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OBSCURITAS – Útek z tmy
Píše sa rok 2003 a USA práve napadli
Irak. Neznámy páchateľ zavraždí v Štok
holme futbalového rozhodcu pôvodom
z Afganistanu. Polícia zatkne búrliváka
Giuseppeho Costu a osloví profesora
psychológie Hansa Rekkeho, špičkové
ho odborníka na výsluchové techniky,
aby vymámil z Costu priznanie. Rekke
však po prečítaní vyšetrovacieho spisu
spochybní teóriu vyšetrovateľov, čo sa
stretne s nevôľou. Costa sa dostáva
na slobodu a polícia tápe v hmle bez je
dinej stopy. Len Micaela Vargasová, ne
istá mladá policajtka zo štokholmskej
prisťahovaleckej štvrte, ktorá sa stala členkou tímu v podstate omy
lom, sa odmietne vzdať a vyhľadá Rekkeho na vlastnú päsť. Tento
nerovný pár objaví v okolnostiach vraždy nečakané a záhadné prv
ky. Stopy ich privedú k poľovačke na teroristov zo strany CIA aj
k snahe Talibanu odstrániť z Afganistanu hudbu, lebo podľa ich vý
kladu navádza na hriech. Kto bol futbalový rozhodca v skutočnosti?
Obeť či páchateľ?

Krimi

e-kniha

DIEŤA AKO KĽÚČOVÝ SVEDOK
V SMRTEĽNEJ HRE MAFIE
e-kniha

NOVÉ KRIMI OD AUTORA
KULTOVEJ SÉRIE MILLENIUM

Jedenásťročný Mark Sway sa stane
svedkom samovraždy neworleanského
advokáta, známeho mafiánskeho ob
hajcu. Ten mu krátko pred smrťou vyzra
dí dôležitú informáciu o zavraždenom
senátorovi. Z Marka sa od tej chvíle stá
va štvanec. Zaujíma sa oňho tlač, zločin
ci aj predstavitelia zákona. Inteligentný
chlapec si uvedomuje, aká hrozba visí
nielen nad ním, ale aj nad jeho rodinou,
a tak si najme advokátku. S jej pomocou
sa pokúsi ubrániť pred všetkými protiv
níkmi a postarať sa o vyriešenie ostro
sledovaného prípadu.
Román Klient dnes patrí ku kultovým dielam svetoznámeho best
sellerového autora právnických trilerov Johna Grishama.
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Karsten Dusse

SÚSTREĎ SA NA VRAŽDU
Preložila Zuzana Guldanová

Björn Diemel si ako trestný obhajca žije
na vysokej nohe. Päťciferný mesačný
plat, obrovská kancelária, služobné auto,
obleky na mieru... Byť diablovým advo
kátom má svoje výhody. Cena za ne
však zvyčajne býva vysoká. Björnovi sa
rozpadáva manželstvo a dcéru Emily
takmer nevída. Manželka mu dá ulti
mátum – buď začne navštevovať kurz
sústredenia, aby zmenil svoj život k lep
šiemu a našiel rovnováhu medzi prácou a rodinou, alebo môže
mrznúť pri vyhasnutom rodinnom kozube.
Björnova počiatočná skepsa sa vyparí, len čo zistí, že zásady kurzu
Predbiehame pomaly dokáže elegantne aplikovať na svoj hektický
život. No oddeliť prácu od voľného času nie je vždy jednoduché,
obzvlášť ak je jeho klientom prchký mafián Dragan. Udržať veci v rov
nováhe si preto vyžaduje poriadnu dávku sústredenia. Najmä keď sa
prihodí malá „nehoda“, ktorá dokonale zharmonizovanému Björnovi
od základov zmení život. Ako prežiť vo svete, kde ľuďom v autách vy
buchujú granáty a svedkovia záhadne miznú? Jednoducho. Dôležité
je sústrediť sa na jednotlivé úlohy. Riešiť ich postupne, jednu po dru
hej. Vtedy je úspech zaručený. To hovorí aj mentálny kouč.
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Roberto Sendoya Escobar

