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CUDZIE DIEŤA

Preklad Henrich Chládek

Preložil Alojz Keníž
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SMEČ
Sedemnásťročný Samuel „Sooley“ Soo
leymon je mladý talentovaný chlapec
z Južného Sudánu s veľkými snami.
V lete dostane jedinečnú príležitosť za
hrať si na basketbalovom turnaji v USA
a predviesť sa. Samuel je výborný bas
ketbalista, rýchly, má neuveriteľný vý
skok, ale na niektorých zručnostiach
musí ešte zapracovať. Počas turnaja
dostane z domu zdrvujúce správy.
V Južnom Sudáne zúri občianska vojna
a povstalecké vojská vyplienili aj jeho
rodnú dedinu. Otec je mŕtvy, sestra ne
zvestná a matka s dvoma mladšími
bratmi v utečeneckom tábore. Samuel sa chce zúfalo vrátiť domov,
ale nie je to možné. Viac-menej zo sympatií mu tréner tímu North
Carolina Central ponúkne štipendium.
Samuel má niečo, čo iným hráčom chýba – nesmierne odhodlanie
uspieť, aby mohol presťahovať do Ameriky svoju rodinu. Neúnavne
trénuje, každé ráno za úsvitu cvičí streľbu na kôš a na tréningoch
vyniká nad spoluhráčmi. Keďže tím Centralu prehráva jeden zápas
za druhým a má viacero zranených hráčov, Sooley, ako ho prezývajú,
nastúpi na prvý zápas z lavičky. A vtedy sa zrodí legenda.
John Grisham novým románom Smeč tentoraz pokračuje v línii
svojich bestsellerov zo športového prostredia.

Spoločenský
román
Cena: 15,90 €
Vychádza: 15. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8109-7
Formát: 125 × 205 mm,
376 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

John Grisham

KRV NIE JE VODA... NAOZAJ JE
TO TAKÉ JEDNODUCHÉ?
e-kniha

AK MÁ JEHO RODINA PREŽIŤ,
MUSÍ SKÓROVAŤ

Keď Pete Riley jedného rána otvorí dve
re, netuší, že naňho čaká rodičovská
nočná mora. Na prahu stojí neznámy
muž, ktorý tvrdí, že Petov dvojročný syn
Theo je v skutočnosti jeho. K nešťastnej
zámene došlo podľa Milesa Lamberta
v nemocnici, kde v ten istý deň porodi
la jeho žena Lucy aj Petova partnerka
Maddie. Oba páry sú v šoku, no snažia
sa nájsť cestu, ako prepojiť svoje rozdiel
ne životy a stať sa trochu nekonvenčnou
modernou rodinou. Až žaloba podaná
na nemocnicu spustí oficiálne vyšetrova
nie, ktoré vedie k prekvapivým odhale
niam. Ako veľmi môže jedna rodina veriť druhej? Alebo dokonca je
den partner druhému? Pete a Maddie sú odhodlaní urobiť pre
ochranu svojho dieťaťa, čo bude treba. Aj nehrať podľa pravidiel.
JP DELANEY je pseudonym britského spisovateľa, ktorý už napísal niekoľko
úspešných krimirománov pod rôznymi pseudonymami. Je autorom bestsellera
Tá predo mnou (IKAR 2017). Tento triler vyšiel vo viac ako štyridsiatich kraji
nách a na jeho filmovú verziu sa podujal oscarový režisér Ron Howard. O rok
neskôr mu vyšiel ďalší bestseller Dôveruj mi (IKAR 2018). Psychologický triler
Cudzie dieťa je v poradí jeho štvrtým samostatným dielom.
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Krimi

Cena: 16,90 €
Vychádza: 1. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-7580-5
Formát: 125 × 200 mm,
408 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

AKÁ JE ŠANCA,
ŽE SÚ PRE SEBA STVORENÍ?

Jennifer Crusie

STAV SA!

Preložila Andrea Vargovčíková

Preložila Adriana Sýkorčinová

S Hudsonom Rothschildom som sa zo
známila na svadbe. Nečakane som do
stala pozvánku do najluxusnejšieho
podniku v meste. Hudson bol ženíchov
hosť a pravdepodobne najúžasnejší
muž, akého som kedy videla. Tancovali
sme spolu a iskry medzi nami len tak lie
tali. Vedela som, že púšťať sa s ním
do rozhovoru nie je najlepší nápad, no
nedalo sa mu odolať a skvele som sa
bavila. Len čo Hudson zistil, že nie som
tá, za ktorú sa vydávam, bolo po zába
ve. To nečakané pozvanie totiž nebolo
adresované mne, ale mojej niekdajšej
spolubývajúcej, ktorá zdúchla uprostred noci a na pamiatku mi ne
chala dvojmesačný dlh na nájomnom. Preto som cítila morálne prá
vo ísť na svadbu namiesto nej. Hudson ma však odhalil, a tak som
vzala nohy na plecia. A cestou aj zopár fliaš drahého šampanského.
Naskočila som do taxíka a s búšiacim srdcom zmizla. Chvalabohu,
bez ujmy. Aspoň som si to myslela, dokým som nezistila, že som si
tam zabudla mobil. Môžete trikrát hádať, kto ho našiel. Takto som
sa teda zoznámila s Hudsonom Rothschildom. A to bol iba začiatok.
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POZVÁNKA

