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MIKAEL BLOMKVIST a LISBETH SALANDEROVÁ odhalia ruské trolie farmy

DAVID
LAGERCRANTZ
ˇ
ˇ
KRIMINÁLNY ROMÁN

DIEVCA, KTORÉ MUSÍ ZOMRIET

Jodi Ellen Malpasová
Livy nikdy nezažila toľko vášne, ako po
boku božského Millera Harta. Tajomný
a príťažlivý muž ju zahŕňa pozornosťou,
akú žiadnej žene nedoprial. Zbožňuje ju,
chráni a zvádza hriešnymi spôsobmi.
Lenže Miller Hart nie je slobodný muž.
Upísal sa človeku, ktorý ho nikdy neomi
lostí. Vie, že svoj dlh ešte nesplatil a city
k obdivovanej žene predstavujú len chú
lostivú prekážku na ceste za plnením
záväzkov. Miller urobí čokoľvek, aby

Livy ochránil, hoci to znamená riskovať
vlastný život. Livy sa postupne dozvedá
celú pravdu o Millerových začiatkoch,
jeho detstve, ale aj o svojej matke. Ko
nečne pochopí, prečo ich chce celý svet rozdeliť. Naivne si myslela,
že prekoná všetky úskalia, veď ich vzťah vydržal tak veľa. No zrazu
sa ocitá v slepej uličke, bezmocná a zúfalá, lebo Millerovo riešenie je
pre ňu neprijateľné.
Román Odhalená je veľkolepým finále nespútaného milostného
príbehu dvoch komplikovaných duší.

V sérii Jedna noc vyšlo:
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Sean McFate

V HLBOKEJ TME

TOP TITUL

ODHALENÁ

e-kniha

AKO PORAZIŤ NEPRIATEĽA,
KEĎ NETUŠÍTE, ODKIAĽ UDRIE?
e-kniha

ZÁVEREČNÝ DIEL ŠTEKLIVEJ
TRILÓGIE JEDNA NOC

Román
pre ženy
Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6831-9
Formát: 145 × 227 mm,
352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Profesionálny žoldnier Tom Locke so
zvyškom svojho tímu tajne operuje na
frontovej línii časti Iraku ovládanej
fanatikmi. Neznámy Saud mu ponúkne
vysokú odmenu, ak vypátra, kde sa na
chádza syn vysokopostaveného vládne
ho predstaviteľa, a Tom úlohu prijme.
Netuší však, že nezvestný princ má zrej
me pri sebe jadrovú zbraň, výsledok ne
verejnej dohody medzi Saudskou Ará
biou a Pakistanom zo šesťdesiatych
rokov, a že jeho otec sa pravdepodobne
usiluje o zvrhnutie vlády. Na horúcej
pôde teroristického územia ISIS sa Loc
ke musí zorientovať nielen vo zvírenom
prachu bojiska, ale aj v oveľa zložitejšej zákulisnej vojne.
Kto je tajomný Saud, ktorý si najal Lockov tím? Má princovo zmiz
nutie osobné, alebo politické pozadie? A koľko zúčastnených strán,
koľko pochybných spojenectiev presadzuje svoje záujmy v nepre
hľadnej situácii na Strednom východe? Locke bude musieť využiť
všetky schopnosti, aby porazil nepriateľa, zatiaľ čo iný, oveľa záker
nejší protivník možno striehne vo vlastných radoch.

Od autora
vyšlo:
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Špionážny
triler
Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6840-1
Formát: 125 × 200 mm,
344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cilla a Rolf Börjlindovci

e-kniha

TÚŽBA PO MOCI
ICH NEZASTAVÍ PRED NIČÍM
e-kniha

FINÁLE SÉRIE
MILLENNIUM

David Lagercrantz

DIEVČA,
KTORÉ MUSÍ ZOMRIEŤ
V štokholmskom parku zomrie bezdo
movec. Na prvý pohľad to vyzerá ako
bežné tragické úmrtie, no patologičke
Fredrike Nymanovej sa čosi nepozdáva
a osloví Mikaela Blomkvista. Blomkvist
sa tak trochu nechcene začne zaujímať
o prípad. Bezdomovca opakovane po
čuli blúzniť o švédskom ministrovi obra
ny Johannovi Forsellovi. Šlo o čisté blu
dy, alebo mal žobrák naozaj niečo
spoločné s vládou? Mikael požiada o pomoc Lisbeth Salanderovú,
no pod ňou akoby sa zľahla zem. Nikto netuší, že odišla do Moskvy,
aby si raz a navždy vyrovnala účty so sestrou Camillou. Dievča,
ktoré musí zomrieť je veľké finále série Millennium z dielne Larssona
a Lagercrantza, plné politických škandálov, mocenskej hry a dezin
formačných internetových kampaní šíriacich nenávisť.
V sérii vyšlo:
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TOP TITUL

GANGRÉNA

Severské
krimi
Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6825-8
Formát: 147 × 234 mm,
320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Brutálny bombový útok, ktorý si vyžia
dal niekoľko obetí, otriasol celým Švéd
skom. Polícia má podozrenie, že išlo
o teroristický čin, preto sa do vyšetro
vania zapája aj Národné operatívne
oddelenie. Zakrátko sa podarí zatknúť
podozrivého, lenže ten jednoznačne

popiera, že by krvavý čin spáchal.
Technické dôkazy však svedčia proti obvi
nenému mužovi. Olivia Rönningová a ko
misárka Mette Olsäterová sa obávajú,
že by mohlo dôjsť k justičnému omylu,
a preto obnovia vyšetrovanie prípadu.
Prvý raz ho samostatne vedie Olivia.
Ocitá sa vo svete, kde sa muži dopúšťajú
sexuálnych zločinov a v záujme udržania moci sú schopní čohokoľvek.
Tom Stilton sa zdržiava v meditačnom centre v Thajsku. Potrebuje sa
pozbierať a spamätať zo zločinu, ktorého sa nedávno dopustil. V cen
tre ho kontaktuje neznáma Švédka, ktorá ho prosí o pomoc pri hľadaní
muža. Údajne žije na riečnej lodi v Zlatom trojuholníku, odkiaľ po
chádza veľká časť svetovej produkcie heroínu. Tom Stilton ponúkanú
prácu prijme a vyšetrovanie vedie k nečakaným odhaleniam.

