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PRÍRODA VERZUS
MESTO? ČO VYHRÁ?

Fredrik Backman

OBHLIADKA BYTU
Pri obhliadke bytu sa nešikovný a ne
úspešný bankový lupič zamkne s premo
tivovanou realitnou maklérkou, dvoma
notorickými obdivovateľmi Ikey, neprí
jemnou multimilionárkou, so smutnou
starou dámou, so ženou vo vysokom
štádiu tehotenstva, s neznesiteľným sta
rým dudrošom, s králičou hlavou – a ne
uveriteľne bláznivá tragikomická ruko
jemnícka dráma je na svete! Lupič sa
nakoniec vzdá a rukojemníkov prepustí,
ale keď do bytu vtrhnú policajti, nájdu ho prázdny. Pri následných
svojských výsluchoch svedkov spoznávame ich pozoruhodné verzie
a názory na to, čo sa v skutočnosti stalo. Z výpovedí pripomínajúcich
komplikovanú skladačku vyplynie niekoľko otázok: Ako sa lupičovi
podarilo uniknúť? Prečo sú všetci rukojemníci uštipační, nevrlí a zlost
ní? Čo sa to vlastne deje s ľuďmi?
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BACKMAN
JE SPÄŤ!

Are Kalvø

ANTITURISTA
Are Kalvø vyrastal na idylickom západ
nom pobreží Nórska, no nikdy nezaho
rel láskou k prírode. Presťahoval sa do
mesta a už sa za vidiekom neobzrel.
Nespôsobovalo mu to problémy – až
doteraz. Pred pár rokmi mu príroda
ukradla prvých kamarátov. Blízki ľudia,
s ktorými kedysi vymetal krčmy, zrazu
chodili na túry, fotili si bežkárske stopy
a s vážnym výrazom vyhlasovali, že iba
v lone prírody si uvedomujú, akí sú ma
ličkí. Jedného dňa si Kalvø všimol, že medzi priateľmi na sociál
nych sieťach nemá jediného človeka, ktorý by sa neodfotil v ho
rách. Prvýkrát od povinných školských výletov sa teda vydal na túru
– pešiu i na bežkách –, aby našiel stratených kamarátov a prišiel
veci na koreň. Čo robia po večeroch? O čom sa rozprávajú? A kto
by sa dobrovoľne vybral dovolenkovať na miesto zvané Komárovo?
Antiturista je trochu nahnevaná kniha o špeciálnom vzťahu Nórov
k prírode, ktorá vás zaručene rozosmeje.
ARE KALVØ (50) je popredný nórsky komik, spisovateľ, satirik a prekladateľ,
ktorý sa preslávil svojím humorným štýlom písania. Na účte má 11 kníh na rôz
ne témy ako náboženstvo, politika, futbal, prázdniny a trávenie času. Okrem
toho už 25 rokov vystupuje ako stand-up komik po celom Nórsku.
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DROGY, ZLATO
A BOJ O MOC

Thomas Harris

CARI MORA
Pod vilou na morskom pobreží Miami
Beach leží zlatý poklad drogového kar
telu v hodnote dvadsaťpäť miliónov do
lárov. Dlhé roky po ňom sliedia muži,
kto
r ých vedie Hans-Peter Schneider,
zvrhlý sadista. Živí sa zohavovaním
mladých dievčat pre bohatých klientov.
Cari Mora utiekla pred násilím a bruta
litou z rodnej Kolumbie a vo vile na po
breží pracuje ako gazdiná. V Miami
žije iba s dočasným ochranným štatú
tom, ktorý jej imigračný úrad môže kedykoľvek odobrať. Krásna,
vojnou poznačená Cari Mora predstavuje pre Schneidera lukratív
nu korisť, no po tom, ako narazí na zlato, aj vážnu prekážku. Diev
čina však dobre pozná zásady prežitia v nehostinných podmien
kach. Jej vlastná minulosť ju predurčila na nerovný boj.
V zákutiach mužskej žiadostivosti a ženského pudu sebazáchovy
striehnu monštrá. Za posledných sto rokov sa nenašiel autor, ktorý
by ich priviedol k životu presvedčivejšie než Thomas Harris. Cari
Mora, jeho šiesty román, je dlhoočakávaným návratom americkej
spisovateľskej legendy.
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MÔŽE ZMIZNÚŤ
900 ĽUDÍ
BEZ STOPY?

