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Amy Suiter Clarke

e-kniha

AUTOPORTRÉT
GÉNIA
e-kniha

KEĎ SA SÉRIOVÝ VRAH
PO ROKOCH OPÄŤ OZVE...

Preložila Martina Šturcelová

Elle Castillová, sociálna pracovníčka so
špecializáciou na deti, ktoré sa stali
obeťami násilných trestných činov, vy
siela obľúbený podcast o skutočných
zločinoch. Venuje sa odloženým prípa
dom nezvestných detí v Twin Cities, kde
žije. Po dvoch sériách úspešne vyrieše
ných prípadov sa zameria na najväčšiu
záhadu v regióne – sériového vraha na
zývaného Odpočítavač. Pred dvadsiati
mi rokmi náhle prestal zabíjať, no pred
tým si vytvoril rituálny vzorec. Vraždil
vždy tri dievčatá počas siedmich dní,
pričom každá obeť bola o rok mladšia
než predošlá. Nikomu sa nepodarilo zistiť, prečo sa odmlčal po jede
nástej obeti – jedenásťročnom dievčati, ani čo ho viedlo k vražedné
mu rituálu.
Jedného dňa Elle zavolá poslucháč s tipom na Odpočítavača. Elle
sa za ním vyberie, no nájde ho mŕtveho. O niekoľko dní zmizne
dievčatko a únos zapadá do postupu Odpočítavača. Na rozdiel
od odborníkov v médiách a vyšetrovateľov, ktorí sa radi spoliehajú
na teóriu o samovražde Odpočítavača, Elle nikdy neverila, že je
mŕtvy. Začne vyšetrovať prípad na vlastnú päsť, aby zistila, ako to
v skutočnosti bolo. No zdá sa, že jej podcast rozvíril hladinu a ďal
ších obetí len pribúda.
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Woody Allen

MIMOCHODOM
Preložila Alexandra Strelková

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8161-5
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Svetoznámy filmový režisér, komik, sce
nárista, spisovateľ a herec prináša kom
plexný a úprimný príbeh svojho búrlivého
života. Rozpráva o detstve v newyorskom
Brooklyne, o autorských začiatkoch vo
varietnom programe Sida Caesara v ob
dobí, keď sa na scéne zjavila televízia,
o spolupráci s velikánmi komédie, o tom,
ako sa zo stand-up komika stal vše
obecne uznávaný a úspešný umelec.
S jedinečnou allenovskou eleganciou a humorom hovorí o svojom
vstupe na pole filmovej tvorby a sprevádza čitateľa svojou scenáris
tickou a režisérskou kariérou, ktorá trvá už viac ako šesťdesiat rokov
– od komediálneho debutu Zober prachy a zmizni cez klasické tituly
Annie Hallová, Manhattan či Hana a jej sestry po najnovšie diela,
ako sú filmy Polnoc v Paríži, Daždivý deň v New Yorku alebo Festival
pána Rifkina. Venuje sa aj svojim manželstvám, láskam a priateľ
stvám. Hovorí o džeze, o knihách aj divadelných hrách. Odhaľuje
svojich vnútorných démonov, sklamania i úspechy, predstavuje ľudí,
ktorých mal rád, s ktorými pracoval a ktorí ho inšpirovali a mnohé
mu naučili.
Hlboko úprimný, obsiahly a bravúrne podaný autoportrét jedného
z najvýznamnejších režisérov našich čias.
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TOP TITUL

DIEVČA, 11

Autobiografia
Cena: 16,90 €
Vychádza: 24. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8332-9
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

Blanka Lipińska

ÚTEK ZO
SAUDSKEJ ARÁBIE
e-kniha

POKRAČOVANIE
BESTSELLEROVEJ SÉRIE

Tehotnú Lauru postrelili. Špičkoví lekári
bojujú o jej život. Jej manžel, bos sicíl
skej mafie, musí urobiť najťažšie roz
hodnutie v živote. Koho má zachrániť,
svoju milovanú, alebo dieťa? Ako sa
Massimo rozhodne? Má život bez Laury
vôbec zmysel? Dokáže syna vychovávať
sám? V hlave mu víria milióny myšlie
nok, ale ani jedna mu neprináša úľavu.
Nevie, aký osud čaká jeho rodinu. Akých
365 dní budeme sledovať v tretej časti
strhujúceho príbehu?
Ďalších 365 dní je pokračovanie best
sellerovej série Blanky Lipińskej o Laure
Bielovej, ktorú unesie šéf sicílskej mafie. Z predchádzajúcich dielov
trilógie 365 dní a Ten deň sa celosvetovo predalo vyše 1,5 milióna
výtlačkov. Román plný erotiky a nečakaných zvratov, ktorý si získal
aj srdcia mnohých slovenských čitateliek, viacerí prirovnávajú k Päť
desiatim odtieňov sivej. Ak si myslíte, že Lipińska už nemá v zálohe
žiadne prekvapenia, poriadne sa pripútajte, pretože Ďalších 365
dní je ako jazda na horskej dráhe!
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Erotický
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 17. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8344-2
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Rahaf Muhammad