Erotický
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8147-9
Formát: 125 × 200 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Minerva Dobbsová nie je prvoplánová
kráska a vždy dokázala triezvo zhodno
tiť svoje šance na úspech. Uvedomuje
si, že „šťastne až naveky“ je možné len
v rozprávkach, a už vôbec nie s mu
žom, ktorý ju pozval na večeru, aby vy
hral stávku. Hoci je ním skvele vyzera
júci a úspešný Calvin Morrisey. Známy
sukničkár, naopak, rád riskuje a nikdy
neprehráva. Nechce sa viazať, a už
vôbec nie so ženou, ako je Minerva.
Hoci nosí skvelé topánky a človek pri
nej musí byť v strehu. Na konci spoloč
ného večera sa lúčia s vedomím, že
o ďalšie stretnutie nemá ani jeden z nich záujem. Osud má však
iné plány. Ani sa nenazdajú a v ich živote sa objaví žiarlivý expria
teľ, premotivovaná psychologička, nezvyčajne inteligentná mačka,
ale aj isté riskantné záležitosti, o akých sa im dovtedy ani nesníva
lo. Vrátane toho najväčšieho rizika – pravej lásky.
JENNIFER CRUSIE je autorka viacerých románov, ktoré sa umiestnili v rebríčku
bestsellerov podľa New York Times, Publishers Weekly a USA Today. V spolupráci
s Bobom Mayerom napísala ďalšie tri knihy. Vyštudovala bakalárske štúdium na
Štátnej univerzite v Bowling Green, magisterský diplom má z Wrightovej štátnej
univerzity a Ohijskej štátnej univerzity. Pôvodne pracovala ako učiteľka výtvarnej
výchovy a angličtiny. Býva pri rieke Ohio.
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Vi Keelandová

e-kniha

KEĎ SA HRÁŠ NA NIEKOHO
INÉHO, MÁ TO SVOJE DÔSLEDKY

Román
pre ženy
Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8150-9
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Kristina Kuzmič

SPOZNAJTE JEDEN DRUHÉHO
A OŽIVTE SVOJ VZŤAH
e-kniha

ÚSMEVNÉ PRÍHODY
NEDOKONALEJ MATKY

Alicia Muñoz

KNIHA KVÍZOV PRE PÁRY

Preložila Denisa Jahičová

Preložila Sára Moyzesová

Ako sa stať skvelým rodičom? Vyhnúť sa
omylom, zachovať si za každých okol
ností chladnú hlavu, bezodnú t rpezlivosť
a mať vždy upratané... Kristina Kuzmič
vie, že to je utópia. Motivačné a zábav
né čítanie o rodičovstve, každodennom
zápasení s problémami a pochybnosťa
mi spojenými s výchovou detí je dielom
známej influencerky, ktorá je tiež len
matkou z mäsa a kostí. Vo svojich vi
deách a teraz i v knižnej podobe ponúka
rady a povzbudenie pre ženy, ktoré čelia
neustálemu tlaku okolia i nárokom, aké
na seba často kladú samy. Vychádza
z vlastných neľahkých skúseností a dotýka sa rôznych tém spojených
nielen s rodičovstvom, ale i s osobným a pracovným životom. Drž sa!
je ako stretnutie s dlhoročnou priateľkou alebo ako správa od
spriaznenej duše, čo vám po náročnom dni dodá energiu prežiť ďal
šiu bezsennú noc. Je to uistenie, ktoré občas potrebuje počuť každá
matka: Netreba vždy všetko zvládať dokonale.
KRISTINA KUZMIČ pochádza z Chorvátska, odkiaľ pre vojnový konflikt emi
grovala do Ameriky. Po rozvode sama čelila rodičovským výzvam, finančným
problémom a depresii. Vlastné skúsenosti pretavila do povzbudivých vtipných
videí, ktoré si na sociálnych sieťach získali veľa priaznivcov. Na Instagrame má
takmer pol milióna sledovateľov. Drž sa! je jej prvá kniha, ktorá sa v roku 2020
dostala na zoznam bestsellerov magazínu Publishers Weekly.
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DRŽ SA!

Rodičovstvo

Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8112-7
Formát: 125 × 200 mm,
288 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Ak existuje kľúč k harmonickému vzťa
hu, je ním komunikácia. Či ste spolu šty
ri mesiace alebo štyridsať rokov, viac
než stovka odľahčených otázok v Knihe
kvízov pre páry podnieti zmysluplné roz
hovory a zapáli iskru. Zistíte o sebe vše
ličo nové, lepšie sa spoznáte a dokonca
sa pri tom aj zabavíte.
Spomeňte si na svoju minulosť, ponor
te sa hlbšie do prítomnosti a vybudujte
si šťastnú spoločnú budúcnosť. Otázky
v tejto knihe postupujú od základných
až k takým, pri ktorých sa budete mu
sieť skutočne zamyslieť. Sú vhodné pre
partnerov, ktorí sa ešte len spoznávajú, ale aj tých, ktorí si myslia,
že ich už nič neprekvapí..
• Rôzne témy – Komplexné otázky pokrývajú mnoho tém: od va
šich koníčkov a záujmov ako jednotlivcov až po zoznam obľúbe
ných párových aktivít.
• Hravé odmeny – Trocha priateľskej súťaživosti nezaškodí! Ceny
majstra kvízu na konci každej kapitoly sú v skutočnosti zábavné
experimenty, ktorých cieľom je zoceliť vás ako pár.
• Spýtaj sa ma na čokoľvek – Návody na konštruktívne spôsoby, ako
klásť partnerovi otázky, ktoré nenájdete v knihe.
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Partnerstvo

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8205-6
Formát: 140 × 216 mm,
176 str.
Väzba: brožovná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

