apríl

edičný
program

Janet Skeslien Charles

PARÍŽSKA
KNIŽNICA

Janet Skeslien Charles

MAJSTER PRETVÁRKY

PARÍŽSKA KNIŽNICA

Lekári sa celé storočia márne pokúšajú
definovať duševnú chorobu. Ak teda ne
vieme, čo to je, ako ju môžeme diagnos
tikovať a liečiť?
V 70. rokoch 20. storočia sa stanford
ský psychológ David Rosenhan a ďal
ších sedem duševne zdravých, bezpro
blémovo fungujúcich členov spoločnosti
pokúsilo nájsť odpoveď na túto otázku.
Anonymne sa dali hospitalizovať do lie
čební duševne chorých po celej Ameri
ke, aby tak odskúšali, nakoľko sú psy
chiatrické nálepky oprávnené. Boli nútení zostať tam, kým „nedokážu“, že sú
duševne zdraví, a všetci ôsmi odchádzali nielen so znepokojivými
diagnózami, ale s ešte hrozivejšími príbehmi zo svojej liečby. Rosen
hanov prelomový výskum vniesol do psychiatrie zásadnú zmenu, kto
rá viedla k zatváraniu psychiatrických inštitúcií, ale aj navždy zmeni
la spôsob určovania psychiatrických diagnóz.
Susannah Cahalan nám v tomto priam detektívnom príbehu pred
staví svoj brilantný výskum a ukáže, že nie všetko sa odohralo tak,
ako sa javilo na prvý pohľad. Čo sa za zatvorenými dverami liečeb
ní skutočne dialo?

Paríž 1939. Ambiciózna Odile Souche
tová získava vysnívanú prácu v Americ
kej knižnici a črtá sa jej nádejný vzťah
so šarmantným policajtom. Do mesta
zakrátko vpochodujú nacisti a hrozí, že
stratí všetko, čo jej je drahé, vrátane
milovanej knižnice. S priateľmi knihov
níkmi využijú vlastné zbrane, knihy,
a postavia sa nepriateľom na odpor.
Po skončení vojny však namiesto osla
vy slobody okúsi Odile trpkosť neod
pustiteľnej zrady.
Rok 1984. Študentku Lily v montanskom
malomeste zaujme postaršia osamelá
suseda, celkom odlišná od miestnych obyvateľov. Čím viac sa dozve
dá o jej minulosti, tým viac ju prekvapuje, že ich spája nielen láska
k jazyku, podobné túžby či dokonca sklon k závisti, ale aj dávne tem
né tajomstvo.
Silný príbeh motivovaný reálnymi udalosťami ukazuje, aké nedo
zerné dôsledky majú naše rozhodnutia a že človeka určujú jeho
vzťahy – k rodine, známym, no i k spisovateľom. Je to príbeh o lás
ke, priateľstve a moci literatúry spájať ľudí dobrej vôle.

Preložila Svetlana Žuchová
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Preložili Natália Rondziková a Igor Tyšš
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e-kniha

LITERATÚRA MÁ ZVLÁŠTNU MOC.
DOKÁŽE SPÁJAŤ ĽUDÍ

TOP TITUL

Susannah Cahalan

e-kniha

HROZIVÝ VÝSKUM, KTORÝ
ZMENIL PSYCHIATRICKÚ LIEČBU

Historický
román
Cena: 16,90 €
Vychádza: 6. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7683-3
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440 str.
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Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

Johanna Lindseyová

KEĎ ZMENÍŠ
PRAVIDLÁ
e-kniha

PREČO SÚ DAREBÁCI
VŽDY TAKÍ PRÍŤAŽLIVÍ?

Preložili Martin Albrecht a Martina Masárová

Dlhých šesť rokov čakala pekná a od
vážna Georgina z bohatej americkej
rodiny lodiarov Andersonovcov na svoj
ho snúbenca. Napokon sa s rodinným
priateľom Macom rozhodne vyhľadať
ho v nenávidenom Anglicku. Zistí, že
snúbenec sa dávno oženil s inou, a tak
ju čaká neveselý návrat domov. V pre
oblečení za chlapca nastúpi na palubu
lode, ktorej kapitánom je Angličan Ja
mes Malory, čierna ovca pyšnej aristo
kratickej rodiny, bývalý pirát, ktorý sa
zaprisahal, že sa nikdy neožení. Počas
dlhej cesty na otvorenom mori nič ne
zabráni vzájomnej príťažlivosti a vášni. Ich zväzku však stojí v ces
te veľa prekážok, ktoré prekoná len skutočná láska.
JOHANNA LINDSEYOVÁ (1952 – 2019) sa svojou tvorbou zaradila medzi naj
obľúbenejšie autorky historicko-romantických próz. Predalo sa viac ako 60 miliónov
výtlačkov jej kníh. Napísala 60 románov a väčšina z nich sa umiestnila na prvých
priečkach rebríčka bestsellerov New York Times. Rozsiahla séria o rozvetvenej rodi
ne Anderssonovcov-Maloryovcov patrí medzi čitateľsky najúspešnejšie.
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Linnea May

