144 strán | mv | slovenský jazyk
978-80-556-1292-8

978-80-556-1290-4

Jeho svätosť 14. dalajláma
Ako byť šťastný
Jeho svätosť 14. dalajláma je autorom mnohých kníh, no
táto je jeho celosvetovo najpredávanejšou. Prostredníctvom meditácií a príbehov v nej dalajláma ukazuje, ako
čeliť depresii, úzkosti, hnevu, žiarlivosti alebo zlej nálade.
Pomôže nám nájsť vnútorný pokoj v hlavných oblastiach
života, ktorými sú vzťahy, zdravie, rodina, práca a duchovno.
Pri vzniku knihy dalajláma spolupracoval s americkým psychiatrom Howardom C. Cutlerom, vďaka čomu má buddhistické rozprávanie o šťastí presah do západnej tradície.
12,95 € | február | Preklad Peter Macsovszky | 125 x 180 mm | cca 216 strán |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-1463-2
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Sarah Bartlett
Sprievodca mystickými miestami sveta
Bosorky a diabli, duchovia a upíri, mimozemšťania a duše vúdú... Nadprirodzené znamenia už po stáročia vyvolávajú v ľuďoch hrôzu a zároveň ich fascinujú. Naberte odvahu a odhaľte najväčšie záhady sveta v pozoruhodnej zbierke strašidelných hradov, zabudnutých úkrytov a nezvyčajných, no významných udalostí! Bohato
ilustrovaný Sprievodca mystickými miestami sveta priblíži vyše 250 pozoruhodných destinácií od Ostrova bábik
až po Chichén Itzá v Mexiku.
19,95 € | september | Preklad Milada Pauleová | 202 x 228 mm | 256 strán | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-1345-1

Fabio Bourbon, Enrico Lavagno
Průvodce Svatou zemí
Izrael – Sinaj – Jordánsko

Vďaka publikácii objavíte nevšedné krásy a turistické atrakcie Svätej zeme a podniknete vzrušujúcu cestu za
objavovaním jednej zo základných križovatiek dejín. Sprievodný text ponúka jasný a podrobný obraz o neoceniteľných pokladoch Izraela a časti Jordánska a Sinajského polostrova. Je doplnený stovkami fotografií, plánov
a kresieb. Nechýba tu žiadna významná archeologická lokalita a pamiatka – od starobylého Jeruzalema po jedinečnú Petru, od vykopávok v Cézarei po prastarý kláštor sv. Kataríny –, ale ani menej známe, no rovnako okúzľujúce miesta, ako sú Gamla, Korazim a Pella. Kniha je určená všetkým novodobým cestovateľom, od náročných
a zvedavých turistov až po milovníkov umenia. Je rozdelená do piatich kapitol venovaných piatim zemepisným
oblastiam Svätej zeme a zakončuje ju slovník menej známych pojmov.
11,95 € | september | Preklad Lenka Svobodová | 173 x 245 mm | 228 strán | mv | český jazyk | 978-80-7391-221-5
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Kolektív autorov
Nerozluční priatelia
V bohato ilustrovanej knihe Nerozluční priatelia sa deti znova stretnú s najslávnejšími rozprávkami
z dielne DreamWorks. Sú plné hrdinských činov a nerozlučných priateľstiev. Zabavíte sa v nich s takými hviezdami, ako sú Štikút a Bezzubka, Po a Zúrivá Päťka, Shrek, Oslík a Kocúr v čižmách, Kapitán
a kamarátske tučniaky. Dobrodružstvá zo sveta filmu tak znova ožívajú na stránkach knižky.

11,95 € | november | Preklad Jana Vlašičová | 229 x 240 mm | 168 strán | tv |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1426-7

Ako si vycvičiť draka

Veľká kniha aktivít s nálepkami

Konečne doma

Veľká kniha aktivít s nálepkami

Vo veľkej knihe aktivít s nálepkami z animovaného filmu Ako
si vycvičiť draka nájdete kopec
hier, bludísk a farebných obrázkov svojich obľúbených filmových hrdinov. Vyberte si
spomedzi Štikútových dračích
priateľov toho svojho. Dotvorte obrázky z filmu nálepkami
a vymaľujte si svojich obľúbených hrdinov. Zabavte sa so
Štikútom a s dračími jazdcami v tejto knihe plnej hier.
6,95 € | december | Preklad Jana Vlašičová | 215 x 265 mm |
48 strán + 12 strán nálepiek | mv | slovenský jazyk | 3+ |
978-80-556-1442-7

V knihe aktivít s nálepkami z animovaného filmu
Konečne doma nájdete kopec hier, bludísk a farebných obrázkov svojich obľúbených filmových hrdinov. Pridajte sa k O a Tip – nevšednej dvojici priateľov na ich dobrodružnej ceste. Pomôžte im! Musia
predsa zachrániť planétu Zem. Ozdobte obrázky
viac ako 650 nálepkami a ujdite zbabelému kapitánovi Smekovi, vylúštite tajné heslá, vyriešte záhady
a úlohy na záchranu mierumilovných mimozemských Buvov. S touto knihou plnou vzrušujúcich
hier a aktivít sa zabaví každý malý pozemšťan.

