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Mysteriózny 
triler

Jozef Karika

SMRŠŤ

Nočná jazda autom, naokolo tma a ľu
doprázdna pustina. Za tebou prízrak 
stareny v pohrebných šatách, ktorý je 
bližšie zakaždým, keď čo i len na chvíľu 
zastaneš... Fenomén halného vetra je 
v Poľsku dobre známy a zdokumentova
ný. Keď fúka, stúpa počet násilností, ne
hôd, vrážd aj samovrážd. Ako však ten
to vietor súvisí s prekliatym cestným 
úsekom pri Západných Tatrách a s prí
zrakom stareny v čiernom, ktorý sa tam 
zjavuje? Hrdinovia nového Karikovho mysteriózneho trileru zažívajú 
tú najhoršiu nočnú moru. V pustom regióne poľskoslovenského po
hraničia ich prenasleduje veterný démon, pred ktorým niet úniku.

Karikove knihy prekročili hranicu dvestotisíc predaných výtlačkov. Niektoré jeho 
texty vyšli v amerických antológiách The Best of Konton a Manifesting Prospe
rity. Autorove poviedky, novely, videá, novinky a ďalšie zaujímavosti nájdete 
na stránke www.karika.sk.
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NOVINKA  
OD JOZEFA KARIKU
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Psychologický 
triler

Brian Freeman

KĽUKATÁ CESTA
Preložila Jana Melcerová

Inšpektor Frost Easton z oddelenia vrážd 
už roky nevidel svojho bývalého priateľa 
Dennyho. Jedného dňa Denny zomrie 
rovno pred Frostovým domom, a skôr 
ako naposledy vydýchne, povie záhadné 
slovo: Lombard. Frost Easton si to nevie 
vysvetliť, a tak začne pátrať. Vysvitne, že 
Denny je najnovšia obeť série vrážd, 
ktoré spája charakteristická stopa, gra
fit červeného hada neďaleko miesta či
nu. Je to práca sériového vraha? Alebo je Dennyho smrť komplikova
nejšia a osobnejšia? Pátranie po odpovediach zavedie Frosta do 
hniezda vreteníc, pochybnej sanfranciskej smotánky, v ktorej sa meno 
Lombard vyslovuje veľmi potichu a opatrne. Inšpektor zisťuje, že ta
jomstiev je oveľa viac. V nebezpečnej hre na mačku a myš s nepria
teľom, ktorý pozná každý jeho krok, zisťuje, že nemôže nikomu dô
verovať. A kdesi v kľukatých uliciach mesta uprostred šikovne utkanej 
siete striehne prefíkaný protivník, pripravený opäť zaútočiť.
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CESTA  
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JE NIEKEDY  
PORIADNE  
KĽUKATÁ
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Krimi

Lars Kepler

ZRKADLOVÝ MUŽ
Preložil Jozef Zelizňák

Cestou domov zo školy zmizne mladé 
dievča. Napriek úsiliu polície aj rodiny 
sa ju nepodarí vypátrať. O päť rokov ju 
nájdu brutálne zavraždenú na detskom 
ihrisku uprostred Štokholmu. Pomocou 
sledovacích kamier inšpektor Joona Lin
na vystopuje očitého svedka. Ukáže sa, 
že Martin je duševne chorý človek, ktorý 
si neuchoval nijaké spomienky na to, čo 
videl. Je poznačený vlastnou trau mou, 
viní sa z dcérinej smrti. Joona sa rozhodne kontaktovať psychiatra 
Erika Mariu Barka a zistiť pravdu pomocou hypnózy. Martinova man
želka dostane výstrahu: ak svedok prehovorí, odnesie si to ich blízky 
nevinný človek. Čoskoro svoju hrozbu naplnia. Čo vedie k únosom 
mladých žien a aký plán majú s nimi únoscovia? Ako veľmi bolí rodi
čov smrť dcéry a kam až siaha túžba po moci a naplnení vlastných 
predstáv o „božom“ poslaní? Joona Linna čelí ďalšiemu prípadu.
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ÔSMA KNIHA  
S JOONOM LINNOM

NEŠŤASTNÁ NÁHODA  
ALEBO DOKONALÝ ZLOČIN?
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Krimi

Peter Šloser

POLÍCIA V RUKÁCH MAFIE

Pri požiari starej poľovníckej chaty sa 
nájdu obhorené pozostatky bývalého 
kriminálnika. Bola to nešťastná náhoda 
alebo dokonalý zločin?
Autor stál v roku 2012 pri zrode elitného 
policajného útvaru NAKA (Národná kri
minálna agentúra), kde získal inšpiráciu 
pre svoje knihy. Dej tej najnovšej sa odo
hráva v rokoch 2017 – 2030 a čitateľovi 
poskytuje zriedkavú príležitosť nahliad
nuť do zákulisia vzniku PAKA (Policajná 
kriminálna agentúra), zahaleného rúš
kom tajuplnosti. Dozviete sa, či bos pod
svetia môže byť naviazaný na najvyššie 
články polície a slovenskej politiky, ale aj 
to, ako prebiehajú personálne čistky v PAKA a či sa poctivým elit
ným policajtom podarí vyšetriť záhadné úmrtie spred niekoľkých 
rokov, pri ktorom podozrievajú z vraždy „svojho človeka“. Autor aj 
vo svojej druhej knihe prejavil dokonalú znalosť policajného pro
stredia. Čitateľom predkladá príbeh s nečakaným vyvrcholením 
a poskytuje im nové podnety na zamyslenie nad prítomnosťou i ne
dávnou minulosťou.
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KEĎ DRUHÚ ŠANCU UŽ NECHCETE 
DAŤ, ALE POTOM SA OZVE VAŠE 
SRDCE
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Erotický 
román