PRUDKÁ ROZKOŠ
Preložila Miriam Ghaniová

Historická
romanca
Cena: 12,90 €
Vychádza: 20. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7701-4
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Nedovolím jej, aby zmenila pravidlá
hry. Násilie vždy bolo súčasťou môjho
života. Bol som zlostný už ako dieťa,
ktoré si nevšímali a zanedbávali ho,
takže som nespokojnosť dával najavo
hnevom. Prešli roky a teraz nie som
obeťou svojej vlastnej agresivity. Teraz
mám všetko pod kontrolou. A tá kontro
la žiada, aby sa mi niekto vzdal. Naprí
klad ona. Môj domáci miláčik. Krásna
blondína, ktorá súhlasila, že sa podvolí mojej vôli. Súhlasila, že ju
môžem uniesť a zamknúť, kým nevyprší naša zmluva. Súhlasila, že
zahrá svoju rolu. No hrá ju tak dobre, že jej strach vyzerá ako pri
rodzený. Keď sledujem, ako sa bráni, až mi po chrbte prechádza
mráz. Dostáva sa mi pod kožu ako žiadna iná predtým, dobýja sa
mi do srdca, ktoré nevie ľúbiť. Teda aspoň som si to myslel.
LINNEA MAY rada číta a píše o silných alfa mužoch s úctyhodnými účtami
v banke a o intímnych tajomstvách. Ich vášnivé, ale zlomené srdce dokáže vy
liečiť len múdra, krásna a zaujímavá hrdinka. Autorka obľubuje spletité a tem
né príbehy, ktoré prekračujú hranice, a rada skúma najtmavšie zákutia ľudskej
duše. Prudká rozkoš je zo série erotických príbehov Temná romanca miliardára.
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TOP TITUL

NEŽNÝ DAREBÁK

Romanca
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TOP TITUL

e-kniha

NA PRVÝ POHĽAD
DOKONALÝ ZLOČIN

John Grisham

VRAŽDA NA OSTROVE
CAMINO
Preložila Alena Redlingerová

Majiteľ kníhkupectva Bruce Cable sa
pripravuje na návrat úspešnej spisova
teľky Mercer Mannovej, keď hurikán
Leo nečakane zmení smer a rúti sa rov
no na ostrov. Floridský guvernér naria
di povinnú evakuáciu, väčšina obyvate
ľov preto zabezpečí svoje domy a ujde
na pevninu, lenže Bruce sa rozhodne
zostať. Hurikán spôsobí hotovú spúšť –
zrovná so zemou domy, zničí hotely a obchody, zaplaví ulice, pri
praví o život desiatku ľudí. Jednou z obetí je aj Nelson Kerr, Bruceov
priateľ a autor trilerov. Čoskoro však vysvitne, že jeho smrť neza
príčinil nespútaný živel. Obeť utrpela viacero podozrivých úderov
do hlavy.
Kto si mohol želať Nelsonovu smrť? Miestna polícia má plné ruky
práce s následkami prírodnej katastrofy a nie je schopná riešiť prí
pad. Bruceovi napadne, či pochybné postavy z Nelsonových romá
nov nemajú základ v skutočnosti. V priateľovom počítači je uložený
rukopis nového románu. Ktovie, či sa tam neskrýva kľúč k celému
prípadu. Bruce sa pustí do pátrania na vlastnú päsť a vtedy objaví
medzi riadkami čosi, čo prekoná všetky Nelsonove zápletky.
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Krimi

Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 4. 2021
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(NE)UVERITEĽNÉ HISTORKY
Z AMBULANCIÍ SLOVENSKÝCH
LEKÁROV
Peter Valo