6,95 € | december | Preklad Jana Vlašičová | 215 x 265 mm |
48 strán + 12 strán nálepiek | mv | slovenský jazyk | 3+ | 978-80-556-1441-0

KUNG FU PANDA
Madagaskar
Ako si vycvičiť draka
Shrek

Aktivity s nálepkami

978-80-556-1443-4

978-80-556-1445-8

V knihách aktivít s nálepkami nájdete viac ako 150 nálepiek z animovaných filmov Shrek, Madagaskar, Kung Fu Panda a Konečne doma, kopec hier, bludísk
i farebných obrázkov svojich obľúbených filmových hrdinov. Navštívite domov
úžasne nechutného zlobra, newyorskú zoo, kde je vždy kopec zábavy, osvojíte
si bojové umenie Zúrivej päťky a zachránite mierumilovných mimozemských
Buvov. Vnútri nájdete aj dva farebné plagáty, ktorými si môžete ozdobiť izbu.
Užite si zábavu pri rôznych hrách a aktivitách, kreslení a vyfarbovaní.

2,99 € | december | Preklad Jana Vlašičová | 215 x 265 mm | 16 strán + 2 strany
nálepiek | mv | slovenský jazyk | 3+

978-80-556-1446-5

2,99 €
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Alexandra Salmela, Katarína Kerekesová
Ilustrovali Katarína Kerekesová, Boris Šima
Mimi a Líza 2
Šesť nových
dobrodružstiev
Mimi a Lízy.

Po veľkom úspechu prvej série večerníčkov Mimi
a Líza a aj knihy, ktorá podľa nich vznikla, prichádza autorský tím s ďalšími šiestimi príbehmi.
Dve nezvyčajné kamarátky Mimi a Líza nás opäť
zavedú do fantastických svetov. V starých hodinách nájdu zlomyseľnú vílu Hrdzu, pod zemou
zas úspešnú atlétku – dážďovku Nelu. Vesmírom
poletia v bubline, čosi nakúpia a čosi rozdajú.
V písmenkovej vojne bude Líza generálom
a Mimi zasa chvíľu
roztopašnou Lízou.
Knižné
vydanie
nových príbehov
Mimi a Lízy budú
opäť sprevádzať
večerníčkové rozprávky.

11,95 €

12,95 €
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11,95 €

9,95 €

11,95 € | november | 180 x 195 mm | 168 strán | tv |
slovenský jazyk | 6+ | 978-80-556-1449-6

11,95 €

9,95 €

9,95 €

12,95 €

Johanka má za sebou prijímacie skúšky na osemročné gymnázium. Stále viac času trávi so spolužiačkou Emmou, ale nezabúda ani na najlepšiu kamošku Maju zo Zapadáčika. A práve s Majou
odcestuje hneď druhý prázdninový deň do Bratislavy. Po takmer štyroch rokoch konečne znova vidí
svojho ocka, a hoci im to trocha trvá, napokon zistia, ako majú k sebe blízko.

9,95 €

9,95 €

k n i h y p re d e ti

Toňa Revajová,
ilustroval Ďuro Balogh
Johankina veľká rodina

9,95 €

9,95 € | september | 125 x 190 mm | 152 strán | tv | slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1467-0

Mária Lazárová, ilustroval Ľuboslav Paľo
Adam a čarovná šmykľavka

Mária Lazárová

Ema

yba

a ružová ,
ve l r

Viete, prečo sú klokany červené, aké tajomstvo strážia mačky a kto v skutočnosti vyhral súťaž kráľa zvierat? Toto všetko sa dozviete v tretej rozprávkovej knihe Márie Lazárovej. Adamko je chlapček s obrovskou fantáziou. A tú veru potrebuje, pretože väčšinu času trávi na dvore úplne sám.
Jeho mama sa totiž stará o malé dvojičky. V jeden deň sa Adamkovi prihovorí neviditeľný vtáčik Štebotáčik a stanú sa z nich nerozluční priatelia.
Štebotáčik pozná mnoho krásnych príbehov o zvieratkách, ale aj kúzlo
čarovnej šmykľavky, ktorá oboch prenáša kamkoľvek si len pomyslia.

ilustrácie

Andrea Tachezy

9,95 €

9,95 €

9,95 € | október | 165 x 230 mm | cca 120 strán | tv | slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1468-7

Marta Hlušíková, ilustrovala Veronika Klimová
Až raz budem kapitánom
Sedemročný Samko sa túži stať lodným kapitánom A kým je jeho mama v nemocnici, pripravuje ho na toto povolanie mamin priateľ Roman. Rozpráva mu námornícke príbehy, testuje
jeho schopnosti znášať morskú chorobu, pripravuje ho na stretnutie s ľadovcom, skúša odvahu v plavebnej komore. Samko uverí, že svoje sny si môže splniť, a získa nielen nového kamaráta, ale aj ozajstnú veľkú rodinu.
9,95 €

9,59 € | október | 165 x 230 mm | cca 120 strán | tv | slovenský jazyk | 6+ | 978-80-556-1348-2

9,95 €

9,95 €

11,95 €
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9,95 €
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9,95 €

11,95 €

9,95 €

11,95 €
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Charles Perrault
Rozprávky a bájky
Hoci od prvého vydania rozprávok Charlesa Perraulta uplynulo už vyše tristo rokov, rozprávky a bájky nestratili nič na pôvabe a sviežosti. Rozprávky pôvodne venované Perraultovým deťom dnes poznajú s menšími obmenami deti na celom svete. Súčasťou tohto výberu je dvadsaťsedem bájok a sedem známych
rozprávok, napríklad Červená čiapočka, Kocúr v čižmách či Popoluška.
14,95 € | november | Preklad Mária Hevierová, Hana Ferková | 190 x 250 mm | 200 strán | tvp |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1451-9