REBELKA
Preložila Jana Seichertová

Začiatkom roka 2019, po starostlivom
trojročnom plánovaní, sa Rahaf Muham
mad podarilo ujsť od rodiny v Saudskej
Arábii. Dostala sa však len do Bangkoku,
kde jej vzali cestovný pas. Keby ju prinúti
li vrátiť sa domov, určite by ju zabili ako
iné rebelky v jej krajine. Zabarikádovala
sa preto v hotelovej izbe a otvorila si účet
na Twitteri. V tom čase jej už na dvere
klopali úradníci s príkazom odviesť ju
na letisko. Tínedžerka vďaka sociálnej sieti oslovila svet a svet jej odpo
vedal – za jediný deň získala štyridsaťpäťtisíc sledovateľov a tí jej na
pokon pomohli požiadať o azyl na Západe.
Rahaf teraz vlastnými slovami porozprávala svoj pozoruhodný prí
beh. Odhalila tak nevypovedané pravdy o živote v uzatvorenom krá
ľovstve, kde mladé ženy vychovávajú v systéme, ktorý potláča ich prá
va a kontrolu nad nimi odovzdáva ich mužským opatrovníkom. Rahaf,
vyrastajúca s obrovskými finančnými výsadami, ale pod dozorom
mužských príbuzných vrátane svojho otca, významného politika, pre
žila detstvo plné dennodenného násilia, útlaku a pretvárky.
Strhujúci životopisný príbeh o statočnosti a obetiach mladej ženy, kto
rá utiekla od tyranskej rodiny aj pred utláčateľskou kultúrou v Saud
skej Arábii, čím uchvátila celý svet.
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TOP TITUL

Preložil Ladislav Holiš

TOP TITUL

ĎALŠÍCH 365 DNÍ

Skutočný
príbeh
Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8163-9
Formát: 125 × 200 mm,
248 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

KEĎ LÁSKU
NEZMENÍ ANI ČAS

Nicholas Sparks

ČO K TEBE CÍTIM

PRIANIE

Preložila Ivana Hostová

Preložila Zuzana Gašparovičová

Keď sa Carmen chystala do novej prá
ce ako zástupkyňa vedúcej pre styk
s verejnosťou, ani vo sne jej nenapad
lo, že skončí ako opatrovateľka príťažli
vého, no arogantného neurochirurga.
Mal to byť začiatok jej vysnívanej karié
ry v nemocnici Miami-Dade. Po manže
lovej tragickej smrti na sebe tvrdo dre
la. Nedopustí, aby jej doktor Jason
Northrup prekazil plány. A to aj na
priek tomu, že pri pohľade naňho sa jej
podlamujú kolená. Románik s týmto
nafúkancom je to posledné, čo potre
buje. Srdce – a iné časti jej tela – však
majú odlišný názor... No aj doktor Jason Northrup má starostí vyše
hlavy a vonkoncom nemá čas ťahať novú kolegyňu z väzenia! Prav
da však je, že ju zúfalo potrebuje. Carmen je jeho jediná nádej, len
ona dokáže presvedčiť predstavenstvo nemocnice, aby sa zamera
lo na jeho pracovné výsledky a nie na poškvrnenú povesť. V súčas
nej situácii si však ľúbostný románik nemôže dovoliť. Ibaže s Car
men nejde o románik a z toho, čo k nej cíti, zaváňa slušný škandál!

Život šestnásťročnej Maggie Dawesovej
zmenilo stretnutie s nevhodným chlap
com v nevhodnom čase. Aby sa rodičia
vyhli klebetám, poslali Maggie k tete na
vzdialený ostrov. V zabudnutom mesteč
ku má Maggie o niekoľko mesiacov po
rodiť a dieťa okamžite prenechať adoptív
nym rodičom. Maggie je vo svete rybárov
úplne stratená, chýba jej ruch Seattlu
a rodina, aj keď s konzervatívnymi názor
mi. Našťastie, teta jej nájde doučovateľa
Brycea. Prirodzený, úprimný mladík odha
lí Maggie zvláštnosti mestečka a zasvätí
ju do tajomstiev fotografovania. Táto vá
šeň predurčí zvyšok jej života. Ako renomovaná fotografka neskôr pre
vádzkuje úspešnú galériu v New Yorku a jej fotografie pozná celý svet.
Krátko pred Vianocami však Maggie zasiahne krutá správa a neostáva
jej iné, len sa s ňou zmieriť. Možno preto sa zbližuje s mladým kolegom,
ku ktorému ju viaže čoraz vrúcnejšie puto. Posledné dni roka strávia
Maggie a Mark spolu a Maggie mu vyrozpráva príbeh o láske, ktorá jej
zmenila život spôsobom, aký by si len málokto vedel predstaviť.
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Súčasná
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8044-1
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

Marie Force

e-kniha

ĽÚBOSTNÝ ROMÁNIK? TO JE TO
POSLEDNÉ, ČO SI MÔŽE DOVOLIŤ!

