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ZBERAČ DUŠÍ

ČARODEJNÍK

Preložil Matúš Kyčina

Preložila Veronika Redererová

Policajný inšpektor Lu Fej má jedinú životnú náplň. Vysedávať v krčme Červený lotos v Northern Vally a obracať do
seba jeden pohárik za druhým. A možno ešte obdivovať príťažlivú majiteľku
Červeného lotosu Jen-jen. Ako absolvent prestížnej policajnej univerzity si
kariéru predstavoval inak. Rozhodne
nie v ospalom severočínskom mestečku, kde je najväčším zločinom krádež
kurčiat. To však zmení hrozný nález –
vydlabané telo mladej ženy s papierovou bankovkou v ústach. Spôsob vraždy a ďalšie odhalené prípady naznačujú,
že Lu Fej má dočinenia s psychopatickým masovým vrahom. No
zdá sa, že korupciou pretkaný Úrad verejnej bezpečnosti nepovažuje vraždu obyčajného dievčaťa za dôležitú. Najradšej by odsúdili
prvého podozrivého. A tak sa Lu Fej dostáva medzi mlynské kamene. Čím dlhšie pátra po skutočnom vrahovi, tým má viac nepriateľov. Neohrozuje tak len seba, ale aj svojich milovaných. A stojí
mu to vôbec za to?

Rudy Baylor je študent posledného ročníka práva na univerzite v Memphise.
V rámci posledných praktických seminárov navštívi klub, kde sa stretávajú
zväčša nesolventní dôchodcovia, aby im
spolu s kolegom poskytol bezplatné
práv
ne rady. Rudy tam získa prvých
dvoch klientov. Jedným z nich je pani Birdie, ktorá potrebuje spísať nový závet.
Chce v ňom vydediť svoje deti a vnúčatá
a nechať niekoľko miliónov televíznemu
kazateľovi. Druhým klientom je rodina
Blackovcov. Ich syn trpí na leukémiu
a umiera, pretože poisťovňa mu odmieta preplatiť transplantáciu kostnej drene. Rudy si dôkladne preštuduje materiály a zhromaždí dôkazy o tom, že postup poisťovacej spoločnosti je nezákonný. Tú v súdnom spore zastupuje najväčšie právnické
eso Leo Drummond. Začiatočníka Rudyho však nepokladá za vážnejšieho konkurenta a hľadí naňho zvrchu. Rudy si postupne vytvorí k rodine Blackovcov vzťah, najmä k zomierajúcemu Donnymu. Vidí, že im
nejde v prvom rade o peniaze, ale o spravodlivé odsúdenie podvodníckej organizácie. Zaumieni si preto, že spor za každú cenu vyhrá.
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e-kniha

ZAČÍNAJÚCI PRÁVNIK
V SPORE S POISŤOVŇOU
e-kniha

PRAVDA BÝVA
NIEKEDY NEPOHODLNÁ
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M. W. Craven

Joy Fieldingová

SLEPÁ ULIČKA

Preložila Zdenka Buntová

Preložila Tamara Chovanová

TOP TITUL

KURÁTOR
Sú Vianoce a sériový vrah zanechá v rôznych častiach Cumbrie vystavené časti
tiel. Na každom mieste činu sa nájde
zvláštny odkaz: #BSC6. Washington Poe
z Národnej kriminálnej agentúry a Tilly
Bradshawová čelia prípadu, ktorý nedáva zmysel. Prečo dostali niektoré obete
anestéziu, zatiaľ čo iné zomierali v mučivých bolestiach? Prečo ich jediný podozrivý popiera to, čo mu môžu nezvratne dokázať, ale priznáva sa k veciam,
o ktorých ani nevedeli? A prečo si všetky obete vzali pred tromi rokmi v tom
istom čase v práci dvojtýždňové voľno?
Keď sa s Poom spojí agentka FBI, ktorá sa dostala do nepriazne svojich šéfov, prípad naberie ešte temnejší spád. Agentka si totiž nemys
lí, že Poe hľadá sériového vraha. Vraždy má podľa nej na svedomí
niekto oveľa, oveľa horší. Muž, ktorý si hovorí Kurátor.
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e-kniha

KAŽDÝ Z NICH MÁ MOTÍV
A KAŽDÝ VLASTNÍ ZBRAŇ
e-kniha

POKRAČOVANIE
OBĽÚBENEJ KRIMI SÉRIE

Skromná, nenápadná ulička v Palm Beach
Gardens na Floride nie je miesto, kde by
sa diali šokujúce udalosti. Rovnaké jednoposchodové domy v pastelových farbách, výstavné trávniky a cestičky lemované kvetmi. Dokonalá idylka pre päť
rodín, ktoré tu vedú navonok obyčajné,
miestami až nudné životy. No istej júlovej noci zaznejú dva výstrely. Kto potiahol spúšť a prečo?
Bola to perfekcionistka Maggie alebo jej
muž Craig, ktorý nezvládol ďalej žiť
podľa manželkiných očakávaní? V snahe
zachrániť manželstvo sa rozhodli s deťmi
presťahovať na Floridu. Démoni minulosti si ich však našli aj tam.
Možno za streľbou stojí manželský pár Nick a Dani. Obaja sú úspešní
a uznávaní doktori, ale skrývajú množstvo nepríjemných tajomstiev.
Možno pretiekol pohár trpezlivosti starej dáme Julii Fisherovej.
Pred časom k sebe prichýlila problémového vnuka, ktorý prevrátil
jej pokojný život naruby. Alebo sa stala obeťou ona? S myšlienkou
zabiť seba a svoju ženu sa pohráva aj Sean. Prišiel o prácu v prestížnej reklamnej agentúre a pocit zlyhania utápa v alkohole.
Ani Aiden a Heidi nemajú ustlané na ružiach. Ich
manželstvo sa otriasa v základoch a nepomáha ani
ustavičné zasahovanie Aidenovej matky/svokry. Jedno je isté. Trpezlivosť má svoje hranice.
Komu na dvere zaklopala smrť?

5

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2022

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8508-8
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Catriona Ward

POSLEDNÝ DOM
NA ZBYTOČNEJ ULICI

KRSTNÝ OTEC
Preložila Tatiana Ruppeldtová (dedičia)/LITA

Preložila Jana Melcerová

Každý vie, že poslednému domu na Zbytočnej ulici sa treba vyhnúť oblúkom. Ži
je v ňom Ted Bannerman, čudák s mačkou a dcérou, ktorú nikto nikdy nevidel.
Pred jedenástimi rokmi bol Ted hlavný
podozrivý v prípade uneseného dievčatka. Hoci polícia uňho doma nič neobjavila, nedokáže sa zbaviť stigmy vraha.
Je len obyčajný muž, ktorý dopláca
na predsudky okolia? Alebo nepotrestaný zločinec s dobre pochovanými tajom
stvami? Dee sa nikdy nevzdala nádeje,
že vypátra pravdu o sestrinom zmiznutí. Rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk a presťahuje sa do susedného domu na Zbytočnej ulici. Je odhodlaná odhaliť Teda za
každú cenu. Napätie stúpa a prvé tajomstvá začnú vychádzať na
povrch. Ukáže sa, že všetko je inak a skutočnosť môže byť oveľa
desivejšia.
„Rozruch okolo románu Posledný dom na Zbytočnej ulici je odôvodnený. Čítal som ho a ohromil ma. Poriadne vám ponapína nervy
a autorka si odhalenie šokujúcich tajomstiev nechá úplne na koniec.
Naposledy ma takto zaujala Gillian Flinnová.“
STEPHEN KING
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Mario Puzo

