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„JEDINÝ TRILER, KTORÝ SI TOHTO ROKU MUSÍTE PREČÍTAŤ.“
The Guardian
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Jozef Karika
Tma
Jeden človek, 
jedna miestnosť, 
nekonečná hrôza.
Triler, z ktorého vás za-
mrazí až do špiku kostí.
Televízny scenárista od-

chádza na osamelú horskú chatu v Malej Fatre. Chce
si oddýchnuť od hektickej práce aj napätého manžel-
stva a vychutnať pokojnú zimnú atmosféru. Zrazu sa
však prihodí čosi nečakané a pobyt sa zmení na desivú
nočnú moru. Chata sa stáva väzením, hoci dvere nie
sú zamknuté. Začína sa zúfalý boj o prežitie. Nedajte
si ujsť ďalší skvelý príbeh od majstra strachu a napätia
Jozefa Kariku.
viaz., 240 s., 125x200
Máj, 10,90 €

Miro Hrubjak
Chobotnička

Napínavý triler o boji hackerov s mafiou. Tridsiatnik Da-
niel, informatik, v celkom všedný víkendový deň ne-
chtiac skríži cestu veľkému SUV a dostáva sa do kon-
fliktu s egocentrickým majiteľom auta. Daniel utŕži
niekoľko presne mierených úderov a skončí na poho-
tovosti. Verí v spravodlivosť, a preto ide incident ohlásiť
na políciu. To však nemal robiť. Jedovaté chápadlá pod-
svetia totiž siahajú všade...
viaz., 248 s., 125x200
Apríl, 10,90 €

Rasťo Piško
Stano Radič
majster
nenápadnej
pointy

„Mať charakter, znamená ostať na nohách vo svete
postavenom na hlavu,“ napísal v jednom aforizme Sta-
no Radič. Zrejme vedel, o čom a o akej dobe hovorí.
Svojím humorom a postojom sa pokúšal ten náš čud-
ný svet aspoň trochu napraviť. Bola to šťastná terapia.
Táto kniha je spomienkou na sociológa, redaktora,
scenáristu a výnimočného človeka, napísaná jeho ko-
legom a blízkym priateľom.
viaz., 288 + 16 s. príloha, 125x200
Máj, 12,90 €
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Zana Saluber
Z jej krvi
Skutočný príbeh
najznámejšej slo-
venskej veštkyne
a liečiteľky Zany sa

začína príbehom jej praprastarej matky Olívie, ktorú
v jej dobe považovali za bosorku, liečiteľku a vedmu.
Olívia zanechala prapravnučke obradný prsteň a po-
drobné zápisky s rodovými zaklínadlami a popismi,
ukryté vo zvláštnej truhličke. Zane sa tieto rodinné
poklady dostali do rúk po viac ako storočí a spolu so
zdedeným darom jasnovidectva určili jej ďalšiu cestu
životom.
viaz., 280 s., 125x200
Máj, 11,90 €

Adriana Macháčová
Hubertove
ženy
Ak vás zasiahne
zrada na najcitlivej-
šom mieste a ešte

od najbližšej osoby, pretrhne sa aj to najpevnejšie –
pokrvné – puto. Emu a Lýdiu rozdelila láska k jednému
mužovi. Aký je Hubert naozaj a kto koho v skutočnosti
zradil? Dá sa vôbec napraviť minulosť a komu možno
vo svete plnom intríg veriť? Pomôže rozlúsknuť tajom-
stvá dvoch rodín záhadný denník? Vášeň a pomsta tak -
mer zničia každého, kto prestane vnímať svet čistými
očami a neskazeným srdcom.
viaz., 216 s., 125x200
Jún, 9,90 €

Modrý dom
Na samote v modrom dome sa
stretáva veľká rodina. Jej členov
spája silná osobnosť – matka.
Dlhý život ju obdaril láskou aj
múdrosťou. Len tri dni stačia na
to, aby sa v živote toľko zmenilo...
viaz., 200 s., 125x200
Apríl, 10,90 €

Manželky
Iva, Diana, Michaela a Martina
sú nerozlučné priateľky zo škol-
ských lavíc. Okrem spoločných
zážitkov ich spájajú problémy,
s ktorými sa musí každá vyrov-
nať po svojom.
viaz., 320 s., 125x200
Máj, 10,90 €

Srdce v tme
Klára je nútená dať dcérku do
škôlky. V zamestnaní má však
od začiatku len problémy. Me -
dzi manželmi vzniká napätie, ale
to všetko je len predohrou sku-
točnej bolesti a smútku.
viaz., 320 s., 125x200
Máj, 10,90 €

Táňa Keleová-Vasilková a jej knihy v novom dizajne
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Kennedy je jedna z trojice atraktívnych majiteliek
zoznamovacej agentúry. Keď sa jej do cesty priple-
tie nový klient, letecký inžinier Nathan, priam za -
jasá. Tomuto zanedbanému chlapovi chce nájsť
 dokonalú manželku. Najprv ho však treba naučiť
správne konverzovať aj dbať o príťažlivý vzhľad. Po-
stupne odhaľuje jeho skutočný charakter, avšak ro-
diacej sa láske bráni Kennedina profesionálna česť...

