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Od autora bestsellerov
Hypnotizér, Zmluva podľa Paganiniho, Svedkyňa ohňa, Uspávač, Stalker, Ihrisko, Lovec králikov

Naozaj je možné vstať z mŕtvych?
L AZÁR
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33. KNIHA NAJÚSPEŠNEJŠEJ 
SLOVENSKEJ AUTORKY

Cena: 12,90 € 
Vychádza: 16. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6809-8
Formát: 125 × 200 mm, 
240 str. 
Väzba: Viazaná 
Vyd. značka: IKAR 
Vydanie: Prvé

Slovenská 
literatúra

Táňa Keleová-Vasilková

RODINNÉ KLBKO

V každej rodine to vrie... láskou, ale aj 
situáciami, ktoré prináša sám život. Ro
dina je ako klbko. Klbko zviazané lás
kou, zväčšujúce sa s pribúdajúcimi spo
ločnými rokmi, prežitými udalosťami, 
skrývajúce malé či väčšie tajomstvá, 
bolesti a prehry. Rovnako to platí pre 
rodinu Sáry a Vlada. Ich klbko je veľké, 
pretože majú štyri dospelé deti a večne 
sa u nich čosi deje. No čo ak sa klbko 
naruší? Čo potom?

Ukážka z knihy
„Neviem si predstaviť, že Jakub bude 
doma.“

„Ani ja.“
„Vlastne som z toho trocha vydesený. Je normálne, aby mal ro

dič takéto pocity?“
„Myslím, že úplne normálne,“ uistí ho Sára. „Jakub je dospelý 

a roky žil mimo domu. Takže je jasné, že sa toho obávame...“
„Ale teším sa naňho.“
„Aj ja. Lenže... tentoraz po týždni neodíde.“
„Možno už ani nevie, ako to u nás chodí... bude si musieť zvyknúť.“
„Či skôr my.“ Sára je v tomto oveľa triezvejšia. Deti jednoducho 

očakávajú, že rodičia sa im prispôsobia. Fungovalo to tak od ich 
narodenia, prečo by sa malo teraz čosi meniť? Sáre však v okamihu 
napadne, že keď to platilo skoro tri desaťročia, stačilo. Na rade sú 
oni dvaja.

Narodila sa v Chomutove, 
mestečku v severných Čechách. 
Od svojich štyroch rokov žije 
v Bratislave. Vyštudovala 
žurnalistiku na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave, potom pracovala 
vo viacerých časopisoch. Od roku 
1994 sa venuje písaniu románov. 
Žije s rodinou striedavo na 
sídlisku v Devínskej Novej Vsi 
a v chalúpke na myjavských 
kopaniciach.
Najobľúbenejšia a najpredá-
vanejšia slovenská spisova-
teľka vydala už vyše tridsať 
kníh a ich predaj presiahol 
neuveriteľných 1,42 milióna 
kusov. Záujem o jej príbehy 
neutícha ani po rokoch.  
Jej prvotina vyšla v náklade 
päťsto kusov, dnes sa 
z každej jej knihy predajú 
desaťtisíce výtlačkov. 
Získala množstvo ocenení, 
najnovšie Zlatú knihu 2018 
za knihu Mama 
a Platinovú knihu 2018 
za titul Priateľky. Táňa sa 
pravidelne sa zaraďuje 
medzi slovenské TOP 
autorky.
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Táňa Keleová-Vasilková
oslavuje 55. narodeniny
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Nataša
2008
9,90 €

Ja a on
2005, 2017
11,90 €

Čaro všednosti
2003, 2015
10,90 €

Čriepky
2001, 2015
11,90 €

Dúhový most
2007, 2016
11,90 €

Cukor a soľ
2004, 2018
10,90 €

Pozlátka
2003
8,90 €

Mama pre Veroniku
2000, 2015
10,90 €

Modrý dom
2006, 2015
10,90 €

Tichá bolesť
2004, 2018
11,90 €

Slzy a smiech
2002, 2018
11,90 €

Túžby
1999, 2015
10,90 €

Kvety pre Lauru
2006, 2018
11,90 €

Siete z pavučín
2003, 2005, 2008, 2018
11,90 €

Okienko do snov
2001, 2015
11,90 €

Manželky
1998, 2003, 2015
10,90 €
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Tri sestry
2018
12,90 €

Vône života
2015
10,90 €

Tá druhá
2012, 2019
12,90 €

Sľub
2010
9,90 €

Mama
2018
12,90 €

Čo to bude?
2014
11,90 €

Nikdy
2012, 2018
10,90 €

Klamstvá
2009, 2018
10,90 €

Priateľky
2017
11,90 €

Julinkina pekáreň
2014
10,90 €

Dva životy
2011, 2017
11,90 €

Srdce v tme
2009, 2015
10,90 €

Si ako slnko
2016
10,90 €

Liek na smútok
2013, 2015
10,90 €

Ranč u starého otca
2011
10,90 €

Rozbité šťastie
2008, 2015
11,90 €
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NAOZAJ JE MOŽNÉ 
VSTAŤ Z MŔTVYCH?