Vi Keelandová

NAHÁ PRAVDA
Preložil Peter Macsovszky

Pondelok ako všetky ostatné. Až do chví
le, keď ma šéf požiadal, aby som sa sta
la poradkyňou nádejného klienta. Na 
podobnú príležitosť som čakala roky. 
V minulosti som niečo poriadne pohno
jila a potrebovala som si to u spoloční
kov firmy vyžehliť. Vošla som do zasa
dačky a takmer sa zrazila s mužom, 
ktorému som mala pomáhať v právnych 
záležitostiach. Vyliala som kávu a rozsy
pala spisy. To bola ešte tá príjemnejšia 
časť dňa. Ten úžasný chlap, ktorý si 
čupol a pozeral na mňa ako na nahú, 
nebol nik iný ako môj bývalý frajer Gray 
Westbrook. Chlap, na ktorého som sa snažila zabudnúť. Chlap, kto
rého som zo srdca nenávidela. Chlap, ktorý oplýval neskutočnou 
charizmou, sebavedomím a sexepílom. Len zázrakom som dokončila 
prezentáciu a zodpovedala na všetky otázky, hoci ma celý čas vyzlie
kal pohľadom. Nemohla som však vyhodiť z hlavy tie prasačinky, 
ktoré mi pred odchodom pošepkal do ucha. Stal sa z neho náš dôle
žitý firemný klient. Vylúčené, žeby som mu dala druhú šancu. Alebo 
predsa len?
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DAJ SI POZOR, KDE SÚ HRANICE 
ĽUDSKEJ ZVRÁTENOSTI
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Triler

Holly Watt

ĽUDSKÉ SAFARI
Preložil Samuel Marec

Casey Benedictová je hviezdna repor
térka denníka Post, ktorej sa už podari
lo preniknúť do života mnohých politi
kov a mocných ľudí a odhaliť nejeden 
škandál. Neúnavne hľadá ďalší veľký 
príbeh a robí to bez ohľadu na to, 
na akom nebezpečnom mieste sa odo
hráva alebo aké vysoké nasadenie si 
vyžiada. Darí sa jej to aj vďaka sieti 
kontaktov a výnimočnej schopnosti za
hrať akúkoľvek úlohu, ktorú si situácia 
vyžaduje. V exkluzívnom londýnskom 
nočnom klube začuje rozhovor, na zá
klade ktorého sa pustí do vyšetrovania 
samovraždy bohatého mladého Brita. Úmrtie, ktoré šokovalo jeho 
snúbenicu aj rodinu, je však len špičkou ľadovca, vrcholom omno
ho temnejšieho a nebezpečnejšieho škandálu, do ktorého sú zaple
tení najmocnejší lídri a magnáti štátu. Títo muži cestujú do sever
nej Afriky, aby sa tam zúčastnili na extrémnom, tajnom love na 
ľudí. Casey na jej ceste pravdou sprevádza kolegyňa Miranda 
a vojnový veterán Ed. Spolu zažijú nielen pozlátku SaintTropez či 
nástrahy líbyjskej púšte, ale spoznajú aj najtemnejšie zákutia ľud
skej mysle.
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EXISTUJE  
DOKONALÉ MANŽELSTVO?
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Román 
pre ženy

Adriana Macháčová

DOKONALÝ MANŽEL

Povedal niekto skutočnú pravdu o svo
jom manželstve? Nina Martinková roz
hodne nie. Po rozvode rodičov na vlast
nej koži spoznala, čo je to vyrastať bez 
matky. Viera Baumannová mala totiž 
jediný cieľ – urobiť skvelú kariéru. Nina 
bola presvedčená, že keď sa vydá, rodi
nu zabezpečí manžel a ona sa bude 
 venovať iba výchove detí. S Oliverom 
si spoločný život starostlivo naplánova
li: najprv luxusný byt v centre mesta  
s oleandrami na terase, potom auto, 
cestovanie a napokon dieťa. Idylka sa 
skončí vo chvíli, keď sa Nina dozvie, že 
jej muž ho čaká s inou. A aby toho ne
bolo málo, mladučká Kristína záhadne zmizne. Nina je zmätená, 
nevie, či ešte môže Oliverovi veriť. Najhoršie je, že jej krehké seba
vedomie nahlodáva strašné podozrenie. „Som ako káva, zamieša
te ju a zrnká sa vždy usadia na dne,“ hovorieva o sebe.
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NIKDY NEVIETE, KEDY SA VÁM 
ŽIVOT NAVŽDY ZMENÍ
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Román 
pre ženy

Andrea Coddington

PREČO JA?

Saša je v manželstve nešťastná. Dusí 
v sebe odpor k vlastnému mužovi, no 
napriek všetkému vo vzťahu zotrváva, 
veď navonok sa niet na čo sťažovať. 
Za výbuchov prvých silvestrovských oh
ňostrojov sa jej život dramaticky zmení 
a ona vstupuje do nového roka vystra
šená, s otázkou, na ktorú neexistuje od
poveď – Prečo ja? Doteraz zdravá žena 
sa ocitá na onkológii, odstrihnutá od 
svojich najbližších pre pandemické opat
renia. V hlave sa jej vynárajú najhoršie 
scenáre. Celý život sa starala o blaho 
ostatných, robila len to, čo sa od nej 
očakáva, a pritom si odopierala vlastné 
šťastie. Čo je však horšie, aj lásku. Dostane ešte šancu napraviť to?

e-
kn

ih
a



ČO SPRAVÍTE,  
KEĎ PRÍDETE O VŠETKO?

ROMÁN O ODVAHE  
A POZNANÍ ĽUDSKEJ MYSLE
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Román  
pre ženy

Román  
pre ženy

Danielle Steel

V NEMILOSTI
Preložila Miriam Ghaniová

Štyridsaťdeväťročná Sydney Wellsová 
má dokonalý život po boku oddaného 
a bohatého manžela... až kým doň ne
zasiahne tragická nehoda. Ako vdova 
zisťuje, že manžel ju zabudol zahrnúť 
do testamentu a všetok majetok odká
zal svojim zlomyseľným dcéram z prvé
ho manželstva. Sydney ostane bez do
mova aj bez peňazí. Napriek varovaniam 
svojich dcér si nájde prácu v módnom 
odvetví. Naivná žena sa ocitne vo svete 
pochybných medzinárodných obchodov 
a ľudí s nečestnými úmyslami. Na zákla
de krivého obvinenia dokonca čelí trest
nému stíhaniu. Čo spravíte, keď prídete o všetko? O manžela, bez
pečie, ochranu, peniaze a povesť? Sydney hrozí väzenie a všetko sa 
jej rúca. Odvážna a húževnatá žena sa musí popasovať s osudom 
so cťou. V neznámom svete preto staví všetko na jednu kartu s od
hodlaním vybudovať si život, na ktorý môže byť právom hrdá.