V sérii vyšlo:
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Severské
krimi
Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6842-5
Formát: 145 × 227 mm,
376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

PODĽA SKUTOČNÉHO PRÍBEHU
SLOVÁKA LALEHO
FRANCÚZSKO 1562
V 16. storočí vo Francúzsku zúria náboženské vojny. Odvážna mladá žena a vášnivý
prívrženec hugenotov dostanú do rúk
vzácnu relikviu a vydajú sa pátrať po dávno pochovanom tajomstve na Puivertskom
hrade na úpätí Pyrenejí.

CARCASSONNE
Devätnásťročnej Minou Joubertovej doručia
do otcovho kníhkupectva anonymný list. Je
zapečatený starým rodinným erbom a obsahuje len štyri slová:
ONA VIE, ŽE ŽIJETE.

e-kniha

SPRISAHANIE
JE ČORAZ
SILNEJŠIE

PRVÁ ČASŤ
HISTORICKEJ SÁGY

Prv než Minou môže rozlúštiť záhadné posolstvo, náhodné stretnutie s mladým hugenotom Pietom Reydonom navždy zmení
jej osud. Piet má nebezpečné poslanie, a ak
chce odísť zo Cité živý, potrebuje Minouinu pomoc.

Heather Morrisová

TOULOUSE
TETOVAČ Z AUSCHWITZU
V Stredných Pyrenejach sa prehlbujú ná-

OHEŇ NÁS SPASÍ
Francúzsko 1562
V 16. storočí vo Francúzsku
zúria nábo
ikar.sk
ženské vojny. Odvážna mladá žena
a vášnivý prívrženec hugenotov dostanú
ODPORÚČANÁ CENA16,90 €
do rúk vzácnu relikviu
a vydajú sa pátrať
po dávno pochovanom tajomstve na
Puivertskom hrade na úpätí Pyrenejí.
Carcassonne
Devätnásťročnej Minou Joubertovej do
ručia do otcovho kníhkupectva anonym
ný list. Je zapečatený starým rodinným
erbom a obsahuje len štyri slová: Ona vie, že žijete. Prv než Minou
môže rozlúštiť záhadné posolstvo, náhodné stretnutie s mladým huge
notom Pietom Reydonom navždy zmení jej osud. Piet má nebezpečné
poslanie, a ak chce odísť zo Cité živý, potrebuje Minouinu pomoc.
Oheň nás spasí je monumentálna románová séria, ktorá sa odohráva
na pozadí troch storočí počnúc Francúzskom (16. storočie) až po Juž
nú Afriku (19. storočie).
ISBN 978-80-551-6832-6

Od autorky vyšlo:
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TOP TITUL

Kate Mossová

boženské rozpory a z bývalých priateľov sa

nepriatelia na život a na smrť. MiRomán vychádza stávajú
zo skutočného
príbe
nou a Piet sa ocitnú v pasci v Toulouse a čelia
novému
nebezpečenstvu.
V meste vládne
hu Laleho a Gitynapätie,
Sokolovovcov,
dvoch
bojové línie sú písané krvou a sprije čoraz
temnejšie.
slovenských Židov,sahanie
ktorí
prežili
koncen
Oheň nás spasí je prvý diel a
románovej
tračný tábor Auschwitz-Birkenau
po série, ktorá sa odohráva na pozadí troch
vojne si našli novýstoročí
domov
v Francúzskom
Austrálii.(16. storočie)
počnúc
až po Južnú Afriku (19. storočie).
Lale v tábore dostal prácu tetovača.
Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov,
Staré tajomstvá vrhajú dlhé tiene ktorých nacisti po selekcii nechali naži
ve, teda vpichávať im do predlaktí čísla
s neodstrániteľným atramentom – je
den z najsilnejších symbolov holokaus
MATNÉ LAMINO
tu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú
mu umožňovala táto funkcia, využíval
na získavanie potravín výmenou za šper
ky a peniaze po zavraždených Židoch,
čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. Jemu hro
zila za túto činnosť smrť, mnohí iní jej vďačili za prežitie. Jedného
Historický
dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystrašené a roztrasené mladé
román
dievča… Pre Laleho – frajera a trochu aj dobrodruha – to bola láska
na prvý pohľad. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko
pre to, aby prežila aj Gita.
30.7.2019 9:35

Cena: 16,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6832-6
Formát: 147 × 234 mm,
464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Druhé vydanie knihy obsahuje nové fotografie a dokumenty,
ako aj ďalšie doplňujúce texty autorky z jej návštevy v Krompachoch a v koncentračnom tábore Birkenau v Poľsku.
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Spoločenský
román
Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-7044-2
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

DOKÁŽE SA ZMIERIŤ
S MINULOSŤOU?

Sofia Lundbergová

OTÁZNIK
JE POLOVICA SRDCA

SOFIA LUNDBERGOVÁ sa narodila v roku 1974 vo švédskom meste Västerås, je
spisovateľka, novinárka a pedagogička. Sofia je autorkou diel Steget före (2007)
a Familjesprall (2009), zaradených do literatúry faktu. Román Červený zápisník
(IKAR 2018) bol spisovateľkiným beletristickým debutom. Práva na vydanie diela
boli predané do 27 krajín po celom svete.