Cena: 15,90 € 
ISBN: 978-80-551-6571-4
Vychádza: 2. 4. 2019
Formát: 145 × 227 mm, 
488 str. 
Väzba: Viazaná 
Vyd. značka: IKAR 
Vydanie: Prvé

Severské
krimi
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Lars Kepler

LAZÁR

V byte na predmestí Osla nájdu mŕtve
ho muža. Ukáže sa, že obeťou bol do
siaľ neznámy vykrádač hrobov a zbe
rateľ morbídnych trofejí. Keď polícia 
otvorí mrazia ci box v kuchyni, objaví 
príšerný nález. Jedna z trofejí sa pria
mo týka komisára Joonu Linnu.
O niekoľko dní kontaktuje Linnu ne
mecká komisárka a požiada ho o po
moc pri vyšetrovaní vraždy v kempingu 
pri Rostocku. Obeťou bol opäť sexuálny 
 násilník. Joona pochopí, že zdanlivo 
 náhodnú súvislosť nemôže ignorovať. Stopy však vedú k Jurekovi, 
k človeku, ktorý mal byť už dávno mŕtvy. Niektorí by to možno na
zvali zázrakom, iní nočnou morou. Veď tento „Lazár“ je najhorší 
sériový vrah všetkých čias v severnej Európe. Joonovi intuícia vraví, 
že Jurek je zapletený aj do ďalších brutálnych úmrtí, ale aký má 
motív? Je to začiatok jeho posledného diabolského plánu: nájsť 
Joonovo slabé miesto a raz a navždy ho zničiť?
Komisár Linna si myslel, že to najhoršie už má dávno za sebou, len
že všetko sa ešte len začína!
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Lars Kepler je pseudonym spisovateľskej 
dvojice, ktorú tvoria manželia Alexander 
Ahndoril a Alexandra Coelho Ahndorilová. 
Meno Lars si zvolili podľa autora slávnej 
trilógie Millennium Stiega Larssona 
a priezvisko podľa významného nemec-
kého astrológa Johannesa Keplera.
Alexander sa narodil roku 1967, študoval 
na univerzite v Štokholme film, nábožen-
stvo a filozofiu. Dnes je jedným z najsláv-
nejších švédskych spisovateľov. Alexandra 
sa narodila roku 1966 vo švédsko-por-
tugalskej rodine. Venuje sa literárnej 
kritike a je autorkou viacerých úspeš-
ných románov.
Manželia Ahndorilovci majú tri dcéry 
a ži jú v Štokholme.
Krimiromány s komisárom Joonom 
Linnom – Lazár je už siedmy – za-
znamenali mimo riadny čitateľský 
úspech, doteraz sa predalo vo svete 
viac než päť miliónov výtlačkov.

13,90 € 13,90 € 13,90 € 14,90 € 15,90 € 14,90 € 15,90 €

Od autorov vyšlo:

Pozývame vás na besedu 
s autogra miádou, ktorá 
sa uskutoční 10. apríla 
o 18:00 v kníhku pectve 
Martinus na Obchodnej 
ulici v Bratislave.

STRETNITE SA S AUTORSKOU 

DVOJICOU, KTORÁ SA UKRÝVA 

ZA MENOM LARS KEPLER
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BOLO TO ZLO, 
ČISTÉ ZLO

Cena: 16,90 € 
Vychádza: 9. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6570-7
Formát: 125 × 200 mm, 
560 str. 
Väzba: Viazaná 
Vyd. značka: IKAR 
Vydanie: Prvé

Mysteriózny 
triler
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Stephen King

OUTSIDER

V mestskom parku nájdu zhanobené 
telo jedenásťročného chlapca. Svedec
tvo ľudí aj odtlačkov prstov jednoznač
ne ukazujú na jedného z najobľúbe
nejších občanov Flint City. Je to Terry 
Mait land, tréner chlapčenského bejz
balového družstva, učiteľ angličtiny, 
vzorný manžel a otec dvoch dievčat. De
tektív Ralph Anderson, ktorému Terry 
 kedysi trénoval syna, nariadi rýchle za
tknutie pred očami celého mesta. Mait
land má alibi, Anderson aj štátny zá
stupca zas očitých svedkov, odtlačky prstov aj vzorky DNA. 
Vyše trovanie pokračuje a na svetlo vychádzajú nepochopiteľné, hrô
zostrašné skutočnosti. Napätie sa stupňuje. Terry Maitland je slušný 
človek, ale čo ak tvár, ktorú nosí, nie je pravá? Môžu existovať tvoro
via, nositelia zla, ktorí nie sú ľudia a prežívajú len vďaka tomu, že ni
kto v nich neverí? Holly Gibneyová z agentúry Stratení nájdení o tom 
vie svoje a prichádza na pomoc.
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DRAMATICKÝ SÚDNY PROCES 
PODĽA SKUTOČNEJ UDALOSTI

Cena: 9,90 € 
ISBN: 978-80-551-6604-9
Vychádza: 23. 4. 2019
Formát: 125 × 200 mm, 
208 str. 
Väzba: Viazaná 
Vyd. značka: IKAR 
Vydanie: Prvé