Danielle Steel

NÁHODNÍ HRDINOVIA
Preložila Miriam Ghaniová

V jedno májové ráno sú na letisku JFK 
v New Yorku pripravené na odlet dve lie
tadlá. Pri bezpečnostnej kontrole nájde 
agentka Bernice Adamsová v prepravke 
pohľadnicu so zvláštnym, znepokojivým 
odkazom. Bernice informuje o náleze 
nadriadenú, no tá nad jej obavami iba 
mávne rukou. Bernice však dá na intuí
ciu a zburcuje bezpečnostné oddelenie. 
Čoskoro dorazí Ben Waterman, agent 
vnútornej bezpečnosti, ktorého stále trá
pi pocit viny z nevydareného zásahu, pri 
ktorom zahynuli rukojemníci. Aj Ben za
čne mať podozrenie. Kto nechal na letis
ku tú pohľadnicu a čo presne odkaz znamená? Ben si prezrie zoznam 
cestujúcich a zameria sa na lietadlo A321, ktoré má pilotovať He
len Smithová. Predtým pracovala v armáde a bola mimoriadne 
úspešná, lenže potom jej v Iraku zahynul manžel a ona zostala 
sama s tromi deťmi. Na palube lietadla je aj slávna filmová hviez
da, pilot vo výslužbe či nervózny otec so synom, ktorého uniesol 
svojej žene. Ben prehľadáva údaje a inštinkt mu čoraz viac napove
dá, že práve v Heleninom lietadle sedí človek, ktorý plánuje niečo 
hrozné. Cestujúci, posádka aj experti na zemi sa musia z minúty 
na minútu stať hrdinami, aby odvrátili hroziacu katastrofu.
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Spoločenský 
román

Jozef Banáš

NÁDHERNÁ SMRŤ  
V ALTAJI

Úspešný podnikateľ Martin Vod
nár dosiahol azda všetko, o čom 
sníval: majetok, úspech, obdiv 
okolia. Napriek tomu nie je šťast
ný. Rodina sa mu rozpadá a strá
ca zmysel života. Stále niečo 
hľadá, do jeho dní a nocí vstúpil 
strach. Uvedomil si, že sa zara
dil do zničujúceho kolobehu súťa
že, z ktorého sa vytratilo šťastie.
Po oslave narodenín v New Yor
ku sa zatúla k múzeu ruského 
maliara Nikolaja Rericha. Stret
ne tam altajského šamana Četa 
Čelpana a po rozhovore s ním sa odhodlá podstúpiť strastiplnú 
cestu za prerodom. Rozhodne sa prežiť svoju smrť a letí do ďaleké
ho Altaja, ktorý je najväčšou nekropolou na svete, má viac ako šty
ridsaťtisíc mohýl. Aj preto je tým pravým miestom na „sokratov
ské“ debaty medzi Martinom a Četom, bývalým vysokoškolským 
profesorom. Nerozprávajú sa však o smrti fyzickej, ale o smrti pý
chy, ega, žiadostivosti a hlavne strachu. Slobodní budeme iba vte
dy, keď sa ho zbavíme.
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BOH NEVPÍSAL ZÁKON DO KNÍH, 
ALE DO NAŠICH SŔDC
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Poézia

Erik Ondrejička
Ilustroval Karol Felix

ZA JEDINOU VETOU

Jeden z najvýznamnejších bás
nikov súčasnej strednej gene
rácie Erik Ondrejička sa vypro
filoval skôr na básnika filozofa, 
no vo svojej tvorbe sa často ve
nuje aj večnej téme partners
kej lásky. Vydavateľstvo Ikar 
prichádza s projektom výberu 
z Ondrejičkovej ľúbostnej poé
zie, ktorý v siedmich poetic
kých celkoch reflektuje jej po
doby od prvých čistých pocitov 
až po lásku, ktorá spolu s part
nermi starne. Výber obsahuje 
73 básní, z ktorých mnohé ešte neboli publikované. Esteticky výni
močne spracovaná kniha je bohato ilustrovaná podmanivými 
kresbami (kombinovaná technika) Karola Felixa a dopĺňa ju doslov 
Jána Buzássyho.

„Na prstoch mi nosíš
teplé konce snov  
a ty si v nich prvou
slepou pocestnou...“

VÝBER 73 BÁSNÍ O LÁSKE, 
KTORÉ SI VÁS PODMANIA
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Psychológia

Malcolm Gladwell

AKO SA VYZNAŤ  
V CUDZÍCH ĽUĎOCH
Preložila Zora Ličková

Rozhovory neznámych je klasickým 
Gladwellovským intelektuálnym hĺba
ním a ob javovaním, podnetným a kon
troverzným ponorom do histórie, psy
chológie a medializovaných škandálov. 
Malcolm Gladwell vrhá nové svetlo 
na podvody Bernieho Madoffa, súdny 
proces s Amandou Knoxovou, samo
vraždu poetky Sylvie Plathovej, škandál 
okolo pedofílie Jerryho Sanduského na 
Pensylvánskej štátnej univerzite a smrť 
Sandry Blandovej, pričom spochybňuje 
naše chápanie týchto a aj ďalších uda
lostí. Gladwell uvádza, že na nástrojoch a stratégiách, ktoré využí
vame, aby sme sa vyznali v neznámych  ľuďoch, je niečo krajne 
pomýlené. A keďže nevieme, ako komunikovať s cudzincami, vzni
ká tak priestor na konflikty a nedorozumenia s nedozerným dosa
hom na náš život a svet. Táto prvá Gladwellova kniha od čias naj
predávanejšieho trháka Dávid a Goliáš je pôsobivým sprievodcom 
pre našu turbulentnú dobu.
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VIETE, AKO SPRÁVNE  
KOMUNIKOVAŤ S CUDZÍMI  
ĽUĎMI?

