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B. B. ALSTON

David Gilman

ANGLIČAN

Preložila Marína Gálisová

Preložil Matúš Kyčina

TOP TITUL

BILLY SUMMERS
Billy Summers je nájomný vrah – ten
najlepší z najlepších. V práci sa riadi
jedinou zásadou, jeho cieľ musí byť na
ozaj zlý človek. Billy má toho dosť, je
pripravený skončiť a do smrti len oddy
chovať. Už vybaví len posledný džob.
Ako bývalý ostreľovač a vojnový vete
rán z Iraku s vyznamenaním dobre vie,
ako sa bez stopy vypariť. Tak čo by sa
mohlo pokaziť? Povedzme, že úplne
všetko...
STEPHEN KING je autorom vyše päťdesiatich
kníh a všetky sa stali svetovými bestsellermi.
K dielam, ktoré vyšli vo vydavateľstve IKAR,
patria Odpor, Cyntoryn zvieratiek, Outsider, Spiace krásavice v spoluautorstve
so synom Owenom, Koniec hliadky, Stratení nájdení, Revival, Pán Mercedes,
Doktor Spánok či Pod kupolou, podľa ktorého CBS nakrútila úspešný televízny
seriál. National Book Foundation ocenila Stephena Kinga v roku 2003 Medai
lou za prínos k americkej literatúre. Spisovateľ žije v Bangore v americkom štá
te Maine s manželkou, spisovateľkou Tabithou Kingovou.

Krimi

Cena: 17,90 €
Vychádza: 12. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8070-0
Formát: 125 × 200 mm,
552 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

2

EDIČNÝ PROGRAM APRÍL 2022

Pred šiestimi rokmi bojoval Dan Raglan
ako vojak francúzskej cudzineckej légie
v púšti na hranici Mali a Alžírska. Elitná
prepadová jednotka, ktorej velil, sa vply
vom protichodných informácií od kon
kurenčných spravodajských služieb do
stala pod ťažkú paľbu. Raglan utŕžil
vážne zranenie, a tým sa vojna preňho
skončila. No dozvuky bojov pocítil celý
svet. V Moskve zastrelí ruská mafia šty
roch kriminalistov, na predmestí západ
ného Londýna dôjde k úkladnej vražde
aj únosu a dlhoročná operácia spravo
dajskej služby MI6 je vážne ohrozená.
Len Raglan dokáže oslobodiť muža, ktorého tajomstvo by mohlo
zapríčiniť smrť mnohých. Pri plnení úlohy sa dostane do neslávne
známeho ruského trestaneckého tábora č. 74, nazývaného Biely
orol. Leží asi šesťsto kilometrov na sever od Jekaterinburgu v Sverd
lovskej oblasti Ruskej federácie. Svoj trest si v tomto mrazivom očis
tci, kde vládnu smrť a zákon pomsty, odpykávajú tí najhorší zločinci.
No Raglan neprišiel len splniť misiu, hľadá tiež únik pred následka
mi vlastných činov.
Ako však preniknúť do objektu s najprísnejšou ochranou uprostred
zamrznutej krajiny? A ako sa z neho potom dostať?
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TOP TITUL

Stephen King

e-kniha

KEĎ ZAČNEŠ MISIU,
Z KTOREJ NIET ÚNIKU...
e-kniha

VYCHUTNAJTE SI NOVINKU
OD MAJSTRA TRILEROV

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 5. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8231-5
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

AUTENTICKÝ PRÍBEH
BÝVALÉHO LÍDRA SEKTY

TOP TITUL

e-kniha

MRAZIVÝ
PRÍBEH KGB

Catherine Belton

PUTINOVI ĽUDIA
Preložil Peter Tkačenko

Zasahovanie do amerických volieb. Pod
porovanie extrémistickej politiky v Euró
pe. Vojna na Ukrajine. Putinovo Rusko
v uplynulých rokoch vynakladá veľké
úsilie, aby rozšírilo svoj vplyv a podko
palo západné inštitúcie. Ako k tomu
však došlo a kto to zosnoval?
Investigatívna novinárka a bývalá mos
kovská spravodajkyňa Catherine Belton
v Putinových ľuďoch odhaľuje dosiaľ ne
vypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých prísluš
níkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali
vlastnú krajinu. Belton sa ponára hlboko do vnútorných procesov
v Kremli a vďaka výpovediam kľúčových aktérov odhaľuje, ako Putin
nahradil svojvoľných oligarchov z jeľcinovských čias novou generá
ciou lojálnych oligarchov, ktorí ovládli ruské hospodárstvo, justíciu
a rozšírili vplyv Kremľa do Spojených štátov a do Európy.
Výsledkom je mrazivý pohľad na pomstu KGB – príbeh, ktorý sa za
čína kolapsom Sovietskeho zväzu, keď celé siete agentov dokázali
vyviezť zo štátnych podnikov na Západ miliardy dolárov a s nimi aj
svoj vplyv. Putin so spojencami svoje dielo dovŕšili, keď obnovili moc
Ruska, zmocnili sa hospodárstva, potlačili nezávislé hlasy a v zahra
ničí rozpútali tajné operácie.
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Politika