viaz., 376 s., 125x200
Jún, 12,90 €

Po nečakanej mat kinej smrti sa Emily presťahuje
do New Yorku, aby tam začala nový život so svo-
jím priateľom Dillonom. Je mu vďačná za toľko ve-
cí a nevie si predstaviť život bez neho. Potom
stretne Gavina. Už ich prvé náhodné stretnutie
prebudí v Emily všetky zmysly. A hoci sa tomu
bráni, Gavin sa nemieni vzdať bez boja. Ako sa roz-
hodnúť, keď nemožno veriť ani vlastnému srdcu?

viaz., 376 s., 125x200
Apríl, 12,90 €

Nebola som vždy zaľúbená do Coltona. Najprv som
ľúbila jeho mladšieho brata Kyla. Kyle bol moja prvá
ozajstná láska v každom ohľade. Potom zomrel.
A druhý človek, ktorý zomrel s ním, som bola ja.
 Colton ma nenaučil, ako mám žiť. Nevyliečil moju bo-
lesť. Neurobil zázrak, aby som sa pozviechala. Naučil
ma, ako to musí prebolieť. Byť silný znamená žiť aj
napriek bolesti.
viaz., 320 s., 125x200
Máj, 12,90 €

Mia si vyrazí s kamarátkami na divoký víkend do Vegas
osláviť promóciu. Alkohol tečie potokom, radosť
z ukon čenia školy striedajú obavy z budúcnosti, vopred
nalinajkovanej rodičmi. V bare narazí na sexi Francúza
 Ansela a Mia urobí najbláznivejšie rozhodnutie života –
s rozkošným zvrhlíkom odletí na leto do Francúzka. Ne-
viazanému dobrodružstvu sa do cesty postaví realita.
Vráti sa napokon Mia do starého života?
viaz., 376 s., 125x200
Máj, 13,90 €

Hľadanie
vytúžené dňa
Vyšlo, 12,90 €

Gail McHughová
Stretnutie

Jennifer Probstová
Hľadanie
dokonalej
lásky

Christina Lauren
Rozkošný
zvrhlík

Jasinda Wilderová
Strácam sa
v tebe
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Keď Claire zbadá svojho nového šéfa, rozbúši sa jej
srdce. Je to ten najpríťažlivejší muž, akého videla.
Rozum jej hovorí, aby od neho dala ruky preč – len
pred pár dňami jej podobný krásavec zničil všetky
ideály. Claire si však nedá povedať a vrhne sa do ná-
ruživého milostného vzťahu. Nepotrvá dlho a minu-
losť sa jej kruto pripomenie, až napokon zasadí naj-
tvrdší úder.
viaz., 416 s., 125x200
Jún, 14,90 €

M. J. Summersová
Rozchod

Výnimočná sága jednej rodiny si získala milióny čita-
teľov na celom svete a dodnes dojíma myšlienkou, že
človek je ochotný pre krátke, ale pravé šťastie vedo-
me podstúpiť najväčšiu bolesť. Nedovolená láska
medzi mladou Maggie a katolíckym kňazom Ralphom
opäť ožíva v novom vydaní knihy. Existuje povesť
o vtákovi, ktorý zaspieva iba raz v živote, sladšie ako
ktorýkoľvek iný tvor na zemi...
viaz., 616 s., 145x227
Máj, 16,90 €

Colleen 
McCulloughová
Vtáky v tŕní

Elizabeth Littlová
Drahá dcéra
Janie je prefíka-
ná, provokatív-
na celebritka.
Pred desiatimi
rokmi ju odsúdili
za vraždu vlast -
nej matky, krás-
ky z vyššej spo-
ločnosti, ktorá
vystrie dala
 viacerých bo -

hatých manželov a bola známa charitatívnou
činnosťou. Keďže sa dodatočne zistí, že s dôka-
zovým materiálom sa manipulovalo, Janie pre-
pustia z väzenia. Pochybnosti však zostávajú,
a tak si Janie za pomoci svojho právnika zmení
identitu a rozhodne sa konať na vlastnú päsť.
Stále ju však prenasleduje neistota, či skutočne
nevraždila ona...
viaz., 384 s., 125x200
Apríl, 13,90 €