Súčasná
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 17. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8312-1
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Lisa Berne

ZUZANIN DYCH

PÁN A JEHO NEVESTA

Preložila Ester Demjanová

Preložila Andrea Vargovčíková

Sú traja. Spočiatku deti. Svet je v rov
nováhe. Neskôr sa všetko zmení. Ona
miluje jedného z nich, ju milujú obaja.
Zuzana Liebeskindová je dcéra cukro
varníka. Nič jej nechýba, životom kráča
ľahko, obklopená láskou. Vo vzduchu
sa vznášajú vlákna prepáleného cukru.
Tridsiate roky dvadsiateho storočia
v malom českom mestečku Holašovice
sú sladké.
Zuzana začne dospievať až počas ne
meckej okupácie. Bolestne vrastá do de
jín a dejiny do nej. Keďže má židovský
pôvod, jej osud je predurčený. Trans
port. Koncentrák. Zuzanini priatelia Hanuš a Jan zostávajú v Hola
šoviciach. Ich cesty sa však rozchádzajú. Po vojne sa Zuzana vracia
z koncentračného tábora, ale straty sú väčšie, než čakala. Dokáže
po tom všetkom, čo prežila, ešte milovať? A má vôbec na výber?

Alasdair Penhallow je zarytým starým
mládencom. Staroveký zákon jeho klanu
mu však káže oženiť sa, inak bude prís
ne potrestaný. Keďže dlho so ženbou
otáľal, musí si teraz manželku nájsť za
tridsaťpäť dní. Čas plynie, budúca ne
vesta nikde, a keď už pomaly stráca ná
dej, cestu mu skríži osud v podobe Fiony.
Neskrotná a svojhlavá Fiona vie, ako
bolí sklamanie v láske, a zaumienila si,
že svoje srdce už nikomu nedá. Man
želstvo z rozumu s Alasdairom je pre
ňu bezpečná voľba. Jedného dňa si
však uvedomí, že odolávať manželovej
odhodlanosti a vášnivej povahe je možno nad jej sily. Dovolí si opäť
sa zamilovať? A čo ju to bude stáť?

JAKUBA KATALPA (1979) debutovala v roku 2006 novelou Je hlína k snědku?,
za ktorú bola nominovaná na cenu Magnesia Litera v kategórii objav roka. Ro
mán Hořké moře získal v roku 2009 nomináciu na Cenu Jiřího Ortena. Za pró
zu Němci dostala v roku 2013 Cenu Josefa Škvoreckého, Cenu Česká kniha
a bola nominovaná na cenu Magnesia Litera v kategórii próza. V roku 2017
vydala román zo súčasnosti Doupě. Zuzanin dech vyšiel v Česku v roku 2020.
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Historický
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 31. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-7968-1
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

LISA BERNE prečítala prvú historickú romancu ako štrnásťročná a odvtedy
tento svet neodolateľných hrdinov a nezávislých, duchaplných hrdiniek neopus
tila. Jej veľkými vzormi, ktoré ju priviedli k písaniu, sú spisovateľky Georgette
Heyer a Jane Austen. Sama sa stala bestsellerovou autorkou a jej knihy sú zná
me po celom svete. Keď Lisa práve nepíše, rada pečie svoje preslávené čokolá
dové sušienky, navštevuje múzeá akéhokoľvek druhu a trávi čas s rodinou.
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e-kniha

Jakuba Katalpa

SRDCU NEROZKÁŽEŠ...
ALEBO ÁNO?
e-kniha

ČO VŠETKO UDRŽÍ
ČLOVEKA NAŽIVE...

Historická
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8313-8
Formát: 125 × 200 mm,
312 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ROAD TRIP

REŠPEKT, DÔVERA
A LÁSKA

Preložila Diana Ghaniová

Addie a jej sestra vyrážajú na cestu do
Škótska, kde sa koná priateľkina svad
ba. Hudba je prichystaná, sladkosti zba
lené, no len čo vyštartujú, niekto do nich
zozadu narazí. Ako naschvál za volan
tom sedí Addin bývalý frajer Dylan,
ktorému sa doteraz vyhý
bala. Dylan
a jeho najlepší kamarát mieria na tú
istú svadbu, a keďže je ich auto nepo
jazdné a verejná doprava nedostupná,
Addie nemá na výber a musí ich vziať so
sebou. Maličké auto je čoskoro plné nie
len batožiny, ale aj tajomstiev, a počas
niekoľkohodinovej cesty sa Dylan a Ad
die nevyhnú spomienkam na svoj zložitý vzťah... Celý čas sa im navy
še lepí smola na päty. Stihnú vôbec doraziť na obrad? A čo je dôleži
tejšie, naozaj sa ich vzťah pred rokmi ocitol na konci cesty?
BETH O‘LEARYOVÁ vyštudovala angličtinu, neskôr sa venovala vydávaniu dets
kej literatúry. Dnes je spisovateľka na plný úväzok. Svoj prvý román Spolubývajú
ca (IKAR 2019) písala vo vlaku cestou do práce. Námet čerpala zo života. Inšpi
roval ju priateľ lekár, ktorý pracoval na dlhé nočné zmeny, a tak sa nevideli celé
týždne. Kniha zožala medzinárodný úspech a neskôr nasledovali ďalšie. Beth sa
rada zašíva s knihou a so šálkou čaju, zababušená v nie
koľkých hrubých svetroch (bez ohľadu na počasie). Žije neďa
leko Londýna.
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Jesper Juul

e-kniha

Beth O‘Learyová

TAJOMSTVO ÚSPEŠNEJ
VÝCHOVY DETÍ
e-kniha

AKO SA SKONČÍ VÝLET
V JEDNOM AUTE S BÝVALÝM?

