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podáva cez majstrovsky vyskladanú mozaiku príbehov, ktoré sa 
preplietajú v priestore aj v čase. 

„Táto dvojkniha vznikla inak než moje predchádzajúce romány. 
Chcel som zostaviť zbierku svojich starších aj nových mysterióz-
nych noviel. Pri práci som si všimol, že vytvárajú súvislé rozpráva-
nie. Podvedomie mi ho dávkovalo dvadsať rokov. Tento objav ma 
prekvapil, s údivom som odkryl najdesivejší príbeh, s akým som sa 
doteraz stretol.“ J K

Jozef Karika pripravil pre svojich čitateľov jedinečný záži-
tok, jeho 20. kniha Hlad/Smäd vychádza ako dvojkniha!

Hlad/Smäd dávkuje čitateľovi dvojitú porciu temnej imaginácie. 
Každá z kníh ponúka samostatný zážitok, no pri čítaní oboch 
nadobúda príbeh nové významové vrstvy.
Neprirodzene vysoký muž s kufrom, v ktorom sa ukrývajú tie naj-
horšie nočné mory, brutálny vrah v žltej vetrovke, strašidelná mas-
ka zo starej vrecoviny... Mrazivé rozprávanie zachytáva storočie 
prízračnej histórie vrchu Čebrať a blízkeho Ružomberka. Autor ho 

Jozef Karika

HLAD/SMÄD

DVOJITÁ PORCIA TEMNEJ 
IMAGINÁCIE JOZEFA KARIKU

VYCHÁDZA AKO DVOJKNIHA 
HLAD/SMÄD

HLAD/SMÄD

e-
kn

ih
a

e-
kn

ih
a

JE
SE

NN
Á 

KA
M

PA
Ň

JE
SE

NN
Á 

KA
M

PA
Ň

20. KNIHA
JOZEFA
KARIKU



4 EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2021

Cena: 15,90 €
Vychádza: 18. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-8024-3
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Poviedky

Jo Nesbø

OSTROV POTKANOV
a iné príbehy
Preložil Jozef Zelizňák

Vyvolení z vyššej spoločnosti čakajú 
na evakuáciu zo strechy mrakodrapu, 
kým masy obyčajných smrteľníkov 
v uliciach postpandemickej Ameriky 
zápasia o prežitie. Vedec skúmajúci 
večný život objavuje skartovanie pa-
mäti ako spôsob vyrovnania sa s mi-
nulosťou. Dvaja priatelia cestujú 
do Pamplony na býčie zápasy a zami-
lujú sa do jedného dievčaťa. Odcudzený syn zavíta na otcovu ha-
diu farmu v Afrike, aby vyriešil citlivú rodinnú záležitosť. A napo-
kon psychológ, ktorý si privyrába nájomnými vraždami. Majster 
trileru Jo Nesbø prichádza s druhou zbierkou poviedok plných 
napätia a emócií a tentoraz čitateľa pozýva do blízkej budúcnos-
ti. Päť napínavých príbehov prináša rozuzlenia, ktoré vyrážajú 
dych a spochybňujú pevné body v živote človeka.

PRÍBEHY, KTORÉ 
VYRAZIA DYCH
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Severské
krimi

Klas Ekman

SCHOPNÍ VŠETKÉHO
Preložila Jana Obertová

Anna aj Johan majú svoje rodiny a oba-
ja vedú spokojný, hoci pomerne stereo-
typný život. Časom sa obaja ocitnú 
v manželskej kríze, čo vyvrcholí v ich 
ľúbostnú aféru. Anninmu synovi však 
diagnostikujú autizmus, preto sa roz-
hodne pomer s Johanom ukončiť a veno-
vať sa výlučne rodine. Tento rázny krok 
spustí sled udalostí, ktoré obom milen-
com dramaticky strpčia život a navždy 
ho zmenia. Počas hádky spôsobia smrteľnú autonehodu a dvojica 
čelí osudovému rozhodnutiu. Ako ďaleko zájdu, aby zahladili stopy?

KLAS EKMAN (1975) je švédsky reportér, spisovateľ a novinár, ktorý napísal nie-
koľko úspešných biografií a pôsobil v najväčších švédskych periodikách ako Ex-
pressen, Aftonbladed a Café. V súčasnosti pracuje ako editor pre vydavateľský 
dom Volante a žije s dcérou v Štokholme.
Ekmanov triler Schopní všetkého bol v rámci odovzdávania cien Adlibris Awards 
nominovaný za najlepší debut roka 2020.

KDE SA TO VŠETKO 
SKONČÍ?
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Severské
krimi

Emelie Schepp

POMSTA
Preložila Jana Melichárková

Jana Berzeliusová, uznávaná a nekom-
promisná prokurátorka, ukrýva tajom-
stvo, ktoré nesmie byť nikdy odhalené. 
Vie o ňom len jediný muž – Danilo. Janu 
s ním spája minulosť, na ktorú sa usiluje 
zabudnúť a zlikvidovať všetky stopy. 
Smrť thajskej pašeráčky drog však opäť 
spojí ich cesty a privedie švédsku políciu 
na stopu hlboko zakoreneného obchodu 
s narkotikami. Na jeho čele stojí muž 
prezývaný Starec, ktorého pravá identita ostáva neznáma. Kto je ten-
to nepolapiteľný drogový vodca s diabolskou povesťou? Jana Berze-
liusová túži zistiť pravdu a nezastaví ju ani pátranie po Danilovi, ktorý 
sa neprestáva vyhrážať odhalením jej minulosti. Vie, že ho musí zabiť, 
kým stihne vyzradiť jej tajomstvo. Ak zlyhá, príde o všetko.
Krimitriler Pomsta je druhou časťou série o prokurátorke Jane Ber-
zeliusovej.

DÔLEŽITÉ JE 
NEZLYHAŤ
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Stephen King

ODPOR
Preložil Michal Jedinák

Prvé slovenské vydanie kultovej knihy 
Stephena Kinga z roku 1978 v preklade 
Michala Jedináka.
Na začiatku dochádza k zlyhaniu ľud-
ského faktora, na konci zem posievajú 
mŕtvoly. Nedostatky v zabezpečení la-
boratória na vývoj biologických zbraní 
spôsobia únik smrtiaceho vírusu su-
perchrípky. Nezastaviteľná choroba 
v priebehu niekoľkých týždňov vyhladí 
viac ako deväťdesiatdeväť percent sve-
tovej populácie, zvyšky sa brodia v tros-
kách civilizácie. Tí, čo prežili, sa vydajú 
na cestu – tajuplné sny ich priťahujú 
do Las Vegas, kde sa usídlil muž s mnohými menami a podobami, 
alebo k domčeku, ktorý obýva staručká Matka Abagail. Tej Boh do-
žičil dlhý život, aby mu pomohla naplniť Plán. Svet sa ešte len spa-
mätáva z katastrofy a komunita na strane svetla sa už musí posta-
viť na odpor temnote. Zvíťazí temný muž, ktorý ovláda mágiu, 
alebo stoosemročná starena?

PRVÉ SLOVENSKÉ VYDANIE 
KULTOVEJ KNIHY Z ROKU 1978
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Krimi

Peter Šloser

POLICAJNÁ 
CHOBOTNICA

Tretia kniha bývalého policajného plu-
kovníka Petra Šlosera nás zavedie 
do roku 2017, keď sa odohrá vražda 
bosa jednej z najsilnejších bratislav-
ských zločineckých skupín. Zároveň au-
tor poodhalí ďalšie tajomstvá zo zákuli-
sia policajnej práce. Čestní policajti 
pod vedením Jula Tvrdého budú opäť 
postavení pred náročnú úlohu. Nie je 
ňou iba dokázanie viny kriminálnikom, 
ale najmä neúprosný boj s policajnou 
chobotnicou. Jej úlohou je kryť politikov 
aj zločincov. Kam až siahajú jej chápad-
lá? Dokáže pokrivený štátny aparát zni-
čiť život poctivého človeka a vhrnúť ho do väzenia?
Šloser ako jeden zo štyroch policajtov, ktorí stáli pri vzniku NAKA 
(Národná kriminálna agentúra), pozná odpovede na tieto otázky, 
pretože so situáciami, aké opisuje, sa reálne stretal. Vďaka jeho 
knihe máme jedinečnú šancu stať sa účastníkmi príbehu z bezpe-
čia svojho domova.

KAM AŽ SIAHAJÚ CHÁPADLÁ
POLICAJNEJ CHOBOTNICE?
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Rumaan Alam

KONIEC VŠETKÉHO
Preložila Jana Seichertová

Amanda a Clay vyrážajú so svojimi deť-
mi Rose a Archiem na zaslúženú dovo-
lenku mimo rušného New Yorku. 
Na niekoľko dní sa ich rajom na zemi 
stáva luxusný rodinný dom v lese, kde si 
môžu užívať pokojné chvíle. Jedného ve-
čera však bezstarostný odpočinok na-
ruší klopanie na dvere. Ruth a George, 
majitelia domu, prinášajú znepokojujú-
ce správy. Mesto zasiahol výpadok 
prúdu, telefónne linky sú hluché a bez 
internetu a televízie sa nedá zistiť, čo sa 
vlastne deje. Situácia sa začína zhoršo-
vať. Už to nie sú len tajomné zvuky a po-
divné správanie zvierat. Mladý Archie ochorie, vypadajú mu zuby, 
no dobre na tom nie sú ani ostatní. Ako nájsť pomoc vo svete, z kto-
rého sa vytratili všetky istoty?