Jessica 
Treadwayová
Menivé oko
Dawn trpí poci-
tom menejcen-
nosti a nevie si
nájsť miesto
v rodine ani
medzi rovesník -
mi. Jej správanie
vedie najprv
k nepredvída-
ným reakciám

a potom k nepredvídaným medziľudským vzťa-
hom. Napokon si privedie do domu priateľa
 Ruda, lenže ten brutálne napadne jej rodičov.
Otec na to doplatí životom, matka Hanna utrpí
ťažké zranenie. Medzi matkou a dcérou vzniká
najprv skrytý, postupne čoraz otvorenejší kon-
flikt. To najťažšie – prijatie krutej reality – však
Hannu ešte len čaká.
viaz., 360 s., 125x200
Júl, 12,90 €
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Terry Hayes
Ja, Pútnik
Mladá žena za-
vraždená v hote-
li na Manhattane
– nemožno iden-
tifikovať ju ani
páchateľa. Otec
verejne poprave-
ný pod pálčivým
slnkom v Saud-
skej Arábii a syn,
ktorý sa prizeral.
Muž zo sýrskeho

výskumného ústavu, ktorému niekto zaživa vy-
operoval oči. Ohorené ostatky troch tiel na hor-
skom úbočí Hindúkuša. Plán spáchať desivý zločin
proti ľudstvu... S tým všetkým mám niečo spoloč-
ného. Preto sa vydávam na cestu. Ja, Pútnik.
Mimoriadny debut preložený do viac než dva -
dsiatich jazykov kombinuje prvky špionážneho
a kriminálneho trileru.
viaz., 616 s., 145x227
Máj, 19,90 €

Ian Caldwell
Piate
evanjelium
Stratené evanje-
lium, kontro-
verzná relikvia
a posledné žela-
nie zomierajúce-
ho pápeža. To sú
tri dôvody, pre
ktoré sa dvaja
bratia – vati -
kánski kňazi –
podujmú roz-

lúsknuť najväčšiu záhadu v dejinách kresťanstva.
Vo Vatikánskych múzeách sa pripravuje záhadná
výstava. Týždeň pred slávnostnou vernisážou
 zavraždia jej kurátora. Odhalí sa tajomstvo týka -
júce sa najškandalóznejšej svätej relikvie kresťan-
skej cirkvi? Podklady pre román autor zbieral de-
sať rokov a prichádza s majstrovsky napísaným
trilerom.
viaz., 488 s., 145x227
Jún, 16,90 €

Tom Rob Smith
Dieťa 44
Lev Demidov je dôstojník Mini -
sterstva štátnej bezpečnosti. Keď
v Moskve objavia telo mŕtveho
chlapca, Demidova okamžite infor-
mujú, že išlo o nehodu. Postupne
si však uvedomí, že v „dokonalom“
Rusku 50-tych rokov vyčíňa maso-
vý vrah... Sfilmovaný bestseller.
brož., 360 s., 125x200
Máj, 9,90 €

Sophie Hannahová
Usvedčujúca chyba
Nicki uviazne v dopravnej zápche
a vtedy zbadá jeho. Otočí sa do
protismeru a v panike ujde.
Na druhý deň ju policajti pred-
vedú na výsluch v súvislosti s vraž -
dou novinového fejtonistu. Hoci
Nicki nie je vinná z vraždy, zďaleka
nie je nevinná...
viaz., 400 s., 125x200
Jún, 13,90 €

Dmitry Glukhovsky
Budúcnosť
Od autora bestsellerov Metro
2033 a Metro 2034. Technický
pokrok vyústil do splnenia večné-
ho sna ľudstva – človek oklamal
starnutie a stal sa nesmrteľným.
Európu postihlo preľudnenie. Si-
tuáciu treba preto podriadiť prís -
nej kontrole...
viaz., 528 s., 145x227
Apríl, 16,90 €
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Jo Nesbø – Šváby
Šváby sú v poradí druhou
časťou krimisérie s popu-
lárnym detektívom Har-
rym Holem. Dej sa tento-
raz prenesie do Bangkoku,
kde v jednom bordeli náj-
du zavraždeného nórske-
ho veľvyslanca v Thajsku.
V chrbte má zapichnutý
nôž a v taške fotografie
s detským pornom. Keďže
veľvyslanec udržiaval blízky kontakt s nórskym premiérom, na
ministerstve zahraničia sa šíri panika. Ako čo najskôr zabrániť
politickému škandálu? Harry Hole sa so svojou thajskou kole-
gyňou púšťa do vyšetrovania. Čoskoro sa ukáže, že nejde len
o náhodnú vraždu. Za stenami sa totiž niečo hmýri a šramotí.
Niečo, čo neznáša denné svetlo.
viaz., 368 s., 125x200
Apríl, 13,90 €

Bernhard Aichner
Maskérka
mŕtvych
Brünhilde v útlom
detstve adopto-
vali manželia –
majitelia pohreb-
ného ústavu a vy-
chovávali ju, aby
raz prevzala ro-
dinný podnik. Te-
raz je majiteľkou
innsbruckého po-

hrebného ústavu a zároveň milujúcou manželkou
a láskavou matkou. Je povestná svojím mäkkým srd-
com a chladnou hlavou. Jej ukážkový život nečakane
naruší náhla manželova smrť pri autonehode. Vodič
z miesta nehody ujde a Brünhilde sa zrúti svet. 
Keď zistí, že Markovu smrť si želala pätica vplyvných
 mužov, neváha ani minútu a zaútočí. Jej pomsta je
krutá a nemilosrdná.
viaz., 312 s., 125x200
Máj, 12,90 €