e-kniha

STARÁ KLASIKA
V NOVOM VYDANÍ
e-kniha

SKUTOČNOSŤ JE OMNOHO
DESIVEJŠIA, AKO SA ZDALO

Thriller
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Témou svetoznámeho románu Maria
Puza je gigantický rast a koncentrácia
moci newyorského podsvetia a jeho
styky so slávnym spevákom a filmovým
hercom, ktorý nesie neodmysliteľné črty
Franka Sinatru. Tento román položil základy spisovateľovej budúcej literárnej
sláve.
Krstný otec, hlavná postava, je vodca
tajnej organizácie, no ako človek je sympatický a svojím spôsobom aj spravodlivý. Zo svojho sídla na Long Islande spravuje obrovskú ríšu, podsvetie, ktorému
podliehajú stávkové kancelárie, odborové zväzy, hazardné herne, pašerácke organizácie a skupiny vydieračov. Najmocnejší a najbohatší Američania sa pred ním trasú, lebo
jeho vplyv siaha do všetkých oblastí amerického života – od polície
a tajnej služby až k finančným magnátom.
Dej románu je rozvetvený: sledujeme tu osudy chránenca bandy,
slávneho speváka, priebeh i stroskotanie viacerých manželstiev, životné úspechy jednotlivcov a ich sklamania. A tak sa v tejto „americkej ságe“ prelína svet najmodernejších technických zázrakov s feudálnym svetom násilia a krvnej pomsty – neprikrášlená a autentická
tvár Ameriky, napísaná so znalosťou prostredia a zmyslom pre gradáciu deja.
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DIABOLSKÝ ÚNOS

ZAČIATOK NIEČOHO
DOBRÉHO

Preložila Lucia Paulínyová

Preložila Jana Melcerová

Rozvážna a bystrá Mary Challonerová je
presvedčená, že skazený, zlomyseľný Dominic Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej
sestrou Sophiou napriek matkiným intrigám nezamýšľa oženiť. Rozhodne sa, že
zachráni sestrinu povesť a dá rozmaznanému markízovi poriadnu príučku. Ani vo
sne by však nepočítala s tým, že sa jej
rozzúrený šľachtic pomstí únosom! Keď
sa v ňom konečne prebudí zodpovednosť
a uvedomí si, že uniesol nevinné, počestné dievča, navrhne jej sobáš. Ale čo sa
stane, ak si Mary dovolí hrdého a očareného markíza odmietnuť?
GEORGETTE HEYER (1902 – 1974) bola anglická spisovateľka, zakladateľka
historickej romance a autorka mnohých historických románov a detektívok. Jej
prvotinou je román Čierna moľa, ktorý ako devätnásťročná napísala pre svojho
mladšieho brata. Je autorkou desiatok kníh, ktoré boli preložené takmer do
všetkých svetových jazykov a stala sa inšpiráciou pre mnohé autorky. Heyer si
počas života prísne strážila súkromie a neposkytovala rozhovory, svojich čitateľov si však veľmi vážila a mnohým odpovedala na listy.
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Jennifer Probstová

e-kniha

Georgette Heyer

ŠŤASTIE ČASTO BÝVA TAM,
KDE HO NIK NEHĽADÁ
e-kniha

NA KAŽDÉHO
RAZ PRÍDE RAD

Mia Thrushová žije pre svoju prácu. Vybudovala úspešnú reklamnú agentúru
a medzi jej klientov patria celebrity
i osobnosti verejného života. Jedným
z nich je aj Jonathan Lake – charizmatický politik a kandidát na post newyorského starostu. Mia mu pomáha s kampaňou, ale Johnatan od nej žiada viac.
Má robiť spoločnosť jeho dcére Chloe
na konskej farme v Hudson Valley, kde
si dievča odpykáva verejnoprospešné
práce. Ďalší škandál by bol katastrofa,
a tak Mia nemá na výber, iba na ňu dohliadnuť. Skončí teda s rebelujúcou tínedžerkou na krku a v zapadákove bez poriadneho vanilkového latté. Môže to byť ešte horšie? Jeden neznesiteľný kovboj jej dokáže, že môže.
Ethan Bishop chce mať od všetkého pokoj. Na rodinnej farme, ktorú
spravujú jeho dve sestry, hľadá únik pred svojimi démonmi. Avšak
zdá sa, že pekelné mocnosti si ho našli aj tam v podobe Mie Thrushovej. Ethan veľmi dobre vie, čo je zač – upätá a namyslená Newyorčanka, ktorá sa na farmu vôbec nehodí. Má prenikavé oči, podrezaný jazyk a sústavne ho vyvádza z miery.
Čo ak sa obaja mýlia a mohol by to byť začiatok niečoho dobrého?
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Preložila Andrea Vargovčíková

Po návrate z dovolenky som si z letiska
omylom vzala cudzí kufor. Našla som
v ňom drahé pánske topánky a značkové
oblečenie. Zavolala som na číslo na vi
sačke v nádeji, že pán Pracháč bude mať
na revanš moju batožinu. A skutočne.
Majiteľ hlbokého, zamatového hlasu si so
mnou dohodol stretnutie, aby sme si
kufre vymenili. Ukázalo sa, že Donovan
nemá iba podmanivý hlas. Vôbec nebol
na zahodenie. Okam
žite medzi nami
preskočila iskra. Pozvanie na kávu viedlo
k večeri, večera k dezertu a dezert k spoločnému víkendu. Donovan bol zábavný,
bystrý a na chlapa, ktorý nosí sedemstodolárové topánky, až prekvapujúco skromný. Spomenula som, že mi vypral oblečenie, kým som spala?
A ako som sa mu odplatila za láskavosť? Počkala som, kým sa zavrie
v kúpeľni, a vzala nohy na plecia. Nemohla som takého skvelého muža
zatiahnuť do svojho komplikovaného života. Napriek tomu som naňho
často myslela. V osemmiliónovom New Yorku je však pravdepodobnosť, že sa náhodou stretneme, minimálna. A predsa som naňho
po roku narazila. Lenže v tom čase som už randila s jeho šéfom.
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ISKRA

Erotická
romanca
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KAŽDÝ JE EXPERTOM NA DETI,
KÝM NIE SÚ JEHO
e-kniha