Právnický  
triler
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Victor Methos

NEÓNOVÝ PRÁVNIK

Peňazí je málo a sľubných vyhliadok 
ešte menej, preto novopečený právnik 
Brigham Theodore usúdi, že je načase 
znížiť životný štandard. Podnikne zúfalý 
krok a nastúpi do pochybnej právnickej 
firmy so sídlom v Salt Lake City. Ako 
prvý mu zveria prípad prekročenia po
volenej rýchlosti, a keď aj ten prehrá, je 
presvedčený, že s kariérou právnika sa 
môže rozlúčiť. Šéf ho však prekvapí 
a pridelí mu o čosi náročnejšiu kauzu: 
obvinenie z úkladnej vraždy.
Brighamovou novou klientkou sa stane 
Amanda Pierceová, utrápená a vyčer
paná matka, ktorej úchylný psychopat 
znásilnil a zavraždil šesťročnú dcéru. Ona potom zabila jeho. Porota 
by jej mohla byť naklonená, ale zákon neschvaľuje, keď ľudia berú 
spravodlivosť do vlastných rúk.
Niet pochýb, že Amanda stlačila spúšť – videlo ju päť svedkov. Ak sa 
prizná, vyhne sa trestu smrti, ale pripustí, že konala nesprávne. No 
ak vinu odmietne, Brigham sa bude musieť pustiť do boja o svoju 
kariéru – a Amandin život.

19,90 € 15,90 € 12,90 € 11,90 €

Od autora 
v roku 2018 

vyšlo:
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Cena: 12,90 €
Vychádza: 2. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6606-3
Formát: 125 × 200 mm,
344 str. 
Väzba: Viazaná 
Vyd. značka: IKAR 
Vydanie: Prvé

Detektívny 
triler
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Caroline Mitchellová

TICHÁ OBEŤ

Emma je milujúca manželka, oddaná 
matka... a páchateľka neúmyselnej 
vraždy. Celé roky skrýva mŕtvolu uči
teľa Luka, ktorý ju zviedol, keď bola v tí
nedžerskom veku, neistá a dô verčivá.
Toto tajomstvo by možno zostalo po
chované, keby jej súčasný život bol me
nej dokonalý. Emminho manžela Alexa 
povýšili a to znamená, že sa konečne 
môžu aj s malým synom presťahovať 
do väčšieho domu. O ich starý dom čo
skoro prejavili kupci vážny záujem, ale 
Emma ho nemôže opustiť skôr, ako zničí aj  poslednú stopu svojho 
zločinu.
Lenže keď sa vráti k plytkému hrobu v záhrade, aby pozostatky vy
kopala a premiestnila, nájde ho prázdny. Telo zmizlo.
Emma sa v panike prizná manželovi, ale to je iba začiatok. Alex 
o nej čoskoro zistí skutočnosti, ktoré sa mal dozvedieť oveľa skôr. 
Aj ďalšie, na ktoré by najradšej zabudol.

JE NOČNÁ MORA, 
SA NEPREBUDÍTE

PRAVDA
Z KTOREJ
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PREDSTAVTE SI SVET, V KTOROM 
MÔŽETE VYSLOVIŤ IBA STO SLOV 
DENNE

Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6609-4
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Spoločenský 
roman
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Christina Dalcherová

VOX

Doktorka Jean McClellanová, uznáva
ná vedkyňa, sa o politiku nikdy nezaují
mala, preto prichádzajúcu zmenu ne
postrehla. Keď vláda vyhlásila, že ženy 
smú vysloviť najviac sto slov denne, ne
verila tomu. To sa predsa nemôže stať, 
hovorila si. Nie v Amerike. Nie jej.
Všetkým ženám a dievčatám bez roz
dielu veku postupne nasadili na ruku 
náramok, slovomer. Ak prekročia povo
lený limit, zasiahne ich neznesiteľný 
elektrický výboj.
Ženám zakázali pracovať, vzdelávať 
sa, združovať. Presadzuje sa patriar
chálny systém, kde každý pozná svoje 
miesto. Od žien sa očakáva, že povedú domácnosť a budú oddaný
mi, poslušnými manželkami. A na to je potrebná nanajvýš mate
matika. Nie hláskovanie, literatúra či reč.
Predtým priemerná osoba hovorila šestnásť tisíc slov denne, teraz 
majú ženy nárok iba na pár desiatok. Umlčali ich. Tým sa to však 
neskončilo.
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MÔŽE PRAVDA VZKRIESIŤ  
LÁSKU, KTORÚ OSUD ROZDELIL?