e-kniha

VRAŽDY, SKRYTÉ MILIÓNY
A TAJOMSTVO TAJNEJ SLUŽBY
e-kniha

PRVÝ DIEL
TRILÓGIE

ESCOBAROV SYN
Prvorodený
Preložil Peter Tkačenko

Pablo Escobar bol najväčším narkoba
rónom, akého nosila Zem. Do svojej
smrti v roku 1993 patril k najbohatším
obyvateľom planéty a ovládal osemde
siat percent globálneho obchodu s ko
kaínom.
V roku 1965 sa kolumbijské špeciálne
sily pod velením agenta britskej tajnej
služby MI6 vydali na záťah, aby z úkrytu
vtedy ešte mladého bezvýznamného kri
minálnika Pabla Escobara ukoristili pe
niaze. Akcia vyvrcholila prestrelkou, po
ktorej zostalo mnoho mŕtvych. Escoba
rovi a niekoľkým jeho mužom sa podarilo uniknúť. Na mieste zostal
jediný živý tvor, bábätko menom Roberto, Pablov nemanželský syn.
Robertova matka zahynula na mieste. Podivuhodným riadením osu
du sa agent MI6 nad dieťaťom zľutoval, vzal ho so sebou a neskôr si
ho adoptoval. Z Pabla Escobara sa časom stal jeden z najväčších zlo
čincov v dejinách a z Roberta tromf v rukách britských tajných služieb.
Chlapec až do dospelosti netušil o svojej pravej totožnosti, hoci sa
s Escobarom stretol. Je zrejmé, že Robertov adoptívny otec a britská
vláda s týmto gangstrom tajne spolupracovali, aby mali pod kontro
lou pranie špinavých peňazí a obchod s drogami. Pred smrťou odo
vzdal adoptívny otec Robertovi papier so zašifrovaným textom, ktorý
podľa neho vedie k úkrytu s Escobarovými „stratenými miliónmi“.
Vďaka tejto knihe sa šifra prvý raz dostáva na svetlo sveta.
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Penelope Wardová

SIROTA Z VARŠAVY

KEĎ SA VRÁTIL

Preložila Lucia Lukáčová

Preložila Miriam Ghaniová

Na jar tisícdeväťstoštyridsaťdva naras
tajú vo Varšave nepokoje a mladá Elž
bieta Rabineková ich pozoruje z okna
svojho útulného bytu. K Nemcom, ktorí
hliadkujú v uliciach, neprechováva sym
patie, ale snaží sa nemyslieť na to, čo sa
deje za múrmi susednej židovskej štvrte.
O nemeckej brutalite vie svoje, veď
sama musí tajiť svoju pravú totožnosť.
Ale keď sa spriatelí s ošetrovateľkou Sá
rou, dozvie sa čosi, čo ju vtiahne do ne
bezpečného sveta klamstiev aj hrdin
ských činov.
Sára pomáha s pašovaním detí z varšavského geta a Elžbieta, zoči-voči ťaživej realite vojny, viac nedoká
že odvracať zrak a pridá sa na stranu odboja. Tu spoznáva židovské
ho mladíka Romana Gorku, ktorého trpká nespravodlivosť dovedie
až k vzbure. Oddá sa jej s horlivosťou, ktorú nedokáže potlačiť ani
láska k Elžbiete. Jeho rebélia však nechcene upozorní na Sárinu čin
nosť a nevedomky ohrozí Elžbietu aj jej rodinu. Šanca získať slobodu
je čoraz menšia...

To leto bolo najkrajším v jej živote. Ra
ven stretla Gavina, muža svojich snov,
no nanešťastie... bol pre ňu nedosiahnu
teľný. Pre jeho matku bola nikto, len na
jatá pomocná sila, ktorá sa jej synovi
nemohla rovnať. Nikdy by nedovolila,
aby ostali spolu. A tak sa skrývali, až
kým Raven nedonútila odísť.
Ubehlo desať rokov a neprešiel ani deň,
aby si Raven na Gavina nespomenula.
O jeho súčasnom živote vie len toľko, že
žije a pracuje za oceánom. Okolnosti ju
po rokoch privádzajú na to isté miesto,
kde sa spoznali, preto je len otázkou
času, kedy na seba opäť narazia. Spomenie si na ňu niekedy? Čo ak
ju nenávidí? Čo ak miluje inú?
Myslela si, že je medzi nimi koniec, ale jedného dňa sa Gavin spoza
oceánu vráti. A ona nie je na jeho návrat vôbec pripravená.
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Kelly Rimmerová

STARÁ LÁSKA ZAKVITNE
AJ PO ROKOCH
e-kniha

VRÁTI SA ŽIVOT,
AKO HO POZNALI?

Súčasná
romanca
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Danielle Steel

PAHOLOK A JA

TICHÁ NOC

Preložila Martina Fedorová

Preložila Timea Sommerová

Rhys Sheffield, vojvoda z Worthingtonu,
sa stavil s priateľmi o nekresťanskú sumu peňazí, že dokáže potlačiť svoje
vznešené maniere a vydávať sa za obyčajného paholka. Nerátal však s tým, že
na tú istú slávnosť, ktorá sa každoročne
koná na záver spoločenskej sezóny, pri
cestuje aj žena z jeho minulosti. Kedysi
spolu prežili vášnivé vzplanutie, no dnes
je šťastne zasnúbená s markízom.
Krásna lady Julianna Montgomeryová
v sebe roky nesie krivdu. Keď vojvoda
z Worthingtonu bez vysvetlenia zrušil
ich zásnuby, urazil ju a ponížil. Len čo
ho spozná medzi ostatnými paholkami, uvedomí si, že sa jej núka
vzácna príležitosť na pomstu. Po celých štrnásť dní nevynechá je
dinú príležitosť, aby Rhysa pokúšala a nakoniec dosiahla jeho pre
hru v stávke. Aj keby za to mala zaplatiť svojím zlomeným srdcom.