Viera Janusová, Katarína Škorupová
O zlatom vajíčku a iné rozprávky
Vyberte sa na výlet rozprávkovým svetom. Dvadsaťpäť rozprávok vás zavedie medzi Eskimákov, na Filipíny
či Kubu, do Afriky aj do Japonska. Výber obsahuje aj známejšie slovenské, nemecké, maďarské, talianske či
grécke rozprávky. Nádherne ich dotvárajú ilustrácie Mariána Čapku.
9,95 € | október | 190 x 250 mm | 160 strán | tv | slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1320-8

Vladimír Keníž, ilustroval Marek Mertinko
Zvieratá z lesa aj zo dvora
Hádanky

Kniha Zvieratká z lesa aj zo dvora je plná veršovaných hádaniek pre deti. Nájdete v nej zvieratká od výmyslu sveta, prasiatko, psíka či mačičku rovnako ako zvieratká z ďalekých krajín, vtáky, čo lietajú vysoko v oblakoch, i ryby plávajúce hlboko pod morskou hladinou. Bohato ilustrovaná kniha s vtipnými, no pritom
milými farebnými obrázkami Mareka Mertinka určite pobaví aj dospelých a rozvíja tvorivosť a pozorovacie
schopnosti našich najmenších.
7,95 € | november | 140 x 180 mm | cca 64 strán | tv | slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1478-6
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James Matthew Barrie, ilustroval Peter Uchnár
Peter Pan
Nezabudnuteľná klasika s nádhernými ilustráciami Petra Uchnára. Rozprávkový príbeh nás zavedie do
Krajiny-Nekrajiny, kde žije odvážny Peter Pan, víla Cililing, nezbední Stratení chlapci, ktorým chýba mama.
V rozprávkovom svete sa ocitne aj Wendy, dievča z normálneho sveta, so svojimi dvomi bratmi a zažijú tam
množstvo dobrodružstiev. Spoznajú kapitána Háka, tikajúceho krokodíla, dobrotivého Vtáka-Nevtáka či
tlupu indiánov. Hoci mnohé situácie vyzerajú nebezpečne, dobro, priateľstvo a spravodlivosť zvíťazia. Ako
v každej správnej rozprávke.
14,95 € | november | Preklad Adriana Oravcová | 215 x 270 mm | cca 192 strán | tvp |
slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1425-0
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Sir Terry Pratchett
Draky zo Strašihradu
V knihe Draky zo Strašihradu objavíte štrnásť darebáckych príbehov. Mladí čitatelia tak môžu po prvý raz nazrieť
do literárneho majstrovstva Terryho Pratchetta. Objavte čaro detských príbehov najznámejšieho fantasy autora spolu s nešikovnými čarodejníkmi, s precitlivenými hrdinami či s neuveriteľne odvážnou korytnačkou, ktorá
by dala život za každé nové dobrodružstvo. Táto bohato ilustrovaná kniha oslavuje Pratchettovu hru so slovami
aj jeho neopakovateľný prístup k rozprávaniu príbehov.
9,95 € | december | Preklad Vladislav Gális | 125 x 190 mm | orig. 352 strán | tv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-1428-1

Polonca Kovač
Bylinky malej čarodejnice
Malá čarodejnica Lenka je bylinkárka, ktorá pozná tajomstvá liečivých rastlín. Pomáha lesným zvieratkám, keď
ich bolí bruško, keď prechladnú alebo jednoducho zatúžia zbaviť sa molí v kožuchu... Lenka má namiesto čarodejnej knihy herbár a namiesto čiernej mačky pavúka Škuľa. Autorka obrázkov používala pri maľovaní okrem
fantázie aj lupu. Vďaka tomu sa môžeme naučiť, ako ktorá rastlinka vyzerá. A z príbehov čarodejnice Lenky sa
zase dozvieme, na aké liečivé účely ktorá slúži, kde ju treba hľadať a ako použiť. Bude z nej čaj, obklad, alebo
radšej hojivá mastička? So zvedavými Lenkinými kamarátmi, myškou Kikou a myšiakom Kukom sa nielenže
zabavíme, ale aj zmúdrieme. Ani nezbadáme ako... Kniha Bylinky malej čarodejnice vyšla v Slovinsku v niekoľkotisícových nákladoch.
11,95 € | november | Preklad Stanislava Repar | 230 x 295 mm | 76 strán | tv |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1466-3
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Tresky-plesky 2

Tracey Corderoy
Strelené tekvičky bosoráckej babky
Tresky-plesky 3

Druhá časť dobrodružstiev malej Pandory a jej
šibalskej babky, čarodejnice Vranoletty, ktorá
zakaždým vyparatí niečo naozaj, ale naozaj
švihnuté, rozpráva o tom, ako sa po šibnutí jej
čarovného prútika v školskej hre zjavia skutoční piráti, v kúpeľni lietajúce netopiere a na
svadbe celé kopy chrobákov. Pandora sa snaží
dávať pozor na babku, nech zas niečo nevyvedie, no či sa jej to podarí, to si prečítajte v tejto
vtipnej knižke plnej farebných obrázkov.
4,95 € | september | Preklad Gabriela Patkolová | 130 x 200 mm |
128 strán | mv | slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-0988-1

k n i h y p re d e ti

Tracey Corderoy
Pirátske pletky bosoráckej babky

4,95 €

Tretia časť dobrodružstiev
Pandory a jej šibalskej babky,
čarodejnice Vranoletty rozpráva o plyšových mackoch,
čo ožijú na narodeninovej
párty, tučniakoch na rozhorúčenom letnom kúpalisku
a bublidžúse! Všade, kam totiž babka Vranoletta vkročí,
zavládne čarokrásny chaos.

