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Krimi

Sarah Pearse

SANATÓRIUM
Preložila Adriena Richterová

Sanatórium Le Sommet, ukryté v hlbo-
kých borovicových lesoch Švajčiarskych 
Álp a v tieni horských štítov, odjakživa 
pôsobilo zlovestným dojmom. Kedysi sa 
v ňom ľudia liečili z tuberkulózy, dnes je 
z neho luxusný päťhviezdičkový hotel.
Pre Elin Warnerovú nie je odľahlé mies-
to vytúžená destinácia. Práve uzavrela 
zložitý prípad, ktorý ju prenasleduje 
v nočných morách, a chce si trochu od-
dýchnuť od práce detektívky. Lenže 
brat ju pozval na oslavu svojich zásnub 
s priateľkou Laurou, a hoci majú medzi 
sebou súrodenecké spory, tentoraz sa 
nemá na čo vyhovoriť a pozvanie musí prijať. Do hotela dorazia 
s priateľom Willom upro stred snehovej búrky a temné prostredie 
ich okamžite naplní úzkosťou. A keď sa Lau ra na druhý deň stratí, 
Elin sa musí spoľahnúť na svoje inštinkty, aby ju našla.
Hotel je odrezaný od sveta, snehu pribú da, nervozita sa stupňuje... 
a vtedy zmizne ďalšia žena.

SARAH PEARSE vyštudovala angličtinu a tvorivé písanie na univerzite vo War- 
wicku. Ako dvadsaťročná sa na istý čas presťahovala do Švajčiarska, kde trávila 
veľa času v horách. Zo záujmu o temné a strašidelné príbehy, odľahlé miesta 
a opustené priestory sa zrodil námet na jej debutový román Sanatórium. Napísa-
la  viacero poviedok, ktoré vyšli v rôznych časopisoch, a boli nominované na 
niekoľko cien. Sarah býva s manželom a dvomi dcérami pri mori v Južnom Devone.
Nájdete ju na Twitteri @SarahVPearse a na Instagrame @sarahpearseauthor.

STANE SA Z LAURY LEN ĎALŠIE 
POCHOVANÉ TAJOMSTVO?

e-
kn

ih
a

3 EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2022

Cena: 15,90 €
Vychádza: 18. 1. 2022
ISBN: 978-80-551-8004-5
Formát: 145 × 227 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

História

Chris Wallace, Mitch Weiss

ODPOČÍTAVANIE 1945
Preložil Martin Štulrajter

12. apríl 1945. Po dlhých rokoch krvavých 
konfliktov v Európe a v Tichomorí zaskočí 
Spojené štáty správa o úmrtí prezidenta 
Franklina D. Roosevelta. Turbulentné 
udalosti nasledujúcich dní, týždňov a me-
siacov napokon vyústia do príkazu nové-
ho prezidenta Harryho Trumana zhodiť 
prvú atómovú bombu na svete.
Odpočítavanie 1945 je vzrušujúce roz-
právanie, v ktorom vystupujú najpozoru-
hodnejší lídri v histórii. Približuje nám zmýšľanie kľúčových osobností, 
ktoré sa podieľali na zostrojení najničivejšej zbrane na svete, pričom 
každá z iných dôvodov: legendárneho Alberta Einsteina, ktorý napo-
kon označil svoju hlasnú podporu atómovej bomby za „najväčšiu chy-
bu v živote“; popredného výskumníka Roberta „Oppieho“ Oppenhei-
mera a sovietskych špiónov, ktorí potajomky prenikli do jeho tímu; 
súťaživých pilotov vybraných na zhodenie bomby a mnohých ďalších. 
Odpočítavanie 1945 je zároveň príbehom o novom, ešte nevyskúša-
nom prezidentovi postavenom pred rozhodnutie použiť prvú americkú 
zbraň hromadného ničenia.
Kniha nám však poskytuje aj svedectvo o živote bežných civilistov 
v čase vojny a energicky, inteligentne a s ľudskosťou podáva defini-
tívny výklad jedného z okamihov s najväčšími následkami v histórii.

PRÍBEH  
ATÓMOVEJ BOMBY
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Ženský  
román