Čo od nás deti potrebujú
Preložila Henrieta Hatalová

Súčasná
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8286-5
Formát: 125 × 200 mm,
416 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Táto skvelá kniha je odkazom uznávané
ho rodinného terapeuta o tom, na čom
v rodičovstve skutočne záleží. Jesper
Juul na mnohých príkladoch vysvetľuje
vhodné typy výchovy a pôsobenia na
deti, pričom postupuje chronologicky:
od prvých fáz vzdoru dieťaťa, stresu
v škole až po nástrahy puberty. Zdôraz
ňuje pritom, že všetky prekážky, ktoré ži
vot prináša, sa s deťmi prekonávajú
oveľa ľahšie, keď je základ výchovy po
stavený na vzájomnom rešpekte, dôve
re a láske. Jesper Juul prináša v súčasnosti veľmi potrebnú zmenu
perspektívy a poukazuje na smutný fakt, že nie našim deťom chýba
rešpekt, ale sme to my, dospelí, hoci väčšinou nevedome a neúmy
selne, ktorým chýba rešpekt k našim deťom. Aj preto máme neraz
pocit, že naše výchovné úsilie míňa cieľ. Táto kniha je o tom, ako
môžeme túto skutočnosť zmeniť.
„Jesper Juul odhovára rodičov od úsilia (...) všetko dokonale zvládnuť – už aj
dosť dobre je skvelé. Vďaka tejto uvoľnenej výchovnej filozofii je v súčasnosti
Juul pravdepodobne najvplyvnejším odborníkom na výchovu.“ DER SPIEGEL
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Rodičovstvo

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8335-0
Formát: 125 × 200 mm,
176 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NOVÉ VYDANIE S PREKRÁSNYMI
FAREBNÝMI ILUSTRÁCIAMI

SPOZNAJTE NAJVYŠŠÍ
KRÍDLOVÝ OLTÁR
NA SVETE!

Príbehy prerozprávala
Selina Hastingsová,
ilustroval Eric Thomas

Mária Novotná

ILUSTROVANÁ
BIBLIA

The High Altar by Master Pavol
in Levoča

MASTER PAVOL
AND HIS ALTAR

Preložili
Aneta Kováčová (Starý zákon)
a Adriana Ujlakyová (Nový zákon)

MEISTER PAUL
UND SEIN ALTAR
Preložil Roman Cvrkal

LŐCSEI PÁL MESTER
SZÁRNYAS OLTÁRA

A lőcsei Szent Jakab-templom
főoltára

EDIČNÝ PROGRAM MÁJ 2022

Cena: 15,90 €
Vyšlo: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8265-0
Formát: 180 × 255 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložila Eszter K. Cséfalvay

Náboženstvo

Cena: 22,90 €
Vychádza: 24. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8268-1
Formát: 195 × 255 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Cena: 15,90 €
Vyšlo: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8266-7
Formát: 180 × 255 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložil Andrew Billingham

Hochaltar des Meisters Paul
von Levoča

Biblické príbehy prerozprávané pre deti zrozumiteľným, živým jazy
kom • Farebné fotografie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej
krajiny zasadzujú príbehy do reálneho prostredia • Konzultované
s odborníkmi a poradcami pre náboženstvo • Prekrásny darček
pre deti a prameň inšpirácie pre celú rodinu.

Sprievodca

Sprievodca Majster Pavol a jeho oltár vás
zoznámi s okolnosťami vzniku slávneho
levočského oltára aj so samotným Maj
strom Pavlom, priblíži vám atmosféru
čias, v ktorých toto významné sakrálne
dielo vznikalo, a prináša podrobnú inter
pretáciu oltára. Rovnocennú zložku sprie
vodcu predstavuje neobyčajný obrazový
materiál – jedinečné fotografie svetozná
meho českého fotografa Jana Williama
Drneka.
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Cena: 15,90 €
Vyšlo: 26. 4. 2022
ISBN: 978-80-551-8267-4
Formát: 180 × 1255 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

POMÔŽTE DEŤOM VYNIKAŤ AJ
V TOMTO NÁROČNOM OBDOBÍ

Eva Dienerová

MATEMATIKA

pre 4. ročník ZŠ
Pracovný zošit na
precvičovanie učiva
Práca s touto cvičebnicou
vám umožní overiť si, ako
vaše dieťa zvládlo učivo
z matematiky vo štvrtej trie
de a ako je na tom s logic
kým myslením. Nájdete tu
testové úlohy, vďaka ktorým
si zopakuje učivo celého roč
níka a naučí sa správne ma
tematické pojmy.