TAJOMSTVO MALO
OSTAŤ SKRYTÉ...

Camilla Sten

MESTO
Jedného dňa všetci obyvatelia malého
ban
ského mesta Silvertjärn záhadne
zmizli. Bez stopy sa stratilo takmer de
väťsto ľudí. Nikto nevie, ako sa to stalo.
Bola to nehoda, masová samovražda
alebo v zmiznutí zohralo svoju úlohu oži
venie fanatického náboženského hnutia?
Odvtedy prešlo viac ako pol storočia.
Alice je mladá ambiciózna dokumenta
ristka. Odmala počúvala príbeh o Sil
vertjärne z rozprávania starej matky,
ktorá pri nevysvetliteľnej udalosti stratila celú rodinu. Túži sa ko
nečne dozvedieť pravdu. S priateľmi sa rozhodne stráviť päť dní
v izolovanom opustenom meste a zozbierať materiál na film. Len
čo však dorazia na miesto, počujú zvláštne zvuky a vidia nevysvetli
teľné veci. Čoskoro si musia položiť otázku, či je minulosť naozaj
minulosťou a či tajomné mesto nepohltí aj ich.
Mesto je klaustrofobický triler o zle, ktoré by nemalo jestvovať,
a záhade, ktorá by sa možno nikdy nemala objasniť.
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KOMU
MÔŽE VERIŤ?

Louise Boije af Gennäs

KRVAVÝ BOĽŠEVNÍK
Po otcovej nečakanej smrti v plameňoch
domu sa Sara odsťahuje z Örebra do
Štokholmu. Chce sa vyrovnať s minulos
ťou a začať nový život. Spočiatku ide
všetko dobre: prácu v kaviarni vymení
za zamestnanie v PR agentúre a úbohú
izbu na predmestí za luxusný byt v Öster
malme.
V kancelárii náhodou nájde otcove do
kumenty a zamotáva sa do spleti ne
bezpečných intríg, kde ľudia nie sú tý
mi, za ktorých sa vyhlasujú. Čoskoro je však vystavená zvláštnym,
znepokojivým udalostiam a hrozba proti nej a jej rodine je čoraz
hmatateľnejšia. Uvedomuje si, že nemôže nikomu veriť.
Niekto si myslí, že práve ona je rozhodujúcim kľúčom k niečomu
dôležitému, ale kto to je? A o čo vlastne ide? Sara hľadá súvislosti
a odpovede, ale pravda je príliš nebezpečná a boj jednotlivca proti
mašinérii moci riskantný.
LOUISE BOIJE AF GENNÄS (1961) je spisovateľka a dramatička. Vyšlo jej de
väť románov a je spoluautorkou mimoriadne úspešného televízneho seriálu
švédskej televízie Rederiet (Lodná spoločnosť). Jej divadelné hry uviedli
v Kráľovskom dramatickom divadle Dramaten a v štokholmskom mestskom di
vadle Stadsteatern. Autorkine romány sa stali modernou klasikou pre čitateľov
každého veku. V Krvavom boľševníku Louise Boije af Gennäs zmenila žáner
a prvý raz napísala sociálnokritický psychologický triler so silným prepojením
na skutočné, dosiaľ nevysvetlené švédske aféry. S rodinou žije v Štokholme.
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Zoznamovanie sa cez internet je riskant
né: čo vás čaká v najbližšej správe od
neznámeho muža? Sympatický pozdrav
alebo nevyžiadaná oplzlá fotografia? Je
tajomný cudzinec rovnako príťažlivý aj
v reálnom živote alebo má o desať ro
kov a pätnásť kíl viac? A keď vás pozve
k sebe domov, ako viete, že tam nečíha
nebezpečenstvo?
Mladá žena Paige, jej sesternica a odve
ká rivalka Heather, najlepšia priateľka
Chloe a mama Joan si stiahnu mobilnú
aplikáciu zoznamovacej stránky, vytvo
ria si profil a dúfajú, že sa preklikajú
k láske a šťastiu. Každú k tomu privedie
iná forma zúfalstva – rozvod, nuda, partnerská nevera či smrť milo
vaného manžela. Ale jedna z nich si nevedomky dohodne rande so
zabijakom a rozbehnú sa preteky so smrťou. Muž s prezývkou „Ten
pravý“ ihneď v profile dobre vie, že dokonalým zovňajškom, podma
nivým úsmevom a šarmantným vtipkovaním zvyčajne ľahko umlčí
akékoľvek prípadné pochybnosti neznámych žien, ktoré s ním bez
obáv odídu domov. Za zatvorenými dverami prenajatého bytu už
na ne čaká večera s vínom pri sviečkach... a na záver bolesť a poma
lá mučivá smrť.
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HVIEZDY ŽIARIA
NA SVETLÚ BUDÚCNOSŤ...
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INŠPIROVANÉ
SKUTOČNOSŤOU