Spoločenský 
román

Danielle Steel

V OTCOVÝCH ŠĽAPAJACH
Preložila Zuzana Gašparovičová

Útek zo spustošenej povojnovej Európy 
až na Lower East Side v New Yorku. 
Svetovo obľúbená spisovateľka Daniel-
le Steel prináša silný príbeh o osude 
troch generácií jednej rodiny a o tom, 
čo znamená dosiahnuť ciele.
Apríl 1945. Po oslobodení koncentrač-
ného tábora Buchenwald Američanmi 
sú medzi preživšími aj Jakob a Emma-
nuelle, ešte nedospelí mladí ľudia. 
Vďaka pomoci sa dostanú do New Yor-
ku, odhodlaní začať nový život úmornou 
prácou v zle platených zamestnaniach.
Po desaťročiach žne Jakob obrovský 
úspech a ukazuje synovi Maxovi, že Ame rika je skutočne krajinou 
príležitostí. Max, absolvent Harvardu, doslova vyniká medzi pria-
teľmi z tých najbohatších a najúspešnejších rodín z celého sveta. 
Vyberie si dokonalú nevestu a založí si s ňou ukážkovú rodinu. Ma-
xov hýrivý  životný štýl je však pre jeho opatrných starosvetských 
rodičov nemysliteľný. Max túži pokračovať v otcových šľapajach 
a na honobiť vlastný majetok. Po narodení detí sa mu však rozpad-
ne manželstvo a otvoria sa mu oči. Jeho manželka nie je ženou, 
akú si vysníval. Nahnevaný a vystrašený Max sa musí naučiť, čo to 
znamená nasledovať svoje ideály a ísť deťom príkladom. V otco-
vých šľapajach je strhujúci príbeh o odvahe, ambíciách a láske 
troch generácií jednej rodiny.

Jamie Beck

MOHLO BY TO VYJSŤ
Preložila Terézia Štubniaková

Claire McKennová už toho v živote stra-
tila viac než dosť. Pre strelné poranenie 
ukončila sľubnú tenisovú kariéru a osta-
la žiť v ospalom pobrežnom mestečku 
v Connecticute. Dni trávi s priateľkami 
z čitateľského krúžku, s rodičmi, obklo-
pená vzorkovníkmi a katalógmi staveb-
ných materiálov. Priateľ jej nedávno 
ušiel s kamarátkou z detstva a jej reno-
vačná firma má finančné problémy. 
Claire sa však nevzdáva. Je presvedče-
ná, že po tom všetkom už zvládne čo-
koľvek. Optimizmus ju opustí vo chvíli, 
keď sa do mesta vráti jej školská láska 
Logan so svojou sestrou, Clairinou dlhoročnou priateľkou a poriad-
nou zradkyňou.
Fotograf a záletník Logan Prescott má od domaseda ďaleko. Sestri-
na choroba mu však ukáže, že život nie je len o dobrodružstvách. 
V snahe získať pre sestru Clairino odpustenie, použije svoj šarm 
a ponúkne Claire nemalú sumu za rekonštrukciu svojho luxusného 
bytu v centre New Yorku. Inokedy opatrná Claire musí tentoraz za-
riskovať, čo sa jej môže tisícnásobne vyplatiť. No vylieči sa jej srdce 

z ďalšej zrady v prípade, že to nevyjde?

NOVÝ PRÍBEH OD LEGENDÁRNEJ 
AUTORKY ŽENSKÝCH ROMÁNOV!

NIEKEDY SA OPLATÍ RISKOVAŤ, 
AJ KEĎ JE RIZIKO VEĽKÉ
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Historická 
romanca

Lisa Berne

NEVESTIN BOZK
Preložila Andrea Vargovčíková

Bohatý a arogantný Gabriel Penhallow 
cíti, že nastal čas nadviazať na rodinnú 
tradíciu – nájsť si poslušnú nevestu, 
splodiť dediča a ďalej žiť po svojom vo 
formálnom manželstve. Tak to u Pen-
hallowcov fungovalo od nepamäti a Ga-
briel nemá záujem niečo na tom meniť. 
No jediný okamih slabosti s krásnou, 
ale svojhlavou Liviou Stuartovou pre-
verí jeho zásady. Keď ich prichytia pri 
vášnivom bozku, musí dostáť povesti 
džentlmena a ponúknuť jej manžel-
stvo. Ženy sa mu doposiaľ vrhali do ná-
ručia, preto ho zaskočí, keď Livia pred 
ním uteká.
Nevestin bozk je prvý diel knižnej série Penhallowci.

LISA BERNE prečítala prvú historickú romancu ako štrnásťročná a odvtedy 
tento svet neodolateľných hrdinov a nezávislých, duchaplných hrdiniek neopus-
tila. Jej veľkými vzormi, ktoré ju priviedli k písaniu, sú spisovateľky Georgette 
Heyer a Jane Austen. Sama sa stala bestsellerovou autorkou a jej knihy sú zná-
me po celom svete. Keď Lisa práve nepíše, rada pečie svoje preslávené čokolá-
dové sušienky, navštevuje múzeá akéhokoľvek druhu a trávi čas s rodinou.

