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JEJ OTEC JE ANGLICKÝ PANOVNÍK, ONA REBELKA

M. J. Arlidge

DOKONALÝ
POLICAJNÝ ŠTÁT

KTO DRUHÉMU
JAMU KOPE

Preložil Peter Tkačenko

Preložil Matúš Kyčina

Predstavte si život, v ktorom si večer ľah
nete vedľa svojho partnera a ráno sa
zobudíte po boku štátom dosadeného
špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte
niečo, čo sa systému nepáči, a môžete
skončiť v koncentračnom tábore alebo
zmiznúť bez stopy. Kamery v dome, na
uliciach, v obchodoch i v práci sledujú
každý váš krok. Aj nepatrné pokĺznutie
vám spôsobí veľké problémy. A trest
môže prísť aj za činy, ktoré ste ešte ne
spáchali. Prediktívny policajný program
pomocou najmodernejších technológií
a databáz určí, akého zločinu sa človek v budúcnosti pravdepo
dobne dopustí a odporučí jeho prevýchovu.
Odrezaní od pravdy a možnosti voľby, pod neustálym dozorom
a útlakom policajných zložiek – obyvatelia Ujgurskej autonómnej
republiky Sin-ťiang na západe Číny hovoria svojej dystopii „situá
cia“. No to, čo pôsobí ako neuveriteľný námet z futuristického ro
mánu, je pre Ujgurov mrazivou realitou 21. storočia.
Na základe výpovedí ujgurských utečencov, štátnych zamestnan
cov, výskumníkov i aktivistov žijúcich v exile, Geoffrey Cain opisuje
situáciu z prvej ruky. Podáva svedectvo o tom, ako si Čína stanovila
za cieľ vymazať identitu, kultúru a dejiny celého národa. A tak stvo
rila dokonalý policajný štát...

„Máš hodinu života.“ Nič viac vo vý
hražnom telefonáte nezaznie. Spojenie
sa preruší. Je to nejaký kanadský žart?
Omyl? Nesprávne číslo? Všetko je lep
šie ako mrazivá skutočnosť, že vrah
sliedi, čaká a usilovne pracuje na tom,
aby do hodiny splnil svoju hrozbu.
Ale prečo to robí?
Hľadanie odpovede zostane na ostrie
ľanej hlavnej vyšetrovateľke Helen Gra
ceovej, ktorá má s podobnými prípad
mi bohaté skúsenosti. Lenže tentoraz
si vrah majstrovsky udržiava náskok nie
len pred obeťami, ale aj pred bezradnou políciou. Chýba motív,
stopa, podozrenie. Hodina strachu je dlhá ako celý život.
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Politika /
právo

e-kniha

Geoffrey Cain

DÁ SA ZA HODINU VYPÁTRAŤ
VRAH A ZACHRÁNIŤ ĽUDSKÝ
ŽIVOT?
e-kniha

VEĽKÝ BRAT SA POZERÁ

Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8403-6
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Krimi

Cena: 16,90 €
Vychádza: 7. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8408-1
Formát: 125 × 200 mm,
472 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Tammy Robinsonová

DIEVČA V JEHO TIENI

AK NIEČO STRATÍŠ

Preložila Oľga Kralovičová

Preložila Zdenka Buntová

Píše sa rok 1832 a pandémia cholery
tvrdo zasiahla Londýn. Nora Beadyová
počas nej prišla o celú rodinu a nebyť
doktora Horacea Crofta, neprežila by
ani ona. Excentrický a brilantný chirurg
sa rozhodne ujať mladého dievčaťa,
a tým sa pre ňu otvorí nový svet. Nora
sa stáva nielen jeho chránenkyňou, ale
aj pomocníčkou a žiačkou. Kým iné
dievčatá sa učia vyšívať a maľovať
akvarely, ona zašíva rany a pripravuje
anatomické nákresy. Napriek tomu, že
ženy majú vykonávanie lekárskej praxe
zakázané, Croftova klinika je pre Noru
bezpečným miestom. Až do chvíle, keď sa na jej prahu objaví dok
tor Daniel Gibson – nový sekundujúci chirurg.
Daniel netuší, že schopnosti mladej ženy ďaleko prevyšujú jeho
vlastné. Najmä keď Nora hrá rolu poslušnej mladej dámy, aby
ochránila povesť svojho dobrodinca. Držať sa bokom je ťažšie, než
sa zdá. Nepomáhajú ani vzájomné sympatie, ktoré sa medzi nimi
napriek všetkému vyvinú. A tak Nora stojí pred neľahkou voľbou.
Ostane aj naďalej neviditeľná a dovolí iným prevziať zásluhy za jej
výskum, alebo ukáže svetu, kým naozaj je?