Od autorky vyšlo:
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Janna MacGregorová

ŠŤASTNÁ NEVESTA

Elin Boalsová pracuje v New Yorku ako
úspešná fotografka a s manželom Sa
mom vychováva sedemnásťročnú dcé
ru Alice. Navonok jej nič nechýba, no
len ona vie, ako ťažko sa jej po práci
prekračuje prah domova.
Jedného dňa dostane list od Fredrika,
priateľa z detstva. Počas dospievania
na švédskom ostrove Gotland, v chudo
be a bez otca, bol jej záchranným kole
som. Rané obdobie života je škvrnou
na Elininej minulosti a mlčí o ňom aj
pred najbližšími. S Fredrikovým listom
sa však so spomienkami vynorí aj pocit
hanby za skutok, ktorý kedysi spáchala. Osudný čin ju vtedy prinútil
utiecť a pretrhnúť všetky väzby. Elin už viac nemôže zatvárať oči
pred realitou, inak hrozí, že nadobro stratí rodinu aj samu seba.
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e-kniha

DOKONALÁ
VÁŠNIVÁ ROMANTIKA

Román
pre ženy

Nicholas St. Maurer, syn bezcitného
vojvodu, len málokedy zavíta do spoloč
nosti a žiadnej žene zatiaľ neotvoril
svoje srdce. Vie však, čo je česť, a tak si
považuje za povinnosť dozerať na lady
Emmu Caveshamovú. Keď ho táto krás
ka pobozká, čo je pre dámu v jej posta
vení neslýchané, Nick na ňu nevie za
budnúť.
Aj Emma pripúšťa, že ju gróf priťahuje,
ale manžela nepotrebuje. Na svete sú
aj horšie osudy ako ostať slobodná, čo
svojrázna plavovláska dobre vie. Stále
žiali nad stratou drahej priateľky Leny
a je odhodlaná dokázať, že za jej smrť
je zodpovedný jej manžel. Musí sa však poponáhľať, aby nezlákal
ďalšiu nevinnú ženu. Emma vytrvalo sleduje svoj cieľ, ale plány jej
prekazí kompromitujúca situácia. Ak by sa začali šíriť reči, jej dobrá
povesť je stratená. Jediný Nick má dosť odvahy na to, aby Emme
pomohol s predsavzatím a zároveň zabojoval o jej srdce.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6826-5
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Od autorky vyšlo:
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Historická
romanca
Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6946-0
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

V PRAVÝ ČAS
Alexandru Winslowovú opustila mat
ka, keď mala sedem rokov. Útechu na
šla v knihách a neskôr aj pri písaní
vlastných príbehov. Už ako dieťa zvlád
la mrazivú kriminálnu novelu s prepra
covanou zápletkou, čo len dokazovalo
jej výnimočný talent, ale nie vždy sa
stretlo s pochopením okolia.
V štrnástich rokoch jej zomrie aj otec
a Alex sa dostáva do kláštora. Ten sa
stane na dlhé roky jej domovom. Alex
ďalej píše a cibrí svoj výnimočný talent.
Ale ako sa šplhá po rebríku vydava
teľských úspechov, stále má na pamäti
otcovu radu: muži čítajú iba knihy od
mužských autorov. Alexandra Winslowová preto publikuje pod
pseudonymom Alexander Green. Jej skutočnú identitu pozná len
pár najbližších osôb, čo Alex izoluje od verných čitateľov a bráni jej
nadväzovať vzťahy.
Výnimočný úspech Alexandra Greena sa stane tŕňom v oku holly
woodských filmárov, ktorí netušia, o koho v skutočnosti ide. Alex
má pravdu na jazyku, no zakaždým cúvne. V hre je príliš veľa, a tak
naďalej vedie dvojitý život.
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Kari Hotakainen

e-kniha

Danielle Steel

ODHAĽTE ŽIVOT ZNÁMEHO
JAZDCA FORMULY 1
e-kniha

DOKEDY SA DÁ VIESŤ
DVOJITÝ ŽIVOT?

NEZNÁMY
KIMI RÄIKKÖNEN

Román
pre ženy
Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6830-2
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

„Dajte mi pokoj. Viem, čo mám robiť.“
Neznámy Kimi Räikkönen je príbeh člo
veka pochádzajúceho zo skromných
pomerov, ktorý prerazil až na vrchol
nezvyčajnej profesie jazdca formuly 1.
Okrem Kimiho v tejto knihe prehovoria
jeho matka, brat, manželka a dôverní
priatelia. K slovu sa dostanú aj ďalší
jazdci formuly 1, šéfovia tímov, mecha
nici, kondičný tréner, manažéri aj cel
kom obyčajný fanúšik F1. Dočítate sa
veľa o jazdení, rodine, dôvere, voľnom
čase a o dramatických okamihoch v do
terajšom živote zaujímavého mladého
muža.
Neznámy Kimi Räikkönen je nespútaná, vtipná a zároveň dojemná
kniha. Odhalí svet rýchlosti aj pre tých, ktorí sa o motoristický
šport nezaujímajú. Nájdete tu aj množstvo doteraz nezverejne
ných fotografií z rodinného archívu Kimiho Räikkönena.
Dozviete sa, čo hovorí človek, ktorý zvyčajne nehovorí, a čo si mys
lí človek, o ktorom mnohí vedia, ale málokto ho pozná.
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Biografia

Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6829-6
Formát: 145 × 227 mm,
296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Román
pre ženy

Román
pre ženy

Cena: 12,90 €
Vyšlo v júli 2019
ISBN: 978-80-551-6967-5
Formát: 125 × 200 mm,
312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Táňa Keleová-Vasilková

Cena: 11,90 €
Vyšlo v auguste 2019
ISBN: 978-80-551-6969-9
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Táňa Keleová-Vasilková

NATAŠA

RANČ U STARÉHO OTCA

Žiarlivosť má veľa tvárí. Vždy však v partnerovi prebúdza
pocity beznádeje, prináša slzy a bolesť. Dôkazom toho je
aj Natašin príbeh. Ako sa vyrovná s Vojtovou chorobnou
– a neodôvodnenou – žiarlivosťou, ktorá trýznivo narúša
ich spolužitie? Zostane s ním v manželstve, alebo sa roz
hodne pre rozvod?