TEN POCIT, KEĎ VÁM ŽENA 
PRVÝKRÁT POVIE „NIE”...
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Fantasy

Adriana Bolyová

HIERARCHIA SVETLA

Všetci mocní hráči vo svete démonoló-
gov už vedia, že sa schyľuje k rozhodu-
júcej potýčke. No Innsbrucku môže 
vládnuť len jeden z nich.
Radana si osvojila nové schopnosti a je 
pripravená bojovať o prežitie. Ak sa jej 
včas nepodarí porozumieť konfliktu, 
ktorý démoni rozpútali nielen vo svo-
jom svete, ale aj v tom ľudskom, šance 
na úspech budú mizivé. Máté jej prisľú-
bil svoju pomoc, no nič nie je zadarmo. 
Drasticky to zistí aj Laredo. Nastal čas, 
aby splatil svoj dlh Berithovi a aby sa 
rozhodol, kam naozaj patrí – k svojej 
rodine alebo k vládcom temnoty.
Druhý diel série o innsbruckých démonológoch odhalí najväčšie 
tajomstvo, čo rozvrátilo mier vo sférach. Démoni však nie sú jediné 
bytosti, ktoré sa pokúsia využiť chaos. Aj anjeli majú svoje plány – 
nadvládu svetla.
V Hierarchii tmy, prvej časti trilógie o innsbruckých démonológoch, 
sa rozohrala nebezpečná hra. Prečítajte si pokračovanie dymanické-
ho fantasy príbehu od slovenskej autorky A. Bolyovej, ktorá dej romá-
novej série zasadila do krásneho, no tajomného alpského prostredia.

POKRAČOVANIE FANTASY  
TRILÓGIE OD SLOVENSKEJ  
AUTORKY
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Veda  
a technika

Jenny Kleeman

SEX BEZ ĽUDÍ, 
MÄSO BEZ ZVIERAT
Preložil Róbert Hrebíček

Predstavte si sex bez kompromisov, šťav-
natý stejk bez nutnosti zabíjať zvieratá, 
tehotenstvo bez strachu z predčasného 
pôrodu a bezbolestnú smrť v čase, ktorý 
si zvolíte. Život by bol lepší, však?
Priekopníci na celom svete sa usilujú 
pretaviť tento sen do reality. Najchú-
lostivejšie problémy ľudstva sa snažia 
vyriešiť prostredníctvom nových tech-
nológií. Mäso zo skúmavky, umelá maternica, sexuálni roboti, stro-
je na asistovanú samovraždu. Čaká nás budúcnosť, v ktorej tech-
nický a vedecký pokrok zmení našu podstatu. Mnohí si myslia, že 
technika ľudské životy zdokonalí, zbaví obetí, problémov – oslobo-
dí. No ani najbystrejší vizionári nedokážu predvídať, kam inovácie 
ľudstvo dostanú. Napokon, nerobia z nás práve tieto „problémy“ 
ľudské bytosti? Jenny Kleeman ide ďalej a kladie si aj etické otázky. 
Kde sú naše hranice? A čo skutočne motivuje ľudí, ktorí sa na po-
kroku podieľajú? Kniha Sex bez ľudí, mäso bez zvierat je brilantná 
a pútavá reportáž, ktorá skepticky hľadí na nové možnosti.

KDE SÚ  
NAŠE HRANICE?
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Motivačná 
literatúra

Frank Ritter

AKO ZVLÁDNUŤ STRES
Preložila Katarína Bobríková

Stres je toxický pre telo aj myseľ, 
a preto predstavuje veľké nebezpe-
čenstvo pre naše zdravie. Aj jeho 
 miernejšie formy pri väčšej intenzite 
môžu viesť k obrovskému psychické-
mu vyčerpaniu. No existujú spôso-
by, ako sa dá tento stav psychickej 
záťaže vyvolanej stresom riešiť.
Kouč a autor knihy Frank Ritter 
ponúka mnoho účinných návodov 
a praxou overených techník, ako so 
stresom pracovať a ako ho do urči-
tej miery eliminovať. Vyvracia pred-
stavu, že jediným riešením je zbaviť 
sa ho. Práve naopak, každodenným situáciám, ktoré vás iritujú, zner-
vózňujú či stresujú, sa netreba vyhýbať. Je potrebné naučiť sa ich 
zvládať. Frank Ritter sa zameriava na vybudovanie odolnosti proti 
stresu a jeho každodenným nástrahám a na vytvorenie rovnováhy 
medzi telom a mysľou. Kladie dôraz na psychológiu, šport či výživu. 
Ak máte pocit, že práve čelíte veľkej psychickej záťaži alebo vám 
hrozí psychický kolaps, Frank Ritter vám pomôže ich zvládnuť.
Kniha Ako zvládnuť stres je určená všetkým, ktorí bojujú so stresom 
v akejkoľvek podobe.