Vi Keelandová

e-kniha

BOL TO PRIDOBRÝ CHLAP
NA TO, ABY V TOM NEBOL HÁČIK

Jaro Bekr

NA TOTO VÁS NIKTO
NEPRIPRAVÍ
Zápisky otca

Choreograf a tanečník Jaro Bekr je už
pár rokov aj otec dvoch detí – Zary
a Lea. O zážitky s nimi sa (už pred ich
príchodom na svet) delil s verejnosťou
na sociálnych sieťach a v úspešnom blogu v časopise, teraz tieto zápisky vydáva
knižne. Nevynecháva ani svoju manželku Moniku Hilmerovú – sú v tom spolu.
Autenticky, svojským jazykom a hlavne
s humorom opisuje, ako sa rodičovská
zodpovednosť a zároveň nedokonalosť
prejavuje v praxi. Ako vnímajú svet deti
aj čím obohatili ten jeho.
Rodičovstvo je obsiahnuté v každom „mama“ a „tato“, ktoré vaše
deti volajú ako prvé pri rozbitom kolene či zlom sne, alebo keď sa im
darí a sú také šťastné, že sa s vami o to musia podeliť. Vtedy si uvedomíte, že ste pre niekoho celý svet. Je to krásny pocit, aj keď ho kazia motýle v bruchu z pocitu zodpovednosti. Ja si vtedy vždy poviem:
„Budem sa fest snažiť to nepokaziť...“
Keď sa mal narodiť Leo, bál som sa, lebo som si nevedel predstaviť,
že keď Zarku tak strašne milujem, ako to bude s láskou k nemu. Ako
budem tú lásku deliť, či nedostane niekto z nich väčší diel lásky...
Hlupák, nevedel som, že počtom detí sa láska nedelí, ale násobí.
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PRÍBEH O SÚPERENÍ
LEONARDA A MICHELANGELA

Ladislav Grosman

Stephanie Storeyová

OBCHOD NA KORZE

OLEJ A MRAMOR

Preložila Marta Hlušíková

Preložil Milan Kopecký

Obchod na korze sa preslávil najmä
vďaka filmu Jána Kadára a Elmara Klosa, ktorý v roku 1966 získal Oscara. Ladislav Grosman napísal pôvodne krátku
poviedku s názvom Pasca v slovenčine,
neskôr ju rozšíril a prepísal v češtine.
Príbeh stolára Tóna Brtka a pani Lautmanovej, majiteľky obchodu s gombíkmi, sa rozvíja počas druhej svetovej
vojny. Oboch obyvateľov malého mesta slovenského štátu spoja udalosti
veľkých dejín. Tóno, obyčajný človek, čo
nijako nesympatizuje s ľudáckym režimom, nedobrovoľne arizuje, pani Lautmanová nedobrovoľne zotrváva na mieste, ktoré jej poskytuje neisté útočisko. Keď nastane rozhodujúca chvíľa a všetci židovskí
mešťania sa majú prihlásiť do transportu, vzťah neprejde najťažšou skúškou.
Slovenský preklad Obchodu na korze vychádza krátko po stom výročí narodenia Ladislava Grosmana. Novelu dopĺňa text Georgea
Grosmana, autorovho syna, ktorý približuje otcov pohnutý osud.
Štúdiu, ktorá analyzuje dielo v dobovom kontexte, prepája predlohu s filmovým spracovaním a oboznamuje čitateľa s – podobne
dramatickými – životnými príbehmi zúčastnených hercov aj filmárov, napísala historička Michala Lônčíková.

Florencia – v tomto úžasnom a prosperujúcom meste sa začiatkom 16. storočia na čas skrížia osudy dvoch velikánov
renesančného umenia. Očarujúci päťdesiatnik Leonardo da Vinci sem prichádza
tak trochu z osobných dôvodov po dva
dsiatich rokoch strávených v Miláne, kde
so slávou predstavil verejnosti svoju
Poslednú večeru. Mladý a v tom čase
takmer neznámy Michelangelo sa vracia do rodnej Florencie z Ríma, kde sa
naplnili jeho sny, keď mu v Chráme sv.
Petra odhalili sochu Pieta, ktorá očarila
aj samotného pápeža.
Po čase sa im vo Florencii naskytne príležitosť získať zákazku na
spracovanie mramorového monolitu, po čom túžia obaja. Leonardo je presvedčený, že má kameň istý, ale predstavitelia mesta napokon uprednostnia temperamentného Michelangela. Leonardo
len ťažko nesie svoju porážku a začne verejne spochybňovať návrhy svojho rivala. Ale aj Michelangelo je v koncoch, zúfalo stojí pred
kusom neforemného mramoru a nevie, ako začať. Až k nemu kameň prehovorí a on začne zúrivo tesať... Náhoda zasiahne aj do
Leonardovho života – na trhu uvidí krásnu ženu
a pristúpi na žiadosť pána Gioconda, že preňho
namaľuje jej portrét.
Volá sa Lisa.
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e-kniha

PREDLOHA OSCAROVÉHO FILMU
PRVÝKRÁT V SLOVENČINE
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román
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PÚTE

Preložila Zuzana Trstenská
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Johannes Krause,
Thomas Trappe

PUTOVANIE
NAŠICH GÉNOV

Cesty za zmyslom života
Pútnictvo, celosvetový rituál, ku ktorému
sa hlásia takmer všetky náboženstvá, je
jednou z najtrvalejších civilizačných tradícií. V tejto podmanivej knihe sa autor
a novinár Peter Stanford zamýšľa nad
dôvodmi, prečo sa ľudia už veky vydávajú po tých istých posvätných cestách.
Z historického pohľadu skúma, ako sa
dajú porovnať skúsenosti prvých pútnikov do Jeruzalema, Mekky a Santiaga
de Compostela so skúsenosťami miliónov ľudí, ktorí sa v súčasnosti vydávajú
na fyzické a duchovné cesty, ktoré im
menia život. Kniha prevedie čitateľa posvätnými krajinami po celom svete od Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexiku cez monolitické kostoly vytesané do skál v etiópskej Lalibele až po brehy
riek na Kumbhaméle v Indii. Autor skúma historický a duchovný
význam týchto miest uzdravenia a vnútornej reflexie a rozoberá ich
úlohu križovatiek ciest. Hoci sa púť zvyčajne vníma ako únik jednotlivca z každodennosti s cieľom sústrediť myseľ a dušu, inštitucionál
ne a národné boje o moc vždy ovplyvňovali spôsob, akým pútnici
prežívajú svoju osobnú cestu.
Kniha podnecuje čitateľa zamyslieť sa a vzdeláva novú generáciu,
ktorá môže nájsť útechu, jasnosť myslenia aj úžasné zážitky, keď sa
vydá po stopách pútnikov z minulosti.