Finn a Zoe sa do seba bezhlavo zaľúbia,
len čo sa spoznajú. Finn však odchádza
na charitatívnu púť po Afrike, aby vyzbie
ral peniaze pre nadáciu duševného zdra
via na počesť svojej zosnulej sestry. Na
časovanie nemôže byť horšie, ale Zoe
verí, že ich city sú dostatočne hlboké
a odlúčenie zvládnu. Po Finnovom od
chode sa jej však stane nehoda s ná
sledkami na celý život. Zoe myslí len na
jedno. Bude ju ešte ľúbiť? A čo ak mu
pokazí život? Po dlhých úvahách s ním
napokon preruší kontakt a bez vysvetle
nia zmizne z jeho života. Finn ničomu
nerozumie, ale je odhodlaný bojovať o dievča, ktoré mu dalo srdce.
Vtedy ešte netuší, že jeho vyvolená možno nie je tou, čo bola kedysi.
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Historický
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8406-7
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

Audrey Blake

MUSELI SA ROZÍSŤ,
LEN ČO SA DO SEBA ZAĽÚBILI?
e-kniha

NASLEDOVANIE SNA
SI VYŽADUJE ODVAHU

TAMMY ROBINSONOVÁ pochádza z Nového Zélandu. Pracovala po celom
svete, ale napokon sa usadila v rodnej krajine, kde spoznala svojho manžela.
Majú spolu tri deti. Po tragickej smrti svojej matky a blízkeho priateľa sa v roku
2011 pustila do písania kníh, a odvtedy sa nezastavila. Zatiaľ má na konte deväť
románov. Vo vydavateľstve IKAR vyšiel jej román pre mladých Inak normálni
(YOLi, 2018).
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Ženský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 12. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8385-5
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Nikola Scott

DIEVČATÁ
Z OVOCNÝCH SADOV

CHATA PRI JAZERE
Preložila Beata Horná

Preložila Tamara Chovanová

Londýn, 2004. Frankie to v živote nema
la jednoduché. V detstve prišla o matku
a otec, obvinený z jej usmrtenia, skončil
vo väzení. Starostlivosť o Frankie pre
vzala stará mama Violet, s ktorou ju
vždy spájal vrúcny vzťah. Dôveru medzi
nimi naruší až zrada. Keď Frankie zistí,
že to Violet dostala jej otca za mreže,
preruší s ňou kontakt. Zdá sa, že de
saťročie trvajúci spor sa už nedá urov
nať. Opäť ich spojí až náhoda. Frankie si
uvedomí, že stará mama pomaly stráca
pamäť a postarať sa o ňu môže len ona.
Postupne zisťuje, že Violetina minulosť ukrýva niečo ešte temnejšie.
Spomienky z vojnových čias, ktoré môžu zničiť aj Frankie...
Somerset, 1940. Keď život sedemnásťročnej Violet tragicky poznačí
bombardovanie Londýna, utečie z domu a vstúpi do Ženskej pozem
nej armády. Dúfa, že ťažká práca vo winterbournských sadoch umlčí
jej žiaľ a výčitky svedomia. Prijme nové meno, nadviaže nové neroz
lučné priateľstvá a spozná aj prvú ozajstnú lásku. Život jej strpčuje
len zákerný dozorca Hardwick, ktorý vždy nájde spôsob, ako nieko
mu uškodiť. Napätie vyvrcholí v osudnú noc, ktorá má pre dievčatá
z ovocných sadov navždy ostať spoločným tajomstvom...
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Jasinda Wilderová

e-kniha

LIST OD MŔTVEHO MANŽELA
JEJ ZMENÍ ŽIVOT
e-kniha

SÚ TAJOMSTVÁ, KTORÉ
BY MALI OSTAŤ SKRYTÉ...