Shane Kuhn
Zabi svojho
šéfa
John Lago je ná-
jomný vrah, naj-
lepší vo fachu.
 Jeho terčom sú
skorumpovaní
 vysokopostavení
manažéri z naj -
významnejších
 firiem, ktorých
 likviduje rafinova-

ným spôsobom: zamestná sa ako stážista, infiltruje
sa na najvyššie miesta korporácie a odpraví, koho
treba. Hračka. Stážisti sú totiž neviditeľní. John Lago
práve dosiahol dôchodkový vek nájomných vrahov
– dvadsaťpäť rokov – a chystá sa na poslednú úlo-
hu. Púšťa sa do šialenej jazdy, keď musí čeliť najdrs-
nejšiemu konkurentovi, aký sa mu v kariére postavil
do cesty: agentke FBI.
viaz., 376 s., 125x200
Apríl, 13,90 €

Svetoznámy nórsky spisovateľ Jo Nesbø navštívi
začiatkom mája Slovensko

Jeho fanúšikovia sa s ním môžu stretnúť 6. mája v Bratislave
o 16.00 v kníhkupectve Panta Rhei, Poštová ul.
o 20.00 v kníhkupectve Martinus, Obchodná 26

Viac informácií nájdete na www.bux.sk
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Sue Monk Kiddová
Vynález
krídiel
Sarah, dievča
z významnej
 rodiny, oplýva
nenásytným in-
telektom a bu-
ričskými názormi.
Od útleho veku
tuší, že je pred-
určená na niečo

veľké, no bránia jej v tom konvencie obmedzujúce
ženy na začiatku 19. storočia. Na svoje jedenáste
narodeniny dostane od rodičov do vlastníctva
 čiernu slúžku Hetty zvanú Hŕstka. Sarah sa otroc-
tvo protiví, ale musí sa s tým zmieriť. Osudy žien
sa tak navždy spoja a my sledujeme tridsaťpäť
 rokov ich života zasvätených túžbe po slobode
a spravodlivosti.
viaz., 432 s., 125x200
Máj, 13,90 €

Kate Atkinsonová
Život po živote
Aké by to bolo
dostať od osudu
druhú šancu?
 Počas snehovej
fuja vice v roku
1910 sa v Anglic-
ku narodí diev-
čatko  Ursula, ale
zomiera. V rovna-
ký večer sa to is-

té  dievča narodí opäť, tentoraz prežije, no smrť si
ju zanedlho počká a cyklus sa zopakuje. Ursula pre-
žíva svoj život nanovo, vždy s iným tragickým kon-
com. Čím častejšie zažíva tie isté momenty, tým sú
jej spomienky konkrétnejšie. Vďaka románu si mô-
žeme vytvoriť predstavu, aký veľký význam majú
v našom živote jednotlivé kroky a rozhodnutia,
ktoré prijímame každý deň.
viaz., 528 s., 145x227
Apríl, 17,90 €

Fredrik Backman
Muž menom
Ove
Ove dovŕšil päť-
desiatdeväť ro-
kov. Je to muž
pevných zásad,
neochvejných
princípov a ne-
menných pravi -
diel – a večne ne-

vrlý, zatrpknutý frfloš, v ktorom len ťažko odhalíte
dobré srdce. Milovaná žena mu umrela, stal sa z ne-
ho samotár a pomaly stráca zmysel života. Keď sa
do domu naproti prisťahujú mladí hluční susedia
a namiesto pozdravu sa im len tak mimochodom
podarí nacúvať do Oveho poštovej schránky, spustí
sa kolotoč nečakaných udalostí a začína sa príbeh
o prekvapujúcom priateľstve.
viaz., 336 s., 145x227
Jún, 13,90 €

David Nicholls
My
Douglas je dosť
nevýrazný, uza-
vretý vedec za-
žratý do svojej
výskumnej práce.
Za jeho rezervo-
vaným správaním
sa však skrýva
svojský zmysel

pre humor. Vďaka nemu presvedčil krásnu Connie,
aby s ním išla aj na druhé rande… a nakoniec sa
 zaňho vydala. Teraz po vyše dvadsiatich rokoch od
svojho prvého bozku žijú šťastne a spokojne so svo-
jím náladovým synom, ktorý sa práve chystá na uni-
verzitu. A odrazu Connie manželovi oznámi, že sa
chce rozviesť! Bude to Douglasovo posledné leto
v úlohe manžela?
viaz., 432 s., 125x200
Jún, 14,90 €
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Eva Slonimová
Dívaj sa na
hviezdy
Detstvo Evy
 Weissovej-Sloni-
movej, rodenej
Bratislavčanky,
poznačila druhá
svetová vojna.
Evini rodičia pri-
pravili pre svoje
deti úkryty, no
sotva trinásťroč-
ná Eva a jej mlad-
šia sestra Marta
nakoniec neunikli

deportáciám, chytili ich nitrianski gardisti a poslali
do Osvienčimu. V spomienkach sa prelína dojímavá
nevinnosť dievčaťa s múdrosťou vyše osemdesiat -
ročnej ženy. Kniha je zároveň vyvrcholením celo -
životnej angažovanosti Evy Weissovej-Slonimovej
v jej úsilí informovať verejnosť o holokauste a udr-
žiavať pamiatku na tých, ktorí ho neprežili.
viaz., 200 + 8 s. príloha, 
125x200
Apríl, 10,90 €

