jún

edičný
program

A DA M
GRANT

SPOLOK JUDÁŠOV
Existovala na Slovensku policajná cho
botnica? Vznesené obvinenia a prá
voplatné odsúdenia bývalých policaj
ných funkcionárov nasvedčujú, že jej
chápadlá k nám siahajú. Peter Šloser
opäť poukazuje na krivákov z najvyš
ších poschodí slovenskej polície a zrad
cov, ktorí sa spreneverili svojmu posla
niu. O život pôjde nielen ministrovi
vnútra, horúco bude aj v mafiánskej ro
dine Šenkovcov. Ako tieto dva prípady
súvisia, kto je vrahom a zvíťazí spravodlivosť?
Podobne ako pri predchádzajúcich Šloserových detektívkach, aj
vďaka tejto knihe má čitateľ ojedinelú šancu stať sa účastníkom
deja. Autor opäť čerpá inšpiráciu z vlastných skúseností, ktoré vy
užil pri opísaní reálneho policajného zákulisia a vyšetrovania zloči
nov, za ktoré súdy ukladajú doživotné tresty.

Krimi

Cena: 15,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8324-4
Formát: 125 × 200 mm,
440 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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KTO SEJE VIETOR
Preložila Lenka Kočišová a Zuzana Inczingerová

Vanja Lithnerová a jej kolegovia z krimi
nálky sa ocitnú pod obrovským tlakom.
Musia dolapiť ostreľovača, ktorý v prie
behu niekoľkých dní zavraždil v Karls
hamne tri osoby. Nemajú však najmen
šiu stopu ani svedkov a medzi obeťami
nejestvuje očividné spojenie. Ďalšou
obeťou môže byť ktokoľvek. Policajný
psychológ Sebastian Bergman sa zme
nil, odkedy sa stal starým otcom. Spo
malil, dokonca pracuje na polovičný úvä
zok ako psychológ a terapeut. Jedného
dňa ho však kontaktuje istý Austrálčan,
ktorý sa ako preživší cunami potrebuje vyrovnať s traumou. Práve po
čas tejto prírodnej katastrofy stratil ženu a dieťa aj Sebastian. Jeho
pokojný život sa tak opäť obráti hore nohami. Od vraždy v Uppsale
prešli tri roky a Vanjinho kolegu Billyho stále prenasledujú temné
chúťky. Onedlho bude otcom, preto dospeje k rozhodnutiu – už nikdy
viac. Minulosť mu však nedá pokoj a je otázne, ako ďaleko je ochotný
zájsť, aby ho neodhalili.
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TOP TITUL

TOP TITUL

Peter Šloser

Michael Hjorth
a Hans Rosenfeldt

e-kniha

NEMAJÚ NIČ SPOLOČNÉ.
LEN TO, ŽE SÚ OBETE.
e-kniha

PÁCHATEĽ
NEZNÁMY

Severské
krimi
Cena: 15,90 €
Vychádza: 14. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8343-5
Formát: 145 × 227 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

PREDPOVEĎ

DARREN SUGRUE pochádza z Dublinu a počas niekoľkých rokov sa venoval
rozmanitým povolaniam. Pôsobil ako forenzný vedec v Británii a v Kambodži,
ako čašník v USA, inštruktor potápania v Thajsku a molekulárny biológ v Aus
trálii. V súčasnosti vydáva vedecký časopis v Holandsku. Prvú knihu Predpoveď
napísal v roku 2015. Po nej nasledoval román The Shattered Conscience (2016)
a psychologický triler Shred of Doubt (2020).
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Peter H. Diamandis
a Steven Kotler

BUDÚCNOSŤ
JE RÝCHLEJŠIA,
AKO SI MYSLÍTE

Preložil Alojz Keníž

Daniel Geller je matematický génius,
ktorému sa podarilo nemožné – objavil
vzorec na výpočet dátumu smrti člove
ka. Vedecká komunita Dublinskej univer
zity má však iný názor. Odmieta Danie
lov objav, a tak sa zatrpknutý matematik
rozhodne všetko nechať.
O dvanásť rokov sa jeden z Da
nie
lových bývalých profesorov John Red
mond a jeho manželka vyrovnávajú so
smrťou desaťročného syna. Mohol Da
nielov vzorec predpovedať jeho smrť?
A ak áno, dalo by sa jej zabrániť? Pri
opätovnom skúmaní kontroverznej prá
ce profesor odhalí mrazivú skutočnosť. Jeden z piatich spolužiakov,
na ktorých Daniel kedysi použil svoj vzorec, skutočne zomrel
v predpovedaný deň. A dátum ďalšej smrti sa blíži. Tentoraz je
v ohrození Danielova bývalá láska Grace.
Profesor vtiahne Daniela späť do matematického sveta, v ktorom
môže získať veľké uznanie. No za akú cenu?