4,95 € | január | Preklad Gabriela Patkolová | 130 x 200 mm |
cca 120 strán | mv | slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-1363-5

Steven Butler
Panika v lunaparku

Postrach Denis – Denník číslo 3
Tretia časť príbehov najobľúbenejšej Žúrkovskej postavy, napísaných
vlastnými slovami Denisa, ktorého všetci volajú Postrach, je ešte vtipnejšia a zábavnejšia ako predošlé. V Žúrkolande totiž otvoria najväčšiu
horskú dráhu na svete! Stačí len vyhrať ľahulinkú súťaž a prekabátiť pri
tom zopár Padaviek a Postrach Denis sa na nej prevezie ako prvý žiak
zo školy na Buchnátovej ulici.

7,95 €

7,95 €

7,95 € | september | Preklad Michal Jedinák | 130 x 200 mm | 156 strán | mv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-1365-9

Lou Kuenzler
Viola je superstar
Chvíľu malá, chvíľu veľká 3

Tretia časť dobrodružstiev dievčaťa, ktoré je chvíľu veľké, chvíľu malé, je o sláve. Viola totiž veľmi obdivuje
známu kaskadérku Stelu. Keď Stela navštívi mesto, kde Viola býva, od nadšenia nemôže ani zaspať. A čo sa
stane zakaždým, keď je Viola nadšená? Zmenší sa. Tak sa Viola dostane do tesnej blízkosti svojho idolu. Aj ona
by chcela byť slávna. Byť chvíľu veľká a chvíľu malá môže byť veru niekedy rovnako desivé ako úžasné.
7,95 € | november | Preklad Katarína Karovičová-Rybková | 135 x 185 mm | cca 240 strán | mv |
slovenský jazyk | 7+ | 978-80-556-1457-1
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Meg Cabot
Nechcem byť to nové dievča!
Moje pravidlá – iba pre baby 2

7,95 €

Autorka známej série Denník princeznej pokračuje aj v druhej časti knihy MOJE PRAVIDLÁ –
IBA PRE BABY príbehom Allie. Allie sa neteší na prvý deň v novej škole. Bude síce chodiť do
triedy s kamarátkami Erikou, Caroline a Sophie a učiteľka sa jej veľmi páči, no aj tak má obavy,
ako v škole zapadne. Dokonalý začiatok nového života má jeden háčik – Rosemary! Drsná
spolužiačka, čo sa hrá len s chalanmi a nemá rada dievčatá, si ju okamžite vezme na mušku
a chystá sa ju dokonca zbiť. Allie sa radí so všetkými svojimi blízkymi a každý jej hovorí niečo
iné. Oco – nech ju trafí rovno do nosa, strýko – nech ju odstraší, mama zas vraví, že všetko
treba povedať učiteľke. No Allie má svoje vlastné pravidlá. Ako si s tým teda poradí?
7,95 € | november | Preklad Oľga Kralovičová | 135 x 185 mm | 176 strán | mv |
slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-0987-4

Guy Bass
Princ Žabiak, krutý barbar
Princ Žabiak 2

9,95 €

Nová séria od autora slávneho strašidla Zošidla pokračuje ďalšími neuveriteľnými dobrodružstvami neohrozeného Princa Žabiaka, pána všetkých kráľovstiev a právoplatného
vládcu sveta. Hoci riskoval život a zachránil princeznú (a pravdepodobne aj celý svet),
v kráľovstve to vôbec nevyzerá ružovo. Kráľ a kráľovná Všetkého sú rozhodnutí zničiť každého, kto im stojí v ceste. Chcú, aby sa Žabiak stal ich ukrutným barbarským vodcom všetkých
vojsk. Nastal čas, aby si vybral správnu cestu a naplnil svoj osud. Princ Žabiak má dôležité
poslanie, na jeho nebezpečnej ceste mu pomáhajú starí priatelia – šerifka Explózia, princezná Dúha i jej ochranca, šampión v kožušinových šortkách a tajný básnik obrovský Malíček. Dokážu si poradiť s ďalšou hrozivou výpravou mimozemšťanov?
9,95 € | október | Preklad Katarína Karovičová-Rybková | 129 x 198 mm | 232 strán | tv |
slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-1364-2
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Lucy Hawking, Stephen Hawking
Gregorov
nerozlúštiteľný kód
Nové pokračovanie Gregorových úžasných dobrodružstiev z pera Stephena a Lucy Hawkingovcov. Gregora a jeho kamarátku Annie už poriadne
dávno nepohltilo žiadne vesmírne dobrodružstvo.
12,95 €
9,95 €
12,95 €
No čoskoro sa to zmení. Dejú sa totiž zvláštne veci!
Banky rozdávajú peniaze zadarmo, supermarkety
si neúčtujú nič za potraviny, takže ich vlastne tiež rozdávajú zadarmo, a lietadlá nedokážu vzlietnuť. Na Gregora a Annie čaká cesta do tajomných hĺbok vesmíru, aby zistili, kto to má všetko na svedomí.
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Lucy Hawking,
Stephen Hawking

Gregorov
nerozlúštiteľný kód

Obálku pripravujeme

12,95 € | december | Preklad Dagmar Šajtyová | 145 x 215 mm | 320 strán | tvp |
slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-1406-9

David Walliams
Malý milionár
Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora detských kníh Davida Walliamsa je príbehom chlapca,
z ktorého sa stane zo dňa na deň milionár. Dvanásťročný Joe tak má zrazu všetko, na čo si len spomenie. Vlastnú
formulu 1, nahrávacie štúdio, žraloka, dokonca aj komorníka, Má to ale niekto v živote šťastie! Veď čo viac si môže
chalan v jeho veku priať? Ale Joeovi k šťastiu predsa len niečo chýba. Ozajstný priateľ. Podarí sa mu ho nájsť?
11,95 € | november | Preklad Michaela Hajduková | 125 x 190 mm | cca 400 strán | tv | slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1475-5
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Liz Pichon
Tom Gates je absolútne úžasný
(z času na čas)
Celá škola je hore nohami, lebo im triedny oznámil, že idú do
školy v prírode! Tom sa už nevie dočkať. Len aby neskončil na
izbe s Markusom. Delia sa zas vyhráža, že mu vymaľuje izbu krikľavými farbami... No hrôza, des a panika! Vydaj sa s Tomom a jeho
kamošmi do absolútne úžasnej školy v prírode. Táto šialená kniha plná čarbaníc a vtipov ťa tam zavedie.