RUMAAN ALAM (1977) je americký autor bangladéšskeho pôvodu. Študoval 
tvorivé písanie na univerzite Oberlin College v štáte Ohio a je autorom romá-
nov That Kind of Mother a Rich and Pretty. Kritikmi uznávaný román Koniec 
všetkého získal v roku 2020 nomináciu v prestížnej literárnej súťaži National 
Book Award. Rumaan Alam žije s rodinou v New Yorku.

KEĎ SA VYSNÍVANÁ DOVOLENKA
ZMENÍ NA HRÔZU A TEROR
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Spoločenský 
román

Ruth Druart

KÝM PARÍŽ SPAL
Preložila Miriam Ghaniová

Paríž 1944. Mladá židovská žena nastu-
puje do vlaku smerujúceho do Osvienči-
mu s drobným uzlíkom v náručí. Vo chví-
li zúfalstva vtisne to najvzácnejšie, čo 
má, do rúk cudzieho človeka. V tej chvíli 
netuší, že svoj krok len tak nezvráti.
Santa Cruz 1953. Jean-Luc sa snaží za-
budnúť na dávne udalosti. Jazva na tvá-
ri je len malá cena za hrôzy, ktoré prežil 
počas nacistickej okupácie Francúzska. 
Navždy mu bude pripomínať osudný deň na parížskej stanici, keď sa 
všetko zmenilo. Teraz má nový život v Kalifornii a rodinu. Nečakal 
však, že mu raz minulosť znova zaklope na dvere.
Román Kým Paríž spal je príbeh o odhodlaní a odvahe, keď sa člo-
veku zdá, že všetko stratil. No predovšetkým je to príbeh o tom, čo 
znamená ľúbiť.

RUTH DRUART vyrastala na ostrove Isle of Wight a ako osemnásťročná odišla 
študovať psychológiu. V roku 1993 sa presťahovala do Paríža, ktorý ju inšpiro-
val k napísaniu románu Kým Paríž spal. Tam si dokončila vzdelanie a vychovala 
so svojím francúzskym manželom troch synov. Nedávno prestala učiť a naplno 
sa venuje písaniu.

PRÍBEH O VIERE 
A VZDORE
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Spoločenský 
román

Matt Haig

POLNOČNÁ KNIŽNICA
Preložila Jana Melcerová

Nora má tridsaťpäť a život plný pre-
márnených príležitostí. Cíti, že všetkých 
sklamala. Otca, pretože sa nestala 
úspešnou plavkyňou; brata Joea, keď 
sa rozhodla opustiť čoraz populárnej-
šiu hudobnú skupinu, a tiež snúben-
ca, s ktorým sa rozišla dva dni pred 
sobášom. V depresii, pohltená ľútosťou 
a pocitmi viny sa rozhodne spáchať sa-
movraždu. Ocitá sa však v akomsi me-
dzisvete zvanom Polnočná knižnica. 
Knihy tu nie sú obyčajné – každá pred-
stavuje inú verziu Norinho života, ak by 
sa kedysi rozhodla inak. Dostáva mož-
nosť prežiť jednotlivé príbehy a napraviť minulé chyby. No pátranie 
po dokonalej alternatíve má vždy nejaké „ale“ a Nore sa nedarí zís-
kať všetko, čo by chcela. Čas sa kráti a než sa knižnica medzi živo-
tom a smrťou nadobro rozpadne, musí si vybrať. Rezignuje alebo sa 
vráti do pôvodného života a pokúsi sa chyby napraviť?

MATT HAIG sa narodil v anglickom Sheffielde v roku 1975. Píše knihy pre deti aj 
pre dospelých, v ktorých sa často prelína realita s fantáziou a nečakanými de-
jovými zvratmi. Jeho najúspešnejšie knihy boli preložené do dvadsiatich ôsmich 
jazykov a získali viaceré ocenenia. Niektoré z jeho diel vychádzajú z vlastných 
skúseností s depresiou, ktorou trpel v mladosti. Na všetky Haigove knihy pre do-
spelých boli predané predkupné práva filmovým spoločnostiam.

ČO BY STE SPRAVILI, KEBY STE 
MOHLI NAPRAVIŤ SVOJE CHYBY?
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Román 
pre ženy

Román 
pre ženy

Kelly Rimmerová

MATKINA SPOVEĎ
Preložila Lucia Lukáčová

Predstavte si, že si váš manžel vezme 
život. Poviete pravdu celému svetu a zni-
číte aj to posledné, čo vám z rodiny zo-
stalo? Alebo ju utajíte a dovolíte, aby 
vás toto tajomstvo rozožralo zvnútra? 
Voľba je ťažká a obe strany majú svoje 
pre aj proti.
Olivia a David tvoria dokonalý pár. Celý 
život majú pred sebou a keď sa im na-
rodí nádherná dcérka Zoe, zdá sa, že 
im k šťastiu už nič nechýba. David však 
náhle zomrie a jeho smrť vnesie do Oli-
viinho života zmätok. Ukáže sa, že ich 
manželstvo nebolo také šťastné, ako 
pôsobilo navonok. Nájde Olivia odvahu po prvýkrát slobodne pre-
hovoriť o manželových tienistých stránkach? A čo na to jej svokra 
Ivy, ktorá je odhodlaná ochrániť synovo dobré meno za každú cenu? 
Spravodlivosť káže, aby bol zločin potrestaný, no veci sa komplikujú, 
keď je v hre dobré meno rodiny.

Adriana Macháčová

SLEPÝ DÁŽĎ

„Môj život je ako slepý dážď. Šľahá, ale 
slnko svieti,“ týmito slovami začína Ka-
tarína svoj príbeh. Pred devätnástimi 
rokmi sa rozhodla pre závažný krok – 
tesne pred maturitou odišla zo školy 
a o niekoľko mesiacov sa stala mat-
kou. Viktor otcovstvo poprel, a tak vy-
chovávala dcéru sama. Čas ubehol 
ako voda. Katarína všetku pozornosť 
venovala iba dcére. Jedného dňa však 
Linda zahynie pri tragickej nehode. 
Osamelá Katarína nevie, ako má žiť 
ďalej. Ťažia ju výčitky – hoci ani po ro-
koch neprestala Viktora milovať, dcére 
nikdy neprezradila, kto bol jej otec. Na-
praviť chybu je už neskoro. Uzavrie sa pred okolím a chodieva iba 
na miesto, kde Linda naposledy vydýchla. A práve tam ju osloví 
neznámy muž. Rany sa konečne hoja. Na oblohu vyšla dúha – 
most od zla k dobrému... Katarína je zmätená; konečne uverila 
v lásku a zrazu sa vynárajú temné tajomstvá a podozrenia. Po-
darí sa jej vykĺznuť zo siete poloprávd a klamu a uverí, že Milan 
je ten pravý?

STOJÍ PRAVDA ZA ZNIČENIE
DOBRÉHO MENA CELEJ RODINY?

NOVÝ ROMÁN OD OBĽÚBENEJ 
SLOVENSKEJ SPISOVATEĽKY
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Román 
pre ženy

Jamie Beck

SPOMIENKY NA TEBA
Preložila Terézia Štubniaková

Steffi Lockwoodová sa vracia po brutál-
nom útoku do rodiska, prímorského mes-
tečka v Connecticute. Chce si vybu-
dovať život od základov, tak ako to 
najlepšie vie – holými rukami. S dlhoroč-
nou kamarátkou si založí firmu na pre-
rábanie interiérov, lenže dostane ju 
do viacerých nepríjemných situácií. To 
by nebolo až také zlé, keby si Steffi nena-
jala mama bývalého priateľa a neprinú-
tila ju tak čeliť rozhodnutiam z mlados-
ti.
Verejného obhajcu Ryana Quinna ne-
prekvapilo, keď ho nechala manželka, 
no fakt, že opustila aj ich dcéru, ho hlboko zasiahol. V neistej finan-
čnej situácii sa teraz už slobodný otec vracia na miesto, kde vyrastal. 
Posledná osoba, ktorú by čakal pri prestavbe ich rodinného domu, je 
Steffi Lockwoodová, prvá láska, ktorá mu pred rokmi zlomila srdce.
Hoci sa Ryan a Steffi rokmi zmenili, opätovné stretnutie v nich pre-
budí staré city. Postupne však začne vychádzať na povrch Steffino 
tajomstvo. Spojí ich, alebo navždy rozdelí?

