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PODOBY LÁSKY

TOP TITUL

ŠTYRI PRIATEĽKY
ŠTYRI ŽIVOTY

Táňa Keleová-Vasilková

Ivana Alexi,
Adriana Boysová,
Andrea Coddington,
Mariana Čengel Solčanská,
Alica Eštoková,
Katarína Gillerová,
Veronika Homolová Tóthová,
Hana Lasicová,
Adriana Macháčová,
Jana Pronská, Lucia Sasková

MANŽELKY PO ROKOCH
Štyri priateľky – Iva, Diana,
Martina a Michaela – sa k autorke po
dvadsiatich dvoch rokoch vrátili
a vracajú sa aj k vám čitateľkám.
Príbeh o štyroch ženách, ktorých život
rokmi prešiel nevyhnutnou premenou...
alebo aj nie. V niečom sa zmenili ony,
veľa sa udialo v ich živote, ale ich túžby
a sny zostali podobné tým, ktorých aj
pred rokmi mali plnú náruč. Len sa tro
cha uskromnili. Dotkol sa ich čas a niečo museli prehodnotiť, vyrie
šiť, zmeniť. Alebo to urobil sám život?
Sama som bola zvedavá, čo s nimi po päťdesiatke bude, aké budú,
či budú žiť s tými istými manželmi, čo sa stane s ich deťmi, teraz už
dospelými, niektorá z nich už možno bude babičkou... Knihu som
písala s veľkou radosťou, tešila som sa na stretnutie s Ivou, Dianou, Martinou a Michaelou, so ženami, ktoré som si pred dvadsiatimi dvomi rokmi tak obľúbila. Už aj mne chýbali!
Vaša Táňa Keleová-Vasilková
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ŠŤASTNÉ NÁHODY
Poviedky o láske

Ženský
román
Cena: 13,90€
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7531-7
Formát: 125 × 200 mm,
352 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Každá z hrdiniek knihy Šťastné náhody je iná, presne tak ako každá
z jedenástich popredných slovenských autoriek, ktoré bez váhania
povedali „áno“ výnimočnému literárnemu projektu. Jediné zada
nie, ktoré pre svoju tvorbu dostali, bolo slovo láska. Mohli popustiť
uzdu svojej fantázii a túto slobodu využili naozaj naplno, azda aj
vďaka vedomiu, že vety, ktoré položia na papier, prinesú niekomu
osoh, a to nielen v podobe kvalitného čitateľského zážitku. Zbierka
poviedok, ktorú dopĺňajú pôvabné čiernobiele akvarely maliarky
Jany Farmanovej, má totiž výrazný rozmer solidarity a podpory.
Vydavateľstvo Ikar spojilo sily s Nadáciou Markíza a rozhodlo sa
venovať výťažok z predaja knihy týraným a zneužívaným ženám
s deťmi v zložitej životnej situácii, aby mohli ľahšie začať nový život.
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Poviedky

Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7625-3
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

KEĎ ZLYHÁ SYSTÉM,
OSTANE LEN POMSTA

Arpád Soltész

HNEV

František Kozmon

ČERV

Vtedy na východe
Uliciam deväťdesiatych rokov vládnu gan
gy šuštiakových mafiánov, no najmocnej
šou organizovanou zločineckou skupinou
je Slovenská informačná služba, tou naj
väčšou zasa policajný zbor.
Len poručík Molnár je blázon, ktorý si
obliekol uniformu, aby čistil mesto od
zločinu. Stáva sa tak zrnkom piesku v sú
kolí dobre rozbehnutého stroja na pe
niaze. Miki Miko je iný typ policajta.
Vie, že keď sedí pri stole s falošnými
hráčmi, vyhráva ten, kto najlepšie pod
vádza. A pokiaľ hráte o život, cena fair
play sa naozaj neráta. Keď mu zabijú
partnera a systém spravodlivosti urobí aj nemožné, aby ochránil
vrahov, zostáva iba pomsta.
Arpád Soltész sa v treťom románe Hnev vracia k postavám svojej
prvotiny Mäso, do éry mečiarizmu, keď si nikto nemohol byť istý svo
jím majetkom, slobodou ani životom, pokiaľ ich nedokázal ochrániť.