Dojímavý a strhujúci román Tichá noc
vypovedá o tom, že aj srdce má záhad
nú liečivú silu a že to najlepšie občas
príde vo chvíli, keď všetko považujeme
za stratené. Najnovšie dielo Danielle
Steelovej je citlivý príbeh o nezlomnos
ti, nádeji a zmysle rodiny.
Paige Wattsová je typická javisková mat
ka. Ako dcéra hollywoodskej ikony pre
tavila vlastné sny do dcérinej hviezdnej
kariéry. Len deväťročná Emma hrá jed
nu z hlavných úloh v seriálovom trháku.
Všetko však nečakane zničí nepredvída
teľná tragédia.
Emma teraz býva u svojej tety Whitney, ktorá si zvolila odlišnú ces
tu ako Paige. Staršia sestra sa upla na kariéru psychologičky, vyhý
bala sa záväzkom vo vzťahoch a nenávidela kult osobnosti, ktorý
ich obklopoval celé detstvo. Jej život sa však musí bez varovania
od základov zmeniť.

Historická
romanca
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Valerie Bowmanová

ROMÁN O NEZLOMNOSTI,
NÁDEJI A ZMYSLE RODINY
e-kniha

POMSTA, KTORÁ STOJÍ
ZA ZLOMENÉ SRDCE

DANIELLE STEEL je jednou z najpopulárnejších svetových autoriek, z jej romá
nov sa predalo vyše 900 miliónov výtlačkov. Do rebríčka medzinárodných best
sellerov sa dostali jej knihy Dražba, Modrooký chlapec, Vzácne dary, V utajení,
Country, Stratený syn, Pegas, Dokonalý život a ďalšie oceňované romány. Do
knižnej podoby pretavila aj príbeh života a smrti svojho syna Nicka Trainu s ná
zvom Jeho jasné svetlo. Vlastné spomienky na prácu s ľuďmi bez domova zas
využila v románe Prístav nádeje. Danielle Steel je zároveň autorkou detských
kníh, napríklad Minnie v Paríži a Minnie v Hollywoode.
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ROZHOVORY DCÉRY S LEGENDOU
SLOVENSKEJ KULTÚRY

NEVZDÁVAJTE SA A BOJUJTE
ZA ZDRAVIE SVOJICH DETÍ

Hana Lasicová

Daniela Ostatníková
a kolektív

VŠETKO
O MOJOM OTCOVI

AUTIZMUS
OD A PO S

Všetko o mojom otcovi
(2014) je úspešná kniha
rodinne ladených rozhovo
rov Milana Lasicu s dcérou
Hanou. Po ôsmich rokoch
prichádza jej druhé vyda
nie, upravené a obohatené
o nové, dosiaľ nezverejnené
odpovede, fotografie, jedi
nečné dokumenty a ukážky
scenárov či literárnej tvor
by. Dcéra spomína na svoj
ho milovaného otca a jej
dojímavá zbierka ponúka
intímny portrét známej osobnosti aj verejnosti.
„Dnes si prezerám čriepky, ktoré sme vtedy vyradili, a občas je mi veselo, občas smutno. Veselo, keď mám pocit, že sa znovu rozprávam so
svojím tatuškom, veselo, keď si čítam svoje často naivné otázočky.
Smutno, keď si uvedomím, že som sa ešte chcela veľa spýtať, aj som
to mala v pláne, no nakoniec som to neurobila.
Môžem len ponúknuť to, čo mám a čo mi zostalo. Myslím si však, že
ani to nie je málo.
Z týchto rozhovorov je jasné, že otec žil divadlom. Žil Štúdiom S, neskôr
L + S. Je v podstate darom, že v tomto divadle bezbolestne zomrel, počas klaňačky, za potlesku obecenstva, ktoré miloval.
Veď aj jeho úplne posledná správa, ktorú pár hodín pred smrťou poslal zo svojho mobilu, bola adresovaná jeho vnučkám. Znela: ,Mám sa
dobre a idem do divadla.‘“
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Jedna chyba bola to, že nám
veľmi dlho trvalo, kým sme dia
gnózu vôbec prijali, to boli stra
tené roky. Keby sme mali tie skú
senosti, čo máme teraz, určite
by sme nestrácali čas. To zna
mená, že keby sme videli, že nie
čo nie je v poriadku, že je iný ako
ostatné deti, možno by sme in
tenzívnejšie hľadali kvalifikova
ných ľudí, ktorí poznajú tento
problém. Hoci sa to ťažko hod
notí, pretože v tom čase na Slo
vensku pravdepodobne takí ešte neboli. Určite by sme sa však neuspo
kojili s tým, že nám niekto po piatich minútach povie, že nás syn určite
nie je autista. A tak by sme hľadali ďalších odborníkov bez čakania.
A ešte jedno posolstvo. Okrem toho, že naše deti (aj keď už sú do
spelé) potrebujú veľkú pomoc, s manželom sme sa zhodli aj na tom,
že pomoc naozaj potrebujú aj rodičia. Je dôležité, aby spoločnosť
a odborníci mali otvorené oči, pretože autizmus nie je otázka jedné
ho-dvoch rokov. Je to beh na celý život.
mama dospelého syna s nízkofunkčnou formou autizmu
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PRÍBUZNÍ: Život, láska, smrť
a umenie neandertálcov
Preložil Róbert Hrebíček