Ženský
román
Cena: 16,90 €
Vychádza: 12. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8405-0
Formát: 125 × 200 mm,
488 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Ubehol rok odvtedy, čo ho držala za
ruku a povedala mu posledné zbohom.
Od tej chvíle Nadiu ničí žiaľ za zosnu
lým manželom – spisovateľom Adria
nom, ktorý bol jej životnou láskou. Pre
žíva zo dňa na deň, rozpoltená medzi
potrebou zapamätať si každý detail ich
spoločného života a snahou na všetko
zabudnúť. Takmer nespí, neje a prázd
notu v sebe zapĺňa hektickou prácou.
No posledný deň roka preruší jej samo
tu náhle zaklopanie na dvere. Nečaka
ný list od milovaného Adriana ju nabá
da, aby splnila jeho posledné želanie.
S kľúčom od chaty pri jazere sa vydáva na cestu, ktorá ju môže pri
viesť k novej šanci na šťastie. Ako v príbehu, ktorý pre ňu kedysi na
písal sám Adrian.
JASINDA WILDEROVÁ je uznávaná autorka bestsellerov. Prispievala do časo
pisov ako New York Times, USA Today a Wall Street Journal. Pochádza z Michi
ganu a preslávila sa príbehmi o príťažlivých mužoch a silných ženách. K jej
najznámejším patrí erotický román Alfa, a jeho voľné pokračovania Beta (IKAR
2015) a Omega (IKAR 2016), ako aj romány Strácam sa v tebe a Strácame sa
v sebe (IKAR 2015), aj románová trilógia Madam X, ktoré sa na Amazone dosta
li na špičku v rebríčku medzinárodných bestsellerov.
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Súčasná
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 12. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8402-9
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Scarlett Scott

e-kniha

KEĎ SA NEVRAŽIVOSŤ ZMENÍ
NA BOJ O SRDCE TOHO
DRUHÉHO
e-kniha

KRÁĽOVSKÁ
AFÉRA

Jodi Ellen Malpasová

ŠKANDALÓZNA
PRINCEZNÁ 1
Preložila Andrea Vargovčíková

Život princeznej Adeline má ďaleko od
rozprávky. Ako členku kráľovskej rodiny
ju odmala prenasledujú novinári, strieh
nu na každý jej krok a priživujú sa na
jej škandalóznych aférach. V paláci sa
musia obracať, aby ututlali všetky Ade
linine romániky. A to najmä pred krá
ľom. Jeho dcéra sa tvrdohlavo odmieta
podriadiť tradíciám a očakávaniam
monarchie. Napriek odhodlaniu zachovať si slobodnú vôľu a žiť
ako normálny človek, sa v zlatej klietke čoraz viac dusí. Druhý dych
naberie až po stretnutí so slávnym hollywoodskym hercom Joshom
Jamesonom. Doteraz sa nikomu neklaňala, no jemu sa bezvýhrad
ne podriaďuje. Ale len za dverami svojej spálne. Josh možno vlád
ne filmovému plátnu, ale v jeho žilách nekoluje ani kvapka modrej
krvi, a tak sa ich vzťah nesmie dostať na verejnosť. Inak kráľ urobí
všetko, aby ich rozdelil.
Román Škandalózna princezná je prvá časť dvojdielnej série Kráľovská aféra.
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TOP TITUL

HANEBNÝ VOJVODA

Erotický
román

Preložila Jana Seichertová

Lucienovi, vojvodovi z Ardenu, hrozí po
hroma. Môže stratiť všetko, na čom
ako vodca Zvláštnej ligy tak tvrdo pra
coval. Ministerstvo vnútra ho ponechá
vo funkcii pod jedinou podmienkou –
musí spolupracovať s Pinkertonovým
agentom. Hazel Montgomery už roky
pôsobí v Pinkertonovej detektívnej agen
túre a vždy vyžadovala, aby medzi ňou
a jej mužskými kolegami nerobili žiad
ne rozdiely. Zoznam jej úspešne vyrie
šených prípadov je dlhý ako rieka Mis
sissippi, preto nemieni dovoliť, aby sa
k nej nový kolega správal blahosklon
ne. Ak namyslený vojvoda z Ardenu nestojí o jej pomoc, môže sa
vrátiť do okázalého salóna, kam aj patrí. Konflikt medzi Lucienom
a Hazel je nevyhnutný, no čím viac času spolu trávia, tým silnejšie
jeden druhého priťahujú...