Učebnice
Cena: 5,90 €
Vychádza: 12. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8301-5
Formát: 170 × 240 mm,
72 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

AJ VAŠE DETI SI ZASLÚŽIA
TO NAJLEPŠIE!

Jana Pavlíková,
Jana Čerešňová

HRAVÁ ŠKÔLKA
POČÍTANIE
A LOGIKA
Skúsené autorky pripravili
príťažlivý systém hravého
učenia, zameraného na roz
voj logického myslenia a ma
tematických schopností, tvo
rivosti a fantázie, ako aj
na trénovanie pamäti i po
zornosti.

Cvičebnica – Úroveň 2 – Mierne pokročilý

SLOVENČINA

Učebný program má 4 úrov
ne, pričom každá pozostáva
z učebnice a cvičebnice.
Úroveň 2 – mierne pokročilý
je vhodná pre tých, ktorí už
majú základné vedomosti
z angličtiny. Tento program
je v súlade s CEFR, medziná
rodnými štandardmi na uče
nie cudzích jazykov. Tabuľka
porovnáva úrovne CEFR
s ich približným ekvivalen
tom pri skúškach.

Táto cvičebnica vám spoľah
livo ukáže, ako vaše dieťa
zvládlo učivo slovenského
jazyka v štvrtom ročníku.
Umožní vám preveriť si jeho
vedomosti formou jednodu
chých testov, pozostávajú
cich z uzavretých úloh s vý
berom odpovede, kde je
správna vždy iba jedna
z troch možností.

14

EDIČNÝ PROGRAM MÁJ 2022

Cena: 5,90 €
Vychádza: 5. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8203-2
Formát: 205 × 290 mm,
32 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

ENGLISH FOR EVERYONE

Eva Dinerová
pre 4. ročník ZŠ
Pracovný zošit na
precvičovanie učiva

Učebnice

Učebnice
Cena: 5,90 €
Vychádza: 18. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8302-2
Formát: 170 × 240 mm,
72 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Učebnice
Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8281-0
Formát: 195 × 233 mm,
176 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

GALAKTICKÉ VEDOMIE
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John Fowles

MÁG

Kniha nádeje

Hlavným odkazom románu Galaktické
vedomie je ukázať reálny život ľudí, ktorí
žijú svoju multidimenzionalitu v 3D pro
stredí. Príbeh hlavnej hrdinky, ktorej sa
zrúti celý svet a postupne prechádza
obrovskou transformáciou duše, je vsa
dený do obdobia celosvetovej pandé
mie. V procese osobného vzostupu jej
pomáhajú ľudia, ktorí jej postupne pri
chádzajú do cesty a svojím vzorom uka
zujú smer, kadiaľ kráčať k šťastnému
a naplnenému životu. Prostredníctvom
reálnych životov ľudí žijúcich na Sloven
sku v rokoch 2020 a 2021, v čase vzo
stupu planéty Zem, môže čitateľ vidieť nielen to, ako sa žije s 5D
vedomím, ale nepriamo prijímať i cenné rady a postupy pre osobné
prebudenie do svojho multidimenzionálneho vedomia. Galaktické
vedomie nadväzuje na román Kozmická láska, hoci nie je jeho pria
mym pokračovaním. Oslovuje široké spektrum duchovných čitateľov,
ktorí sa okrem iného zaujímajú aj o vlastný kozmický pôvod. Autorka
bestsellerov anjelských kníh, ktorej sa pred rokmi otvorili vlastné ga
laktické spomienky, votkala do príbehu aj vlastné skúsenosti, zasvä
tenia a zážitky z vyšších sfér.

PODARÍ SA MU VYHRAŤ HRU,
V KTOREJ SA OCITOL?
e-kniha

Monika Jakubeczová

e-kniha

OD AUTORKY ÚSPEŠNEJ KNIHY
KOZMICKÁ LÁSKA

Preložil Jozef Kot

Príbeh mladého Nicholasa Urfeho sa
vo veľkej miere odohráva na gréckom
ostrove Fraxos, kde prijal miesto uči
teľa na chlapčenskej internátnej ško
le. Nuda a pocit odlúčenia, ktoré ho
na ostrove denne sprevádzajú, v ňom
prehĺbia pocit osamelosti. Z rastúcej
depresie ho vytrhne až náhodné stret
nutie s miestnym usadlíkom. Ten ho
očarí svojou osobnosťou, ale postup
ne vpletie Nicholasa do zvláštnej psy
chologickej hry. Stiera sa v nej rozdiel
medzi realitou a fantáziou a Nicholas
pochopí, že nebojuje len o zdravý ro
zum, ale aj o holý život.