Kniha predstavuje úplnú príručku
o neandertálcoch, ktorí sa od svojho
objavu pred vyše 160 rokmi zmenili
z neúspešných zástupcov ľudského
rodokmeňa na najpopulárnejších ho
mininov. Popredná paleolitická vý
skumníčka využíva svoje skúsenosti,
aby sa s nami podelila o nové chá
panie neandertálcov. Klišé o surov
coch odetých v handrách, ktorí obý
vajú zľadovatenú pustatinu, odsúva
nabok a predstavuje ich ako zveda
vých a bystrých znalcov svojho sve
ta, technologicky vynachádzavých a ekologicky prispôsobivých,
predovšetkým však schopných prežiť vyše 300-tisíc rokov, ktoré
charakterizovali výrazné zmeny podnebia.
V čase, keď náš druh čelí najväčším výzvam vo svojich dejinách,
sme posadnutí tým, čo nás robí osobitými. Lenže plánovanie, spo
lupráca, altruizmus, remeselná zručnosť, zmysel pre estetiku, pred
stavivosť a možno dokonca aj túžba po transcendentne za hrani
cou smrteľnosti, čiže v podstate to, čo nás definuje, bola prítomná
aj u neandertálcov a ich DNA ďalej nosíme v sebe.
Kniha robí pre neandertálcov to, čo pre nás spravila publikácia
Yuvala Noaha Harariho o stručnej histórii ľudstva. Odhaľuje prí
beh, v ktorom je naším starým spoločným dedičstvom samotné
ľudstvo.
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AKO INFEKČNÉ MYŠLIENKY
ZABÍJAJÚ ZDRAVÝ ROZUM

Gad Saad

e-kniha

Rebecca Wragg Sykes
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SEBA DOKÁŽEME POCHOPIŤ, KEĎ
POROZUMIEME NEANDERTÁLCOM

PARAZITICKÁ MYSEĽ
Preložil Štefan Kočiš

Pandémia môže mať veľa podôb. Na
um nám ako prvé zídu hrozné, rýchlo sa
šíriace choroby, no počuli ste už o pan
démii, ktorá nepoznačí zdravie, ale
schopnosť racionálne uvažovať?
Kanadský psychológ Gad Saad v knihe
Parazitická myseľ odhaľuje kultúru zlých
myšlienok, ktoré prenikajú do všetkých
oblastí života vrátane politiky, biznisu či
kultúry, a ponúka spôsoby, ako sa môže
me proti nim zaočkovať. V tejto knihe aj
v populárnej relácii THE SAAD TRUTH
na YouTube sa venuje obzvlášť tým ne
gatívnym myšlienkam, ktoré ohrozujú
naše základné ľudské slobody – slobodu prejavu a slobodu myslenia.
Politika Západu hlásiaca sa k týmto liberálnym zásadám nebola
nikdy vo väčšom ohrození, ako je dnes. Máte pred sebou prevratnú
príručku, ako ubrániť vlastný zdravý rozum.
Autor sa v knihe nezameriava len na analýzu nebezpečných myšlie
nok a ich šírenie, ale aj na spôsob, ako situáciu zvrátiť. Vystríha na
príklad pred zdanlivo hlbokými myšlienkami, ktoré sa tvária ako
pravda, či skúma parazitický pštrosí syndróm (Ostrich Parasitic Syn
drome – OPS), chorobu, ktorá ľudí oberá o schopnosť rozpoznať ne
popierateľné pravdy ako existenciu Slnka.
Pridajte sa k boju za slobodu intelektu a zistite, ako sú ľudia vo va
šom okolí zasiahnutí poruchou kritického myslenia.
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Daniel Defoe