FRANK RITTER študoval obchodnú administratívu, je bývalým športovcom a šesť 
rokov pracoval ako osobný tréner a motivačný kouč na voľnej nohe. Od roku 2010 
organizuje prednášky, semináre a workshopy o zvládaní stresu, zdraví a duševnej 
sile a v roku 2015 spustil svoju online antistresovú platformu Stresskiller.

NAUČTE SA, AKO ZVLÁDAŤ STRES 
V JEHO NAJHORŠÍCH PODOBÁCH

e-
kn

ih
a



10 11EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2022 EDIČNÝ PROGRAM JANUÁR 2022

Cena: 19,90 €
Vychádza: 14. 1. 2022
ISBN: 978-80-551-7983-4
Formát: 185 × 237 mm,
176 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 19,90 €
Vychádza: 14. 1. 2022
ISBN: 978-80-551-7984-1
Formát: 185 × 237 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Biografia Biografia

Ruth Sheppard

FREUD
Preložila Mariana Ferusová

Sigmunda Freuda často 
označujeme za otca psy-
choanalýzy. Vynašiel via-
cero techník, napríklad 
liečbu hovorením, metódu 
voľných asociácií či výklad 
snov, ktoré spôsobili pre-
vrat v chápaní podvedo-
mia a naznačili nové vní-
manie ľudskej mysle a jej 
fungovania.
Kniha Freud skúma, ako 
tento výnimočný muž roz-
vinul teórie, ktoré mu pri-
niesli slávu, ale aj odhaľuje jeho boj s neurózami a zúfalé pokusy 
využiť nové metódy na to, aby lepšie pochopil samého seba. Text 
dopĺňa množstvo čiernobielych aj farebných fotografií a reproduk-
cií vzácnych dokumentov, medzi ktorými sú napríklad Freudove 
ručne písané poznámky, kresby či úryvky z jeho denníka.

RUTH SHEPPARD je spisovateľka, editorka a vydavateľka. Napísala a editova-
la niekoľko historických kníh, napríklad Alexander the Great at War (Alexander 
Veľký vo vojne) a Extraordinary Heroes (Významní hrdinovia).

Richard 
Gunderman

TESLA
Preložil Róbert Hrebíček

Nikola Tesla, známy ako 
otec modernej elektriny, 
zmenil svet. Venoval sa ob-
javovaniu a počas života si 
dal zaregistrovať viac ako 
700 patentov. Už v detstve 
sa zaoberal širokou škálou 
vedeckých výziev, pričom 
pri hľadaní riešení a pri 
konštrukcii vynálezov 
prejavoval mimoriadny 
zmysel pre detaily. Vyvinul 
mnohé z princípov, ktoré 
formovali budúcnosť vedy. Tento ilustrovaný životopis odhaľuje vý-
voj Teslových kľúčových teórií a vynálezov od röntgenu cez radar, 
Teslov transformátor a rádio až po diaľkové ovládanie. Osvetľuje 
osobný a profesionálny život excentrického muža, ktorý napriek 
tomu, že tak veľmi prispel k rozvoju modernej civilizácie, napokon 
trpel osamelosťou a biedou.

Dr. RICHARD GUNDERMAN pôsobí ako profesor rádiológie na Indianskej uni-
verzite v USA, teda na pozícii, ktorú kedysi zastával John A. Campbell. Napísal 
desať kníh vrátane X-ray Vision (Röntgenové videnie, OUP, 2013) a We Come to 
Life with Those We Serve (Ožívame s tými, ktorým slúžime, Indiana University, 
2017). Dr. Gunderman sa stal významným profesorom (Chancellor’s Professor) 
v oblasti rádiológie, pediatrie, lekárskeho vzdelávania, filozofie, slobodných ume-
ní, filantropie, lekárskych humanitných vied a vedy o zdraví.

ČLOVEK, VEDEC  
A ZROD PSYCHOANALÝZY

ČLOVEK, VYNÁLEZCA  
A VEK ELEKTRINY
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Učebnice

Učebnice

POMÔŽTE DEŤOM VYNIKAŤ AJ 
V TOMTO NÁROČNOM OBDOBÍ

Eva Dienerová

MATEMATIKA
pre 2. ročník ZŠ
Pracovný zošit na 
precvičovanie učiva
Tento pracovný zošit vám 
pomôže rýchlo zistiť, ako 
vaše dieťa zvládlo učivo 
z matematiky v druhej triede 
a ako je na tom s logickým 
myslením. Nájdete v ňom 
testové úlohy, vďaka ktorým 
si  zopakuje učivo celého 
ročníka.