Lilly Adams

HVIEZDY BLÍZKO NÁS
Emma Martinsová vedie závideniahod
ný vzrušujúci život, teda aspoň podľa
jej úspešného účtu na instagrame. Jej
príspevky každodenne inšpirujú tisíce
sledovateľov. Skutočnosť je však celkom
iná. Emma býva sama v maličkom apart
máne v Londýne. Má strach z kontaktu
s okolitým svetom a len zriedkakedy vy
tiahne päty z domu. Uvoľní sa jedine
na strešnej terase, v noci, keď mesto
stíchne a na oblohe zažiaria hviezdy.
Jedného dňa sa však do vedľajšieho
bytu nasťahuje atraktívny Nathan a Em
min skutočný aj digitálny svet sa zo dňa
na deň prevráti hore nohami.

Heather Morrisová

CILKINA CESTA
Cecília „Cilka“ Kleinová mala len šestnásť
rokov, keď ju deportovali do koncentrač
ného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam si
ju vyhliadol veliteľ Schwarzhuber a násil
ne ju oddelil od ostatných väzenkýň. Cilka
rýchlo pochopila, že moc, hoci nechcená,
znamená šancu prežiť. Zato, že spala
s nepriateľom, ju obvinili z kolaborácie.
Mala však na výber? Kde sú morálne hra
nice pre dieťa, ktoré skončí v koncentrač
nom tábore? Po vojne Cilku odsúdili na
pätnásť rokov nútených prác v gulagu. Na Sibíri čelí novým hrôzam
vrátane neželanej pozornosti dozorcov. Vďaka priazni istej lekárky do
stane príležitosť starať sa o chorých. Tí zápasia o život v neľudských
podmienkach a mladá žena sa tak dennodenne borí so smrťou. Na
priek útrapám však stále nachádza dosť síl na prežitie a napokon aj
na lásku. Cilkina cesta je strhujúci príbeh Slovenky z pera austrálskej
spisovateľky Heather Morrisovej. Ide o voľné pokračovanie Tetovača
z Auschwitzu, románu o osude našich krajanov, ktorý obletel svet.
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Skutočný
príbeh

LILLY ADAMS je pseudonym nemeckej autorky Bettiny Brömmeovej, ktorá
v roku 1998 debutovala románom So toll kann doch kein Mann sein (Taký skve
lý nemôže byť nijaký muž). Po maturite pracovala ako dobrovoľníčka pre viace
ré noviny a vyštudovala germanistiku, žurnalistiku a dejiny umenia na univerzi
te v Bambergu. V súčasnosti sa venuje spisovateľskej činnosti, píše scenáre pre
kriminálny seriál SOKO 5113 a vedie semináre pre začínajúcich autorov. S rodi
nou žije v Mníchove.
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ĎALŠIA ROMANCA
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POÉZIA OPRADENÁ
TAJOMSTVAMI

Danielle Steel

Andrej Sládkovič

DOKONALÁ MINULOSŤ

TAJOMSTVÁ

Sybil a Blake Gregoryovci sú typický
manželský pár dvadsiateho prvého sto
ročia. Ona pracuje ako interiérová di
zajnérka, jej manžel ako obchodný ana
lytik. Vedú pokojný život na Manhattane
spolu s deťmi, tínedžermi Andrewom
a Caroline a šesťročným Charliem. Bla
ke sa chopí príležitosti v zamestnaní,
ktorá sa naskytá raz za život, a pustí sa
do otvárania novej pobočky spoločnosti
v San Franciscu. Keď tam hľadá nový
domov, padne mu do oka krásne sídlo
z dvadsiateho storočia a impulzívne ho
kúpi. Tým sa všetko zmení. Dom totiž
stále obývajú Butterfieldovci, prominent
ná bankárska rodina spred sto rokov, ktorá sa v jednu noc zjaví v ce
lej svojej nádhere uprostred starožitného zariadenia a so všetkou
eleganciou patriacou k časom, v ktorých žila. Od tohto okamihu sa
medzi nimi začne vytvárať vzájomné puto plné rešpektu, náklonnos
ti a priateľstva.