ČIERNY HUMOR
V BIELOM PLÁŠTI
Dve zbierky historiek zo života známych
i menej známych slovenských lekárov
Čierny humor v bielom plášti 1 (2013)
a Čierny humor v bielom plášti 2 (2016)
od Petra Vala vyvolali veľký čitateľský
záujem. Autor preto pripravil tretiu kni
hu – s úvodom profesora Jána Štencla.
Tentoraz ponúka viac ako štyri desiatky
skutočných príbehov z ambulancií a ne
mocníc, v ktorých opäť vystupujú osob
nosti našej medicíny, od legendárneho
športového lekára profesora Alexandra
Binovského až po mladého bansko
bystrického chirurga Martina Sirotňá
ka. S mnohými lekármi sa osobne pozná z čias, keď ako novinár písal
reportáže z operačných sál. Niektorí z jeho hrdinov už nežijú, ale ich
zážitky zostávajú v pamäti okolia, pacientov či kolegov.
PETER VALO (1948), novinár a spisovateľ, debutoval v roku 1986 satirickou burles
kou Juj, keby tak Psiare mestom boli. Po nej vyšla paródia na sci-fi Orgie bez Tiberia
(1989). Za divadelnú burlesku Ako hryzie kôň (1989) mu Zväz slovenských spisova
teľov udelil Cenu Ivana Stodolu. V románe Zabíjal som štát (1992) prekvapil úsmev
ným pohľadom na obdobie prvej Slovenskej republiky. V roku 1993 vydal detský
román Zlejko sa vráti. Osudy slovenských pilotov v druhej svetovej vojne zachytil
v knihe Slovenské eso a ruský cár (1996). Z pomerov v súčasnej armáde si vystrelil
v divadelnej fraške Mauzóleum (2000). Pod titulom Virsíkovci vydal esej o otcovi
boja proti tuberkulóze na Slovensku profesorovi Karolovi Virsíkovi. Kniha sa stala
základom pre Virsíkov životopisný román Odchádzam s Hippokratom (2005). Hr
dinom jeho ďalšej knihy Chirurg, čo porážal šamanov (2014) je banskobystrický
úrazový chirurg Milan Očenáš, ktorý strávil dvanásť rokov v Afrike. V roku 2018 mu
vyšla kniha príbehov zo života novinára Spovedné tajomstvo (2018).
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Humor

Cena: 12,90 €
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JE NAČASE DAŤ SI PAUZU
OD TECHNOLÓGIÍ, NEMYSLÍTE?

Tanith Careyová

Matěj Krejčí

klinická
psychologička
dr Angharad
Rudkinová

DIGIDETOX

e-kniha

POVINNÉ ČÍTANIE PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ MAJÚ DOMA TÍNEDŽERA

Preložil Tibor Sedláček

Ako dosiahnuť digitálny
minimalizmus

ČO SI
MYSLÍ NÁŠ
TÍNEDŽER?
Preložila Zazana Budinská

Praktická
príručka detskej
psychológie
pre moderných
rodičov

Keď sa dospievajúci mozog prepája, zvyšuje sa produkcia hormó
nov a nezávislosť je čoraz lákavejšia, nastáva perfektná rodinná
búrka. Rodičovstvo je zrazu fuška. Ale pomoc je na ceste.
Táto praktická kniha o rodičovstve a výchove tínedžera v dnešnom
svete odkrýva vedu na pozadí dospievajúceho mozgu, prekladá
správanie tínedžera a ukáže vám, ako môžete v úlohe rodiča reago
vať na toto správanie rozumne – okamžite i z dlhodobého hľadiska.
Kniha ponúka viac ako 100 každodenných scenárov – od toho, ako
za sebou tínedžer drzo zatresne dvere svojej izby priamo pred va
ším nosom, až po to, ako zvládnuť obavy z online bezpečia, tlaku
rovesníkov, zo školských povinností i sexu.
Zistite, ako vytvoriť priateľské prostredia a ako komunikovať so se
baistotou. Len tak pomôžete svojmu tínedžerovi zvládnuť všetko,
čo ho v živote čaká.
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Rodičovstvo

Cena: 24,90 €
Vychádza: 13. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7686-4
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224 str.
Väzba: flexi
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Digitálnym médiám dnes venujeme viac času ako spánku. To, na
čo sme predtým používali rozum, za nás robia počítače, smartfó
ny, organizéry a navigácia. Ako nestratiť kontrolu? Skúsený terape
ut a lektor zozbieral vedecké dáta, poznatky z psychológie aj osob
né skúsenosti. V knihe ponúka jedinečné know-how aj konkrétne
nástroje na pochopenie a zvládnutie digitálnej závislosti. Nabíjač
ku nepotrebujete.
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Motivačná
literatúra
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OBKLOPTE SA
LEN TÝMI SPRÁVNYMI ĽUĎMI

PRÍRODA JE ZDROJ POKOJA
A SILY. TÚTO KNIHU BUDETE
MILOVAŤ!