Dušan Štraus

SO SLONOM
NA PLECIACH
Tridsaťtriročný Viktor Perger, otec rodi
ny, umelec a učiteľ, sa rozhodne, že
vstúpi do sekty Sri Chinmoy Centrum.
Je toto rozhodnutie naozaj také nečaka
né, ako si okolie myslí? Alebo má jeho
konanie silné korene, ktoré siahajú až
do detstva?
Autentické svedectvo autora ponúka po
hľad za zatvorené dvere života v sekte.
No s deštruktívnou manipuláciou a so
slepou dôverou k autoritám, ktoré môžu
viesť až k strate seba samého, sa ne
stretnete iba tam. Paralelu možno nájsť
aj na miestach, kde by ste ju nečakali.
Ani najlepšia, najprepracovanejšia a dlhoročná manipulácia však
nedokáže umlčať a zlomiť túžbu človeka po osobnej slobode. Vik
tor Perger je toho dôkazom.
Autor nemá ambíciu poučovať ľudí, ako majú naložiť so životom.
Chce iba podať pravdivé svedectvo o sektárskych praktikách a po
môcť včas rozpoznať manipulátorov a ich deštruktívne techniky.

Cena: 29,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-7951-3
Formát: 145 × 227 mm,
560 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Skutočný
príbeh
Cena: 16,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8246-9
Formát: 125 × 200 mm,
512 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Preložila Miriam Ghaniová

Ten deň v roku 1901 bol na poľovačku
ako stvorený. Tragická nehoda počas
lovu však pripraví o život grófa Stain
tona a obyvateľom zámku Ashmore
spôsobí krušné chvíle. Zámok získa no
vého majiteľa, ktorým je grófov naj
starší syn Giles. Ten z vyhliadky na de
dičstvo nie je veľmi nadšený. Musí
obetovať svoj dovtedajší život, prácu
archeológa a vy
meniť horúci Egypt
za nenávidené, pochmúrne Anglicko.
A nielen to, veľmi skoro zistí, že okrem
titulu zdedil po otcovi aj značné dlhy.
Existuje len jediný spôsob, ako rodinu zachrániť pred bankrotom –
musí sa výhodne oženiť.
Kitty Bayfieldová, dcéra zámožného baroneta, je vo veku vhodnom
na vydaj. Spoločnosť jej robí dlhoročná priateľka Nina, ktorá ju
sprevádza aj pri uvedení do spoločnosti. Mladé ženy sú veľmi od
lišné. Zatiaľ čo Kitty je plachá a zakríknutá, Nina je výrečná a váš
nivá a veľmi rýchlo si získa Gilesovo srdce. Ten sa bude musieť roz
hodnúť – dá prednosť láske alebo manželstvu z povinnosti? Šťastie
sa zdá nedosiahnuteľné, no niekedy ho človek nájde na tých najne
čakanejších miestach.
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e-kniha

Kate Quinn

KÓD RUŽE

Historický
román
Cena: 15,90 €
Vychádza: 5. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8229-2
Formát: 125 × 200 mm,
512 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložili Tamara Chovanová
a Terézia Štubniaková

Je rok 1940 a Anglicko sa pripravuje
na boj proti nacistom. Za múrmi vidiec
keho sídla Bletchley Park vzniká krypto
grafické pracovisko, kde sa stretávajú
najgeniálnejšie mysle z celej krajiny,
aby rozlúštili nemecké vojnové kódy.
Na pomoc im prichádzajú tri veľmi roz
dielne ženy. Energická Osla túži svetu
dokázať, že je viac než len pekné
dievča z dobrej rodiny. Cieľavedomá
Mab pracuje s legendárnymi strojmi
na dešifrovanie kódov, a sama skrýva
mnohé tajomstvá. Beth je utiahnutá
a plachá, no Osla a Mab veľmi rýchlo zistia, že má výnimočné na
danie na lúštenie hádaniek. Práve ona dostane šancu stať sa jed
nou z mála ženských kryptoanalytičiek v Bletchley Park. Trojicu žien
spojí priateľstvo, ktoré však nevydrží pod tlakom vojny, osobných
strát a tajomstiev. Uplynie niekoľko rokov a v Británii vrcholia prípra
vy na svadbu kráľovnej Alžbety s princom Filipom. Beth je zavretá
v psychiatrickej liečebni, pretože sa vraj nervovo zrútila. Len ona
však pozná temné tajomstvo – v Bletchley pôsobil zradca, ktorý má
prsty aj v jej uväznení. Oslobodiť ju a chytiť skutočné
ho zločinca môže len s pomocou dávnych priateliek,
ktoré opäť spoja sily...
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TOP TITUL

TAJOMSTVÁ
ZÁMKU ASHMORE

TOP TITUL

Cynthia Harrod-Eagles

ROMÁN INŠPIROVANÝ
SKUTOČNÝMI UDALOSŤAMI
e-kniha

LÁSKA ALEBO ZÁCHRANA
RODINY PRED BANKROTOM?

Historický
román
Cena: 19,90 €
Vychádza: 12. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-7966-7
Formát: 145 × 227 mm,
600 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Scarlett Scott

ISKRA NÁDEJE

NEBEZPEČNÝ VOJVODA

Preložila Miriam Ghaniová

Preložila Jana Seichertová

Aimee prežíva vlastnú rozprávku. Má
dokonalého snúbenca, vysnívané šaty
a od svadby ju delí len pár dní. Sadne
do súkromného lietadla a nevie sa do
čkať príchodu na ranč v Brazílii, kde ju
už čaká milovaný snúbenec. Ibaže by
jej v tom niečo zabránilo...
Tristan, pilot lietadla, musí núdzovo pri
stáť v srdci amazonského pralesa, a keď
že civilizácia je ďaleko, ostáva im len dú
fať, že pomoc je na ceste. Ich nádej sa
však každým dňom vytráca a nahrádza
ju zúfalstvo. Hlad, choroby, jedovaté
zvieratá, to je len zlomok problémov,
ktorým musia čeliť, ak chcú prežiť. A hoci je Aimee snúbencovi odda
ná, s Tristanom ju spája čoraz silnejšie puto. V dažďovom pralese sa
skrýva všetko možné, ale človek sa v ňom neskryje sám pred sebou,
pred svojím strachom a ani pred láskou.