OBJAVTE KRÁSU A POÉZIU
V MALIČKOSTIACH
e-kniha

NOVÁ LÍNIA KHÍH V RÁMCI
ODPORÚČANÉHO ČÍTANIA

ROBINSON CRUSOE

SOM TU PRE TEBA:
Denník lesného
dievčaťa

Preložil Alfonz Bednár

Mladý Robinson Crusoe čaká od života
viac, ako len kráčať v stopách svojho
otca. Zlákaný diaľkami sa vydáva na
more a zažíva jedno dobrodružstvo za
druhým. Najväčšia skúška však prichá
dza, keď stroskotá na opustenom ostro
ve, kde má poruke iba nôž, fajku a tro
chu tabaku. Pomoc je v nedohľadne,
a tak Robinsonovi neostáva iné, ako sa
vzdať alebo popasovať s novými výzva
mi. Ako si zaobstará jedlo, postaví stre
chu nad hlavou alebo sa ubráni pred
dravcami, ktorí môžu striehnuť kde
koľvek v húštine? Robinsona obklopuje
všadeprítomná samota, a tak je jeho príbeh najmä o nachádzaní
seba samého a sile ľudskej blízkosti. Navyše, ostrov má svoje nebez
pečné tajomstvo...
Dobrodružný román z pera anglického spisovateľa Daniela Defo
ea vyšiel prvý raz v roku 1719. Už vtedy vyvolal u čitateľov živý zá
ujem, ktorý neochladol ani po niekoľkých storočiach, čo dokazujú
stovky vydaní a milióny predaných výtlačkov po celom svete.
DANIEL DEFOE (1660 – 1731), vlastným menom Daniel Foe, bol anglický novi
nár, spisovateľ, básnik a vydavateľ. Pochádzal z obchodníckej rodiny a v snahe
zakryť svoj pôvod si k priezvisku začal pridávať aristokraticky znejúce „De“. Na
písal stovky diel pod rôznymi pseudonymami. Za svoju satirickú tvorbu bol do
konca väznený a vystavený verejnej potupe.
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Äppol

Preložila Zuzana Hritzová

Dobrodružný
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-7811-0
Formát: 125 × 200 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Nádherne ilustrovaná kniha, kto
rá svojou formou – prostredníc
tvom krátkych postrehov, myš
lienok a predstáv – pripomína
denník, prináša silné posolstvo:
vážme si každý okamih života.
Autorka vytvorila svoju poetickú
spoveď z ilustrácií, ktoré doplni
la o krátke texty, pričom ju roz
delila do štyroch častí podľa
ročných období. V každej zachy
táva momenty, z ktorých sa skla
dá jej bežný život. Nie všetky sú šťastné a dobré, no každý stojí za
povšimnutie a zamyslenie.
„Nachádzam šťastie v jednoduchých veciach, ako sú rozprávky
a príbehy zo snov, ktoré som ako dieťa milovala, lúčne kvety alebo
roj bielych oblakov na modrej oblohe, a zachytávam to na papier
v kresbách či maľbách. Chcem byť výtvarníčkou, ktorá sa môže
prostredníctvom obrazov podeliť s mnohými ľuďmi o rôzne emócie
a myšlienky,“ približuje kórejská ilustrátorka Äppol netradičnú kni
hu svojim čitateľom.
Kniha vychádza dvojjazyčne v kórejčine a slovenčine.
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Poézia

Cena: 15,90 €
Vychádza: 9. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8216-2
Formát: 140 × 200 mm,
232 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

SPRIEVODCA VÝBEROM ODRODY,
UMIESTNENÍM A PESTOVANÍM

SPRIEVODCA PRE VÝBER
A PESTOVANIE CITRUSOV

Eliana Ferioli

Eliana Ferioli

RUŽE

CITRUSY

Preložila Ivana Kociská

Preložila Veronika Fülepová

Ruža je pre svoju nád
hernú vôňu a rozmanitú
farbu lupeňov tým naj
obdivovanejším kvetom
už stáročia. Dnes sa
z nej pestuje viac ako
3 000 rôznych druhov,
medzi ktorými sa rozli
šujú tie najkrajšie, naj
voňavejšie či najodol
nejšie. No ako sa
vyznať v takej širokej
škále odrôd? Ako sa roz
hodnúť, či dať prednosť
ružiam kvitnúcim opakovane alebo raz do roka? Popínavým alebo
pôdopokryvným? Či uprednostniť farbu alebo vôňu?
Pri výbere musíte zvážiť viac aspektov a presne s tým vám pomôže
táto kniha. Pred tým, ako si vyberiete kráľovnú svojej záhrady, pre
čítajte si rady pestovateľky a biologičky Eliany Ferioli. Poradí vám
nielen s výberom odrody, ale aj s výsadbou, správnym hnojením,
polievaním a strihaním, aby ste podnecovali rast ruží a dočkali sa
svojej odmeny: množstva nádherných kvetov.