BEZHLAVÝ ČAS
Historický román Bezhlavý čas zobrazu
je koniec 18. storočia. V Európe vrcholí
Francúzska revolúcia popravou kráľa
a kráľovnej, narastá teror, násilie a nové
vojny. V Habsburskej ríši po neúspeš
nom reformátorovi Jozefovi II. vládne
jeho brat cisár Leopold II. Po jeho neo
čakávanej smrti (vražda?) sa panovní
kom stáva mladý syn František. Ten za
čína vládu s pevným odhodlaním, že
v našich krajinách zabráni revolúcii, ne
dopustí „bezhlavý čas“. Mladý vládca
však čelí rozsiahlemu sprisahaniu, po
kusu o štátny prevrat, revolucionári ho
chcú pripraviť o život.
V románe krok za krokom sledujeme zápas konzervatívneho vládcu
a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku. U nás bol vodcom
sprisahania opát Martinovič, jeho spolupracovníci boli aj Slováci.
Poznávame atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov,
ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka
v Trnave. Podaria sa jakobínskym nadšencom za slobodu ich plány?
Aké strasti i slasti prežívajú jednoduchí ľudia u nás aj vo Francúzsku
počas „bezhlavého času“ neistoty a ohrozenia?
Ako v pestrom filme sa v románe striedajú osudy hrdinov nielen v Tr
nave, Prešporku, Budíne, ale aj vo Viedni, v Prahe, v Paríži či v Lyone.
Poznávame paláce kráľov a šľachty, mníšske cely, chrámy, tlačiarne,
snemové rokovania, korunovácie, ale aj súdne siene, väzenské cely,
popraviská, gilotíny.
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Malcolm Gladwell

e-kniha

Anton Hykisch

AUTOR ŠIESTICH BESTSELLEROV
PODĽA NEW YORK TIMES
e-kniha

HISTORICKÝ ROMÁN PLNÝ
NAPÄTIA, NEISTOTY A TÚŽOB

BOMBARDOVACIA MAFIA
Preložil Patrik Roľko

Historický
román
Cena: 17,90 €
Vychádza: 15. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8144-8
Formát: 145 × 227 mm,
480 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

V časoch pred druhou svetovou vojnou
väčšina vojenských mysliteľov nepova
žovala lietadlá za dôležitý prvok ozbro
jených síl. Vnímali ich len ako doplnok
k pechote. Ale istá malá skupina idealis
tických stratégov, ktorá si hovorila „bom
bardovacia mafia“, si položila otázku:
„Čo ak by sme dokázali paralyzovať ne
priateľa a zároveň výrazne znížiť počty
obetí presne cieleným bombardova
ním?“ V ostrom protiklade s touto stra
tégiou stálo bombardovanie Tokia, naj
smrteľnejší nálet druhej svetovej vojny,
ktorému velil generál Curtis LeMay.
Jeho krutý pragmatizmus a taktika spálenej zeme si vyžiadali tisíce
nevinných obetí z radov civilného obyvateľstva, na druhej strane od
vrátili plánovanú inváziu amerických vojsk do Japonska, ktorá by
zrejme zanechala väčšiu spúšť. V Bombardovacej mafii sa Gladwell
pýta: „Stálo to za to?“
Možno by všetko dopadlo inak, keby LeMayov predchodca generál
Haywood Hansell zotrval vo funkcii veliteľa bombardovacieho le
tectva na Guame. Hansell bol presvedčený zástanca presného
bombardovania, ale z pomyselného ringu o veliteľský post vyšiel
napokon ako víťaz Curtis LeMay, ktorý sa krátko nato postaral
o najtemnejšiu noc v dejinách druhej svetovej vojny. Bombardovacia mafia prináša pútavý príbeh o vytrvalosti, novátorstve a nevy
čísliteľnej cene vojny.
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História

Cena: 13,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8108-0
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

PÝCHA A PREDSUDOK

Preložila Tamara Chovanová

Preložila Danka Jacečková

Frederica Merrivillová prichádza do Lon
dýna s troma mladšími súrodencami
a s odhodlaním nájsť vhodného manže
la pre svoju nádhernú sestru Charis. Vy
hľadá markíza Alverstoka, vzdialeného
známeho ich nebohého otca, a požiada
ho, aby im zabezpečil vstup do vybera
nej londýnskej spoločnosti. Priamočiara
Frederica zapôsobí na markíza natoľko,
že na vlastné prekvapenie súhlasí s jej
nečakanou žiadosťou. Pri srdci ho totiž
hreje predstava, že tým spraví naproti
veň svojej samoľúbej sestre. Frederica
s vervou dláždi cestičku k dokonalému
ženíchovi pre Charis, popritom sa stará o dvoch nezbedných mlad
ších bratov a divokého poľovníckeho psa, ktorý veľmi neochotne pri
vyká pravidlám veľkomesta. Alverstoke, muž v najlepších rokoch, ne
skutočne bohatý, znudený a arogantný, s údivom sleduje jej nasadenie
aj praktický prístup k životu a čoraz častejšie vyhľadáva jej spoloč
nosť. A hoci Frederica nemá ani štipku z krásy, ktorou oslňuje mužov
jej mladšia sestra, zdá sa, že má čosi dôležitejšie - zmysel pre humor
a charizmu.
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FREDERICA