Cena: 10,90 €
Vychádza: 23. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6605-6
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Román  
pre ženy
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Marissa Stapleyová

ČO SA DÁ ROBIŤ, 
KEĎ PRŠÍ

Mae Summersová má milujúceho snú
benca Petra, prácu v jeho prosperujú
cej spoločnosti a nádherný byt v cent
re New Yorku. V jedno ráno sa však jej 
dokonalý život rozsype na kúsky. Peter 
zmizne, zanechá iba čudný odkaz, 
a Mae s hrôzou zistí, že snúbencovo 
podnikanie bol bezohľadný podvod. 
Jediné miesto, kam sa Mae môže 
uchýliť, je hostinec jej starých rodičov 
v Alexandria Bay, turistickom mesteč
ku v severnej časti štátu New York. 
Lenže ani tam nie je všetko v poriadku. 
Maeina stará mama bojuje s demen
ciou, a keď sa nechtiac preriekne, manžel sa od nej odvráti 
a na staré kolená ju opustí.
Mae v mestečku nečakane narazí na svojho najlepšieho priateľa 
z detstva. Z Gabriela, jej prvej lásky, sa stal príťažlivý muž, ale  tiež 
si akosi nevie poradiť so životom. Domov je tam, kde je naše srdce, 
a občas treba veľkú dávku lásky, odpustenia a vôle, aby sa staré 
rany zacelili 
A čo sa dá robiť, keď prší? Maeina matka má celý zoznam dobrých 
rád. Dá sa napríklad zakúriť v kozube, pritiahnuť si kreslo a vziať 
do ruky knihu. Urobte si pohodu!

Navštívte autorku na stránke marissastapley.com
alebo ju sledujte na Twitteri @marissastapley.
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NAJLEPŠEJ PRIATEĽKE PREDSA 
MÔŽETE VERIŤ... ALEBO NIE?

Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6624-7
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Psychologický 
triler
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Zoe Leová

AK SA PREBUDÍ

Rachel objaví na Twitteri správu, ktorá 
naznačuje, že ju manžel podvádza, 
a rozhodne sa ho sledovať. Stane sa 
však svedkom niečoho omnoho horšie
ho – manželovo auto chladnokrvne zra
zí bezbranného chodca a zmizne z mie
sta činu. Rachelina najlepšia priateľka 
a obchodná partnerka Suzie si robí sta
rosti o svojho snúbenca, ktorý sa už 
niekoľko dní neozval. Rachel aj Suzie sa 
zrazu dozvedia o milovaných mužoch 
zarážajúce skutočnosti. Horšie, než by 
si kedy predstavili... 

Ukážka z knihy
Môj život sa rozpadol jedného studeného, daždivého rána v novemb
ri. Bolo to v utorok.

Nevydala som ani hláska, keď sa to stalo. Stála som pred neja
kým lacným hotelom, dosť blízko na to, aby som všetko videla, ale 
predsa len nie dosť blízko. Snažila som sa získať naňho trocha lep
ší výhľad, naťahovala som krk a preklínala dlhý rad áut predo 
mnou. Nikdy predtým som svojho muža nesledovala a nebola som 
zvyknutá na takúto schovávačku.

Stratila som ho z očí, keď sme vošli medzi obchody v nákupnom 
stredisku. Odbočila som doprava a zasekla sa v prúde vozidiel 
 vychádzajúcich z hotela. Zaradila som sa spolu s ostatnými pred 
výjazd a hľadela na jeho auto, ako prešlo k reštaurácii s rýchlym 
občerstvením asi päťdesiat metrov odo mňa.

A vtedy sa to stalo.



15 EDIČNÝ PROGRAM APRÍL 2019

KEĎ SA VÁM ZRÚTI ŽIVOT, 
DOKÁŽETE ZAČAŤ ODZNOVA?

Cena: 11,90 €
Vychádza: 9. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6601-8
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Romanca
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Katherine Centerová

AKO ODÍSŤ

Mladá a krásna Margaret mala pred 
sebou žiarivú budúcnosť. Tešila sa 
z úžasného priateľa, vysnívanej práce. 
Dokonalý život mala na dosah. Lenže 
v deň, ktorý mal byť ten najšťastnejší, 
sa prihodila katastrofa a jej sa v zlom
ku sekundy zrútil svet. Margaret sa oci
tá v nemocnici a pravdu o jej zdravot
nom stave jej blízki dávkujú len 
postupne. Spočiatku je odhodlaná po
biť sa s osudom. Po boku má predsa 
rodinu a snúbenca, ktorý za jej stav ne
sie podiel viny. Lenže ľudská povaha sa 
najviac prejaví v kritickej chvíli a Mar
garet ostane prekvapená, čo všetko vy
chádza vďaka nehode na povrch.
Ako odísť je nezabudnuteľný príbeh o láske a o tom, že radosť mož
no nájsť aj za tých najhorších okolností. Svetovo uznávaná autorka 
Katherine Centerová je prirovnávaná k takým menám, ako je Nora 
Ephronová a Jane Austenová. Román Ako odísť je podľa New York 
Times jedným z najpredávanejších. Spoločnosť Six Foot Pictures 
momentálne filmuje jej štvrtý román The Lost Husband. V Dallas 
Morning News nazvali jej tvorbu „príbehmi na pohladenie duše.“
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OSEM TÝŽDŇOV NEVIAZANÉHO 
SEXU? ČO TÝM STRATÍ?

Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6620-9
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Erotický 
román
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Vi Keelandová

ŽIADNU LÁSKU, LEN SEX

Môj vzťah s Hunterom sa začal takto: 
Stretli sme sa na svadbe. Celú noc sme 
po sebe vrhali pohľady. Jeho drzé, 
oplzlé reči by ma inokedy odradili, no 
z nepochopiteľného dôvodu sa stal 
presný opak. Skončili sme v mojej hote
lovej izbe. Nasledujúce ráno som sa 
vrátila do New Yorku a jeho som ne
chala v Kalifornii aj s mojím nespráv
nym telefónnym číslom.
Po roku sa našej spoločnej priateľke 
narodilo dieťa a pri tej príležitosti som 
sa znovu stretla s Hunterom. Scenár sa 
opakoval. Odletela som do New Yorku 
a jemu nechala zlé číslo, tentoraz mat
kino. Tá svojimi rečami o vnúčatách a svadbe odstraší každého 
chlapa. Nasledujúci týždeň sa však objavil u nás doma na večeri. 
Ten blázon si moju mamu celkom získal! Hunter mal pracovne strá
viť v New Yorku osem týždňov. Navrhol mi, aby sme si ten čas spestri
li poriadnymi súložami. 
Osem týždňov bezuzdného sexu bez akýchkoľvek záväzkov? Čo tým 
stratím? Nič, pomyslela som si. Veď je to len sex, žiadna láska. Ale 
viete, ako to chodí: človek mieni, Pán Boh mení.

11,90 € 11,90 €

Od autorky 
vyšlo:



16 EDIČNÝ PROGRAM APRÍL 2019

V LÁSKE A V MÓDE  
JE DOVOLENÉ VŠETKO

Cena: 12,90 €
Vychádza: 30. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6661-2
Formát: 125 × 200 mm,
344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Slovenská 
literatúra
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Nina Frisby

POKUŠENIE  
S VÔŇOU GUCCI

Mladá ambiciózna novinárka Andrea 
má stabilné zamestnanie, stabilného 
priateľa a stabilný život. S Tomášom 
pracujú na svojej karié re a spoločne 
splácajú úver. Jedného dňa však ne
čakane dostali výpoveď spolu s celou 
redakciou týždenníka Ulica. V nádeji, 
že sa jej podarí napísať bombastickú 
reportáž zo zákulisia slovenskej módy 
a tak získať svoju rubriku naspäť, za
mestná sa Drea (tak Andreu všetci 
 volajú) ako osobná asistentka  excen  
trického geja Maxima Tarriniho – en
fant terrible slovenskej módy.
Nič však nie je, ako sa na prvý pohľad zdá. Vzťah s  Tomášom škrí
pe, sebecký a  nevypočítateľný Maxim Tarrini je ešte skazenejší 
ako jeho povesť a nový majiteľ týždenníka, bohatý a  príťažlivý 
Čech Aleš Stránsky, má zjavne záujem o viac ako len o Dreinu pro
fesionalitu.
Udrží si Drea svoje postavenie a  povesť v bratislavskom módnom 
svete? Odhalí, kto sa v skutočnosti skrýva pod menom Maxim Tarri
ni? A koho vlastne naozaj miluje?
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PSYCHOLÓGIA  
A PSYCHOPATOLÓGIA KOMIKY

Cena: 10,90 €
Vychádza: 23. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6652-0
Formát: 125 × 200 mm,
192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Slovenská 
literatúra
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Anton Heretik

HUMOR

Prvé vydanie knihy sa potešujúco rýchlo 
vypredalo. Zdá sa, že ľudí ešte zmysel 
pre humor a záujem oň ako o psycholo
gický problém celkom neopustil. Za šesť 
rokov pribudli do mojej databázy aktuál
ne práce zo psychológie humoru – spo
meniem aspoň veľké monografie Gre-
migni (2012), Gordona (2014) a Attarda 
(2017). Do nového textu som pridal in
formácie najmä k teóriám humoru, vývi
novým aspektom a uplatneniu humoru 
v psychoterapii. A do knižnice pribudli 
nové zbierky židovských anekdot, dú
fam, že ďalšie vybrané vtipy pobavia či
tateľa tak ako mňa.
S pribúdajúcim vekom sa naďalej znižuje môj záujem o „veľkú 
vedu“. Zdá sa mi, že prináša veľmi veľa výsledkov a málo múdrosti. 
Naopak, čoraz viac ma baví to, čo označujem ako oblasť marginál
nej psychológie. Sem okrem humoru zaraďujem aj problematiku 
snov, najmä ich využitie v psychoterapeutickej práci. Klienti v mojej 
terapeutickej praxi prinášajú fascinujúce životné i snové príbehy. 
A niekedy sa nám podarí prepojiť ich aj s humorným pohľadom 
na životné problémy a trápenia. To je azda dostatočný dôvod po
kúsiť sa o druhé, inovované vydanie knihy o humore.