6,95 €

7,95 €

7,95 € | september | Preklad Gabriela Patkolová | 150 x 192 mm | 264 strán | mv | slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-1409-0

Liz Pichon
Tom Gates – MEGASUPER
DARČEKY (že vraj)
Pridajte sa k Tomovi Gatesovi aj v šiestom pokračovaní jeho najšibnutejších dobrodružstiev, srandičiek a snehových monštier!
Konečne prišla zima. Snehu však napadne toľko, že spôsobí kalamitu a Tom doma uviazne s mrzutou Deliou. Nudných príbuz9,95 €
9,95 €
ných, ktorí plánujú najúžasnejšiu oslavu pre Vykopávky, už radšej ani nevníma. No keď Babka Mavis vytiahne štrikovacie ihlice
a chce Tomovi upliesť jeden zo svojich slávnych overalov, je nad slnko jasnejšie, že musí niečo podniknúť!
7,95 € | január | Preklad Gabriela Patkolová | 150 x 192 mm | cca 240 strán | mv | slovenský jazyk | 8+ | 978-80-556-1410-6
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Wendy Mass
Konečne dvanásťročná
Kniha Konečne dvanásťročná je voľným pokračovaním knihy Zakliate jedenáste
narodeniny. Hlavnou hrdinkou knihy je tentoraz Rory. Na svoje dvanáste narodeniny netrpezlivo čakala celý život. Má dokonca aj zoznam vecí, ktoré sa jej v ten
vysnívaný deň splnia. Vždy, keď o niečo požiada rodičov, odpovedia jej: „Keď budeš mať dvanásť, keď budeš mať dvanásť, keď budeš mať dvanásť...“ Nuž, presne
o osemnásť hodín, tridsaťšesť minút a päťdesiatdva sekúnd začne Rory konečne
žiť naplno! Vtipný príbeh plný prekvapení o túžbe dospieť, aj keď celý vesmír naznačuje, že ešte treba chvíľu počkať, určite zaujme každé dievča.
7,95 €

7,95 € | október | Preklad Zuzana Kamenská | 135 x 185 mm | cca 240 strán | mv |
slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-1402-1

Sita Brahmachari
Už zase lietam
Kite sa ponáhľa na písomku a cíti sa fakt čudne. Jej najlepšia priateľka Dawn po ňu ráno neprišla, čo sa
nestalo už roky, a neodpovedá ani na esemesky. Dawn totiž spáchala samovraždu. Chcela byť vo všetkom jednotka, no nezvládla ten tlak. Ako to, že Kite nemala tušenia, čo sa v duši jej priateľky odohráva?
Ako je možné, že nič nepovedala? A ako, že si nič nevšimla? Otázky sa jej roja v hlave a ona na ne nedokáže nájsť odpoveď. Kedysi sebavedomé a veselé dievča je zrazu dezorientované a zraniteľné. Všade
okolo seba vidí Dawn. Uzatvára sa do seba, až kým sa neobjaví niekto, s kým sa o svojich pocitoch dokáže rozprávať. Ďalší silný príbeh o žiali, priateľstve, pochopení a hojení hlbokej rany v srdci od Sity
Brahmachari si určite získa mnohých čitateľov.
9,95 € | november | Preklad Oľga Kralovičová | 125 x 190 mm | cca 288 strán | tv |
slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1477-9
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Derek Landy
Žezlo Prastarých
Detektív Kostlivec 1

Zoznámte sa s Kolohnátom Lahodom. Je to detektívne eso, vždy štýlovo oblečený, s poriadne podrezaným
jazykom, nevídaný mág a chodiaci, hovoriaci a oheň vrhajúci kostlivec. Kolohnát je síce mŕtvy, ale prekabátil
smrť, aby mohol ochrániť svet pred prastarým nepriateľom. Aby ho však porazil, bude potrebovať pomoc
a na to sa najlepšie hodí jeho nová partnerka, mladučká Stephanie. Kolohnát a Stephanie sa ocitnú v nekonečnom kolotoči, aby ochránili najvzácnejší majetok jej nedávno zosnulého strýka – žezlo Prastarých, ktoré
by mohlo privolať na svet krutých bohov dávnej minulosti. Má to však len jediný háčik. Nikto neverí, že bájne
žezlo a dávni bohovia existujú, a tak sa Kolohnát a Stephanie môžu spoľahnúť len na seba.
11,95 € | november | Preklad Patrick Frank | 130 x 210 mm | 272 strán | tv |
slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-1280-5