Krimi

Neďaleko Bratislavy objavia pozostat
ky neznámej ženy. Je záhadou, ako sa
telo obete rozložilo až na kosti, hoci
má na nohách nové tenisky. Kapitán
Marek Wolf preberá vyšetrovanie bez
dôkazov a svedkov, ktoré sa komplikuje
s pribúdajúcimi kostrami, čo sa vyná
rajú z lužných lesov. V súkromí Wolf bo
juje o brata, chce ho vziať zo starostli
vosti nezodpovednej matky. Netuší, že
tým situáciu v rozpadnutej rodine iba
skomplikuje. V najnevhodnejšej chvíli
mu riaditeľ bratislavskej kriminálky chce
prideliť ďalší prípad: vraždu ženy, ktorú
našli prelezenú červami v cudzom byte.
Wolfov kolega Karol Lupták je späť v Bratislave, no pred návratom
na kriminálku sa musí vysporiadať s osobnými démonmi.
Postavy wolfovskej série popri práci na nechutných zločinoch od
haľujú aj čoraz viac zo svojho vnútra.

Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7522-5
Formát: 125 × 200 mm,
316 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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e-kniha

e-kniha

NOVÝ PRÍPAD KAPITÁNA
MAREKA WOLFA

Krimi

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7588-1
Formát: 125 × 200 mm,
392 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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„ORIGINÁLNY TRILER
V NEĽÚTOSTNOM TEMPE”

NOVÝ ROMÁN OD OBĽÚBENÉHO
AUTORA DETEKTÍVOK

Adrian McKinty

Erik Axl Sund

REŤAZ

BÁBKAR

Rozvedená Rachel Kleinová sa ocitne
v hľadáčiku geniálnych zločincov. Ak
chce zachrániť svoju jedinú dcéru, musí
spáchať ťažký zločin.
Každý rodič to pozná – ráno odvezie
dieťa na zastávku a venuje sa iným po
vinnostiam. Stačí však jeden hovor
z neznámeho čísla a všetko sa razom
zmení. Neznáma žena Rachel oznámi,
že jej dcéra Kylie je spútaná na zad
nom sedadle a smeruje na neznáme
miesto. Ak ju chce ešte niekedy vidieť,
musí do bodky dodržať inštrukcie, za
platiť výkupné a uniesť ďalšie dieťa.
Nie je to obyčajný únos – aj volajúca je matka, a ak sama neurobí,
čo jej prikázali, príde o syna.
Nie ste prvá a ani posledná. Odteraz je Rachel ohnivkom reťaze,
nekonečnej dômyselnej postupnosti, ktorá robí z obetí zločincov
a niekoho ďalšieho rozprávkovým boháčom. Pravidlá sú jednodu
ché, morálny tlak neznesiteľný, postup prostý: zožeňte peniaze,
nájdite obeť a potom urobte, čo ste ešte pred dvadsiatimi štyrmi
hodinami považovali za nemožné. Reťaz vie, že rodičia spravia pre
svoje dieťa čokoľvek. A únos je iba začiatok.

Krimiromán nominovaný na prestíž
nu cenu Švédskej akadémie autorov
detektívok za rok 2019!
Inšpektor Kevin Jonsson vyšetruje prípad
obchodovania so sexom na internete.
Človek s falošnou identitou, prezývaný
Bábkar, používa zákerné metódy, aby si
od neplnoletých dievčat vynútil erotické
fotografie a účinkovanie v pornofilmoch.
Pátranie privedie Kevina k dvom šestnásť
ročným dievčatám Nove a Mercy. Na
priek mladému veku už obe majú za se
bou kruté skúsenosti, preto ich napokon
prichýli Ústav pre sexuálne zneužívané
dievčatá v Štokholme. Lieči sa tu aj Alice, dcéra dobre situovaného
riaditeľa podniku, ktorý však žije dvojakým životom. Jedného dňa
Nova s Mercy z liečebne utečú. V nádeji na lepší život v Amerike sú
ochotné urobiť čokoľvek, klesajú však až na samé dno. Kevin Jonsson
po nich neúnavne pátra, ale aj jeho svet sa rúca vo chvíli, keď vyjdú
najavo fakty z minulosti jeho otca.
Kto je Bábkar, ktorý si tak surovo zahráva so životmi iných?

