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Spoločenský 
román

John Hersey

HIROŠIMA
Preložila Henrieta Hatalová

Pacienti zomierali po stovkách, ale ne
bol tu nikto, kto by odnášal mŕtvoly. 
Niektorí nemocniční zamestnanci roz
dávali sušienky a ryžové guľky, ale zá
pach pripomínajúci bitúnok bol taký 
prenikavý, že málokto pociťoval hlad. 
Nasledujúce ráno o tretej, po devät
nástich hodinách hrôzostrašnej práce, 
nebol doktor Sasaki schopný zaviazať 
už ani jednu ranu. On a pár ďalších, čo 
z personálu nemocnice prežili, dostali 
slamené rohože a vyšli von – tam sa 
na dvore a príjazdovej ceste nachádza
li tisícky pacientov a stovky mŕtvych. 
Rýchlo prešli popri nich za nemocnicu a potajme si ukradli trocha 
spánku. V priebehu hodiny ich však ranení našli a obkľúčil ich kruh 
žalujúcich sa ľudí: „Lekári! Pomôžte nám! Ako môžete spať?“ Dok
tor Sasaki znovu vstal a vrátil sa k práci.

JOHN HERSEY sa narodil v Tchienťine v Číne v roku 1914 a žil tam do roku 1925, 
keď sa jeho rodina vrátila do Spojených štátov. Študoval na Yalovej a Cambrid
geskej univerzite, určitý čas pracoval ako tajomník spisovateľa Sinclaira Lewisa 
a potom niekoľko rokov pôsobil ako žurnalista. Od roku 1947 sa venoval najmä 
písaniu. Získal Pulitzerovu cenu, dve desaťročia učil na Yalovej univerzite, bol pre
zidentom Authors League of America a kancelárom American Academy of Arts 
and Letters. John Hersey zomrel v roku 1993.

PREŽILI VÝBUCH ATÓMOVEJ 
BOMBY. ALE ČO ĎALEJ...?
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Spoločenský 
román

Claire Lombardo

TO NAJLEPŠIE V ŽIVOTE
Preložila Tamara Chovanová

Keď sa Marilyn a David v sedemdesia
tych rokoch do seba zaľúbia, žijú v bla
ženej nevedomosti. Netušia, čo všetko 
ich čaká. O mnoho rokov prežívajú ich 
dospelé, celkom rozdielne dcéry ťažké 
časy. Wendy ovdovela veľmi mladá 
a útechu hľadá v alkohole a u mlad
ších mužov. Violet je právnička, ale zo
stala doma s dvoma malými deťmi, 
trpí úzkosťou a pochybuje o sebe. Liza 
je neurotička, čerstvo vymenovaná za 
profesorku. Neplánované tehotenstvo 
ju nepríjemne zaskočí a ona váha, či 
dieťa vôbec chce. Grace je najmladšia 
dcéra, ktorá žije v klamstve a nikto z rodiny to netuší. Na scéne sa 
napokon vynorí Jonah Bendt, chlapec, ktorého sa pred pätnástimi 
rokmi vzdala jedna zo sestier, a postupne sa nám odkryje pestrá mi
nulosť rodiny Sorensonovcov, roky poznačené dospievaním detí, za
trpknutosťou, ale aj chvíľami radosti, vďaka ktorým život stojí za to.

CLAIRE LOMBARDO sa narodila a vyrástla v Oak Parku v Illinois, je absolvent
kou Illinoiskej univerzity v Chicagu a Seminára pre spisovateľov v Iowe. Niekoľko 
rokov sa v Chicagu venovala sociálnej práci s deťmi a rodinami bez domova a po
pri zamestnaní publikovala krátke poviedky vo viacerých časopisoch. Román To 
najlepšie v živote je jej knižným debutom, ktorý sa už krátko po vydaní dostal 
na zoznam bestsellerov The New York Times a získal viacero ocenení.

ŠTYRI DCÉRY, ŠTYRI OSUDY, 
JEDNO RODINNÉ PUTO
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Severské 
krimi

Håkan Nesser

HRANA
Preložili Lenka Kočišová  
a Zuzana Inczingerová

Komisára Van Veeterena si zločin nájde 
aj na dovolenke. Keď v neďalekom po
brežnom mestečku Kaalbringen nájdu 
dvoch mužov brutálne zavraždených se
kerou, miestne autority ho privolajú na 
pomoc. Vyšetrovanie komplikuje skutoč
nosť, že medzi obeťami neexistuje oči
vidné spojenie. Situácia sa vyhrotí, keď 
bez stopy zmizne Van Veeterenova ko
legyňa – brilantná mladá detektívka. 
Pátranie po vrahovi sa stáva zároveň 
záchrannou misiou, v ktorej sa hrá 
o čas. Strhujúca Borkmannova teória je 
ako partička šachu, v ktorej môže byť každý ťah posledný.