On je nebezpečný a bezohľadný
Agenta britskej koruny Griffina, vojvodu
zo Strathmoru, dočasne postavili mimo
služby. Je podozrivý zo zločinov, ktoré
nespáchal. Hoci sa zúfalo snaží očistiť
svoje meno, napokon aj tak skončí v do
mácom väzení, kde nájde prekvapivé
rozptýlenie.
Ona je sestra jeho úhlavného
nepriateľa
Lady Violet Westová sa chystá vydať
za najnudnejšieho muža v Anglicku.
Jedného dňa jej však doslova spadne
do lona bezočivý vojvoda zo Strathmo
ru. Naruší jednotvárnosť jej všedných dní a prebudí v nej túžbu po
dobrodružstve. Violetin brat je presvedčený, že Griffin je vinný, no
ona tomu odmieta uveriť.
Láska neprichádza do úvahy
Griffin nechce, aby sa Violet miešala do sporu, ale tá má svoju hlavu.
Medzi vojvodom so zlou povesťou a odhodlanou dámou tak vznikne
tajné spojenectvo. Snaha odhaliť pravdu sa mieša s nebezpečen
stvom, no väčšou hrozbou je možnosť, že sa do seba zaľúbia.

LAYLA HAGEN je autorkou súčasných ľúbostných románov, z ktorých mnohé sa
v rebríčku USA Today ocitli medzi bestsellermi. Do kníh sa zamilovala, keď mala
deväť rokov a jej láska k nim naďalej pretrváva. Iskra nádeje je samostatný ro
mán, k jeho napísaniu ju inšpiroval dokument o amazonskom pralese. V súčas
nosti žije v Rakúsku a zbožňuje dobrú kávu.
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Súčasná
romanca
Cena: 12,90 €
Vychádza: 5. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8250-6
Formát: 125 × 200 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

Layla Hagen

NOVÝ PRÍBEH OD OBĽÚBENEJ
AUTORKY HISTORICKÝ ROMANCÍ
e-kniha

POBYT UPROSTRED NIČOHO
DOKÁŽE ODHALIŤ VŠETKO

Historická
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8232-2
Formát: 125 × 200 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ZÁKLADNÁ PRÍRUČKA,
BEZ KTOREJ SA NEZAOBÍDETE
e-kniha

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS
VYKROČIŤ NOVÝM SMEROM?

Trish Doller

NA VLNÁCH

AKO PREŽIŤ ROKY
S TÍNEDŽEROM

Preložila Tamara Chovanová

Pre Annu bol Ben veľkou láskou. Chce
la s ním stráviť zvyšok života. List na
rozlúčku nečakala. Desať mesiacov po
jeho tragickom odchode sa musí roz
hodnúť, čo ďalej. Keď ju pripomienka
v mobile upozorní na spoločne pláno
vanú plavbu plachetnicou do Karibiku,
zaumieni si, že vypláva sama. Dúfa, že
sa jej týmto gestom podarí s Benom
rozlúčiť a vrátiť sa do života. Rýchlo si
však uvedomí, že bez pomoci cestu ne
zvládne. Plachtenie bolo odjakživa Be
novou vášňou. Osloví preto Keana, skú
seného námorníka, aby jej pomohol.
Podobne ako Anna aj Keane si svoju budúcnosť predstavoval inak,
osud mal však iné plány. Anna k nemu zakrátko pocíti náklonnosť,
ale zblíženie považuje vo svojom rozpoložení za neprípustné. Na
pokon, môže byť vôbec šťastná, keď prišla o milovaného človeka?
TRISH DOLLER je spisovateľka, cestovateľka a záchrankyňa psov, no nie ne
vyhnutne v tomto poradí. Napísala niekoľko románov pre mladých čitateľov,
Na vlnách je jej knižným debutom pre dospelých. Trish sa rada plaví, táborí
a vyhýba domácim prácam. Žije na juhozápadnej Floride s tvrdohlavým ovčiar
skym psom a s bývalým pirátom.
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Hedvig Montgomeryová

Preložila Svetlana Žuchová

Ženský
román
Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8228-5
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Mnohí rodičia majú pocit, ako
keby sa dieťa v puberte odvráti
lo od všetkého, čo si ako rodina
spolu vybudovali. Táto kniha
vám pomôže porozumieť tomu
to náročnému životnému obdo
biu a vyrovnať sa s tým, že sa
jedného dňa ocitnete pred zavre
tými dverami na detskej izbe. No
pokiaľ tínedžeri majú nájsť svoju
identitu, potrebujú si práve od
svojich najbližších vytvoriť určitý
odstup. Dieťa sa od vás musí
vzdialiť a samo vykročiť do šíreho sveta. Kniha sa okrem iného venuje
témam ako škola, rešpekt, šikana, sociálne siete, spánok a stres,
prebúdzajúca sa sexualita, telo, vzhľad a stravovanie, alkohol, drogy,
večierky. Presvedčí vás, aké dôležité je viesť nezáväzné rozhovory,
aj ponúkne návod, ako riešiť osobitné problémy. Rodina dodáva
dieťaťu pocit bezpečia a istoty, predstavuje preň bezpečné útočisko.
Puberta je však obdobím, keď tento základný tábor opúšťa. Musí vy
kročiť do sveta a vydať sa na cestu hľadania samého seba.
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Rodičovstvo

Cena: 16,90 €
Vychádza: 6. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8164-6
Formát: 150 × 210 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ZACHRÁŇME
NAŠU PLANÉTU!