Citrusy, ako ich bežne
poznáme, nie sú len
ovocné stromy s plodmi
bohatými na vitamín C.
Ich dekoratívnu hodno
tu – elegantný tvar, por
celánovo biele kvety
a plody ako malé slnieč
ka ocení každý milovník
zelene. Nádherne ozdo
bia každú záhradu či
terasu. Ako si ich však
správne vypestovať,
keď majú povesť zimomravých rastlín? Je naozaj nutné pestovať ich v skleníku? Táto prak
tická príručka vám dokáže, že vypestovať si citrónovník, kumkvat či
pomarančovník si doma môže každý. Dôležitý je totiž výber odrody.
Kniha vám poradí, aká sa najlepšie hodí vám a bez problémov sa
prispôsobí vašim podmienkam. Dozviete sa tiež, ako zvoliť správny
kvetináč a pôdu, ako citrus správne zavlažovať a hnojiť a ako ho
strihať, aby vás svojím vzhľadom potešil vždy, keď sa naň pozriete.
Stačí sa riadiť radami a jednoduchými pravidlami známej biologič
ky Eliany Ferioli a aj vy sa môžete stať pestovateľom citrusov.
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Flóra

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8240-7
Formát: 190 × 235 mm,
96 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Flóra

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8241-4
Formát: 190 × 235 mm,
96 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Aidan Goggins,
Glen Matten

e-kniha

REVOLUČNÝ STRAVOVACÍ PLÁN
PRE VÝBORNÉ ZDRAVIE

pre 3. ročník ZŠ
Pracovný zošit na
precvičovanie učiva

Preložila Dominika Balážová
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Eva Dienerová

MATEMATIKA

SIRTFOOD DIÉTA
Počuli ste už o novom type stravova
nia, vďaka ktorému zdravo schudne
te a zároveň si nemusíte odoprieť po
chúťky ako víno či čokoláda? Sirtfood
diéta je stále populárnejšia a zvolilo
ju už mnoho celebrít. Ak máte pocit,
že sa na vás lepí každý kilogram a že
nech robíte čokoľvek, nadváhy sa
zbaviť nedokážete, pomocou tejto
diéty nakopnete svoje telo, aby jed
noducho začalo spaľovať.
Nutriční poradcovia Aidan Goggins
a Glen Matten vám vo svojej knihe
Sirtfood diéta vysvetlia, v čom spočíva tajomstvo ich stravovacieho
plánu. Stačí len do jedálnička zaradiť špecifický druh potravín – také,
ktoré majú schopnosť aktivovať vo vás praveký druh génov, sirtuíny.
Tieto gény sú špeciálne, pretože riadia proces spaľovania tukov.
Vplyv sirtuínov je dokonca taký silný, že ich vedci označujú za hlavné
metabolické regulátory. Sú tým kľúčom, ktorý chce mať v ruke každý,
kto túži zhodiť pár kíl a mať dlhý a zdravý život.

POMÔŽTE DEŤOM VYNIKAŤ AJ
V TOMTO NÁROČNOM OBDOBÍ

Tento pracovný zošit vám
pomôže rýchlo zistiť, ako
vaše dieťa zvládlo učivo
z matematiky v tretej triede
a ako je na tom s logickým
myslením. Nájdete v ňom
testové úlohy, vďaka ktorým
si zopakuje učivo celého roč
níka.

Učebnice
Cena: 4,90 €
Vychádza: 10. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8224-7
Formát: 270 × 240 mm,
56 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Eva Dienerová

SLOVENČINA

Zdravé
stravovanie
Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8221-6
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

pre 3. ročník ZŠ
Pracovný zošit na
precvičovanie učiva
Ak chcete zistiť, ako vaše
dieťa zvládlo učivo slovenské
ho jazyka v treťom 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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Učebnice
Cena: 4,90 €
Vychádza: 16. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8224-7
Formát: 270 × 240 mm,
56 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Mikki Daughtryová,
Rachael Lippincottová

Jennifer Nivenová

BEZ DYCHU

PO CELÝ ČAS

Preložila Denisa Jahičová

Preložila Denisa Jahičová

Kyle nemá dôvod pochybovať o svojej
budúcnosti. Počas strednej školy tvoria
s Kimberley nerozlučný pár a chystajú
sa nastúpiť na rovnakú univerzitu. Všet
ko zmení noc po maturitnom večierku
a tragická autonehoda. Kým Kyle sa
preberá v nemocnici s poranením moz
gu, Kimberley nehodu neprežila. Zdá
sa, že nikto z najbližších nedokáže po
chopiť, čím si Kyle prechádza. Výnimkou
je Marley.
Marley vie, aké je to stratiť milovaného
človeka. Navyše je presvedčená, že za
to nesie vinu. Vzájomným porozumením si liečia rany a upevňujú
puto medzi nimi. Kyle neveril, že by ešte mohol byť šťastný, ale aj tak
má pocit, že sa blíži niečo, čo mu opäť prevráti svet naruby.
Príbeh o ľúbení, strácaní a nachádzaní od autoriek sfilmovaného
bestsellera Na pár krokov (IKAR, 2019).