Tobias Beck

Markus Torgeby,
Frida Torgeby

UPRACTE SI
VO VZŤAHOCH

POD ŠÍRYM NEBOM

Preložil Branislav Kočan

Preložila Simona Rehák Jánošková

V našom zosieťovanom svete zažívame
viac medziľudských vzťahov ako kedy
koľvek predtým. Ešte nikdy sme neboli
v kontakte s toľkými osobami naraz
a nikdy pre nás nebolo také ťažké na
vzájom sa na seba spoľahnúť. Žijeme
vo svete, ktorý túži po dokonalosti, a za
búdame, že vzťahy nie sú selfíčko vylep
šené filtrom. Práve naopak, neustále sa
menia, sú jedinečné a nikdy bezchybné.
A to je dobre.
Tobias Beck v knihe ponúka kľúč k udrža
niu tých najlepších medziľudských vzťa
hov. Najprv vás navedie, aby ste si upratali vzťah sami so sebou,
lebo ten sa vždy odzrkadľuje aj v ostatných. Až potom si môžete tie
podstatné vzťahy zveľadiť a ostatným dať raz a navždy zbohom.
Beck na príklade štyroch typov ľudí v zvieracej podobe – veľryby, žra
loka, delfína a sovy – vyvinul model, ktorý nadchol milióny priazniv
cov. Pomáha pochopiť, ako sa cítia a konajú ľudia okolo vás. Čo ich
motivuje? Z čoho majú strach? Prostredníctvom vtipných príbehov
lepšie pochopíte partnera, rodinu, priateľov, kolegov, ale aj seba.
Prečo by delfíny nemali vstupovať do manželstva so sovami? Čoho
sa musíte vyvarovať, aby vás žralok nezožral na večeru? Všetko sa
dozviete v tejto výnimočnej knihe.

Úžasný zdroj inšpirácie
pre skúsených dobro
druhov i nováčikov
v divočine
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Motivačná
literatúra
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232 str.
Väzba: viazaná
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Pred dvadsiatimi rokmi vynika
júci švédsky bežec Markus Tor
geby vymenil hektický mestský
životný štýl za pokojný prístre
šok v lese. Nakoniec tam sám
ako prst, v dokonalej harmónii
s prírodou, strávil štyri roky.
Dnes žije s manželkou Fridou
a tromi dcérami neďaleko
miesta, kde kedysi prežil iba na ovsených vločkách, vode z potoka
a lesných plodoch. Príroda je teraz ich obývačkou.
V knihe sa s nami delí o osobné zážitky, inšpiratívne píše o outdoo
rovom spôsobe života svojej rodiny a o tom, ako nájsť psychickú
rovnováhu a pokoj.
Nezabúda však ani na praktické rady. Ako sa najľahšie šplhá
na stromy? Ako si urobiť posteľ vonku? Prečo je sobia koža lepšia
ako syntetické podložky na spanie? Ako človek najefektívnejšie vy
suší mokré ponožky?
Keď človeka obklopuje nekonečný priestor, čosi sa stane. Získa novú
perspektívu.
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Životný štýl

Cena: 16,90 €
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OSUDY LEGENDÁRNYCH HRDINOV
V NÁDHERNOM SPRACOVANÍ

VYBERTE SI
TIE SPRÁVNE VYŠETRENIA

Eduard Petiška
Svetozár Košický

Kolektív

TELO
AKO SI STRÁŽIŤ
ZDRAVIE

GRÉCKI
HRDINOVIA
Prometeus
Herakles
Perseus

Preložila Martina Cabadová

Traja mýtickí hrdinovia, ktorí stelesňujú odvahu, statočnosť, hrdosť
a šľachetnosť. Prometeus priniesol ľuďom pokrok a pre ich dobro
vzdoroval bohom. Jeho utrpenie ukončil Herakles, najslávnejší zo
všetkých hrdinov. Aj v ňom ľudia videli ochrancu, symbol nádeje. Keď
heroicky splnil dvanásť úloh, aby sa vykúpil zo služby, bohovia ho pri
jali na Olymp a stal sa nesmrteľným. Perseus vynikal mimoriadnou
odvahou, nebál sa výziev, túžil poraziť zlo a zvíťaziť. Tešil sa priazni
bohov a dodnes žiari na oblohe ako súhvezdie. Autorom pútavo opí
sané charaktery umocnil olejomaľbou ilustrátor knihy a znamenito
ich stvárnil v duchu hodnôt, aké predstavujú. Čitateľom sa tak po
núka príležitosť naplno vnímať osudy a konanie legendárnych hrdi
nov, ako aj nemenné myšlienkové posolstvo gréckych bájí.