Preložila Mariana Olšiaková

Ekológia

Cena: 15,90 €
Vychádza: 12. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8247-6
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

B. B. Alston

AMARI A NOČNÍ BRATIA

Preložila Zuzana Guldanová

Žijeme v trileri. Ešte nikdy sme neboli
vystavení toľkým potenciálnym rizikám
ako dnes. Počas pandémie sme upred
nostnili inú tému, no zmena klímy pre
nás stále ostáva najväčšou hrozbou
a nemožno ju zľahčovať. Je najvyšší
čas, aby sme sa vrátili k tomu, čo je na
ozaj dôležité.
Frank Schätzing prichádza s fundova
nými vedeckými poznatkami o klíme
a následkoch jej zmeny, pútavo, ducha
plne a vtipne načrtáva rôzne scenáre
našej budúcnosti. Nedíva sa na svet
cez ružové okuliare ani zbytočne nestraší, iba vyvodzuje presné, no
kruto pravdivé závery. Predstavuje nám plejádu protagonistov kli
matickej krízy – od politikov, podnikateľov, cez ekonómov, aktivistov
až po jej popieračov a zástancov konšpiračných teórií. Zároveň
ponúka vizionárske riešenia, ktoré sa zatiaľ zdajú vzdialené, no nie
sú nerealistické.

PRICHÁDZA SKVELÉ FANTASY
PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE!

Amari Petersová je dvanásťročné diev
ča, ktoré žije v chudobnej štvrti s ma
mou a so starším bratom Quintonom.
Bystrý a obľúbený chlapec sa však jed
ného dňa záhadne vyparí a Amari ne
chápe, prečo sa jeho zmiznutiu nevenuje
väčšia pozornosť. Prečo to neodvysielali
vo všetkých správach? A prečo ho polícia
automaticky podozrieva, že sa zaplietol
do niečoho nezákonného?
Amari neskôr objaví v bratovej skrini ti
kajúci kufrík s odkazom, že je určený len
jej. Quinton pred ňou očividne tajil ove
ľa viac, než si myslela. Nechal jej po
zvánku na letný výcvik v akomsi tajnom Úrade nadprirodzených vecí.
Amari netuší, o čo ide, ale je presvedčená, že práve tam sa dozvie
viac o bratovom zmiznutí. Musí si však zvyknúť na myšlienku, že ča
rodejníci či rôzne záhadné tvory naozaj existujú.
Amari počas výcviku súperí s najbohatšími deťmi v krajine, ktoré sa
už odmalička pohybujú v nadprirodzenom svete. Navyše úrad kaž
dému žiakovi zosilní jeho talent na nadprirodzenú schopnosť, aby
mu slúžila pri práci. Amarina schopnosť je však zakázaná. Akoby
už aj tak dosť nevytŕčala z davu… Popravde, ešte nikdy sa necítila
tak osamelo. Lenže ak sa vzdá a nezvládne tri skúšky, možno nikdy
nezistí, čo sa stalo jej bratovi.
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TOP TITUL

Frank Schätzing

e-kniha

PRESTAŇME SA DÍVAŤ NA SVET
CEZ RUŽOVÉ OKULIARE

Fantasy

Cena: 14,90 €
Vychádza: 5. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8227-8
408 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

MATEMATIKA
JEDNODUCHO A ĽAHKO

PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV
A VŠETKÝCH FANÚŠIKOV FYZIKY

Miroslava Labovská,
Ľudmila Moravčíková

SUPERJEDNODUCHÁ
FYZIKA

ZLOMKY
A PERCENTÁ

Podrobná
a prehľadná
študijná príručka
Pre 2. a 3.
stupeň škôl

Precvičovanie, postupy
a riešenia pre žiakov
2. stupňa ZŠ a 1. až 4.
ročníka osemročných
gymnázií
Publikácia Zlomky a percentá je
určená žiakom 6. až 9. ročníka
základnej školy a 1. až 4. ročníka
osemročných gymnázií. Precvi
čovanie úloh so zlomkami a per
centami im v bežnom živote po
môže ľahšie vyriešiť situácie pri
rozdeľovaní celkov či zlacňovaní
v obchodoch, a naučí ich aplikovať matematiku v praxi.
Knižka má dve kapitoly: Zlomky a Percentá. V podkapitolách žiaci
nájdu znázornenie zlomkov a percent, postupné operácie so zlomka
mi, výpočet percent (aj trojčlenkou) a výpočet úrokov. Každá kapitola
obsahuje niekoľko vzorovo vyriešených úloh s postupom výpočtu
a s rôznymi alternatívami riešenia. Riešené príklady sú zoradené
od najjednoduchších po zložitejšie. V záveroch kapitol sú neriešené
úlohy doplnené kľúčom správnych odpovedí na konci knihy.
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Preložil Peter Kelecsényi