JE LEN NA VÁS, ČO UROBÍTE  
SO SVOJÍM ŽIVOTOM
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Životný 
štýl

Maroš Molnár
Lucia  
Pastierová Čarná

GAUČ  
ALEBO ŠŤASTIE

Kondičného trénera Ma
roša Molnára pozná ce
lé Slovensko z televíznych 
obrazoviek, kde v relácii 
Extrémne premeny pomá
hal chudnúť ľuďom trpia
cim obezitou. Teraz prichá
dza s motivačnou knihou 
Gauč alebo šťastie, aby 
vás postavil z gaučov 
a umožnil vám nájsť  sku
točné šťastie v zdravšom 
životnom štýle. Maroš svojím nasadením, príbehom a sériou účin
ných cvičení podnecuje a odovzdáva skúsenosti, nadobudnuté rok
mi, ktoré strávil s profesionálnymi športovcami, ale aj trénovaním 
bežných klientov.
V knihe sa dozviete o jeho spolupráci so slovenskými a svetovými 
športovými hviezdami, ale aj o jeho detstve či o harmonickom vzťa
hu s manželkou Zuzanou. Nájdete v nej viac ako stopäťdesiat cvikov, 
ktoré sa naučíte robiť správne, tak aby vás nič nebolelo a cítili ste sa 
fit bez ohľadu na vek či váhu. Nebudú chýbať ani stravovacie od
porúčania a tipy.

TO
P 
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Umenie

Fabio Scaletti

VELIKÁN  
MICHELANGELO
Preložili Pavol Štubňa  
a Alexandra Lenzi Kučmová

Michelangelo Buonarroti 
(1475 – 1564) je právom 
označovaný za najväčšieho 
umelca všetkých čias. Výtvar
né umenie – sochárstvo 
a maliarstvo – priviedol 
na vrchol, pokiaľ ide o for
málnu stránku aj duchovný 
obsah, silu zobrazovania 
a emocionálny náboj, pomo
cou ktorých znázorňoval prí
rodu aj ľudské city. Vďaka 
tejto unikátnej publikácii máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa 
s géniom, ktorého tvorbou vstupuje renesancia do svojej vrcholnej 
fázy a dátum umelcovej smrti býva považovaný za jej ukončenie. So
chárstvo a maľba ako výtvarné metafory reality nám umožňujú spo
znať odlišný svet osobných a neopakovateľných zážitkov, talentu, 
metód, myšlienok, presvedčení, snov, pocitov, nadšenia, strachu, ne
pokoja, úsilia, vzrušenia a dokonca tajomstiev – a tak nám Miche
langelove sochy a maľby otvárajú dvere do jeho vlastného sveta.

Fotografická 
publikácia

Caroline Pigozzi
Giovanni Maria Vian
Fotografie vybral  
Marc Brincourt

FOTOGRAFIE ZO 
 ZÁKLUSIA VATIKÁNU
Preložila Andrea Černáková

Caroline Pigozzi a Giovanni 
Maria Vian nám umožňujú 
vďaka dlhoročným fotogra
fickým archívom nahliadnuť 
za múry Vatikánu. Autori 
nám tak odhaľujú aj utajenú, 
neverejnú stránku najstaršej 
a najtajnejšej inštitúcie 
na svete. Miesta moci, ktoré 
fascinuje svet viac než Kre
meľ či Biely dom. Vďaka skúsenostiam a zážitkom redaktorky, kto
rá sa už vyše dvadsať rokov venuje uzavretému svetu Vatikánu, 
a historickým znalostiam a skúsenostiam šéfredaktora prestížne
ho denníka Svätej stolice L’Osservatore Romano sa ocitáme rovno 
v srdci Vatikánu. Sprievodcami sú dvaja špecialisti, ktorí majú pri
vilégium cestovať po svete v špeciáli Svätého Otca. Originálna pu
blikácia obsahuje s viac ako 300 unikátnych fotografií, ktoré sú 
doplnené textami týchto dvoch autorov.

ORIGINÁLNA PUBLIKÁCIA  
S UNIKÁTNYMI FOTOGRAFIAMI
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Encyklopédia
Populárno- 

-náučná
literatúra

Vladimír Segeš  
Tomáš Klubert  
Matej Medvecký

ENCYKLOPÉDIA 
VOJEN
od najstarších čias  
po súčasnosť

Dejiny ľudstva sú 
v prevažnej miere deji
nami vojnových konflik
tov – vojny a ná silie 
sprevádzajú ľudstvo od
nepamäti. Cieľom tejto 
knihy nie je ich propa
gácia ani glorifikácia, 
práve naopak. Analýza 
temnej stránky histórie 
ľudstva má slúžiť predovšetkým ako zdroj poučenia umožňujúci za
chovávať mier a predchádzať vojnovému násiliu. Ak kniha obohatí 
poznanie čitateľov o tento rozmer, splní svoje poslanie.
Kniha predstavuje výber z vojnových konfliktov, pričom opisuje 
a objasňuje vojenskopolitické pozadie a dôsledky vojen v celosve
tovom meradle s dôrazom na naše národné dejiny. Autori knihy 
ponúkajú čitateľovi prehľad o vyše 200 vojnách a takmer 70 bit
kách od najstarších čias po súčasnosť. Lepšiu názornosť a pocho
penie udalostí zvyšuje nielen množstvo ilustračných obrázkov, ale 
aj mapy a schematické náčrty bojových situácií.