Eva Dienerová

SLOVENČINA
pre 2. ročník ZŠ
Pracovný zošit na 
precvičovanie učiva
Ak chcete zistiť, ako vaše 
dieťa zvládlo učivo slovenské-
ho jazyka v druhom ročníku, 
táto cvičebnica je presne to, 
čo hľadáte. Ponúka možnosť 
preveriť vedomosti žiaka for-
mou jednoduchých testov, 
ktoré pozostávajú z uzavre-
tých úloh s výberom odpove-
de, kde je správna vždy iba 
jedna z troch možností.
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Šport

Maurice 
Hamilton,
predslov  
Ross Brawn

FORMULA 1®

Oficiálna  
história
Preložila Sofia Skokanová

Uznávaný motoristický 
novinár a moderátor 
Maurice Hamilton 
ponúka detailný pohľad 
na históriu kráľovskej 
triedy automobilového 
pretekania. Od obdo-
bia, keď jej protagonisti 
riskovali život na trati 
bez prílb a smrť bola súčasťou formulového kolotoča až po zavede-
nie supermoderných bezpečnostných opatrení. Od priam improvi-
zovaných tratí až po miliardový biznis. Každá éra mala svojich hrdi-
nov a autor ich predstavuje na pozadí nemilosrdných rivalít, často 
aj medzi tímovými kolegami. Prináša sondu do reálií 70 rokov 
od prvých oficiálnych pretekov prestížneho šampionátu majstrov-
stiev sveta, ale aj na roky pred jeho vznikom. Opisuje nemilosrdné 
súboje či škandály v zákulisí, v ktorých figurovali legendárne i me-
nej známe mená. Všetci formovali súčasnú podobu úžasného špor-
tu s celosvetovým dosahom a s miliónmi fanúšikov.

KOMPLETNÝ A OFICIÁLNY  
PRÍBEH FORMULY 1®
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Zdravie Alternatívna 
medicína

Natalia Czekalska,  
Paulina Ihnatowicz,  
Emilia Ptak

AUTOIMUNITNÉ 
CHOROBY
Preložil Wilhelm Hess

Bojujete s autoimunitnou choro-
bou alebo hľadáte príčiny svojho 
zlého zdravotného stavu a máte 
podozrenie, že môžete mať 
 autoimunitnú chorobu?

V príručke nájdete odpovede  
na nasledovné otázky:
• Čo sú to autoimunitné choroby?
• Aké sú ich príčiny a symptómy?
•  Aké vyšetrenia je vhodné urobiť, 

pokiaľ ste chorí alebo máte podozrenie, že máte takúto chorobu?
•  Ako podporiť návrat k zdraviu?
•  Akú diétu (vrátane konkrétnych predpisov) a suplementy je vhod-

né užívať?
• Aký vplyv majú črevá na autoimunitné choroby?
• Aká fyzická aktivita sa odporúča chorým ľudom?

V príručke sú podrobnejšie popísané nasledujúce choroby: Hashi-
motova choroba, reumatoidná artritída, systémový lupus, Crohno-
va choroba, ulcerózna kolitída, diabetes 1. typu, celiakia.
Zistíte, ako sa s chorobou vyrovnať, ako stabilizovať parametre a do-
siahnuť stav remisie.

Dr. Josh Axe

STAROVEKÉ LIEČENIE
Preložila Marína Terenová

Nastal čas uvedomiť si, že nemusíte 
na každé ochorenie užívať chemické 
lieky a že jestvujú skutočne účinné al-
ternatívne terapie, ktoré vyliečia vaše 
zdravotné problémy a bezpečne vás 
nasmerujú na cestu celoživotného 
zdravia a pohody. Dávni praktickí le-
kári, či už v Číne, Indii, starovekom 
Egypte alebo Grécku si uvedomovali, 
že naše telo má prirodzenú schopnosť 
uzdraviť sa a že s pomocou vhodných 
rastlín, stravy a cvičenia sa vo väčši-
ne prípadov dokáže uzdraviť samo. 
Preto vyvinuli systémy pre lepšie po-
rozumenie individuálneho emocionálneho, fyzického a duševného 
zdravia. Dr. Axe v tejto knihe nielenže vysvetľuje princípy, o ktoré sa 
tieto dávne holistické medicínske systémy opierajú, ale poskytuje 
aj množstvo praktických rád a receptov na každodenné používanie 
v súčasnosti. Ak túžite po prirodzených, bezpečných a účinných 
spôsoboch liečby a prevencie chorôb, návod nájdete v Starovekom 
liečení.