JE TO CESTA, KTOROU
CHCEME NAOZAJ KRÁČAŤ?
e-kniha

Darren Sugrue

e-kniha

CHCELI BY STE POZNAŤ DÁTUM
SVOJEJ SMRTI?

Preložil Martin Katuščák

Mysteriózny
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8349-7
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Vývoj technológií postupuje oveľa rých
lejšie, než sme si vedeli predstaviť.
Za posledné desaťročie sme dosiahli
taký technologický pokrok a vyprodu
kovali toľko bohatstva, aké sa ľudstvu
nepodarilo za sto rokov. Umelá inteli
gencia, lietajúce autá, virtuálna reali
ta, rozšírené možnosti 3D tlače, nano
robotika... V tieni veľkolepého rozvoja
však stojí množstvo dôležitých a nezod
povedaných otázok.
Ako spájanie technológií ovplyvní podobu sveta, celej spoločnosti
a nás samotných? Dielo dvojice bestsellerových autorov pôsobivo
a do hĺbky zobrazuje budúcnosť, ktorá už doslova klope na dvere.
A v istom zmysle sa deje už teraz.
PETER H. DIAMANDIS je molekulárny genetik, letecký inžinier a doktor medi
cíny. Založil viac ako pätnásť technologických spoločností a patrí do rebríčka
bestsellerových autorov New York Times. Je generálny riaditeľ nadácie XPRIZE,
výkonným predsedom Singularity University v Silicon Valley a spolupredsedom
predstavenstva spoločnosti Planetary Resources, Inc.
STEVEN KOTLER je oceňovaný žurnalista a zakladateľ výskumného inštitútu
Flow Research Collective. Napísal bestsellerové knihy Stealing Fire (Ako ukrad
núť oheň), Abundance (Hojnosť), The Art of Impossible (Dosiahni nemožné).
Za svoju prácu bol nominovaný na dve Pulitzerove ceny a jeho diela boli prelo
žené do viac ako štyridsiatich jazykov.
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Autobiografia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 14. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8321-3
Formát: 125 × 200 mm,
464 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

KANCELÁRKA

EŠTE SI TO PREMYSLI

Preložil Peter Tkačenko

Preložila Svetlana Žuchová

Angela Merkelová bola odjakživa outsi
derka. Ako dcéra kňaza vyrastala v So
vietmi okupovanom východnom Nemec
ku, v mladosti pracovala ako chemická
výskumníčka a do politiky vstúpila až
po páde Berlínskeho múru. A predsa sa
o pätnásť rokov stala nemeckou kance
lárkou a čoskoro aj neoficiálnou vodky
ňou západného sveta.
Uznávaná spisovateľka Kati Marton sa
podujala objasniť záhadu tohto nevída
ného vzostupu. Vďaka výnimočnému prí
stupu ku kancelárkiným najbližším spo
lupracovníkom a čerstvo zverejneným
dokumentom opisuje jedinečnú politickú genialitu, ktorá je tajom
stvom Merkelovej úspechu. Niet iných moderných lídrov, ktorí by tak
zručne čelili autoritárskej agresivite, presadili odvážne spoločenské
opatrenia a v období čoraz polarizovanejších krajín by pokojne zjed
notili celý kontinent. Šikovne dostávala politikov pevnej ruky ako Puti
na či Trumpa tam, kde ich potrebovala, a mala čo robiť s prekvapivo
komplikovanými vzťahmi so spojencami, ako bol Obama a Macron.
Táto žena, ktorá si až úzkostlivo stráži svoje súkromie, je vzorom
pre každého, kto má ambíciu získať a udržať si moc a zároveň zo
stať verný svojim morálnym hodnotám. Kancelárka vrhá svetlo na
jednu z najvýnimočnejších žien našich čias a je zároveň strhujúcim
politickým životopisom, intímnym ľudským portrétom a veľavrav
ným pohľadom na politické líderstvo v akcii.

