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História

Heather Dune Macadam

999
Neobyčajné ženy z prvého 
židovského transportu zo 
Slovenska do Osvienčimu

Dvadsiateho piateho marca 1942 tak
mer tisíc mladých nevydatých židov
ských žien a dievčat nastúpilo v Popra
de do vlaku. Oblečené v najlepších 
šatách dôverčivo zakývali na rozlúčku 
svojim rodičom a vo vidine dobrodruž
stva odišli do sveta. Prihlásili sa na „prá
cu“, lebo verili, že si odkrútia pár mesia
cov v nejakej továrni a vrátia sa domov. Realita však bola celkom iná 
– poslali ich rovno do Osvienčimu, kde ich nútili otročiť. Vláda Slo
venského štátu zaplatila Nemcom 500 ríšskych mariek za každého 
takto „vysídleného“ Žida alebo Židovku. Z 999 deportovaných žien 
a dievčat z prvého transportu prežilo len niekoľko.
O prvom oficiálnom židovskom transporte do Osvienčimu sa vie 
len málo, ale tieto skutočnosti sú ešte aj dnes veľmi dôležité. V do
bytčiakoch sa netlačili partizáni ani vojnoví zajatci, muži v ňom 
totiž vôbec neboli. Len necelá tisícka mladých dievčat a žien, ktoré 
slovenské vládne orgány poslali na takmer istú smrť. Bezmocné 
a bezvýznamné neboli len pre svoj židovský pôvod, ale aj preto, že 
to boli ženy.

ODIŠLI  
A UŽ SA NEVRÁTILI
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Biografia

Steve Murphy a Javier F. Peña

LOV NA PABLA ESCOBARA
Ako sme stíhali 
najhľadanejšieho zločinca 
na svete

Neslávne známy medellínsky kartel pa
šoval v osemdesiatych a deväťdesia
tych rokoch do USA a Európy tony ko
kaínu. Na jeho čele stál legendárny 
narkobarón Pablo Escobar. Z Kolumbie 
sa stala vojnová zóna, nájomní vraho
via sicariovia nemilosrdne likvidovali 
konkurenciu, ale aj policajtov a nevin
ných obyvateľov, všetko pre jediný cieľ 
– udržať Pabla Escobara na čele jednej 
z najmocnejších zločineckých organi
zácií všetkých čias. Escobar zarábal 
miliardy dolárov, kupoval si politikov a štylizoval sa do úlohy hrdi
nu zbedačeného ľudu. Dlhé roky bol priam nedotknuteľný. Steve 
Murphy a Javier F. Peña boli agenti pridelení ku kolumbijskoame
rickému pátraciemu oddielu Bloque de Búsqueda, ktorý mal 
za úlohu skoncovať s Escobarovou hrôzovládou. Príbeh dvoch od
hodlaných agentov medzitým spoznal celý svet prostredníctvom 
seriálu spoločnosti NETFLIX Narcos. Prvýkrát však prehovorili 
osobne a v tejto knihe predstavia svoj skutočný príbeh o tom, ako 
sa podieľali na stíhaní najhľadanejšieho zločinca na svete.
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NAJZNÁMEJŠÍ  
NARKOBARÓN NA SVETE
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Erotická 
romanca

Vi Keelandová

NEMALI BY SME

Bennett Fox mi do života vstúpil v jedno 
nepríjemné pondelkové ráno. Meškala 
som v prvý deň do práce – do novej 
práce, o ktorú som mala teraz pre ne
čakanú fúziu bojovať. Na upevnení svo
jej pozície vo firme som pritom drela 
osem rokov. Kým som si sťahovala veci 
do nových priestorov, za stieračom 
som si našla pokutu za parkovanie. Do
stali ju všetky autá na ulici okrem toho 
predo mnou – šlo o rovnaké audi, ako 
mám ja. Naštvalo ma to, preto som sa 
rozhodla, že mu svoju pokutu podaru
jem. Dúfala som, že ju majiteľ zaplatí 
a nič si nevšimne. Nanešťastie som mu 
pritom zlomila stierač. Uznajte, mohlo to byť horšie? Vo výťahu som 
potom stretla neskutočne príťažlivého chlapa. To mi trochu zlepšilo 
náladu. Poznáte to – motýliky v bruchu, zrýchlený dych, napätie. Až 
kým som nevkročila do kancelárie a nespoznala v chlapovi z výťa
hu svojho konkurenta a úhlavného nepriateľa, ktorý navyše vlastní 
audi s mojou pokutou...
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ŠTEKLIVÉ BALANSOVANIE  
NAD PRIEPASŤOU LÁSKY

4 EDIČNÝ PROGRAM APRÍL 2020

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 4. 2020
ISBN: 978-80-551-7272-9
Formát: 145 × 227 mm,
296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Autobiografia