SVOJU MINULOSŤ
MÁME ZAPÍSANÚ V KOSTIACH
e-kniha

Peter Stanford

e-kniha

ZAMYSLENIE NAD PÚTNICKOU
PRAXOU A HISTÓRIOU
PÚTNICTVA

Preložila Zuzana Guldanová

Filozofia

Cena: 17,90 €
Vychádza: 22. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8419-7
Formát: 153 × 234mm,
264 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Odkiaľ pochádzame? Kto sme? Čím sa
odlišujeme od ostatných? Odpovede
na tieto otázky hľadalo ľudstvo už od
pradávna a my ich dnes, vďaka pokroku vedy, máme nadosah. Johannes
Krause, profesor archeológie a riaditeľ
Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú
antropológiu, spolu s novinárom Thomasom Trappom pátrajú po našom
pôvode až do čias praveku a vo svojej
knihe Putovanie našich génov: Príbeh
o predkoch moderného človeka pútavo rozprávajú o tom, ako sa z nás stali Európania.
Krause je priekopníkom revolučnej archeogenetiky, vedy rozšírenej
o technológiu sekvenovania DNA, ktorá umožnila vedcom odhaliť
novú verziu histórie ľudstva siahajúcu viac ako 100 000 rokov do
minulosti. V knihe sa dozviete o inovatívnych remeselníkoch, ktorí
pred vyše 40 000 rokmi vyrezávali z vtáčích kostí sošky, o našich
predkoch z varnskej kultúry, pochovávajúcich svojich blízkych so
zlatom dávno pred egyptskými faraónmi, a tiež o lovcoch veľkej
zveri, ktorí boli najúspešnejšími prvými osadníkmi Európy, kým nezahynuli v ľadovej dobe.
Toto poučné prerozprávanie ľudského eposu dokazuje, že prisťahovalectvo a genetické miešanie síce určovali náš druh, no zároveň
potvrdzuje, že to, kto sme, je viac otázkou kultúry než genetiky.
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Veda
a technika
Cena: 15,90 €
Vychádza: 20. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8366-4
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

PRESKÚMAJTE MIESTA,
KTORÉ SA STRATILI V ČASE

KRAJINA OHŇA A ĽADU,
AKO JU NEPOZNÁTE

Travis Elborough

Nína Björk Jónsdóttir,
Edda Magnus

ATLAS ZABUDNUTÝCH
MIEST

TOTO JE ISLAND

Cesta na opustené miesta
nášho sveta

Preložil Jozef Zelizňák

Preložila Barbora Andrezálová

Vydajte sa na cestu po opustených
miestach sveta. K tajomným spiacim monumentom roztrúseným po
našej planéte, ktoré boli odsunuté
na okraj dejín, vytratili sa z máp aj
z nášho zorného poľa. Travis Elborough zvečnil osudy týchto zvláš
tnych, prehliadaných a miznúcich
svetov – od starovekých ruín a rozpadávajúcich sa zámkov po oveľa
mladšie pozostatky niekdajšej slávy ako newyorská stanica metra v štýle art deco, sovietske mesto
duchov za polárnym kruhom či zatopené obchodné centrum v Thajsku plné rýb.
Nazrite do skrytých dejín, objavte slávnu minulosť a odhaľte temnú pravdu. Vďaka prehľadným mapám a skvelým fotografiám spoznáte miesta, na ktoré vaša noha možno nikdy nevkročí.

Cestovanie

Cena: 22,90 €
Vychádza: 30. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8348-0
Formát: 185 × 259 mm,
208 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Island je krajinou kontrastov:
obrovské ľadovce aj aktívne
sopky, letné polnočné slnko
i najkratšie zimné dni, staroveký jazyk a moderné technológie. Žije tu národ s bohatou
a rozmanitou kultúrou, rovnako jedinečný ako jeho ohromujúca krajina.
Kniha Toto je Island vám priblíži život ostrovného severského národa a predstaví to
najlepšie z islandskej hudby,
literatúry, kultúrnych tradícií, zvykov, osláv a jedla. Prináša pohľad
na pokrokový a mierumilovný národ s liberálnymi, modernými postojmi, ktorý si najviac cení slobodu, komunitu a rovnosť.
Možno ste už na raňajky ochutnali skyr a cestou do práce počúvate Sigur Rós, no koľko toho naozaj viete o Islande a pohľade mies
tnych obyvateľov na svoj jedinečný ostrov?
Vďaka tejto knihe, doplnenej nádhernými fotografiami, zistíte, prečo je Island jednou z najšťastnejších krajín na svete.
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Cestovanie

Cena: 19,90 €
Vychádza: 30. 9. 2022
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VEĽKOLEPÁ OSLAVA 75. VÝROČIA
ZALOŽENIA AUTOMOBILKY

MONOGRAFICKÁ PUBLIKÁCIA
SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA

Ľudovít Petránsky
a kol.

PIAČKA
Preložil Richard Budd, Jr.,
ilustrácie Igor Piačka

Dennis Adler

FERRARI: 75 ROKOV

Preložil Igor Otčenáš

Historik automobilizmu a fotograf Dennis Adler ponúka fanúšikom
tejto značky a majiteľom vozov Ferrari nielen kompletnú históriu
výroby športových automobilov Ferrari, ale venuje sa aj ranej karié
re Enza Ferrariho v pretekárskom tíme Alfa Romeo. Detailný text
sprevádzajú autorove úžasné fotografie doplnené o historické
snímky aj zábery iných špičkových automobilových fotografov.
Značka Ferrari už sedem desaťročí stimuluje fantáziu milovníkov
áut na celom svete svojimi vysokovýkonnými modelmi, ktoré sú
súčasne umeleckými dielami.
Kniha Ferrari: 75 rokov je inšpirujúcim prehľadom histórie tejto špičkovej svetovej automobilky.
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Šport

Cena: 39,90 €
Vychádza: 30. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8410-4
Formát: 273 × 216 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Výpravná, bohato ilus
trovaná publikácia mapuje tvorbu a život slovenského výtvarníka
Igora Piačku (1962), pričom dôraz je na poslednej dekáde. Knižná
ilustrácia, maľba, grafika, kresba, známková
tvorba – to všetko sú
záujmové oblasti autora, ktorý sa svojou tvorbou presadil aj v medzinárodnom kontexte a získal viacero ocenení.
„Kresba je stále skeletom mojej tvorby, ale maľba je zase telom a farba krvou v cievach,“ hovorí v rozhovore Igor Piačka, čím vystihol podstatu svojej tvorby. Tento rozhovor, ale aj ďalšie texty známych osobností čitateľom približujú ústrednú ambíciu tvorby Igora Piačku –
divácky zrozumiteľne a na vysokej výtvarnej úrovni predstaviť neutíchajúcu túžbu po tom, čo nám tak často chýba v súčasnom svete:
estetiku ľudskej, najmä ženskej krásy. Autorská estetika je zdôraznená vysokým remeselným majstrovstvom, ktorá je umelcovi ako absolventovi legendárneho oddelenia prof. Albína Brunovského na VŠVU
v Bratislave vlastná.
Publikácia je dvojjazyčná – slovensko-anglická.
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Umenie

Cena: 69,90 €
Vychádza: 13. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8444-9
Formát: 247 × 300 mm,
364 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

DO HĹBKY
SVET VO VEĽRYBE
Preložila Sofia Skokanová

Keď spisovateľka Rebecca Giggs videla,
ako na pláži v jej rodnom meste uviazol
vráskavec dlhoplutvý, začala uvažovať
o tom, ako život veľrýb odráža podmien
ky v oceánoch. Zhromaždené vedecké
poznatky podáva priam básnickým štýlom. Veľryby v jej podaní sú veľké vo
všetkých zmysloch slova: sú to živočíchy
ohromujúcich rozmerov, ale aj nesmierne vznešené tvory, mytológiou ospievané cicavce či obávané monštrá.
Kniha spája prírodovedu, filozofiu a ďalšie vedné disciplíny a snaží sa nájsť odpovede na otázky: Ako veľryby vnímajú ekologickú zmenu? Ako ľudské technológie prenikli do kultúry veľrýb a ako ju zmenili? Čo nás
môže pozorovanie veľrýb naučiť o zložitom, krehkom a nádhernom
živote?
Dozviete sa o veľrybách, ktoré sú také zriedkavé, že im vedci ani
nedali meno, o veľrybích piesňach, ktoré sa šíria po celom svete
v pravidelných vlnách ako popové skladby, či o veľrybách, ktoré
zmenili chemické zloženie atmosféry okolo našej planéty. Vyberiete sa do Japonska na palubu lode, ktorá loví veľryby, a ponoríte sa
do najhlbších morí, aby ste zistili, ako sa plastové znečistenie šíri
v podmorskom prostredí.