Robin Cohen

SŤAHOVANIE 
ĽUDSTVA
od praveku  
až po súčasnosť
Preložil RNDr. Boris Divinský

Ak je migrácia stará ako 
ľudstvo samo, prečo 
v súčasnosti nadobudla 
politický význam? Prečo 
sa ľudia presídľujú? Kam 
smerujú, v akom počte 
a prečo? Predstavujú 
 migranti hrozbu pre spo
ločenský a politic ký poria
dok? Dá sa migrácia za
staviť? Všetky tieto otázky 
skúma jeden z najuznávanejších britských vedcov, kto rý sa venuje 
migrácii. Hoci kniha pripúšťa, že rozdiely medzi kategóriami sú 
čas to nejas né, charakterizuje mnohé typy migrantov vrátane obja
viteľov, otro kov, pútnikov, baníkov, robotníkov, utečencov, študen
tov, turistov, dôchodcov či vysídlencov. Text do pĺňa veľké množstvo 
názorných máp, sugestívne fotografie a pre svedčivé grafy. Robin 
Cohen skúma a obohacuje kontext a farbitosť jedného z najnalie
havejších problémov našej doby.

PRÁCA TROCH ERUDOVANÝCH 
A SKÚSENÝCH AUTOROV

SÚČASNÝ PROBLÉM MIGRÁCIE 
Z POHĽADU HISTÓRIE
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Encyklopédia
Populárno- 

-náučná
literatúra

Redakčný poradca
Adam Hart-Davis

HISTÓRIA,
3. doplnené 
a revidované 
vydanie
Preložili Richard Cedzo, 
Juraj Činčura,  
Patrik Kunec,  
Tatiana Langová,  
Milan Paulus  
a Ladislav Sabela

Derry Brabbs

NAJKRAJŠIE 
PÚTNICKÉ 
MIESTA 
 EURÓPY
Preložil Marián Pochylý

Od počiatkov civilizácie po dnešok

„Tí, ktorí si nepripomínajú minulosť, sú odsúdení na jej opakovanie.“
George Santayana

Unikátna obrazová encyklopédia História zmení váš pohľad na mi
nulosť. Sleduje vývoj a pokrok ľudstva z rozličných uhlov, všíma si 
kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, politické mocnosti, ústredných 
jednotlivcov a technické objavy, ktoré utvárali dejiny.
Nové, doplnené a revidované vydanie Histórie je vďaka originálnym, 
názorným, vizuálne ohromujúcim materiálom a množstvu dôvery
hodných informácií unikátnym sprievodcom na ceste k dnešku.

Kniha Najkrajšie 
 pút nické miesta Euró
py je nielen dokona
lým sprievodcom 
po najvý znamnejších 
pútnic kých miestach, 
ale ponúka aj ich 
nádher né atmosférické stvár nenie. Prevedie vás dokonca aj menej 
známymi miestami ako napríklad Svätyňou Panny Márie v La Sa
lette vo francúzskych Alpách, jaskynnou mariánskou svätyňou 
v Covadonge v severnom Španielsku či majestátnou Bazilikou Pan
ny Márie Lichen skej v Poľsku so zlatou kupolou. Čitateľ sa zoznámi 
s niektorými z najpôsobivejších príkladov stredovekého umenia 
a architektúry vybudovaných uprostred historických miest alebo 
nádhernej krajiny. Táto kniha je určená každému, kto by chcel pút
nické miesta navštíviť, kto ich už videl a chce mať v rukách vzác nu 
spomienku, a aj tým, ktorí cestovať do zahraničia nemôžu a radi sa 
pútnickými miestami dajú inšpirovať z pohodlia domova.

NÁDHERNÁ  
OBRAZOVÁ ENCYKLOPÉDIA

VÝNIMOČNÁ PRECHÁDZKA 
 MINULOSŤOU
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EXCELUJTE NA PRIJÍMACÍCH 
 SKÚŠKACH NA STREDNÚ ŠKOLU
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Učebnice

Monika Reiterová

Chystáme sa 
na strednú školu – 
MATEMATIKA  
– príprava 
na prijímacie skúšky 
na stredné školy 
a gymnáziá

Publikácia Chystáme sa na stred
nú školu – MATEMATIKA je zo
stavená pre žiakov posledného 
ročníka ZŠ a zodpovedajúceho 
ročníka gymnázií s osemročným 
štúdiom ako príprava na prijí
macie skúšky na „veľké“ gymná
ziá a stredné školy.
Obsahuje všetky najdôležitejšie 
poznatky, ktoré sú náplňou matematického vzdelávania na dru
hom stupni ZŠ. K jednotlivým tematickým celkom ponúka teóriu aj 
vyriešené úlohy, čím sa stáva významnou oporou pri opakovaní 
a upevňovaní matematických kompetencií, vedomostí a zručností.
Knižka výborne poslúži aj rodičom, ktorí chcú svojim deťom po
môcť pri opakovaní matematiky, ale už sami zabudli, ako na to.

Životný štýl

365 CIEST 
K RADOSTI 
ZO ŽIVOTA
Preložila  
Karolína Kráľovičová

Tiež poznáte tú túžbu mať viac vnútorného pokoja, spokojnosti a ra
dosti zo života? S našimi inšpirujúcimi podnetmi a tipmi sa k tomuto 
cieľu – a tým aj k sebe samej/samému – budete jeden deň za dru
hým po kúskoch približovať. A aj v stresových situáciách a každoden
ných nárokoch zostanete pokojní. Nájsť v každom okamihu to pekné, 
nám často pomôžu jednoduché rituály: ranná minimeditácia, krátke 
jogové cvičenie či jednoduché vedomé dýchanie. Budete žasnúť, keď 
uvidíte, ako vám pohľad na to podstatné zaostria obyčajné každo
denné činnosti ako varenie, upratovanie či ručná práca – a vďaka 
tomu aj uvidíte, čo vám naozaj robí dobre. Prevedieme vás rokom 
plným inšpirácie, všímavosti a radosti z tých najmenších čarovných 
okamihov života.