DOJEMNÝ PRÍBEH O DÁVNEJ 
LÁSKE S MNOHÝMI PREKÁŽKAMI
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Erotická 
romanca

Vi Keelandová

RIVALI
Preložila Petra Malúchová

Spor medzi Westonom a mnou sa za-
čal desaťročia predtým, ako som sa na-
rodila. Naši starí otcovia boli najlepší 
priatelia a obchodní partneri. Až do 
osudného dňa. Tesne pred sobášom 
dala môjmu starému otcovi jeho snú-
benica košom, pretože milovala Westo-
novho starého otca. Napokon ju nezís-
kal ani jeden a ich cesty sa rozišli. 
Obaja sa oženili s inými ženami a stali 
sa z nich najväčší obchodní rivali v deji-
nách. Naši otcovia v rodinnej tradícii 
pokračovali. A potom aj my s Westo-
nom. Na Westonovi Lockwoodovi ma 
škrelo všetko. Bol vysoký, namyslený, prehnane múdry a až nespra-
vodlivo atraktívny. Správali sme sa k sebe ako pes a mačka. Naše 
rodiny sa predsa nenávideli odjakživa. Bol tu však jeden menší pro-
blém. Zakaždým, keď sme sa s Westonom pohádali, ocitli sme sa 
v posteli.

NEVRAŽIVOSŤ EŠTE NIKDY 
NEBOLA TAKÁ VZRUŠUJÚCA
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Historický 
román

Alyssa Palombo

SPOVEDE BORGIOVCOV
Preložila Miriam Ghaniová

Počas sparného leta roku 1492 sa Rod-
rigo Borgia stáva rímskym pápežom. 
Jeho najstarší syn Cesare ho nasleduje 
do cirkvi ako nový arcibiskup z Valencie. 
Úloha duchovného ho rozčuľuje a navy-
še ho zožiera závisť, lebo jeho pochabý 
mladší brat dostal dôležité miesto v ar-
máde, po ktorom on tak prahol.
Maddalena Morettiová prichádza 
do Ríma z vidieka, kde na vlastné oči 
videla, akú skazu vedia v životoch obyčajných ľudí spôsobiť vrtochy 
mocných mužov. Maddalena sa zamestná ako slúžka vo Vatikán-
skom paláci, no chtiac-nechtiac ju uchvátia vyberané spôsoby prí-
ťažlivého Cesara Borgiu. Túžba po ňom postupne oslabuje jej vieru 
aj presvedčenie.
Počas vojny, keď meniace sa spojenectvá podrobujú pápežovu au-
toritu ťažkej skúške, sa životy Maddaleny a Cesara nevysvetliteľne 
prepletú. Maddalena sa dozvedá nebezpečné tajomstvá Borgiov-
cov a musí dobre zvážiť, či sa stane pešiakom v mocenských hrách 
milovaného muža. A zatiaľ čo závisť a zrada rozvracajú borgiovskú 
rodinu zvnútra, Cesare ďalej uspokojuje svoje prehnané ambície.
Podmanivý román Spovede Borgiovcov je príbeh o vášni, politike 
a temných stránkach triedneho usporiadania, postavený na vzo-
stupe a páde jednej z najmocnejších talianskych rodín.

VÁŠEŇ, INTRIGY, 
TAJOMSTVÁ
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Historická 
romanca

Valerie Bowmanová

LOKAJ A JA
Preložila Miriam Ghaniová

Nájsť si manželku, ktorá by nebažila len 
po titule a peniazoch, sa grófovi Ken-
dallovi zdá nemožné. S priateľmi preto 
vymyslia trochu nebezpečnú hru. Čo ak 
ani jedna z dám nebude poznať jeho 
pravý pôvod? Stačí predstierať, že je slu-
hom v letnom sídle svojho priateľa, 
a uistiť sa, že na zozname pozvaných 
hostí nebude chýbať dostatok vydaja-
chtivých slečien.
Frances Whartonová sa viac ako o man-
želstvo zaujíma o práva obyčajných ľu-
dí. Matkinu snahu nanútiť jej vhodného 
manžela sa rozhodne bojkotovať tým, 
že sa správa ako skutočná fúria. Sama sebou môže byť len v prítom-
nosti vnímavého a charizmatického lokaja Lucasa, ktorého stretáva 
na každom kroku. Príťažlivosť a vášeň medzi nimi sa nedajú poprieť, 
ale čo sa stane, keď Frances odhalí Lucasovu skutočnú totožnosť? 
Dokáže aj naďalej milovať muža, ktorý je stelesnením všetkého, čím 
opovrhuje?

PRAVÁ LÁSKA NEPOTREBUJE
ŠĽACHTICKÝ TITUL
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Dejiny Autobiografia

Hugh Trevor-Roper

POSLEDNÉ DNI HITLERA
Preložil Róbert Hrebíček

V septembri 1945 bol osud Adolfa Hit-
lera absolútnou záhadou, na štyri me-
siace akoby zmizol zo zemského povr-
chu. Vyriešením tejto záhady poverili 
dôstojníka britskej spravodajskej služ-
by Hugha Trevora-Ropera, ktorý bol 
v civilnom živote historikom. Vďaka ge-
niálnej detektívnej práci potvrdil, že 
führer v Berlíne spáchal samovraždu, 
a napísal o tom jednu z najfascinujú-
cejších dejepisných kníh. Držíte v rukách 
výnimočný príbeh o Hitlerových posled-
ných dňoch v berlínskom bunkri a o trp-
kom konci jeho sna o najmocnejšej ríši 
sveta. Prvé vydanie knihy o finále jednej z najhroznejších kapitol de-
jín sa na pultoch kníhkupectiev objavilo v roku 1947. Mrazivé auten-
tické svedectvo, ktoré obsahuje, však zostáva varovaním aj pre člo-
veka dneška.

HUGH TREVOR-ROPER (1914 - 2003) pochádzal z Glantonu v anglickom gróf-
stve Northumberland. Ako vyštudovaný historik sa venoval novším britským 
dejinám a problematike nacizmu. Vo svojich knihách sa zameriaval najmä 
na náboženské otázky, reformáciu a spoločenské zmeny. Preslávilo ho dielo Po-
sledné dni Hitlera (1947), ktoré napísal na základe skúmania dobových doku-
mentov a množstva rozhovorov s priamymi svedkami udalostí z konca druhej 
svetovej vojny.

Heather Morrisová

PRÍBEHY NÁDEJE
Preložila Zdenka Buntová

Heather Morrisovú, autorku medziná-
rodných bestsellerov, dlhé roky pútajú 
príbehy o prežití, nezlomnosti a nádeji. 
V roku 2003, keď pracovala vo verejnej 
nemocnici v austrálskom Melbourne, sa 
zoznámila so starším pánom, rodákom 
zo Slovenska. Muž sa jej vtedy zdôveril so 
svojím životným príbehom so slovami: 
„Možno by stálo za to vyrozprávať ho.“
Deň, keď Heather stretla Laleho Sokolo-
va, zmenil život obom. Stali sa z nich 
dôverní priatelia a Lale sa vďaka ich 
rozhovorom o holokauste vydal na ces-
tu sebapoznania. Heather opísala jeho 
životný osud v románe Tetovač z Auschwitzu a ten sa onedlho stal 
jednou z najpredávanejších kníh dvadsiateho prvého storočia.
Príbehy nádeje sú inšpiratívnou autobiografiou plnou autorkiných 
spomienok na Laleho, ale aj na ďalších ľudí, ktorých neľahké osudy 
môžu byť obohacujúce pre mnohých z nás. Sú o umení počúvať, 
o budovaní dôvery a schopnosti vcítiť sa do cudzích životov.

KONIEC SNA 
O NEPREMOŽITEĽNEJ RÍŠI

PRÍBEHY O UMENÍ POČÚVAŤ 
A VCÍTIŤ SA DO ŽIVOTA INÝCH
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Psychológia

Andrea Heretiková
Marsalová, Anton Heretik

NARCIZMUS
Zdravý a patologický

Je narcizmus fenoménom modernej do-
by alebo sprevádza človeka počas celej 
histórie? Sú narcistickí len politici a celeb-
rity alebo sa to týka každého z nás? 
Môže byť narcizmus zdravý alebo je 
vždy prejavom patológie? Odpovede 
na tieto i ďalšie otázky, a aj možnosť 
zmerať si vlastný narcizmus, prináša 
kniha manželov – psychiatričky Andrey 
Heretikovej Marsalovej a psychológa 
Antona Heretika. Narcizmom sa zaobe-
rajú nielen teoreticky, ale ilustrujú ho aj 
na práci s klientmi zo svojej psychotera-
peutickej praxe.

MÔŽE BYŤ NARCIZMUS
ZDRAVÝ? A TÝKA SA AJ VÁS?
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Biografia

Jozef Banáš

SOM BAŤA, 
DOKÁŽEM TO!