Inteligencia sa zvyčajne považuje za
schopnosť myslieť a učiť sa. V dnešnom
rýchlo sa meniacom svete sú však čo
raz dôležitejšie iné kognitívne schop
nosti, a to schopnosť prehodnotiť svoj
názor a odnaučiť sa zaužívané vzorce
uvažovania. Znie to jednoducho, ale
má to háčik. Je predsa omnoho pohod
lnejšie presviedčať sa o vlastnej pravde,
ako trápiť sa pochybnosťami. Je príjem
nejšie počúvať iba tie názory, vďaka
ktorým sa cítime neomylne, namiesto
myšlienok, ktoré našu pravdu spochyb
ňujú. Nesúhlas totiž pričasto vnímame
skôr ako hrozbu pre svoje ego, než ako príležitosť naučiť sa niečo
nové. A úspešnú diskusiu komplikuje ďalší paradox – čím sme bys
trejší, tým menej vidíme vlastné obmedzenia.
Psychológ Adam Grant v knihe Ešte si to premysli ponúka návod, ako
uprednostniť duševnú flexibilitu pred tvrdohlavosťou. Ukazuje nám,
prečo je dôležité zachovať si otvorenú myseľ, pochybovať o svojich
pravdách a klásť si otázky. Lebo len tí najlepší sú schopní zmeniť svo
je stanovisko, prehodnotiť vlastný názor a neboja sa kritiky.
Ak poznanie posilňuje, potom vedomie, že nevieme všetko, z nás robí
múdrejších.
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Biografia

Cena: 18,90 €
Vychádza: 6. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8407-4
Formát: 145 × 227 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

Adam Grant

TOP TITUL

Kati Marton

KEDY STE NAPOSLEDY
PREHODNOTILI NÁZOR?
e-kniha

JEDINEČNÁ ODYSEA
ANGELY MERKELOVEJ

Psychológia

Cena: 17,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8401-2
Formát: 145 × 227 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ŠIBALSKÁ SOPHY
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Preložila Martina Fedorová

Historická
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 21. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8350-3
Formát: 125 × 200 mm,
312 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Koncom marca 1944, keď sa Stalinove
vojská tlačia na Ukrajinu, stoja Emil
a Adeline pred jedným z najťažších roz
hodnutí. Majú čakať na vpád sovietske
ho medveďa a riskovať, že ich pošlú na
Sibír? Alebo majú nasledovať vlkov –
vražedných nacistických dôstojníkov,
ktorí sa zaviazali chrániť „čistokrvných“
Nemcov.
Martelovci sú jednou z mnohých rodín
nemeckého pôvodu, ktorých predkovia
hospodárili na Ukrajine viac než sto ro
kov. Emil a Adeline však vedia, ako sa
žije pod tvrdou rukou stalinovského režimu. Aby unikli jednému ne
priateľovi, rozhodnú sa spojiť s druhým. Nasledujú vlkov, ktorými
pohŕdajú, ale sú ich jedinou šancou získať slobodu.
Uviaznutí medzi dvoma bojujúcimi stranami a vystavení ťažkým
skúškam, zisťujú, akú silu má ich odhodlanie a láska.
MARK SULLIVAN je renomovaný autor bestsellerovej série Private, ktorú napísal
spolu s Jamesom Patersonom a ktorá sa dostala na vrchol rebríčka najpredáva
nejších kníh v The New York Times. Za svoje literárne dielo získal početné ocene
nia. Vyrastal v Medfielde v štáte Massachusetts, bakalársky titul z angličtiny zís
kal na Hamilton College, potom pôsobil ako dobrovoľník v mierových zboroch
v Nigere. Po návrate do USA vyštudoval žurnalistiku na Medill School of Journa
lism na Northwestern University a pracoval ako investigatívny novinár. Je zanie
tený lyžiar a dobrodruh. S manželkou žije v meste Bozeman v Montane.
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e-kniha

Mark Sullivan

POSLEDNÉ
ZELENÉ ÚDOLIE

Preložila Tamara Chovanová

Keď úctyhodný sir Horace Stanton-La
cy odíde na pracovnú cestu do Južnej
Ameriky, nechá svoju jedinú dcéru So
phy u sestry Elizabeth Rivenhallovej,
ktorá býva s rodinou na Berkeley Squa
re. Lady Ombersleyová naveľa súhlasí,
že sa ujme mladej netere, no ani jej ne
napadne, že veselá, impulzívna a ne
všedná dievčina vtrhne do londýnskej
spoločnosti ako víchor a načisto roz
metá všetky konvencie a tradície. So
phy veru nie je spôsobná mladá dáma,
akú Rivenhallovci očakávali, keď sa jej
ujali. Dobrosrdečná teta Lizzie je ohro
mená a Sophin arogantný a prísny bratanec Charles Rivenhall sa
rozhodne nájsť jej čím skôr manžela, aby rodinu nadobro zbavil
tohto všetečného trápenia.
Hoci pre neskrotnú Sophy je pobyt u príbuzných doteraz najťažšou
skúškou, zistí, že jej rodina prežíva krušné časy a zúfalo potrebuje
jej talent dať všetko do poriadku. Svojou neúnavnosťou a nezvyčaj
nými metódami doslova ovládne domácnosť. No získa si aj srdce
muža, ktorý by sa jej najradšej zbavil?