V marci 2020 si pripomíname
dvesté výročie narodenia evan
jelického kňaza, básnika, publi
cistu a prekladateľa Andreja
Sládkoviča. Priaznivci literatú
ry sa bežne stretávajú s jeho
najznámejšími dielami Marína
a Detvan, no vydavateľstvo
IKAR si toto jubileum uctí vyda
ním výberu autorových menej
známych kratších básní o láske
k človeku a k domovine, ktoré
sa v minulosti len zriedka dosta
li do rúk čitateľom. Sládkovičo
vu poéziu v knihe sprevádzajú
ilustrácie akademickej maliarky Ingrid Zámečníkovej a prostredníc
tvom tohto jemného komorného diela môžeme nahliadnuť do menej
prebádaných komnát autorovej duše, čo evokuje aj názov zbierky
Tajomstvá.
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„Sládkoviča sa svet bytostne týka, nevymaňuje sa z neho, ba ani sa
o to nesnaží, naplno ho prežíva zároveň s vlastnými citmi a pocitmi, osobnými zážitkami, radosťami a starosťami, tvorí jeho súčasť,
drobnú, neoddeliteľnú čiastočku ľudstva.“
Beáta Mikalkovičová, Múzeum Ľudovíta Štúra
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SPRAVÍ VŠETKO,
ČO BY STE NEČAKALI

Mária Mikitová Janošková

Rasťo Kubis

VYŠETROVATEĽKA

GAMBLER

Práca vyšetrovateľa na Okresnom od
bore kriminálnej polície v bratislavskej
Petržalke nie je prechádzka ružovou
záhradou, najmä nie pre mladú ženu
plnú ideálov. Milada Bálintová, dcéra
narcistickej matky a neznámeho otca
(možno mafiána), robí, čo môže. S tro
mi ďalšími kolegami vytvorili svojrázny
„mozgový trast“. Fungoval perfektne,
lenže nič netrvá večne. Situáciu na pra
covisku skomplikujú, ako ináč, city.
Tomáš Holecký je príslušníkom Pohoto
vostnej motorizovanej jednotky. Do Po
licajného zboru vstúpil spolu s Miladou
a mohli by byť viac než len priatelia.
Dita Berkyová, dievča z osady na východe Slovenska, sa na brigá
de v Holandsku stala obeťou únosu a obchodovania s ľuďmi. Osu
dy všetkých troch postáv sa pretnú na vyšetrovačke, a kým Miladin
a Ditin sa pre xenofóbnu Miladinu matku paradoxne spletú doved
na, Tomášova cesta sa skončí v slepej uličke.

Hovorí sa, že neprikrášlený životný prí
beh obyčajného smrteľníka je aj v najná
paditejšie skonštruovanom literárnom
diele žalostne nudný. Ale skúste si pred
staviť nesmelého introvertného chlapče
ka, geniálneho počtára, ktorý sa premení
na excentrického zabávača a hedonistu.
Poslušného synáčika, čo zrazu bez mih
nutia oka okráda rodičov aj kamarátov.
Romantického vyznávača vernej lásky,
striedajúceho dievčatá ako ponožky. Po
ondeného bojka, čo počas Nežnej lepí po
meste plagáty a huláka na esenpéčku.
Zodpovedného suchára, z ktorého sa vy
kuklí gambler, potenciálny kriminálnik,
dokonca až...

MÁRIA MIKITOVÁ JANOŠKOVÁ (1974) debutovala novelou Vyhorená dúha
(2014). Po próze prekvapila čitateľov básnickou zbierkou Výsledok: bez riešenia
(2017). Jej druhá prozaická kniha s názvom Vyšetrovateľka je inšpirovaná skú
senosťami a zážitkami z dvadsaťročnej praxe v Policajnom zbore, kam ju moti
vovalo vstúpiť nielen predsavzatie pomáhať, ale aj hľadať pôvod zla v človeku.
Prvý sa s jej tvorbou zoznamuje vždy niekto z hŕstky nadšencov z občianskeho
združenia Literárny klub Generácia. S jeho členmi sa Mária Mikitová Janošková
pravidelne stretáva a diskutujú spolu nielen o písaní. Autorka žije s rodinou
v Bratislave.
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Spoločenský
román

