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SPOJENIE TROCH  
BOLESTIVÝCH OSUDOV
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Spoločenský 
román

Ivan Lesay

TOPOGRAFIA BOLESTI

Tri osudy, tri mapy bolestivých miest. 
Vo chvíli, keď ju zradí zdravie, prehod-
notí Naďa svoj vzťah k sebe, k okoliu, 
a napokon aj svoje morálne princípy. 
Je to jej telo, môže si s ním robiť, čokoľ-
vek chce. Jaro prehodnocuje z iných 
dôvodov, o ilúzie prišiel po revolúcii, 
dôsledky jeho rozhodnutí sú však ne-
menej fatálne. Na konci prepletených 
príbehov stojí Adam, ktorý novým, neis-
tým a premenlivým svetom budúcnosti 
prechádza na pohľad s ľahkosťou, pri-
tom si postupne kladie rovnaké otázky 
a hľadá na ne vlastnú odpoveď.

IVAN LESAY (1980) je politológ a ekonóm. Študoval a učil v Trnave, Budapešti, 
Bratislave a vo Viedni. Pracuje v oblasti európskych financií, je autorom viace-
rých odborných publikácií. Literárne debutoval rozprávkovou knihou pre deti 
A-KO-ŽE, v časopise Fraktál mu vyšla poviedka Pod psa, píše texty pre hardcore- 
-metalovú skupinu Fishartcollection. Žije v Šenkviciach s manželkou a dvoma 
dcérami.

SPRAVÍ VŠETKO,  
ČO BY STE NEČAKALI

2 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2020

Cena: 12,90 €
Vyšlo: 26. 5. 2020
ISBN: 978-80-551-7129-6
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Spoločenský 
román

Rasťo Kubis

GAMBLER

Hovorí sa, že neprikrášlený životný prí-
beh obyčajného smrteľníka je aj v najná-
paditejšie skonštruovanom literárnom 
diele žalostne nudný. Ale skúste si pred-
staviť nesmelého introvertného chlapče-
ka, geniálneho počtára, ktorý sa premení 
na excentrického zabávača a hedonistu. 
Poslušného synáčika, čo zrazu bez mih-
nutia oka okráda rodičov aj kamarátov. 
Romantického vyznávača vernej lásky, 
 striedajúceho dievčatá ako ponožky. Po-
ondeného bojka, čo počas Nežnej lepí po 
meste plagáty a huláka na esenpéčku. 
Zodpovedného suchára, z ktorého sa vy-
kuklí gambler, potenciálny kriminálnik, 
dokonca až...

RASŤO KUBIS je štyridsaťosemročný absolvent technickej univerzity, šibnutý 
IT-čkár, ktorý po večeroch necivie do debny, ale číta. Amatérsky filozof, zručný 
matematik, milujúci manžel, hrdý otec dvoch dievčatiek, vášnivý fanúšik športu, 
príležitostný tenista... a abstinujúci gambler, dennodenne bojujúci s túžbou 
zájsť do stávkovej kancelárie.
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Triler Triler

Rachel Abbottová

V BEZPEČNOM ÚKRYTE

Presne pred rokom sa skupinka priateľov 
zišla na Lucasovu svadbu v jeho krás-
nom cornwallskom dome s výhľadom na 
more. Zoznamujú sa, zabávajú, popíjajú. 
Pri prestretom stole v predvečer svadob-
nej oslavy je osem stoličiek. Deviata je 
určená utiahnutej, tak trochu záhadnej 
ženíchovej nevlastnej sestre Alex. Lenže 
všetko sa pokazilo. Lucas tých istých 
priateľov znovu pozval do svojho roz-
právkového domu na oslavu výročia – 
čoho? Svadby, ktorá sa nekonala, alebo tragédie, ku ktorej došlo 
len niekoľko hodín pred plánovaným obradom? Hosťom oznámil, 
že pre nich naplánoval hru. Dostali kostýmy, pridelili im roly a všet-
ci bez výnimky musia hrať. Vie, ako k tomu donúti tých, ktorým sa 
to nepozdáva. Hra na vraždu sa čoskoro začne, a to aj napriek prí-
tomnosti dvojice policajných vyšetrovateľov. Čo od nich vlastne Lu-
cas chce? Čo zamlčiava? Čo taja ostatní? A čo potom, keď sa táto 
strašná hra skončí?