HÅKAN NESSER študoval v Uppsale humanitné vedy so zameraním na históriu, 
filozofiu, angličtinu a literatúru. Nakoniec vyštudoval pedagogiku a dlho pôsobil 
ako učiteľ. Medzinárodný úspech priniesli Nesserovi najmä jeho krimisérie. 
Okrem toho napísal niekoľko samostatných románov. Viaceré sa dočkali aj filmo
vého spracovania. Za svoje detektívky získal prestížne škandinávske ocenenie 
Glass Key a trikrát cenu za najlepšiu švédsku detektívku. Nesserove romány vyda
li v dvadsiatich piatich krajinách. V súčasnosti žije s rodinou v Londýne.

KEĎ VÁM NAMIESTO DOBRÉHO 
JEDLA NASERVÍRUJÚ VRAŽDU...

e-
kn

ih
a

4 EDIČNÝ PROGRAM AUGUST 2021

Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7812-7
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Triler

Samantha Lee Howe

NEZNÁMY  
V NAŠEJ SPÁLNI
Preložila Jana Seichertová

Charlotte a Tom majú dokonalé manžel
stvo. Zatiaľ čo Tom vedie rodinnú firmu, 
Charlotte si kráti dni oddychovaním, 
obedmi s priateľmi či organizovaním 
charitatívnych akcií. To, čo navonok pô
sobí ako šťastný život, je v skutočnosti 
luxusným väzením. Tom a jeho matka 
kontrolujú každý jej krok a chýba jej slo
boda. Až po stretnutí s charizmatickým 
Ewanom Charlotte pocíti, čo znamená 
byť skutočne šťastná a milovaná. Keď 
sa po mesiacoch tajných schôdzok s mi
lencom rozhodne Tomovi priznať a zni
čiť pozlátku dokonalého vzťahu, Ewan zmizne. Náhle a bez stopy, 
akoby nikdy neexistoval. Charlotte postupne zisťuje, že nemôže veriť 
nikomu, a už vôbec nie ľuďom, ktorí sú jej najbližší.

SAMANTHA LEE HOWE odštartovala profesionálnu spisovateľskú kariéru v ro
ku 2007 a publikovala najmä hororové a fantasy príbehy pod pseudonymom 
Sam Stone. Napísala viacero románov, poviedok a noviel. Medzinárodný úspech 
dosiahla so svojím prvým psychologickým trilerom Neznámy v našej spálni. V au
guste 2020 podpísala dohodu s produkčnou spoločnosťou Buffalo Dragon na 
prípravu filmového scenára.

POZNÁTE PRAVÚ TVÁR  
ČLOVEKA, S KTORÝM ŽIJETE?
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Erotická 
romanca

Vi Keelandová

NEVHODNÉ SPRÁVANIE
Preložila Veronika Bali

Pracovný pomer ukončený s okamžitou 
platnosťou – pre nevhodné správanie.
Neverila som vlastným očiam. Deväť 
prekliatych rokov som drela v jednej 
z najväčších amerických spoločností, 
a po návrate z dovolenky mi poslali vý
poveď. Všetko pre jedno plážové video 
s kamarátkami. Podotýkam súkromné 
video natočené v čase osobného voľna. 
Nie všetci to videli rovnako. Vytočená 
do nepríčetnosti som si otvorila fľašu vína a od srdca napísala naj
vyššiemu riaditeľovi, tomu milionárovi, čo si o ňom a praktikách vo 
firme myslím. Nečakala som, že mi odpovie. A už vôbec som nečaka
la, že si s pánom zazobaným začneme písať pravidelne. Nakoniec 
uznal, že mi krivdili a dohliadol na to, aby som prácu dostala späť. 
Lenže to nebola jediná vec, s ktorou mi chcel Grant Lexington po
môcť. V žiadnom prípade som sa nechcela zapliesť so šéfom šéfky 
svojho šéfa. Nebolo by to vhodné. Bolo by to priam nepatričné! 
Takmer ako video, ktoré ma do kaše dostalo...

VI KEELANDOVÁ PRICHÁDZA 
S ĎALŠÍM HORÚCIM ROMÁNOM!
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Román  
pre ženy

Samantha Youngová

SLÁVIK V HRSTI
Preložila Andrea Vargovčíková

Kedysi bola Skylar Finchová speváčkou 
úspešnej poprockovej kapely. Sláva ju 
však neurobila šťastnou. Roky života 
v klamstve vyvrcholili rodinnou tragé
diou a Skylar zmizla z očí verejnosti. Te
raz prespáva v stane na cintoríne a ni
kým nespoznaná si zarába na živobytie 
spevom v uliciach Glasgowa. Tam si ju 
všimne Killian O’Dea, ambi ciózny ma
nažér nahrávacej spoločnosti. Je roz
hodnutý firmu presláviť a v tom mu má 
pomôcť mladá bezdomovkyňa. Skylar 
s ním odmietne spolupracovať, no keď 
zakúsi odvrátenú tvár života na ulici, 
nemá na výber. Postupne sa medzi nimi vytvorí puto, lenže Skylar 
nestojí o kariéru, do ktorej ju núti. Talentovanú speváčku časom 
dostihne minulosť a Killian stojí pred životným rozhodnutím. Buď 
sa vzdá sebeckých pohnútok a zničí všetko, čo tak ťažko budoval, 
alebo stratí ženu, ktorá preňho znamená nečakane veľa.