RASŤO KUBIS je štyridsaťosemročný absolvent technickej univerzity, šibnutý
IT-čkár, ktorý po večeroch necivie do debny, ale číta. Amatérsky filozof, zručný
matematik, milujúci manžel, hrdý otec dvoch dievčatiek, vášnivý fanúšik športu,
príležitostný tenista... a abstinujúci gambler, dennodenne bojujúci s túžbou
zájsť do stávkovej kancelárie.
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PODARÍ SA IM NÁJSŤ
VÝCHODISKO ZO SLEPEJ
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MÍĽNIKY FUTBALOVÉHO
SVETA

ODBORNÉ A PRAKTICKÉ RADY
PRE MODERNÝCH RODIČOV

Ivan Truchlik

Tanith Careyová
Dr Angharad
Rudkinová

HISTÓRIA
MAJSTROVSTIEV
EURÓPY VO
FUTBALE
Podobne ako pred dvoma rok
mi pred svetovým šampioná
tom, aj tentoraz vám ponúka
me bohatú publikáciu s cieľom
navodiť správnu atmosféru
pred týmto podujatím. Nájde
te v nej prehľad doterajších
15 európskych šampionátov so
všetkými podstatnými informá
ciami o ich priebehu. Striedavo
sme do obsahu zaradili aj kapi
toly, ktoré ponúkajú detailný
pohľad na hlavných aktérov – brankárov, strelcov, trénerov či roz
hodcov v histórii majstrovstiev Európy. Čitatelia majú možnosť pripo
menúť si škandály, prekvapenia či zvraty v zápasoch a preštudovať
si bohatý a originálny štatistický materiál.
V čase uzávierky tejto knihy čakala slovenskú reprezentáciu doda
točná kvalifikácia o postup na záverečný turnaj. Naši futbalisti sa
mohli inšpirovať úspechmi svojich predchodcov, veď tí najlepší
mali leví podiel na historickom triumfe Československa – titule maj
stra Európy v roku 1976.
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ČO SI MYSLÍ
MOJE DIEŤA?

Šport

Cena: 14,90 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7326-9
Formát: 190 × 260 mm,
184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Zistite, čo si vaše dieťa naozaj myslí, keď povie: „Aha, čo som uro
bila!“, „Nie som unavený“ alebo „Strápňuješ ma!“.
Táto kniha vás prevedie viac než stovkou každodenných situácií.
Naučí vás dešifrovať správanie vášho dieťaťa, porozumieť pocho
dom v jeho hlave a sebavedomo zareagovať najlepším možným
spôsobom.
Zoznámite sa s míľnikmi, ktoré vaše dieťa prekonáva vo veku dvoch
až siedmich rokov a dozviete sa, ako riešiť situácie, ktoré rodičov
znepokojujú najčastejšie: záchvaty hnevu, súrodeneckú rivalitu,
problémy so spánkom, bezpečnosť na internete a mnohé ďalšie.
Nalaďte sa na najvnútornejšie myšlienky svojho dieťaťa a staňte
sa rodičom, akým ste vždy túžili byť.

15

EDIČNÝ PROGRAM MAREC 2020

Rodičovstvo

Cena: 24,90 €
Vychádza: 24. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7133-3
Formát: 195 × 233 mm,
256 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

SKAMARÁŤTE SA
S MATEMATIKOU!

SLOVENČINA
BEZ PROBLÉMOV

Eva Dienerová

KRÁTKE CVIČENIA
A ÚLOHY Z ČÍTANIA
A PÍSANIA
pre 1. ročník
základných škôl
V pracovnom zošite, ktorý
držíte v rukách, nájdete pís
mená, slová, slovné spoje
nia a jednoduché vety,
ktoré sú prirodzené, veku
primerané a vhodne obsa
hujú aj pravopisné javy.

Učebnice
Cena: 5,50 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7160-9
Formát: 205 × 290 mm,
56 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé
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Precvičovanie
a overovanie vedomostí
2. ročníka ZŠ
Nová séria zameraná na
precvičovanie a overovanie
vedomostí z matematiky.