Ezoterika

Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8333-6
Formát: 125 × 200 mm,
424 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: AJNA
Vydanie: prvé

JOHN FOWLES sa narodil v malom mestečku v anglickom Essexe v roku
1926. Po absolvovaní štúdia na univerzite v Oxforde pôsobil ako učiteľ anglic
kej literatúry vo Francúzsku, v Londýne aj v Grécku. Práve v Grécku napísal
prvé básne a niekoľko nepublikovaných noviel. Medzinárodné uznanie v rámci
literatúry si získal svojím prvým románom Zberateľ (The Collector) z roku
1963. Povesť inovatívneho spisovateľa s výnimočnou silou imaginácie potvrdil
aj svojimi ďalšími knihami Aristos (The Aristos), Milenka francúzskeho poručí
ka (The French Lieutenant’s Woman) či Mantisa (Mantissa). Fowles zomrel po
dlhej chorobe v roku 2005.
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Svetová
klasika
Cena: 24,90 €
Vychádza: 31. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8322-0
Formát: 125 × 200 mm,
720 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
Vydanie: prvé

MAJTE OČI OTVORENÉ, KRÁSNE
PRÍBEHY SÚ VŠADE OKOLO NÁS
e-kniha

KEĎ SA Z PREDSTIERANEJ
LÁSKY STANE SKUTOČNÁ

Ashley Schumacher

AMELIINA
DOBRODRUŽNÁ CESTA

KRISTÍNKA
A SVET FANTÁZIE

Preložila Jana Seichertová

Osemnásťročná Amelia Griffinová je po
sadnutá slávnymi Ormanskými kronika
mi, ktoré napísal mladý a pomerne zá
hadný autor N. E. Endsley. Práve vďaka
jeho knihám sa zoznámila so svojou naj
lepšou priateľkou Jennou, keď sa jej ro
dina po otcovom odchode rozpadla.
Amelia a Jenna dostanú príležitosť zú
častniť sa na knižnom festivale, na kto
rom vystúpi aj Endsley, a Amelia žiari
šťastím. Bude to dokonalý začiatok ich
posledných letných prázdnin pred od
chodom na vysokú školu.
V zlomku sekundy sa však všetko pokazí. Jenne sa podarí stretnúť
so slávnym autorom, Amelii nie. Dievčatá sa pohádajú ako nikdy
predtým. Amelia chce spor urovnať, no už sa jej to nepodarí, lebo
Jenna tragicky zahynie.
Keď Amelii príde tajomné, vzácne vydanie Ormanských kroník, je
presvedčená, že jej ho poslala Jenna. Pátranie po odosielateľovi
knihy ju privedie do nenápadného, ale podmanivého kníhkupectva
v Michigane, kde sa nečakane ocitne zoči-voči tajomnému a príťaž
livému N. E. Endsleymu – dôvodu Ameliinej a Jenninej hádky
a možnej stope k tomu, čo sa jej Jenna snažila celý čas povedať.
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Stanislav Repaský

Young
adult
Cena: 13,90 €
Vychádza: 24. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8303-9
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé

Je zimný večer, vonku vyčíňa sne
hová metelica a do domu, kde žije
Kristínka so svojím bračekom a ro
dičmi, prichádza záhadný tulák
a rozprávkar Matias. Má so sebou
klietku s nepokojným výrom a ba
toh plný kníh. Jedna z nich, poras
tená machom a kvietkami, otvorí
Kristínke bránu do fantastických
svetov. Ocitne sa v krajine, v ktorej
cestuje na chrobákovi veľkom ako
hroch, uvidí tam na nebi plávať
obrovskú veľrybu a mesiac, čo vie
rozprávať. Ocitne sa aj v meste
pod morom, kde kameň Modravit ľuďom zhmotňuje priania a umelci
vedia tvoriť myšlienkami, na ľadovej planéte, čo bola kedysi slnkom,
alebo na povale, kde objaví škriatka, o ktorom nik netuší. Vo svete
fantázie Kristínka preukáže nielen odvahu, no tiež vieru v dobro a lás
ku. Spriatelí sa s obrom Prašanom, s mladíkom Košom, ktorý ľúbi
Lunu, s morskou princeznou Meou, so Svetluškou, ktorá vidí v tme
zlatými očami, aj s nevídanými tvormi veľkými ako krajiny. Jedinečné
bytosti, ktoré stretne, jej pomáhajú objavovať vonkajšie krásy života
i vnútorné hodnoty a dary. Zakaždým, keď sa Kristínka vráti domov,
zapíše si prežité dobrodružstvá na čisté stránky zázračnej knihy žela
ní. Až príde chvíľa, keď si začne tvoriť vlastné príbehy. Pretože je to
tak, ako jej povedal Matias: Krásne príbehy sú všade okolo nás, len
treba mať oči otvorené.
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Pre deti
od 8 rokov
Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8377-0
Formát: 170 × 240 mm,
128 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

PREŽI ROK ZODPOVEDNÉHO
PRÍSTUPU K PRÍRODE!

DOKÁŽE LÁSKA
PRELOMIŤ DÁVNU KLIATBU?