AKÚ SILU MÁ ODHODLANIE
A LÁSKA?

TOP TITUL

Georgette Heyer

e-kniha

DOKÁŽE SI NESKROTNÁ
SOPHY ZÍSKAŤ JEDNO CHLADNÉ
SRDCE?

Historický
román
Cena: 16,90 €
Vychádza: 7. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8351-0
Formát: 145 × 227 mm,
480 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Danielle Steel

Angela Marsonsová

BOD ZLOMU

TRI ŽELANIA

Preložila Miriam Ghaniová

Preložila Martina Šturcelová

Strhujúca lekárska dráma od obľúbenej
svetovej autorky Danielle Steel odohrá
vajúca sa v San Francisku aj v Paríži. Šty
ria traumatológovia dostanú jedinečnú
príležitosť zmeniť svoj život. Najlepší le
kári vo svojom odbore zrazu čelia naj
väčšej výzve v živote.
Bill Browning vedie traumatologické od
delenie na najrušnejšej pohotovosti
v San Franciscu. Jeho bývalá manželka
žije s dcérami v Londýne, preto je zahl
tený prácou a žije len pre vzácne oka
mihy, ktoré môže stráviť s deťmi. Ste
phanie Lawrenceová má dvoch malých
synov a frustrovaného manžela, ktorý pracuje z domu a nemá
na nikoho čas. Wendy vyštudovala na Harvarde. Je to svedomitá
úrazová lekárka, žiaľ, uviazla v bezvýchodiskovom vzťahu so žena
tým kardiochirurgom. Popularita Toma Wylieho u žien konkuruje
jeho vynikajúcim lekárskym schopnostiam. Tie využíva vo svojom
zdravotníckom centre, ale odmieta si kohokoľvek pripustiť k telu
a viazať sa.
Týchto výnimočných lekárov vybrali na jedinečný projekt. Majú
spolupracovať s podobnými kolegami v Paríži na výcvikovom pro
grame hromadných nešťastí. Stačí však jedna masová tragédia
a v ich dočasnom parížskom živote nastane zlom. Zrazu musia uči
niť tie najťažšie rozhodnutia, akým kedy čelili – s následkami, ktoré
ponesú celý život.

Cher je po uši zaľúbená do nového šéfa.
Je krásny ako obrázok, múdry a zábav
ný, no vôbec si ju nevšíma. Ak, tak iba
vtedy, keď mu treba uvariť kávu. Ako
mu dokáže, že je preňho tá pravá? Sa
rah túži po dieťati s mužom, ktorého mi
luje. David je však ženatý. Existuje aspoň
nádej, že manželku opustí? Deb by sa
mala tešiť na svadbu s milovaným snú
bencom Markom, ale jej svokra chce
mať všetko pod kontrolou. Zmení sa De
bin vysnívaný deň na nočnú moru?
V jeden letný večer si tri kamarátky
dajú pár pohárov vína, nájdu na Debi
nej poličke starú knihu a v opitosti z nej odrecitujú zaklínadlo. Ani
na chvíľu pritom neveria, že by sa mohlo splniť. Veď je to iba zába
va s rozhadzovaním sušených byliniek po záhrade. Alebo nie?
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Ženský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 21. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8336-7
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ANGELA MARSONSOVÁ v sebe objavila lásku k písaniu ešte na základnej
škole. Dávala na papier všetko, čo v nej tlelo, a zamykala si to do zásuvky.
Po neúnavnom naliehaní svojej partnerky sa zapojila do literárnej súťaže. Raz
vyhrala, trikrát sa dostala do najužšieho výberu. Vďaka programu Amazon KDP
vydala dve zo svojich raných diel, potom sa zamerala na najväčšiu vášeň – de
tektívky.
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e-kniha

OBČAS HĽADÁME ŠŤASTIE
NA NESPRÁVNOM MIESTE
e-kniha

ŠTYRIA LEKÁRI A JEDNA
TRAGÉDIA, KTORÁ ZMENÍ
ICH ŽIVOT

Súčasná
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 21. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8342-8
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Alexandra Elle

e-kniha

NAUČTE SA VNÍMAŤ KRÁSU
A PRÍLEŽITOSTI, KTORÉ ŽIVOT
PONÚKA
PO DAŽDI
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Paulo Coelho