Učebnice

Cena: 4,90 €
Vychádza: 14. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8252-0
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Táto podrobná, bohato
ilustrovaná príručka vás
presvedčí o tom, že fyzi
ka je dokonale zrozumi
teľná a netreba sa jej
obávať! Nájdete v nej
prehľadne zhrnuté celé
učivo druhého stupňa
základných škôl, aj učivo stredných škôl a gymnázií. A ako bonus vám
poskytne ďalšie súvislosti a širší pohľad. Superjednoduchá FYZIKA je
rozdelená do 15 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhr
nuté v časti Kľúčové fakty, čo je zvlášť užitočné pre opakovanie. Fyzi
kálne deje sú znázornené atraktívnymi ilustračnými, ľahko pochopi
teľnými schémami, a veľmi prehľadne sú tu vysvetlené aj jednotlivé
vedecké koncepcie. Toto všetko robí z knižky fantastickú pomôcku pri
práci v škole, pri riešení domácich úloh, aj pri príprave na testy.
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Učebnice

Cena: 24,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8233-9
Formát: 183 × 227 mm,
288 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

JEDEN DEŇ – JEDNO TELO – VYŠE
200 PRÍKLADOV VEDY V PRAXI

KOMPLEXNÝ PREHĽAD
VŠETKÉHO O LIEČBE CUKROVKY

Dr. Stuart
Farrimond

Rosemary Walker

VEDA SPÁNKU,
PRÁCE,
STRAVOVANIA,
ODPOČINKU,
LÁSKY,
CVIČENIA,
ŽIVOTA

Prevencia,
diagnostika,
liečba

DIABETES

Preložila Zora Ličková

Preložila Ivana Kociská

Preskúmajte vaše každo
denné zvyky z hľadiska ve
dy a preorganizujte si deň
tak, aby ste boli zdravší,
šťastnejší a produktívnej
ší. Veľa činností, ktoré po
važujeme za samozrejmé,
v skutočnosti podkopávajú naše zdravie. V tejto prevratnej knihe
veda vyvracia staré povery a Dr. Stuart Farrimond ponúka svoj ve
decký pohľad na bežný deň v našom živote. „Mám si čistiť zuby pred
raňajkami alebo po nich?“, „Ako sa vyhnúť poobednej únave?“, „Jem
zdravo, prečo si teda nedokážem ustrážiť svoju hmotnosť?“ Kniha
odpovedá na tieto a mnohé ďalšie otázky.
Dr. STUART FARRIMOND využíva najnovšie výskumy zo psychológie a tiež
z oblasti výživy, biológie a fyziky a odkrýva fakty na pozadí trendov. Na základe
skúseností poskytuje rady pre všetky oblasti každodenného života, aby ste do
kázali robiť lepšie rozhodnutia.
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Životný
štýl
Cena: 19,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8253-7
Formát: 170 × 217 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Diabetes: Prevencia,
diagnostika, liečba je
praktickým, plnofareb
ne ilustrovaným sprie
vodcom, určeným
nielen pre pacientov
s cukrovkou 1. alebo
2. typu a ich blízkych,
ale pre všetkých, ktorí
sa zaujímajú o zdravý
životný štýl a snažia sa
predchádzať civilizačným chorobám. Obsahuje množstvo jednodu
chých a zrozumiteľných vysvetlení o tom, čo je vlastne cukrovka,
prečo a ako vzniká a na aké príznaky si treba dávať pozor. Popisu
je, ako sa jednotlivé typy cukrovky od seba líšia, čo sa v organizme
deje a aké zmeny v ňom pri cukrovke nastávajú. V prehľadných
tabuľkách, diagramoch či grafoch nájde čitateľ jednoduché, jasné
a názorné postupy, ako monitorovať a kontrolovať glukózu v krvi.
Kniha poskytuje i ďalšie praktické rady: ako sa starať o deti s cuk
rovkou, výživové tipy a cvičenia, metódy na získanie emočnej pod
pory, čo robiť v prípade núdze, ako predchádzať komplikáciám,
ako sa správne motivovať a zostať pozitívne naladený.
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Medicína

Cena: 19,90 €
Vychádza: 12. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8149-3
Formát: 190 × 227 mm,
208 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

VARENIE BEZ
VÝHOVORIEK
Preložila Romana Švecová

Profesionálny kuchár
s originálnym zmyslom
pre humor, Joshua Weiss
man, vám svojou jedineč
nou knihou Varenie bez
výhovoriek odovzdá jed
noduché, ale pravdivé
posolstvo: Pripraviť skvelé
jedlo nejaký čas trvá.
Hoci väčšina z nás prefe
ruje jedlá, ktoré sú nená
ročné na prípravu a na
suroviny, Joshua sa modernému spôsobu varenia a stravovania stavia na odpor: „Mohli by
sme, prosím, prestať s prívalom jedál, ktoré sú hotové za 2,3 sekundy a ktoré potrebujú len 1 ingredienciu? Chápem... sme zaneprázdnení. Ale zamerajme sa na to, že dokonale pripravené hamburgery
nerastú na stromoch.“
Už dávno sme totiž zvyknutí na to, že mnohé z jedál si nepripravu
jeme sami, ale kupujeme, a presne tým sa okrádame o vzácne ku
linárske zážitky. Ak si chceme jedlo naozaj naplno vychutnať, mali
by sme si všetko pripravovať doma a nehľadať skratky.
Táto kniha vás bez akejkoľvek hanby, ľútosti či výhovoriek naučí,
ako na to. Nájdete v nej viac než 100 výborných receptov na poliev
ky, mäso, ryby, šaláty či dezerty, ale aj rôzne praktické skúsenosti
autora a jeho skvelé žartíky. Mnoho z receptov nájdete i na jeho
kanáli na YouTube.
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VYŠE 100 VÝBORNÝCH
SIRTFOODOVÝCH RECEPTOV