Cena: 3,50 €
Vyšlo: 17. 2. 2020
ISBN: 978-80-551-7106-7
Formát: 205 × 290 mm,
32 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Druhé

UČÍME SA PÍSAŤ
ČÍSLICE

KRÁTKE CVIČENIA
A ÚLOHY
ZO SLOVENČINY

Poučné, ale zároveň aj vese
lé texty ponúkajú žiakom
pravopis samohlások, dvoj
hlások, spoluhlások, slabík
a viet. Prostredníctvom nich
si osvojujú žiaci potrebné
gramatické zručnosti a ve
domosti.

ČO MÁ VEDIEŤ
DRUHÁK
Z MATEMATIKY

Učebnice

Ivona Ďuričová
Daniela Ondreičková

Eva Dienerová

pre 2. ročník
základných škôl

Adela Jureníková

Učebnice
Cena: 5,50 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7161-6
Formát: 205 × 290 mm,
64 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Pracovný zošit je určený
prváčikom na nácvik písa
nia číslic. Deti si najskôr
grafomotorickými cvičenia
mi p
 ripravia ruku na písa
nie a potom sa obrázkami
a veselými veršíkmi o kaž
dej číslici motivujú k jej pí
saniu podľa vyznačeného
vzoru. V obrázkoch si môžu
číslice vyhľadať a spočítať
predmety.
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Učebnice
Cena: 3,90 €
Vyšlo: 17. 2. 2020
ISBN: 978-80-551-7283-5
Formát: 205 × 290 mm,
32 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Erika Börnerová
Praktický sprievodca

ROK V ZÁHRADE

V knihe nájdete rozdelenie a vysvetlenie
najdôležitejších prác v záhrade podľa
ročných období a mesiacov – od pred
pestovania cez správne orezávanie ruží
a dlhodobé pestovanie chrumkavých ša
látov až po starostlivosť o trávnik a zim
nú ochranu proti mrazom.

Axel Gutjahr

VTÁKY V ZÁHRADE
Vďaka viac ako 70 obrázkom najčastejšie
sa vyskytujúcich tunajších záhradných
druhov získate množstvo informácií na
ich identifikovanie a pozorovanie. V od
borných textoch sa dozviete všetko po
trebné o ich živote a o tom, ako vychová
vajú svoje mláďatá.

Flóra
Fauna

Cena: 11,90 €
Vychádza: 30. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7103-6
Formát: 160 × 200 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Svetová
klasika

Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7107-4
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Michail Bulgakov

ŽIVOT PÁNA DE MOLIÈRA
Román predstavuje život a tvorbu Jeana-Baptistu Poquelina,
známeho pod menom de Moliére. Moliérov život bol bytost
ne spätý s doskami divadla, ustavične balansujúceho na po
kraji krachu a nemilosti mocných. Napriek tomu vytvoril oso
bité dielo, ktoré pre svoju nadčasovosť dodnes nachádza
svoje miesto na popredných svetových divadelných scénach.

Cena: 11,90 €
Vychádza: 30. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7104-3
Formát: 160 × 200 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

e-kniha

PRAKTICKÉ TIPY
DO VAŠICH ZÁHRAD
A SADOV

Cena: 24,90 €
Vychádza: 24. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7007-7
Formát: 125 × 200 mm,
976 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Spoločenský
román

Josef Baumann

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
V tejto praktickej príručke vám ukážeme
najrôznejšie spôsoby, ako si môžete zalo
žiť vyvýšený záhon a vytvoriť si tak napr.
voľne stojacu pýchu vašej záhrady, kas
kádovité záhony na stabilizovanie sva
hov alebo optickú clonu či prvok na roz
delenie priestoru na terase a balkóne.
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Karl Ove Knausgård

Cena: 11,90 €
Vychádza: 30. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7105-0
Formát: 160 × 200 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

MÔJ BOJ 6
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Šiestou časťou Karl Ove Knausgård završuje svoju odváž
nu autofiktívnu sériu Môj boj, ktorá vzbudila rozruch v li
terárnom svete. Autor zachytáva život vo všetkých jeho
odtieňoch, od zlomových momentov po zdanlivo bezvýz
namné detaily všedného dňa. Riskuje všetko. Súčasťou
tohto dielu je aj rozsiahla esej o Hitlerovi a jeho knihe,
ktorá sa stala symbolom absolútneho zla.