Kniha Telo – ako si strážiť zdravie je základná príručka k poznaniu
a udržiavaniu vášho zdravia. Venuje sa najčastejším zdravotným
testom a vyšetreniam. Tiež vás oboznámi s tým, ako každý test fun
guje, čo znamenajú jeho výsledky a čo robiť ďalej. Vysvetľuje, čo sa
vyšetruje, ako sa to vyšetruje a prečo.
Text bez odborných výrazov a použitá grafika vám ukážu, čo potre
bujete vedieť, aby ste pochopili výsledky vyšetrení.
Odborné poradenstvo vám ponúka jasné kroky, ktoré môžete pod
niknúť na zlepšenie vášho zdravia.
Kniha sa venuje: vyšetreniam krvi, testom na cholesterol, ultrazvuko
vým vyšetreniam, RTG snímkam hrudníka, meraniam pulzu a krvné
ho tlaku, testovaniu sily a odolnosti svalov, očným vyšetreniam, kon
trolám sluchu, stomatologickým prehliadkam a skríningu rakoviny,
cukrovky a príznakov demencie.
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Všetko,
čo potrebujete
vedieť
o zdravotných
testoch,
vyšetreniach
a výsledkoch

História
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Zdravie

Cena: 19,90 €
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ISBN: 978-80-551-7691-8
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192 str.
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BURINA AKO SUROVINA
NA ZJEDENIE? SKVELÝ NÁPAD!

VŠETKY ZÁHRADNÉ PRÁCE
PREHĽADNE

Susanne Hanschová

BURINA
NA ZJEDENIE

Preložila Elena Grohová

28 burín zo záhrady:
Do kompostu
alebo na tanier?

Napriek tomu, že ju nikto ne
sadil, nehanebne sa rozpína
v záhradách a oberá ich maji
teľov o čas i o nervy – burina.
Kniha pútavo predstavuje po
stupy, ako sa zbaviť tohto ne
zvaného hosťa, prípadne ako
ho zužitkovať v kuchyni. Elke Schwarzerová v dvadsiatich ôsmich
výstižných kapitolách opisuje a vysvetľuje, ako burinu pomocou
pletia a trikov elegantne dostať pod kontrolu. A keď sa nám už tie
to otravné rastlinky vtierajú do priazne, bola by škoda, keby ne
skončili na tanieri.
Vo vyše 50 receptoch s divými bylinkami od fašírok z pŕhľavy až
po arabský šalát tabbouleh z huľavníka s brusnicami nám Susa
nne Hanschová ukazuje, že divé rastliny môžu stáť aj za originál
nym a lahodným kulinárskym zážitkom. A ktovie, možno po niekto
rom z vlastnoručne pripravených jedál ani vy už nebudete na tieto
rastlinky hľadieť ako na burinu.
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Thomas Hess

Záhrada

RASTIE TO SAMO
alebo treba s tým niečo robiť?

Záhrada

Preložila Henrieta Hatalová

Cena: 11,90 €
Vychádza: 15. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7688-8
Formát: 170 × 235 mm,
128 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Úspešné a zároveň nenásilné záhradníčenie je otázkou správneho
načasovania. Robiť dôležité práce v správnom čase a vynechať
všetko nadbytočné, tak znie motto skúseného odborníka na záhra
dy, Thomasa Hessa. V kvetinovej, drevinovej, bylinkovej, ovocnej či
zeleninovej záhrade sa môžete ako záhradník začiatočník vynikajú
co postarať o svoje záhony a aj pri nenáročnej starostlivosti dosiah
nuť, aby všetko rástlo a prosperovalo. Príslušné návody sú sfor
mulované krátko aj výstižne a obmedzujú sa na to podstatné.
Takto presne viete, čo máte robiť.
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Cena: 12,90 €
Vychádza: 22. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7682-6
Formát: 1215 × 185 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

VYCHUTNAJTE SI NOVÉ VYDANIE
ZÁBAVNÝCH KRÍŽOVIEK!

POMÔŽTE SVOJIM DEŤOM
ZDOKONALIŤ ICH SCHOPNOSTI

ZÁBAVNÉ
KRÍŽOVKY 5

Eva Dienerová

KRÁTKE CVIČENIA
Z MATEMATIKY

Myšlienky slávnych –
Zábava – Užitočné rady

pre 4. ročník ZŠ

Publikácia ponúka žiakom
4. ročníka ZŠ možnosť pre
cvičiť si všetky typy mate
matických úloh, ktoré im
robia problémy.

Učebnice
Cena: 5,50 €
Vychádza: 15. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7411-2
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Eva Dienerová

PRAVOPISNÉ
CHYTÁKY
SLOVENČINA
115 obľúbených švédskych krížoviek pre aktívny oddych, zábavu i po
učenie. Tajničky ukrývajú duchaplné a poučné výroky slávnych osob
ností, ako aj množstvo praktických rád a humoru.

pre žiakov 2. ročníka ZŠ

Krížovky

Cena: 5,90 €
Vychádza: 27. 4. 2021
EAN: 8588002570247
Formát: 207 × 290 mm,
120 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Táto cvičebnica pomôže de
ťom ľahšie pochopiť a pre
cvičiť si gramatiku druhého
ročníka základnej školy.
Hravou formou poukazuje
na najčastejšie pravopisné
chyby a chytáky v sloven
skom jazyku.
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Učebnice
Cena: 3,90 €
Vychádza: 8. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7690-1
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