Karl Vocelka
Habsburgovci
v dejinách
99 odpovedí na
najdôležitejšie
otázky týkajúce
sa slávneho pa-
novníckeho  rodu
V ktorých kraji-
nách sveta vládli
príslušníci habs-
burského rodu?
Kto založil prvú
univerzitu v Ra -
kúsku? Naozaj
sa na Vieden-

skom kongrese iba tancovalo? Ktoré príslušníčky
rodu Habsburgovcov nadobudli politický vý-
znam? Aký mýtus sprevádza Františ ka Jozefa I.
a jeho manželku Alžbetu, zvanú  Sisi?
Karl Vocelka pútavo odpovedá na najdôležitejšie
otázky týkajúce sa dynastie Habsburgovcov, čím
hutne uvádza do problematiky všetkých
záujem cov o históriu.
viaz., 232 s., 125x200
Jún, 9,90 €

Ernest Hemingway
Komu zvonia
do hrobu
Kronika troch dní
života americké-
ho lektora špa -
nielčiny Roberta
Jordana, ktorý
prichádza ako
dobrovoľník do
Španielska v čase

občianskej vojny bojovať proti Francovmu fašistic-
kému režimu. Pripojí sa k partizánskej jednotke,
 ktorá mu pomáha vyhodiť do vzduchu strategicky
významný most. Medzi partizánmi spozná mladú
Mariu, dievča, ktoré vojna obrala o rodičov a ktoré
neuniklo týraniu. Medzi mladými ľuďmi čoskoro
vznikne láska. Čas jej trvania je obmedzený, preto 
je intenzívna a vášnivá...
viaz., 528 s., 125x200
Apríl, 17,90 €

James M. Cain
Poštár zvoní
vždy dvakrát
Príbeh tuláka
Franka Chamber-
sa, krásnej Cory
a jej manžela
 Nicka vyvolal vo
svojej dobe (1934)
búrlivé reakcie.
 Niektorí knihu
 ostro odsúdili

a dokonca zakázali pre priveľmi erotický a násilnícky
obsah – z dnešného pohľadu podaný veľmi decent-
ne –, no čitatelia zjavne zastávali iný názor.  Poštár
zvoní vždy dvakrát sa stal výnimočne úspešným
bestsellerom a dodnes patrí medzi klasické diela
 svetovej literatúry. Román o láske a vášni, nenávisti
a vražde mnohí poznajú v sfilmovanej podobe s vyni-
kajúcim Jackom Nicholsonom.
viaz., 152 s., 125x200
Máj, 11,90 €
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Liečenie
negatívnych
energií
Vyšlo, 9,90 €

Anne Jonesová
Vlnový efekt

Mary Beth Templová – Pletieme bez ihlíc
Dve techniky v jednom Pletieme na rukách a Pletieme
na prstoch. Na rukách upletiete šály, kapucne, ná -
krčníky, peleríny a štóly. Nádherný nekonečný šál vy-
robíte za menej ako hodinu. V knihe nájdete 15 skve-
lých návrhov s podrobným návodom. Ak máte radi
doplnky z priadze, ponúkame vám spôsob, ako si ich
upliesť na prstoch rýchlo, ľahko a zábavne. 14 ne -
náročných modelov na štýlové náramky, náhrdelníky,
opasky a čelenky rozjasnia vás i váš šatník.
brož., 96 s., 216x276
Máj, 11,90 €

Populárna liečiteľka predstavuje jednoduché zásady
vedúce k zmysluplnému, plnohodnotnému životu. Na-
učte sa, ako nájsť vnútornú harmóniu, vnímať vlastnú
hodnotu, realizovať svoje sny, znovu objaviť duchovné
pravdy, nájsť rovnováhu medzi požiadavkami rodiny
a zamestnania, ako sa vrátiť k základným hodnotám
a znova objaviť krásu pravdy.
brož., 280 s., 125x200
Máj, 9,90 €

