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Historické 
krimi

Oliver Pötzsch

HROBÁROV ALMANACH
Preložila Martina Šturcelová

Píše sa rok 1893. Augustin Rothmayer 
pracuje ako hrobár na slávnom hlav
nom cintoríne vo Viedni. Je trochu 
zvláštny, ale nesmierne sčítaný a píše 
prvý almanach pre hrobárov. Pokoj mu 
však naruší mladý policajný inšpektor 
Leopold von Herzfeldt, ktorý potrebuje 
odborníka na smrť. Vo Viedni totiž do
šlo k vraždám niekoľkých služobných 
a vrah do každej zastokol kôl. Hrobár 
videl už kadejaké telá, pozná všetky 
príčiny smrti aj fázy rozkladu. Vie, že 
narážanie na kôl patrí medzi starobylé 
metódy udržania mŕtvol pod zemou, 
aby neškodili živým. Vyčíňa vo Viedni poverčivý sériový vrah? Inšpek
tor a hrobár sa spolu pustia do vyšetrovania a zistia, že za brána
mi krásneho veľkomesta číha skaza.
Autor bestsellerov Oliver Pötzsch nás zavedie do Viedne na prelo
me storočí, do najtemnejších kútov mesta v období, v ktorom sa 
rodili základy modernej kriminalistiky. Priblíži nám tak vyšetrovacie 
metódy, ktoré navždy zmenili svet inšpektorov a komisárov, ale aj 
zločincov a vrahov.
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SKVELÉ KRIMI Z OBDOBIA  
NA PRELOME STOROČÍ
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Severské 
krimi

Jo Nesbø

KRVAVÝ MESIAC
Preložil Jozef Zelizňák

Harrymu sa rozpadol celý život a jediný 
únik nachádza na dne pohárika. Odces
tuje do Los Angeles, kde je odhodlaný 
upiť sa na smrť. Namiesto toho však po
môže staršej filmovej herečke Lucille 
uniknúť pomste drogového kartelu. Tá 
mu na oplátku poskytne prístrešie, spo
ločnosť a oblek na mieru.
Medzitým v Osle je známy realitný mag
nát podozrivý z vraždy dvoch dievčat. 
Katrine Brattová sa márne dožaduje 
spolupráce s Harrym, ktorého jej nad
riadení považujú za skrachovaného al
koholika. Podozrivý magnát sám vyhľa
dá Harryho pomoc a on sa jeho ponuku rozhodne prijať. Ak prípad 
vyrieši, získa tak bonus, ktorým splatí Lucillin dlh Mexičanom.
Harry sa vracia do Nórska a vytvorí tím zo starých známych. Oslo
ví priateľa z detstva, ktorý predáva kokaín, skorumpovaného poli
cajta a psychológa chorého na rakovinu.
Mexičania mu dali na splatenie dlhu desať dní. Hodiny tikajú a nad 
Oslom má vyjsť krvavý mesiac.
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PRED HARRYM HOLEM STOJA 
NOVÉ VÝZVY. A PORIADNE  
NÁROČNÉ.
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Spoločenský 
román

Sósuke Nacukawa

MAČKA, KTORÁ 
ZACHRÁNILA KNIHY
Preložili František Paulovič a Veronika Šokyová

Rintaró Nacuki je len stredoškolák, no 
na pleciach mu už leží zodpovednosť 
za tisíce príbehov. Po milovanom sta
rom otcovi totiž nezdedil len lásku ku 
knihám, ale aj antikvariát. S antikvariá
tom je však viac starostí ako radostí,  
a tak sa ho rozhodne zavrieť. Vtedy sa 
pred ním zjaví hovoriaca mačka a požia
da ho, aby jej pomohol knihy zachrániť. 
Mnohé z nich sú opustené a zdá sa, že 
vyslobodiť ich z rúk nedbanlivých maji
teľov dokáže iba táto netradičná dvoji
ca. A tak sa ma čací knižný ochranca  
a Rintaró vydávajú na úžasnú výpravu do sveta fantázie, do spleti
tých bludísk, kde na nich čaká nejedno dobrodružstvo. Stretá vajú 
muža, ktorý necháva knihy hynúť na po ličkách, neuvedomelého 
mučiteľa kníh, ktorý z nich vystrihuje časti, aby iným uľahčil čítanie, 
alebo riaditeľa vydavateľstva, ktorý je posadnutý vydávaním best
sellerov. Ostáva posledná úloha – bludisko vedúce do ríše, kam sa 
odvážia vstúpiť len tí najudatnejší.
Dokáže to aj Rintaró?