20

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2022

TOP TITUL

Rebecca Giggs

NOVÉ VYDANIE
NADČASOVÉHO DIELA
e-kniha

PÚTAVÉ ROZPRÁVANIE
O OHROMUJÚCOM ŽIVOTE
VEĽRÝB

Ekológia

Cena: 19,90 €
Vychádza: 27. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8420-3
Formát: 145 × 227 mm,
432 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Eduard Petiška,
ilustroval Václav Fiala

STARÉ GRÉCKE BÁJE
A POVESTI
Preložil Jozef Brandobur

Starodávni grécki hrdinovia
vás vezmú na nezabudnuteľnú
cestu za dobrodružstvom, neraz až v boji na život a na smrť,
pričom budú chrániť svoju
česť, predkov, zápasiť s neduhmi či nadprirodzenými
bytosťami, démonmi a uctievať bohov, ale i vzpierať sa ich
príkazom.
Vydajte sa na ohromnú výpravnú
plavbu s Odyseom, roztiahnite krídla a leťte s Ikarom do výšin, započúvajte sa do lákavého spevu morských Sirén a sledujte krúžiaceho orla, ktorý sa hostí na nešťastnom
Prometeovi, otvorte Pandorinu skrinku... Vstúpte do starodávneho
sveta gréckych bájí a povestí, ktoré formovali mnohé generácie svojou obrazotvornosťou a slovesnosťou.
Autor Eduard Petiška vybrané príbehy z gréckej mytológie zozbieral,
preložil a právoplatne ich tak zaradil k pokladom svetovej literatúry.
Pôvodné ilustrácie v aktualizovanom výbere oceňovaného umelca,
českého akademického maliara Václava Fialu vás vtiahnu do deja
a stelesnia vaše predstavy o dávnych gréckych bohoch.
Kniha Staré grécke báje a povesti sa k slovenskému čitateľovi dostáva v novom a citlivom prevedení od grafického štúdia Pergamen.
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Mytológia

Cena: 24,90 €
Vychádza: 7. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8516-3
Formát: 205 × 294 mm,
240 str.
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Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

SKANDAR A ZLODEJ
JEDNOROŽCOV
Preložil Michal Jedinák

Skandar Smith chcel odjakživa jazdiť
na jednorožcoch. Ocitnúť sa v hŕstke
vyvolených, ktorí dostanú šancu stáť
pri zrode jednorožca a nadviazať
s ním celoživotné puto, by bol preňho
splnený sen. Lenže vo chvíli, keď už
má všetky svoje túžby na dosah, situá
cia naberie nebezpečný spád. Naj
mocnejšieho jednorožca na Ostrove
sa zmocní temný a zvrátený nepriateľ.
S blížiacou sa hrozbou Skandar odhalí
tajomstvo, ktoré by mohlo zmeniť celý
svet.
Postavte sa zoči-voči nečakaným hrdinom, mágii elementov, súbojom na oblohe, prastarým tajomstvám a divým jednorožcom.
A. F. STEADMAN vyrastala vo vidieckom prostredí britského Kentu. Najradšej
sa strácala vo svojich predstavách a tvorila vlastné príbehy. Než sa dostala
k písaniu, pracovala v oblasti práva. Časom však zistila, že tam nie je ani zďaleka toľko mágie, ako by chcela. Jej prvotinou je Skandar a zlodej jednorožcov.

TOP TITUL

A. F. Steadman

DESIATKY RECEPTOV
VO VLASTNOM ZÁPISNÍKU
e-kniha

DYCHBERÚCE FANTASY
PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

Fantasy

Cena: 15,90 €
Vychádza: 27. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8521-7
Formát: 145 × 227 mm,
376 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

22

EDIČNÝ PROGRAM SEPTEMBER 2022

MOJA KNIHA
RECEPTOV
Zápisník

Každý skvelý kuchár má schované desiatky obľúbených, vynikajúcich receptov, no len tí najlepší ich majú zoradené vo svojom jedinečnom zápisníku! Vo vlastnej knihe receptov budete môcť zapisovať, prepisovať i experimentovať. Vyhrajte sa s chuťami, ktoré
ohúria aj tých najväčších labužníkov. Rozvoňajte svoje domovy
zmesou byliniek a korenín, po ktorých sa budú zbiehať slinky
v ústach aj tým neprajným susedom odvedľa. A, samozrejme, nezabudnite sa o svoje nové kulinárske výtvory podeliť na sociálnych
sieťach s heštegom #mojaknihareceptov. Nech vaši priatelia vidia,
že toto štýlové jedlo nepochádza zo žiadnej reštaurácie, ale vyšlo
spod vašich rúk!
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Varenie
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PRE VÄČŠÍCH
AJ MENŠÍCH ŽIAKOV

ZMEŇ SVOJ
POHĽAD NA VEDU
Učebnice

Mário Boroš

MATURITA Z MATEMATIKY
Revidované vydanie publikácie Maturita
z matematiky ponúka študentom prehľadne spracované kompletné učivo strednej
školy: definície a vysvetlenia pojmov, 750
vyriešených úloh a úlohy na počítanie.

Miroslava Labovská,
Ľudmila Moravčíková

ROVNICE, NEROVNICE,
SÚSTAVY A VÝRAZY
V publikácii Rovnice, Nerovnice, Sústavy
a Výrazy zo série Matematika jednoducho
a ľahko si žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a 2. až
4. ročníka osemročných gymnázií zopakujú výrazy, rovnice, nerovnice a sústavy dvoch
rovníc s dvomi neznámymi.