Po motivačnom románe Prebi-
jem sa! Štefánik prináša Jozef 
Banáš príbeh najúspešnejšieho 
česko-slovenského a jedného 
z najúspešnejších svetových 
podnikateľov – Tomáša Baťu 
zakladateľa. Keď mu na základ-
nej škole učiteľ ponúkol namies-
to nedostatočnej dostatočnú, 
ak zreálni slohovú prácu s té-
mou Môj sen, Tomáš odmietol: 
„Vy si nechajte svoju dostatoč-
nú a ja si nechám svoj sen.“
Vyjadril ho jedinou vetou:
„Raz budem obúvať celý svet.“ O štyridsať rokov ten svet už obúval.
Ako to dokázal? Ako začal, vytrval a zvíťazil? Hlbokou vierou vo svoj 
cieľ, v seba samého, vo svoju vôľu a odvahu. Slovo bolo preňho pre-
dohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, 
namiesto rečí šiel osobným príkladom. Desatoro bolo preňho zá-
kladným životným a podnikateľským princípom.
Podnikateľ Martin Cirbus o románe hovorí: „S touto knihou nemô-
žete byť neúspešný. Prečítal som veľa motivačných románov, ale 
tento je najlepší. Prečo? Lebo u Banáša rovnako ako u Baťu platí: 
Pre nás je dobré len to najlepšie!“
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INŠPIRUJTE SA JEDNÝM Z NAJ
ÚSPEŠNEJŠÍCH PODNIKATEĽOV
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PoviedkyMotivačná 
literatúra

Peter PPPíter 
Popluhár

AKO [NE]PREŽIŤ 
MLADOSŤ
Ako [ne]prežiť mladosť je 
súbor poviedok inšpirova-
ných neobyčajnými príbeh-
mi autorovej šialenej partie 
kamarátov. Ponúka prierez 
ich tragikomickými zážitka-
mi od základnej a strednej 
školy až po poburujúce 
zverstvá univerzitných čias. 
To, čo sa začína ako nevin-
ná školská výmena zbera-
teľských kariet, sa postup-
ne zvrháva na búrlivé 
alkoholické excesy a končí sa absolútnym drogovým delíriom. Príbehy 
sú charakteristické autorovým neodmysliteľným humorom, jemnou 
nekorektnosťou a často prekvapivým rozuzlením.

PETER POPLUHÁR je slovensko-maďarský internetový zabávač (v podstate You-
Tuber, ale to pred dospelými nerád priznáva) a podľa niektorých i národný draho-
kam. Vyštudoval financie na Masarykovej Univerzite v Brne, čo mu bolo úplne 
naprd, lebo hneď po štátniciach sa začal naplno venovať tvorbe komediálnych 
videí. Jeho projekty, v ktorých si často neberie servítku pred ústa, dosiahli od roku 
2007 vyše sto miliónov pozretí a získali si státisíce fanúšikov nielen na Slovensku, 

ale aj v zahraničí. Za súbor cestovateľských poviedok Kde 
všade som (ne)zomrel získal v roku 2018 titul Knižný debu-
tant roka a ocenenie Zlatá kniha. Zbierka sa stala mládež-
níckou knihou roka.

Milan Bardún

Milan Bez Mapy
INFLUENCER

Milan Bez Mapy je známy 
slovenský cestovateľ 
a bloger. Našiel odvahu 
a opustil korporátny svet, 
aby sa mohol živiť tým, čo 
ho baví. Táto kniha však 
nie je cestopisom ani re-
klamou na blogovanie. 
Je to pohľad za insta-
gramové a facebookové 
statusy, ponor do myšlien-
kového sveta Milana 
Bardúna, človeka za znač-
kou. Píše o tom, aké ná-
ročné je udržať fyzické aj mentálne hranice medzi virtuálnou osob-
nosťou a osobou z mäsa a kostí. Život influencera je žiarivý a plný 
exotiky, ale občas aj nudný a stereotypný. Rovnako ako iné. A rov-
nako ako iní aj on sa v ňom niekedy pohybuje s istotou, inokedy 
tápe a hľadá. A o tom všetkom otvorene píše.
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ZBIERKA PRÍBEHOV JEDNEJ 
ŠIALENEJ PARTIE KAMARÁTOV

SPOZNAJTE SKUTOČNÝ SVET 
ÚSPEŠNÉHO INFLUENCERA
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Umenie 
a kultúra

Umenie 
a kultúra

Predslov
Andrew 
Graham-Dixon

UMELCI
Život a dielo
Preložili Peter Draškaba 
a Ema Draškabová

„Každý dobrý maliar 
maľuje to, čím je.“

J P

Kniha Umelci, život a dielo je úchvatnou oslavou viac než osemde-
siatich umelcov od ranej renesancie až po súčasnosť. Mapuje fas-
cinujúce životné príbehy, lásky a tvorivé úsilie maliarov, ktorých 
diela obdivujeme už celé storočia. Majstrovské ťahy štetcom pribli-
žujú reprodukcie umeleckých diel a historické súvislosti objasňujú 
prehľadné časové osi tvorby jednotlivých autorov.

Predslov
Dan Cruickshank

DIVY SVETA
Preložil Juraj Žáry

„Aká to radosť, 
neprestajne čosi 
budovať! Architektúra 
je najvznešenejšie 
umenie.“

H W 
L

Pri čítaní tejto publikácie sa vydáte na cestu po celej zemeguli, no 
nielen svetom dnešným, ale aj tým minulým, lebo korene mnohých 
opisovaných divov siahajú do dávnych čias. Ide o putovanie, 
na aké sa len ťažko dá podujať v skutočnosti, keďže svet nadobúda 
čoraz nepriateľskejšiu a pominuteľnejšiu podobu a mnohé lokality 
sú prakticky nedostupné. To dáva knihe ďalší nezanedbateľný roz-
mer. Nielenže prenikavo a podrobne stavia na obdiv pamiatky, 
ktoré dnes sotva možno navštíviť, ale dokumentuje aj také, ktorých 
už viac niet. V tom zmysle výrazne prispieva k zachovaniu pamäti.

ŽIVOT A DIELO VELIKÁNOV
VÝTVARNÉHO UMENIA

JEDINEČNÁ ENCYKLOPÉDIA 
SÔCH, PAMÄTNÍKOV A CHRÁMOV
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Umenie 
a kultúra

DIZAJN
kompletný 
obrazový 
sprievodca
Preložila 
Katarína Kasalová

Úspešná edícia Základ-
ný kameň rodinnej kniž-
nice prináša nového 
obrazového sprievodcu 
Dizajn, ktorý v slovenči-
ne vychádza po prvý-
krát. Po encyklopédiách 
Umenie a Móda tak 
dopĺňa prázdne miesto 
medzi spoločenskoved-
nými publikáciami.
Vplyv zásadných hnutí v dizajne, nástup nových technológií a pred-
stavivosť originálnych tvorcov prispeli k vytvoreniu ohromujúcej 
rozmanitosti foriem a funkcií všetkého, čo nás obklopuje. Táto 
prehľadná publikácia prináša to najlepšie z tvorby najslávnejších 
autorov – aj v podobe časových osí, ktoré sledujú vývoj výrobkov. 
Zrozumiteľne predstavuje dejiny dizajnu a môže byť zdrojom inšpi-
rácie nielen pre profesionálnych dizajnérov, ale pre každého, kto 
vie, že aj funkčné veci môžu byť krásne.

DIZAJN JE VIDITEĽNÝM 
PREJAVOM UVAŽOVANIA
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Veda 
a technika

Andrew Rader

ZA HRANICAMI 
ZNÁMEHO
Preložil Patrick Frank

Ľudstvo má prvý raz v dejinách pro-
striedky, ktorými sa môže samo zničiť. 
Okrem vývoja takýchto zbraní však do-
kázalo opustiť rodnú planétu a vyraziť 
do nekonečného vesmíru. Po miliónoch 
rokov evolúcie sme dospeli do bodu, 
keď môžeme osídľovať iné svety a roz-
behnúť proces, na ktorého konci by sme 
mali žiť nielen na jednej, ale hneď na via-
cerých planétach. Ako sa nám to poda-
rilo? Čo pre nás skrýva budúcnosť?
Andrew Rader v knihe Za hranicami zná-
meho rozoberá hlavné obdobia objavov. 
Začína antikou, keď boli objavy doménou Feničanov, Peržanov a Gré-
kov, pokračuje európskym vekom, ktorý viedol ku kolonizácii takmer 
všetkých kontinentov, ďalej vekom vedeckého bádania, keď sa vyvíja-
li nové nástroje na mapovanie a prenikanie do neznáma, až k nášmu 
veku letov do vesmíru. Ten teraz logicky ústi do plánov na osídľovanie 
ďalších planét a v konečnom dôsledku aj k letom ku hviezdam.
Andrew Rader, manažér vesmírnych misií SpaceX, stojí nenápadne, 
no pevne na špici vesmírneho prieskumu. Ako nadaný historik s ohrom-
nými znalosťami nám zasa ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa 
s ľudským prenikaním do neznáma nielen v geografickom, ale aj vo 
vedeckom zmysle. S nákazlivým zanietením nám ukazuje, aké fantas-
ticky ľudské je vyjsť z jaskyne a vyraziť k vzdialeným obzorom.