PREVENCIA A LIEČBA  
AUTOIMUNITNÝCH CHORÔB

TAJOMSTVO ZDRAVIA,  
ODOLNOSTI A DOBREJ IMUNITY
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Young 
adult

Young 
adult

Nina Protušová

NOČNÝ MOTÝĽ

Nevie, čo je to pokojný spánok. Veď 
stačilo, aby na chvíľu zabudla na svoj 
údel, a jej život sa obrátil naruby...
Dva roky po nešťastí na školskom výle-
te je Dora opäť na výslní. Konečne je 
sama sebou a bolestivé spomienky na 
strednú školu pomaly blednú. Končí 
prvý ročník na fakulte žurnalistiky, hla-
vu má plnú prázdninových plánov, už 
musí iba spraviť poslednú skúšku a do-
končiť článok do univerzitného časopi-
su. Na všetko je pripravená.
Avšak len do chvíle, keď po neplánova-
nej nočnej prechádzke natrafí vo svo-
jom byte na nepríjemné prekvapenie. 
S pomocou bezstarostného suseda Adriána odkrýva tajomstvá, 
ktoré poriadne zatrasú jej svetom. Naozaj niekoho vydesil nevinný 
článok pre školský časopis? Snaží sa ju niekto zmanipulovať alebo 
jej iba otvoriť oči?
Jedno je isté. Ktosi je presvedčený, že smrť Dorinej spolužiačky ne-
bola nehoda...

Elle Kennedyová

RIZIKO
Preložila Klára Kruteková

Brenna je ostré dievča, aspoň to všetci 
tvrdia. Nepoddáva sa strachu a názor 
druhých je jej ukradnutý. Drží sa však 
jedného pra vidla. Nikdy nespí so súper-
mi. Ako dcéra trénera briarského hoke-
jového tímu by sa s rivalom nezaplietla 
za žiadnu cenu. Žiaľ, osud vie byť krutý 
a Jake Connelly je presne ten prípad. 
Brenna ho však zúfalo potrebuje, aby 
jej pomohol získať vysnívanú stáž, 
a ten nafúkanec jej to vôbec neuľahču-
je. Arogantný, otravný, aj keď výnimoč-
ne príťažlivý harvardský útočník Con-
nelly má pred stierať, že je jej frajer. 
A za každé falošné rande požaduje jedno skutočné. Z chodenia 
s Jakom Connellym nemôže vzísť nič dobré. Otec by ju pretrhol 
a kamaráti zatratili, ibaže v stávke je Brennina budúcnosť. No urči-
te sa doňho nezaľúbi. Také riziko nepodstúpi!

NINA PROTUŠOVÁ PRICHÁDZA 
S KNIHOU, NA KTORÚ SME DLHO 
ČAKALI

DRUHÁ ČASŤ 
SÉRIE BRIAR U JE TU!
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Pre deti  
od 8 rokov

Anna Claybourne

MYTOPÉDIA
Encyklopédia 
mýtických bytostí 
a ich magických 
príbehov
Preložila Denisa Stareková

Mýty a legendy sú staré 
príbehy, ktoré si ľudia roz-
právajú už celé generácie. 
Hovoria o záhadných ma-
gických bytostiach, ktoré 
medzi nami žijú. Niektoré si 
možno ľahko pomýlite so 
známymi zvieratami, ako 
sú zajace, kone či veveričky. 
Na rozdiel od nich však do-
kážu rozprávať, meniť podobu, čarovať či narásť do obrovských 
rozmerov. Výnimočnosť iných fantastických tvorov zas rozpoznáte 
na prvý pohľad. To je prípad drakov, jednorožcov, baziliškov so 
smrtiacim jedom či obrov.
Prečo tieto príbehy vlastne vznikali? Niektoré chceli ľudí varovať 
pred hrôzostrašnými beštiami, ako bol Grootslang, polohad a po-
loslon, kým iné sa rozprávali len pre zábavu. Mnohé objasňujú, ako 
vznikli nebeské javy či veci, ktoré nás obklopujú, napríklad ako Hro-
mový vták spôsobuje búrky alebo ako pavúčí boh Anansi obdaro-
val ľudí príbehmi.
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Bruno Vincent,
ilustrovala
Takayo Akiyama

CHCEŠ BYŤ  
AKO NINDŽA?
Preložila Marína Gálisová

Nenahraditeľná príručka 
pre všetkých, ktorých zaují-
ma život nindžov, a mierne 
varovanie pre tých, ktorí sú 
dosť odvážni alebo strelení 
na to, aby sa nimi stali.
V tejto skvelej novej časti 
série Slávni bojovníci  
Kate, Eddieho a Angusa 
nad chnú nindžovia a všetko, čo s nimi súvisí. Aby odhalili ich ta-
jomstvá, s vrhacími hviezdicami vo vreckách sa vrátia v čase do Ja-
ponska roku 1789. Pod vedením veľmajstra sa trojica priučí ume-
niu nindžucu od najodvážnejšieho nindžu všetkých čias menom 
Hanzó a od majsterky v maskovaní Čijo. Títo traja majstri zasvätia 
našich priateľov do tajov, ako sa stať neviditeľnými, ako ovládať 
myseľ či ako preniknúť do hradu.
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI 11:
Lesný útulok
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa  
so sympatickou  
Miškou, ktorá má  
v korune košatej lipy  
veteri nárnu kliniku.