Enid Blyton
Slávna päťka 1 – 5
Slávna päťka – to sú štyri deti a pes. Súrodenci Julian, Dick a Anna, ich sesternica George, či vlastne Georgina, no i jej odvážny strážca Timothy. Najslávnejší pátrači všetkých čias sa vydajú na honbu za pokladom. Na Vianoce podniknú riskantnú výpravu po stopách nebezpečných zlodejov. Na mori
odhalia skupinu pašerákov. A kto iný by mohol zachrániť strýka Quentina, keď ho unesú?
6,95 € | Preklad Mária
Klenková | 120 x 200 mm |
152 strán | mv | slovenský
jazyk | 9+

september
978-80-556-0434-3

október
978-80-556-0433-6

november
978-80-556-0432-9

december
978-80-556-0672-9

január
978-80-556-0673-6
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Lars Saabye Christensen
Herman
Niekedy sa v najmenšom človeku skrýva veľké srdce. Jedenásťročný Herman je úplne obyčajný
a celkom šťastný chlapec s bujnou fantáziou. Do školy chodí zásadne neskoro, v triede rešpektuje
silnejších, telesná výchova mu príliš nevonia a či ho má ryšavá Ruby naozaj rada... to sa ešte uvidí.
Všetko sa zmení, keď mu začnú padať vlasy a Herman je presvedčený, že čoskoro zomrie. Prechádza veľmi ťažkým obdobím, snaží sa vyrovnať so svojou chorobou i so smrťou milovanej osoby, až
kým sa nenaučí prijať seba samého.
9,95 € | október | Preklad Jarmila Cihová | 127 x 207 mm | 232 strán | tv |
slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1296-6

Napísal Patrick Ness, pôvodný námet Siobhan Dowd
Sedem minút po polnoci
Dojímavý román o láske, strate a nádeji. Conora trápia desivé sny – každú jednu noc, odkedy
mamu v nemocnici sužujú liečebnými procedúrami, ktoré aj tak nezaberajú. Ale tento sen je iný.
Keď sa dnes v noci Conor prebudí, v okne ho niekto čaká. Niekto starodávny. Niekto, koho neočakával. Netvor starší ako ľudstvo samo, ktorý Conorovi porozpráva tri príbehy o láske, o strate
i o nádeji. Ale na oplátku chce od Conora počuť to, z čoho má najväčší strach: chce počuť pravdu.
Patrick Ness sa v románe Sedem minút po polnoci majstrovsky zhostil námetu zosnulej spisovateľky Siobhan Dowd a napísal úchvatný a dojemný príbeh o strate, o ranách osudu a najmä o sile,
ktorú si vyžaduje život po smrti najbližších.
12,95 € | november | Preklad Michal Jedinák | 162 x 208 mm | 216 strán | tvp |
slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1343-7
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Eoin Colfer
P.A.S.C.A. 2

Katova revolúcia
Eoin Colfer, autor Artemisa Fowla, prichádza s druhým pokračovaním jedinečnej série o programe P.A.S.C.A. (Premiestňovanie Anonymných Svedkov Chránených Agentúrou). Sedemnásťročná agentka Chevie Savanová sa vracia do súčasnosti po časopriestorovom výlete do viktoriánskej éry. V súčasnej Európe je však všetko inak. Pri
moci je militantné fašistické hnutie, ktoré drží obyvateľov starého kontinentu v šachu vyhrážkami a hrôzovládou. Za obeť im padol aj vynálezca časostroja profesor
Smart a Chevie opäť hľadá útočisko v minulosti. Zmena však zasiahla aj minulosť,
kde Rileyho prenasledujú futuristickí vojaci. Chevie a Riley si ako jediní pamätajú,
ako by minulosť, prítomnosť a budúcnosť mali vyzerať, a je len na nich, aby zastavili
plukovníka Boxa, ktorý chce zničiť svet.

11,95 €

11,95 € | december | Preklad Dominika Weinstock | 130 x 210 mm | cca 350 strán | tv |
slovenský jazyk | 12+ | 978-80-556-1030-6
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Pavlína Opatrná
Bav sa… a tvor! Zvieratká z papiera
Ako tráviť čas s deťmi? Skúste spoločne tvoriť, pritom sa rozprávajte a hrajte. Vyrábajte hračky,
darčeky, dekorácie, blahoželania alebo napríklad masky na karneval. V knižke nájdete nielen návody „krok za krokom“ a názorné šablóny, ale tiež zaujímavosti o zvieratkách a námety na spoločné
rozprávanie a hry. Hlavným použitým materiálom je papier – niekedy budú stačiť noviny, inokedy
kartón alebo výkres. Na niektoré projekty nájdete vzorované papiere priamo v knihe. Dievčatám aj
chlapcom určite urobí radosť lietajúci pterodaktyl, roztomilé zajačiky, quillingové sovy, skladané
draky či netopiere z papierových roliek, ale tiež priesvitné motýle, vianočné rybičky, čitateľ chameleón, obliekací medvedík a mnoho ďalších zvieratiek a zábavných príšeriek.
7,95 € | november | Preklad Jana Vlašičová | 210 x 210 mm | 128 strán | mv |
slovenský jazyk | 5+ | 978-80-556-1418-2