Young
adult

Claudine Henryová mala pred nástu
pom na vysokú školu smelé plány. Po
sledné leto chcela stráviť s najlepšou
priateľkou, vydať sa na dobrodružný
výlet a možno si konečne vyraziť so svo
jou platonickou láskou Wyattom Jone
som. Namiesto toho rieši spúšť, ktorú
napáchal jej otec, keď sa rozhodol
odísť od rodiny. Jej svet sa tak razom
zmení na jedno veľké klamstvo. Claudi
ne sa musí zo dňa na deň odsťahovať
s matkou na vzdialený, komármi zamo
rený ostrov, kde nie je ani signál, nieto
ešte šanca na románik. Lenže potom
stretne Jeremiaha, pekného a záhadného voľnomyšlienkara. Jere
miah je miestny sprievodca s vášňou pre fotografovanie, ale aj
s minulosťou, o ktorej nerád hovorí. Medzi dvoma ranenými duša
mi ihneď preskočí iskra. Obaja však vedia, že nech sa stane čokoľ
vek, skončí sa to posledným dňom prázdnin.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 8. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8173-8
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé
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e-kniha

OD AUTORKY BESTSELLERA
VŠETKY SKVELÉ MIESTA
e-kniha

KEĎ JEDNA NOC
ZMENÍ ÚPLNE VŠETKO...

Young
adult
Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8035-9
Formát: 145 × 227 mm,
336 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé
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Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO
BOJKA 16:
Veľká šanca

TOP TITUL

GREG HEFFLEY JE SPÄŤ A S NÍM
AJ NOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ!
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ENCYKLOPÉDIA
KVÍZOV:
ZVIERA
Kniha faktov,
kuriozít a kvízov

Preložila Elena Guričanová

Šestnáste pokračovanie mimoriad
ne úspešnej série Denník odvážneho bojka prináša nové dobrodruž
stvá a trampoty školáka Grega
Heffleyho.
Greg Heffley a šport? To predsa
nejde dokopy! Po katastrofálnom
športovom dni v škole sa Greg
rozhodne oficiálne ukončiť svoju
„športovú kariéru“. Po maminom
naliehaní, aby dal športu ešte
šancu, však neochotne súhlasí,
že vyskúša basketbal. Po chaotickom výberovom tréningu Greg po
chybuje, že z toho niečo bude, ale na vlastné prekvapenie skončí
v jednom z družstiev. Greg a jeho noví spoluhráči nemajú veľkú
nádej, že počas sezóny vyhrajú hoci len jediný zápas. Na ihrisku sa
však môže stať naozaj všeličo.
Vyznamená sa Greg, keď sa mu v rozhodujúcej chvíli dostane do
rúk lopta? Alebo svoju veľkú šancu premárni?

S ENCYKLOPÉDIOU KVÍZOV
SA DOZVIEŠ VEĽA NOVÉHO!

Preložili Mariana Hyžná
a Matúš Hyžný

Pre deti
od 10 rokov

Spozoruješ rozdiel medzi leopardom a gepardom? Vieš, čím sa odli
šuje aligátor čínsky od krokodíla morského? Rozoznáš vtáka podľa
jeho zobáčika, cicavca podľa chvosta či rybu na základe jej pohybov?
Nie? Potom je táto kniha pre teba. Prečítaj si zaujímavé fakty, preštu
duj viac ako 50 zaujímavých obrázkových kvízov a otestuj sa na úrov
niach začiatočník, pokročilý a génius.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 22. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8217-9
Formát: 165 × 232 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 9 rokov
Cena: 19,90 €
Vychádza: 29. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8242-1
Formát: 216 × 276 mm,
176 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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ZVIERACÍ DETEKTÍVI NA STOPE
SKUTOČNÝCH ZLOČINOV!

ZVIERACÍ AGENTI ZASAHUJÚ
NA VIDIEKU!

Anna Starobinec

Riina a Sami Kaarla

ZVIERACÍ DETEKTÍVI 2:
Právo dravca

ZVIERACÍ AGENTI 3:

Preložila Michaela Hajduková
Verše prebásnil Peter Slížik

Preložila Janka Eliášová

V hmle sa črtá nejasná zvieracia si
lueta... Opatrne sa prikráda ku kurí
nu, hlava sklonená, telo pritisnuté
k zemi. Návyky dravca. Návyky pro
fesionálneho zabijaka. Krvilačnú
papuľu otočí k mesiacu v splne...
Ach, ako dobre pozná náčelník
Jazvec tento zasnený pohľad upre
tý na mesiac pred bleskurýchlym
útokom – je to krátky magický noč
ný rituál zvieracieho zabijaka.
Nová detektívka z Ďalekého lesa
je tu. A skúsený detektív Jazvec a jeho zástupca Jazvecúr sú už na
stope ďalšieho zločinu.
Autorka Anna Starobinec stihla vystriedať niekoľko profesií, kým
prišla na to, že zo všetkého najviac ju baví vymýšľať príbehy, ktoré
čitateľov úplne opantajú. Dnes sa jej knihy prekladajú do mno
hých jazykov, získavajú literárne ceny a nakrúcajú sa podľa nich
filmy. Pre dospelých čitateľov píše strašidelné, uhrančivé príbehy,
vďaka ktorým si vyslúžila prezývku „ruský Stephen King“. Rozpráv
ky pre deti nie sú také strašidelné, ale sú rovna
ko strhujúce.
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Lov na pytliaka