ČO VŠETKO ĽUDSTVO DOKÁŽE? 
MÁME NEJAKÉ HRANICE?

e-
kn

ih
a

JE
SE

NN
Á 

KA
M

PA
Ň

JE
SE

NN
Á 

KA
M

PA
Ň



2928 EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2021EDIČNÝ PROGRAM OKTÓBER 2021

Cena: 139,00 €
Vychádza: 18. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-8048-9
Formát: 240 × 322 mm,
856 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 29,90 €
Vychádza: 28. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7921-6
Formát: 175 × 240mm,
312 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

NáboženstvoPoézia

BIBLIA
MAJSTER PAVOL 
Z LEVOČE
Starý a Nový zákon

Nové slovenské vydanie Bib-
lie s unikátnymi fotografiami 
vzácnej slovenskej kultúrnej 
pamiatky!

Biblia, kniha kníh, najčastej-
šie vydávaná publikácia 
na svete, teraz vychádza v je-
dinečnej úprave. Jej súčasťou 
sú unikátne fotografie výni-
močného umeleckého diela, 
ktoré sa nachádza na Sloven-
sku, v Bazilike sv. Jakuba v Le-
voči. Ide o najvyšší neskoro-
gotický krídlový oltár na svete a jeho autorom je rezbár Majster 
Pavol z Levoče.
Oltár nafotil svetoznámy český fotograf Jan William Drnek. Použi-
tím špeciálnej techniky a najnovších technológií vyhotovil unikátne 
snímky, pri ktorých má divák pocit, že sa nepozerá na fotografiu, 
ale na skutočný trojrozmerný objekt. Na záberoch vidieť aj tie naj-
menšie detaily sôch. Rovnako brilantné sú farby, ktorými je ozdo-
bený oltár, najmä zlatá, ktorá je autentická a prirodzená. Najväč-
šia fotografia celého oltára sa skladá zo 144 záberov zložených 
do jediného veľkého panoramatického obrazu.

Milan Rúfus

STUDNIČKA

Milan Rúfus sa spomedzi auten-
tických slovenských básnikov vy-
níma aj svojou bohatou tvorbou 
pre deti. Pre ne a pre dospelých, 
čo kedysi boli deťmi, vydal 7 kníh 
s viac než 250 básňami. 
Aj tento tretí výber z Rúfusovho 
básnického diela, ktorý nadvä-
zuje na predchádzajúci Prameň 
a Studňu, zostavil Milan Richter. 
Kniha ponúka maličkým i veľkým 
čitateľom slovenské ľudové roz-
právky pretlmočené do veršov, 
mnoho obľúbených modlitbičiek 
s jasným mravným posolstvom, 
verše venované básnikovej dcére Zuzanke, spomienky na jeho detstvo 
a drobné príbehy z pohľadu dieťaťa. Je to ozajstná studnička so živou 
vodou, studnička, čo vždy napojí.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NOVÉ VYDANIE BIBLIE PRE 
TÝCH, KTORÍ MILUJÚ UMENIE

131 BÁSNÍ VO VÝBERE
MILANA RÚFUSA
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Motivačná 
literatúra

Safi Bahcall

ŠIALENÉ NÁPADY
Preložila Miriam Ghaniová

V tejto zábavnej a prekvapujúcej kni-
he nájdete návod na to, ako môžete 
použiť bláznivé, na prvý pohľad ne-
dôveryhodné nápady, aby ste sa do-
pracovali k veľkému úspechu v práci 
či v podnikaní. Autor, americký fyzik 
a vrcholový manažér, originálnym 
spôsobom spája svoje odborné a ma-
nažérske znalosti a skúsenosti aby 
ukázal, že kultúra tzv. „výstrelov do 
tmy“ sa dá vo firmách vedome pes-
tovať. Aby mohla koexistovať so za-
vedenými a odskúšanými postupmi 
a spôsobmi práce, je potrebné reali-
zovať určité personálne aj inštitucionálne zmeny. Svoju teóriu ilustru-
je mnohými príkladmi z dejín i z osobných skúseností. Napríklad po-
pisuje, že princíp radarov bol po prvý raz objavený už veľmi dávno, 
no nebol hneď využitý. Generáli ho zo začiatku považovali za hlú-
posť. Podobne odkrýva ďalšie zaujímavé príbehy inovácií v prostredí 
farmaceutických firiem, leteckého priemyslu, či výpočtovej techniky.

AKO PESTOVAŤ A ROZVÍJAŤ
ŠIALENÉ NÁPADY
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James Norbury

VEĽKÁ PANDA 
A MALÝ DRAK
Preložila Veronika Fülepová

Stretli sa na jar. Stratili sa 
vo víre hmly a teraz spávajú 
pod blikajúcimi hviezdami. 
Ráno sledujú hrejivý východ 
slnka a pochopia, že nový 
deň znamená nový začiatok 
a že ich čaká ďalšie úžasné 
dobrodružstvo...
Dvaja milí priatelia, veľká 
panda a malý drak, pre-
chádzajú všetkými ročnými 
obdobiami spolu. Na svojej 
ceste sa mnohokrát stratia, 
netušia, kde sa ocitli, no práve vďaka tomu objavujú krásu, na ktorú 
by na správnej ceste nikdy nenatrafili. Spolu skúmajú svoje myš-
lienky a pocity, ťažké, no aj tie šťastné chvíle, ktoré nás spájajú 
všetkých. V prírode sa učia, ako žiť pre daný moment, ako si v duši 
udržať mier aj počas neistých čias a ako nájsť silu prekonať prekáž-
ky života – spolu. 

Spisovateľ a umelec JAMES NORBURY začal ilustrovať dobrodružstvá veľkej 
pandy a malého draka inšpirované filozofiou budhizmu a spiritualitou, aby sa 
podelil o myšlienky, ktoré mu pomohli počas najťažších životných chvíľ. Dúfa, že 
pomôžu aj vám.

NOVÝ DEŇ ZNAMENÁ ĎALŠIE 
ÚŽASNÉ DOBRODRUŽSTVO...
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Harry Potter:
MAGICKÝ ROK
Ilustroval Jim Kay
Preložili Jana Petrikovičová
a Oľga Kralovičová

Príbehy o Harrym Potterovi s nádhernými ilustráciami Jima Kaya 
obohacujú knižnice celej generácie čitateľov. Mágiou prekypuje aj 
táto knižka plná momentov zo slávnej čarodejníckej série. Obracaj-
te jej stránky spolu so stránkami kalendára a dajte sa unášať maj-
strovstvom svetoznámeho ilustrátora.
V tejto darčekovej knižke nájdete citát či ukážku zo série o mladom 
čarodejníkovi na každý deň v roku. Prežite rok s Harrym a jeho pria-
teľmi, oslávte ich narodeniny a pripomeňte si momenty, ktoré ste 
s nimi prežívali pri čítaní čarodejníckej série,
ktorá si podmanila milióny čitateľov.

VYDAJTE SA NA MAGICKÚ CESTU
S ILUSTRÁCIAMI JIMA KAYA
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Fantasy

L. D. Lapinski

CESTOVNÁ AGENTÚRA
TAJNÉ SVETY (2)
Na konci sveta
Preložil Martin Štulrajter

Vitajte v cestovnej agentúre Tajné 
svety, odkiaľ vás každý kufor prepraví 
do iného sveta. Stačí doň vkročiť...
Flick sa stala držiteľkou členského od-
znaku Tajnosvetského spolku, takže 
keď príde naliehavé predvolanie zo sve-
ta zvaného Prielom, spolu so správcom 
Tajnosvetského spolku Jonathanom 
okamžite skočia do kufra, aby sa tam 
vypravili. Prielom je plochý vodný svet, 
plný nepredvídateľných morských ľudí, 
tajuplných vodných tvorov a obrovských 
lodí, na ktorých sa plavia hrôzostrašní piráti. A scvrkáva sa. Okraj 
oceána je čoraz bližšie. Obyvatelia Prielomu musia odísť – čo naj-
skôr. Ako sa však preplaviť loďou cez kufor alebo zachrániť Morskú 
kráľovnú veľkú ako vráskavec obrovský? Podarí sa Flick a Jonatha-
novi nájsť spôsob, skôr než vyprší čas?