Preložil Matúš Kyčina
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e-kniha

e-kniha

(Stephen King)

Preložila Jana Melichárková

Triler

Cena: 13,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7430-3
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7489-1
Formát: 145 × 227 mm,
448 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

KEĎ SA TÚŽBA PO
SPRAVODLIVOSTI VYMKNE
Z RÚK

Daphne du Maurier

Michal Franka

REBECCA

NA BREHU SPIEVA DAV

Preložili Zuzana Kubišová a Magda Žáryová

Hlavná hrdinka románu sa na francúz
skej Riviére zaľúbi do príťažlivého a zá
možného Angličana Maximiliana de
Winter. Ľúbostný vzťah zakrátko spe
čatia manželským sľubom a zdá sa, že
mladá manželka si rýchlo zvykne na
nový domov na romantickom anglickom
pobreží. Netuší však, že na jej šťastie
čoskoro začne vrhať tieň tajomný prí
zrak Maximovej prvej ženy – nebohej
Rebeccy. Vo vytváraní stiesňujúceho
ovzdušia nemalú úlohu zohráva ko
morná, pani Danversová, ktorá je pre
svedčená, že nikto nemôže a nesmie
nahradiť predchádzajúcu šarmantnú a vo všetkom dokonalú pani
domu. Neštíti sa pritom nijakých prostriedkov, aby novej manželke
strpčila život. Čoraz ponurejšiu atmosféru podfarbuje zlovestné hu
čanie mora, ktorého vlny skrývajú temné rodinné tajomstvo. Podarí
sa novej pani de Winterovej zistiť pravdu a vystúpiť z tieňa svojej
predchodkyne?
DAPHNE DU MAURIER (1907 – 1989) bola jednou z najúspešnejších autoriek
20. storočia, jej spisovateľská dráha trvala vyše 40 rokov. Venovala sa rôznym
žánrom, no najväčší ohlas medzi čitateľmi si získala príbehmi, v ktorých spojila
prvky hororu a pochmúrnosti so silnými emóciami. Preslávili ju diela Hostinec
Jamajka, Vtáci, Francúzova zátoka a najmä román Rebecca, ktorý si od svojho
vzniku v roku 1938 získal srdcia miliónov čitateľov po celom svete a dočkal sa
niekoľkých filmových spracovaní.
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Spoločenský
román
Cena: 14,90 €
Vychádza: 16. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7640-6
Formát: 125 × 200 mm,
432 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Mladá žena s úspešnou kariérou a uspo
riadanou rodinou spácha násilný trest
ný čin. Úsilie svedka, sociálnych sietí
a médií prispieť k jej spravodlivému po
trestaniu vedie k dramatickým dôsled
kom nielen pre ňu samu, ale aj pre mes
to, v ktorom žije. Katarzia síce príde, ale
vždy iba na chvíľu a nikdy nie úplná.
Cez retrospektívne výpovede viacerých
postáv autor postupne odkrýva nielen
to, čo tragickej konfrontácii predchá
dzalo, ale aj to, ako sa na pozadí radi
kalizujúcej sa spoločenskej nálady me
nia vzťahy medzi aktérmi súkromných
aj verejných udalostí. Tie postavy, ktoré
pri živote drží už len zvedavosť na to, čo ich ešte čaká, budú pre
kvapené, príjemne aj nepríjemne. A tie, ktoré ženie túžba po tom,
aby každý dostal, čo si zaslúži, takisto.
MICHAL FRANKA sa narodil ako takzvané Husákovo dieťa. Vystriedal viacero
zamestnaní, na prelome tisícročí žil niekoľko rokov v zahraničí. Po návrate
na Slovensko istý čas pôsobil vo verejnej službe. V súčasnosti pracuje v slobod
nom povolaní. Je autorom viacerých vedeckých a populárno-náučných textov,
v deväťdesiatych rokoch časopisecky publikoval poéziu. Na brehu spieva dav je
jeho prozaická prvotina.
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e-kniha

AKO SA VYROVNÁTE
S NEČAKANÝM TIEŇOM
MINULOSTI?

Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7589-8
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Miroslav Beblavý