ODKIAĽ SI
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e-kniha

ZAČAŤ ZNOVA

Preložila Martina Šturcelová

Preložila Milina Svítková
Verše preložil Milan Richter

Odkiaľ si je kniha o tom, čo nazývam do
movom. Ten zo spomienok, ako aj ten vy
myslený. Je to kniha o jazyku, práci na
čierno, Štafete mládeže a o niekoľkých
letách. Rozpráva o lete, keď môj starý
otec pri tanci stúpal starej mame na
nohy až tak, že veľa nechýbalo a vôbec
som sa nemusel narodiť. Je o lete, keď
som sa takmer utopil. O lete, keď spolko
vá vláda Nemecka nezatvorila hranice
a to, čo nasledovalo potom, sa začalo
podobať letu, keď som sa cez mnoho
hraníc dostal do Nemecka ja.
Odkiaľ si je aj rozlúčka s mojou dementnou starou mamou. Zatiaľ
čo ja spomienky zbieram, ona tie svoje stráca. Odkiaľ si je smutný
príbeh, pretože pre mňa znamená niečo, čo už nemôžem mať.
V tejto knihe rozprávajú mŕtvi, hady aj draky a sestra mojej starej
mamy Zagorka vyráža do Sovietskeho zväzu, aby sa tam stala koz
monautkou.
Odkiaľ si môže byť napokon aj všetko ostatné: pltník, ktorý nevie plá
vať. Brzdár, ktorý takmer zamrzol. Marxistická učiteľka, ktorá zabud
la na Marxa. Bosniansky policajt, ktorý by sa veľmi rád dal podpla
tiť. Vojak Wehrmachtu, ktorý pred spaním pije mlieko. Základná
škola s troma žiakmi. Nacionalizmus. Juhoš. Tito. Eichendorff. Saša
Stanišić.

Mona Kasten

Spoločenský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 13. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7445-7
Formát: 125 × 200 mm
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé

Allie Harperová odchádza na vysokú
školu za vidinou nového začiatku. Vzdá
va sa snobského života a necháva minu
losť za sebou s vedomím, že už nikdy
neprehovorí s rodičmi. Pred začiatkom
semestra je však ťažké nájsť vhodný
podnájom. Dobré izby sú obsadené,
ponúk je žalostne málo. Chvíľu to vyzerá
na noc v aute, keď sa vyberie na posled
nú obhliadku. Byt je nádherný, ale má
jednu chybu. Volá sa Kaden White. Prí
ťažlivý chalan s ľahostajným prístupom
k životu by možno stál za hriech, ale to
arogantné a odmerané správanie! Prav
da, Allie nemá na výber, a tak sa nasťahuje. Kaden jej vo dverách
oznámi súbor pravidiel. Ak sa ich podnájomníčka nebude držať,
môže sa rovno zbaliť.
1. Neobťažuj ma svojimi babskými problémami.
2. Nekomentuj moje dámske návštevy.
3. NIKDY sa spolu nevyspíme.
Na prvý pohľad jednoduché. Veď kto by sa chcel zapliesť s takým ne
otesancom ako Kaden? No Allie postupne zisťuje, že v Kadenovi sa
skrýva oveľa viac, ako sa zdá, a na svoje správanie má vážny dôvod.
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TOP TITUL

Saša Stanišić

PRVÝ DIEL NOVEJ SÉRIE,
KTORÁ VÁS POHLTÍ
e-kniha

ČO SI PREDSTAVÍTE, KEĎ SA
POVIE SLOVO „DOMOV”?

Young
adult
Cena: 13,90 €
Vychádza: 27. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7448-8
Formát: 125 × 200 mm
376 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

HOLUBIA AGENTÚRA
POMÁHA A CHRÁNI

NOVÁ SÉRIA:
SLÁVNI BOJOVNÍCI

Andrew McDonald,
ilustroval
Ben Wood

Georgia Amson-Bradshaw,
ilustrovala
Takayo Akiyama

HOLUBIA
AGENTÚRA
LETÍ HNIEZDO
LETOM (3)

CHCEŠ BYŤ
AKO VIKING?

Preložila Marína Gálisová

Preložili Peter Slížik
a Michaela Hajduková

Poznáte Holubiu agentúru?
Je to jednotka neúnavných bojovníkov proti zločinu.
Ak sa vám zdá, že holuby sa občas správajú zvláštne, nemýlite sa.
Sledujú totiž rôzne záškodnícke živly, odvážne čelia nebezpečenstvu
a zločinci si ani nevrknú! Tentoraz holubí bojovníci zachránia ukrad
nuté hniezdo, pomôžu dievčatku – príšere bez dozoru – a nájdu Zobo
vi stratenú rodinu. Podarí sa im pri tom postaviť dokonalé hniezdo?
Dozviete sa v tretej časti bláznivej série s kriminálnou zápletkou.