SILA
Diár 2023

Preložila Danka Ježíková

Kto z nás sa občas necíti
byť zranený, smutný a ne
istý? Najnovšia kniha
obľúbenej rozprávačky
príbehov Alexandry Elle
Po daždi je ako pohlade
nie duše. Poeticky nežným
spôsobom vás bude spre
vádzať pri prekonávaní
prekážok, budovaní dôve
ry a pestovaní skutočnej
životnej hojnosti. Hlboké
príbehy, inšpirované neľa
hkými osobnými skúsenosťami autorky, vás naučia vnímať seba samého vľúdnejšie a súcit
nejšie. Sebaláska a sebaprijatie sú predsa základnou podmienkou
kvalitných medziľudských vzťahov a vnútorného pokoja. Vďaka tej
to vzácnej knižke, ktorá obsahuje aj účinné afirmácie a meditácie,
si naplno uvedomíte všetku krásu, lásku a príležitosti, ktoré život
ponúka.
Tento oduševnený sprievodca je vhodný pre každého, kto tápe na
ceste sebaobjavovania, alebo len jednoducho túži po vnútornom
posilnení. Pretože, ako všetci vieme, po daždi vždy vyjde slnko.

NOVÝ DIÁR S CITÁTMI PAULA
COELHA NA CELÝ ROK

Preložila Irena Michalicová

Motivačná
literatúra

Diár na rok 2023 s výberom najkraj
ších citátov z diel najobľúbenejšieho
autora našich čias Paula Coelha. Milió
ny čitateľov ho považujú za alchymistu
slova. Paulo Coelho ponúka témy, pod
nety a filozofiu tým, čo hľadajú v živote
vlastnú cestu a nazerajú na svet inak.
Inšpiratívny diár sa tentoraz zameria
va na „silu“ a obsahuje originálne, hlbo
ko pravdivé myšlienky, ktoré vyslovili
postavy jeho početných románov, ale
aj sám autor vo svojich fejtónoch. Je to
ideálny darček pre každého, kto si želá,
aby ho slová tohto svetoznámeho spisovateľa sprevádzali každý
deň nadchádzajúceho roka. Dopĺňajú ho pôvabné ilustrácie medzi
národne uznávanej ilustrátorky Cataliny Estrada, ktorá svojou
tvorbou vyjadruje nekonečný úžas nad nádherou sveta.

Cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8378-7
Formát: 152 × 203 mm,
208 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Diár

Cena: 15,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
EAN: 588002570315
Formát: 130 × 205 mm,
264 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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SĽUB JEJ ZMENIL MENO.
ONA ZMENÍ SVET.

Dr. John Watson

Aisling Fowler

MÚZEUM
SHERLOCKA HOLMESA

ZRODENÁ V OHNI:
Dvanástka
a Zamrznutý les

PAMÄŤOVÝ PALÁC
SHERLOCKA
HOLMESA

Preložil Michal Jedinák

Dvanástka zložila lovecký sľub a vzda
la sa vlastného mena, aby sa naučila
umeniu boja s netvormi. Aspoň to tvr
dí. Pravda je však oveľa smrteľnejšia –
trénuje, aby sa pomstila tým, ktorí jej
vzali rodinu. Lenže keď za múry sídla
prvý raz po rokoch prenikne nepriateľ
a unesie mladé dievča, nezaváha ani
na chvíľu a na vlastnú päsť sa vydá do
neznáma. Spojí sa so Psom, kamenným
Strážcom Loveckého sídla, a pustí sa
do p
átrania, ktoré zmení nielen jej
život, ale aj celý svet.

Preložil Ladislav Holiš

Naučte sa Sherlockove
pamäťové techniky a vyriešte
viac ako 100 prípadov
a hlavolamov
Kolotoč hádaniek a kriminál
nych záhad sa znova rozkrútil.
Sherlock Holmes a doktor
Watson sú opäť v akcii.
Doktor John Watson vás oboznámi s ohromujúcimi metódami a tech
nikami na precvičovanie pamäti. Po ich zvládnutí budete premýšľať
ako samotný Sherlock Holmes! V pútavých Watsonových spomien
kach na príhody s jeho vzácnym priateľom nájdete hádanky a cviče
nia na trénovanie pamäti vrátane praktického využitia pamäťových
techník, ako je mnemotechnická vizualizácia, technika spájania,
metóda loci či veľký číselný systém. Pod doktorovým vedením si bu
dete vedieť vytvoriť vlastný pamäťový palác.
Uvedené pamäťové techniky sú overené časom a niektoré sa použí
vajú už od staroveku.
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e-kniha

BUDETE PREMÝŠĽAŤ
AKO SHERLOCK HOLMES!