Tish Jettová
Navždy šik
Šlabikár krásy,
kniha o tom, 
ako starnúť po
francúzsky –
graciózne a štý-
lovo. No a čo, ak
sme číslo štyri -
dsať videli napo-
sledy na tacho-
metri! C’est la
vie. Taký je ži-

vot. O čísla vôbec nejde. A nik to nevie lepšie ako
Francúzky. Ak chceme mať krásny život, dôležitý
je štýl, jednoduchosť, inteligencia a veľkorysosť.
Autorka ukazuje, ako Francúzky v istom veku
zdôrazňujú svoje silné stránky a zriedka hovoria
o obavách a omyloch. Pretože vo Francúzsku
nemá krása, štýl, inteligencia a šarm dátum
 expirácie!
viaz., 240 s., 125x200
Apríl, 11,90 €

Lena Dunhamová
Nie som taká
Hviezda seriálu
Girls rozpráva
o tom, čo ju ži-
vot naučil. Lena
Dunhamová
predstavuje zá-
bavnú, vyčerpá-
vajúcu a naozaj
úprimnú zbier-
ku osobných
esejí, vďaka

ktorej ju pokladajú za jednu z najoriginálnej-
ších mladých spisovateliek súčasnosti. V knihe
opisuje skúsenosti, ktoré si osvojila na ceste
 životom: zamilovanie, pocit samoty, päť kíl
nadváhy, potrebu ukázať sa v miestnosti plnej
mužov, nájdenie ozajstnej lásky a to najdôleži-
tejšie – odvahu veriť v to, že si práve jej prí-
beh zaslúži pozornosť.
viaz., 296 s., 125x200
Jún, 12,90 €
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Bonsaje  techniky – tvary – kompozície
Spoznajte a dopestujte si nádherné bonsaje. Tento
sprievodca dávnym umením ponúka inšpiratívne
obráz ky tých najkrajších stromov z celého sveta. Náj-
dete tu praktické rady, ako si vybrať vhodné jedince,
ako ich tvarovať a starať sa o ne, aby vám prinášali
radosť dlhý čas. Vneste do svojej záhrady pokoj do-
konalými miniatúrnymi stromčekmi tvoriacimi idylické
krajinky v nádobách a naučte sa vytvoriť si vlastné
originálne živé sochy.
viaz., 224 s., 195x233
Jún, 19,90 €

Thomas Piketty
Kapitál v 21. storočí
Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kri-
tizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete
a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčas-
ného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďova-
niu údajov a ich vyhodnocovaniu pätnásť rokov, upo-
zorňuje, že majetková nerovnosť je rovnaká ako pred
sto rokmi a rastie spôsobom, ktorý ohrozuje demo-
kraciu aj ekonomiku.
viaz., 784 s., 145x227
Máj, 49,90 €

Eric Schmidt 
a Jonathan 
Rosenberg
spolu s Alanom 
Eaglom,
predslov Larry Page
Ako funguje
Google
Predseda pred-
stavenstva a bý-
valý výkonný ria -
diteľ Googlu Eric
Schmidt, rovnako
ako bývalý senior
viceprezident Jo-
nathan Rosenberg

prišli do Googlu pred viac ako desiatimi rokmi ako
skúsení manažéri. Dnes je Google celosvetovou iko-
nou, ktorá svojimi inováciami posúva hranice možné-
ho. Ako funguje Google je zábavne a ľahko napísaný
„šlabikár“ toho, čo sa Eric s Jonathanom naučili počas
budovania spoločnosti. Svoje manažérske zásady do-
pĺňajú historkami, ktoré doteraz kolovali len v kuloá -
roch spoločnosti Google.
viaz., 336 s., 145x227
Jún, 16,90 €

„Francúzsky ekonóm Piketty budí
Ameriku zo sna,“ informovali mé-
diá o autorovi svetového bestsel-
lera Kapitál v 21. storočí, ktorý sa
krátko po vydaní svojho obsiahle-
ho diela zaradil medzi svetovú
špičku. Otvorene kritizuje pre-
hlbujúcu sa majetkovú nerovnosť
vo svete, neprimerane vysoké
platy manažérov a bankárov
a chce efektívne zmeniť sociálne
aj daňové zákony. Slávny ekonóm
odmietol vyznamenanie Čestnej
légie: „Nemyslím si, že je úlohou
vlády rozhodovať, kto je čestný.“
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John Green
Poučka o podstate predvídateľnosti Katherín
Od autora bestsellerov Na vine sú hviezdy a Papiero-
vé mestá. Colin Singleton má vo vzťahu k nežnému
pohlaviu svoj jasný typ – dievčatá, ktoré sa volajú Ka-
therine. Má to však chybu – zakaždým od nich dosta-
ne kopačky. Stalo sa mu to už presne devätnásťkrát.
Tento veľký fanúšik prešmyčiek má odrazu strach, že
je odpísaný, lebo zo zázračného dieťaťa zrejme nikdy
nevyrastie dospelý génius, a tak sa vyberie na road
trip. Vo vrecku má desaťtisíc dolárov, za pätami krvi-
lačného diviaka a na sedadle spolujazdca najlepšieho
kamaráta s nadváhou. Colin má jasný cieľ: dokázať
platnosť Poučky o podstate predvídateľnosti Kathe-
rín. Čo sa však v skutočnosti vďaka poučke stane?
brož., 264 s., 145x227
Apríl, 9,90 €