LÁSKA ALEBO KARIÉRA?  
ČO BY STE SI VYBRALI VY?
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Psychológia

D. M. Thomas

ROZHOVORY  
SO SIGMUNDOM  
FREUDOM
Preložil Vladislav Gális

Ľudský mozog túži po vysvetleniach. 
Vysvetlenia spájajú veci, vytvárajú me
dzi nimi vzťahy. Objasňujú, prečo sa 
niečo deje, a zároveň umožňujú pred
povedať, čo sa stane v budúcnosti. Ľu
dia odjakživa hľadali takéto objasne
nia, aby sa dokázali zorientovať vo 
svojom živote. Usporiadanie vecí naj
prv vysvetľovala mágia a náboženstvo. 
Potom prišla veda a jej neosobné záko
ny a kdesi na rozmedzí sa ocitol Sig
mund Freud. Celé jeho dielo bolo maj
strovskou ukážkou vysvetľovania. Freud skúmal vlastnú, často 
deprimovanú, myseľ aj mysle svojich pacientov. Ľudí jeho teórie 
šokovali, znepokojovali a dráždili ich zvedavosť. Freudovi zabezpe
čili ústredné postavenie v psychológii. Boli však pravdivé vo vedec
kom zmysle? V niektorých prípadoch možno áno, v iných možno 
nie. Či sa to niekomu páči, alebo nie, Freud stále ovplyvňuje spô
sob, akým dnes uvažujeme o sebe aj o ostatných ľuďoch. Mali by 
sme ho považovať za majstra vysvetľovania. Za fenomén, ktorý sa 

nachádza kdesi medzi poéziou a vedou a medzi psy
chológiou a mágiou.
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Autobiografia

Eddie Jaku

NAJŠŤASTNEJŠÍ ČLOVEK 
NA ZEMI
Preložila Jana Melcerová

Eddie Jaku sa vždy považoval v prvom 
rade za Nemca, až potom za Žida. Bol 
hrdý na svoju krajinu. Všetko sa zmenilo 
9. novembra 1938, keď ho nacisti zbili, 
zatkli a odvliekli do koncentračného tá
bora. Počas nasledujúcich siedmich ro
kov Eddie denne čelil nepredstaviteľ
ným hrôzam. Najskôr v Buchenwalde, 
potom v Auschwitzi a nakoniec počas 
nacistického pochodu smrti. Prišiel o ro
dinu, priateľov aj svoju vlasť.
Eddie však prežil, a tak si slávnostne sľú
bil, že sa bude každý deň usmievať. Dnes 
verejne rozpráva svoj príbeh, delí sa s poslucháčmi i čitateľmi o svo
ju múdrosť a žije najlepšie, ako vie. Vzdáva tým hold všetkým obe
tiam holokaustu a verí, že je „najšťastnejším človekom na zemi“.
Eddieho biografia vyšla v roku 2020, keď autor dovŕšil sto rokov. Je to 
silná výpoveď plná bolesti, no v konečnom dôsledku aj nádeje, príbeh 
o tom, ako možno nájsť šťastie aj v tých najtemnejších časoch.
Kniha Eddieho Jaku sa dostala do užšieho výberu nominácii v kate
górii literatúra faktu na ocenenie Indie Book Awards 2021 pre vý
nimočné nezávisle vydané knihy.

AJ V TEMNOTE MÔŽETE NÁJSŤ 
SVOJE ŠŤASTIE
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Motivačná 
literatúra

Rut Nievesová

NARODILI STE SA,  
ABY STE ŽILI NAPLNO
Preložila Nicole Langová

Každý človek má iné túžby. Zatiaľ čo 
niektorých napĺňa predstava harmonic
kého  manželstva v dome plnom detí,  
iným k šťastiu stačí samota a napĺňa ich 
kariéra a vzdelanie.  Podobne to je aj 
s nárokmi na životných partnerov a in
tímny život. Prečo však niektoré ženy 
uprednostňujú potreby svojho partnera 
a svojich detí pred svojimi? Prečo sa ľu
dia pripútajú k nevhodnému partnero
vi?  Prečo mnohí z nich žijú bez sebaúcty 
v problematických vzťahoch?  Prečo sú 
frustrovaní, nespokojní a nešťastní? Na 
podobné otázky nájdete v tejto knihe jednoduché a zároveň fascinu
júce odpovede. Autorka Rut Nievesová ako skúsená terapeutka a lek
torka duchovného a osobného rozvoja radí, že najprv  treba začať 
od seba. Treba sa naučiť pochopiť seba samých a spoznať,  ako sa dá 
žiť bez komplexov či obáv. Život môžete uchopiť do vlastných rúk 
a naplno si vychutnať zdravý vzťah, vzájomnú lásku a tešiť sa 
z nich. Niekedy je to náročnejšia cesta, no ak po nej vykročíte, môžete 
sa oslobodiť od predsudkov, konzervatívnych obmedzení a nauče
ných vzorcov správania, aby ste si tak mohli užívať zdravší, plnší 
a oveľa krajší intímny i emocionálny život. Stačí otočiť prvú stránku.
Rut Nievesová je najznámejšou španielskou lektorkou a trénerkou, 
autorkou bestsellerovej selfhelp literatúry na tému osobný a du
chovný rozvoj,  rodina a partnerské vzťahy.