Aidan Goggins,
Glen Matten

e-kniha

Joshua Weissman

TOP TITUL

SPOZNAJTE TAJOMSTVÁ A TIPY
LEGENDÁRNEHO KUCHÁRA

SIRTFOOD DIÉTA
Kniha receptov
Preložila Dominika Balážová

Kuchárske
knihy
Cena: 24,90 €
Vychádza: 13. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8337-4
Formát: 203 × 254 mm,
264 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Sirtfood diéta, Kniha receptov ponú
ka viac ako 100 výborných hlavných
jedál, dezertov, ale aj polievok či dres
singov, na ktorých si môžete pochut
nať počas dodržiavania Sirtfood dié
ty. Recepty zahŕňajú aj potraviny ako
jahody, červené víno či čokoláda –
verili by ste, že schudnete vďaka svo
jim obľúbeným maškrtám? Obsahu
jú totiž vysoký podiel polyfenolov,
prírodných rastlinných látok, ktoré
v našich telách aktivujú sirtuíny. Prá
ve vďaka sirtuínom, ktoré sú prezývané aj ako gény chudnutia
a mladnutia a ktoré riadia proces spaľovania tukov, dosiahnete
svoju ideálnu váhu nielen zdravým spôsobom, ale zaradením tých
to potravín do jedálnička si ju udržíte natrvalo. Siahnite po recep
toch ku knihe Sirtfood diéta od autorov a renomovaných odborní
kov na výživu Aidana Gogginsa a Glena Mattena a vyskúšajte nový
prístup k zdravej strave. Okrem toho, že si pochutnáte na lahod
ných pokrmoch, nasledovaním Sirtfood diéty môžete očakávať:
• že schudnuté kilá budú z tukov – nie zo svalov,
• že budete mať viac energie a budete vyzerať
a cítiť sa lepšie,
• že sa vám radikálne zníži riziko chronických
ochorení,
• že bude mať dlhý a zdravý život.
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Zdravé
stravovanie
Cena: 12,90 €
Vychádza: 5. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8283-4
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

PRÍBEH O HĽADANÍ TOHO
„SVOJHO” MIESTA NA ŽIVOT

Nina Burton

Paolo Cognetti

DOM ŽIVOTA

VLČIE ŠŤASTIE

Preložila Jana Obertová

Preložil František Hruška

Autorka, Nina Burton, sa ocitá na no
vom mieste, v chalupe, ktorú sa roz
hodla kúpiť po maminej smrti a svoj byt
vymenila za letné bývanie a zároveň ti
ché miesto na písanie o prírode. Stará
osamelá chalupa načúvajúca zvukom
prírody je plná života, do ktorého po
stupne preniká i ona sama a zamýšľa
sa nad správaním a súvislosťami živo
číšnej a rastlinnej ríše – od drobného
mravčeka po mohutné stromy na po
zemku.
S nákazlivou zvedavosťou podporenou
bohatými vedomosťami z biológie sle
duje rôzne formy a prejavy existencie. Veveričky a vtáky, mravce
a včely, líšky a jazvece, ryby a rastliny – spoločne nám odhaľujú
tajomstvo, ktorým je sám život. Ako poetka a esejistka spája lite
ratúru a prírodné vedy, aby nám predstavila svet z nových uhlov
pohľadu. V knihe esejí Dom života nám približuje nepredstaviteľnú
dômyselnosť a rozmanitosť biológie. Eseje zároveň spája so zaují
mavými príbehmi zo života svojej rodiny. Je to pútavé čítanie, neza
hltené iba faktami, ale príhodami so živými stvoreniami, ktoré sú
pre nás vzdialené, no zároveň veľmi blízke. A najmä, hodné nášho
bližšieho porozumenia.

Štyridsiatnikovi Faustovi sa rozpad
ne dlhoročný vzťah, a tak sa vracia
do hôr, ktoré mu prirástli k srdcu už
v detstve. Dávno pred ním ušla z Mi
lána do malého alpského strediska
aj Babette a navrhne mu prácu ku
chára vo svojej reštaurácii. Práve
tam ho zaujme čašníčka Silvie. Mla
dá žena ešte nevie, či je Fontana
Fredda len útočiskom na jednu zimu,
alebo miestom na život. Fausto spo
zná aj Santorsa, chlapa, ktorý o ho
rách veľa vie a ako všetci tamojší
muži aj veľa pije. Bývalý poľovník si
rýchlo obľúbi nového návštevníka, lebo dokáže bez slova kráčať
ako pravý horal. Fausto celé dni varí pre vodičov ratrakov, upravu
júcich lyžiarske zjazdovky, v lete zas pre drevorubačov, ktorí na
pĺňajú lesy vôňou narezaných kmeňov. Znovu objavuje malé rados
ti, telesné túžby aj odpustenie. Fausto nevie, či existuje miesto
na šťastný život, ale tuší, že je presne tam, kde má byť.
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Fauna
a flóra
Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8062-5
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

e-kniha

O PRÍRODE, KTORÁ HOVORÍ
MNOHÝMI JAZYKMI

Spoločenský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8323-7
Formát: 125 × 200 mm,
184 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé
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Erin Wattová