Historická
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8146-2
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Od obrovského úspechu prvého kniž
ného vydania v roku 1813 sa dielo Pýcha a predsudok stalo populárnym po
celom svete a očarilo milióny čitateľov.
Autorka Jane Austen nazvala román
„svojím drahým dieťaťom“ a jeho hrdin
ku Elizabeth „najrozkošnejším stvore
ním, aké sa kedy v knihách objavilo“.
Ľúbostné peripetie medzi nezávislou
slečnou Bennetovou a hrdým pánom
Darcym je skvostnou ukážkou dvorenia
a spoločenských pomerov na začiatku
19. storočia. Hrdinovia románu na jeho
stránkach roztancujú delikátnu štvoryl
ku plnú flirtovania, pôvabu a dôvtipu, ktorá poteší a pobaví nielen
priaznivcov románovej klasiky regentského obdobia v Anglicku.
K slovenskému čitateľovi sa kniha dostáva v novom preklade.
JANE AUSTEN (1775 – 1817) bola anglická spisovateľka, zakladateľka tzv.
moderného románu, ktorá si získala priazeň čitateľov zobrazovaním každo
denného života anglickej strednej triedy a spoločenských pomerov na prelome
18. a 19. storočia a brilantným opisom medziľudských vzťahov. Medzi jej naj
úspešnejšie romány patrí Rozum a cit (1811) a Pýcha a predsudok (1813),
ktoré sa za vyše dve storočia po smrti autorky vďaka neutíchajúcej priazni či
tateľov zaradili do zlatého fondu svetovej literatúry.

11

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2022

e-kniha

Jane Austen

TOP TITUL

Georgette Heyerová

LITERÁRNE PERLY
REGENTSKÉHO OBDOBIA
e-kniha

CESTA K DOBREJ PARTII BÝVA
VEĽMI KĽUKATÁ

Svetová
klasika
Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-7824-0
Formát: 125 × 200 mm,
416 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NECHAJTE SA UNIESŤ
ORIENTÁLNYMI ROZPRÁVKAMI

PRÍBEHY IKONICKÝCH
MÓDNYCH ZNAČIEK
Móda

Ján Paulíny,
ilustroval Robert Brun

Emma Baxter-Wright

CHANEL

TISÍC A JEDNA NOC

Kniha oslavuje život a dielo tejto neobyčaj
ne vplyvnej návrhárky a sleduje jej cestu
za úspechom zo skromných pomerov až
po globálny fenomén značky, ktorá svoje
pole pôsobnosti rozšírila aj o parfumy,
šperky a doplnky.

2. zväzok

Zbierka orientálnych príbehov Tisíc
a jedna noc sa dávno stala súčas
ťou zlatého fondu svetovej literatú
ry. Preklad známeho slovenského
arabistu Jána Paulinyho, ktorý prá
ci na tomto diele venoval 25 rokov,
vychádza v novom vydaní. Druhý
zväzok obohacujú ilustrácie Rober
ta Bruna, ktorý patrí k významným
súčasným výtvarným a grafickým
umelcom.
Už v starých zápisoch Tisíc a jednej noci nachádzame Rozprávanie
o kráľovi ’Umarovi ibn an-Nu’mánovi a jeho synoch. Je to najdlhší
príbeh v Tisíc a jednej noci, hrdinská epopeja starých čias, sága
niekoľkých generácií hrdinov, moslimských bojovníkov proti kres
ťanskej Byzancii. Rozprávanie o bojoch medzi moslimami a kres
ťanmi spestrujú vložené príbehy o princovi Tádžalmulúkovi a prin
ceznej Dunjá či erotické Rozprávania o ’Azízovi a ’Azíze, ktoré
patria medzi pozoruhodné výtvory egyptskej rozprávačskej prózy
a sú ukážkou rafinovaného humoru.

12

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2022

Preložila Marína Gálisová

Karen Homer

DIOR

Svetová
klasika

Knižka rozpráva príbeh mladosti Christiana
Diora, vzniku jeho značky, úspechu luxus
ných kolekcií na prehliadkových mólach a na
červenom koberci aj históriu salóna Dior po
smrti jeho zakladateľa. Dokonalý výber fo
tografií sprevádza text uznávanej odborníč
ky na módu Karen Homerovej.

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-7989-6
Formát: 125 × 180 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Karen Homer

GUCCI
Cena: 49,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8128-8
Formát: 125 × 200 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložila Mariana Hyžná

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-7990-2
Formát: 125 × 180 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložila Mariana Hyžná

Kniha rozpráva príbeh značky od jej začiat
kov ako výrobcu luxusných kabeliek a jaz
deckých doplnkov cez problémy počas
vojnových rokov až po znovuzrodenie gi
ganta haute couture a zameranie na po
uličnú módu a novú generáciu pod taktov
kou Alessandra Micheleho.

13

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2022

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8101-1
Formát: 125 × 180 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Allen Carr