20

EDIČNÝ PROGRAM APRIL 2021

Pre deti
od 8 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7344-3
Formát: 150 × 190 mm
224 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Kate, Angusa a Eddieho očaria obrázky smrtonosných sekier a na
blýskaných mečov vikinských bojovníkov, ktoré nájdu v knihách
z knižnice. Keď sa však vrátia v čase do roku 991, postupne odha
lia, čo všetko je potrebné na to, aby sa z nich stali Vikingovia.
Okrem toho, ako podnikať nájazdy, ako sa vyhnúť stroskotaniu či
ako vystrašiť nepriateľa tak, aby sa vzdal ešte pred začiatkom
boja, sa dozvedia aj to, ako recitovať neslušné básničky a dostať sa
do Valhaly.
Ak snívaš o tom, že sa staneš neľútostným severským bojovníkom,
táto vtipná a praktická príručka je presne pre teba.
Nenahraditeľná príručka pre všetkých, ktorých zaujíma život Vikin
gov, a mierne varovanie pre tých, ktorí sú dosť odvážni alebo stre
lení na to, aby sa nimi stali.
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Pre deti
od 8 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7632-1
Formát: 150 × 190 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ZNÁME DIELO SLÁVNEHO BIOLÓGA
S KRÁSNYMI ILUSTRÁCIAMI

ZVIERACÍ AGENTI ZASAHUJÚ!
E-MILKA A TI-BOT SÚ TU PRE VÁS!

Prerozprávala
a ilustrovala
Sabina Radeva

Riina a Sami Kaarla

ZVIERACÍ AGENTI 1
e-Milka & Ti-bot
Už letíme, zvieratká!

CHARLES
DARWIN
A JEHO TEÓRIA
O PÔVODE
DRUHOV

Preložila Jana Eliášová

Preložila Veronika Lašová

Od úchvatnej
premenlivosti
po boj o život, od
najmenších baktérií
po evolučný strom
života.
Po väčšinu histórie ľudia verili, že všetko na svete bolo vytvorené
naraz. Vedci však začali túto myšlienku spochybňovať, až v roku
1859 prírodovedec a biológ Charles Darwin napísal knihu O pôvode druhov, ktorá prevratne zmenila spôsob, akým bola dovtedy
chápaná evolúcia.
Toto najznámejšie Darwinovo dielo prerozprávala molekulárna
biologička a ilustrátorka Sabina Radeva a doplnila ho
nádhernými ilustráciami. Mladí čitatelia sa zrozu
miteľne a hravou formou oboznámia s evolučnou
teóriou, ktorá zmenila svet.

22

EDIČNÝ PROGRAM APRIL 2021

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 30. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7348-1
Formát: 280 × 220 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

E-Milka je šikovné dievča, ktoré miluje zvieratká minimálne tak ako
techniku a programovanie. Vždy rada pomáhala susedom so zvie
ratkami, no keď sa na ňu začali obracať ľudia zo širšieho okolia,
uvedomila si, že potrebuje asistenta. Zostrojila si lietajúceho robo
ta Ti-bota a spolu ako Zvierací agenti začali pomáhať aj voľne žijú
cim zvieratám.
Zvieracím agentom nuda veru nehrozí! Musia pomôcť vybrať rodi
ne správne psie plemeno, zistiť, prečo šteniatko od susedov bolí
bruško a Ti-bot sa dokonca premení na veveričku, aby zachránil
veveričie mláďatko. Zvládnu to všetko?
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 8. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7700-7
Formát: 148 × 210 mm,
112 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ZVLÁDNITE NOVÉ SITUÁCIE
S PREHĽADOM A HUMOROM