John Grisham

STRÁŽNI ANJELI

V malom floridskom meste Seabrook 
zastrelili mladého právnika Keitha Rus-
sa, keď večer pracoval pri svojom stole. 
Vrah nezanechal stopy. Nebolo svedkov 
ani motívu. Polícia však čoskoro začala 
podozrievať mladého černocha Quin  - 
cy ho Millera, bývalého klienta Keitha 
Russa. Quincyho postavili pred súd 
a od súdili na doživotie. Dvadsaťdva ro-
kov bol vo väzení a trval na svojej nevi-
ne. Nikto ho však nepočúval. Nemal 
právni ka, nikoho, kto by mu pomohol. Zo zúfalstva po rokoch napíše 
list malej neziskovej organizácii Guardian Ministries, ktorá sa venuje 
iba špecifickým prípadom nespra vodlivo odsúdených väzňov. Cullen 
Post cestuje po celej Amerike, bojuje za obete justičných omylov 
a stará sa o klientov, na ktorých systém zabudol. Prípad Quincyho 
Millera je ale trochu odlišný. Keitha Russa zavraždili mocní bez-
ohľadní ľudia a tí nechcú, aby sa Quin cy dostal na slobodu.

ZVRÁTENÁ HRA  
SA ZAČÍNA

BEZ OHĽADNOSŤ 
MOCI DESÍ
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KEĎ SA ŽIVOT V MOMENTE 
A OD ZÁKLADOV ZMENÍ...

VÝBER CITÁTOV  
NA KAŽDÝ DEŇ V ROKU
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Román 
pre ženy Diár

Sinéad Moriartyová

SEDEM LISTOV

Sarah je milujúca zamestnaná mama 
sedemročnej Izzy, manželka oddané-
ho Adama a najlepšia priateľka svojej 
sestry Mie. Čaká vytúžené druhé dieťa 
a nesmier ne sa naň teší.
Jedného dňa sa Sarah náhle zrúti, upad-
ne do bezvedomia a rodina si musí 
zvykať na život bez nej. Ako vysvetlia 
malej Izzy, že jej mama to možno nepre-
žije? A môže prežiť nenarodené dieťat-
ko? Sarahin stav sa zhoršuje a rodina 
sa rozháda, nevedia sa dohodnúť, ako 
ďalej. Mia zájde po veci do Sarahinho 
do mu a nájde tam listy – dokopy se-
dem, jeden za každý rok Izzinho života. 
Sarah ich písala vždy pri príležitosti dcérkiných narodenín, akoby 
sa pripravovala na deň, keď jej nebude môcť sama povedať, ako 
veľmi ju ľúbi. Kým Mia premýšľa, či sa sestre podarí napísať ôsmy 
list, rodina je nútená urobiť ťažké rozhodnutie, ktoré im zlomí srdce 
a navždy ich zmení.

Paulo Coelho

STRETNUTIA
Diár 2021

Putovanie dvanástimi mesiacmi 
roka s výberom najkrajších citátov 
z diel Paula Coelha.