Julka, hlavná hrdinka príbehu, sa po rozvode presťahuje
s dcérou na samotu, do domu, ktorý zdedila po milova
nom starom otcovi. Rozhodne sa žiť inak, začať odznova.
Lenže ani vzdialenú samotu neobchádzajú citové vzpla
nutia, trápenia a problémy...

Cena: 11,90 €
Vyšlo v júli 2019
ISBN: 978-80-551-6968-2
Formát: 125 × 200 mm,
232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Román
pre ženy

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6970-5
Formát: 125 × 200 mm,
244 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Román
pre ženy

Táňa Keleová-Vasilková

SĽUB
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Dve priateľky, dva rozličné osudy.
Veterinárka Alica je šťastne vydatá, má dve deti, prácu,
ktorá ju teší, a kopu snov. Ten najväčší z nich je spoznávať
iné krajiny, preto plánuje cestu po Európe.
Novinárka Iveta je slobodná a bezdetná. Miluje svoju
prácu a výlety po okolí. K svojmu šťastiu chlapa ani dieťa
nepotrebuje, ako s obľubou vravieva. Dve spokojné ženy.
Cesty osudu sú však nevyspytateľné...

Táňa Keleová-Vasilková

JULINKINA PEKÁREŇ
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Hoci je Klára slobodná a bezdetná štyridsiatnička, jej ži
vot je naplnený. Láskou, priateľstvom a snami. Jej celoži
votnou túžbou je navštíviť Francúzsko. Keď do jej života
vstúpi Anna, otcova bývalá milenka, jej dni sa začínajú
meniť... a sny dostávajú celkom inú podobu.

VITAJTE V ČAROVNOM SVETE
STROMOROHU!

Ján Švantner

Barbora Vanická

DELFY
SÚ ĎALEKO

DVERE V KÚTE SVETA

Švantner chce povedať
všetko obrazom. Vyhýba
sa reflexii, sentenciám
a pointe: básnický obraz
nesie celú významovú
a emocionálnu energiu
a skrýva všetky podnety
pre čitateľa.
Albín Bagin, 1972

Švantnerova poézia si zís
kala už dávnejšie vlastný
okruh čitateľov, ktorí mu
iste zostanú verní. Možno
nie každému vyhovuje jeho tichý, ale napätý tón, jeho temné farby,
ale azda každý uverí jeho úprimnosti, pravde jeho výpovede. Ten tón
je jeho vlastný hlbinný pocit, zlomok vnútornej drámy, ktorý ho spája
s dedičstvom slovenského romantizmu, a temné farby sú možno tieň
čiernych hodrušských hôr, v ktorých – ktovie – jeho dávni predkovia
hľadali zlato. Možno nehľadali. Možno žili kdesi celkom inde, ale
čosi z hodrušského zlata sa nájde v knižkách Jána Švantnera.
Ján Buzássy, 1986

Švantnerova poézia vychádza zo zážitku, empírie; tieto impulzy
podliehajú silnému náporu autorskej transformácie s cieľom vyťa
žiť z nich esteticky účinný kondenzát.
Ján Zambor, 1980
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Slovenská
poézia
Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6765-7
Formát: 160 × 200 mm,
112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Adam sa za svoj dvanásťročný život už
musel vyrovnať s panovačnou sestrou,
jej kamarátkami aj desivou učiteľkou.
Zatiaľ sa mu podarilo získať si až jed
ného kamaráta. Práve dnes prvýkrát
v živote zablúdil. Pri pokuse dostať sa
domov otvoril nesprávne dvere a na
šiel sa v inom svete – Stromorohu, kto
rý sa rozprestiera okolo obrovského
umierajúceho Stromu Anat – prvého
a najväčšieho stromu, aký kedy vzni
kol. Chránia ho správcovia mágie, zá
zračné bytosti rôznych tvarov a farieb,
ktoré sú príchodom Adama rovnako
ohromené ako on. Spolu s Evou, jeho
panovačnou dvojičkou, veselým Tomim, tichou Petrou a so zvlášt
nym Samom, ktorý hovorí len „kúsok po kúsku vytvoríme celok“,
musia prekonať nástrahy, ktorými sa Stromoroh len tak hemží. Do
kážu ale zachrániť Strom Anat?
BARBORA VANICKÁ (1989) je psychologička, psíčkarka, hrdá Košičanka a nevyliečiteľná optimistka. Je už dosť veľká na to, aby vedela, čo sa patrí a čo nie. Celkom rozumná na to, aby to niekedy porušovala. Keď niečo nevie, opýta sa. Síce už
trochu vyrástla, ale stále si pamätá, aké je to tešiť sa na letné prázdniny. Toto je jej
prvá kniha.
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e-kniha

POÉZIA
OPRADENÁ ZLATOM

Fantasy

Cena: 12,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6848-7
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

DarkSide of ŽIKA

Diár

Peter Šloser

MAFIÁNSKA POPRAVA?
Prvotina bývalého policajta Petra Šlo
sera nás zavedie do fiktívnej pohranič
nej dediny Híd, kde sa odohráva prí
beh, ktorý vychádza z reálnych udalostí.
Oveľa významnejšie veci s dosahom aj
na vyšetrovanie vraždy sa však odohrá
vajú v hlavnom meste, kde biele goliere
rozhodujú o tom, či do správnych kre
siel zasadnú správni šéfovia, ktorí pôj
du vrahom po krku, zatiaľ čo iní sa stre
távajú s mafiánmi na pumpách a berú
od nich hotovosť.
Autor neopisuje len reálne zákulisie zlo
činu a (ne)schopnosť štátnych zložiek
bojujúcich proti nemu, ale aj prepojenie
úplatných politikov na krivých policajtov a mafiu. Všetko, čo pri
vyšetrovaní mafiánskych vrážd a iných zločinov vnímal svojimi zmys
lami, podáva formou, ktorá je nespojiteľná s realitou.