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 9. 2022
ISBN: 978-80-551-8431-9
Formát: 205 × 290 mm,
192 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: PRÍRODA
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Jana Pavlíková, Jana Čerešňová,
ilustrácie Alžbeta Kováčová

HRAVÁ ŠKÔLKA
JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Pracovný zošit pre predškolákov
V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj komunikačných zručností, pracovné listy
s konkrétnymi cvičeniami, rozvíjajúce úlohy
i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák
v oblasti jazyka a komunikácie ovládať.
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FAKTY A TRIKY
ZO SVETA VEDY
Preložila Martina Cabadová

Nudí ťa biológia? Ničí ťa
chémia? Pletieš si učivo
z fyziky? V škole je toho
veľa a ty sa pýtaš, či je
VEDA NAOZAJ TAKÁ
DÔLEŽITÁ... Či to množstvo
poznatkov nie je celkom
zbytočné.
NIE! VEDU V PODSTATE POTREBUJEME VŠADE!
Táto kniha ti rozpovie jej neobyčajný príbeh – dozvieš sa postupne
všetko od objavenia dinosaurov a vynájdenia rakiet až po lieky,
ktoré zachraňujú životy, a po tajomný vznik vesmíru. Zistíš, kde sú
korene vedy, prečo je dôležitá v súčasnosti, a na aké neuveriteľné
miesta nás môže zaviesť v budúcnosti.
Po prečítaní tejto knižky NAVŽDY zmeníš svoj pohľad na vedu!
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Učebnice
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TAJOMSTVO
ÚSPEŠNÉHO HUBÁRA

AKO SI ZACHOVAŤ SILU, ISTOTU
A VYVAROVAŤ SA STRESU

Markus Flück

Françoise Barbira
Freedman

ATLAS HÚB

JOGA PRE
TEHOTENSTVO,
PÔROD
A MATERSTVO

Určovanie, zber,
spracovanie
Preložila Elena Grohová

Či už ste laikom, ktorý zbiera len
dva druhy húb, aby sa neotrávil,
alebo vášnivým hubárom, ktorý
sa zo svojich lesných prechádzok
pravidelne vracia s preplnenými
košíkmi, nový Atlas húb od Markusa Flücka je určený práve pre
vás. Autor vás najskôr prevedie
svetom húb – vysvetlí vám, ako
huby žijú, ako sa rozmnožujú
a odhalí vám aj zaujímavé tajomstvo ich partnerských vzťahov so stromami. Zároveň vám ponúkne rady, ako huby správne
zbierať, ale aj tipy na prípravu pochúťok a poradí vám, ako inšpirovať deti k tejto voľnočasovej aktivite.
V obsiahlom sprievodcovi nájdete až 270 stredoeurópskych druhov
húb, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, lúkach a hájoch. So spoľahlivou identifikáciou vám pritom pomôže jednoduchý identifikačný
kľúč, veľkoformátové farebné fotografie a nákres so základnými charakteristikami, vďaka ktorým sa z vás rýchlo stane ostrieľaný hubár!
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Preložila Zora Ličková

Hobby
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Joga ponúka široké
spektrum možností,
ktoré pomáhajú uľahčiť
priebeh pôrodu a skva
litniť skúsenosť rodičovstva. V tomto praktickom sprievodcovi
nájdete tie najlepšie benefity jogy pre vás i pre
vaše dieťa, ktoré efektívne podporia váš vzájomný fyzický i psychický komfort. Jogové pozície, špeciálne prispôsobené jednotlivým trimestrom tehotenstva,
vás spolu s relaxačnými technikami a jednoduchými dychovými cvičeniami navedú na spôsob, ako porodiť „ľahko“ a s minimálnym
stresom.
Jedinečné jogové a relaxačné cvičenia, ktorými vás bude od počatia až po 16. týždeň po pôrode sprevádzať táto kniha, vám pomôžu
nadobudnúť fyzickú sviežosť a duševnú pohodu.
FRANÇOISE BARBIRA FREEDMAN je antropologičkou medicíny na Cambridgeskej univerzite, matkou štyroch detí a zakladateľkou organizácie Birthlight, ktorá propaguje citlivý prístup k tehotenstvu, pôrodu a deťom prostredníctvom jogy.
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Zdravie
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Vydanie: prvé

ÚPRIMNOSŤ OSLOBODZUJE,
OBČAS AJ PORIADNE ZABOLÍ

Val Emmich

KLÁRA A SLNKO

MOŽNO JE TO V NÁS

Preložil Vladislav Gális

Preložila Adriana Sýkorčinová

Klára je vysokointeligentný, špeciál
ne naprogramovaný robot, ktorého
účelom je byť priateľkou a spoločníčkou dospievajúcemu dieťaťu. Vďaka
výnimočným schopnostiam zo svojho
miesta v obchode vnímavo pozoruje
správanie zákazníkov aj bežných okol
oidúcich. Skenuje, zaznamenáva, analyzuje a vyhodnocuje. Deje sa tak
v blízkej budúcnosti, vo svete, kde sú
technologicky nevylepšení ľudia prežitok. Jedného dňa si Kláru kúpia rodičia ťažko chorej Josie a vtedy sa Klára
prvýkrát skutočne stretáva s labyrintom emócií, ktoré tvoria fascinujúci ľudský svet. Kazuo Ishiguro, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, prichádza s dojímavým dielom,
v ktorom potvrdzuje svoje literárne majstrovstvo a žánrovo sa vracia k vynikajúcemu románu Neopúšťaj ma. Ishiguro skúma rýchlo
sa meniaci moderný svet očami nezabudnuteľnej a nesmierne prívetivej detskej rozprávačky, ktorá sa zo všetkých síl snaží pochopiť
lásku, život, smrť, smútok, strach či samotu.

Stredoškoláčka Tegan je tichá a nenápadná, nechce pútať pozornosť.
Aj tak jej má viac než dosť. V škole ju
všetci poznajú ako „tú s tou rukou“.
Do študentského života sa zapája
len na sociálnych sieťach, no vždy
z anonymných profilov. V jedno popoludnie sa Tegan poháda s mamou
a utečie v snehovej fujavici z domu.
Zašije sa v maličkom múzeu Thomasa Edisona, kde po škole vypomáha.
V múzeu však nezostane dlho sama.
Nečakane sa tam zjaví Mac Durant,
príťažlivý, talentovaný športovec, miláčik celej školy. Tegan ho vždy neznášala. Mac má zakrvavenú
ruku a správa sa čudne. Inokedy sebavedomý chlapec je teraz rozrušený a žiada ju o pomoc. A ani jeden sa nechce vrátiť domov.
Počas nezabudnuteľnej noci odhodia Tegan a Mac masky, za ktorými sa skrývajú pred spolužiakmi a okolím. Odhalia tajomstvá,
ktoré dosiaľ nikomu nevyzradili. A hoci úprimnosť k sebe aj k druhým býva oslobodzujúca, občas poriadne zabolí.
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e-kniha

Kazuo Ishiguro

e-kniha

DOJÍMAVÉ DIELO DRŽITEĽA
NOBELOVEJ CENY ZA LITERATÚRU
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Young
adult
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ŠPECIÁLNE VYDANIE V BOXE
SO SETOM ZÁLOŽIEK VNÚTRI!

NEÚNAVNÝ CESTOVATEĽ SA
VYDÁVA DO NEZNÁMEHO SVETA!