L. D. LAPINSKI žije s rodinou na okraji Sherwoodskeho lesa, má veľa kníh 
a kocúra Hectora. Keď L. D. práve nepíše, venuje sa cosplayingu, popíja kolu 
s čerešňovou príchuťou alebo sa stará o svoju džungľu sukulentov. Cestovná 

agentúra Tajné svety je jej prvá séria pre deti.
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ZBAĽTE SI VECI, VYRÁŽAME ZA
MAGICKÝM DOBRODRUŽSTVOM!
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Fauna

OBJAVTE TAJOMNÝ SVET 
ŽIVOČÍCHOV NA SLOVENSKU
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Ivan Kňaze

AKO 
POROZUMIEŤ 
ZVIERATÁM

Milí čitatelia, poďme spo-
lu pozorovať krásu našej 
prírody a objavovať ta-
jomný svet živočíchov, 
ktorý je tak dobre ukrytý 
pred zrakom ľudí. Kráčaj-
me opatrne, s otvorenými 
očami a ušami a ticho 
pozorujme dianie okolo 
seba. Živý svet okolo 
nás je jedinečný, múdry 
a neuveriteľne rozmanitý. 
Na pomerne malom úze-
mí Slovenska môžeme spoznávať dokonalosť nášho ekosystému. 
V lesoch, nížinách či vodách žije takmer 80 druhov cicavcov, 340 
druhov vtákov a viac než 3500 druhov motýľov. Na zemi aj vo 
vzduchu môžeme pozorovať viac ako 6600 druhov chrobákov. Ve-
deli ste, že u nás žije približne 40 000 bezstavovcov?
Spolu so živočíchmi vytvárame obrovské spoločenstvo živých tvo-
rov tejto nádhernej a jedinečnej planéty. Výnimočnosť života si vy-
žaduje rešpektovanie prírodných zákonov, prirodzenú symbiózu 
a citlivú kontrolu nad rovnováhou v prírode. Bez poznania a poro-
zumenia živočíchov to nemôže fungovať. Ako si teda máme vy-
svetľovať prejavy ich správania sa?
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Preethadži a Krišnadži

ŠTYRI POSVÄTNÉ 
TAJOMSTVÁ ŽIVOTA
Preložil Štefan Kočiš

Spirituálni učitelia Preethadži a Kriš-
nadži sa celý svoj život usilujú o zme-
nu v ľudskom vedomí. Učia nás, ako 
sa môžeme zbaviť stavov úzkosti 
a vnútorného chaosu a žiť v „stave 
šťastia“. Vo svojej O & O Academy 
zmenili život miliónom ľudí a skú-
majú, ako možno vedome tvoriť bla-
hobyt, ako objaviť lásku v partner-
ských vzťahoch a ako nájsť pokoj vo 
vlastnom vnútri. Prinášajú jednodu-
ché, účinné meditácie, poučné prí-
behy a hlboké pravdy, ktoré vám 
zmenia vedomie a vďaka tomu sa vaše sny zmenia na skutočnosť. 
Ste iba štyri kroky k životu v šťastí, láske a blahobyte. Privedú vás 
k tomu Štyri posvätné tajomstvá života.

Toto sú ich štyri posvätné tajomstvá pre nás:
– Vnímajte život z pohľadu spirituality.
– Objavte svoju vnútornú pravdu.
– Spoznajte univerzálnu inteligenciu.
– Konajte podľa zákonov spirituality.

K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU OBČAS 
STAČIA LEN ŠTYRI KROKY
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Encyklopédia

AKO SI MÔŽETE TENKTORÝ SYR
NAJLEPŠIE VYCHUTNAŤ?
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Juliet Harbuttová

SYRY SVETA
Preložila Miriam Ghaniová

Najlepšia kniha pre mi-
lovníkov syra – obsahu-
je charakteristiky viac 
ako 750 rôznych syrov. 
Skvelý obrazový mate-
riál povzbudí všetky 
vaše chuťové bunky!
Dozviete sa, ktoré dru-
hy sú najchutnejšie, 
ktorá Feta je najlepšia 
alebo ktoré Manchego 
chutí najlahodnejšie. 
A ešte oveľa viac. Spo-
znáte rozmanitosť, kva-
litu a potešenie z rôznych druhov syrov z celého sveta. Ku každému 
zo 750 syrov poskytli ich výrobcovia podrobné informácie a profily. 
Predstavili svoje syry tak, ako ste ich doteraz nepoznali. Od popu-
lárnych a bežných, ako je napríklad gouda a čedar, cez klasické 
francúzske druhy až po neobvyklé ázijské a americké syry. Výroba 
syrov – to nie je remeslo, je to veda o spracovaní a rôznych metó-
dach výroby tvrdých, mäkkých či modrých syrov. K špecifickosti ka-
ždého syra prispieva ruka v ruke s majstrovstvom výrobcov aj kva-
lita prostredia, v ktorom žijú zvieratá produkujúce mlieko – kozy, 
ovce, kravy alebo byvoly.

Recepty

VIAC AKO 100 ŠTÝLOVÝCH
A CHUTNÝCH KÓŠER RECEPTOV
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Kim Kushnerová

MILUJEM 
KÓŠER JEDLÁ
Preložila Nina Vlhová

Nová kuchárska kniha 
od Kim Kushnerová priná-
ša viac ako 100 kóšer re-
ceptov na každú príležitosť.
Sú plné kulinárskych skúse-
ností, cenných rád a vášne, 
ktorú potrebujete pri prí-
prave chutného, výživného 
a vizuálne príťažlivého jed-
la pre vašu rodinu i pria-
teľov. Recepty sú štýlové, 
netradičné a svieže a pri-
tom vôbec nemusíte v ku-
chyni stráviť celý deň. Stačí si osvojiť stratégiu „zachovania poko-
ja“ a prijať zopár cenných rád, ktoré vám pomôžu zlepšiť systém 
nakupovania čerstvých potravín i organizáciu pri varení.
Vďaka zloženiu potravín, ich čerstvosti a ochuteniu sú recepty podľa 
Kim vhodné na raňajky s rodinou, rýchle a ľahké večere či zdravé 
a chutné obedy. Dozviete sa, ako pripraviť väčšie sviatočné hostiny, 
skvelé jedlo pre návštevu alebo aj vhodné jedlo na večierok s priateľ-
mi. A nielen to. Kim vám prezradí tajomstvo prípravy vlastných dre-
singov, marinád či zmesí, ktoré vaše jedlo posunú na vrchol skvelých 
a jedinečných chutí. Varenie sa pre vás stane radosťou i láskou 
a jedlo príjemným zážitkom.
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Svetová 
klasika

Virginia Woolfová

PANI DALLOWAYOVÁ
Preložil Michal Breznický

„Zrejme je to môj najpresvedčivejší ro-
mán… Podľa mňa som v ňom načrela 
do najskrytejších zákutí svojej mysle,“ 
poznačila si do denníka britská spiso-
vateľka Virginia Woolfová po dokonče-
ní rukopisu Pani Dallowayová. Kritici aj 
čitateľská obec sa zhodujú v tom, že 
kniha, ktorá prvý raz vyšla v roku 1925, 
je nielen autorkiným prvým majstrov-
ským dielom, ale aj jedným z najvý-
znamnejších počinov európskej literár-
nej moderny.
Hlavná hrdinka, bohatá Londýnčanka 
Clarissa Dallowayová, pripravuje ve-
čierok pre svojich priateľov. V jej podrobných reflexiách okolitého 
sveta a v spomienkach sa súčasnosť prelína s minulosťou. V krát-
kom rozpätí niekoľkých hodín sa pred nami rozvinie celý jej životný 
príbeh. Strhujúci, novátorský štýl písania postupne odkrýva vnútor-
ný život postáv, ktorých poprepájané osudy sú podobenstvom o tra-
gickom údele človeka v odcudzenom svete.

KLASIKA, KTORÁ BY NEMALA 
CHÝBAŤ V ŽIADNEJ KNIŽNICI

Zdravie

AUTORKA BESTSELLEROV 
TAO A MERIDIÁNY
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Zuna Vesan 
Kozánková

CVIČENIE 
AKO LIEK

Zuna Vesan Kozánko-
vá vo svojej najnovšej 
knihe Cvičenie ako 
liek, rovnako ako vo 
svojich predchádzajú-
cich dvoch dielach 
TAO – Cesta ku zdra-
viu a MERIDIÁNY – 
Dráhy života, potvr-
dzuje svoju povesť 
veľkej propagátorky 
taoizmu a čínskej me-
dicíny, a tiež dlhoroč-
nej a skúsenej praktičky v oblasti čchi-kungu a pohybovej pedagogi-
ky. Okrem mimoriadneho odborného vzdelania v čínskej medicíne, 
ale rovnako aj v mnohých oblastiach západnej medicíny, disponuje 
výnimočnou schopnosťou pútavo a jasne písať a vysvetľovať. Doká-
že tak laikom teoreticky i prakticky sprístupniť túto nesmierne bo-
hatú problematiku. Kniha je písaná ľahkým štýlom, ale pritom od-
borne a zrozumiteľne, takže sa číta jedným dychom. Verím, že 
čitateľov nadchne a vzbudí v nich záujem o ďalšie štúdium čchi-kun-
gu a inšpiruje ich k pravidelnej práci s energiou čchi a jej kultivova-
ním. Je to síce dlhá cesta, ale odmena v podobe pevného zdravia 
isto stojí za to.