Robert Beutelhauser
Turci, Habsburgovci a iné pohromy
Ďalší diel edície Naše hrôzyplné dejiny čitateľom overeným odľahčeným spôsobom približuje udalosti, ktoré nasledovali po bitke pri Moháči. Detskí milovníci histórie sa dozvedia nielen to, ako
Turci drancovali krajinu, ale aj to, za čo všetko im vďačíme. Pri čítaní si budú lámať hlavu nad tým,
kto boli kuruci a kto labanci, spoznajú, prečo sa artikulárne kostoly volajú tak, ako sa volajú, zistia,
v ktorom slovenskom meste bolo upálených najviac čarodejníc, v akej bitke zomreli štyria členovia
Esterháziovského rodu. No a na záver nahliadnu do slovenskej siene slávy. Pútavý text Roberta
Beutelhausera je prešpikovaný šťavnatými ilustráciami Katky Slaninkovej, ktoré rúcajú školské
predstavy o histórii.
6,95 € | február | 130 x 200 mm | cca 168 strán | mv | slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-0994-2
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Kjartan Poskitt
Podlé a sebecké zlomky
Všetky zlomky, priemery a iné nechutnosti, ktoré sa nezmestili do aritmetiky, sa nachádzajú v tejto časti
Vražednej matiky. Na zlomky narazíte všade, či už sa s kamošmi delíte o pizzu, handrkujete nad účtom
v cukrárni, alebo iba uvažujete, koho máte najradšej. Len žiadnu paniku, stačí sa začítať do Podlých a sebeckých zlomkov. Dozviete sa tam, ako vás môžu zlomky zachrániť pred jedovatým rybím mutantom z Fastbucku, prečo je Pongo McWhiffy matematický maniak, budete môcť cestovať na planétu Priemer, kde odhalíte,
aké odpudivé môžu byť priemery. Medzitým sa Pruďasovi Britvovi a jeho bande podarí vyvolať ohlušujúci
výbuch, keď sa začnú babrať s matikou.

5,95 € | október | Preklad Juraj Kubica | 130 x 200 mm | 160 strán | mv |
slovenský jazyk | 9+ | 978-80-556-1086-3
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kolektív autorov
Cesta naprieč dejinami
História, ako ste ju doteraz nevideli

Vydajte sa s touto knihou na úžasnú cestu naprieč svetovou históriou. Tento unikátny
sprievodca vám priblíži najdôležitejšie udalosti na viac než 60 mapách. Získajte fantastický prehľad o dobyvačných cestách Vikingov, o tom, kde si čierna smrť vyžiadala najviac
životov, kde sa odohrali najkrvavejšie bitky prvej svetovej vojny a ešte oveľa viac! Tento
jedinečný historický atlas vám predstaví dejiny tak, ako ste ich ešte doteraz nemali príležitosť nikde vidieť!
14,95 € | november | Preklad Eva Budjačová, Zuzana Orságová, Katarína Škovierová |
252 x 301 mm | 160 strán | tv | slovenský jazyk | 10+ | 978-80-556-1416-8
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Kolektív autorov
Guinness World Records 2016
Čo je nové v prekonávaní rekordov? To sa dozviete v aktuálnom vydaní najpredávanejšie knihy na
svete. Všetko o hre Minecraft®, o YouTube, o pirátoch, o videohrách či aplikáciách a forenzných
vedách. V tomto najaktuálnejšom vydaní nájdete aj exkluzívne rozhovory, príbehy zo zákulisia
prekonávania rekordov, veľa bonusových online súťaží. Je to naozaj rekordne úžasné!
19,95 € | október | Preklad Zuzana Pavlová | 220 x 295 mm | 256 strán | tv | český jazyk | 978-80-7529-029-8

Keir Radnege
Kniha futbalových rekordov
Obrazová publikácia pre milovníkov najpopulárnejšej hry na svete ponúka prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete futbalu. Predstavuje významné národné aj klubové tímy na všetkých kontinentoch, približuje kľúčové momenty futbalových turnajov FIFA od majstrovstiev sveta
až po Copa América či Africký pohár. Odpovedá na otázky, kto je najúspešnejším strelcom vo finále turnajov FIFA alebo ktorý slovenský hráč má za sebou najviac reprezentačných zápasov. Nevyhnutná príručka pre všetkých, ktorí chcú byť dobre pripravení na EURO 2016!
19,95 € | október | Preklad Milada Pauleová, Zuzana Lorková | 202 x 268 mm | 256 strán | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1469-4

Kolektív autorov
Megastavby

Postavte neuveriteľné mestá vo svete Minecraft®
Objavte tajomstvá megastaviteľov! Najúspešnejší stavitelia vo svete Minecraft® predstavujú svojich
tridsaťšesť najúchvatnejších projektov od realistických metropolí po staroveké ríše, od fantastických kráľovstiev po futuristické projekty. Megastavitelia ponúkajú čitateľom cenné rady a tipy pri
stavbe i plánovaní spolu s návodmi rôznej náročnosti. Kniha Megastavby poskytuje inšpiráciu všetkým hráčom, či už patríte medzi skúsených staviteľov, alebo len premýšľate o svojej prvej chalupe.
Minecraft® je svet neobmedzených možností!
12,95 € | september | Preklad Zuzana Kamenská | 170 x 226 mm | 256 strán | fv |
slovenský jazyk | 978-80-556-1403-8
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Darčekové knihy
Helen Exley
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Na jobľúbenejšie
knihy v angličtine
Vydavateľstvo SLOVART je najväčším distribútorom cudzojazyčnej literatúry na Slovensku.
Prinášame vám ukážku našich naj titulov z bohatej ponuky beletrie a kníh
zo sveta gastronómie, fotografie, dizajnu a filmu.
Jandy Nelson
The Sky is
Everywhere
E. L. James
Grey

Marvel
Encyclopedia

42,95 €

Fantastický young adult román
pre čitateľov, ktorým sa páčia
knihy Johna Greena alebo
Stephena Chboskeho.

9,95 €

Štvrtý diel úspešnej série
Päťdesiat odtieňov sivej
prerozprávaný z pohľadu hlavnej
mužskej postavy, Christiana.

Rozšírená a aktualizovaná komixová
encyklopédia pri príležitosti 75. výročia
kultového vydavateľstva Marvel.