Jonathan Swift,
ilustroval
Robert Ingpen

GULLIVEROVE
CESTY
Preložila Zdenka Buntová

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA BOX 11 – 15
Preložila Elena Guričanová

Prinášame vám nový exkluzívny box Denníka odvážneho bojka. Náj
dete v ňom ďalšie časti trampôt nášho hrdinu Grega. Spomeňte si
na všetky jeho dobrodružstvá a zlomyseľnosti, ktoré vás zaručene
pobavia. V boxe sa navyše nachádza aj set záložiek.
Box obsahuje:
Denník odvážneho bojka 11: Dvojitý podfuk
Denník odvážneho bojka 12: Rodinný úlet
Denník odvážneho bojka 13: Snehová bitka
Denník odvážneho bojka 14: Na spadnutie
Denník odvážneho bojka 15: Dolu vodou
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Veľká časť sveta, ako ho
teraz poznáme, pred
tristo rokmi ešte len
čakala na svoje objavenie. Plavba v tých časoch nebývala ľahká ani
príjemná a svetobežníci
sa neraz ocitli na neprebádaných ostrovoch.
Nebezpečenstvo číhalo
na každom kroku, cestovatelia mohli natrafiť na priateľov aj nepriateľov. Keď sa ránhojič
a lodný lekár Lemuel Gulliver vydá za dobrodružstvami na šíre
more, takmer nič mu nevychádza podľa plánu. Postretne ho celá
séria katastrof a nešťastí, ocitne sa na neznámych ostrovoch osídlených obyvateľmi nezvyčajného vzrastu, spoznáva ich zvyky, správanie i prekvapujúce názory na svet. Našťastie sa zakaždým dostane nazad do svojej rodnej krajiny, no len čo sa zotaví z jednej cesty,
znova vypláva na more, kde naňho čakajú nové dobrodružstvá.
Toto vydanie je špeciálne upravené pre mladého čitateľa a sprevádzajú ho nádherné ilustrácie Roberta Ingpena, držiteľa Ceny Hansa
Christiana Andersena.
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KLUB OBJAVITEĽOV
NEZASTAVÍ ANI ZIMA!

OBJAV NOVÉ PRÍBEHY
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY

Bobbie Peers
Sandra Steffensen

Aniela Cholewińská-Szkoliková,
ilustrovala Agnieszka
Filipowská

KLUB
OBJAVITEĽOV 4

MIŠKA
A JEJ MALÍ
PACIENTI
Zlatá hádanka

Snežný súboj

Preložil Miroslav Zumrík

Preložila Silvia Kaščáková

Nové príhody výnimočnej
veterinárky Mišky a jej
najlepšieho priateľa
psíka Popíka nadväzujú
na úspešnú edíciu a sú
určené starším čitateľkám a čitateľom.
V napínavom štvrtom pokračovaní série o Klube objaviteľov sa Ella
a Felix vydajú na pomoc snežným lopatom. Tieto mierumilovné tvory, ktoré potrebujú k životu len sneh a chlad, vyhnali z ich hory nepriateľskí snehofrézi. Kto vyjde zo snežného súboja ako víťaz? A je
všetko naozaj tak, ako sa zdá?

Pre deti
od 7 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 14. 9. 2022
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Miška, Popík a Evka cestujú v lete na farmu, aby sa tam stretli so
svojimi starými priateľmi – so Zuzkou a s Jankom. Miška chce na
vštíviť aj svojich bývalých pacientov, aby zistila, ako sa im darí.
Na farme Pod gaštanmi, kde trávia deti prázdniny, žije veľa zvierat. Mnohým z nich dievčatko pomôže vďaka svojim neobyčajným
schopnostiam, no nielen im... Miška totiž musí rozlúsknuť aj tajomstvo medu, ktorý sa stráca z farmy.
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KRÁSNE ILUSTROVANÝ
VÝBER ROZPRÁVOK

KRÁSNY PRÍBEH ZO ŽIVOTA
JAZVEČEJ RODINY

Marta Ambrozová,
ilustrovala
Zuzana Hlavatá

Tomasz Samojlik,
ilustrovala Ania Grzyb

TAJOMSTVO
JAZVEČEJ NORY

STAROSLOVANSKÉ
ROZPRÁVKY

Preložila Silvia Kaščáková

Kde bolo, tam bolo, v dávnej
dobe permoníkov, vtáka ohniváka, vodníkov, rusaliek a všetkého
nadprirodzeného, žila láskavá
starena. Ľudia z dediny si k nej
chodili po múdrosti, bežné rady,
zverovali sa jej so starosťami
i s radosťami. Preneste sa vďaka
jej zážitkom a spomienkam do
neuveriteľného a rozmanitého
sveta starých Slovanov.
Výber dvadsiatich rozprávok vám priblíži, ako Slovania žili v súzvuku s prírodou, ako si vysvetľovali neznáme prírodné javy a ako slávili príchod jari či ďalšie životné zmeny.. Zoznámite sa s bohyňou
Morenou, Vesnou, Živou a ďalšími staroslovanskými božstvami.
Uvedomíte si, že i keď bol všedný život navonok celkom iný, láska,
priateľstvo, pomoc blížnemu, ale aj chamtivosť či závisť ostali naďalej v ľudských srdciach.
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Jedného dňa zobudia jazvečiu rodinu podozrivé zvuky
a zem v ich nore sa nebezpečne zatrasie. Jazvečica Tarmoša nemá ani poňatia, že
sa v jej živote zakrátko udejú
veľké zmeny – do rodinnej no
ry sa nasťahujú iné zvieratá.
Majú zvláštne zvyky a kopu
hlučných detí.
Čo priviedlo nových podnájomníkov do jazvečej nory?
Podarí sa Tarmoši a jej rodine porozumieť si s prisťahovalcami?
Ako zladiť odveké jazvečie zákony s novými výzvami?
Spoznajte Tarmošu, dedka Skjoldura, mamu Majru, tatka Mela
a veľa ďalších zvieracích postáv. Odhaľte tajomstvá jazvečích zvykov
a jazvečích bojových umení. Aj keď sa zvieratá v príbehu medzi sebou rozprávajú ľudskou rečou, majú všetky vlastnosti svojho druhu,
takže čitatelia získajú cenné poznatky o ich živote a zvykoch.
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SPOZNAJTE MLADÉHO
VYNÁLEZCU EMILA

POUČNÉ A ZÁBAVNÉ ČÍTANIE
PRE DETI

Suza Kolb,
ilustrovala Anja Grote

Eva Dienerová,
ilustrovala
Magdalena Takáčová
a Mariana Tritová

EMIL EINSTEIN 1

Prísne tajný vynález

MAĽOVANÉ ČÍTANIE
Vrabec umelec

Preložila Denisa Stareková

V deň šiestych narodenín Emil
Einstein dostal darček, z ktorého spočiatku vôbec nemal
radosť. Potom ho začala neznesiteľne svrbieť hlava. Vzápätí dostal úžasný nápad.
Nápad hodný veľkého vynálezcu! Celé dni neúnavne pracoval vo svojom vedeckom laboratóriu, až kým nezostrojil
prekladač zvieracej reči.
Hlavný hrdina popúšťa uzdu
svojej kreativite a učí deti, že sa nemajú dať odradiť neúspechom.
Kniha je navyše aj poučná – na jej konci deti nájdu stručné informácie o Albertovi Einsteinovi, Berthe Benzovej a Leonardovi da Vinci. Je
to zábavný príbeh o priateľstve, o vzťahu k zvieratám a o tom, aká
dôležitá je solidarita a ochrana životného prostredia.
Takmer na každej strane je farebná ilustrácia. Malí čitatelia si okamžite obľúbia kučeravého Emila, roztomilú myšku, kocúra Leonarda
či malú sovu. Kapitoly majú ideálnu dĺžku, aby ich rodičia mohli večer pred spaním čítať deťom, ktoré ešte nechodia do školy, veľkosť
písma je však vhodná aj pre deti prvého stupňa základnej školy.
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Pre deti
od 6 rokov