PAULO COELHO, ktorého milióny či-
tateľov považujú za alchymistu slova, 
patrí k najvplyvnejším spisovateľom 
posledného storočia. Jeho knihy sa ob-
javujú na prvých miestach rebríčkov 
bestsellerov a zakaždým vyprovokujú 
živú spoločenskú a literárnu diskusiu. 
Coelho pracuje s predstavami, ideami 
a filozofiami, ktoré odrážajú túžby či-
tateľov, hľadajúcich vlastnú cestu a no-
vé spôsoby, ako najlepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.
CATALINA ESTRADA už ako dieťa žasla nad bujnou, nespútanou 
prírodou svojej rodnej Kolumbie. Dnes je z nej medzinárodne uzná-
vaná ilustrátorka žijúca v Barcelone, ktorá však nezabudla na svoje 
korene. V jej tvorbe, plnej explodujúcich gejzírov farieb a elegancie, 
sa stále odráža úžas nad nádherou sveta.
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Cestovanie

JAPONSKO

Fascinujúci 
sprievodca 
po pamiatkach, 
chutiach, 
kuriozitách 
a múdrosti 
Japonska

Či už plánujete svoje prvé dobrodružstvo, alebo spomínate na jedi-
nečný výlet svojho života, kniha Japonsko vám má čo ponúknuť – je 
totiž oslavou všetkého japonského a výpravou po tejto úchvatnej 
krajine.
Objavte mestá zaplavené neónmi i nehostinné ostrovy, starodávne 
tradície aj prekvapivú modernosť. Zistite, čím je japonská kultúra 
jedinečná, kde ju môžete zažiť na vlastnej koži a ako si popritom 
osvojiť niečo z múdrosti tejto vzdialenej, exotickej krajiny.

SPOZNAJTE EXOTICKÚ KRAJINU 
A JEJ KULTÚRU
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Populárno- 
-náučná 

literatúra

AKO FUNGUJE 
TECHNIKA

Vizuálna 
prezentácia 
faktov

Zamysleli ste sa už nad tým, odkiaľ smartfón vie, kde je obloha? 
Alebo ako automobil bez vodiča zabráni nehode? Prípadne ako 
funguje virtuálna realita?
Žijeme v časoch úžasných objavov a vynálezov, ktoré menia naše 
životy. Zároveň sme sa však stali závislými od techniky, ktorej mno-
hí z nás nerozumejú.
Kniha Ako funguje technika je plná fascinujúcich faktov a prináša 
jasné, ľahko pochopiteľné grafické údaje. Rozoberá stroje a zaria-
denia nášho sveta a ukazuje, ako fungujú.

VIZUÁLNE NAJPÚTAVEJŠÍ  
SPRIEVODCA TECHNIKOU
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Zdravie

Zdravie

Fran Baileyová

LIEČIVÁ ENERGIA RASTLÍN

V dnešných moderných časoch, keď mestá čoraz 
rýchlejšie rastú, domácnosti a pracoviská sa cen-
trálne vykurujú a klimatizujú, potrebujeme rastliny 
viac ako kedykoľvek predtým. Náš vzťah s rastlina-
mi je primárny a sme od nich závislí kvôli našim 
základným ľudským potrebám.

Bas Kast

STRAVOVACÍ KOMPAS
12 najdôležitejších pravidiel zdravého 
stravovania

Človek je taký mladý, ako sa stravuje!
Čo mám jesť? Jednoduchá otázka, no o to ťažšia 
odpoveď. Čo napríklad strava z doby kamennej? 
Alebo radšej nízkosacharidová? Nízkotučná? Bez-
lepková? 11 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2020
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Cvičebnica

B. Čulmanová, D. Ondreičková

UČÍME SA PÍSAŤ PÍSMENKÁ

Pracovný zošit je určený prváčikom na nácvik pí-
sania písmen. Deti si najskôr grafomotorickými 
cvičeniami pripravia ruku na písanie a potom sa 
obrázkami a veselými veršíkmi o každom písmen-
ku motivujú k jeho písaniu podľa vyznačeného 
vzoru. Výhodou tejto cvičebnice je, že umožňuje 
nácvik písma pravákom aj ľavákom.
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Križovky