HÁDANKY, KTORÉ NAVŽDY
ZMENIA VÁŠ POHĽAD NA UMENIE
e-kniha

VYSKÚŠAJTE ÚSPEŠNÚ
METÓDU ALLENA CARRA

JEDNODUCHÝ SPÔSOB,
AKO PRESTAŤ FAJČIŤ
AJ BEZ PEVNEJ VÔLE

Susie Hodge
a Dr. Gareth Moore

UMENIE
ZÁHADY A RÉBUSY

Preložila Alžbeta Vörösová

Preložila Katarína Kasalová

Allen Carr prichádza s tým najúčinnej
ším spôsobom, ako prestať fajčiť. Sám
bol tuhým fajčiarom viac ako 30 rokov
a po mnohých neúspešných pokusoch
sa mu napokon podarilo oslobodiť sa
od svojej závislosti. Prišiel na metódu,
ktorou pomohol už miliónom fajčiarom
po celom svete. Dnes si už vychutnávajú
svoj život bez cigaretového dymu. Kniha
je plná nových poznatkov a účinných
rád, ktoré vám pomôžu zbaviť sa fajče
nia jednoduchým spôsobom, a to aj:
• bez pevnej vôle, bez rôznych pomôcok či náhrad,
• bez traumatizujúcich pocitov, depresií a abstinenčných príznakov,
• bez toho, aby ste pribrali.
Kniha Jednoduchý spôsob, ako prestať fajčiť aj bez pevnej vôle je
určená práve tým, ktorí sa vyhovárajú na nedostatok času či od
hodlania, alebo si jednoducho nechcú svoju závislosť pripustiť. Je
napísaná zrozumiteľným spôsobom, informácie sú jasne formulo
vané, rady praktické a ľahko aplikovateľné. Pomocou tejto metódy
skoncujete s fajčením ľahko, bezbolestne a okamžite. A čo je ešte
lepšie, postupy, o ktorých sa v knihe dočítate, fungujú aj pri zbavo
vaní sa ďalších vážnych závislostí! Metódu Allena Carra môžete
využiť napríklad aj pri odbúravaní závislostí od jedla či alkoholu,
gamblerstva, chorobného nakupovania, skrátka od všetkých tých,
ktoré vám i vašim blízkym znepríjemňujú život.

Nájdete tajné symboly v Podobizni manželov Arnolfiniovcov? Viete odlíšiť Boscha od
Botticelliho? Dokážete vyriešiť
hádanky v Záhrade rozkoší?
Kniha Umenie – záhady a rébusy otestuje vaše znalosti histó
rie umenia a vašu schopnosť
myslieť a vnímať prostredníc
tvom najikonickejších výtvar
ných diel sveta. Vyriešte hádan
ky, odhaľte skryté tajomstvá
a preverte si svoj všeobecný prehľad, počnúc starovekým Egyptom
až po New York 80. rokov minulého storočia.
Susie Hodge a Dr. Gareth Moore vám predstavia 36 ikonických
umeleckých diel. Okrem lúštenia na vás čakajú aj fascinujúce infor
mácie o danom diele a jeho autorovi.
Po vyriešení vyše 300 starostlivo vybratých zábavných a občas aj
mätúcich hádaniek sa na umenie už nikdy nebudete pozerať rov
nako ako doteraz.
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Motivačná
literatúra
Cena: 15,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8153-0
Formát: 145 × 227 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Hlavolamy

Cena: 15,90 €
Vychádza: 11. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8103-5
Formát: 164 × 224 mm,
192 str.
Väzba: flexi
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ZORIENTUJTE SA V TAJOMNOM
SVETE GASTRONÓMIE
e-kniha

MYSLÍTE SI, ŽE O CHUDNUTÍ
UŽ VIETE VŠETKO?

Jason Fung, MD

KÓD ŠTÍHLOSTI

Andrej Šulka

SVET GASTRONÓMIE

Preložila Zuzana Budinská

Príručka, ktorú hľadáš

Obezita je chronické civilizačné ocho
renie, ktoré už dávno nie je len kozme
tickým problémom. Nadváhou a nadmernou telesnou hmotnosťou trpí
viac ako polovica svetovej populácie
a je druhou najčastejšou príčinou
predčasných úmrtí. Obézni ľudia majú však nielen zdravotné, ale aj psy
chické a sociálne problémy. Depresie,
znížená sebadôvera či zakomplexova
nosť, problémy vo vzťahoch či v za
mestnaní. Podľa doktora Funga pribe
ranie a obezitu ovplyvňujú hormóny.
To platí pre každého bez výnimky. Op
timálnu váhu sa vám podarí udržať jedine vtedy, ak pochopíte, ako
v tele funguje inzulín a že pri chudnutí má kľúčovú úlohu.
Nájdite správne odpovede na tie najnáročnejšie otázky pre všet
kých, ktorí sa pokúšajú schudnúť:
• Sú sacharidy škodlivé?
• Mali by sme jesť častejšie alebo je zdravší pôst?
• Pomáha počítať si kalórie?
• Sú mäso a mlieko prospešné?
Jednou z najväčších epidémií, ktorej dnes čelí naša spoločnosť, je
práve obezita. Ako sa s ňou popasovať? Doktor Fung vo svojej kni
he Kód štíhlosti predstavuje komplexný rámec všetkých poznatkov
o udržiavaní ideálnej hmotnosti a ponúka detailný plán toho, ako
sa dá obezite predísť alebo ju zvrátiť natrvalo.

Čo potrebuješ na to, aby si sa
stal gastronómom? V prvom rade musíš mať hlavne chuť a mo
tiváciu. Ak ich už máš, potre
buješ ešte túto knihu, ktorá ťa
zasvätí do tajomstiev kultúry
stravovania.
Kniha Svet gastronómie nie je
ani kuchárskou knihou, ani učeb
nicou. Nenájdeš v nej recepty či
pracovné postupy. Nájdeš v nej
však praktické a presne zaciele
né rady, ktoré ti pomôžu zorien
tovať sa v rozmanitom svete gas
tronómie. Andrej Šulka ich zozbieral počas siedmich rokov praxe
na Slovensku, v Taliansku a vo Francúzsku a napísal jednoducho,
prehľadné bez zbytočných „omáčok“ (aj keď kapitolu o omáčkach
v nej nájdeš tiež). Cenné a prehľadné informácie z kuchyne i baru,
ktoré sú doplnené autorovými ilustráciami, uľahčia ich zapamäta
nie. Zistíš, ako prebieha proces výroby vína či kávy, aké bylinky a ko
reniny najčastejšie používame, alebo s akými nástrojmi pracuje bar
man. A to je len zlomok toho, čo sa v tejto knihe môžeš dozvedieť.
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Zdravie