UCHOPTE ŽIVOT DO VLASTNÝCH 
RÚK A ZAČNITE NAOZAJ ŽIŤ!
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Hedvig Montgomeryová

AKO PREŽIŤ 
ŠKOLSKÉ ROKY
Preložila Svetlana Žuchová

Keď deti nastupujú do školy, pod
nikajú prvé kroky do sveta dospe
lých. Je to čas plný výzev, vzostu
pov i pádov, tajomstiev a neistôt. 
Zdanlivo neprekonateľné emócie, 
nezastaviteľná energia a nepokoj 
formujú každodenný život školá
kov. Úlohou rodičov je prežiť tieto 
búrky spoločne, byť pre dieťa opo
rou a vydláždiť mu cestu, aby sa 
stalo súčasťou tohto sveta. 
Kniha sa okrem iného venuje aj 
aktuálnym otázkam, ako sú šika
na, sexualita, sociálne siete, ale aj rozpad rodiny a spolužitie s no
vými partnermi rodičov. Každá kapitola prináša prehľadné tipy, ná
vody a zhrnutia.
A najdôležitejšia rada? Mať s dieťaťom dobré vzťahy, snažiť sa mu 
porozumieť a prijať ho také, aké je.
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Thomas Booth, 
Ben Francon 
Davies

ENGLISH FOR 
EVERYONE 
JUNIOR
Angličtina pre deti
Preložila  
Michala Kamhalová

Učebnica Angličtina 
pre deti je určená de
ťom vo veku 6 – 9 ro
kov. Vychádza v rámci 
úspešnej edície ENG-
LISH FOR EVERONE,  
Junior, podľa ktorej sa 
učí angličtina ako cudzí 
jazyk vo viacerých krajinách sveta. S touto vynikajúcou a vizuálne 
príťažlivou didaktickou pomôckou deti zvládnu základy jazyka rýchlo 
a efektívne. Množstvo farebných ilustrácií im pomôže naučiť sa viac 
ako 500 základných anglických slovíčok a kreatívne príklady zasa 
pochopiť jednoduchú gramatiku. Hravé cvičenia a doplňovačky im 
umožnia precvičovať si nadobudnuté vedomosti pri každej téme.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 8. 2021
EAN: 8588002570254
Formát: 130 × 210 mm,
184 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Diár

13 EDIČNÝ PROGRAM AUGUST 2021

Dara Rolins

ROK PODĽA DARY 2022

Hneď v prvej vete vám chcem popriať 
všetko dobré! Dobrého totiž nikdy nie 
je dosť.

S posledným dňom starého roka sa 
začína nové dobrodružstvo – nový 
rok! Prežite ho spolu s Darou Rolins 
a značte si všetko dôležité do diára, 
ktorý pre vás pripravila. Okrem kalen
dária v ňom nájdete aj motivačné tex
ty, rady, ako zharmonizovať svoj život, 
ale aj zdravé recepty a návody na doplnenie energie. Na zadnej 
strane sa nachádza obálka s darčekom – poznámkovým zošitom 
na všetko, o čom chcete hovoriť, no neodvažujete sa.

PRIŠIEL ČAS  
NA ZÁZRAKY...
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OCEÁN 
V KOCKE
Preložil Milan Thurzo

Rodinná encyklopédia vás pozýva na návštevu vodného sveta. Okrem 
množstva zaujímavých a užitočných informácií prináša aj úžasné po
čítačové ilustrácie, ktoré vám ukážu oceán tak ako nikdy dosiaľ!
Prečítajte si, ako vznikajú najväčšie vlny, prečo dochádza k cunami 
a ako cirkulujú okolo zemegule silné vodné prúdy. Spoznajte žralo
ky, korytnačky, veľryby a ďalšie živočíchy a odhaľte, ako táto pestrá 
skupina tvorov loví, rozmnožuje sa a prežíva, či už v pobrežných 
plytčinách, alebo v najväčších hĺbkach. Zistite, ako nás oceány zá
sobujú energiou, ako vyzerá rybárska loď znútra a ako znečistenie 
aj klimatická zmena ničia morské habitaty.

POMÔCKA PRE TÝCH, KTORÝM 
SLOVENČINA DÁVA ZABRAŤ

Cena: 3,90 €
Vychádza: 5. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7831-8
Formát: 170 × 240 mm,
64 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Eva Dienerová

PRAVOPISNÉ 
CHYTÁKY 
SLOVENČINA
Pre žiakov 4. ročníka ZŠ

Pracovný zošit je určený žiakom 
4. ročníka základných škôl. Zábav
nou formou im pomôže pochopiť 
a precvičiť si gramatiku predpôn, 
vybraných slov, spodobovania, 
ako aj pravidlá, týkajúce sa ohyb
ných i neohybných slovných dru
hov. Pomocou ilustrácií, rozdielov 
medzi slovami, ukážok správnych 
i nesprávnych výrazov, úloh i dik 
tátov naučí žiakov písať správne. 
Svojím obsahom tiež obohacuje 
slovnú zásobu dieťaťa, rozvíja jeho rečové schopnosti a vzbudzuje 
v ňom záujem o slovenský jazyk. 
Publikácia je vhodná ako doplnok k učivu slovenského jazyka doma, 
v škole alebo počas prázdnin. Zodpovedá novému Štátnemu vzdelá
vaciemu programu.