Miška trávi zimné prázdniny v horách u dedkovho brata Petra, kto-
rý má útulok pre lesné zvieratá. Spolu s bratrancom Jankom sa 
tešia, ako budú pomáhať pri starostlivosti o obyvateľov lesa. Po-
stupne si Miška so svojím nerozlučným kamarátom psíkom Popí-
kom získa dôveru náladového diviaka. Zranený los si nájde cestu 
k lesnému útulku a čoraz častejšie sa tu objavuje aj zvláštne húka-
júca sova. Miška a Popík sa snažia zvieratkám pomôcť. Podarí sa 
im to? Dozvieš sa v nových príbehoch z Lipovej kliniky.

KLUB OBJAVITEĽOV  
MÁ ĎALŠIU ÚLOHU!

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 1. 2022
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Pre deti  
od 7 rokov

Bobbie Peers, 
ilustrovala  
Sandra Steffensen

KLUB  
OBJAVITEĽOV 3: 
Papagájoptéra
Preložil Miroslav Zumrík

Prechladnutá Ella nemá chuť 
na nič, no akonáhle zabliká sve-
tielko na volacom gombíku, vrá-
ti sa jej všetka stratená energia: 
Felix ju potrebuje!
Odrazu sa ocitne v džungli pl nej 
rastlín a bytostí, ktoré vyzerajú 
sčasti normálne a sčasti... veľ-
mi čudne. S Felixom musia dať 
znovu hlavy dokopy a poradiť si 
s desivou papúčicou, ktorej siete sú poriadne lepkavé. Ako z nich do-
stanú zakliesnenú papagájoptéru?
Ella musí zapojiť každý kúsok svojho objaviteľského ja, aby prišla 
na spôsob, ako poraziť papúčicu a pomôcť veľrybiatkam dostať sa 
včas do mora.
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od 3 rokov

Pre deti  
od 3 rokov

Zdravím vás, volám sa inžinier Štvorkolka. Som tu stavbyvedúci. Je 
to veľmi zodpovedná úloha, lebo na všetko dohliadam. V našom 
mestečku sa bude stavať. Projekt garáže s autoservisom a auto-
umyvárňou je náročný, ale zvládneme to!
Rok na stavenisku obsahuje dvanásť dvojstrán, ktoré zobrazujú me-
niace sa stavenisko každý mesiac počas celého roka. Na úvodnej 
dvojstrane sa predstavia hlavní hrdinovia knižky a na poslednej náj-
dete interaktívnu hru. S Rokom na stavenisku môžete stráviť celé ho-
diny. Táto mimoriadna kniha podnecuje predstavivosť, rozvíja všíma-
vosť, schopnosť logicky myslieť a hľadať súvislosti a povzbudzuje 
rozprávačstvo, no predovšetkým je zárukou skvelej zábavy.

Zdravím vás! Som Hanka a zoberiem vás na výlet do hôr! Stretne-
me tam tie najzaujímavejšie zvieratá a pozrieme sa, čo robia cez 
deň v rozličných ročných obdobiach. Spoznáme aj pastiera, ktorý 
so psom Atosom pasie ovce, a lesného ducha – ten je vždy pripra-
vený z niekoho si vystreliť.
Rok v horách obsahuje dvanásť dvojstrán, ktoré zachytávajú zme-
ny na horských úbočiach, stráňach a štítoch počas roka. Malý čita-
teľ spozná bohatstvo a rôznorodosť horskej flóry a fauny. Na prvej 
dvojstrane sa mu predstavia všetci hrdinovia a na poslednej ho 
čaká interaktívna hra. S Rokom v horách môžete stráviť hodiny. 
Táto mimoriadna kniha podnecuje predstavivosť, rozvíja všíma-
vosť, schopnosť logicky myslieť a hľadať súvislosti a povzbudzuje 
rozprávačstvo, no predovšetkým je zárukou skvelej zábavy.

PÚTAVÁ KNIHA Z ÚSPEŠNEJ  
ILUSTROVANEJ SÉRIE

VYDAJ SA S HANKOU  
NA ČAROVNÝ VÝLET DO HÔR!
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Artur Nowicki

ROK  
NA STAVENISKU
Preložil Alexander Horák

Ak ťa zaujíma technika, sle-
duj stavenisko a zisti, ako sa 
každý mesiac mení.
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Małgosia Piątkowska

ROK V HORÁCH
Preložil Alexander Horák

Pútavá kniha z úspešnej 
ilustrovanej série, ktorá 
najmenším  
čitateľom  
názorne  
zobrazuje,  
ako sa svet  
mení počas  
roka.