KEĎ JE TO NAOZAJ

PETRONELA
JABĹČKOVÁ 5:
Kniha čarov a špehúň

Preložila Denisa Jahičová

Za bežných okolností by sa cesty Oak
leyho a Vaughn nikdy neskrížili. Oakley
nie je obyčajný smrteľník. Tento slávny
popový spevák sa môže pochváliť ce
nami Grammy, miliónmi fanúšičiek
a povesťou šarmantného rebela. Pro
blémovej hviezde sa však časom začne
rozpadať rodinný život, s jeho hudob
nou kariérou to ide dolu kopcom a bul
várne plátky si len mädlia ruky pri jeho
škandalóznych výčinoch. Oakley potre
buje svetu ukázať, že konečne dospel.
Nuž a kto by mu s tým pomohol lepšie
ako Vaugh, čašníčka na čiastočný úvä
zok, ktorá musí prispievať do rodinného rozpočtu, aby sa uživili?
Vaughn prijme ponuku, aby predstierala, že je Oakleyho frajerka,
a pokúsi sa zmeniť jeho imidž výtržníka na seriózneho hudobníka.
Pre peniaze, za ktoré si jej bratia môžu dovoliť štúdium na vysokej
škole, pretrpí aj divoké hollywoodske večierky, aj fiktívne správy
na sociálnych sieťach. Skrátka, obetuje sa pre dobro veci. Lenže
časom začne klamať aj seba...
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Sabine Städingová

e-kniha

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ
PETRONELY JABĹČKOVEJ
e-kniha

KEĎ SA Z PREDSTIERANEJ
LÁSKY STANE SKUTOČNÁ

Preložila Eva Budjačová

Young
adult

Petronela Jabĺčková je čarodejnica.
No nie obyčajná! Má na starosti
jablone, a ako sa v takomto prípa
de sluší a patrí, býva v jablku.
Jeseň je vhodný čas na všakovaké
ručné práce. Aj v Petronelinom jabl
kovom domci je rušno. Dvojčatá,
roháč Lucius aj jablkoví škriatkovia
sa pustia do vyrezávania tekvíc. No
na druhý deň akoby sa po Uhorká
čovi a jeho druhoch zľahla zem. Čo
sa im prihodilo?
Vďaka Oliverovi a jeho detektívnym pomôckam a schopnostiam
kamaráti rýchlo zistia, že jablkových škriatkov niekto uniesol. Ako
dobre, že sa do hľadania zapojí aj psík Hafi, ktorý je v mlyne
na prázdninách. Jeho dobrý nos privedie malú čarodejnicu a jej
kamarátov rýchlo na správnu stopu. Hlboko v lese za Petronelinou
záhradou...

Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8243-8
Formát: 125 × 200 mm,
408 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Pre deti
od 8 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8213-1
Formát: 145 × 215 mm,
184 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Catherine Barr,
Jenni Desmond

BEŠTIA A BETHANY 1

ŠTRNÁSŤ VLKOV

Preložila Oľga Kralovičová

Preložil Marcel Uhrín

Ebenezer Tweezer je na svojich 511 rokov veľmi pekný a mlado vy
zerajúci muž. Aby mohol viesť úžasný život, urobil hrozné veci.
V podkroví svojho honosného sídla skrýva beštiu. Kŕmi ju všetkým
možným, čo si len zažiada, a beštia mu za to dá všetko, po čom
zatúži, vrátane čarovného elixíru, ktorý ho udržiava mladým
a krásnym. Lenže beštia je čoraz chamtivejšia. Už ju omrzelo jesť
zaprášené sochy či cirkusové opice. Dostala chuť na chutnučké
dieťatko. To je už priveľa aj na Ebenezera. Čo sa stane, ak beštiu
nenakŕmi? Zostarne a zomrie? Keď natrafí na drzú sirotu Bethany,
zdá sa, že jeho dokonalý život bude pokračovať. Bethany je však
nesmierne očarujúca...
Inteligentný, vtipný a originálny príbeh o priateľstve a o tom, aké
dôležité je postaviť sa tyranom.

Pred takmer sto rokmi vlky zmizli z Yellowstonského národného
parku a celý ekosystém sa zrazu začal rúcať. Jelene vapiti zaplnili
údolia. Zelené plochy boli ustavične spásané. Medvede hladovali.
Vtáky odleteli...
Toto je skutočný príbeh o návrate vlkov do divočiny a o zmene, ktorá
sa udiala po ich príchode. Pútavé rozprávanie Catherine Barrovej
a prekrásne ilustrácie Jenni Desmondovej nám priblížia význam kaž
dého živočíšneho druhu ako nenahraditeľnej súčasti našej planéty.
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Pre deti
od 8 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8182-0
Formát: 129 × 198 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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TOP TITUL

Jack Meggitt-Phillips,
ilustrovala Isabelle Follath

PO STOPÁCH VLKOV, KTORÉ
NAPOKON NAŠLI SVOJ DOMOV
e-kniha

ZÁBAVNÝ A TAK AKURÁT
STRAŠIDELNÝ PRÍBEH

Pre deti
od 7 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8087-8
Formát: 238 × 305 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

ZAZNAMENAJ SVOJE VÍŤAZSTVÁ
A NAJLEPŠIE HERNÉ MOMENTY!