    Anton Heretik

10,90 € 8,90 €

V sérii 
vyšlo:
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NAJVÄČŠÍ  
AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK

Cena: 14,90 €
Vychádza: 9. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6509-7
Formát: 154 × 240 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Poézia

Iljás bin Júsuf Nizámí

CESTA LÁSKY

Príbeh o panicovom putovaní k vytúže
nému cieľu lásky, ktorý sa mu však 
 nedarí dosiahnuť, lebo milencov vždy 
čosi vyruší.
Panovník Bahrám Gúr si tento príbeh 
vypočul od siedmej zo svojich manže
liek, keď ju navštívil v piatok v jej bie
lom pavilóne.

S použitím anglickej interpretácie  
C. E. Wilsona prebásnil a doslov  
napísal Ľubomír Feldek.

Bol mladý panic, čo mal ústa ako med,
nečudo, že aj reč z nich sladko mohla znieť.

Kristovu múdrosť hľadal, tým bol povestný. 
Pochopiť ako Jozef túžil svoje sny.
Dňom, nocou študoval, chcel vedieť  
    čoraz viac,
žil cudne však, nič o rozkoši nevediac.

 
Len tušil voľačo a mal rád prírodu.

Rád navštevoval svoju krásnu záhradu.

Kvety ho vôňou vítali a rajskú chuť
v nej malo ovocie, len sa doň zahryznúť. 
Bol ako smaragdový palác každý strom,

na každom konári bol holubičí trón.
Potôčik, od prameňa číry, nikde kal,
záhradou ako živá voda pretekal.
Vyzváňal jablkami vánok, každý krík
ukrýval tŕne, nech sa nepopichá nik.
Ak predsa niekde trčal tŕň – to ružoker
vystríhal iba zákerníka: „Preč sa ber!“

Tomu, kto vítaný bol, boli určené 
zelené slávobrány, milé zurčanie.

Spievali tam hneď zrána vtáky premnohé,
ich melódia stúpala až k oblohe.
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Cena: 15,90 €
Vychádza: apríl 2019
ISBN: 978-80-551-6665-0
Formát: 170 × 238 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Populárno- 
-náučná 

literatúra

R. W. Galland
LEONARDO DA VINCI
Záhady a rébusy

Plodná myseľ Leonarda da Vin
ci – umelca, konštruktéra, vy
nálezcu, anatóma, geológa 
a kartografa – dala svetu ne
smierne veľa. Nielenže vytvoril 
také množstvo náčrtov a plá
nov  objektov, že sa ich ani stá
ročia po jeho smrti nepodarilo 
skompletizovať, ale jeho vedec
ký prístup k výskumu predbehol 
dobu.

Túto knihu inšpirovali stovky 
Leonardových obrazov, náčr
tov, schém a spisov, ktoré ponúkajú viac než záhady a problémy 
na riešenie. No svoje si prídu začiatočníci, mierne pokročilí, pokro
čilí aj majstri a všetci si svoju šikovnosť môžu overiť v odpovediach 
a vo vysvetleniach na konci knihy. Rébusy, hádanky, kódy a iné hla
volamy dopĺňajú krásne kresby, náčrty, maľby a schémy inšpirova
né samotným majstrom.

HÁDANKY A RÉBUSY INŠPIROVANÉ 
RENESANČNÝM MAJSTROM

16,90 € 15,90 € 15,90 €15,90 € 15,90 €

V sérii Záhady a rébusy vyšlo:
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Cena: 7,90 €
Vychádza: 30. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6662-9
Formát: 128 × 185 mm,
112 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Kreatívny 
zápisník

Lotta Sonninenová

HEJT NÁŠ KAŽDODENNÝ

Kreatívny zápisník pre každého, kto 
potrebuje vyventilovať svoje negatívne 
pocity.

DOSTAŇ ZO SEBA 
TO NAJHORŠIE

Máš už po krk 
pozitívneho  
myslenia a moti-
vačných citátov?

... a všetku  
frustráciu  
si zapisuj!

STAŽUJ SA
NARIEKAJ
HROMŽI

ˇ

UPOZORNENIE!
Pohoršujúci obsah.
Nikomu neukazovať  
(najmä nie blízkym).

MÔŽETE MILOVAŤ NIEKOHO, 
KOHO SA NEMÔŽETE ANI  
DOTKNÚŤ?

Cena: 9,90 €
Vychádza: apríl 2019
ISBN: 978-80-551-6660-5
Formát: 125 × 200 mm,
248 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Rachael Lippincottová  
Mikki Daughtryová  
a Tobias Iaconis

NA PÁR KROKOV

Stella Grantová trpí cystickou fibrózou 
a polovicu života prežila v nemocnici. 
Zákerná choroba jej odmalička diktuje 
každý krok. Ak nechce ohroziť šancu 
na transplantáciu pľúc, musí sa strániť 
každého kontaktu s možným nositeľom 
infekcie. Stella si potrpí na disciplínu 
a obmedzenia súvisiace s liečbou do 
bod ky dodržiava. Dva metre od seba. 
Tak znie zlaté pravidlo každého pacien
ta s touto diagnózou. Bez výnimky. 
Will Newman, naopak, na liečbu kaš le. 
O týždeň má osemnásť a potom zbo
hom, nemocnica. Will je presne typ, 
od ktorého sa má Stella držať čo najďalej. Ak by ju nakazil bakté
riou, ktorá jeho už o šancu na predĺženie života pripravila, Stellu by 
čakal rovnaký údel. 
Lenže čím viac sa zbližujú, tým je pre nich dvojmetrový odstup väč
ším tres tom. Pľúca si chránia, no srdce trpí. Čo keby si ukradli aspoň 
kúsok slobody, o ktorú ich choroba pripravila, a skrátili bezpečnú 
vzdialenosť o jediný krok? 
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APRÍL V ZNAMENÍ  
ANNY TODDOVEJ