Cena: 17,90 €
Vyšlo v auguste 2019
ISBN: 978-80-551-6992-7
Formát: 115 × 180 mm,
176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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e-kniha

Martina Žikavská
Martina Žikavská ovládla internet sar
kastickými textami o bežnom živote,
o vzťahoch žien a mužov a svojou bez
prostrednosťou si získala priazeň mno
hých fanúšikov. Už pár rokov sa drží
v rebríčku najnavštevovanejších sloven
ských profilov na sociálnych sieťach.
Presvedčte sa sami o jej nenútenom
zmysle pre humor, ktorým odzbrojí kaž
dého. Žika vám zaručene zdvihne nála
du svojím čiernym humorom a trefnými
poznámkami, ktoré každému z nás
z času na čas napadnú, iba sa ich bojí
me vysloviť nahlas.
Začnite ďalší rok 2020 so Žikiným nad
hľadom a motiváciou. „A keď sa ti bude zdať, že už nevládzeš, pa
mätaj: čoskoro príde nový rok a v ňom sa určite objaví aspoň jeden
idiot pripravený nasrať ťa znova a znova...“.

INŠPIROVANÉ
SKUTOČNÝMI UDALOSŤAMI
TOP TITUL

JEJ ZBRAŇOU JE SARKAZMUS
A INŠPIRÁCIOU ĽUDSKÁ
HLÚPOSŤ

Triler

Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6663-6
Formát: 125 × 200 mm,
416 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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REVOLÚCIA NAPRIEČ
PRIESTOROM
A ČASOM

ALBUM, KTORÝ NESMIE CHÝBAŤ
V ŽIADNEJ RODINE

Rüdiger Vaas

JEDNODUCHO
EINSTEIN!
Génius fyziky Albert Einstein pred
vyše storočím od základov zmenil
náš pohľad na vesmír a – ako ne
dávno ukázalo zachytenie gravi
tačných vĺn – jeho teória relativity
je dodnes a
ktuálna. Lenže čo
vlastne Einstein objavil, ako sa po
darilo potvrdiť jeho teórie a prečo
by bez nich nefungovala satelitná
navigácia? Kniha Jednoducho Ein
stein! vysvetlí geniálne myšlienky
najväčšieho čudáka spomedzi fyzi
kov minulého storočia tak vtipne
a ľahko, ako je to len možné.

Čo vieme vďaka Einsteinovi
E = mc : Drobné kúsky hmoty skrývajú ohromné množstvá energie.
Najslávnejšia rovnica sveta vysvetľuje, prečo svieti Slnko a iné hviezdy.
Čas je relatívny: Nič neletí rýchlejšie ako svetlo, ale čím rýchlejší je
pohyb, tým viac sa spomaľuje plynutie času. A dôsledky toho sa preja
vujú aj v našom každodennom živote.
Skrytý vesmír: Hmota mení tvar priestoru a svetelné lúče zvádza
na krivé chodníčky. Dôkaz tohto predpokladu preslávil Einsteina
po celom svete.
2

Od autora vyšlo:
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6847-0
Formát: 148 × 210 mm,
128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Ilustrovala Anna Langová

NAŠE DIEŤATKO

Album prvých spomienok
Odo dňa, keď sa dozviete, že sa stanete rodičmi, si chcete pamätať
všetko: narodenie nového človiečika, prvé kroky, prvé slová, obľú
bené hračky či každý jeden malý úspech. Napriek tomu, že nám
technológie dovoľujú zaznamenať spoločne strávené momenty
hocikedy, vytlačené fotky majú svoje osobité čaro. Presvedčte sa
o tom sami a zaznamenajte si výnimočné okamihy, ku ktorým sa
budete môcť vždy s radosťou vrátiť. Všetky nezabudnuteľné spo
mienky a emócie z vašich prvých spoločných troch rokov si môžete
uchovať na jednom mieste, v albume Naše dieťatko.
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Rodina

Cena: 11,90 €
Vychádza: 9. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6912-5
Formát: 210 × 226 mm,
80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

RADOSŤ PRI RELAXÁCII
A OBJAVOVANÍ

ÚŽASNÉ ANTISTRESOVÉ
STIERACIE OBRÁZKY

Stieraj a relaxuj

Stieraj a relaxuj

FANTASTICKÉ
MANDALY

MAGICKÝ SVET

Pomocou priloženej dre
venej paličky a vlastnej
fantázie vytvoríte jedi
nečné umelecké dielo.
Inšpirujte sa farebnými
obrysovými čiarami
a čiastočne odhalenými
plochami. Sami pritom
rozhodnite, ako má váš
vysnívaný motív napo
kon vyzerať.
Je to voľnočasová zá
bavka, lebo pri stieraní
sa v danom momente
treba plne sústrediť a zbystriť pozornosť. Zažite duševné aj telesné
uvoľnenie pri vytváraní vlastných obrazcov mandál. Po kratšej od
dychovej prestávke sa k bežným povinnostiam vrátite sviežejší. Ho
tové obrázky možno jednoducho vytrhnúť a vystaviť na obdiv.
Máte na výber:
• Zotrite všetky plochy a vzory.
• Zotrite iba niekoľko detailov, ktoré chcete zvýrazniť, a niektoré
plochy ponechajte čierne – obrázok bude veľmi pôsobivý
• Uplatnite svoju tvorivosť a stieraním vytvorte na obrázku vlast
né vzory, čiary a body.

20

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2019

Nymfa, jednorožec, mor
ská víla, ďalšie fantastic
ké obrázky a úžasné
farebné efekty čakajú
na to, aby ste ich objavi
li! Priloženou drevenou
paličkou objavte postup
ne 12 rozprávkových mo
tívov. Orientujte sa pri
tom pestrými obrysovými
čiarami a čiastočne od
halenými motívmi. Uplat
nite vlastnú fantáziu!