Hlavolamy

Cena: 15,90 €
Vychádza: 10. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8181-3
Formát: 170 × 238 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

AISLING FOWLER by rada vyrastala v magickom hornatom kráľovstve, ale
v skutočnosti prežila detstvo v Surrey, kde čítala knihy a sledovala Buffy, premožiteľku upírov. Po získaní titulu z biológie pracovala najskôr ako asistentka
a neskôr zdravotná sestra a počas ciest medzi Londýnom a Spojenými štátmi
jej skrsol nápad na príbeh Zrodená v ohni.
Aisling v súčasnosti žije v Hackney, a keď práve nečíta alebo nepíše, varí a vy
mýšľa nové dobrodružstvá.
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Fantasy
pre deti
a mládež
Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8305-3
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NAPEČTE SVOJMU PSÍKOVI
ZDRAVÉ A CHUTNÉ MAŠKRTY

PRE VÄČŠÍCH
AJ MENŠÍCH ŽIAKOV
Učebnice

Monika Reiterová,
Lujza Čipková Hamplová

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KOCKE

Cena: 8,90 €
Vychádza: 10. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8379-4
Formát: 170 × 240 mm,
128 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: druhé

Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel me
dzi čistou a hrubou mzdou, medzi platobnou
a kreditnou kartou, či je dobré sporiť alebo si
požičať, čo sú to kryptomeny, čo všetko je ko
rupcia, aj aké práva má spotrebiteľ...

Ján Križan, Mária Križanová

MATURITA Z BIOLÓGIE
Príručka je určená študentom gymnázií
a stredných odborných škôl, ktorí sa pri
pravujú na maturitnú skúšku biológie. Náj
du v nej prehľadne spracované učivo celej
strednej školy.

KEKSY PRE PSY

25 receptov a 3 formičky na cesto
Preložila Terézia Šinková

V tejto knižke nájdete 25 receptov na dobroty s mäsom, rybami aj
so zeleninou, či už pre svieži dych, alebo pre štíhlu líniu. Recepty na
domáce psie sušienky a keksy sú jednoduché, a presne viete, na
čom si bude váš pes pochutnávať. Pochúťky sú ideálne ako moti
vačné odmeny a sú výborným doplnkom každodenného jedálnička.
Vďaka trom formičkám na cesto z nehrdzavejúcej ocele a praktic
kej knihe receptov môžete svojich miláčikov potešiť chutnými do
mácimi maškrtami.
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Hobby

Cena: 14,90 €
Vychádza: 30. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8284-1
Formát: 170 × 200 mm,
64 str.
Väzba: box / brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8380-0
Formát: 205 × 290 mm,
180 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: druhé

Miroslava Labovská,
Ľudmila Moravčíková

GEOMETRIA
TELESÁ A ROVINNÉ ÚTVARY
Precvičovanie, postupy a riešenia
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a 1. až
4. ročníka osemročných gymnázií
Publikácia má štyri kapitoly: Štvoruholníky
a trojuholníky, Pytagorovu vetu, Kružnicu,
kruh a Objemy a povrchy telies. Každá
z nich obsahuje niekoľko vzorovo vyrieše
ných úloh s postupom výpočtu a s rôznymi
alternatívami riešenia.
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Cena: 4,90 €
Vychádza: 5. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8352-7
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

POTRÁPTE SI MOZGOVÉ BUNKY
OBĽÚBENÝMI KRÍŽOVKAMI

KRÍŽOVKY

Najväčšie svetové
osobnosti
Myšlienky –
inšpirácia – zábava
Nové vydanie obľúbených
švédskych krížoviek nielen
perfektne vyplní váš voľný
čas, ale zároveň sa dozviete
aj veľa zaujímavostí o sláv
nych svetových i sloven
ských osobnostiach. Kniha
nie je určená len pre dospe
lých čitateľov, na svoje si
prídu i deti, ktoré sa zaba
via pri rôznych hádankách,
hlavolamoch či obrázkoch
na vymaľovanie.

Krížovky
Cena: 5,90 €
Vychádza: 15. 6. 2022
EAN: 8588002570353
Formát: 165 × 240 mm,
200 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

ZÁBAVNÉ KRÍŽOVKY
Príslovia – vtipy –
zaujímavosti – výroky
Kniha ponúka čitateľom
115 obľúbených švédskych
krížoviek pre voľný čas.
Tajničky ukrývajú citáty
slávnych osobností, zaují
mavosti z rôznych oblastí
i množstvo zábavy.
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Krížovky
Cena: 5,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
EAN: 8588002570360
Formát: 207 × 290 mm,
120 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