Na vine sú hviezdy
brož., 240 s., 145x227
Vyšlo, 9,90 €

Papierové mestá
brož., 296 s., 145x227
Vyšlo, 9,90 €

John Green
Poučka o podstate predvídateľnosti Katherín
viaz., 264 s., 145x227
Apríl, 12,90 €

Na vine sú hviezdy
viaz., 240 s., 145x227
Vyšlo, 12,90 €

Papierové mestá
viaz., 296 s., 145x227
Vyšlo, 12,90 €

Kniha vychádza
zároveň aj vo viazanej väzbe
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Lauren Kateová – Vodopád
Eurekine slzy zaplavili zem a Atlantída ožíva aj so
svojím krutým kráľom Atlasom. Len ona ho môže
zastaviť, no najprv sa musí naučiť, ako proti nemu
bojovať. Keď sa konečne dostane k Nositeľovi radu,
musí Eureka čeliť posmechu atlantídskych čarodej-
níc, útokom nahnevaných zúfalých miestnych oby-
vateľov, no aj nečakaným odhaleniam o sebe.
brož., 336 s., 145x227
Jún, 13,90 €

Slza
Vyšlo, 13,90 €

Half Bad
Polozlý
Vyšlo, 11,90 €

Eleanor a Park
Vyšlo, 9,90 €

Rainbow Rowellová
Fanúšička
Cath je fanúšička
seriálového hrdinu.
Jasné, celý svet

zbožňuje Simona Snowa... Ale Cath je fanúšičkou celý
svoj život a je v tom fakt dobrá. Cathina sestra už
z fandomu vyrástla, ale Cath to nedokáže. Ani nechce.
Obe sestry idú na výšku. Wren nečakane vyhlási, že
nechce v internáte bývať s Cath, aby bola nezávislej-
šia. Dvojčatá sa rozdelia a Cath je vydaná napospas
namosúrenej spolubývajúcej a jej očarujúcemu fraje-
rovi. Otázka znie: Je Cath pripravená žiť vlastný život?
brož., 400 s., 145x227
Máj, 11,90 €

Holly Blacková
a Cassandra Clarová
Magistérium
Kniha prvá
Železná skúška
Dvanásťročný
Callum odmalička
vie, že ak by sa
 niekedy zaplietol
s mágiou, zname-
nalo by to preňho
smrteľné nebez-
pečenstvo. Keď

dostane pozvánku na vstupnú „železnú“ skúšku do
magistéria, tajomnej čarodejníckej školy, rozhodne
sa za každú cenu neuspieť. Lenže majster Rufus si
ho napriek tomu vyberie za učňa. A tak chlapec pri-
chádza do školy v podzemných jaskyniach, na mies-
to s magickou, ale aj zlovestnou históriou a neistou
budúcnosťou. Železná skúška je iba začiatok a to
najťažšie ho ešte len čaká. Nová séria.
brož., 280 s., 145x227
Máj, 12,90 €

Sally Greenová  Half Wild – Polodivý
Vo svete smrteľníkov žijú dva znepriatelené tábory
čarodejníkov. O svoje miesto medzi nimi bojuje Na-
than, všetkými nenávidený pre svoj pôvod. Je ne-
manželským synom Marcusa, najukrutnejšieho ča-
rodejníka na svete, a je jediný, kto ho dokáže poraziť.
Nathan sa proti otcovi nikdy nepostaví. Lenže ak to
neurobí, na svoju lásku Annelise môže zabudnúť.
brož., 352 s., 145x227
Apríl, 12,90 €

To najúžasnejšie
 magické dobrodruž-
stvo od čias Harryho
Pottera!
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Michael Fry
Exoti 3 – Kráľ Karl
Keď supertajná partia, ktorá ovláda školu, vymenuje
superdivného Karla za svojho šéfa, jeho kamoši Nick
a Molly musia zakročiť. Nemôžu mu predsa dovoliť,
aby proti sebe poštval všetkých spolužiakov. (Povinné
tofu krokety a cviklová šťava pre všetkých? Ani ná-
hodou!) Našťastie Nick vymyslí dokonalý plán na jeho
záchranu... alebo sa o to aspoň pokúsi.
Pre čitateľov od 10 rokov.

viaz., 200 s., 145x205
Jún, 9,90 €

Exoti 1
Lov na šikanátora
Vyšlo, 9,90 €

Exoti 2
Nulová tolerancia
Vyšlo, 9,90 €

Larousse
Povedz mi, čo to je
Táto kniha prináša odpovede na vyše 200 otázok, ktoré kladú všetky
deti a na ktoré dospeláci nie vždy vedia odpovedať! Farebné strany
so samolepkami oddeľujú 4 samostatné témy: Ľudské telo, Zvieratá,
Rastliny, Zem. V knihe nájdete vtipné ilustrácie a navyše množstvo
samolepiek. Pre deti od 3 rokov.
špirála, 110 s., 150x204
Apríl, 14,90 €