Cena: 12,90 €
Vychádza: 26.3. 2019
ISBN: 978-80-551-6551-6
Formát: 145 × 227 mm,
320 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Anna Toddová

ŽENY Z RODU 
SPRINGOVCOV

Meg, Jo, Beth a Amy sú sestry. Každá je 
iná, ale trápia ich rovnaké starosti – 
otec na misii v Iraku a mama skrývajúca 
tajomstvo. Túžia po živote, za ktorý sa 
nebudú hanbiť, celkom inom, aký práve 
vedú. Pred  se bou majú rok, ktorý roz
hodne o ich budúcnosti. Najstaršia Meg 
sa chystá vydať za dôstojníka a vstúpiť 
do armádnej spoločnosti ako mnohé 
ženy, ktoré uznáva, ak ju v rozlete neza
stavia jej vášeň a reputácia.
Beth je usilovná ako včielka, ale bojí sa 
vychádzať z domu a hrozí sa predstavy, 
že nikdy nepríde na to, kto vlastne je.
Jo chce jednoducho odísť. Kiežby moh la preskočiť maturitu, pretože 
sníva o živote v New Yorku a kariére novinárky. Chce, aby tu po nej 
niečo zostalo. Nič ju nezastaví, ani láska.
Najmladšia Amy zas s obdivom hľadí na svoje sestry a učí sa od nich, 
ako nakladať so životom. Ženy z rodu Springovcov sú drzé, romantic
ké aj teatrálne a každá z nich je stratená v snoch o budúcnosti.

ANNA TODDOVÁ žije s manželom v texaskom Austine. Anna bola odjakživa ná-
ruživá čitateľka, milovníčka chlapčenských hudobných skupín a romancí. Vďaka 
svojej spisovateľskej prvotine našla spôsob, ako spojiť všetky koníčky a svoje sny 
pretaviť do skutočnosti. Jej román After – Bozk mal na Wattpade, sociálnej sieti 
pre čitateľov a spisovateľov, neuveriteľnú miliardu vzhliadnutí a stal sa jednou z naj-
diskutovanejších internetových kníh všetkých čias.

w
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NECHAJTE SA 
ZVIESŤ

Cena: 16,90 €
Vychádza: 26.3. 2019
ISBN: 978-80-551-6808-1
Formát: 145 × 227 mm,
584 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Druhé

Young
adult

Anna Toddová

AFTER – BOZK

Tessa je slušne vychované dievča, ktoré 
randí s milým, spoľahlivým chlapcom. 
V živote má jasný cieľ, ambície a mat
ku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. 
Lenže hneď v prvý deň na vysokoškol
skom internáte narazí na Hardina, 
chalana so strapatými hnedými vlas
mi, sebavedomým britským prízvukom 
a s pírsingom v pere a ten nabúra všet
ky jej ideály. Hardin je drzý – dokonca 
až po hranicu krutosti. Vzhľadom na 
jeho správanie by ho Tessa mala nená
vidieť. A aj nenávidí, až kým sa s ním neocitne sama v jeho izbe. 
Stačí jediný bozk. V jednej chvíli jej Hardin vraví, aká je nádherná, 
no vzápätí trvá na tom, že pre ňu nie je ten pravý a odstrkuje ju. 
Tessa má dokonalého priateľa. Prečo sa teda snaží prekonať ura
zenú pýchu a zbaviť Hardina predsudkov o poctivých dievčatách? 
Prečo dovolí, aby jej ubližoval? Že by v tom bola láska? Tessin život 
už nikdy nebude ako predtým.
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P 
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18,90 €16,90 € 14,90 €16,90 €

Séria After:

Film
v kinách 

od 11. apríla
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Cena: 9,90 €
Vychádza: 23. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6546-2
Formát: 148 × 210 mm,
128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Populárno- 
-náučná 

literatúra

Christa Lungová

DOKONALÝ TRÁVNIK 
Ako ho založiť 
a udržiavať

•   Založenie nového trávnika: podrobné odporúčania, ako krok 
za krokom vypestovať trávnik snov

•   Údržba existujúceho trávnika: kosenie, vertikulácia, zavla
žovanie a hnojenie

•   Problémy a ich riešenie: choroby a ochrana rastlín
•   Kalendár prác: starostlivosť o trávnik počas roka

Pomocou tejto knihy si môžete splniť sen o vlastnej zelenej ploche.