MUDr. Jozef Šmírala – akupunkturista a rehabilitačný lekár
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Young
adult

Young
adult

Katy Birchall

SEXUÁLNA VÝCHOVA
Road trip
Preložila Michaela Rosová

Brat stredoškoláčky Maeve žije tak tro-
chu na hrane. Keď ho zatknú, sestra je 
jediná, koho môže požiadať o pomoc. 
Maeve zoženie auto a odhodlane sa vy-
dáva na cestu. Našťastie, s Otisom, tí-
nedžerským sexuálnym guruom, s ver-
nou kamarátkou Aimee a s Otisovým 
slobodomyseľným priateľom Ericom ne-
bude na náročnú misiu sama. Ani keby 
chcela...
Brat Sean sa zaplietol so skupinou bo-
hatých, zábavychtivých deciek, ktoré ho 
obvinili zo zločinu. Dôkazy proti nemu 
vyzerajú dosť presvedčivo. Podarí sa Maeve a jej priateľom rozmotať 
vzťahy v nóbl partii, odhaliť ich skryté obavy, tajné lásky a nejasné 
motívy konania, aby vypátrali pravdu?

Pôvodný román podľa fenomenálneho seriálu od Laurie Nunnovej 
z dielne spoločnosti Netflix.

Predhovor od autorky seriálu
Laurie Nunnovej

SEXUÁLNA VÝCHOVA
Sprievodca životom
Preložila Mariana Hyžná

RADY O SEXE ZADARMO
• Máš pochybnosti o svojom tele?
• Nevieš sa zorientovať vo svojich 

pocitoch?
• Trápi ťa, či je tá vec normálna?

Takéto otázky si kladie väčšina dospie-
vajúcich. Otis, Maeve a ich priatelia 
vedeli, že potrebujú poznať KAŽDÝ 
aspekt modernej lásky. Výsledkom je 
tento priamy, detailný a poučný sprie-
vodca životom. Jasne a zrozumiteľne 
odpovedá na všetky otázky, ktoré sa bojíš položiť, od pochopenia 
ľudskej anatómie a dobrého pocitu zo svojho výzoru až po súhlas, 
sexualitu a rodovú fluiditu.

Začítaj sa a neboj sa rozprávať, kričať alebo hoci aj vrieskať 
o veciach na tému sex!

OBĽÚBENÉ SERIÁLOVÉ POSTAVY
TERAZ BUDÚ STÁLE S VAMI!

O SEXE ÚPLNE OTVORENE 
A BEZ NEZMYSLOV
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Young
adult

Elle Kennedyová

LOV
Preložila Klára Kruteková

Vraví sa, že protiklady sa priťahujú. Nuž, 
niečo pravdy na tom bude, pretože ne-
existuje jediný logický dôvod, prečo Sum-
mer priťahuje práve Colin Fitzgerald. Po-
tetovaných hokejistov zbláznených 
do počítačových hier, ktorí ju považujú 
za prelietavú a povrchnú, si väčšinou ani 
nevšimne. Za svoj názor na  Summer si 
hneď vyslúžil prvé mínus. Skutočnosť, že 
sa kamaráti s jej bratom, mu tiež nehra-
la do karát, rovnako ako fakt, že aj jeho 
najlepší kamoš má na ňu zálusk. A čo je  
najhoršie – sú spolubývajúci. V koneč-
nom dôsledku na tom vlastne nezáleží. 
Fitz dal jasne najavo, že o Summer nemá záujem, aj keď to medzi 
nimi iskrilo, dobreže nevzbĺkli. No Summer nepatrí k dievčatám, 
ktoré chlapov lovia, a ani to nehodlá zmeniť. Aj tak má kopu iných 
starostí s novou školou, úlisným profesorom a neistou budúcnosťou. 
Takže ak jej mlčanlivý spolubývajúci konečne pochopí, o čo prichá-
dza, vie, kde ju nájde.
Lov je prvá časť časť autorkinej novej série Briar U.

AKO VEĽMI SA PROTIKLADY 
PRIŤAHUJÚ?

e-
kn

ih
a

Pre deti 
od 10 rokov

Fantastické fakty!
Prečo? Ľudské telo odpovedá na všetky vzrušujúce a komplikované 
otázky, ktoré deti kladú o ľudskom tele... Ktorý orgán je najväčší? 
Ako mydlo zabíja mikróby? Táto pútavá kniha je plná úžasných fo-
tografií a fascinujúcich informácii o tom, prečo je naša krv červená 
a čo nás robí ľuďmi!

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
PRE VŠETKÝCH ZVEDAVCOV
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PREČO?
ĽUDSKÉ TELO
Preložila Veronika Maťúšová
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ZAHRYZNI SA DO NAJVÄČŠIEHO 
DOBRODRUŽSTVA NA SVETE!

ČAROVNÝ SVET POŽIČAJKOV, 
MALÝCH PIADIĽUDKOV

Cena: 15,90 €
Vychádza: 18. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7926-1
Formát: 190 × 230 mm,
200 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7782-3
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Pre deti 
od 8 rokov

Pre deti 
od 6 rokov
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Jochen Till,
ilustrovala
Wiebke Rauers

MEMENTO 
MONŠTRUM
Preložila Denisa Stareková

Mary Norton,
ilustrovala
Emilie Dziubaková

POŽIČAJKOVIA
Preložila Zdenka Buntová

Počuli ste už o krvilačnom grófovi Vladovi Draculovi, o jeho úhlav-
nom nepriateľovi Van Helsingovi či o nemilosrdných vlkolakoch? 
Určite áno. Sú však informácie o týchto strašidelných tvoroch 
pravdivé?
V tejto knihe sa o nich dozviete doteraz nepoznané skutočnosti, 
o ktorých ste určite ani netušili. A nielen o nich. Spoznáte obrovskú 
hovoriacu rybu s ľudskými končatinami či múmiu, ktorá v skutoč-
nosti nie je múmiou.
Nudiť sa rozhodne nebudete, ba čo viac! Na konci knihy zistíte, že 
všetko, čo ste o týchto tajomných monštrách vedeli, je veľký omyl...

Pán Tobolka, jeho žena Hermína a dcéra Arieta sú takí maličkí, že by 
sa vošli do dlane. Nezvyčajná rodina býva pod dlážkou starého 
domu. Všetko, čo potrebujú, si „požičajú“ z domácnosti obrov, čo žijú 
nad nimi. Pre požičajkov je najdôležitejšie, aby ich nikto nevidel, pre-
to sa starostlivo skrývajú. Všetko ide ako po masle, kým Tobolku jed-
ného dňa nezazrie chlapec – a život Tobolkovej rodiny sa zmení.
Požičajkovia patria do zlatého fondu svetovej literatúry pre deti. 
Prvý príbeh o požičajkoch si vyžiadal štyri pokračovania a séria si 
získala srdcia čitateľov na celom svete.
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Pre deti 
od 6 rokov

J.K. Rowlingová,
ilustroval Jim Field

VIANOČNÉ PRASIATKO
Preložila Oľga Kralovičová

Svetoznáma autorka série o mladom 
čarodejníkovi Harrym Potterovi J.K. 
Rowlingová prichádza s ďalším origi-
nálnym príbehom o magickej moci 
Vianoc a odhodlaní chlapca zachrá-
niť svoju milovanú hračku.
Jackova obľúbená hračka je prasiatko 
Mapi. Mapi bol vždy pri ňom, v dob-
rom i zlom, až kým sa jeden Štedrý ve-
čer nestalo niečo hrozné – Mapi sa 
stratil.
Lenže Štedrý večer je noc zázrakov 
a stratených vecí, noc, keď všetko 
môže ožiť – dokonca aj hračky. A tak sa Jack a Vianočné prasiatko, 
otravná náhrada za Mapiho, vydajú na úchvatnú cestu po čarovnej 
Krajine stratených. S pomocou rozprávajúceho Obedárika, odvážne-
ho Kompasu a okrídlenej Nádeje sa vyberú zachrániť Jackovho naj-
lepšieho priateľa pred strašným požieračom hračiek Stratožrútom.
Vianočné prasiatko J.K. Rowlingovej s úchvatnými ilustráciami Jima 
Fielda je predurčené stať sa obľúbenou klasikou pre celú rodinu.

J.K. ROWLINGOVÁ PRICHÁDZA 
S KRÁSNOU NOVINKOU PRE DETI
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Ivona Ďuričová, 
ilustrovala
Emília H. Jesenská

VESMÍR A PEHY

V zbierke básní Vesmír a pehy sa Ivona Ďuričová prihovára deťom 
v citlivom veku na prelome dospievania. Vtipne, no hlavne empa-
ticky im pomáha nazrieť do vlastného vnútra a porozumieť mu. 
Rozmanité témy básní podnecujú rozvoj predstavivosti v konfron-
tácii so zážitkami a situáciami skutočného sveta, ktorým sa deti 
v tomto veku nevyhnú. Veselé i poetické ilustrácie pripravila výtvar-
níčka Emília H. Jesenská.
Vydavateľstvo odporúča knihu pri príprave na súťaže v umeleckom 
prednese poézie pre žiakov základných škôl.