Maľované čítanie Vrabec umelec
je ďalším dielom série veselých
knižiek pre deti, ktoré sa chcú zlepšiť v čítaní s porozumením. Aj v tejto knižke čaká na malých čitateľov
veľa milých príbehov a to nie len
o vrabcovi umelcovi. V každom
príbehu sa nachádzajú obrázky,
podľa ktorých dieťa dopĺňa správne slová v texte. Následne s po
mocou rodiča odpovedá na otázky
a rieši jednoduché úlohy v časti Máš bystrú hlavičku?, ktorá preverí
pozornosť pri čítaní.
Priateľské príbehy sú poučné a pomáhajú dieťaťu budovať slovnú
zásobu. Prečo je sojka chorá a tulipán smutný? Ako si poradia krtko cestovateľ či lenivý zajko? Dohodnú sa zvieratká z lúky a lesa,
ktoré z nich je najšikovnejšie? Naučte sa spolu s nimi čosi nové.
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VTIPNÁ KNIHA O TOM,
ČO SA DEJE VO SVETE POCITOV

SAMKOVE DÔLEŽITÉ UDALOSTI
V ŽIVOTE PREDŠKOLÁKA

Tina Oziewicz,
ilustrovala
Aleksandra Zając

Barbara Supeł,
ilustrovala
Agata Łuksza

ČO ROBIA
POCITY?

SAMKO 3:
Samko na
prázdninách

Preložila Silvia Kaščáková

Preložila Silvia Kaščáková

Vtipná a láskavá kniha pozýva deti a ich rodičov
porozprávať sa a premýšľať o tom, čo sa deje vo svete
pocitov (a nielen to).
Radosť, pýcha, nadšenie, hnev, nepokoj, strach... Všetci poznáme
tieto pocity. A aj veľa iných. No vieme, čo robia, keď majú voľno?
Teraz máme konečne šancu sa to dozvedieť.
Kto vylezie najvyššie, ako sa len dá? Kto je zahrabaný v zemi? Kto
sa vlečie púšťou? Kto sa vznáša v mydlovej bubline? Kto šliape
po všetkom peknom? Kto zbiera slimáky z chodníka? Odpovede
nájdete v knihe, ale hľadajte ich aj v sebe. Pretože táto neobyčajná
kniha je pozvánkou pre deti a ich rodičov na rozhovor a zamyslenie
sa nad tým, čo sa skrýva v každom z nás.
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Pre deti
od 5 rokov

Samko a jeho malá ses
tra Janka strávia prvé
prázdniny bez rodičov.
S babkou a dedkom sa
vyberú vlakom do hôr.
No čo ak bude Samkovi
smutno za mamou s ockom? Kto mu večer podá
obľúbený hrnček s líškou, keď bude smädný?
A kto odoženie strašidlá, keď ocko nebude vo vedľajšej izbe? Nebude sa Samko na horách nudiť?
Bohato ilustrovaná séria pre deti zobrazuje typické aj netypické detské zážitky. Malému čitateľovi pomôže zoznámiť sa so všetkým novým a neznámym. Každé dieťa tu nájde situácie, ktoré samo zažilo,
a spolu so Samkom sa stretne s emóciami, ktoré samo pociťuje.
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LEKCIE ZO ŽIVOTA A Z UČENIA
JEHO SVÄTOSTI DALAJLÁMU

HREJIVÝ PRÍBEH O NÁDEJI
A SPOLUPATRIČNOSTI

Napísal jeho svätosť Dalajláma, ilustroval Bao Luu

Tony Mitton, Diana Mayo

SEMIENKO SÚCITU

Preložila Veronika Lašová

Dalajláma precestoval veľa krajín a stretol sa s mnohými deťmi.
Nikdy sa mu však nepodarí osobne sa stretnúť so všetkými deťmi
sveta, preto sa s nimi chce podeliť aspoň o svoj životný príbeh. V knihe spomína na svoje detstvo a na to, ako ho mama a ľudia v jeho
okolí naučili starať sa o semienko súcitu, ktoré drieme v každom
z nás. Dúfa, že jeho rozprávanie pomôže vyklíčiť semienku súcitu
v srdciach detských čitateľov a že spoločne vytvoríme láskavejší svet.
Jednoduchý text so silným posolstvom, doplnený o krásne ilustrácie, dieťa vedie a povzbudzuje k tomu, aby pomohlo vniesť do sveta viac lásky.
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SNEHOVÁ VÍLA

Preložila Lucia Hlubeňová

Snehová víla letí pomedzi snehové vločky a hľadá miesto, ktoré by
mohla nazvať domovom. Ladne sa vznáša ponad trmu-vrmu mesta, preletí cez hustý tmavý les až na vrchol zasnežených hôr. V tichu vresovísk zbadá dievča a chlapca, ako sa veselo hrajú v snehu.
Pridá sa k nim a do spoločných zimných radovánok vdýchne mágiu
a iskru, až kým nie je čas, aby sa deti vrátili domov. Nájde Snehová
víla konečne svoj domov a šťastie?
Ideálny príbeh na čítanie s najmilšími počas tejto zimy.
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POETICKÁ OBRÁZKOVÁ KNIHA
O ČARE PRAVÉHO PRIATEĽSTVA

ZÁBAVNÉ A INTERAKTÍVNE
LEPORELÁ PRE NAJMENŠÍCH

Lena Haase,
ilustrovala
Nadine Reitz

BOBRÍK BORKO
MAJSTRUJE
Preložila Radka Smržová

Bobrík Borko zatúži
po drevenom hojdacom
kresle, v ktorom si bude môcť hocikedy oddýchnuť, ale sám si
s tým nevie poradiť.. Kde začať a čo všetko bude potrebovať?
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Lena Haase,
ilustrovala
Nadine Reitz

SLONÍK SAMKO
HASÍ POŽIAR
Preložila Radka Smržová

Lisa Mantchev, ilustrovala Taeeun Yoo

SLONOM VSTUP ZAKÁZANÝ

Preložila Lucia Hlubeňová

Dnes má stretnutie klub majiteľov domácich zvieratiek. Budú tam
mačky, psy a rybičky, ale slony majú vstup prísne zakázaný. Členovia klubu nechápu, že domáce zvieratká môžu mať rôzne tvary či
veľkosti, presne ako priatelia. Nastal čas, aby im chlapec a jeho
slon ukázali, čo znamená skutočné priateľstvo.
Kniha Slonom vstup zakázaný sa predáva po celom svete a je označovaná za vynikajúcu knihu o inklúzii.
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Sloník Samko ťa zoznámi
s dôležitou prácou hasičov. Je niekto v ohrození?
Hasič Samko zapne sirénu, nasadne do auta a už
aj sa rúti ulicami mesta.
Pomôžeš mu? Húkaj, fúkaj
a obráť knižku, aby si
Samkovi pomohol uhasiť požiar.
Spoločne to určite zvládnete a aj z teba sa
tak na chvíľu stane užitočný
a šikovný hasič!
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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 september 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.