Aurore Meyer

Mariana
Čengel Solčanská

SUPER KNIHA
NÁPADOV PRE
LEPŠIU PLANÉTU

ZAKLIATA
JASKYŇA

Preložila Andrea Černáková

Sprievodca plný aktivít a nápadov, ako objavovať krásy prírody
a ako ju každý deň chrániť a starať sa o ňu.
Kniha radí mladým čitateľom, ako počas celého roka zodpovedne
a ekologicky pristupovať k prírode. Prináša tvorivé nápady, tipy
a rady, aktivity, ale aj testy, kvízy a výzvy, vďaka ktorým sa ochrana
prírody stane zábavou.
Okrem množstva užitočných nápadov a rád ťa čaká kopec zábavy.
Vďaka tejto knihe sa naučíš vyrobiť kompostér, ale aj recyklovať
hračky a oblečenie či pripraviť olovrant.
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Pre deti
od 7 rokov
Cena: 15,90 €
Vychádza: 17. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8160-8
Formát: 165 × 205 mm,
128 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

V ďalekom kráľovstve žil so
liar Buchvald, ktorý mal dve
dcéry Adu a Lenu. Raz dievča
tá objavili v jaskyni, kde ich
otec ťažko pracoval, okrem
kryštálov soli i vzácne kame
ne. Obe však dobre vedeli,
aký trest postihne každého,
kto si dovolí odniesť draho
cenné rubíny z útrob podze
mia. Lene však neschádzal
drahokam z mysle a zatúžila
ho mať... V noci sa preto od
hodlá vydať sa na cestu, ktorá navždy zmení jej život.
Nečakaná smrť kráľa Kornela zmenila pomery i na kráľovskom
dvore. Keďže kráľ nestihol určiť, či trón zdedí princ Cyril alebo
Zach, úlohy zvoliť nového vladára sa zhostila ich macocha Berta.
V duchu však už snovala plány, ako sa zmocní kráľovskej koruny
a bude kruto vládnuť. No honba za mocou nebude taká jednodu
chá, ako si princovia či Berta predstavovali...
Pôvodná slovenská rozprávka z pera uznávanej režisérky, scenárist
ky a autorky Mariany Čengel Solčanskej vás prenesie do kráľov
stva, v ktorom rozum a rozvahu nahradia chamtivosť a zlo. Podarí
sa láske ustáť všetky prekážky a zvíťaziť nad kliatbou?
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Pre deti
od 7 rokov
Cena: 14,90,€
Vychádza: 19. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8430-2
Formát: 170 × 220 mm,
192 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

OBJAVTE ÚŽASNÝ ŽIVOT
UKRYTÝ POD VLNAMI

KAMARÁTI Z LESA
SÚ NAJLEPŠIE ESÁ!

Jess French,
ilustrovala
Claire McElfatrick

Andrea Schütze

TAJOMSTVÁ
OCEÁNOV

Preložila Silvia Ivanidesová

KAMARÁTI Z LESA 2:
Zajačiky v núdzi

Preložila Mariana Hyžná

Ryby, žraloky, veľryby
a bezstavovce plávajú
stránkami knihy, aby po
mohli mladým čitateľom
objaviť neuveriteľný tajný
svet pod morom.
Nádherne ilustrovaná
kniha doplnená farebný
mi fotografiami pre mla
dých ochranárov a nad
šencov živočíchov vezme
deti na fascinujúcu podmorskú cestu a ukáže im, aké jedinečné sú
oceány, aké rastliny a živočíchy v nich žijú a ako im môžeme po
môcť. Zahŕňa všetky druhy oceánskeho života a obsahuje zaujíma
vé fakty o tom, ako sa morskí obyvatelia zabávajú, ako sa starajú
o svoje mláďatá a ako sa navzájom ovplyvňujú. Bez oceánov by
na našej planéte nejestvoval život, preto sa naučíme, ako ich môže
me chrániť.
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Pre deti
od 6 rokov

Na veselú štvoricu zvieratiek
čaká ďalšie dobrodružstvo!
V Medovníkovom lese žijú lesní
hrdinovia s veľkým srdcom a s heb
kou srsťou. Kedykoľvek priskočia
na pomoc deťom z lesnej škôlky.
A roztopašná Lucka ju veru bu
de potrebovať: na výlete k horár
ni rozryje palicou mravenisko.
Mravce sa rozpŕchnu na všetky
strany a neobídu ani nohavice
škôlkarov... Našťastie štyria les
ní hrdinovia poznajú cestu k naj
bližšiemu potoku a dokážu využiť Luckinu energiu na záchranu
dvoch malých zajačikov, ktoré sa ocitli vo veľkom nebezpečenstve.
Záchranný tím – lišiačik Félix, lanka Eliška, medvedík čistotný Kvet
ka a diviačik Rudko – je vždy v pohotovosti!

Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8202-5
Formát: 229 × 280 mm,
80 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8254-4
Formát: 165 × 232 mm,
96 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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VYDAJTE SA DO MESTA
S KUBKOM A JEHO RODINOU!