Hobby,
voľný čas

Môžete si vybrať:
• Postierajte všetky plochy a vzory.
• Vyberte iba niektoré detaily, aby vynikli.
•V
 ytvorte na obrázku vlastné vzory, čiary a bodky.
•R
 elaxujte pri stieraní magického sveta, ktorý sami vytvoríte!

Hobby,
voľný čas
Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6901-9
Formát: 210 × 260 mm,
28 str.
Väzba: Lepená
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6902-6
Formát: 210 × 260 mm,
28 str.
Väzba: Lepená
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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OBJAVTE KRÁSY A TAJOMSTVÁ
NAŠICH HRADOV

Ján Lacika

707 SLOVENSKÝCH
HRADOV, ZÁMKOV,
KAŠTIEĽOV,
PANSKÝCH SÍDEL
A PEVNOSTÍ

Kelsey Oseidová

VEĽRYBY – ilustrovaný sprievodca
Veľryby, delfíny a sviňuchy patria medzi najpozoruhodnejšie zvie
ratá na svete a ľudskú predstavivosť pútajú už celé stáročia. Nád
herne ilustrovaný sprievodca prináša základné, ale aj najzaujíma
vejšie fakty o týchto obľúbených živočíchoch – od ich záhadnej
evolúcie zo suchozemských cicavcov na morské až po stavbu ich
tiel, zvláštne schopnosti, biotopy a veľa ďalších zaujímavostí. Venu
je sa aj špeciálnym vzťahom medzi veľrybami a človekom, ich situá
cii v dnešnom svete a možnostiam, ako zabezpečiť prežitie týchto
nádherných tvorov aj do budúcnosti.
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6833-3
Formát: 254 × 178 mm,
160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Slovensko je krajina s pestrou
históriou, ktorá zanechala
nezmazateľné stopy v podobe
množstva pamätihodností.
V druhom, doplnenom
a aktualizovanom vydaní
úspešného knižného sprievod
cu vám predstavujeme jedineč
ný súbor 700 historických sta
vieb. Sú medzi nimi hrady,
zámky, kaštiele, kúrie, hradiská, pevnosti, mestské šľachtické a patricijské paláce, mestské hrad
by, bašty a brány, opevnené kostoly a kláštory. Obdivuhodné sú ar
chitektonické skvosty zachované v celistvej podobe, starobylé stav
by, ktorým po úspešnej rekonštrukcii vrátili ich niekdajšiu krásu, ale
aj romantické ruiny, ešte len čakajúce na obnovu. Každú z vybratých
pamiatok dokumentuje aspoň jedna fotografia a stručný text. Vyše
šesťdesiat stavieb, ktoré považujeme za najhodnotnejšie a turisticky
najatraktívnejšie, dostalo viac priestoru na dvojstrane s viacerými
fotografiami.
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TOP TITUL

SPOZNAJTE
TAJOMNÝ PODMORSKÝ SVET

Populárno-náučná
literatúra
Cena: 34,90 €
Vychádza: 26. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6852-4
Formát: 222 × 297 mm,
392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

RELAXUJTE S KRÍŽOVKAMI
KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK

ZÁBAVNÉ
KRÍŽOVKY
CITÁTY|
PRÍSLOVIA|
HUMOR
Zabavte sa vo voľných
chvíľach lúštením švédskych
krížoviek. V tajničkách
nájdete príslovia, užitočné
rady do domácnosti, ale
aj vtipy pre celú rodinu
a citáty známych osobností.

MYŠLIENKY
SLÁVNYCH A INÉ
KRÍŽOVKY
OSEMSMEROVKY
SUDOKU
HLAVOLAMY
Zábavné lúštenie
pre každého
Kniha ponúka lúštiteľom
okrem švédskych krížoviek
aj osemsmerovky, sudoku
a rôzne hlavolamy na poba
venie vo chvíľach voľna,
doma či na dovolenke.

24

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2019

DINOSAURY, KTORÉ VÁM
NA STRÁNKACH OŽIJÚ
PRED OČAMI

Krížovky
Cena: 3,90 €
Vychádza: 17. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6906-4
Formát: 207 × 290 mm,
120 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Vytvoril Dan Kainen, napísala Kathy Wollardová

Krížovky
Cena: 4,50 €
Vychádza:
V septembri 2019
ISBN: 978-80-551-7000-8
Formát: 168 × 235 mm,
232 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

DINOSAURY
Vydajte sa na dobrodružnú cestu do praveku, do čias, keď planéte
vládli dinosaury. Na ich kostry sa chodíte pozerať do múzeí. Teraz
máte jedinečnú šancu stretnúť sa s nimi, akoby ste sa vybrali na ex
pedíciu miliardu rokov do minulosti. Táto kniha vám vďaka jedinečnej
technológie Photicular™ predstaví a privedie späť k životu priamo
pred vašimi očami dlho vyhynuté živočíchy jediným otočením strany.
V sérii
vyšlo:
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 24,90 €
Vychádza:
V septembri 2019
ISBN: 978-80-551-6824-1
Formát: 200 × 200 mm,
22 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

CESTA
K PRIRODZENÉMU ZDRAVIU

OŽIVTE SVOJ DOMOV
IZBOVOU ZELEŇOU

Andrew Chevallier

MALÁ ENCYKLOPÉDIA
PRÍRODNEJ MEDICÍNY

Viac ako 140 liečivých rastlín
Rastlinné lieky na viac
ako 50 bežných chorôb
V poslednom desaťročí pribudlo množstvo
kníh o liečivom účinku rastlín. Len málo
z nich však ponúka taký podrobný opis ich
pôsobenia a využitia ako táto. Odborník
na liečbu bylinkami Andrew Chevallier sa
v nej delí o svoje dlhoročné skúsenosti z kli
nickej praxe.
V tejto knihe nájdete viac ako 140 liečivých
rastlín a informácie o ich vlastnostiach
prospešných zdraviu a o praktickom použi
tí, napríklad o kurkume, rozmaríne či kore
ni ďumbiera. Prezrite si bohato ilustrovanú publikáciu, ktorá pri
náša návod, ako rastliny používať, ale aj dôležité rady týkajúce sa
ich bezpečnosti a dávkovania.
Obsahuje domáce recepty na viac ako 50 bežných chorôb vrátane
bolesti hlavy, sennej nádchy a príznakov menopauzy.
Nech sa táto knižka stane vašou vernou spoločníčkou a cestou k pri
rodzenému zdraviu a pocitu blaha.
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 15,90 €
Vychádza: 17. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6813-5
Formát: 125 × 217 mm,
288 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Fran Baileyová & Zia Allawayová