SKUTOČNÝ PRÍBEH
O NAJLEPŠOM PRIATEĽOVI
ČLOVEKA
e-kniha

ZÁKULISIE
SLOVENSKEJ POLITIKY

Papalášstvo od Mečiara
po Matoviča
Kniha Nová šľachta – Papalášstvo od
Mečiara po Matoviča je odľahčeným
pohľadom do smutného zákulisia
slovenskej politiky. Miroslav Beblavý
na vlastnej koži zažil, aký ťažký je boj
proti nezmyselným výsadám promi
nentov. Na základe tejto skúsenosti
a viac ako dvoch stoviek zdrojov pri
náša jedinečné svedectvo o spôso
boch, akými si „tí hore“ bez hanby uží
vajú svoje postavenie. Niekomu stojí
rýchlik v dedine, iný vojenskou stíhač
kou sfúkaval sviečky na cintoríne.
Úsmevné príhody, ako poslanec takmer išiel do basy kvôli papagá
jom, strieda oprávnené rozhorčenie z toho, že dôchodkyňu s maturi
tou dosadil jej zať až do dozornej rady banky. Čitateľ sa dozvie aj to,
prečo je podľa diplomatov maslo v Prahe päťkrát drahšie ako u nás
a kto zarába lepšie ako v Amerike. Autor ukazuje, čo všetko sa proti
papalášstvu – často neúspešne – vyskúšalo a čo musíme spraviť,
aby sme ho konečne porazili. Ak by Denník N a Plus 7 dní mali dieťa,
bola by to táto kniha.
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GUMP

TOP TITUL

NOVÁ ŠĽACHTA

Filip Rožek

Publicistika

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7621-5
Formát: 145 × 227 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Pes, ktorý naučil ľudí žiť
Som Gump a kedysi som bol túlavý pes.
Vlastne každý pes je tak trochu túlavý,
kým nenájde svoje šťastie, a to sa mu
podarí iba s človekom. Môj príbeh je
o hľadaní psieho šťastia, o prekážkach
a pasciach na ceste k tomu správnemu človeku. Je o sile a nezlomnosti,
ktorá sa ukrýva v každom psovi. Aj vo
vašej čivave, ktorá na vás čaká celý
deň, kým sa nevrátite z práce. Alebo
v buldogovi, ktorý sa za vami šinie
a sotva lapá dych. Stavím svoju dušu,
že keby vám niekto na tomto svete
chcel ublížiť, spoznáte, aké silné srdce
má váš pes a čo znamená jeho láska k vám.
Gumpovo rozprávanie je príbehom o zvieracej múdrosti a obeta
vosti, ktoré môžu byť príkladom aj pre ľudí. O nádeji, ktorú nespúta
ani najpevnejšia reťaz.
V roku 2021 sa chystá premiéra rovnomenného filmu s hviezdnym
hereckým obsadením. Účinkujú v ňom Bolek Polívka, Ivana Chýlko
vá, Eva Holubová, Karel Roden a ďalší známi českí herci pod tak
tovkou režiséra F. A. Brabca. Súčasťou diela je príloha s fotografia
mi z filmu a zo zákulisia natáčania, aj pár slov o ľuďoch a psíkoch,
ktorí inšpirovali Gumpovo rozprávanie. Príbeh je popretkávaný do
jímavými ilustráciami Weroniky Gray.
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Skutočný
príbeh
Cena: 11,90 €
Vychádza: 30. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7627-7
Formát: 125 × 200 mm,
120 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

e-kniha

Adam Higginbotham

SPOVEĎ LEKÁRA
Z OSVIENČIMU

e-kniha

JEDNA Z NAJOCEŇOVANEJŠÍCH
KNÍH O ČERNOBYLI

Preložil Patrick Frank

Udalosti, ktoré sa odohrali v Černobyli
25. apríla 1986, znamenali zvrat v deji
nách. Atómová katastrofa nezmenila
len celosvetové vnímanie jadrovej ener
getiky a vedy, ale aj náš postoj k ekoló
gii. Opustené domy a detské ihriská
za ostnatým drôtom tridsaťkilometrovej
vylúčenej zóny, vrakoviská kontamino
vaných vozidiel a helikoptér, orná pôda
pod prívalmi čierneho dažďa, to všetko
nám bude navždy pripomínať nebezpe
čenstvo neviditeľného zabijaka – radiá
cie. Černobyľská havária predstavovala
aj kľúčový faktor pri kolapse Sovietske
ho zväzu a jeho porážke v studenej vojne. Celú pravdu o tom, čo sa
v tú noc začalo v reaktorovni 4. bloku Atómovej elektrárne V. I. Leni
na, až doteraz nik nevyrozprával. Novinár Adam Higginbotham obe
toval dve desaťročia života rozhovorom so svedkami a práci s archív
nymi materiálmi, aby nám predložil túto drámu v celom rozsahu.
Začítame sa do spomienok obyvateľov strateného sveta vnútroštát
nych pasov, tajnej polície, dlhých radov na potraviny a hrdinského
sebaobetovania za vlasť. Vysoko cenená Polnoc v Černobyli je špič
ková literatúra faktu, ktorá opisuje skazu impéria, hrdinstvo jednot
livcov a zúfalo dômyselné improvizácie, ktorými sa spoločne snažili
bojovať proti novému nepriateľovi.
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Miklós Nyiszli