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8114-1
Formát: 150 × 232 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Gastronómia

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8204-9
Formát: 150 × 210 mm,
144 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

REZ OVOCNÝCH DREVÍN
S RADAMI PROFESIONÁLOV

SLOVENSKÝ JAZYK HRAVO
A EFEKTÍVNE

Dorothea
Baumjohannová,
Peter Baumjohann

Renáta Sivoková

PÄŤMINÚTOVKY
ZO SLOVENSKÉHO
JAZYKA

REZ OVOCNÝCH
DREVÍN

pre 2. ročník ZŠ

Perfektný rez ovocných dre
vín s radami profesionálov.
Len starostlivo udržiavané
ovocné stromy a kríky boha
to kvitnú a majú množstvo
plodov. Pravidelný rez je
teda veľmi dôležitý. Dobrým
pomocníkom vám pri ňom
bude táto knižka, s ktorou
sa v spleti konárov stromov
a kríkov určite nestratíte.
Aj začiatočníci orežú stromy správne:
• Ak chcete orezať jabloň, čerešňu, černicu, ríbezľu, kivi či vinič,
jednoducho si nalistujete príslušnú stránku s vybratým druhom
dreviny a dozviete sa, ako postupovať.
• Na dvojstrane je vždy fotografia dreviny a podrobný opis rezu,
doplnený vysvetľujúcim obrázkom, kde je presne znázornené, čo
na drevine zostane, čo treba odrezať či skrátiť.
• Okrem toho tu nájdete všetky dôležité základné informácie o reze,
správnom náradí a kalendár s termínmi rezu.
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Flóra

Cena: 10,90 €
Vychádza: 22. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8280-3
Formát: 167 × 220 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: druhé

Nové vydanie pracovného zošita
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ, aktuali
zované podľa súčasného Štátne
ho vzdelávacieho programu, je
určené na precvičovanie grama
tických javov a pravopisu.
Zošit je pripravený tak, aby v ňom
žiak mohol pracovať samostatne.
Nájdete v ňom tajničky, doplňo
vačky, príslovia, hádanky i vtipy,
vďaka čomu je príťažlivý a púta
vý. Súčasťou sú motivačné ilustrácie a nápovedné obrázky, ktoré si
deti môžu vyfarbiť.
Svojím obsahom je táto cvičebnica zameraná aj na učivo prvouky
a striedanie ročných období. Možno ju využiť na hodinách sloven
ského jazyka na overovanie vedomostí, ale aj na precvičovanie uči
va, opakovanie, prípadne na domáce úlohy. Kontrolu si žiaci uro
bia sami pomocou časti Riešenie úloh.
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Učebnice

Cena: 4,90 €
Vychádza: 10. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8145-5
Formát: 205 × 290 mm,
64 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

DÁMA SO PSÍKOM
A INÉ POVIEDKY
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Anne-Sophie Jouhanneau

BOZKY A CROISSANTY
Preložila Adriana Sýkorčinová

Preložili Viera Bosáková, Vladimír Čerevka,
Ružena Dúbravová, Nataša Ďurinová,
Ivan Izakovič, Elena Krišková, Dana Lehutová,
Viera Marušiaková, Ivan Slimák,
Naďa Szabová, Magda Takáčová

Nové vydanie výberu z poviedok A. P. Če
chova dokazuje, že záujem o ruskú klasi
ku, najmä z obdobia 19. storočia, neutí
cha. Čechov krátko pred smrťou napísal:
Moje diela budú čítať nanajvýš sedem
rokov po mojom skone. Od smrti veľkého
majstra slova a iskrivého humoru, leká
ra, ktorý súcitil s jednoduchým človekom
a svoju empatiu vedel umne pretaviť
do príbehu, však uplynulo vyše sto rokov a jeho knihy a hry podnes čí
tajú na celom svete. Človek sa totiž stáročiami málo mení, menia sa
iba kulisy, ktoré ho obklopujú. Aj dnes sa vie ženatý sukničkár blázni
vo zaľúbiť do vydatej ženy (Dáma so psíkom), aj dnes poznáme uni
formovaných chlapíkov s nesmierne ohybnou chrbticou (Chame
león) či nešťastníkov plných úzkostí a strachov, ktorí by komandovali
celý svet, keby na to mali príležitosť (Človek vo futráli). Každá z povie
dok zaradených do výberu je malým literárnym klenotom, lahôdkou,
ktorú si treba vedieť vychutnať.

e-kniha

Anton Pavlovič Čechov

BALET ALEBO LÁSKA?
DÁ SA TO SKOMBINOVAŤ?
e-kniha

VYCHUTNAJTE SI ĎALŠÍ
LITERÁRNY KLENOT Z DIELNE
ODEON

Svetová
klasika
Cena: 13,90 €
Vychádza: 8. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8033-5
Formát: 125× 200 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé

Mia odjakživa vedela, že jej osudom je
stať sa baletkou. Má to predsa v krvi –
podľa rodinnej legendy jej prapra
prastará mama tancovala v Parížskej
opere a pózovala samotnému Degaso
vi! Na rozdiel od mamy to Mia nepova
žuje za rozprávku, ale za znamenie.
Plánuje stráviť leto vo Francúzsku a drieť
na svojom sne, no plány sa jej rýchlo
skomplikujú. Prvým problémom je jej ri
valka Audrey, ktorá si nedá ujsť jedinú
príležitosť, aby jej ukázala, že je lepšia.
Ďalším je učiteľ baletu s nezvládnuteľ
nými nárokmi. A napokon Louis. Od
zbrojujúco očarujúci Louis, ktorý ju rozptyľuje v jej baletnom úsilí.
Chce Mii ukázať Paríž zo sedadla svojho mopedu a ona sa mu s ra
dosťou usadí za chrbát a vozí sa s ním popri rozsvietenej Eiffelovke.
Mia sa pôvodne plánovala venovať baletu s plným nasadením...
Lenže v Paríži udáva tempo láska.
ANNE-SOPHIE JOUHANNEAU je francúzska bilingválna autorka kníh pre mla
dých čitateľov. Jej knihy boli preložené do siedmich jazykov. Príbehom Bozky
a croissanty debutovala v USA. Po vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku sa pre
sťahovala do Amsterdamu, kde pracovala v reklamnej agentúre. Niekoľko rokov
pôsobila v Melbourne a so svojím austrálskym manželom dnes žije v New Yorku.
Viac informácií nájdete na jej stránke www.asjouhanneau.com alebo na so
ciálnych sieťach (@asjouhanneau).
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Young
adult
Cena: 13,90 €
Vychádza: 8. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8113-4
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

KAMARÁTI Z LESA
SÚ NAJLEPŠIE ESÁ!
e-kniha

VYTŔČATE Z DAVU?
NIE STE V TOM SAMI...

Katarína Gulai

KLUB DIVNÝCH

KAMARÁTI Z LESA 1:
Nečakané stretnutie

Svet je farebný a absurdný, tak prečo sa
neprispôsobiť? Počnúc fialovými vlasmi
a končiac záľubou v maľovaní kedykoľ
vek a kdekoľvek, Mia je rozhodne neoby
čajnou osobou. Študuje v maturitnom
ročníku, no zo života si ťažkú hlavu nero
bí. Čas trávi so svojimi uletenými kama
rátmi v partii, ktorá neraz priťahuje po
horšené pohľady okoloidúcich. Stabilita
bezpečnej bubliny sa naruší, keď Mia
spozná tajomnú a tichú Violu. Navyše
sa v partii začína to, čo nepochybne
ohrozí jej súdržnosť – láska.

KATARÍNA GULAI často lepšie rozumie analytickej geometrii než ľuďom a ich
správaniu. Vyštudovala učiteľstvo matematiky a fyziky a v súčasnosti učí na
gymnáziu. S písaním začala už v detstve a nevzdala sa ho doteraz. Pri knihe
Klub divných ju inšpirovali zážitky so študentmi. Vo vydavateľstve Ikar jej vyšla
aj prvotina Najhoršia (2020).

Andrea Schütze

Preložila Zuzana Dodoková

Young
adult

Veselá štvorica zvieratiek nikdy
neváha pomôcť tam, kde treba!
V kríkoch Medovníkového lesa
niečo šuští, praská... Lanka Eliš
ka, diviačik Rudko, lišiačik Félix
a medvedík čistotný Kvetka mu
sia okamžite zistiť, čo sa deje.
Na slnkom zaliatej čistinke s fial
kami sa otvorila lesná škôlka
a zvieratká sa nestačia čudovať,
aké veselé a roztopašné sú malé deti! Teda nie všetky. Jeden
chlapček sedí sám na pni staré
ho stromu a odmieta sa hrať. Čože sa mu mohlo stať? Možno je len
hladný? Alebo je smutný pre niečo celkom iné? Štyria lesní hrdino
via sa rozhodnú chlapčeka rozveseliť a pomôcť mu za každú cenu!

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8152-3
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8207-0
Formát: 165 × 232 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

23

EDIČNÝ PROGRAM FEBRUÁR 2022

UTEŠENÉ PUTOVANIE
DVOCH VYDRIČIEK

Pripravili Rhea Gaughan, Alice-May Bermingham,
Tom Moore, ilustrovala Denise Hughes

Jule Ambach, Nora Paehl

TOP TITUL

MAMIČKA, ĎAKUJEM,
ŽE ŤA MÁM!

ĽÚBIM ŤA, MAMIČKA!

Pre deti
od 3 rokov

Preložila Marta Hlušíková

Lásku, nehu a starostlivosť, ktorou nás obklopujú mamy, zobrazila
ilustrátorka Denise Hughes cez zvieraciu ríšu, pretože láska mamy
nemá hranice – nájdeme ju v púšti, za polárnym kruhom aj v meste.
Milé ilustrácie a rýmované vyznania sú doplnené o interaktívny prvok
na každej stránke.
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Cena: 9,90 €
Vychádza: 28. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8049-6
Formát: 210 × 210 mm,
10 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

TY SI MOJE NAJVÄČŠIE ŠŤASTIE
Preložila Denisa Stareková

Malá vydra má radosť z každého dňa, no ten dnešný bude celkom
iný – výnimočný! S veľkou vydrou sa totiž rozhodli, že ho naplnia
iba šťastnými zážitkami, a tak im ostanú nezabudnuteľné spomien
ky. S chuťou zhltnú lievance so šľahačkou a s lekvárom – brušká sa
im krásne zaguľatia. Potom si oblečú smiešne šaty a vyberú sa na
prechádzku po lese. Ich veselý chichot však zobudí namosúreného
výra. Ach jaj, čo teraz? No ten, keď zbadá ich kostýmy, vyprskne do
hlasného smiechu. Fíha, rozveselili najmrzutejšie lesné zvieratko!
Vari toto je pocit najväčšieho šťastia? Alebo sa skrýva ešte v nie
čom inom?
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 1. 2. 2022
ISBN: 978-80-551-8151-6
Formát: 190 × 190 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