8,50 €

13,50 €

Paula Hawkins
The Girl
on the Train

Millie Marotta
14,50 €
Tropical
Wonderland

Gillian Flynn
Dark
Places

8,50 €

Exotické stromy, vtáky, okvetné lístky
– to všetko si žiada, aby ste popustili
uzdu svojej fantázii a vyfarbili tento
čarovný svet.

Druhý román od autorky knihy
Stratené dievča, podľa ktorého
vznikol populárny film.

Anna Jones
A Modern
Way to Cook

24,95 €

29,95 €

Jamie Oliver
Everyday Super
Food Super

Hovoria jej nová Nigella a dlhé
roky varila s Jamiem Oliverom –
32,50 € v jej knihe nájdete zdravé
vegetariánske recepty, ktoré
chutia a sú rýchlo hotové.

Harper Lee
Go Set a Watchman
Pokračovanie klasického románu
How to Kill a Mockingbird (Nezabíjajte
vtáčika), ktorý bol ocenený
Pulitzerovou cenou za literatúru.

Kuchár Jamie Oliver je späť so
zdravými receptami na raňajky,
obedy a večere plnými
vitamínov a chuti.

Pirelli –
The Calendar
50 Years and More

NYT
36 Hours

110 €

59,95 €

Retrospektíva najslávnejšieho kalendára na svete
s kompletnými fotografiami od roku 1964.

Najúspešnejší bestseller roku
2015, najvyhľadávanejšia
kniha na recenznom portáli
goodreads.com.

12,95 €

World New York Times odporúčajú to
najlepšie, čo sa dá vidieť za 36 hodín
v 365 destináciách na celom svete.

Robb Pearlman
Game of Thrones
in Memoriam

Pocta najdôležitejším postavám z Hry o tróny, ktoré
v seriáli prišli o život v prvých štyroch sériách.
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Darčekový
a doplnkový tovar
Vydavateľstvo SLOVART sa okrem vydávania kníh zaoberá aj distribúciou doplnkového
kníhkupeckého tovaru. V našej ponuke nájdete najkrajšie diáre, zápisníky, nástenné
a stolové kalendáre, posterbooky a reprodukcie, ale aj pohľadnice či sviečky.
Ak hľadáte vhodný darček, z našej širokej ponuky si určite vyberiete.

Kalendáre a zápisníky Paperblanks
Firma Paperblanks vyrába jedinečné
zápisníky a kalendáre už viac ako 20 rokov.
Pri tvorbe svojich produktov venuje
pozornosť každému detailu – knižnej väzbe,
výberu papiera, dizajnu a ochrane životného
prostredia.
Do sortimentu Paperblanks patria nielen
zápisníky rôznych formátov, ale aj ozdobné
škatuľky, elegantné tašky na dokumenty,
knihy pre hostí a adresáre.

Veľký stojan, asi 35,5 cm2

výška cca 1,7 m
Stojan má dve rôzne otočné základne
s kolieskami (v bukovohnedej alebo čiernej
farbe), na ktoré sa dá pripevniť 6 alebo
7 políc. Do zostavy so siedmimi poličkami
sa zmestí asi 292 zápisníkov.

Malý stojan na stôl, asi 23 cm2

výška cca 90 cm
Vhodný do úzkych priestorov, otočný
podstavec, 4 police, do stojanu sa zmestí asi
90 zápisníkov.

Veľký stojan na stôl, asi 35,5 cm2

výška cca 1,2 m
Otočný stojan umožňuje prezrieť si tovar
zo všetkých strán. Stojan môže mať tri alebo
štyri police, do modelu so štyrmi policami
sa zmestí asi 160 zápisníkov.

Poličkový stojan na stôl
(2 druhy)

Dvoj- alebo trojradový stojan na stôl je
vhodný na prezentáciu noviniek alebo
špeciálnych edícií. Podľa modelu sa
do stojanu zmestí 30 až 60 zápisníkov.

Sviečky Alusi
Sviečky Alusi menia dávnu tradíciu
výroby sviečok na umenie. Sú to diela
inšpirované prírodou, moderným
umením a architektúrou. Horia viacerými
plameňmi. Súčasťou kolekcie je osem
modelov rôznych tvarov čiernej,
červenej alebo bielej farby. Sviečka
začína horieť jedným plameňom,
topením vosku však získa nový tvar
a horí dvoma, alebo dokonca tromi
plamienkami.
Sviečky vyrobili inovatívnymi
technológiami z kvalitného materiálu
v Kanade, dizajn navrhli umelci
v Nemecku. Sviečky Alusi sú šetrné
k životnému prostrediu – sú biologicky
rozložiteľné a vyrábajú sa z vosku
potravinárskej kvality. Knôty neobsahujú
olovo ani zinok. Každá sviečka je
zabalená v praktickom a štýlovom obale,

ktorý ju chráni pred poškodením. Každé
balenie obsahuje nehorľavú podložku
pod sviečku.

Malý stojan, asi 25,5 cm2

výška: 97 cm
Vhodný do malých priestorov. Stojan
na točni s tromi policami s reklamným
nadstavcom. Do každej poličky sa
zmestia buď dve malé a jedna veľká,
alebo jedna malá a dve veľké sviečky.
Do modelu na obrázku sa zmestí 16 až
22 sviečok.

Veľký stojan, asi 39 cm2

výška: 180,5 cm
Stojan na točni na kolieskach
s reklamným nadstavcom. Stojan má
šesť políc, v ktorých sa dá vystaviť
približne 96 sviečok Alusi.

Viac o doplnkovom a darčekovom tovare z Vydavateľstva SLOVART
sa dozviete na www.slovart.sk. Objednávky: skodova@slovart.sk
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Rodinná komédia podľa bestselleru Jo Nesba

V kinách od 5. novembra