SÓSUKE NACUKAWA je scenárista, spisovateľ a lekár, ktorý pôsobí v nemoc
nici v japonskej prefektúre Nagano. Za svoju prvotinu Kamisama No Karute 
získal prestížne ocenenie Shogakukan Fiction Prize a druhé miesto medzi naj
lepšími japonskými bestsellermi Japan Bookseller Awards. Kniha sa v Japonsku 
dočkala aj filmového spracovania.
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AKÁ VEĽKÁ  
JE MOC PRÍBEHOV?
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Historická 
romanca

Georgette Heyer

VOJVODOVA POMSTA
Preložila Miriam Ghaniová

Keď chladnokrvný vojvoda z Avonu 
Justin Alastair zachránil červenovlasé 
darebné chlapčisko – Léona – a urobil 
z neho svoje páža, chcel sa iba po
mstiť. Mal podozrenie, že toto pekné 
dieťa je v skutočnosti dievča – Léonie 
– a že je to legitímna dcéra nenávide
ného grófa de SaintVire, ktorú jej otec 
zavrhol a zbavil dedičstva, pretože tú
žil po mužskom potomkovi. Vojvodov 
plán bol jednoduchý: predstaví dievči
nu svojmu nepriateľovi, pomôže jej zís
kať späť, na čo má právo, a pritom zni
čí jej otca. Spustí nebezpečný plán, 
neráta však s tým, aký prerod nastane u Léonie, ani s tým, aké než
né city v ňom vyvolá...
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KEĎ SA VAŠA POMSTA ZVRTNE 
A PLÁNY POMALY KRACHUJÚ...

K
N

iŽ
N

É
 a

 V
E
S
E
L
É



6 EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2022

Cena: 19,90 €
Vychádza: 9. 12. 2022
ISBN: 978-80-551-8595-8
Formát: 145 × 227 mm,
440 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Biografia

Christopher Clarey

MAJSTER
Preložila Viera Zvadová

Na trhu je mnoho kníh o Rogerovi Fe
dererovi, no ani jedna tak dôverne ne
približuje tohto športovca, jeho pod
porný tím a najelitnejších svetových 
tenistov vrátane rivalov, ako sú Rafael 
Nadal, Novak Djoković a Andy Rod
dick, ako táto publikácia. V knihe, ktorú 
držíte v rukách, sa autor Christopher 
Clarey rozpráva s Federerom a jeho 
najbližšími a odhaľuje život tohto teni
sového velikána.
Hra Rogera Federera často vyzerá až 
neuveriteľne jednoducho. Prepracova
nými bekhendmi, šmýkajúcimi sa for
hendmi a smečmi vo výskoku doslova popiera gravitáciu a zotrvá
va na tenisovom výslní napriek cynizmu, ktorým je svet športu 
presýtený. Jeho profesionálny prerod z náladového tínedžera s od
farbenými vlasmi na sebaistého a elegantného tenistu je však vý
sledkom dlhoročnej driny, nie šťastných okolností. Roger nemá len 
obrovský talent. Vyniká odvahou a húževnatosťou.
Christopher Clarey, v súčasnosti jeden z najlepších medzinárodných 
športových novinárov, písal o Federerovi od jeho pro fesionálnych za
čiatkov. Autor sa sú stre ďuje na kľúčových ľudí, miesta a míľniky vo 
Federerovej dlhej a bohatej kariére. Ukazuje jeho jedinečnú životnú 
cestu plnú víťazstiev aj niekoľkých zdrvujúcich porážok. Cestu, ktorá 
nanovo definovala pojem „svetová jednotka“ a priniesla Federerovi 
nevídaný obdiv fanúšikov.
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VEĽKOLEPÁ BIOGRAFIA  
TENISOVEJ IKONY
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Biografia