VYTVORTE SI SVOJ VLASTNÝ,
ORIGINÁLNY RECEPTÁR!

PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH  
FANÚŠIKOV BIOLÓGIE

Cena: 4,90 €
Vychádza: 10. 8. 2021
EAN: 8588002570261
Formát: 140 × 200 mm,
str. 224
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé

Zápisník Učebnice
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RECEPTY NAŠEJ 
RODINY
Zápisník

Sú recepty, ku ktorým sa stále 
vraciame. Obľúbené jedlá, čo 
tak veľmi chutia našim blízkym, 
priateľom i nám samým. A sú 
recepty, ktoré sú pre nás nové 
a láka nás vyskúšať ich.
Poznačte si všetky do tohto skve
lého zápisníka a pridajte k nim 
aj svoje vlastné nápady! Neboj
te sa pri varení trochu experi
mentovať, ozvláštniť jedlo a do
dať mu chuť, ktorá z bežného 
pokrmu vyčarí to jedinečné, to 
vaše, to, ktoré bude typické len 
pre vašu kuchyňu. Napríklad špeciálne korenie či bylinky, ktoré po
šteklia nos a rozvoňajú celú miestnosť. Alebo si do poznámky zazna
menajte spôsob servírovania, ako ste jedlo na tanieri ozdobili, aby 
lákalo nielen vôňou, ale aj vizuálne. Prípadne si poznačte, aký nápoj 
sa vám k jedlu osvedčil.
Zapisujte recepty tradičné i nové a uchovávajte jedinečný spôsob 
vašej prípravy jedál pre tých, ktorým tak radi varíte!

Kolektív autorov

SUPER- 
JEDNODUCHÁ 
BIOLÓGIA
Preložila  
Martina Cabadová

Pripraviť sa na skúšky, 
písomné testy, alebo 
len získať dokonalý 
prehľad v biológii nik
dy nebolo jednoduch
šie! V tejto podrobnej, 
bohato ilustrovanej 
príručke nájdete nao
zaj všetko: od enzýmov 
po ekosystémy, od hor
mónov po genóm, od 
evolúcie po ekológiu, cez vyvážené stravovanie až po monoklonálne 
protilátky. Superjednoduchá BIOLÓGIA obsahuje všetky dôležité 
témy učebných osnov pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj pre 
študentov stredných škôl a gymnázií. Navyše poskytuje čitateľom šir
ší pohľad a ďalšie súvislosti. Kniha je rozdelená do 18 väčších kapitol, 
pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v časti Kľúčové fakty, čo je 
zvlášť užitočné pre opakovanie. Biologické procesy sú znázornené 
atraktívnymi ilustračnými, ľahko pochopiteľnými schémami, a veľmi 
prehľadne sú v publikácii vysvetlené aj jednotlivé vedecké koncepcie. 
Či už patríte medzi nadšených biológov, alebo sa chcete zodpoved
ne pripraviť na budúce štúdium či povolanie, so Superjednodu-
chou BIOLÓGIOU budete mať fascinujúci svet človeka, rastlinnej 
i živočíšnej ríše v malíčku.

Cena: 24,90 €
Vychádza: 24. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7813-4
Formát: 183 × 227 mm,
288 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: PRÍRODA
Vydanie: prvé
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Young 
adult

Young 
adult

Anna Toddová

NAJJASNEJŠIE HVIEZDY
Preložila Anna Kolčiterová

Karina pozná tvrdú realitu armádneho 
života. A ako každý, kto vyrástol v blíz
kosti vojenskej základne, vie, čo nasle
duje po návrate vojaka z misie. Preto 
sa snaží budovať si pokojný život vo 
vlastnom do me. K rodine sa však ne
otáča chrbtom. Drží ju pokope. Aj keď 
je otec na misii, aj keď má brat Austin 
opletačky so zákonom. Austin robí jed
nu hlúposť za druhou a otec to už ne
zvláda. Karina potom všetko napráva, 
no aj ona postupne stráca pevnú pôdu 
pod nohami. A vtedy ho stretne – za
tvorenú knihu, do ktorej veľmi túži na
hliadnuť. Ako masérka spoznala mnoho vojakov, no tento je iný. 
Dvadsaťročný Kael má za sebou dve ťažké misie v Afganistane. Je 
uzavretý a neobvykle tichý. Nechce, aby sa Karina čo i len dotkla 
jeho pravej nohy. Karina si na jeho spoločnosť časom zvykne 
a prestane zastierať svoje city. Zdá sa, že konečne našla dlho hľa
daný pokoj. Ilúzia však rýchlo vyprchá. Zrazu musí nájsť silu oddeliť 
pravdu od klamstiev a rozhodnúť sa, ako s ňou naloží.