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA IZBOVÝCH RASTLÍN
Radi pestujete rastliny a nemáte záhradu? Chcete zmeniť svoj obyt
ný priestor na zelenú oázu?
Vyberte si rastliny, ktoré najviac pristanú vášmu domovu. Buďte krea
tívni pri ich aranžovaní pomocou nápadov autorky Fran Baileyovej
zobrazených krok za krokom, vrátane terária pre sukulenty, stojana
na rastliny a aranžmánu lesných orchideí.
Praktická príručka izbových rastlín ponúka viac ako 175 podrob
ných profilov rastlín spolu s odbornými radami a inštrukciami, ako
sa o ne starať. Dozviete sa z nej všetko, čo potrebujete vedieť, aby
ste vedeli vytvoriť, kultivovať a starať sa o svoju domácu záhradku.
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Populárno-náučná
literatúra
Cena: 16,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6814-2
Formát: 195 × 233 mm,
224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Peter „Petko“ Opet

ŽIVOT ADAMA (4)
Ahoj! Som ôsmak Adam a mám trinásť
rokov. Okrem dvoch mladších súroden
cov mám aj dvoch rodičov, ktorí sa mi
stále starajú do života. Mať vlastných
rodičov ako zdroj vreckového a plnej
chladničky je fajn, ale oni majú stále
dojem, že je potrebné ma ešte aj vycho
vávať. Smola! Dobre som mamu počul,
ako tatkovi hovorila, že výchova účinku
je len do šiestich rokov dieťaťa. Život si
viem predstaviť aj bez upratovania, vy
prázdňovania umývačky riadu či cho
denia na túry a ďalších vecí, na ktorých
rodičom záleží. Našťastie existujú ka
moši, s ktorými sa dajú spoznávať za
ujímavosti sveta bez dozoru dospelákov. Keby to bolo na mne,
za námahu v škole, robenie domácich úloh a projektov by som si
udelil odmenu v podobe neobmedzeného času, ktorý by som strá
vil na počíku e-športovaním. Na to si však ešte budem musieť pár
rokov počkať. Ťažký život majú tínedžeri!

V sérii vyšlo:
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Jeff Kinney

DENNÍK
SKVELÉHO KAMOŠA

TOP TITUL

PRÍBEH ZO SVETA
ODVÁŽNEHO BOJKA
e-kniha

TÍNEDŽERSKÝ ŽIVOT
JE OZAJ ŤAŽKÝ!

Zápisky
Rowleyho Jeffersona

Young
adult

„Ahoj, zdraví vás Rowley, Gregov
skvelý kamoš. Aj keď môj ocko
hovorí, že Greg nie je rovnako
skvelý kamoš ako ja a nepozdá
va sa mu, ja si to nemyslím. Ocko
možno len žiarli, lebo ho kvôli
Gregovi dávam na druhé mies
to... Ale to mu nehovorte! Je síce
pravda, že Greg nie je vždy milý,
no aj tak ho mám rád. Viete,
v priateľstve to je niekedy poriad
ne náročné... No ja chcem byť
skutočne skvelý kamoš za akýchkoľvek okolností!“
Odhaľte spolu s Rowleym začiatky kamarátstva s Gregom, humor
né príhody, spoločné zážitky, šibalstvá, a naučte sa vážiť si dar
priateľstva.
HÁDAM SA TI MOJA KNIŽKA BUDE PÁč Iť.
FAKT SOM SA NA NEJ NAROBIL. A HÁDAM
SA BUDE PÁč Iť AJ MÔJMU
KAMOŠOVI GREGOVI.

Cena: 7,90 €
Vychádza: 24. 9. 2019
ISBN: 978-80-551-6944-6
Formát: 125 × 200 mm,
168 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé
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DVA NAPÍNAVÉ PRÍBEHY,
KTORÉ NEPUSTÍTE Z RUKY

SPOZNAJ PREHISTORICKÉ
JAŠTERY HRAVOU FORMOU!

Roman Brat

Richard Ferguson
Aude van Rynová

TAJNÉ PÍSMO

DINOSAURY

Bacha, Samo, dávaj bacha!
Musíš to vytiahnuť. Veľmi
opatrne, aby si to nepoškodil.
Ukazovák a palec jemne zovreli
cudzí predmet a pokúsili sa
ním pohnúť. Super, išlo to bez
problémov. Ty brďo! Predmet
sa vysunul a vtedy som zistil,
že ho držím za okrúhly koniec.
Pevnejšie som ho zovrel a opatr
ne ťahal k sebe. Vytiahol som
pomerne veľkú tubu z hrubej,
sčasti sčernenej kože.