Andrew Morton

KRÁĽOVNÁ – JEJ ŽIVOT
Preložila Zdenka Buntová

Alžbeta z rodu Windsorovcov bola vždy 
mimoriadne plachá a snívala o pokoj
nom živote na vidieku, kde by si založila 
rodinu a starala sa o psy a kone. Osud 
to však zariadil inak. Následníčkou tró
nu sa stala po abdikácii svojho strýka 
kráľa Eduarda VIII. a po predčasnom 
skone svojho otca kráľa Juraja VI. Po
čas sedemdesiatich rokov pôsobenia 
vo funkcii anglickej kráľovnej zažila nie
len triumfy, ale čelila i nekonečnému 
radu prekážok a rodinných konfliktov. 
Bola vystavená náročným skúškam vy
trvalosti a odvahy, no jej úsilie udržať 
monarchiu na poprednom mieste kultúrne, spoločensky a politicky 
bolo nezlomné. Neraz pritom narazila na odpor zvnútra samotnej 
inštitúcie aj zvnútra vlastnej rodiny, ktorá bola pod intenzívnym 
drobnohľadom médií. Pre pieralo sa v nich všetko od údajnej nevery 
jej manžela, neúspešného manželstva jej sestry, tragickej smrti 
princeznej Diany až po nedávny odchod princa Harryho a Meghan 
z kráľovskej rodiny.
Najaktuálnejší životopis kráľovnej od jej dvorného životopisca po
drobne opisuje príbeh ženy neochvejnej sebadisciplíny, na ktorú 
budú ľudia ešte dlho spomínať ako na matku a starú matku Veľkej 
Británie, a tiež ako na jednu z najväčších panovníčok modernej éry.
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FASCINUJÚCI ŽIVOT JEDNEJ  
Z NAJVÄČŠÍCH PANOVNÍČOK
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Psychológia

PhDr. Robert  
Krause, PhD., MBA

DETSKÝ MOZOG
Batoľa

Trápia vaše dieťa zlé sny? Preží
va svoje prvé obdobie vzdoru 
alebo má azda problémy so so
cializáciou s inými deťmi? Po 
dovŕšení prvého roku života je 
dieťa motoricky schopnejšie, ja
zykovo zručnejšie a emocionál
ne vnímavejšie. Práve medzi za
čiatkom druhého a koncom 
tretieho roku života prechádza 
aj z pohľadu kognitívnej neuro
psychológie významnými zme
nami, ktoré je dôležité zreflek
tovať a náležite k nim pristúpiť. Neuropsychológ Robert Krause vo 
svojom pokračovaní o detskom mozgu opäť ponúka dvadsaťštyri 
nových situácií, s ktorými sa obyčajne stretáva každý rodič. Kapito
ly sú tentoraz podrobnejšie vysvetlené, pretože interakcia dieťaťa 
s rodičmi, s inými deťmi i so spoločnosťou je v tomto citlivom veku 
oveľa užšia. Deti už nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií, 
ale samy sa aktívne zapájajú do situácií. V knihe Detský mozog – 
Batoľa vás autor prevedie všetkými dôležitými udalosťami, ktoré sa 

vo vnútornom svete vášho dieťaťa v tomto obdo
bí odohrávajú.

POKRAČOVANIE ÚSPEŠNEJ  
KNIHY O DOZRIEVANÍ DETSKÉHO 
MOZGU
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Spoločenský 
román