Demi Moore

MOJA SPOVEĎ

Demi Moore je už desaťročia syno
nymom slova celebrita. Otvorene však 
priznáva, že roky unikala pred minulos
ťou, pred neistotou a pochybnosťami, 
ktoré poznačili jej detstvo. V zlomo
vých chvíľach svojej cesty k sláve zápa
sila so závislosťou, s problémami s vní
maním vlastného tela aj s traumami 
z detstva. Jej kariéra stúpala závrat
nou rýchlosťou, no obraz, ktorý si 
o Demi vytvorila verejnosť, bol neraz 
nepriaznivý. Aj preto ju napriek úspechom prenasledovali pochyb
nosti, či patrí do Hollywoodu, či je dobrou herečkou a či sa osvedčila 
v úlohe matky. Jej pamäti, úprimné a hĺbavé, podávajú svedectvo 
o zápase s nepriazňou osudu, ale aj o neuveriteľnej húževnatosti. 
Demi odhrnula záves, o svojej kariére i osobnom živote hovorí cel
kom otvorene. Úprimná spoveď odhaľuje herečkinu cestu k sláve, no 
aj jej spletitý osobný osud.

NEĽAHKÁ CESTA  
K SLÁVE
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Historická 
romanca

Johanna Lindseyová

SLADKÉ VÁBENIE

William Blackburn, gróf z Ketterhamu, 
sa pre nešťastný duel musel zmieriť so 
životom v škótskom vyhnanstve s dcérou 
Vanessou. Keď tá dospeje, núti ju vrátiť 
sa k matke a predstaviť sa v londýnskej 
spoločnosti. Vanessa bola vychovaná 
slobodne a je pre ňu ťažké, aby sa od
razu zmenila na spôsobnú mladú dá
mu. Napokon súhlasí len preto, aby 
 otcovi umožnila návrat z vyhnanstva. 
Netuší však, akú cenu za to bude mu
sieť zaplatiť.
Lord Montgomery Townsend ustavične 
žije v nebezpečenstve, lebo kryje neko
nečné škandály princa regenta. V Lon
dýne je ich už toľko, že musí odísť na vidiek a ukryť sa v dome kon
tesy z Ketterhamu. Tam sa Vanessa po rokoch stretáva s matkou. 
Zanedlho kvôli otcovi prekvapivo súhlasí s matkiným plánom vydať 
ju za arogantného mládenca zo vznešenej rodiny. Mladý muž však 
o ňu nejaví záujem a Montgomery jej radí, ako si ho získať. Čosko
ro si však uvedomí, že Vanessa preňho predstavuje priveľké poku
šenie. Nemal by sa s ňou radšej oženiť on sám?
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NÁJDU SILU  
ODOLAŤ POKUŠENIU?
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Cvičebnica

Križovky

ZÁBAVNÉ KRÍŽOVKY
Rady | Vtipy | Murphyho zákony

115 krížoviek

Kniha obľúbených švédskych krížoviek vám ponú
ka zábavu i poučenie. V tajničkách nájdete nielen 
užitočné rady do domácnosti, ale aj vtipy pre celú 
rodinu a nestarnúce Murphyho zákony.

Samo Marec, Lucia Čermáková

SLOVENSKO
ČO TI V ŠKOLE NEPOVEDIA
Pracovný zošit pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Ak sa ti páčila kniha Slovensko – Čo ti v škole ne-
povedia, tento pracovný zošit sa ti bude páčiť 
ešte viac. Užiješ si s ním totiž kopec zábavy 
a overíš si vedomosti, ktoré ti kniha priniesla. Tak 
smelo do toho!



ZVLÁDNITE PANDÉMIU  
S ROZVAHOU A BEZ STRACHU

VŠETKO O SVETE NEVIDITEĽNÝCH 
NEPRIATEĽOV – VÍRUSOV
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Zdravie Zdravie

Tess Penningtonová

AKO ČELIŤ  
KORONAVÍRUSU

Ochráňme svoj domov, 
školu, pracovisko  
a spoločnosť pred  
smrtiacou pandémiou

Epidémiu by sme mohli definovať ako lokálne prepuknutie choroby 
zasahujúcej veľký počet ľudí. Ak sa však rýchlo šíri a nedá sa tak 
ľahko zastaviť, môže prerásť až do pandémie. S pandémiou, ktorá 
zachvátila svet, osobné skúsenosti nemáme. Neznáme úplne pri
rodzene vzbudzuje obavy, strach aj stres. Tie môžu byť omnoho 
menšie a zvládnuteľné, keď sa na pandémiu a to, čo všetko môže 
v našom živote zasiahnuť, pripravíme. Autorka vychádza z domá
cich reálií, jej odporúčania a návrhy sa týkajú všetkých aspektov 
života a sú ľahko prispôsobiteľné v každej krajine.
Kniha, ktorú držíte v rukách, nie je iba o koronavíruse, nájdete v nej 
aj iné pandémie z dejín ľudstva, aby sme sa z nich mohli nielen po
učiť, ale sa aj lepšie pripraviť na to, čo príde po nich.