KRÍŽOVKY NA RELAX
Príroda | Turistika 
Rok v záhrade | Humor
Kniha švédskych krížoviek ponúka začínajúcim 
i skú seným lúštiteľom zábavu a poučenie. V taj-
ničkách nájdu okrem výrokov známych osobností 
a humoru aj množstvo zaujímavých a užitočných 
informácií o slovenských hradoch a zámkoch, pra-
lesoch, hubách či prácach v záhrade.
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POČÍTAME S RADOSŤOUA ČÍTANIE UŽ NEBUDE  
PROBLÉMOM

Ľudovít Bálint

ČO MÁ VEDIEŤ 
ŠTVRTÁK 
Z MATEMATIKY  
Precvičovanie 
a overovanie 
vedomostí  
4. ročníka ZŠ

Monika Reiterová

FINANČNÁ 
GRAMOTNOSŤ  
pre 2. stupeň 
základných škôl

Publikácia moderným spô-
sobom motivuje študentov 
k zodpovednosti, a to nielen 
v oblasti financií. Úlohy sú 
prepojené s reálnym živo-
tom, a tak vytvárajú pries-
tor pre tvorivú prácu jed-
notlivcov a skupín v triede.

Terézia Lampartová

AKO SA  
NAUČIŤ ČÍTAŤ 
S POROZUMENÍM  
Čitateľská gramotnosť 
pre 2. ročník 
základných škôl

Renáta Somorová

AKO SA  
NAUČIŤ ČÍTAŤ 
S POROZUMENÍM  
Čitateľská gramotnosť 
pre žiakov 5. – 6. ročníka 
základných škôl

Táto publikácia žiakov vý-
borne pripraví na testova-
nie v uvedených ročníkoch 
základných škôl, aj na prijí-
macie skúšky na gymnáziá 
s 8-ročným štúdiom.
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Pre deti 
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PERFEKTNÁ KNIHA  
PRE BYSTRÉ DETI!

Larousse

POVEDZ MI, AKO CHRÁNIŤ PRÍRODU

Táto kniha prináša odpovede na vyše 200 otázok, ktoré odhalia 
neuveriteľné bohatstvo našej planéty a ukážu, čo robiť, aby sme ju 
chránili.

Farebné strany oddeľujú 4 samostatné témy:
– Naša planéta
– Živočíchy
– Rastliny
– Ochrana prírody

ODVÁŽNA AUTOFIKTÍVNA SÉRIA 
VZBUDZUJÚCA ROZRUCH
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Karl Ove Knausgård

MÔJ BOJ 6

Šiestou, rozsahom najväčšou časťou 
Karl Ove Knausgård završuje svoju od-
vážnu autofiktívnu sériu Môj boj, ktorá 
oprávnene vzbudila roz ruch v literár-
nom svete. Autor odhaľuje svoje am bí-
cie aj slabosti, neistotu a pochybnosti. 
Život zachytáva vo všetkých jeho odtie-
ňoch, od zlomových a osudo vých mo-
mentov po zdanlivo bezvýznamné de-
taily všedného dňa. Prekračuje hranice 
vlastného súkromia a otvorene opisuje 
dôsledky tohto rozhodnutia na rodinu 
a vzťahy s najbližšími. Stála tá bez-
ohľadnosť za to? Má spisovateľ právo 
byť bezohľadný?
Súčasťou tohto dielu je aj rozsiahla esej o Hitlerovi a jeho knihe, kto-
rá sa stala symbolom absolútneho zla.
Monumentálna, viac ako tritisícstranová séria Môj boj sa právom 
považuje za jeden z najdôležitejších literárnych počinov posledných 
desaťročí a poskytuje čitateľský zážitok, na ktorý sa nezabúda.
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Napísala  
Jen Green
Ilustrovala  
Claire McElfatrick

TAJOMSTVÁ 
STROMOV

Vkročte do lesa 
a objavte tajomný svet 
stromov. Vedeli ste, že si 
pod zemou posielajú 
správy? Počuli ste o tom, 
že sa starajú o svoju 
rodinu? Za stromom  
sa skrýva oveľa viac,  
než sa zdá...