BOL SOM MENGELEHO
ASISTENTOM
Preložila Terézia Štubniaková

Literatúra
faktu
Cena: 18,90 €
Vyšlo: 29. 9. 2020
ISBN: 978-80-551-7490-7
Formát: 145 × 227 mm,
512 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

V roku 1944 obsadili nacisti Maďarsko
a narýchlo sa pustili do masovej likvi
dácie židovského obyvateľstva. Väčšinu
deportovali do vyhladzovacieho tábora
v Osvienčime. Rovnaký osud postihol aj
lekára Miklósa Nyiszliho. Za bránami
koncentračného tábora sa ocitol ešte
v apríli, kde sa hneď po príchode pod
robil selekcii. Josef Mengele, dôstojník
SS a lekár, vtedy vyzval tých, čo študovali na nemeckých univerzi
tách a majú znalosti z patológie a forenznej medicíny, aby vystúpi
li z radu. Z päťdesiatich prítomných lekárov tak dobrovoľne učinil
len jeden – Miklós Nyiszli. Stal sa členom Sonderkommanda, sku
piny väzňov, ktorá pracovala v plynových komorách a v krematóri
ách. Nyiszliho poverili vykonávaním pitiev. Je zázrak, že ako očitý
svedok Mengeleho zvrátených, sadistických experimentov prežil.
Nyiszli krátko po vojne ako jeden z prvých odhalil svetu všetky zver
stvá, ktoré sa v táboroch diali, v čase, keď väčšina ľudí zatvárala
oči pred pravdou. Je to vzácna výpoveď muža, ktorý celých osem
mesiacov pracoval po boku obávaného Josefa Mengeleho, známe
ho pod prezývkou anjel smrti.
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TOP TITUL

POLNOC V ČERNOBYLI

Autobiografia
Cena: 12,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7384-9
Formát: 125 × 200 mm,
216 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

VŠETKO
MÁ SVOJU CENU

TOP TITUL

e-kniha

DIÁR, KTORÝ POBAVÍ A POTEŠÍ
KAŽDÉHO FANÚŠIKA

Jonas Jonasson

POMSTA JE SLADKÁ, a. s.
Preložila Mária Bratová

Katarína Mikulíková
Hana Lasicová

OTECKOVNÍK PO DRUHÝ RAZ
Milujete seriál Oteckovia a jeho hrdinov? Potom pre vás máme to
pravé. Nový motivačný celoročný zápisník Oteckovník, bez ktorého
sa nezaobíde žiaden fanúšik seriálu. Výborná pomôcka do bežné
ho života, ktorá poteší oko, urobí dobrú náladu a dá sa s ňou za
machrovať pred kamošmi. Ideálny do školskej tašky alebo kabelky
a výborný darček pre fanúšikov, či už na Vianoce, narodeniny ale
bo len tak pre radosť.
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Diár

Cena: 13,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
EAN: 8588002570179
Formát: 145 × 190 mm,
240 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Ako reaguje človek, ktorému skočíme
na otlak? Možno v hneve vykladá smetia
ky na miesta, kde vám dokonale prekáža
jú, správa sa drzo a nepriateľsky, možno
vám doškrabe auto, nahucká psa na vaše
sliepky... Prieky, zvady a schválnosti sa
takmer v rovnakej podobe vyskytujú na
celom svete. A presne to sa dá speňa
žiť! Dôkazom toho je originálny podni
kateľský nápad – vznik akciovej spoloč
nosti Pomsta je sladká. Začalo sa to úžasne! Už niekoľko dní po prvej
vlne reklamnej kampane prišli riaditeľovi firmy Hugovi Havlinovi de
siatky objednávok. Väčšine išlo o číre šialenstvo: traja záujemcovia sa chceli navždy zbaviť svokry, jeden žiadal o pomoc pri dobytí
Albánska, ďalší sa túžil pomstiť vlastným démonom. Jedného dňa
však Huga navštívila svojrázna dvojica klientov a jeho život sa od zá
kladu zmenil, keď zistil, že všetci traja majú spoločného nepriateľa.
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Humor

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7558-4
Formát: 145 × 227 mm,
360 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

MOŽNO STVORIŤ ŽIVOT
A POTOM NAŇ ZABUDNÚŤ?