ANNA TODDOVÁ je autorka série After (YOLi 2015, 2016, 2020) a románu Ženy 
z rodu Springovcov (YOLi 2019). Päťdielna séria After bola preložená do tridsia
tich piatich jazykov a stala sa číslom jeden v rebríčku medzinárodných bestselle
rov. Anna Toddová sa podieľala aj na filmovej adaptácii druhej časti After – Sľub 
a to ako producentka a scenáristka. Román Najjasnejšie hviezdy je prvým dielom 
autorkinej najnovšej série.

Mona Kasten

VERIŤ ZNOVA
Preložila Martina Šturcelová

Šťastné konce sú iba vo filmoch. V tom 
má Dawn Edwardsová jasno. Odkedy 
pristihla svojho bývalého s inou, zane
vrela na chlapcov a radšej sa zamerala 
na štúdium a svoj veľký sen. Túži po kari
ére spisovateľky, a hoci už istý čas publi
kuje poviedky na internete, nik sa o tom 
nesmie dozvedieť. Ani Dawnini najbližší 
priatelia o jej záľube netušia. Popravde, 
všeličo o nej netušia. Rovnako ako Spen
cer Cosgrove, atraktívny kamarát, ktoré
mu nie je ľahostajná. Spencer je síce ne
odbytný, ale Dawn neoblomná. Jedného 
dňa náhodou spozná jeho pravú tvár 
a uvedomí si, že naoko večne veselý chlapec vlastne nemá veľa dôvo
dov na úsmev. Spencera viac nevníma len ako zvodcu, na ktorého sa 
hrá, no postačí to na to, aby poľavila v zásadách?

MONA KASTEN sa narodila v roku 1992. Študovala manažment knižničnoin
formačných služieb, no neskôr sa zamerala na písanie. Žije s manželom a mač
kami v Hamburgu, obklopená množstvom kníh. Miluje kofeín v akejkoľvek for
me, dlhé prechádzky po lese a dni, keď môže iba písať.

STRHUJÚCI PRÍBEH O LÁSKE 
A KLAMSTVÁCH

DRUHÝ DIEL ÚSPEŠNEJ SÉRIE 
„ZNOVA” JE TU!
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Cena: 18,90 €
Vychádza: 17. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7708-3
Formát: 125× 200 mm,
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Väzba: viazaná
Vyd. značka: ODEON
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Spoločenský 
román

Mieko Kawakami

LETNÝ PRÍBEH
Preložil František Paulovič

Jedného horúceho letného dňa sa na 
predmestí Tokia stretávame s tromi že
nami – tridsaťročnou Nacuko a jej star
šou sestrou Makiko, ktorá pricestovala 
do mesta s dospievajúcou dcérou Mi
doriko. Makiko ťažko znáša starnutie 
a premeny svojho tela a je rozhodnutá 
podstúpiť plastickú operáciu pŕs. Verí, 
že len tak sa jej podarí znovu získať šťas
tie a chýbajúci pocit príťažlivosti. Mido
riko trpí matkinou posadnutosťou a v zra
niteľnom čase dospievania prijíma každú 
zmenu svojho tela s rastúcim odporom, 
čo vyústi až do jej rozhodnutia prestať 
rozprávať a všetky pocity si zapisovať do denníka. Jej ticho celkom 
ovládne byt Nacuko, v ktorom všetky tri ženy zápasia s neistotami, 
úzkosťou a vzájomnými vzťahmi. S Nacuko sa stretávame aj o osem 
rokov neskôr. Stala sa spisovateľkou a vydáva sa na cestu späť 
do rodného mesta. Spomína na dávne horúce leto a premýšľa o mi
nulosti svojej rodiny zočivoči vlastným túžbam a neistej bu dúcnosti. 
Román Letný príbeh, ktorý v angličtine vyšiel pod názvom Breasts 
and Eggs, ponúka radikálny intímny portrét ženy v súčasnej japon
skej spoločnosti. Prináša nezabudnuteľnú emocionálnu výpoveď 
o hľa daní vnútornej sily a rovnováhy.
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INTÍMNY PORTRÉT ŽENY  
V JAPONSKEJ SPOLOČNOSTI

RÁZNA, ALE OPTIMISTICKY  
LADENÁ KNIHA PRE DETI

Cena: 9,90 €
Vychádza: 31. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7757-1
Formát: 235 × 250 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 9 rokov
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Laura Ertimo, ilustrovala Mari Ahokoivu

TO JE TEDA POČASIE! Preložila Zuzana Drábeková

Kamarátov Lottu a Kaspera už unavujú vyhýbavé odpovede rodi
čov na otázky o čudnom počasí, preto sa rozhodnú, že zistia, o čo 
vlastne pri zmene klímy skutočne ide.