MILKO TÚŽI PO VLASTNOM
DOMČEKU

HREJIVÝ PRÍBEH
O HĽADANÍ PRAVEJ LÁSKY

Cinders McLeod

AKO SA ZAJKOVCI
UČILI ŠETRIŤ
Preložila Danka Jacečková

Deti nie sú nikdy príliš malé
na to, aby ste im vysvetlili
základné fakty o fungovaní
peňazí!
V tretej bohato ilustrovanej
knižke zo série o rodine Zaj
kovcov spoznajú Milka, ktorý
si každý týždeň zarobí 2 mrk
vy za to, že dáva pozor na
svojich 5 malých súroden
cov. Veľmi túži po vlastnom
domčeku, kde by si od nich
občas oddýchol. Ocko mu
však vysvetlí, že nemá dosť peňazí na to, aby mu ho kúpil. Milko si
na vlastné bývanie musí našetriť, a to bude trvať dlho. Navyše, ešte
ani nie je dosť starý na to, aby mohol bývať sám. Ale domček na hra
nie stojí 10 mrkiev a na ten si Milko dokáže nasporiť rýchlo! Popri
tom sa naučí, že finančné plánovanie môže byť zaujímavé a jedno
duché. A spolu s Milkom sa to ľahko naučí aj váš drobec!

Przemysław
Wechterowicz,
Emilia
Dziubaková

VANDA HĽADÁ
LÁSKU
Preložil Ladislav Holiš
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Niekedy cítime, že nám niečo chýba. Niekedy nám nestačí byť hrdi
nom knihy – podobne ako dážďovke Vande, ktorá túži po láske. Van
da preto nelení a vydáva sa do sveta hľadať toho pravého.
Čo sa jej cestou prihodí, či nájde svojho vyvoleného a či jestvujú
jednorožce, sa dozviete v tejto čarovnej knižke!
Úspešní poľskí autori Przemysław Wechterowicz a Emilia Dziuba
ková nie sú neznámi ani našim čitateľom. V slovenčine vyšli ich kni
hy Objím ma, prosím, Mamička, kde si? a Nerozluční kamaráti.
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NÁDHERNE ILUSTROVANÝ
SPRIEVODCA PO SVETE FARIEB

PRÍBEH JE NÁDHERNOU
OSLAVOU RODIČOVSKEJ LÁSKY

Sabine
Bohlmannová,
Emilia Dziubaková

VŽDY ŤA
BUDEM ĽÚBIŤ
Preložil Jozef Klinga

Rocio Bonilla

AKÚ FARBU MÁ BOZK?

Preložila Želmíra Čížová

Rocio Bonilla, španielska ilustrátorka a autorka kníh pre deti, pri
chádza s krásnym sprievodcom svetom farieb pre najmenších. Deti
sa s knižkou naučia určovať a pomenovať farby, no zároveň sa pri
skúmaní okolitého sveta s veselou Minimoni aj poriadne zabavia.
Posledná stránka knihy poslúži každému mladému výtvarníkovi ako
plátno na stvárnenie vlastných predstáv o bozku. Plagát s metrom,
ktorý je súčasťou knihy, si môžete nalepiť na stenu. Spolu s pribúda
júcou výškou budete sledovať aj striedanie jednotlivých farieb.
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Pri prechádzke lesom sa
v malom vĺčikovi ohlási zve
davosť a začne klásť otázky
ockovi vlkovi: „Oci, je desať
veľa? Som veľký? Som rých
ly? Mám hebký kožúšok?“
Ocko mu zakaždým odvetí:
„Synček, ako to už býva, zá
leží na tom, kto sa díva.“
Malému vĺčikovi vysvetlí, že
všetky zvieratká sú iné a rôz
ne okolnosti môžu meniť to, ako ich vnímame. A predsa existuje jedna
vec, ktorá sa nikdy nezmení...
Autorka Sabine Bohlmannová predstavuje deťom pomocou porov
naní a milého rozhovoru ocka vlka s vĺčikom krásu odlišností
a dôležitosť nášho pohľadu na ne. Citlivý príbeh obohatia krásne
a nezameniteľné ilustrácie Emilie Dziubakovej.
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OBJAVUJ SVET
S MYŠIAKOM MIŠKOM
TOP TITUL

ČO SA NACHÁDZA
V ZVLÁŠTNOM VAJÍČKU?

Klaudia Zorgovská – VEĽKÉ PREKVAPENIE
Keď rozprávajú obrázky, stačí aj menej slov na pekný príbeh.
Alex nájde zvláštne vajíčko. Je osamelé, a tak sa rozhodne, že sa oň
postará. Netuší, čo sa z vajíčka vyliahne, ale robí všetko pre to, aby
v ňom rástlo niečo dobré. Vtom vajíčko pukne a Alexa čaká veľké
prekvapenie! No nakoniec niečo milé a vzácne...
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POČÍTAJ DO 10 S MYŠIAKOM MIŠKOM
Preložila Miriam Malinová

Druhé pokračovanie milého ilustrovaného leporela, vďaka ktoré
mu sa deti naučia počítať do desať!
Koľko hrianok schrúme myšiak Miško? A koľko jabĺčok si hneď zrána
naoberá zo stromu? Na poobednej prechádzke zas Miško zbadá
veľa zajačikov na lúke. Pomôžeš mu ich zrá
tať? Koľko hviezdičiek sa nachádza na nočnej
oblohe, skôr než sa uloží do postieľky? Tento
raz sa malí čitatelia a myšiak Miško zozná
mia hravou formou s číslami od 1 do 10.
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Viac na kniznykompas.sk

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:

Edičný program vydavateľstva IKAR február 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.