HREJIVÝ PRÍBEH  
O SILE ÚPRIMNÉHO ÚSMEVU

DEŇ PLNÝ ZÁBAVY V MESTEČKU, 
KDE SA NIKTO NENUDÍ!

Pre deti  
od 3 rokov

Pre deti  
od 3 rokov

Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková

ÚSMEV PRE ŽABKU Preložil Ladislav Holiš

Žabkina mama pozná jednoduchý a zaručený recept, ako svojej 
dcére napraviť náladu. Je ním vrelý, srdečný úsmev, ktorý ako šib-
nutím čarovného prútika dokáže premeniť smútok na radosť. Zá-
bavný a dojímavý príbeh o Žabke, jej lesných kamarátoch a veľkej 
moci jediného úsmevu rozveselí aj vás. Presvedčte sa sami!
Nové dobrodružstvá hrdinov bestsellerov Objím ma, prosím a Ma-
mička, kde si?

Každý z obyvateľov 
udržiava Rušné mes-
to v tom správnom 
zhone – požiarnici 
hasia oheň, drevoru-
bači pília drevo, lekár 
lieči pacientov, murár 
stavia dom ček... 
A všetko ide ako 
po masle!
Zistíš, že zvieratká 
radi trávia čas nielen v práci, ale hlavne s rodinou a kamarátmi. 
Spoznáš tak záhradníka Ďatelinku, kocúra Zelovocúra, kováča Ko-
vadlinu, s rodinou Kvičkovcov sa vydáš na výlet vlakom do vzdiale-
ného Krumpličkova a dokonca poletíš aj lietadlom! Si pripravený 
zažiť veselé dobrodružstvá v Rušnom meste?
Objav mnohé ďalšie povolania a každodenné činnosti zvieratiek, 
ktoré originálne ilustroval svetoznámy Richard Scarry. V edícii Sto-
nožka mu vyšiel nezabudnuteľný a medzi deťmi a rodičmi obľúbe-
ný Veľký obrázkový slovník.

Cena: 9,90 €
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Richard Scarry

ČO ROBÍME 
CELÝ DEŇ
Preložili  
Viera Švenková  
a Mária Pavligová



Pre deti  
od 3 rokov

Benjamín a Anna sa vždy tešia, keď idú na návštevu k bratancovi 
Robinovi do domčeka pri lese. Ukáže im veľký dub, ktorý má už 
300 rokov, a so svojou majestátnou korunou je ako stvorený na vy-
tvorenie skrýše. Dub aj život v lese sa menia spolu s ročnými obdo-
biami. Deti sa v zime preháňajú na lyžiach pomedzi stromy, na jar 
pozorujú jazvece a šantiace veveričky. Pomaly zisťujú, že veľký dub 
je nielen útočiskom pre obyvateľov lesa, ale aj pomocníkom ľudí.
Holandská ilustrátorka Gerda Muller verne zobrazuje život veľké-
ho duba v každom ročnom období. Stavia ho do centra diania a zá-
roveň ho oslavuje ako dôležitý článok lesného ekosystému aj ľud-
ského života. Veľký dub je skrýšou pre hrajúce sa deti, domovom 
pre zvieratká aj pomocníkom húb a rastlín vo svojom okolí.

Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 1. 2022
ISBN: 978-80-551-8040-3
Formát: 230 × 300 mm,
48 str. 
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Gerda Muller

ROK ZO ŽIVOTA 
VEĽKÉHO DUBA
Preložila Marta Hlušíková

Pre deti  
od 3 rokov

Diana Amftová, ilustrovala Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK 8: Návšteva u lekára
Preložila Silvia Ivanidesová

Pavúčik Zlatúšik je natešený. Dnes ide totiž spolu s Minkou na pre-
hliadku k pánovi doktorovi Keksíkovi. Zdravotná sestra ich zmeria 
a odváži, lekár im skontroluje zrak a dokonca sa dozvedia, ako fun-
guje fonendoskop. Nakoniec ich pán doktor pochváli a za statoč-
nosť dostanú i sladkú odmenu. V čakárni však stretnú kamaráta 
Hapčíka. Čože sa mu stalo? Pán doktor mu dozaista pomôže!
Diana Amftová, známa filmová a televízna herečka, napísala ďalšiu 
úžasnú obrázkovú knižku, ktorá nám ukáže, že lekára sa nik nemu-
sí báť. V knižke sa nachádza aj rozkladací meter.

PAVÚČIK IDE K LEKÁROVI!  
ČO SA DOZVIE?

Cena: 7,90 €
Vychádza: 18. 1. 2022
ISBN: 978-80-551-8107-3
Formát: 210 × 235 mm,
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VIETE, ČO VŠETKO ZAŽIJE VEĽKÝ 
DUB POČAS JEDNÉHO ROKA?



Edičný program vydavateľstva IKAR január 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