Počet obyvateľov Zeme sa stále zvyšuje – pomestíme sa sem všetci 
aj s prírodou? • Aký je rozdiel medzi podnebím a počasím? • Zna
mená zmena klímy, že zajtra nastanú záplavy alebo že od budúceho 
leta bude skutočne horúco? • Záleží vôbec na tom, čo jeme – či za
pekané makaróny s mletým mäsom, alebo vegetariánsku stravu? • 
Mali by sme sa presťahovať do lesa, ak chceme žiť šetrne k životné
mu prostrediu?



DOKÁŽE MALÁ ČARODEJNICA 
OCHRÁNIŤ SVOJU ZÁHRADU?

Cena: 8,90 €
Vychádza: 31. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7882-0
Formát: 145 × 215 mm,
176 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 8 rokov
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Sabine Städingová, 
ilustrovala  
Sabine Büchnerová

PETRONELA 
JABĹČKOVÁ (4)
Krokodíl uprostred 
záhrady
Preložila Eva Budjačová

Petronela Jabĺčková je ča-
rodejnica. No nie obyčajná! 
Má na starosti jablone, a ako 
sa v takomto prípade sluší 
a patrí, býva v jablku.
Jeseň je za dverami a Petronela má 
plné ruky práce. Urodilo sa veľa ja
bĺk a ju čaká oberačka. Lenže dvoj
čatá Olívia a Oliver jej prinesú veľmi 
zlú správu: odporný majster pekár Dengľoš chce kúpiť mlyn. Plánuje 
zrušiť záhradu a na jej mieste postaviť parkovisko. To hádam ani 
nemôže byť pravda! Lenže Dengľoš nerátal s deťmi ani s malou ča
rodejnicou. Zatiaľ čo jablkoví škriatkovia majstrujú najrôznejšie pas
ce, aby ochránili záhradu, Petronela, Oliver a Olívia hútajú, ako sa 
zbaviť Dengľoša raz a navždy. Vymyslia skvelý plán a malá čarodej
nica pri jeho realizácii pomôže nezbednými kúzlami...
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HOLUBIA AGENTÚRA JE PARTIA 
ODVÁŽNYCH BOJOVNÍKOV

Cena: 9,90 €
Vychádza: 17. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7826-4
Formát: 150 × 190 mm,
224 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 8 rokov
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Andrew McDonald,
ilustroval
Ben Wood

HOLUBIA 
AGENTÚRA  
ŠPLIECHA 
DO ÚTOKU (4)
Preložili Peter Slížik 

Poznáte  
Holubiu agentúru?
Je to jednotka  
neúnavných bojovníkov  
proti zločinu.
Ak sa vám zdá, že holuby sa občas správajú zvláštne, nemýlite sa. 
Sledujú totiž rôzne záškodnícke živly, odvážne čelia nebezpečen
stvu a zločinci si ani nevrknú! No podarí sa holubom dať všetko 
do poriadku, keď podzemný démon vysuší všetku vodu v meste, 
neznámy vtipkár si na pláži začne uťahovať zo zvieratiek a mesto 
pokryjú záhadné bodky?
Dozviete sa v štvrtej časti bláznivej série s kriminálnou zápletkou.



PODARÍ SA ZVIERACÍM  
AGENTOM DOLAPIŤ ZLODEJA?

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7832-5
Formát: 148 × 210 mm,
160 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 6 rokov
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Riina a Sami Kaarla

ZVIERACÍ AGENTI (2)
e-Milka & Ti-bot
Zlodejovi na stope
Preložila Jana Eliášová

Na pomocníkovi Tibotovi je stále čo zlepšiť. Našťastie, eMilka má 
rada technické výzvy. Stačí len trocha programovania a robot sa 
zrazu dohovorí aj so zvieratkami. A to ani nevedeli, ako sa im nové 
rečové schopnosti zídu!
Zvierací agenti riešia v centrále na streche paneláka ďalšie problé
my kamarátov aj susedov zo širokého okolia a ich domácich milá
čikov – nafúknuté líca škrečka Sonica, zariaďovanie nového akvá
ria kamaráta Timiho aj melancholického papagájca Hektora. 

Zrazu sa však začne diať niečo zvláštne... suse
dom miznú rôzne predmety! Úraduje v okolí 
prefíkaný zlodej? A kam sa stratila opička Safi? 
Má s tým má spoločné Tiboto prelet ponad zoo
logickú záhradu?

Pre deti  
od 6 rokov

Ďalším dielom Maľovaného čí-
tania tentoraz deti prevedie ne
zbedný sloník maškrtník a jeho 
kamaráti. Knižka plná fareb
ných obrázkov, doplňovačiek 
a múdrych cvičení prinúti deti 
zamyslieť sa nad svojím okolím 
aj konaním. Predostrie im ši
rokú škálu tém a prostredí a po
môže im čítať s porozumením. Hravú rozprávkovú atmosféru do
pĺňajú milé ilustrácie Alžbety Kováčovej, ktoré si zamilujú nielen deti, 
ale aj ich rodičia.
Obohatiť si slovnú zásobu deťom pomôže napríklad pavúčik s oku
liarmi, zvedavé kuriatko, jazvec športovec či žirafka Ryšavka. Poučia 
sa zvieratká zo svojich chýb? Naučia sa čosi nové? Spolu s nimi to 
určite zvládnu aj všetky deti. Cena: 7,90 €