VSTÚPTE S DEŤMI
DO SVETA JOGY

Marta
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

Alena Miniariková,
ilustrovala
Alžbeta Kováčová

KUBKO V MESTE

Zdravé cvičenie

JOGA PRE DETI

Preložil Ladislav Holiš

Šiesta časť Kubkových prí
hod je vhodná pre mlad
šie i staršie deti v pred
školskom veku. S Kubkom
a jeho rodinou navštívite
stavenisko, supermarket,
železničnú stanicu, park,
tatovu prácu či výstavu
tety Zuzky. Vďaka knižke
si deti rozšíria slovnú zá
sobu o pomenovania no
vých predmetov alebo činností a precvičia si rozprávačské schopnos
ti. Pod každou veľkou ilustráciou sú doplňujúce obrázky, ktoré dieťa
nabádajú, aby vlastnými slovami opísalo, čo sa hrdinom prihodilo.
Publikácia má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a pri
rodzeným spôsobom zdokonaľuje detskú reč.

Pre deti
od 4 rokov

Joga pre deti je veselá, krásne
ilustrované knižka o zdravom cvi
čení, pri ktorom sa hravo naučíte
základy jogy. Je určená deťom
v predškolskom veku, ich rodičom
a aj pedagógom, pretože cvičiť
je možné nielen v škôlkach a ško
lách, ale aj doma. V 30 príbe
hoch o zvieratkách vás autorka
Alena Miniariková, skúsená in
štruktorka jogy, prevedie všetký
mi základnými pozíciami a cviče
niami, ktoré budú deti zbožňovať a poriadne sa pri nich vybláznia.
Môžu pri nich naplno prejaviť svoju kreativitu, ale tiež sa mnohé
naučia – napríklad pomáhať si, správne dýchať, sústrediť sa či vní
mať svoje telo.

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8121-9
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Pre deti
od 4 rokov
Cena:12,90 €
Vychádza: 31. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8304-6
Formát: 210 × 297 mm,
80 str.
Väzba: viazaná
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25

EDIČNÝ PROGRAM MÁJ 2022

DOJÍMAVÝ PRÍBEH PLNÝ POÉZIE
O ODVAHE OBJAVOVAŤ

HRDINA SA MÔŽE SKRÝVAŤ
V KAŽDOM Z NÁS!

Marianne Dubucová

MEDVEĎ
A ŠEPOT VETRA
Preložila Lucia Hlubeňová

Robert
Starling
Medveď mal pekný domček. Trávil čas s priateľmi a sedával vo svo
jom obľúbenom kresle. Mal príjemný život. To však bolo pred veľ
kou zmenou. Jedného rána mu závan vetra našepkal, že nastal čas
opustiť domov. Vydá sa teda na cestu, no nepozná jej cieľ. Podarí
sa mu napokon nájsť nový domov?
Nežná kniha o odvahe opustiť domov, objavovať svet, nechať sa
viesť do neznáma a hľadať nové priateľstvá a väzby.
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SUPERLEŇOCH

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8325-1
Formát: 190 × 240 mm,
72 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Preložila Eva Smikoň Samcová

Leňoch nedokáže rýchlo utekať. Dokonca ani lietať. Ale nikto, vôbec
nikto sa mu nevyrovná, keď sa treba pomaly presunúť z miesta
na miesto, a pritom sa tváriť celkom nenápadne, napríklad ako kus
dreva. Jedného dňa zvieratká z džungle zistia, že im ktosi kradne
ich obľúbené ovocie – mango. Čo len budú robiť, ak krádeže ne
prestanú? Odvážny Leňoch neváha ani chvíľu a vydáva sa na do
brodružnú cestu za zločincom... veľmi, veľmi pomaly.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 31. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8206-3
Formát: 250 × 260 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

OBJAVUJTE SPOLU S KUBKOM
SVET SLOV A GEST

Marta
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

ČO ROBÍ
KUBKO?
Preložil Ladislav Holiš

Na stránkach tejto knižočky nájdete obľúbeného detského hrdinu
v bežných životných situáciách. Každá z nich predstavuje pre deti
príležitosť zoznámiť sa so základnými podstatnými menami a slo
vesami, ktoré sa zároveň učia spájať do dvojslovných viet.

Pre deti
od 2 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 12. 5. 2022
ISBN: 978-80-551-8184-4
Formát: 135 × 135 mm,
28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Marta
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

KUBKO: HRAVÉ
GESTÁ A ZVUKY
Preložil Ladislav Holiš

Stránky tejto knižočky zachy
távajú obľúbeného hrdinu
pri činnostiach, ktoré robia
radosť každému dieťaťu.
Navyše sú spojené so zvuk
mi, ktoré sú dôležité pre za
čiatky vývinu reči: so samohláskami, s jednoduchými slabikami
a s citoslovcami.
Edičný program vydavateľstva IKAR máj 2022
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných
kníh sú plánované, v priebehu výroby sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách
nájdete na www.bux.sk. Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.
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