HODNOTNÉ TIPY, AKO  
NADOBUDNÚŤ VIAC POKOJA
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365 DNÍ PLNÝCH ZÁBAVY  
A ZAUJÍMAVOSTÍ

ODDÝCHNITE SI PRI LÚŠTENÍ 
ŠVÉDSKYCH KRÍŽOVIEK

24 25EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2020 EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2020

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 10. 2020
EAN: 8588002570063
Formát: 205 × 290 mm,
372 str. 
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 29. 10. 2020
EAN: 8588002570070
Formát: 205 × 290 mm,
512 str. 
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Križovky Križovky

Zora Špačková

KRÍŽOVKY  
NA KAŽDÝ DEŇ

Príroda | Šport |  
Zdravie | Zábava

365 krížoviek

Kniha švédskych krížoviek ponúka lúštiteľom zábavu a poučenie 
na celý rok. V tajničkách nájdu zaujímavosti z oblasti športu, zdra
via, prírody, ale aj výroky slávnych osobností a vtipy pre celú rodinu.

VEĽKÁ KNIHA  
KRÍŽOVIEK  
NA RELAX

500 švédskych krížoviek

Kniha švédskych krížoviek ponúka lúštiteľom zábavu aj poučenie. 
V tajničkách nájdu okrem výrokov slávnych osobností a humoru 
aj veľa užitočných informácií, ale aj zaujímavosti o európskych znač
kách vín, nezvyčajných rekordoch a svetovom dedičstve UNESCO.
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Motivačná 
literatúra

AUTORKA BESTSELLERA 
TAO – CESTA KU ZDRAVIU

Zuna Vesan Kozánková

MERIDIÁNY
dráhy života

Kniha ponúka mimoriadne po
drobný ponor do vitálnej siete 
ľudského tela, ako ju poznáme 
z čínskej medicíny, čchikungu či 
tchajťičchüan. Vďaka rozsiah
lym presahom výkladu sa nám 
pred očami zja vuje priam troj
rozmerný model človeka, kon
glomerát čchi, ako ho asi videli 
dávni mudrci, ktorí nám tieto ve
domosti zanechali. Na knihe je 
cenné, že vychádza z vlastných 
skúseností, a teda sprostred kú
va bezprostredné zážit ky. Špe
cialisti v nej určite nájdu mnoho doplňujúcich informácií o sieti 
dráh čchi a bodoch na nich, ich konkrétnych súvislostiach s fy zio
lógiou i psychikou človeka. No rovna ko prínosná môže byť aj pre 
laikov. Neponúka len teoretické popisy, ale pridáva aj jednoduché, 
pritom však účinné zostavy cvikov. Koho zaujíma vlastné zdravie 
a je ochotný preň niečo sám urobiť, nemal by túto knihu nechať len 
tak ležať za sklom vitríny.

Vladimír Ando, autor knižného súboru Klasická čínská medicína
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CHUDNUTIE NEBOLO NIKDY 
TAKÉ CHUTNÉ
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Zdravie

Kate Allinsonová, 
Kay Featherstoneová

ZDRAVÉ A CHUTNÉ 
MŇAMKY
Preložila Karolína Kráľovičová

Vynikajúce sýte jedlá
Jednoduché metódy  
bez  neporiadku
Recepty, ktoré zakaždým 
fungujú

„Táto kniha vás bude sprevádzať jednoduchými ingredienciami 
a technikami, pomocou ktorých bude varenie hračka. Dodá vám 
kontrolu nad vašou kuchyňou, aby ste v nej mohli tvoriť zoštíhľujú
ce zdravé jedlá, vďaka ktorým nebudete musieť viac siahať po spra
covaných tučných jedlách. Na všetky recepty sme neskutočne hrdé 
a dúfame, že proces ich tvorenia budete mať rovnako radi ako ich 
výsledky.“ KATE a KAY

„Brilantné jednoduché recepty, vďaka ktorým mám pocit, že sa ne
musím ničoho vzdať.“ LENA BARKSBYOVÁ
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Young 
adult

Jennifer L. Armentrout

POČKÁM NA TEBA
Preložila Andrea Vargovčíková

Pre devätnásťročnú Avery je štúdium 
na univerzite vzdialenej tisíce kilomet
rov od domova jediný spôsob, ako unik
núť pred udalosťami spred piatich ro
kov. V ten osudný halloweensky večer 
sa jej život zmenil od základov. Teraz 
netúži po inom, ako stíhať prednášky, 
nepútať pozornosť, za žiadnych okol
ností si nesnímať náramok zo zápästia 
a pri troche šťastia si nájsť nových pria
teľov. Hneď v prvý deň sa však na chodbe zrazí s vychýreným 
krásav com Camom a ten jej plány naštrbí. Cam je stelesním diev
čenských snov – príťažlivý modrooký študent s pozoruhodnou schop
nosťou vyvolať u Avery túžbu po tom, čoho sa už dávno zriekla. Vie, 
že by sa ho mala strániť, ale šarmantnému, vtipnému Camovi ne
možno odolať. Lenže kde to iskrí, hrozí aj vzplanutie. Avery sa už raz 
škaredo popálila a následky si nesie dodnes. Ani diaľka ju neuchrá
nila. Niekomu zrazu veľmi záleží na tom, aby Avery na incident 
z onej noci nezabudla, a začne jej posielať zvláštne výhražné emaily 
a esemesky. Teraz už Avery nemá na výber.
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DÁ SA UJSŤ PRED 
MINULOSŤOU?
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Spoločenský 
román

Victoria Mas

BÁL ŠIALENÝCH ŽIEN
Preložila Andrea Černáková

Každý rok sa v polovici pôstneho obdo
bia koná v ústave pre choromyseľné 
ženy netradičný bál. Celý Paríž sa v ten
to večer oddáva tónom valčíka a polky 
v spoločnosti žien v maskách kolombín, 
cigánok, vojakov či mušketie rov. Dve 
sály – na jednej strane mentál ne za
ostalé dievčatá a epileptičky, na druhej 
hysterky, pomätené ženy a maniačky. 
Tento bál nie je nič iné ako jeden z naj
novších experimentov doktora Charco
ta, ktorý sa snaží urobiť z chovankýň 
v Salpêtrière normálne ženy. Eugénie, 
Louise a Geneviève sa ocitli medzi nimi 
a Victoria Masová vo svojej prvotine vyrozprávala ich pohnuté osu
dy, ktorými poukazuje na postavenie žien v 19. storočí.