AKO TUKONI
ZACHRÁNILI STROM

Natalia Minge,
ilustrovala
Anna Łazowska

Oksana Bula

NATÁLKA BUDE
MAŤ BRAČEKA

Preložila Marija Guliásová

TUKONI
OBYVATELIA LESA

Preložil Alexander Horák

Kniha, ktorá dieťaťu pomôže zvládnuť novú situáciu a rodičom vy
svetlí, čoho sa obávajú ich ratolesti.
Natálka bude mať bračeka! Je celá natešená, ale trochu sa aj bojí,
lebo neveľmi chápe, čo sa deje. Vidí, že mamino bruško rastie, a po
máha jej chystať výbavičku, ale rozmýšľa aj na tým, ako narodenie
bračeka zmení jej život. Bude sa s ním musieť podeliť o hračky? Náj
du si na ňu rodičia čas?
Pútavé ilustrácie a načrtnuté témy
nabádajú k rozhovorom o novom
prírastku do rodiny.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 15. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7373-3
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Krásny obrázkový príbeh o čarovných bytostiach z lesa, ktoré učia
deti milovať a chrániť prírodu.
Nová knižka, ktorú vytvorila uznávaná ukrajinská ilustrátorka, nás
zoznámi s malým Tukonom Tuláčikom. Rád sa s batôžkom na chrb
te prechádza v lese a navštevuje svojich priateľov. Práve sa teší, že
si vypije dobrý čaj so svojím kamarátom stromom, keď v noci príde
búrka. Ach, kamarátovi sa niečo stalo. Tuláčik zvoláva čarovné les
né bytosti na pomoc: „Príďte všetci, prosím, veľmi vás potrebuje
me!“ Dokážu spoločne pomôcť stromu?
Toto literárno-umelecké vydanie je dôkazom, že niekedy aj málo
slov postačí na veľký príbeh.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 8. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7287-3
Formát: 195 × 260 mm,
44 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

OBJAVTE TAJOMNÝ
SVET V ČERNIČÍ!

NAUČTE DETI ZVLÁDAŤ EMÓCIE
POMOCOU HRAVÝCH BÁSNIČIEK

Jill Barklem

Veronika
Marcinčáková
Husárová,
ilustrovala
Edit Hajdu

ROZPRÁVKY
SPOD ČERNIČIA
Preložila Zdenka Buntová,
verše prebásnila
Zuzana Manínska

BETKA
A MOCNÝ
BRUMBULÁK
Moja
prvá kniha
o emóciách

Čarovný svet myších obyvateľov v černicovej húštine už celé de
saťročia rozveseľuje malých čitateľov. Príbehy dobrosrdečných,
starostlivých myšiek obleteli celý svet. Vyberte sa na prechádzku
k černičiu. Ktovie, možno keď sa lepšie prizriete, uvidíte v kríkoch
malé domčeky a v nich usilovné, usmiate myšky...
Rozprávky spod černičia vychádzajú v slovenčine prvýkrát. Kom
pletné vydanie obsahuje tieto rozprávky: Jarný príbeh, Letný prí
beh, Jesenný príbeh, Zimný príbeh, Tajné schodisko, Vysoké vrchy,
Morský príbeh a Poppine deťúrence.
JILL BARKLEMOVÚ, ilustrátorku a autorku kníh pre deti, odmalička priťahoval
svet prírody. Keď študovala na londýnskej Akadémii umení, trávila veľa času
cestovaním do školy a vtedy sa v jej predstavivosti zrodil imaginárny svet obý
vaný myškami, ktorý neskôr zvečnila v sérii čarovných Rozprávok spod černičia.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 16,90 €
Vychádza: 30. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7644-4
Formát: 189 × 246 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Zvládanie emócií je zložitý proces, ktorý, keď dieťa nemá zvládnutý
od malička, nesie sa to s ním až do dospelosti. Práve prostredníc
tvom jednoduchých a veselých básničiek sa dieťa učí ovládať svoj
hnev, strach či smútok, ale aj to ako správne prejaviť radosť a lásku.
Tieto hodnoty, ich správna identifikácia im po
môžu aj v ďalšom živote, nakoľko sa ich naučia
chápať a rozoznávať už v malom veku.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 14. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7145-6
Formát: 190 × 220 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ČÍM BUDEŠ, KEĎ VYRASTIEŠ?
JE TOĽKO ÚŽASNÝCH MOŽNOSTÍ!

BOL KRÁSNY DEŇ, NA OBLOHE ANI MRÁČIKA.
MYŠKA NAPIEKLA KOLÁČE
A POZVALA KAMARÁTOV.
HODOVALI, DOBRE SA ZABÁVALI,
KEĎ TU ZRAZU KVAP, KVAP!

Frances Stickley,
ilustrovala
Lucy Fleming

ČÍM BUDEM?

Preložila Marína Gálisová

Nádherná obrázková knižka plná veselých veršíkov o tom, čím všet
kým môžeš byť.
Každý deň môže byť krásny a zaujímavý.
Každý deň môžeš prežiť úžasné dobrodružstvá.
Budeš bádateľ, klaun, superhrdina alebo lekár?
Závisí to len a len od teba.

Zdeněk Miler

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7643-7
Formát: 220 × 280 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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KRTKO A POTOPA
Preložila Elena Slobodová

Pôvabné leporelo o krtkovi, ktorého
deti poznajú aj z obľúbeného tele
vízneho seriálu...

Edičný program vydavateľstva IKAR apríl 2021
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.

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 4,90 €
Vychádza: 30. 4. 2021
ISBN: 978-80-551-7781-6
Formát: 238 × 160 mm,
12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