Vychádza: 10. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7883-7
Formát: 165 × 240 mm,
72 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Eva Dienerová,
Alžbeta Kováčová

MAĽOVANÉ  
ČÍTANIE
Sloník maškrtník

ZABAVTE SA SO SLONÍKOM  
A JEHO KAMARÁTMI!
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Pre deti 
od 5 rokov

NA ELU ČAKAJÚ ĎALŠIE ÚŽASNÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ
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Cena: 6,90 €
Vychádza: 10. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7546-1
Formát: 129 × 198 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Jessica Ennis-Hill, 
ilustrovala Erica-Jane Waters

ELIN ČAROVNÝ  
NÁRAMOK (5) 
Strašidelná veža
Preložila Eva Budjačová

Piata kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej medaily 
JESSICY ENNISOVEJHILLOVEJ
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok a vďaka nemu by 
ste vedeli čarovať už len myšlienkami? Ela bude potrebovať všetky 
čary, ale aj odvážne srdce, aby v škole preskúmala starú strašidel
nú vežu s hodinami.

Cena: 7,90 €
Vychádza: 12. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7880-6
Formát: 195 × 195 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Ivona Ďuričová, ilustroval Adrián Macho

PÍSMENKÁ Z ABECEDY

Písmenká sú zábava. Stačí sa s nimi skamarátiť. Deti sa vďaka tejto 
veselej knižke môžu zoznámiť s abecedou a v básničkách dopĺňať 
slová podľa obrázkov. Kam sa ukryli zvieratká či predmety z básni
čiek? Stačí ich pohľadať. Alebo môžete vymýšľať vlastné na každé 
písmenko.
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KRÁSNE BÁSNE S ILUSTRÁCIAMI 
ADRIÁNA MACHA



OBJAV NOVÉ PRÍBEHY  
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY

Cena: 6,90 €
Vychádza: 3. 8. 2021
ISBN: 978-80-551-7820-2
Formát: 195 × 240 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Pre deti  
od 4 rokov
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Aniela  
Cholewińská- 
-Szkoliková,
ilustrovala  
Agnieszka  
Filipowská

MIŠKA 
A JEJ MALÍ  
PACIENTI (8)
Stretnutie 
v horách
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune 
košatej lipy veteri nárnu kliniku.
Aj tentoraz má Miška plné ruky práce. Počas nocovania u priateľky 
Evky začuje spev vtáčika – drozda, ktorý hniezdi na balkóne. Tam 
ho však ohrozuje kocúr. Nájde mu Miška nový, bezpečný domov? 
A ako pomôže salamandre a stratenému medvieďatku, ktorých 
stretne na výlete v Beskydách? Čo sa prihodí Popíkovi? A sú medve
de nebezpečné? Všetko sa dozvieš v nových príbehoch z Lipovej 
kliniky.

POETICKÁ OSLAVA PUTA MEDZI 
DIEVČATKOM A JEHO PSÍKOM
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David Bedford a Ann James

LEN TY A JA Preložila Lucia Hlubeňová

Leporelo Len ty a ja neobsahuje klasický dej, je skôr vyrozprávané 
cez krásne momenty plné nehy a priateľstva medzi malým dievčat
kom a jeho verným kamarátom psíkom. Minimálny dej, postavený 
na jednoduchých vetách, krásnom refréne a jemnej pastelovej kres
be, je oslavou nielen jedinečného puta medzi psom a človekom, ale 
aj výzvou, aby sme k životu pristupovali s rovnakou radosťou a vší
mavosťou ako naši štvornohí priatelia.



LEPORELO PRE NAJMENŠÍCH 
O PESTROFAREBNEJ JESENI

Pre deti  
od 1 roka

Gerda Muller – JESEŇ
Po rozkvitnutej jari a slnečnom lete prichádza ochladenie a s ním 
jeseň plná farieb. Knižku o ročnom období, ktoré sa môže niekedy 
popýšiť babím letom, ilustrovala holandská ilustrátorka Gerda 
Muller v svetoznámej sérii o ročných obdobiach. Hravé ilustrácie 
v leporele navádzajú na rozprávanie príbehov i vymýšľanie zábav
ných aktivít s gaštanmi či opadaným lístím. Cena: 5,90 €
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NACVIČ SI STAROSTLIVOSŤ 
O SVOJE ZÚBKY!
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NAUČ SA... 
AKO SI VYČISTIŤ ZUBY Preložila Zuzana Štelbaská

Knižka Nauč sa… Ako si vyčistiť zuby ťa naučí
•prečo je umývanie zubov také dôležité
•ako sa volajú jednotlivé zuby
•ako zuby vyčistiť čo najlepšie

Čisté zuby sú zdravé zuby! Nauč sa, ako si ich dobre vyčistiť a pre
cvič si to na skúšobnej kefke a 3D skladačke úst so zúbkami.



Edičný program vydavateľstva IKAR august 2021
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.

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.
Vychádza každý druhý štvrtok.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Viac na kniznykompas.sk