Cena: 15,90 €
Vychádza: 19. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8244-5
Formát: 145 × 227 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Historická
romanca
Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8404-3
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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STOICIZMUS VÁM POMÔŽE
STAŤ SA LEPŠÍM, LÁSKAVEJŠÍM
ČLOVEKOM
Jonas Salzgeber

KONČÍ SA TO NAMI

MALÁ KNIHA STOICIZMU

Preložila Andrea Vargovčíková

Preložila Mária Terenová

Lily si v detstve vytrpela svoje. Po otco
vej smrti opúšťa rodný Maine a usádza
sa v Bostone, v meste, kde je všetko lep
šie. Aspoň tak jej to kedysi tvrdil Atlas,
Lilina spriaznená duša a prvá láska.
V Bostone spoznáva ambiciózneho le
kára Ryla, no ten sa jej v slabej chvíli
prizná, že má averziu k vzťahom, priori
tou je kariéra a rodina uňho nemá mies
to. Ryle však nedokáže pustiť červeno
vlásku z hlavy, a tak svoje zásady poruší.
Lilin život sa konečne dostáva do správ
nych koľají, no keď si myslí, že nemôže
byť šťastnejšia, pocíti tvrdý úder. Lily si
v mladosti písala denník. Po rokoch sa začíta do svojich zápiskov
o Atlasovi a rodinnom trápení, čím otvorí staré rany. No občas je
aj bolestná spomienka dobrá, najmä ak človeku vo vhodnej chvíli
pomôže správne sa rozhodnúť. Končí sa to nami je výnimočná kni
ha. Autorka pri písaní siahla do vlastných bolestných spomienok
a zvečnila okamihy, ktoré by najradšej zo svojho života vymazala.
V prvom rade však v tomto odvážnom a hlboko osobnom románe
vyrozprávala dojímavý a nezabudnuteľný príbeh lásky.

Kde nájsť radosť? Získať silu? Ako čeliť
svojmu strachu a ťažkostiam? Ako sa
vyrovnať so smrťou milovaného? A čo
tie stále sa opakujúce depresívne my
šlienky?
Na rozdiel od súčasného tradičného
školstva, práve tieto otázky riešili staro
veké filozofické školy. Učili vás, ako žiť.
A hoci už neexistujú, vy, ja a väčšina
ľudí dnes viac než kedykoľvek predtým
potrebujeme filozofiu, ktorá by nás vied
la životom. Tento pútavý a praktický
sprievodca vám pomôže efektívnejšie
sa vyrovnať so všetkým, čo život pri
náša, a naučí vás žiť podľa svojich najlepších predstáv. Zmes nadča
sových múdrostí a posilňujúcich rád, Malá kniha stoicizmu, ukáže
cestu každému, kto hľadá pokojný a múdry život v chaotickom svete.
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Súčasná
romanca
Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8482-1
Formát: 145 × 227 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Malá kniha stoicizmu vás naučí:
• uplatňovať túto populárnu filozofiu vo svojom živote,
• používať jednoduché stratégie na zvýšenie sebavedomia,
• ako nedovoliť ostatným, aby vás vyprovokovali,
• 55 cvičení, ktoré vám pomôžu preniesť múdrosť knihy do praxe.
A ešte oveľa, oveľa viac.
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e-kniha

Colleen Hooverová

e-kniha

OSTALI BY STE S MILOVANÝM
ČLOVEKOM, AK VÁM UBLÍŽIL?

Motivačná
literatúra
Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8387-9
Formát: 125 × 200 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ZVLÁDNITE VÝZVY ÚSPEŠNE!

PLÁNY SI ROBME NIELEN VEĽKÉ,
ALE AJ DOBRÉ

Dr. Vladimír Kličko,
Tatjana Kiel

Dr. Vladimír Kličko,
Tatjana Kiel

PRIJMI VÝZVU!

PRIJMI VÝZVU!