VICTORIA MAS je francúzska spisovateľka a dcéra speváčky Jeanne Masovej. 
Pracovala vo filmovom priemysle ako asistentka produkcie, skriptka a fotografka. 
V Spojených štátoch, kde žila osem rokov, študovala kinematografiu a anglo
americkú literatúru. Roku 2014 vydala knihu venovanú francúzskej kuchyni 
a stravovacím zvyklostiam. Bál šialených žien získal cenu Renaudot des Lycéens 
2019, dostal sa do výberu 30 najlepších kníh roku 2019 časopisu Le Point a výbe
ru 100 najlepších kníh časopisu Lire.
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Pre deti  
od 8 rokov
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Kenneth Grahame, ilustrovala Inga Moore

VIETOR VO VŔBACH
Preložil Peter Čačko

Od svojho prvého vydania v roku 1908 očaril Vietor vo vŕbach Ken
netha Grahama niekoľko generácií čitateľov na celom svete. Toto 
nové vydanie, ktoré citlivo upravila a nádherne ilustrovala Inga 
Moore, určite ich rady rozšíri.
Zoznámte sa s milými posta vami – dobrákom Krtom, jeho srdečným 
spoločníkom Potkanom, múdrym Jazvecom a nafúkaným, ale zábav
ným Žabiakom. Prežite s nimi ich dobrodružstvá a popritom obdivuj
te meniace sa ročné obdobia a krehkú krásu prírody.

Cena: 8,90 €
Vychádza: 19. 10. 2020
EAN: 8588002570056
Formát: 125 × 200 mm,
208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 19. 10. 2020
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Formát: 125 × 200 mm,
208 str. 
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young 
adult

Mária Bílková
Eva Samcová

ČITATEĽSKÝ 
ZÁPISNÍK KNIŽKOMILA

Všetci knižkomili, pozor!
Prečítané knižky si zaslúžia vašu pozor
nosť. Malé, veľké, staré alebo úplne 
nové, dokonca aj tie, ktoré sú ešte len 
v pláne. V tomto knižnom zápisníku si 
na ne posvietite spolu s uznávaným 
knižným pomocníkom – svätojánskou 
muškou menom Knižkomil. Koľko vzác
nych myšlienok, spomienok a čita
teľských zážitkov si v sebe nesiete 
a chceli by ste si ich navždy uchovať? 
Tento zápisník si dotvoríte presne podľa 
seba! Knižkomil vám navyše s radosťou 
poradí s rôznymi čitateľskými dilemami. 
Ako prekonať čitateľskú krízu? A ako sa 
pozná kvalitná romantika? Odteraz 
budú všetky dôležité knižky pod dohľa
dom vášho Knižkomila.

A VAŠE ČITATEĽSKÉ ZÁŽITKY  
SA UŽ NIKDY NESTRATIA!
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POKRAČOVANIE PRÍBEHOV 
O KLEBETNEJ MEDVEDICI

Cena: 7,90 €
Vychádza: 7. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7474-7
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Eva Dienerová,  
Magdaléna Takáčová

MAĽOVANÉ ČÍTANIE
Medvedica Jazyčnica 
a iné príbehy

Maľované čítanie Medvedica Ja
zyčnica a iné príbehy voľne nadvä
zuje na mimoriadne úspešné tituly 
z pera tej istej autorky Maľované 
čítanie Mravček Zvedavček a iné 
príbehy a Maľované čítanie opice 
nezbednice a iné príbehy.
Vtipné príbehy o klebetnej medve
dici, ktorá nevedela udržať tajomstvo, o zebre, ktorá zistila, že sa 
podobá na priechod pre chodcov, a ďalšie sú určené prvým čita
teľom, ktorí sa zoznamujú s písmenkami a príbehmi. Úlohy za kaž
dým príbehom rozvíjajú u detí čitateľskú gramotnosť, fantáziu, 
podnecujú ich pracovať s textom a príbehmi.

POZRITE SA NA SVET  
OČAMI 20 ZVIERAT

Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7400-6
Formát: 245 × 330 mm,
38 str.
Väzba: Viazaná
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Vydanie: Prvé

Pre deti  
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Guillaume Duprat

ZOOPTIKA
Ako vidia zvieratá
Preložila Zora Sadloňová

Zrak živočíchov je pre nás záhadou. Vidí mačka v noci? Bojí sa býk 
červenej farby? Je pes farboslepý? Ako využíva hmyz svoje zložené 
oči? Zodpovedať tieto a mnohé ďalšie otázky nám pomôže knižka 
Zooptika, ktorá ponúka pohľad na tú istú krajinu očami 20 rozlič
ných zvierat.
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DETEKTÍVKA PRE DETI Z PERA 
SLÁVNEHO AUTORA DETEKTÍVOK

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 10. 2020
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Samuel Bjørk
Ilustrovala Ingvild Th. Kristiansen

DETEKTÍVI Z DVORA
PRÍPAD STRATENÉHO NÁHRDELNÍKA
Preložila Simona Rehák Jánošková

Talentovaný futbalista Kim chodí do šiestej triedy základnej školy 
a býva vo štvrti Torshov v Osle. Krátko po tom, čo pre vážne zrane
nie kolena musel zavesiť futbal na klinec, založí so svojimi tromi 
kamarátmi detektívny klub. Pravidelne sa stretávajú v ústredni na 
povale a komunikujú cez dvor vysielačkami, keď vtom zrazu pred 
nimi stojí prvá skutočná záhada!