VTIPNÉ, NÁZORNÉ  
A DETAILNÉ ILUSTRÁCIE

VYTVORTE SI 
PERFEKTNÚ ZELEŇ

Cena: 7,90 €
Vychádza: 2. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6623-0
Formát: 240 × 320 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 6 rokov
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7,90 €

Od autorky
vyšlo:

Nikola Kucharská

AKO TO FUNGUJE? – ĽUDSKÉ TELO

Kláru fascinuje okolitý svet. Rada by vedela, ako funguje ľudské 
telo – jedného dňa by sa totiž chcela stať lekárkou alebo zdravot
nou sestrou. Každú voľnú chvíľku venuje tomu, aby sa naučila nie
čo nové. Pomáha jej v tom jej dedko, ktorý svojimi veselými kresbič
kami trpezlivo odpovedá na vnučkine otázky. Prečo sa podobáme 
na rodičov? Načo je nám pupok? Je pravda, že človek sa na staré 
kolená scvrkáva? Odkiaľ sa berú karpiny v očiach a motýle v bru
chu? Prečo je jedno jedlo zdravé a druhé nie? Prečo sa nám 
po jazde na kolotoči krúti hlava? Načo sú nám slzy a sliny? Prečo 
nám v bruchu vyhrávajú muzikanti? Ako vzniká chrasta? A čo nás 
chráni pred chorobami?
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P 

TI
TU

L



26 EDIČNÝ PROGRAM APRÍL 2019

KNIŽKY PLNÉ  
HÁDANIEK, OBRÁZKOV 
A SAMOLEPIEK

Cena: à 4,90 €
Vychádza: apríl 2019
Formát: 215 × 270 mm,
72 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

ISBN: 978-80-551-6672-8

Magické hádanky

ISBN: 978-80-551-6670-4

Čarovné hádanky

ISBN: 978-80-551-6673-5

Hádanky
o zvieratkách

ISBN: 978-80-551-6671-1

Dobrodružné 
hádanky

Pre deti  
od 4 rokov

Máš radšej zvieratká, princezné, rozprávkové bytosti alebo odváž
nych rytierov a pirátov? Stačí si len vybrať tú správnu knižku! V kaž
dej z nich sa dá objaviť niečo zaujímavé. Knihy sú plné zamotaných 
hádaniek, kreatívnych obrázkov na vymaľovanie a skvelých samo
lepiek. Nájdeš v nich tiež vyhľadávačky, bludiská, maľovanie podľa 
čísel, hľadanie rozdielov či priraďovanie tieňov. Dobrodružstvo sa 
môže začať!

U dieťaťa sa podporí:
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ROZPRÁVKA O TOM, AKO SA 
ZBAVIŤ STRACHU Z PAVÚKOV

Cena: 5,90 €
Vychádza: 16. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6664-3
Formát: 210 × 235 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 3 rokov

Diana Amftová
Ilustrovala: Martina Matosová

PAVÚČIK ZLATÚŠIK (2) 
Narodeninová návšteva

Pavúčik Zlatúšik je celý vzrušený, pretože oslavuje narodeniny! Sieť 
si vyzdobil kvietkami a všetci prišli: strýko Dlhonôžka, teta Smejka 
a aj ostatní kamaráti. A keby len to! Z ďalekej Afriky pricestovala 
teta Tarantula, aby sa na Zlatúšikovej oslave postarala o niekoľko 
prekvapení.
Prečítajte si tiež prvú knižku  
zo série Pavúčik Zlatúšik.

27 6,90 €



Cena: 14,90 €
Vychádza:9. 4. 2019
ISBN: 978-80-551-6608-7
Formát: 125 × 200 mm,
520 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Spoločenský 
román

Martha Hallová Kellyová

ORGOVÁNOVÉ DIEVČATÁ

Newyorská organizátorka spoločenských 
podujatí Caroline Ferridayová má plné 
ruky práce na francúzskom konzuláte 
a na obzore sa črtá nový ľúbostný 
vzťah. No jej svet sa úplne zmení, keď 
Hitlerove vojská v septembri 1939 vtrh
nú do Poľska a potom si už brúsia zuby 
na Francúzsko.
Na druhej strane oceána Kaša Kuśmier
czyková, poľská tíne džerka, pochopí, že 
jej bezstarostná mladosť sa stráca. Od
vážne prijme úlohu doručovať odkazy 
v poľskom podzemnom odboji. V tiesni
vej atmosfére sliedivých pohľadov a po
dozrievavých susedov však má jediný 
nesprávny krok zničujúce následky pre celú rodinu.
Na ambicióznu mladú nemeckú lekárku Hertu Oberheuserovú inze
rát hľadajúci lekára do štátnej služby zapôsobí ako možnosť úniku 
z bezútešného života. Lenže keď miesto prijme, ocitne sa v pasci na
cistických tajných operácií, moci, ktorú ovládajú muži.
Životy troch žien sa nečakane pretnú. Nemysliteľné sa stáva sku
točnosťou. Kašu pošlú do Ravensbrücku, neslávne známeho nacis
tického koncentračného tábora pre ženy. Mnohé väzenkyne sa po
dobne ako ona stanú „králikmi“, obeťami drastických medicínskych 
pokusov.

PODĽA SKUTOČNÉHO PRÍBEHU 
Z KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
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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 prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.