Stanislav Štepka,
Juliána Beňová

Kelly Rimmerová

KRONIKA
KOMIKA 6

Preložila Lucia Lukáčová

UTAJENÁ DCÉRA

RND v rokoch
2010 – 2019
Publikácia Kronika komika 6
zachytáva formou kronikár
skych zápiskov, divadelných
hier, množstva fotografií a do
kumentačného materiálu pro
fesionálny i ľudský príbeh Ra
došinského naivného divadla.
Ide o autorské divadlo s origi
nálnou poetikou, uvádzajúce
výhradne hry jediného autora
Stanislava Štepku. Zo Štepkových hier, v ktorých neprestajne dominuje príznačný humor, autoro
va zhovievavosť k ľudským slabostiam, sebairónia a svojský jazyk,
dodnes dýcha povestná „človečina“.
Kniha Kronika komika 6 obsahuje sedem divadelných hier Stanislava
Štepku (Nesladím, Len tak prišli, Šťastné konce, Sláva, To nemá chybu,
Besame mucho a Mužské oddelenie) z rokov 2010 – 2019, pričom
niektoré z nich sú doplnené aj o pôvodné autorské piesňové texty.

Film,
divadlo

Keď prvýkrát uvidela svoju novonarode
nú dcéru, zúfalo sa pokúsila vryť si jej
tváričku do pamäti, odtlačiť si ju na vieč
ka. Potom jej dieťa odobrali a pochopi
la, že ho už nikdy neuvidí. Prešlo tridsať
osem rokov. Učiteľka a hudobníčka Sabina sa práve chystá oznámiť rodičom
veľkú novinu: čaká dieťa. Jej zakríknutá,
precitlivená matka a autoritatívny otec
však namiesto čírej radosti reagujú ne
pochopiteľne. „Adoptovali ma. Celý ži
vot som žila v klamstve. Zradili ma.“
Niekoľko slov a Sabine sa zrúti svet. Na
vždy bude existovať pred týmito slovami
a po nich. Šťastne vydatá tehotná žena nechápe, ako nejaká mat
ka môže opustiť svoje dieťa ani prečo jej rodičia tak dlho minulosť
tajili. A prečo mlčia, aj keď už pravda vychádza najavo. Sabina sa
rozhodne nájsť svoju biologickú matku, ktorá sa jej kedysi vzdala.
To, čo zistí, zmení život nielen jej, ale aj ženám, ktoré ju celé tie roky
milovali.

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2020

Ženský
román
Cena: 12,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7226-2
Formát: 125 x 200 mm,
296 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 24,90 €
Vychádza: 16. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7443-3
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
OČAMI STANISLAVA ŠTEPKU

17

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2020

ZAŽITE ZNOVA SEDEM
MAGICKÝCH ROKOV
V ROKFORTE!

J.K. Rowlingová

HARRY POTTER BOX 1 – 7
Pre našich skalných aj začínajúcich čitateľov Harryho Pottera vy
chádza špeciálny box pri príležitosti 20. výročia vydania prvého prí
behu nadčasovej ságy o chlapcovi s neobyčajnými schopnosťami
na Slovensku. J.K. Rowlingovej románový svet a jeho odvážni hrdino
via neustále fascinujú nielen deti, ale aj dospelých. Nadchol sa ním
tiež ilustrátor Adrián Macho, veľký fanúšik Harryho Pottera, a svo
jou originálnou výtvarnou podobou vdýchol kompletnému vydaniu
jedinečnú atmosféru. Sova, ktorá drží v zobáku záhadnú obálku, nás
pozýva do Rokfortskej strednej školy čarodejníckej, kam sa z nástu
pišťa deväť a trištvrte spolu s Harrym, Ronom, Hermionou a ďalšími
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Fantasy

Cena: 90,00 €
Vychádza: 3. 11. 2020
EAN: 8588002570162
Formát boxu:
290 × 214 × 132,5 mm
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

študentmi odvezieme Rokfortským expresom. Panoramatický po
hľad na vlak prináša prekvapujúce momenty a láka nás postupne
vytiahnuť z boxu knižky, ponoriť sa do pôsobivých scén na obálkach
a objavovať skrytý význam symbolov a čarovných predmetov, ktoré
sa viažu k deju siedmich vzrušujúcich príbehov.
Toto mimoriadne vydanie urobí radosť rovnako zberateľom, ako aj
novej generácií mladých čitateľov.
Výročný box obsahuje:
Harry Potter a Kameň mudrcov
Harry Potter a Tajomná komnata
Harry Potter a Väzeň z Azkabanu
Harry Potter a Ohnivá čaša
Harry Potter a Fénixov rád
Harry Potter a Polovičný princ
Harry Potter a Dary smrti
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ČO VŠETKO NÁM CHCÚ NAŠE
SNY POVEDAŤ?