OBJAV SVOJ ŠTÝL V TAJNOM
ZÁPISNÍKU O MÓDE!

MÔJ PRÍSNE
TAJNÝ ZÁPISNÍK
#HRY

MÔJ TAJNÝ
ZÁPISNÍK
MÓDA

Preložila Lenka Sobolíková

Preložila Lenka Sobolíková

Máš veľa skvelých zážitkov z hier, neopakovateľných ťahov, únikov
a závratne vysokých skóre? Si v skutočnosti tichý a nenápadný
hráč, alebo si aktívny na každom hráčskom fóre a vedia o tebe
všetci? V tomto zápisníku môžeš byť tým najlepším hráčom spo
medzi všetkých a ísť si za svojím cieľom. Nájdeš tu rôzne otázky,
kvízy či miesto na zaznamenanie svojich najlepších herných mo
mentov. Môžeš navrhovať postavy, vymýšľať hry a rozvíjať vlastnú
kreativitu. Najlepšie na tom všetkom je, že v ňom môžeš zachytiť
každodennú zábavu pri hraní a vtipné momenty s kamošmi, ku
ktorým sa môžeš kedykoľvek vrátiť.
Pomocou neviditeľného atramentu na druhom konci obojstranné
ho pera si zapíš špeciálne hráčske tajomstvá, ktoré budú viditeľné
len pod UV svetlom.

Tento supertajný zápisník ti poslúži pri objavovaní tvojho unikátne
ho štýlu a osobnosti – či už je bizarný, bláznivý alebo úplne divoký!
Podľa nálady si v tajnom módnom žurnále môžeš zaznamenať krea
tívne nápady či nové módne výstrelky, nech sú akékoľvek. Aj prísne
tajné! Nájdeš tu stránky s otázkami, kvízy, aktivity spojené s mó
dou a rôzne inšpiratívne nápady a tipy na ďalšiu tvorbu.
Pomocou neviditeľného atramentu na druhom konci obojstranné
ho pera si zapíš extra špeciálne tajomstvá, ktoré budú viditeľné len
pod UV svetlom.
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 30. 4. 2022
EAN: 8588002570285
Formát: 150 × 191 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
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NA ELU ČAKAJÚ
ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ

SPOZNAJTE SAMKOVU
RODINU A PRIATEĽOV!

Jessica Ennis-Hill,
Elen Caldecott,
ilustrovala Erica-Jane Waters

Barbara Supeł,
ilustrovala
Agata Łuksza

ELIN ČAROVNÝ
NÁRAMOK 6:
Ohrozený fénix

SAMKO 1:
Samko a jeho
nový psík

Preložila Marína Gálisová

Preložila Silvia Kaščáková

Spoznajte malého
Samka a prežite s ním
dôležité udalosti
v živote predškoláka.

Šiesta kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej medaily
Jessicy Ennisovej-Hillovej.
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok a vďaka nemu by ste
vedeli lietať?
Keď Ela s kamarátmi objavia vysoko nad mestom čarovného vtáka
fénixa, čaká ich vzrušujúca záchrana tohto mýtického operenca!
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Je skvelé mať psíka! No
prečo toľko spí? A prečo
mu všetci hovoria kríže
nec, keď v skutočnosti sa
volá Pirát?
Tieto otázky si kladie Samko, ktorý si s rodičmi a mladšou sestrou
Jankou doniesol z útulku malého psíka s hnedou škvrnou na oku.
Pes však nie je len skvelá zábava, ale aj veľká zodpovednosť. Doká
žu sa deti postarať o nezbedné šteniatko?
Bohato ilustrovaná séria pre deti zobrazuje typické aj netypické det
ské zážitky. Malému čitateľovi pomôže zoznámiť sa so všetkým no
vým a neznámym. Každé dieťa tu nájde situácie, ktoré samo zažilo,
a spolu so Samkom sa stretne s emóciami, ktoré samo pociťuje.
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OBJAV NOVÉ PRÍBEHY
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY

V EDÍCII VYŠLO

Aniela
Cholewińská-Szkoliková,
ilustrovala
Agnieszka
Filipowská

MIŠKA
A JEJ MALÍ
PACIENTI 12:
Prázdniny pre rieke
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa
so sympatickou
Miškou, ktorá má
v korune košatej lipy
veterinárnu kliniku.
Miška ide s ockom cez prázdniny stanovať. Zakotvia pri rieke.
Dievčatko je nadšené z krásnej prírody a páči sa mu aj nocovanie
pod holým nebom. Zakrátko spozná obyvateľov v okolí rieky: žabu,
rodinu trsteniarikov a vrtkú vydru. Keď sa zvieratá ocitnú v problé
moch, Miška a Popík urobia ako zvyčajne všetko pre to, aby im po
mohli. Podarí sa im to? Dozvieš sa v nových príbehoch z Lipovej
kliniky.
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Viac na kniznykompas.sk

PODCAST O KNIHÁCH A ČÍTANÍ

Tipy na knižné novinky a rozhovory zo zákulisia kníh.
Top rebríčky predajnosti. Zaujímavosti a pikošky. Súťaže.
Pravidelný podcast z dielne najväčšieho vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Knižný podcast nájdete na všetkých platformách.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Edičný program vydavateľstva IKAR apríl 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.