ANGLICKÝ JAZYK JEDNODUCHOU 
A HRAVOU FORMOU

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7521-8
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MÔJ PRVÝ  
ANGLICKO- 
-SLOVENSKÝ  
OBRÁZKOVÝ  
SLOVNÍK
Preložila Mgr. Bronislava  
Brenkusová

Tento obrázkový anglickoslovenský slovník pre najmenších obsa
huje viac ako 1000 slov, 1000 veselých obrázkov a k nim 1000 na
hrávok správnej výslovnosti, ktoré úplne postačia na to, aby sa 
vaše dieťa zoznámilo so základmi Shakespearovho jazyka!
Jeho prednosťami sú jednoduché a ľahké použitie, ako aj slovná 
zásoba špeciálne prispôsobená najmenším deťom rozdelená do 
60 tematických celkov ako dom, zvieratá, ročné obdobia, a ďalšie. 
Všetky slovíčka sú ilustrované obrázkami z prostredia, ktoré je de
ťom dôverne známe.
S touto milou a praktickou knižkou sa deti môžu učiť angličtinu 
hravým spôsobom a rýchlo si osvojiť základnú slovnú zásobu kaž
dodenného života.



ROZPRÁVKA S VYŤAHOVACÍMI 
DOPLNKAMI NA HRANIE

Cena: 11,90 €
Vychádza: 30. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7401-3
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Miriam Moss, Deborah Allwright

ZVEROLEKÁRKA KATKA 
A JEJ ZÁZRAČNÝ KUFRÍK Preložila Zuzana Trstenská

Malá Katka sa veľmi rada hrá na povolania. Jedného dňa sa roz
hodne, že bude zverolekárkou. Dokonca má aj zverolekársky kufrík. 
Pravdaže, nie obyčajný. Katkin kufrík je najlepší
(a NAJZÁZRAČNEJŠÍ) na celom svete! Je v ňom 
VŠETKO potrebné, vďaka čomu sa jej pacienti 
budú cítiť lepšie.
Súčasťou knižky sú zábavné záklopky, vyťaho
vacie doplnky na hranie a rozkladací obrá
zok pikniku.

CITLIVÁ, NEŽNÁ KNIHA  
O PRIATEĽSTVE A SILE SÚCITU

Cena: 9,90 €
Vychádza: 1. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7371-9
Formát: 235 × 270 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
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Lucy Fleming

ELA A JEJ ZÁZRAČNÉ SVETLO Preložila Lucia Hlubeňová

Ak sa v noci pozriete na nočnú oblohu a kútikom oka zazriete malú 
svetelnú šmuhu a pred ňou mihotavé svetielko... uvidíte Elu.
Ela vždy snívala o tom, že uvidí východ slnka. No kvôli svojim jemným 
krídlam môže vychádzať von len v noci. Keď je mesiac vysoko na   
oblohe, zbiera lúče svetla – či už je to ligotavé hviezdne svetlo, alebo 
jas pouličných lámp. Nazbieraným svetlom pomáha zatúlaným 
a osamelým zvieratám. Vďaka svojmu zlatému srdcu si nájde priateľ
ky – líšku Bellu a sovu Lunu. Tie sa spolu s ďalšími Elinými kamarátmi 
rozhodnú odplatiť Ele jej dobrotu. Splnia jej najväčšie prianie.



ROZPRÁVKA O SILE A ČARE 
SKUTOČNÉHO PRIATEĽSTVA

Cena: 9,90 €
Vyšlo: 12. 10. 2020
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Ráno po Štedrom dni leží pod 
stromčekom nádherne zabalený dar
ček. Nepatrí však Eme ani Mackovi. 
A tak sa spolu vyberú hľadať majiteľa 
záhadného balíčka. Na začiatku ces
ty vôbec netušia, že je to ten najkrajší 
dar na svete.

Mark Sperring
Ilustrovala  
Lucy Fleming

NAJKRAJŠÍ  
DAR NA 
SVETE
Preložila  
Lucia Hlubeňová

KRÁSNY PRÍBEH Z ČAROVNÉHO 
VIANOČNÉHO OBDOBIA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 22. 10. 2020
ISBN: 978-80-551-7527-0
Formát: 210 × 275 mm,
32 str. 
Väzba: Viazaná
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Michael Engler
Martina Matos

VIANOCE S TETOU 
JOZEFÍNOU
Preložila Zuzana Dodoková

Zostávalo len pár dní do Via
noc a tu zrazu rodinka Myšia
kovcov dostala zvláštny list 
s cudzokrajnými známkami 
a množstvom pečiatok. Po
slala im ho teta Jozefína, kto
rá pred rokmi odišla do Ame
riky a stala sa preslávenou 
pískačkou. Napísala, že po
čas sviatkov navštívi svoju ro
dinu. Deti sa tešili, no mama 
a ocko Myšiakovci stratili reč: 
Ako len môžu privítať a hos
tiť túto svetoznámu umelkyňu, keď sú 
takí chudobní?

Pôvabné obrázky na obálke aj vnútri 
knižky pohladia dušu malým
aj veľkým. Akoby mávnutím 
prútika sa ocitneme v časoch, 
ktoré si zo svojho detstva 
pamätajú naši starí či prastarí 
rodičia.
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SI PRIPRAVENÝ  
NA DIVOKÉ DOBRODRUŽSTVO?
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Dan Brown
Sprievodnú hudbu zložil Dan Brown
Ilustrovala Susan Batori

DIVOKÁ SYMFÓNIA Preložila Jana KantorováBáliková

Vydaj sa krížom-krážom ponad lesy a moria s majstrom myšia-
kom a jeho kamarátmi hudobníkmi. Zábavné básničky Dana Brow
na, očarujúce ilustrácie Susan Batoriovej a Divoká symfónia, ktorú 
nahral Záhrebský orchester a zložil samotný Brown, prinášajú neza
budnuteľný zážitok celej rodine. Na konci knihy je aj kódovaná sprá
va – koniec koncov je to dielo Dana Browna!

Edičný program vydavateľstva IKAR október 2020
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 prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.