Carl Zimmer

PLANÉTA VÍRUSOV

Fakty a strhujúce 
súvislosti zo sveta 
virológie

Boli tu pred nami, sú tu s nami a budú tu, aj keď my nebudeme... 
vírusy. Slovo, ktorého význam sa definitívne ustálil až s vedeckým 
napredovaním modernej doby, označujúci látku, o ktorej existencii 
sa vedelo už v dávnej histórii bez toho, že by ju niekto videl. Jej zni
čujúce dôsledky nikto nebral na ľahkú váhu, ale tohto nepriateľa 
umožnilo zazrieť až objavenie a skonštruovanie elektrónového mi
kroskopu. A odvtedy sú vírusy neutíchajúcim zdrojom tých najne
očakávanejších prekvapení. Aj pre vedcov.
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Young  
Adult

TRAGÉDIA A ZRADA – PRED 
ROYALOVCAMI NEUNIKNETE...

Erin Wattová

ROZSYPANÉ KRÁĽOVSTVO

Od chvíle, ako Hartley Wrightová stretla 
Eastona Royala, sa jej život celkom zme
nil. Mnohým leží v žalúdku a dávajú jej 
to pocítiť. Pri vážnej nehode stratí pa
mäť, čo neprajníci s radosťou využijú. 
Podsúvajú Hartley klamstvá a ona nemá 
šancu rozpoznať to. Nikomu nemôže 
 veriť, ani tomu modrookému bohatému 
chalanovi, ktorý jej sľubuje, že všetko 
bude dobré. Pamäť jej neslúži, zato in
štinkt našepkáva, aby dala od Eastona 
ruky preč. Už len jeho priezvisko vyvolá
va v ľuďoch vášne. Easton chce, aby si 
spomenula. Hartley si myslí, že bude lep
šie nadobro zabudnúť. 
Tragédia. Zrada. Dôvera. Hartley sa musí postaviť zočivoči realite 
– pred Royalovcami sa nedá ujsť. Buď podľa ich pravidiel žijete, 
alebo zomriete.
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Motivačná 
literatúra

Kamal Ravikant

MILUJ SÁM SEBA,  
AKOBY TI ŠLO O ŽIVOT

Knihu Miluj sám seba, akoby ti šlo 
o život autor takmer nevydal. Bál sa, 
že bude ľuďom na smiech. Kedysi sa 
ako výkonný riaditeľ firmy, ktorá skra
chovala, zrútil a dnes prichádza 
s tým, ako ho zachránila láska k sebe 
samému. Strach prekonal, pretože 
dôležitosť posolstva bola silnejšia. 
O svoju pravdu sa teraz delí s celým 
svetom. Kniha, ktorú držíte v rukách, 
získala veľkú popularitu a mnohým ľuďom zachránila život. Doká
žete si predstaviť, že by ste sa naučili skutočne milovať samých 
seba? Zámerom autora je pomôcť ľuďom k odhodlanosti milovať 
samých seba a k vedomiu, ako to dosiahnuť a udržiavať. Vytvoril 
jednoduchú zostavu mentálnych cvičení pre vybudovanie láskavé
ho vzťahu samého k sebe, ktorú v tejto knihe ponúka všetkým. Kľúč 
k jeho pravde je otázka: Čo by ste robili, keby ste skutočne, úprim
ne a hlboko milovali samých seba?
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Petra Gmucová
iIlustrovala Katarína Hutníková

AFRIKA Z KUFRÍKA

Prenosný kufrík s rozkladacím veršovaným leporelom je vymyslený 
ako spoločné čítanie najmenších s rodičmi. Vychádza z poznania, 
že malé deti obľubujú príbehy o zvieratách a rady sa učia napo
dobňovaním. Každé zvieratko, ktoré dieťa spoznáva na safari, má 
určitú pozitívnu vlastnosť a na jej základe radí dieťaťu, ako si osvo
jiť potrebné návyky a vykonávať aj menej obľúbené činnosti. Rodi
čov často stojí dosť síl, kým naučia svoje ratolesti, aby si zvykli 
na prvé každodenné povinnosti. Možno, že s pomocou sympatic
kých vychovávateľov z ríše zvierat všetko pôjde ľahšie!
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Pre deti 
od 10 rokov

VYŠE 200 MILIÓNOV  
PREDANÝCH VÝTLAČKOV

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA (14) 
Na spadnutie

Vďaka nečakanému dedičstvu dostane rodina Grega Heffleyho 
šancu zlepšiť si bývanie. Čo skoro sa však ukáže, že to nepôjde ako 
po masle. Objavia sa nečakané prekážky: prehnité drevo, pleseň 
aj nevítaní spolubývajúci – štvornohí, okrídlení a možno dokonca 
strašidelní. Greg a jeho rodina pomaly začnú pochybovať, či prí
stavba vôbec stojí za to. Keď sa prach konečne usadí, Heffleyovci 
zvažujú, či sa im oplatí zostať... Alebo majú radšej utiecť do iného 
mesta?
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18 mesiacov