NÁDHERNÁ ZBIERKA BÁSNÍ 
PRE DETI V CITLIVOM VEKU
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Pre deti 
od 4 rokov

Pestrá kniha s krásnymi obrázkami a príbehmi, ktorú vytvorila dvo-
jica slovenských hudobníkov deťom pre radosť.
Postavičky najznámejších pesničiek Petra Nagya, ktoré vymyslel, 
aby sa deti usmievali, oživila po rokoch štetcami a farbičkami Zu-
zana Smatanová. Prekvapilo vás to? Keď uvidíte dve blchy v spr-
che, mandarinku Darinku, psíka Bobiho, majora Potkana, fialovú 
zebru či ružovú tetu, poznáte, že Peter Nagy oslovil tú pravú ilus-
trátorku. Obrázky namaľovala s veľkým potešením a svoju hravú 
predstavivosť spojila s veselou fantáziou autora, aby sa čitatelia 
tejto knižky usmievali ešte viac.

PESTRÁ KNIHA S KRÁSNYMI 
OBRÁZKAMI A PRÍBEHMI

Cena: 12,90 €
Vychádza: 18. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-8023-6
Formát: 215 × 280 mm,
72 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Peter Nagy,
ilustrovala
Zuzana Smatanová

PETER NAGY
PRE DETI
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veselou fantáziou autora, aby sa čitatelia 

Pre deti 
od 4 rokov

Piata časť Kubkových 
dobrodružstiev je urče-
ná deťom, ktoré už ve-
dia hovoriť. Predstavuje 
skvelú príležitosť precvi-
čiť si rozprávačské 
schopnosti na príbehu, ktorý opisuje peripetie spojené s príchodom 
nového člena rodiny do domácnosti. Pod každou veľkou ilustráciou 
sú doplňujúce obrázky, ktoré dieťa nabádajú, aby vlastnými slovami 
opísalo, čo sa hrdinom prihodilo. Nechýbajú ani otázky, ktorých úlo-
hou je rozprúdiť rozhovor medzi rodičom a dieťaťom na tému, ktorá 
zaujíma všetky deti.
Publikácia má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a pri-
rodzeným spôsobom zdokonaľuje detskú reč.

SPOZNAJTE KUBKA
A JEHO RODINU!

Cena: 10,90 €
Vychádza: 27. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7760-1
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Marta 
Galewska-Kustra,
ilustrovala
Joanna Kłos

KUBKO VIE 
ROZPRÁVAŤ
Preložil Ladislav Holiš
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Pre deti 
od 4 rokov
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Edward van de Vendel, 
Marije Tolman

LIŠIAČIK
Preložil Adam Bžoch

Holandské duo, spisovateľ Edward van de Vendel a ilustrátorka 
Marije Tolman, vytvorili nádherný príbeh, v ktorom sa striedajú je-
dinečné koláže s textom ako snový film a vizuálna poézia v jednom.

This publication has been made possible with financial support from 
the Dutch Foundation for Literature.

NÁDHERNÝ, 
VIZUÁLNE PÚTAVÝ PRÍBEH
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Ilmar Tomusk

VĹČIK 
A JEHO 
KAMARÁTI
Preložila Lucia Hlubeňová

Do lesa prišli Vianoce. Vĺčik si našiel pod stromčekom krásne nové 
korčule a hneď sa vybral na zamrznuté jazero. Pri korčuľovaní si však 
vyvrtol členok. Poprosil o pomoc svojich kamarátov Medveďa a Líšku, 
no tí mu nepomohli. Príslovie hovorí, že v núdzi poznáš priateľa. Až 
keď sa Vĺčikovi prihodí nehoda, zistí, kto sú jeho skutoční priatelia. 
A že sú to práve lesní obyvatelia, od ktorých by pomoc nikdy nečakal.
Nádherná oceňovaná rozprávka prináša po dlhom čase na Sloven-
sko pôvodnú ilustrovanú tvorbu pre deti z Estónska.

This publication has been made possible with financial support from 
EESTI KULTUURKAPITAL.

ROZPRÁVKA, KTORÁ NAUČÍ DETI 
ROZPOZNAŤ PRIATEĽOV
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Pre deti 
od 3 rokov

Väčšina lesa slávi narodeniny v lete. V tom čase sa zo zeme rodia aj 
jedličky. Tukoň Jedlička dohliada, aby všetky jedličky rýchlo vyrástli, 
zosilneli a zvládli tuhú zimu. Jedna malá jedlička však neustále chý-
ba. Každý rok sa narodí v zime, na inom mieste a nikto netuší kde. 
Na zimu totiž celý les mení svoj šat – stromy zhodia lístie, zvieratká 
zmenia farbu srsti či peria. A malú jedličku dokáže nájsť len jediný 
tukoň...

Voľné pokračovanie literárno-umeleckého 
príbehu Tukoni – Obyvatelia lesa.

CITLIVÁ OBRÁZKOVÁ KNIHA 
O HĽADANÍ MALEJ JEDLIČKY

Cena: 9,90 €
Vychádza: 13. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7893-6
Formát: 195 × 260 mm,
44 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Oksana Bula

NARODENIE 
JEDLIČKY
Preložila Adriana Amir
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Pre deti 
od 3 rokov

Len čo napadol prvý sneh, zvieratká sa začali tešiť na vianočnú 
oslavu a bohatú nádielku. Veverička Škvrnka im rozpovedala, čo 
všetko zažila vo svete ľudí. Na rozdiel od zvieratiek si deti každo-
ročne pripravovali pre Santa Klausa malú pozornosť ako poďako-
vanie za darčeky, ktoré im prináša. Zvieratká boli nápadom nadše-
né a rozhodli sa, že Santa Klausovi darujú niečo nezabudnuteľné. 
Niečo, čo ho bude ešte dlho hriať pri srdci. Aký darček by mu však 
urobil najväčšiu radosť?

KÚZELNÝ VIANOČNÝ PRÍBEH
O ZVIERATKÁCH Z LESA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 12. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7907-0
Formát: 215 × 280 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Annette Amrheinová, 
Sabine Straubová

NÁDHERNÁ 
VIANOČNÁ 
KOLEDA
Preložila Zuzana Dodoková
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LEPORELO PRE NAJMENŠÍCH 
O ZÁZRAKOCH ZIMY

Pre deti 
od 1 roka

Gerda Muller

ZIMA

Na stromoch už nie sú takmer žiadne listy, dni sa skracujú a noci 
predlžujú. Tešíme sa na sneh a na čarovné Vianoce – aj taká je 
zima a jej vyobrazenie v knižke svetoznámej ilustrátorky Gerdy 
Muller. Nekončí sa ňou len rok, ale aj výnimočná séria ilustrova-
ných leporel o ročných obdobiach pre najmenších čitateľov. Každá 
stránka nabáda na vytváranie nových a nových príbehov s nádher-
nou zimnou atmosférou. Cena: 5,90 €

Vychádza: 12. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7895-0
Formát: 170 × 200mm,
12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé
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Pre deti 
od 3 rokov

UKÁŽTE SVOJIM DEŤOM
VŠETKY KRÁSY NAŠEJ KRAJINY

Cena: 11,90 €
Vychádza: 27. 10. 2021
ISBN: 978-80-551-7927-8
Formát: 231 × 310mm,
26 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

S. Marec,
L. Čermáková

SLOVENSKO
spoznajme ho spolu

Toto nádherné veľké leporelo 
vezme vaše dieťa na prvý veľký 
poznávací výlet po Slovensku. 
V krásne ilustrovanej prírode 
nájde kvety, ktoré rastú na na-
šich poliach, lúkach či horách,
zvieratká, čo majú domov v tu-
najších lesoch, i ryby plávajúce 
v slovenských vodách. Hravým 
spôsobom odkryje kúsok histó-
rie, pamiatok a atmosféru ná-
mestí, spozná tradície našich 
predkov i tajomno známych 
slovenských povestí.  Dozvie sa nielen to, čo sa u nás urodí na po-
liach a záhradách, ale môže tiež vidieť, ako fungujú výrobné linky 
v automobilovom priemysle.  Ak sa vyberie preskúmať hory, pocho-
pí, prečo sú pre nás také dôležité. A navyše, zoznámi sa s pravidlami 
ochrany prírody.
Knižka  je určená  všetkým zvedavým deťom, ktoré chcú vedieť viac 
o krajine, v ktorej žijú.
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Edičný program vydavateľstva IKAR október 2021
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania pripravovaných kníh sú plánované, v priebehu výroby 
sa môžu zmeniť. Informácie o všetkých knihách nájdete na www.bux.sk. Veľkoobchodní odberatelia si môžu knihy objednať 
prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

PODCAST O KNIHÁCH A ČÍTANÍ
Tipy na knižné novinky a rozhovory zo zákulisia kníh. 
Top rebríčky predajnosti. Zaujímavosti a pikošky. Súťaže. 
Pravidelný podcast z dielne najväčšieho vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Knižný podcast nájdete na všetkých platformách.

Odoberajte podcast Knižný kompas zadarmo na:

Viac na kniznykompas.sk