Milan Rúfus

Anton Heretik,
Andrea Heretiková Marsalová

STUDŇA
Verše Milana Rúfusa čerpajú
z existenciálnej nevyhnutnosti
svedčiť o dobe, v ktorej básnik
žil, o svete, čo bol v detstve
a mladosti jeho, o svete, ktoré
mu neskôr už nepatril. Rúfus –
básnik ľudskej tragiky, ale aj
Geigerov počítač, čo vedel
zmerať nebezpečné žiarenie
cudzieho sveta. Sveta ničenia,
nenávisti, mravného úpadku.
Toto je druhá z troch kníh
(Prameň, Studňa, Studnička),
v ktorých vydavateľstvo IKAR
ponúka to najpodstatnejšie
z Rúfusovej básnickej tvorby. Verše o cudzom utrpení, ktoré autor
prežíva ako svoje vlastné, epištoly k ľuďom, obrazy a potrtéty pria
teľov tvorcov, varovné volanie „zo studne čoraz cudzejšieho sveta“.
A rozlúčky.

SNY

Poézia

Cena: 29,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7524-9
Formát: 175 × 240 mm,
280 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

20

EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2020

e-kniha

NÁDHERNÉ
SLOVENSKÉ VERŠE

Prečo sme napísali knihu o snoch? Sú
tu osobné dôvody. Naše sny nás fasci
nujú a radi si ich ráno rozprávame.
Veď snívame v spoločnej domácnosti.
Sú tu aj pracovné dôvody. Obaja sa
hlásime k psychodynamickej psychote
rapii a v nej patrí práca so snami k zá
kladným metódam. O svojom prístupe
k snom sme referovali v mnohých pred
náškach na konferenciách a v časopi
seckých článkoch. Viedli sme workshopy
o práci so snami pre ľudí v pomáhajú
cich profesiách. Navyše, autor niekoľko
rokov vyučuje predmet práca so snami
v psychoterapii na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzi
ty Komenského v Bratislave. Prácu so snami klientov a študentov
pokladáme za jeden z najvzrušujúcejších momentov svojej činnosti.
Odhaľuje možnosti v terapii i podpore osobného rastu. Dúfame, že
kniha o snoch bude pre čitateľov výzvou, aby sa viac zaoberali svo
jím duševným životom, aby si vážili správy a posolstvá, ktoré vysiela
psychika z podzemných podlaží.
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Psychológia

Cena: 10,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7587-4
Formát: 125 × 200 mm,
144 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

EXKLUZÍVNE
DARČEKOVÉ BALENIE

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-7554-6
224 str.

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-7552-2
216 str.

Vychádzajú: 3. 11. 2020; Formát: 125 × 200 mm; Väzba: Brožovaná;
Vyd. značka: IKAR; Vydanie: Druhé

Paulo Coelho – DARČEKOVÝ BOX
Vydavateľstvo IKAR vám prináša exkluzívne darčekové balenie s vý
berom kníh Paula Coelha, ktoré si získali milióny čitateľov po celom
svete. Vydajte sa spolu s jeho hrdinami na mystickú cestu hľadania
vnútorného šťastia a zmyslu života. Čaro a silné posolstvo príbehov
brazílskeho spisovateľa dotvára jedinečné umelecké prevedenie obá
lok od ilustrátora Petra Uchnára.
Box obsahuje:
Putnik z Compostely, Piata hora, Alef, Alchymista,
Na brehu Ria Pedra som si sadla a plakala
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Spoločenské
romány
Cena: 49,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
EAN: 8588002570100
Formát boxu:
213 × 148,5 × 68 mm
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-7551-5
224 str.

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-7550-8
152 str.

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-7553-9
200 str.