Nové napínavé
dobrodružstvá
zvieracích agentov

Pre deti
od 7 rokov

V lesíku pri farme niekto loví ne
vinné zvieratká! Odhalia Zvierací
agenti pytliaka?
E-Milka, Ti-bot a ich kamaráti zaží
vajú ďalšie dobrodružstvo. Tento
raz sa presúvajú z rušných ulíc na
vidiek, kam chcú presídliť mini
prasiatko Lotu. Spolu s priateľmi
z mesta sa zoznamujú s obyvateľ
mi farmy, so životom na dedine
a nástrahami, ktoré na zvieratká číhajú v lese. Očividne sa v ňom
pohybuje pytliak! Zvierací agenti e-Milka a Ti-bot teda majú novú úlo
hu – musia ho čo najskôr zastaviť!
Vzrušujúce zážitky s novými kamarátmi z farmy
Veselé labky na seba nenechajú dlho čakať.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 8. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8215-5
Formát: 145 × 210 mm,
88 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 23. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8223-0
Formát: 148 × 210 mm,
208 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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OBJAVUJ SVET A MENIACE SA
ROČNÉ OBDOBIA S ELIŠKOU

ČISTENIE ZÚBKOV
JE PREDSA ZÁBAVA!

Anna
Włodarkiewicz,
ilustrovala
Ola Krzanowska

ELIŠKIN
SVET 1:
Eliška víta jar
Preložila Silvia Kaščáková

Čo zaujímavé prinesie jar?
Na jar sa zelenajú rastliny a svieti slniečko. No nielen to! Občas aj
zasneží.
Na jar sa dá ísť na výlet bicyklom a spoznať nových kamarátov.
Na jar sa môžu sadiť jahody u dedka v záhrade.
Na jar oslavuje Eliška narodeniny.
Rodinné rozprávanie spojené s prírodou dopĺňajú hravé ilustrácie,
ktoré vás vtiahnu do deja a vďaka nim sa k tejto knihe radi vrátite
bez ohľadu na ročné obdobie.
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Sophie Schoenwaldová, Günther Jakobs

Pre deti
od 4 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8155-4
Formát: 215 × 250 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

POMÔŽ ZVIERATKÁM S ČISTENÍM ZÚBKOV
Preložila Zuzana Dodoková

Barón von lev si dlho nečistil zúbky a teraz s hrôzou zistil, že sú veľmi
špinavé. Darmo si nad kefkou a zubnou pastou láme hlavu, sám si ich
nedokáže vyčistiť. Pomôžeš mu? Ježko Ignác Mentolka ti ukáže, ako
na to. Najskôr leva trochu poštekli, aby otvoril ústa dokorán. Potom
mu poriadne vyčisti zúbky, aby žiarili čistotou, a nakoniec nezabudni
vykloktať hrdlo. Hotovo! Pán lev sa
môže opäť veselo usmievať.
Hravé interaktívne leporelo so známy
mi zvieracími postavičkami zo série Veselé príbehy zo ZOO, ktoré naučí naj
menších, ako si správne čistiť zúbky.
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Pre deti
od 2 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 10. 3. 2022
ISBN: 978-80-551-8180-6
Formát: 180 × 180 mm,
24 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

S VILKOM UŠIAČIKOM SA
ROZHODNE NEBUDETE NUDIŤ!

Andrea Kuhrmann,
Nadine Reitz
ZAJAČIK VILKO
SPOZNÁVA SVET
Preložila Denisa Stareková

Už hneď zrána sa Vilko Ušiačik
nevie dočkať nového dňa. Čo ho
asi tak čaká? Spolu s mamičkou
sa vyberú do parku, kde nakŕmi
kozliatka a dokonca nebojácne
balansuje na kmeni stromu! Po
obede s ockom zasadí novú jab
loň a na ihrisku sa so sestričkou
Julkou aj s plyšovou kamarátkou
Mrkvičkou roztopašne spúšťa
po dlhej šmykľavke. Niet divu, že
Vilko Ušiačik je večer unavený.
Rýchlo pošle mamičke bozk na dobrú noc, ockovi zaželá sladké sny
a šup do perín!
Zoznámte sa s veselým zajačikom Vilkom Ušiačikom. Prežite s ním,
s jeho roztomilou rodinou a plyšovou kamarátkou Mrkvičkou se
dem dobrodružstiev z ich každodenného života.
Na konci knihy nájdete aj pexeso na vystrihnutie
a užitočný návod, ako si vyrobiť vlastný hudobný
nástroj – hrkálku.

Edičný program vydavateľstva IKAR marec 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.
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