Michael Cunningham

HODINY
Preložil Vladislav Gális

Spisovateľ M. Cunningham, jeden 
z naj brilantnejších autorov svojej ge
nerácie, vzdáva románom Hodiny 
poctu anglickej spisovateľke Virginii 
Woolfovej. Tak ako autorka vo svo
jom slávnom diele Pani Dallowayová 
opísala jediný deň v živote titulnej hr
dinky, aj Cunningham sa zameral na 
jeden deň v živote troch postáv.
Prvou z nich je samotná Virginia Wool
fová, ktorá v dvadsiatych rokoch 20. 
storočia zápasí s duševnou chorobu 
a pokúša sa písať ďalší román. Dru
hou je Laura Brownová, mladá žena 
v domácnosti v povojnovej Kalifornii, ktorá vychováva malého syna 
a bojuje s obmedzeniami manželstva z rozumu. A napokon je to Cla
rissa Vaughanová, vydavateľka a matka dospelej dcéry v New Yorku 
deväťdesiatych rokov. V ten deň chystá večierok pre svojho ťažko 
chorého priateľa Richarda, ktorý získal literárnu cenu.
Michael Cunningham v románe plynulo prechádza dekádami 20. 
storočia, aby zachytil jedinečné vnútorné svety troch nezabudnu
teľných žien. Výsledkom je vášnivé, hlboké a dojímavé dielo, román 
o umieraní, bezmocnosti, ale aj o tom, že aj hlboko nešťastný člo
vek dokáže nájsť kratučké okamihy radosti.

TRI ŽENY, TRI PRÍBEHY,  
JEDEN DEŇ...
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Pre deti  
od 6 rokov

Pre deti  
od 3 rokov

Branislava Hronská, 
ilustroval  
Rastislav Polenkovič

JOJO, TO VÁŽNE?!

Výmyselník Jojo by sa celý deň 
iba hral. Mamička mu však dáva 
rôzne úlohy, pretože potrebuje  
v domácnosti pomôcť. Keď si 
Jojo nie je celkom istý, zavolá 
svojmu ocinovi, ktorý na všetko 
pozná odpoveď. Veď je vedátor. 
Jojo rád pomáha a vždy s dob
rým úmyslom, ale oveľa radšej  
si vynaliezavo uľahčuje prácu 
a pred malou sestrou Olinkou 
stvára somarinky. A tak veci čas
to dopadnú inak, ako si predsta
voval, a mama robí záchranárku. Príbehy deti nielen zabavia, no 
tiež poučia. Sám Jojo im povie, čo sa práve naučil a čo je pre život 
dôležité. Aj rodičia nájdu užitočné návody v závere knihy. Neuro
psychológ Dr. Robert Krause im poradí, ako lepšie zvládať situácie 
pri výchove detí a ako s nimi vhodne komunikovať.
Kniha voľne nadväzuje na rovnomenný edukatívny animovaný seriál 
z dielne TV Jojko.
Ilustrátor Rastislav Polenkovič, ktorý vytvoril postavy rodiny do se
riálu, ich vtipným spôsobom oživil aj na stránkach knižky.

David Sundin

TÁTO KNIHA 
NEMÁ RADA  
ČÍTANIE
Preložil Miroslav Zumrík

Čo sa dá robiť  
s knihou, ktorá nemá 
rada čítanie? Čítať ju!

Táto neobyčajne živá, neskrotná a úplne čarovná obrázková kniha 
bude pre každého čitateľa výzvou! Všemožne sa snaží, aby ste ju 
neotvorili, písmenká v nej miznú, zmenšujú sa, znenazdajky sa za
tvára a kde sa vzal, tu sa vzal, objaví sa v nej… krokodíl!
Humorná kniha švédskeho komika Davida Sundina je ako stvorená 
pre deti, ktoré ešte pri čítaní potrebujú pomoc dospelého. Svojím 
spracovaním a nevšednou grafickou úpravou podporuje interakciu 
medzi čitateľom a poslucháčom, nabáda ku kreativite a hravosti.

JOJO MÁ OSEM ROKOV A KOPU 
DOBRÝCH NÁPADOV. VÁŽNE?

TOTO JE PRÍBEH O KNIHE,  
KTORÁ NEMÁ RADA ČÍTANIE



Edičný program vydavateľstva IKAR december 2022
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných kníh sú plánované, v priebehu výroby 
sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách nájdete na www.bux.sk. Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať 
prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

PODCAST O KNIHÁCH A ČÍTANÍ
Tipy na knižné novinky a rozhovory zo zákulisia kníh.  
Top rebríčky predajnosti. Zaujímavosti a pikošky. Súťaže.  
Pravidelný podcast z dielne najväčšieho vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Knižný podcast nájdete na všetkých platformách.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Viac na kniznykompas.sk