A VAŠE OTÁZKY BUDÚ
KONEČNE ZODPOVEDANÉ!
e-kniha

DROGA BERIE SLOBODU,
ŽIVOTY A DESÍ VŠETKÝCH
NAVÔKOL...
Andrej Žvalevskij a Jevgenija
Borisovna Pasternaková

LOV NA BAZILIŠKA
Stredoškoláčke Ksiu nečakane zomrie
najlepšia kamarátka a v škole nastane
hotové peklo. Dievča sa s niekoľkými
spolužiakmi ulialo z vyučovania a užilo
drogu s prímesou jedu známu ako bazi
lišok. Otrávených je niekoľko, no len
Myšku stála skúsenosť život. Prípad vy
šetrujú ako vraždu, v putách odchádza
aj jedna osoba z radov učiteľov. Ksiu by
najradšej na všetko zabudla, ale nedá
sa to. Ak nerozmotá klbko problémov
ona, potom možno nikto. Tragédia vy
volala strach, no zjavne všetkých neod
radila od experimentovania s omamný
mi látkami. Buď bude Ksiu bojovať do posledných síl, alebo sa
vzdá. V takom prípade sa však potvrdí povera, že každý bazilišok
býva nesmrteľný.
ANDREJ ŽVALEVSKIJ (1967) pochádza z mesta Grodno v Bielorusku. Vyštu
doval fyziku na Bieloruskej štátnej univerzite, neskôr sa venoval žurnalistike.
Pracoval ako zástupca redaktora časopisu Poligrafičeskij ekspres, neskôr ako
vedúci sekcie počítačovej literatúry vo vydavateľstve. Uprednostňuje žánrovú
rôznorodosť a väčšinu kníh napísal v spoluautorstve. Píše paródie, humornú
fantasy či detskú literatúru.
JEVGENIJA BORISOVNA PASTERNAKOVÁ (1972) sa narodila a žije v Minsku.
Je absolventkou fakulty fyziky Bieloruskej štátnej univerzity. Jej prvá kniha Počítač pre ženy vyvolala veľký rozruch, pretože programátori boli pohoršení „zne
svätením témy,“ ktorú autorka spracovala. U čitateľov sa však stretla s mimo
riadne pozitívnou kritikou. Momentálne píše najmä beletriu v spoluautorstve
s Andrejom Žvalevským (Lov na baziliška, Skutočný príbeh Deda Mráza).
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Young
adult
Cena: 9,90 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7122-7
Formát: 125 × 200 mm,
200 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

KNIHA VEĽKÝCH DETSKÝCH OTÁZOK
Kde som bol predtým, než som sa narodil?
Som rovnaký ako ostatní?
Prečo toto nemôžem?
Je to dobré alebo je to zlé?
Deti sa pýtajú, bez prestania nám
kladú otázky o všetkom,
čo zažívajú:
O rodine, priateľstve, slobode,
citoch aj o svete veľkých...
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Pre deti od
5 až 8 rokov
Cena: 14,90 €
Vychádza: 18. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7130-2
Formát: 195 × 235 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

ILUSTROVANÉ
BIBLICKÉ PRÍBEHY

DOJEMNÝ PRÍBEH
O PRIATEĽSTVE A STRATE

Karine-Marie Amiot, François Compagnac,
Christophe Raimbault, ilustroval Andrée Bienfait

Martin Widmark, Emilia Dziubaková

BIBLIA PRE DETI
Bohato ilustrované príbehy približujú najčítanejší text histórie ľud
stva, ktorý je odkazom aj pre budúce generácie.
Kniha umožňuje rodičom aj deťom objavovať príbehy Starého
a Nového zákona. Dozvedia sa o stvorení sveta, o Adamovi a Eve,
o Noemovej arche, o putovaní Mojžiša a jeho ľudu cez Červené
more, o kráľovi Dávidovi či o Ježišových zázrakoch.
Z francúzskeho originálu preložila Alica Wursterová.
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Biblia
pre deti
Cena: 14,90 €
Vyšlo: 28. 2. 2020
ISBN: 978-80-551-7124-1
Formát: 164 × 215 mm,
240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

DLHÉ PUTOVANIE
Na protiľahlých brehoch jazera žijú dievčatko a chlapec so svojimi
najlepšími priateľmi – s mačkou Murkou a so psom Rufusom. Psík
je už starý, a keď vydýchne naposledy, chlapec sa ponorí do seba
a prestane komunikovať s okolím. Na opačnej strane jazera sa
v rovnakom čase vydáva na strastiplné putovanie dievčatko s Mur
kou. Podarí sa im doraziť k chlapcovi, skôr než bude neskoro?
Obrázková kniha pre mladších čitateľov, v ktorej sa spája výnimoč
né spisovateľské umenie Martina Widmarka s výtvarným majstrov
stvom Emilie Dziubakovej.
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Pre deti
od 5 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 6. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-6764-0
Formát: 195 × 260 mm,
40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