V tejto nádherne ilustrovanej knižke získate množstvo zaujímavých 
informácií nielen o stromoch z celého sveta, ale aj o obyvateľoch 
lesa. Dozviete sa, ako stromy navzájom komunikujú a varujú pred 
predátormi, ako zaznamenávajú minulosť a predvídajú budúcnosť. 
Zistíte, čo všetko pre nás stromy robia a ako ich poškodzujeme zne-
čistením a odlesňovaním. Našťastie nie je príliš neskoro, aby sme 
s tým niečo urobili, môžeme napríklad používať recyklovaný papier 
alebo vysadiť svoj vlastný strom!

Kniha  
s magnetkami

VOZIDLÁ

Zábavné učenie  
so 16 magnetkami

Pomocou 16 farebných obrázkových magnetiek si môžu deti vymýšľať 
vlastné príbehy o rôznych vozidlách.
Obsahuje 4 ilustrované scény s magnetickým podkladom, 16 pestrých 
obrázkových magnetiek, praktický uzatvárací obal.
Krátke texty pri obrázkoch vedú deti od 4 rokov hravou formou k správ-
nemu umiestneniu magnetiek.

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. Hrozí nebezpečenstvo 
udusenia v dôsledku prehltnutia malých dielov.

PONORTE SA DO ČAROVNEJ 
TÔNE STROMOV

ČÍTANIE HROU  
S MAGNETKAMI!



Pre deti od  
18 mesiacov

Druhá časť Kubkových dobrodružstiev sa zameriava na typické slo-
vá, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu v prvom a druhom roku 
života. Dvojročné deti začínajú naučené výrazy spájať a tvoria z nich 
jednoduché vety. Práca s touto knihou im pomôže túto schopnosť 
rozvíjať. Kniha zároveň predstavuje výborný materiál pre staršie 
deti, ktoré sa práve učia čítať. Publikácia má jednoduchú formu, 
 obsahuje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokonaľuje 
detskú reč.

SPOZNAJTE KUBKA  
A JEHO VESELÚ RODINKU!
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Marta  
Galewska-Kustra
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Joanna Kłos

KUBKO 
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18 19EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2020 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2020

Cena: 10,90 €
Vychádza: 1. 6. 2020
ISBN: 978-80-551-7367-2
Formát: 140 × 267 mm,
10 listov
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 1. 6. 2020
ISBN: 978-80-551-7366-5
Formát: 140 × 267 mm,
10 listov
Väzba: Leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
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Ilustrovala Louise Forshaw

MÔJ PRVÝ 
ATLAS ZVIERATIEK

Prvý detský ATLAS ZVIERAT 
a GLÓBUS v jednom!

Ilustrovala  
Louise Forshaw

MÔJ PRVÝ ATLAS  
VESMÍRU

Sprievodca VESMÍROM  
a GLÓBUS v jednom!

KEĎ KNIHU OTVORÍTE, 
VZNIKNE GLÓBUS!

Pripravujeme:
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Knižky zo škatuľky

VOZIDLÁ

Výkonné traktory, rýchle požiarnické 
autá či silný bager v týchto knižkách 
rozšíria slovnú zásobu a precvičia 
vnímanie  okolitého sveta.

Knižky zo škatuľky

VECI OKOLO MŇA

Pestré loptičky, mäkučký 
pulóver či hravé zvieratká 
v týchto knižkách rozšíria 
slovnú zásobu a precvičia 
vnímanie okolitého sveta.

Edičný program vydavateľstva IKAR jún 2020
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných 
kníh sú plánované, v priebehu výroby sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách 
nájdete na www.bux.sk.  Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

OSEM KNIŽIEK  
Z JEDNEJ ŠKATUĽKY