Preložila Ivana Trubirohová

Preložila Ivana Trubirohová

„Sila vôle je podľa mojich skúsenos
tí skutočnou kľúčovou zručnosťou
na úspešnú premenu cieľov na rea
litu.“ Dr. Vladimír Kličko je o tom
presvedčený, odkedy začal so svo
jou druhou kariérou podnikateľa. Ži
vot je preňho rad výziev – súkrom
ných aj pracovných.
Príliš často sledujeme ciele iných
ľudí alebo ciele, ktoré nám už nevy
hovujú. A aj keď sme si stanovili
správny cieľ, nedarí sa nám ho zrea
lizovať. Ako teda uspieť? Ako zotrvať a pridržiavať sa plánu každý
deň? Čo a koho na to potrebujeme? Všetky tieto otázky viedli bývalé
ho majstra sveta v boxe k tomu, aby spolu s Tatjanou Kiel vyvinul
metódu, ktorou môžu pomáhať ľuďom vyrovnať sa s výzvami každo
denného života. Už viac ako päť rokov úspešne spolupracujú so spo
ločnosťou F.A.C.E.

Toto je váš pracovný zošit. Krok za
krokom vás prevedie štyrmi základ
nými kompetenciami metódy F.A.C.E.:
sústredenie, obratnosť, koordinácia
a vytrvalosť. Zlepšite sa v sebareflexii
a naučte sa identifikovať svoje osob
né výzvy. Definujte svoj plán na do
siahnutie cieľa a zistite, kto alebo čo
vám môže pomôcť.
Naučte sa, ako svoj plán dodržať!
Metódu F.A.C.E. možno aplikovať
na každého jednotlivca, či už potre
buje pomoc v osobnom alebo profesionálnom živote. Nebojte sa
novej výzvy! Nanešťastie, plány v našom živote veľa nezmenia, ak
ich nikdy neuskutočníme. Motivovaní sme len na začiatku. Potrebu
jeme niečo iné – pevnú vôľu! To je rozdiel medzi víťazstvom a po
rážkou, snom a realitou.
V pracovnom zošite Dr. Vladimíra Klička nájdete konkrétne pokyny,
ako rozvíjať silu vôle praktickými mentálnymi a fyzickými cvičenia
mi, tipmi a audiovizuálnymi vysvetleniami na stiahnutie.
Pracovný zošit je dokonalým doplnkom k metodickej príručke Prijmi
výzvu!: Objav v sebe silu vôle.

Objav v sebe silu vôle

F.A.C.E. znamená Focus (sústredenie), Agility (obratnosť), Coordination (koordi
nácia) a Endurance (vytrvalosť).
Bývalý majster sveta v boxe a zakladateľ spoločnosti Klitschko Ventures Dr. Vla
dimír Kličko odvodil tieto štyri základné vlastnosti zo svojej filozofie úspechu.
Spolu s Tatjanou Kiel, výkonnou riaditeľkou spoločnosti Klitschko Ventures, ich
využil na vytvorenie metódy štyroch krokov, ktorá umožňuje dôsledne meniť
problémy na výzvy a skutočne realizovať plány. Táto metóda podporuje silu
vôle, najsilnejšiu silu v živote, a mení sny na skutočnosť.
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Pracovný zošit

Motivačná
literatúra
Cena: 17,90 €
Vychádza: 7. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8361-9
Formát: 150 × 227 mm,
192 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Motivačná
literatúra
Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8360-2
Formát: 150 × 227 mm,
112 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

POTRÁPTE SI MOZGOVÉ BUNKY
S OBĽÚBENÝMI KRÍŽOVKAMI

SPOZNAJTE SAMKA A PREŽITE
S NÍM DÔLEŽITÉ UDALOSTI

KRÍŽOVKY NA RELAX
HERCI – O VÍNE –
HUMOR

Barbara Supeł,
ilustrovala
Agata Łuksza

228 krížoviek
232 strán
švédske krížovky

SAMKO 2:
Samko u lekára

Pre všetkých vášnivých lúšti
teľov je tu opäť 228 švédskych
krížoviek.
Tajničky vám prezradia rôzne
zaujímavosti a kuriozity zo
života slovenských a svetových
hercov, dozviete sa užitočné
informácie o víne či o procese
jeho výroby a aktívne si od
dýchnete aj pri úsmevných
pointách vtipov.

Hrať sa na novom pies
kovisku je zábava. Mož
no tam robiť všeličo,
napríklad variť pieskovú
polievku. Problém na
stane, keď sa malí ku
chári rozhodnú svoj
výtvor ochutnať.
Samko s kamarátkou
Aničkou sa stretnú v ča
kárni u doktora Fúzaté
ho. Obidvoch bolí bruško. Čo sa bude diať v ordinácii? Zvládnu malí
pacienti liečbu? A poučia sa zo svojej nerozvážnej ochutnávky?
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.