DOKÉO
Moja malá encyklopédia
Spoznaj, ako funguje okolitý svet
Jednoduché a jasné odpovede na
zvedavé detské otázky o tom, čo
nás sprevádza každý deň. Nájdete
tu 50 vysvetlených záhad, na kaž-
dej strane je navyše aj veselá
a zaujímavá hra.
Pre deti od 4 do 7 rokov.
viaz., 112 s., 210x230
Máj, 11,90 €

Povedz 
mi ako?
Vyšlo, 14,90 €

Povedz 
mi prečo

Vyšlo, 14,90 €
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Michal Černík
Kikirikí! Kohútik budí svet
Spomínate si na rozpráv-
ku o kohútikovi a sliepoč-
ke? Kohútikovi uviazlo
v hrdle zrnko a sliepočka
ho napokon zachránila...
Všetky príbehy v tejto kni-
he sú o nich a všetky sa
začínajú zavčas rána ko -
hútikovým zakikiríkaním.
viaz., 96 s., 170x240
Máj, 7,90 €

Michal Černík
Maľovaný svet pre
všetky zvedavé deti
Kniha pre deti, ktoré sú
zvedavé a stále sa na nie -
čo vypytujú. Ktoré sa te-
šia, keď sa niečo nové
 dozvedia. Ktoré si rady
prezerajú obrázky a ktoré
rady objavujú svet okolo
seba. Pre deti od 4 rokov.
viaz., 128 s., 210x292
Jún, 9,90 €

Lois Rocková – Moje prvé modlitbičky
Nádherné modlitbičky pre najmenšie deti od 3 rokov.
Vždy keď sa treba deliť o čokoľvek,
daj, Bože, nech som spravodlivý človek.

Nauč ma, Bože,
ako „prepáč“ vravieť mám.
Nauč ma hovoriť aj: „Už sa nehnevám.“

viaz., 160 s., 114x130
Máj, 7,90 €

Slovíčka Zvieratká

à 8 leporel v balení, každé 10 s., rozmer leporela 70x70
Jún, à 9,90 €
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Knihy vo vežičke – Slovíčka, Zvieratká
Najmenšie deti si pomocou farebných obrázkov roz-
šíria slovnú zásobu. Praktické balenie vám umožní
knižky jednoducho prenášať. Pre deti od 6 mesiacov.

Barbora Rakovská – Hrebienok
Pozývame vás do mestečka Vláskovo. Práve sa tu chys-
tá Sponkový ples. Zoznámite sa so zvedavým Hrebien-
kom, s nebojácnou kefôčkou Zuzôčkou či so sponkami
Sofiou, Selenou a Sirénou. No Vláskovo ukrýva aj jedno
temné tajomstvo, ktorého sa boja všetci obyvatelia
mestečka. Naši hrdinovia Hrebienok a Zuzôčka sa ná-
hodou dostanú priamo na miesto činu a strašidelnú zá-
hadu sa pokúsia vyriešiť. Či sa im to podarí? Nebojte
sa, deti, aj táto rozprávka ma šťastný koniec... Kniha je
určená pre začínajúcich čitateľov, ktorým ilustrácie za-
členené do textu pomôžu čítať s porozumením.
Pre deti od 6 rokov.
viaz., 48 s., 170x240
Jún, 11,90 €
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Jojo Moyesová – Strieborný záliv
Lizu McCullenovú stále máta minulosť, no nepo -
škvrnené pláže a súdržní obyvatelia austrálskeho
prímorského mestečka jej aspoň ponúkajú slobodu
a bezpečie, po ktorých toľko túži – ak nie kvôli se -
be, tak aspoň kvôli svojej malej dcére Hannah.
Ale potom sa v spustnutom hoteli jej tety, legen-
dárnej lovkyne žralokov, ubytuje Mike Dormer a zo
Strieborného zálivu sa pokoj razom vytratí. Uhla-
dený Angličan v drahom obleku plánuje vybudo-
vať v známom útočisku veľrýb prvotriedne turis-
tické letovisko, čím by ohrozil všetko, čo Liza tak
veľmi chráni – rodinný podnik a záliv, ale aj závä-
zok, že sa už nikdy nezamiluje do muža, ktorý si
to nezaslúži.
viaz., 304 s., 145x227
Máj, 12,90 €

Predtým ako
som ťa poznala
viaz., 344 s., 145x227
Vyšlo, 13,90 €

NAJROMANTICKEJŠIA AUTORKA SÚČASNOSTI

Jojo Moyesová

Posledný list 
od milenca

viaz., 440 s., 145x227
Vyšlo, 13,90 €

Dievča, ktoré si tu
zanechal
viaz., 352 s., 145x227
Vyšlo, 13,90 €
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