PRE VŠETKY DETI, KTORÉ SA
NECHCÚ V MATEMATIKE
STRATIŤ
Eva Dienerová

MOJE PRVÉ
POČÍTANIE – ČÍSLA
Pre deti predškolského veku
a žiakov 1. ročníka ZŠ
Táto publikácia patrí do série Moje
prvé písanie/počítanie. Je urče
ná deťom od 5 rokov a budúcim
prvákom. Spoznávajú v nej čísla
od 1 do 10, naučia sa ich počítať
i správne písať. Kým jednodu
chým memorovaním by dosiahli
len mechanické ovládanie názvov
čísel, v tomto pracovnom zošite
ide o to, aby za každým číslom
videli príslušný počet predme
tov. Predmety spájajú, priraďujú,
doplňujú alebo vyfarbujú. Postupne tak získajú schopnosť orientovať
sa v číselnom rade a utvrdia si princíp usporiadania aj postupnosti
čísel od najmenšieho po najväčšie alebo naopak.
Úlohy sú krátke a podnecujúce iniciatívu. Sú zostavené tak, aby
oslovili aj nesmelé a málo sebavedomé dieťa a podporili ho v sna
he ukázať svoje schopnosti. Dieťa premýšľa, skúma, objavuje, ex
perimentuje, rozvíja si matematické vedomosti a zručnosti a popri
tom sa zabáva.
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Učebnice

Cena: 4,90 €
Vychádza: 15. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8384-8
Formát: 205 × 290 mm,
40 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Mona Kasten

DÚFAŤ ZNOVA
Everly Pennová neverila na lásku. Celé
roky sa prizerala, ako jej mama trpí
v násilnom vzťahu. Zážitky z detstva ju
natoľko traumatizovali, že si mužov ne
pripúšťala k telu. Nechcela sa zamilo
vať. A už vôbec nie do svojho vyučujú
ceho. Ibaže Nolan Gates je šarmantný,
inteligentný, sexi a iba pri ňom dokáže
byť Everly sama sebou. Len jemu doká
že otvorene povedať, že netuší, čo chce
od života a že študuje len preto, aby
bola mama šťastná. Čím bližšie ho
spoznáva, tým viac ju to k nemu ťahá.
Najradšej by prekročila pomyselnú hra
nicu medzi nimi, lenže vzťah s pedagógom je pre Everly neprípust
ný. Zároveň netuší, že za Nolanovým optimistickým prístupom k ži
votu a nákazlivým nadšením pre literatúru sa v skutočnosti ukrýva
bolesť. A tá by mohla zničiť ich lásku, skôr ako sa zrodí.

TOP TITUL

Preložila Martina Šturcelová

Young
adult
Cena: 14,90 €
Vychádza: 21. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8364-0
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: prvé
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VŠETKO, ČO POTREBUJETE
VEDIEŤ O VESMÍRE

VESMÍR
detská
encyklopédia

TOP TITUL

e-kniha

VYCHUTNAJTE SI POKRAČOVANIE
BESTSELLEROVEJ SÉRIE

Preložil Štefan Gajdoš

Viac ako 800 úchvatných snímok spolu s ilustráciami a ich opisom
zavedie deti do hĺbok vesmíru.
Spoznajte históriu vesmírnych výprav, najnovšie informácie o kraji
nách s kozmickým programom a vzrušujúce možnosti budúcich mi
sií. V neuveriteľných detailoch skúmajte slnečnú sústavu i vesmír,
rýchlo sa približujúce kométy, extrémne teploty a po stáročia vyčíňa
júce búrky. Zistite, ako by sa vám páčilo byť kozmonautom, ktorý sa
prechádza vo vesmíre a stará o zvieratá na palube kozmickej lode.
Encyklopédia plná faktov a prvotriednych fotografií prinesie do váš
ho života naozaj celý vesmír!
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Pre deti
od 9 rokov
Cena: 22,90 €
Vychádza: 14. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8282-7
Formát: 216 × 276 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: tretie doplnené
a revidované

ZVIERACÍ DETEKTÍVI NA STOPE
SKUTOČNÝCH ZLOČINOV!

POMÔŽTE DEŤOM S ČÍTANÍM
A SO SLOVNOU ZÁSOBOU

Anna Starobinec

Eva Dienerová,
ilustrovala
Daniela Ondreičková

ZVIERACÍ DETEKTÍVI 3:
Pazúry hnevu

MAĽOVANÉ ČÍTANIE
Mravček Zvedavček
a iné príbehy

Preložila Michaela Hajduková
Verše prebásnil Peter Slížik

Sú chudobní, špinaví a niet im čo
závidieť. Myslia si, že život je ne
spravodlivý, ale oni už viac ne
chcú trpieť a byť skromní. Chcú
sa pomstiť, šíriť strach. Ich pazú
ry sú ostré a špinavé, sú nemilo
srdní a rozhodli sa pre odplatu
a obohacovanie. Teroristi Pazúry
hnevu vyhlásili vojnu obyvateľom
Ďalekého lesa!
Nová detektívka z Ďalekého lesa
je tu. A skúsený detektív Jazvec
a jeho zástupca Jazvecúr musia odhaliť a zastaviť sprisahancov.
Anna Starobinec stihla vystriedať niekoľko profesií, kým prišla
na to, že zo všetkého najviac ju baví vymýšľať príbehy, ktoré čita
teľov úplne opantajú. Dnes sa jej knihy prekladajú do mnohých ja
zykov, získavajú literárne ceny a nakrúcajú sa podľa nich filmy. Pre
dospelých čitateľov píše strašidelné, uhrančivé príbehy, vďaka
ktorým si vyslúžila prezývku „ruský Stephen King“. Jej rozprávky
pre deti nie sú také strašidelné, ale sú rovnako strhujúce.
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Pre deti
od 7 rokov