Preložila Silvia Kaščáková

Krížovky
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PRE PRIATEĽOV MIŠKY, POPÍKA
A ICH MALÝCH PACIENTOV

MIŠKA A JEJ MALÍ
PACIENTI
Pracovný zošit
s nálepkami 1

MIŠKA A JEJ MALÍ
PACIENTI
Pracovný zošit
s nálepkami 2

Preložila Silvia Kaščáková
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Spoznaj svet veterinárky
Mišky, jej verného kamaráta
Popíka a zvieracích pacien
tov z Lipovej kliniky a popri
tom si uži veľa zábavy.
Ak zbožňuješ zvieratá
a chceš sa o nich dozvedieť
čo najviac, je tento pracovný
zošit určený práve tebe.
Nájdeš v ňom množstvo
zaujímavých informácií,
rady, ako sa starať o zviera
tá, karty pacientov, rozličné
hry, nálepky, plagáty a zbe
rateľské kartičky. S Miškou
sa určite nudiť nebudeš!
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OBJAV NOVÉ PRÍBEHY
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY

Aniela
Cholewińská-Szkoliková,
ilustrovala
Agnieszka
Filipowská

MIŠKA
A JEJ MALÍ
PACIENTI 13:
V krajine zubra
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa
so sympatickou
Miškou, ktorá má
v korune košatej lipy
veterinárnu kliniku.

Pre deti
od 4 rokov

Miška sa vyberie s dedkom Tiborom do divokej prírody.
Navštívia zubriu rezerváciu a poobdivujú nevšednú krásu
jarnej divočiny. Miškin dar porozumieť zvieracej reči sa
im zíde aj tentoraz. Pomôže malá veterinárka piskorovi,
vĺčikovi a ďatľovi? Dozvieš sa v nových príbehoch z Li
povej kliniky.

Cena: 5,90 €
Vychádza: 27. 7. 2022
EAN: 8588002570346
Formát: 200 × 288 mm,
32 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti
od 4 rokov
Cena: 7,90 €
Vychádza: 26. 7. 2022
ISBN: 978-80-551-8400-5
Formát: 195 × 240 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

17

EDIČNÝ PROGRAM JÚL 2022

NÁDHERNÁ OSLAVA FANTÁZIE
A LÁSKY KU KNIHÁM

HRAVÉ I NÁUČNÉ LEPORELÁ
S MYŠKOU BUBLINKOU

Thea Dormeyer,
Angela Gstalter

MYŠKA BUBLINKA
Dokážem to sama!
Preložila Lucia Alakšová

Hravé náučné leporelo,
ktoré deti naučí základné hygienické návyky.
Malá myška Bublinka sa hrala s kamarátmi na rozkvitnutej lúke,
keď zrazu... Šikovná myška deťom ukáže, čo všetko treba robiť
na toalete. S jej pomocou to zvládne každý.
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Thea Dormeyer,
Angela Gstalter

MYŠKA BUBLINKA
Kúpanie je zábava!

Carlie Sorosiak, ilustrovala Manu Montoya

KNIHY NIE SÚ NA JEDENIE
Preložila Lucia Hlubeňová

Capko Leopold nadovšetko rád číta a miluje svoje kníhkupectvo. Sú
v ňom dlhokánske police, pohodlné kreslá a množstvo úžasných
príbehov. S radosťou vyberá knihy pre zákazníkov: knihu o vtákoch
pre pani v klobúku s perím či dobrodružné príbehy pre dievča v gu
mených čižmách. Keď jedného dňa vojde do obchodu iná koza,
Leopold jej nadšene ponúkne zaujímavý príbeh. No tento zákazník
dáva prednosť jedeniu kníh pred ich čítaním. Podarí sa Leopoldovi
nájsť knihu, ktorá nasýti jeho predstavivosť, skôr než nasýti jeho
brucho?
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Preložila Lucia Alakšová

Hravé náučné leporelo,
ktoré zbaví detí obáv
z kúpania.
Bublinka z kúpania nie je
veľmi nadšená, no rýchlo
zistí, aká zábava to môže
byť. Každé kúpanie môže byť
dobrodružstvom!
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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 júl 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.