HUGO SA RÁD HRÁ
A STVÁRA ŠIBALSTVÁ

SPOZNAJ ČARO A TAJOMSTVÁ,
KTORÉ UKRÝVA PRÍRODA

Alejandro Algarra, ilustroval Gustavo Mazali
Michal Červený, ilustroval Viliam Slaminka

PRÍHODY PSÍKA HUGA
Poznáte psíka Huga? Keď si práve nenaháňa chvostík, rozmýšľa,
na akých maškrtách by si pochutnal. Je neúnavný zvedavec aj vý
myselník a vo svorke, ktorej šéfuje, ho pokladajú za vtipného. Má
veľa kamarátov, ale jeho najvernejšia kamarátka nemá štyri labky
ani chvostík. Len čo ju uvidí, neexistuje pre neho nič iné. Nie je
hladný ani smädný. Najradšej by sa s ňou hral celý deň!
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Pre deti
od 5 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 26. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7127-2
Formát: 195 × 195 mm,
88 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

ZÁZRAKY PRÍRODY
Príroda je skutočne úchvatná! Je plná tajomstiev a neuveriteľných
javov. V tejto knižke nájdeš odpoveď aj na tieto otázky:
Čo je to hrom?
Čím sa živia rastliny?
Čo je to skamenelina?
Prečo spievajú cvrčky?
Prečo niektoré zvieratá celú zimu prespia?
Poskytne ti mnoho užitočných informácií o podnebí, Zemi, moriach
a oceánoch, rastlinách i zvieratách, doplnených peknými farebný
mi ilustráciami.
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Pre deti
od 5 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7128-9
Formát: 210 × 240 mm,
96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

VYZNANIE KRÁSNEJ
RODIČOVSKEJ LÁSKY

ČO SA PATRÍ A ČO NIE?
KNIŽKA TI TO ROZPOVIE!

Izzy Down,
ilustrovali
Amanda
Gullive,
Nancy Armo

Námet
Nathalie Bélineau
Text
Émilie Beaumont
Ilustrovala
Sylvie Michelet

OCKO
MA ĽÚBI

UČÍME SA
SLUŠNE
SPRÁVAŤ
Doma

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 13. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7126-5
Formát: 195 × 237 mm,
60 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

UČÍME SA
SLUŠNE
SPRÁVAŤ
V spoločnosti
Ocko lišiak chce ukázať najmenšej líštičke, ako veľmi ju ľúbi. Napí
še jej preto niekoľko listov, vďaka ktorým ho má líštička v nezvyčaj
nej hre na schovávačku nájsť. Otvor listy a sleduj cestu malej líštič
ky za ockom, ktorý ju ľúbi.

Pre deti
od 4 rokov

Prostredníctvom bežných
scénok z každodenného
života sa deti poučia
a zároveň pochopia, čo
sa v istých situáciách
smie a čo sa nesmie.

Cena: 6,90 €
Vychádza: 13. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7125-8
Formát: 195 × 237 mm,
60 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 6,90 €
Vychádza: 30. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7168-5
Formát: 250 × 230 mm,
29 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
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Pre deti
od 3 rokov
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Slovenská
beletria

Cena: 16,90 €
Vychádza: 17. 3. 2020
ISBN: 978-80-551-7369-6
Formát: 250 × 235 mm,
200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Hana Lasicová,
Katarína Mikulíková

OTECKOVIA
A je to tu! Druhé, doplnené vydanie fantastickej knihy, bez ktorej sa nemôže zaobísť žiaden fanúšik najobľú
benejšieho slovenského seriálu a televízneho fenoménu Oteckovia. Chcete sa pobaviť na situáciách z chlap
ského Labutieho jazera či ženského hiphopu? Alebo vám nedá spávať túžba, ako sa skončia milostné troj
uholníky medzi vašimi obľúbenými postavami? Zaujíma vás, ako hlavní predstavitelia Oteckov spolu
skutočne vychádzajú? Potom je táto kniha určená práve vám!

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.
Vychádza každý štvrtok.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Edičný program vydavateľstva IKAR marec 2020
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. V
 eľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