Dej románu Tajné písmo tvoria dva paralelné napínavé príbehy
z 21. a 9. storočia, ktoré sa viažu k Devínu a majú vlastných hrdinov.
Syn archeológa Samo nájde v hradnom brale puzdro so vzácnymi
pergamenmi. Ide o denník Ľubena, ktorý si ho s pomocou kamarátky
Mahulieny písal novým písmom – hlaholikou v roku 864, pred hro
ziacim útokom Frankov. Samo sa vďaka svojmu nálezu začne zaují
mať o život našich predkov, a keďže si postupne uvedomuje nesmier
nu hodnotu nájdených pergamenov, vie si vysvetliť aj fakt, prečo ho
okradnú a musí o ne tvrdo bojovať.
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Dinosaury sa objavili v období
triasu, keď bola Zem oveľa teplej
šia a suchšia ako dnes. Všetky
kontinenty boli spojené do jedné
ho veľkého superkontinentu, zná
meho ako Pangea. Zo všetkých
strán ho obklopoval oceán. Dnes
sme zvyknutí na to, že na vrchole
potravových reťazcov sú cicavce.
V triase im však vládli archosau
ry, tzv. „vládnuce jaštery“.
Knižka ťa oboznámi so všetkými
podstatnými a dôležitými infor
máciami o ríši prehistorických gigantov.
Poprechádzaj sa obdobiami triasu, jury a kriedy s dvadsiatkou tých
naj dinosaurov od alosaura po triceratopsa. Poskladaj časovú os
a vytvor predhistorickú panorámu vložením predtlačených dinosau
rích figúrok. O dinosauroch sa dozvieš viac v sprievodných textoch.
Nájdeš tu aj užitočný slovník, v ktorom sú vysvetlené všetky odborné
termíny a cudzie slová.

Upozornenie! Nevhodné pre deti do troch rokov. Hrozí nebezpečenstvo
udusenia v dôsledku prehltnutia malých dielov.
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OBJAVTE VTÁČÍ SVET PLNÝ
FARIEB A ROZMANITOSTI

ČO STE O MOTÝĽOCH
EŠTE NEVEDELI

Ewa a Paweł Pawlakovci

Ewa a Paweł Pawlakovci

MALÝ ATLAS VTÁKOV
Ako rozlíšiť konôpku od penice, keď obe vyzerajú ako vrabec? A čo je
to za uličníka, ktorý celú noc vyspevuje pod oknom a nedá nám spať?
Umeniu rozpoznávať vtáky sa treba učiť už odmalička, kým naša my
seľ ešte nie je zahltená všemožnými zbytočnosťami.
Nádherný atlas pre deti od Evy a Pawła Pawlakovcov je na to ako stvo
rený a malí zvedavci s ním zažijú neopakovateľné dobrodružstvo!
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MALÝ ATLAS MOTÝĽOV
Nájdete v ňom vyše dvadsať druhov motýľov zachytených originál
nymi výtvarnými technikami – od textilnej koláže cez fotografie,
akvarely a detské kresby až po modely z lístia a konárikov. V tejto
prekrásnej knihe sa malý čitateľ dozvie, kto je to modráčik čier
noškvrnný, mlynárik žeruchový, piadivka egrešová či babôčka ad
mirálska. Utešená a inšpiratívna príručka je ako stvorená pre všet
ky zvedavé deti.
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PERFEKTNÁ KNIHA
PRE BYSTRÉ DETI!

AKO SPRAVIŤ Z OBYČAJNÉHO
DŇA VÝNIMOČNÝ?

Larousse

POVEDZ MI,
ČI JE TO PRAVDA
Táto kniha prináša odpovede
na vyše 200 otázok, ktoré
kladú všetky deti a na ktoré
dospeláci nie vždy vedia odpovedať!
➲ Je pravda, že švába možno ovládať?
Je to pravda! V roku 2015 čínsky vedec zostrojil elektronický ovlá
dač, ktorý mu na diaľku umožňoval sledovať pohyb švába. „Ovlá
danie“ prebiehalo prostredníctvom smartfónu alebo prilby na vir
tuálnu realitu.
➲ Je pravda, že v Belgicku majú nafukovacích policajtov?
Áno, je to tak. Plastoví policajti stoja na chodníkoch pri cestách,
aby si vodiči mysleli, že sú to ozajstní policajti, a aby spomalili.
➲ Je pravda, že páv sa zaľúbil do benzínovej pumpy?
Je to pravda. V Anglicku sa páv dal obalamutiť „blikajúcou“ benzí
novou pumpou, ktorej zvuk mu pripomínal volanie samičky. Chu
dák páv dvoril pumpe niekoľko dní!
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SPINKAJ, MALÝ JEŽKO
Malý ježko sa chystá na svoj prvý zimný spánok. No kým sa naň
uloží, musí ešte veľa zažiť a dobre sa pripraviť. Pomôžeš mu?
Milý príbeh plný dobrodružstva pre našich najmenších. Ovoniavaj
te, šteklite, klopkajte a nahlas odfukujte spolu s ježkom.

Od autorov vyšlo:
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Jerzy Kosinski

e-kniha

SVETLO
JE VIDIEŤ LEN V TME

POMAĽOVANÉ VTÁČA
V jeseni roku 1939 rodičia v nemenova
nej krajine v stredovýchodnej Európe
pošlú svojho šesťročného syna na vi
diek, aby ho uchránili pred hrôzami
vojny. Ďaleko od civilizácie sa nevinné
chlapča postupne stretáva s nepocho
piteľnou zaostalosťou, poverčivosťou,
zlobou, najobludnejšími formami nási
lia a prejavmi sexuálnych úchyliek. Ne
vinný naivný chlapec uvažuje, kde sa be
rie násilie, načo je dobré a ako sa mu
vyhnúť. Odpovede a ochranu nachádza
postupne v primitívnych kultoch, u Bo
ha, Diabla, v nacizme aj komunizme,
až napokon stratí nielen všetky ideály,
ale aj nevinnosť. K tomu všetkému ho ženie najsilnešia ľudská túž
ba – prežiť.
Na pozadí mimoriadne naturalistického diela (nedávajte ho čítať
deťom) sa odohráva silný príbeh o vplyve ľudských pudov, nenávis
ti, zlobe, hlúposti a túžby po pomste. Odkaz jedného z najkontro
verznejších románov dvadsiateho storočia je však napriek drsnej
forme predovšetkým humanistický.
Rovnomenný film v kinách
od 19. septembra 2019
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