Maľované čítanie sa teší medzi
deťmi veľkej obľube, pretože im
uľahčuje začiatočné obdobie sa
mostatného čítania a obohacuje
slovnú zásobu. Milé príbehy o zve
davom mravčekovi, lišiačikovi tu
láčikovi, plese zvieratiek, odvážnej
veveričke a iné majú vždy dobrý
koniec a ponúknu deťom aj zábav
né úlohy pre bystré hlavičky, ktoré
rozvíjajú čitateľskú gramotnosť,
dôvtip a fantáziu. Táto knižka je bohatá na pekné obrázky a veselá,
ako sú deti vo veku, ktorým je určená.

Cena: 12,90 €
Vychádza: 7. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8382-4
Formát: 145 × 210 mm,
128 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 15. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8347-3
Formát: 165 × 240 mm,
72 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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STAŇ SA
PRIESKUMNÍKOM PRÍRODY!

STAŇ SA
PRIESKUMNÍKOM FAUNY!

KVETY

VTÁKY

Spoznaj rôzne druhy kvetov, ktoré rastú v záhradách, lesoch, na
lúkach, v horách, na púšťach či pozdĺž potokov a na pobrežiach.
Zisti, ako dlho rastliny kvitnú a ako svojou vôňou lákajú včely a iný
hmyz.
Táto knižka je plná informácií, zábavných aktivít a nápadov na pro
jekty, ktoré sú ideálne pre mladých milovníkov prírody.

Spoznaj vtáky z celého sveta, zisti, čím sa živia a ktoré z nich na zimu
odlietajú do teplých krajín.
Nauč sa pozorovať ich tak, aby ti neuleteli.
Táto knižka je plná informácií, zábavných aktivít a nápadov na pro
jekty, ktoré sú ideálne pre mladých milovníkov prírody.

Preložili Mariana Hyžná
a Matúš Hyžný

Preložili Mariana Hyžná
a Matúš Hyžný

Pre deti
od 6 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 21. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8331-2
Formát: 150 × 195 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Pre deti
od 6 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 14. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8330-5
Formát: 150 × 195 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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OBJAVUJ SVET A MENIACE SA
ROČNÉ OBDOBIA S ELIŠKOU

KRÁSNA KNIŽKA O ODVAHE,
LÁSKE A PRIATEĽOCH

Anna
Włodarkiewicz,
ilustrovala
Ola Krzanowska

Natascha
Rosenberg

LEA A JEJ
NEUVERITEĽNÁ
CESTA

ELIŠKIN
SVET 2:
Eliška
má rada leto

Preložila Lucia Hlubeňová

Preložila Silvia Kaščáková

Čo zaujímavé prinesie leto?
V lete možno cestovať k moru, vyhrievať sa na slnku a zbierať mušle.
V lete sa dá prechádzať v lese a hľadať skryté poklady.
V lete sa dá cez okno sledovať búrka.
V lete Eliška navštívi tetu a uja.
Rodinné rozprávanie spojené s prírodou dopĺňajú hravé ilustrácie,
ktoré vás vtiahnu do deja a vďaka nim sa k tejto knihe radi vrátite
bez ohľadu na ročné obdobie.
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Pre deti
od 4 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8345-9
Formát: 215 × 250 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Krásne ilustrovaná obrázková kniha o odvahe objavovať nové mies
ta, ale aj o láske k domovu a najlepším priateľom.
Lea žije v horách a jedného dňa sa rozhodne vycestovať za morom.
Po rozlúčke s kamarátom Ľudkom odchádza vlakom do mesta a od
tiaľ sa jej podarí dostať až na pobrežie, kde si nájde veľa priateľov,
zažije skvelé dobrodružstvá a nájde pre
Ľudka špeciálny darček.
Kniha obsahuje množstvo milých de
tailov, ktoré môžete objavovať spolu!
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Pre deti
od 4 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 6. 2022
ISBN: 978-80-551-8362-6
Formát: 220 × 270 mm,
40 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

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 jún 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.