ŽIVOTNÉ OSUDY VÝNIMOČNÝCH
SLOVENSKÝCH OSOBNOSTÍ

DOPLNENÉ
A AKTUALIZOVANÉ VYDANIE

Jozef Leikert

SLOVENSKO

OSUDY
OSOBNOSTÍ
SLOVENSKA

PRÍRODA
MIESTOPIS
PAMIATKY
DEJINY
OSOBNOSTI
UMENIE

História Slovenska, ma
lej a pomerne mladej
krajiny, je plná výni
močných osobností,
ktoré svojimi jedinečný
mi vynálezmi, objavmi,
hudobnými, výtvarný
mi, literárnymi, divadel
nými dielami, športový
mi či inými výkonmi
obohatili a posunuli
našu spoločnosť.
Táto výpravná, bohato
ilustrovaná publikácia, mapuje zaujímavé životné osudy 200 vy
braných velikánov slovenských dejín, ktorých dielo zaujalo už po
čas ich života, ešte viac rezonuje po rokoch, a nie raz prekročilo
hranice Slovenska a Európy.
Autor, prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., sa vracia k biografiám, ktoré
vydal už pred desiatimi rokmi. Odvtedy sa však uzatvorilo dielo
ďalších vynikajúcich Slovákov, z ktorých viacerým venoval nové
strany v tejto knihe. Krátkymi esejistickými príbehmi približuje na
šich jedinečných rodákov takých, akí naozaj boli, bez zbytočného
preceňovania či zatracovania. Pútavé rozprávanie dopĺňa množ
stvo exkluzívnych a málo známych fotografií.
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Non-fiction

Cena: 44,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7030-5
Formát: 252 × 301 mm,
416 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac než 5 000 abecedne
zoradených hesiel zahŕňajúcich portréty vyše 1 100 výnimočných
osobností spätých so Slovenskom, profily približne 1 200 sloven
ských miest a obcí, vyše 250 významných pamiatok a turisticky
atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umelec
kých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru. V knihe nájdete vyše
2 000 fotografií, máp a obrázkov ilustrujúcich minulú aj súčasnú
tvár krajiny a jej ľudí. Väčší priestor dostalo 63 nosných hesiel vy
povedajúcich o geografii Slovenska, jeho regiónov a významných
miest, ako aj o slovenskej kultúre, histórii, umení a športe.
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Encyklopédia

Cena: 59,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7449-5
Formát: 247 × 300 mm,
584 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

VZRUŠUJÚCA EXPEDÍCIA
ODHAĽUJÚCA STRATENÉ MIESTA
e-kniha

AJ VŠEDNÉ PROBLÉMY
MAJÚ NEVŠEDNÉ RIEŠENIA

Randall Munroe

AKO NA TO

ATLAS
MIZNÚCICH MIEST

Preložila Zora Ličková

Autor bestsellerov a kari
katurista Randall Munroe
v knihe napríklad vysvetľu
je, ako predpovedať poča
sie na základe rozboru
pixelov fotografií zverejne
ných na facebooku. Naučí
vás, ako zo zvyškovej rá
dioaktivity zubov určíte, 
či patríte do generácie
ľudí narodených v rokoch
1944 — 1964 alebo
1980 — 1994. Poradí, ako
si teleskopom vyhotoviť
selfie alebo prejsť cez rieku tak, že z nej vyvaríte vodu. A keď už bu
dete mať knihy plné zuby, predostrie vám možnosti jej likvidácie
vrátane rozpustenia v oceáne, premeny na paru, využitia tektonic
kých platní na jej podsunutie do zemského plášťa alebo jej vypus
tenia do Slnka. Munroe skúma komplikované riešenia jednodu
chých úloh, čím sťažuje život sebe aj čitateľom, ale zároveň ich
nabáda na preskúmanie najabsurdnejších hraníc možného – rov
nako ako sa mu to podarilo v Čo keby? Kniha Ako na to, nabitá
ostrovtipnou faktografiou a zábavným ilustráciami, ukazuje netra
dičnú cestu k lepšiemu pochopeniu vedeckých a technických strá
nok všedných vecí. Pritom poteší dušu a rozšíri myšlienkové obzory.
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Travis Elborough

Preložila Barbora Andrezálová

Humor

Cena:14,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7491-4
Formát: 178 × 229 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Travis Elborough vás vezme na
cestu po všetkých kútoch sve
ta, aby ste spolu s ním hľadali,
čo sa stratilo, zmizlo či zaniklo.
Objavíte starobylé sídla moci
a dávno zabudnuté civilizácie
v mayskom Palenque, ponoríte
sa do záhady zmiznutého ja
ponského ostrovčeka a odhalí
te neuveriteľné skryté miesta,
ako je potopené mestečko sta
ré Adaminaby, kedysi opustené,
no dnes sa postupne vynárajú
ce na svetlo sveta. Dozviete sa, aké nebezpečenstvo predstavuje
meniaca sa hladina morí a čo všetko ohrozuje divy sveta vytvorené
človekom aj prírodou, ako napríklad púšť Chihuahua alebo Čínsky
múr. Preskúmate miesta, ktoré zmizli z moderných atlasov, a zistí
te, ako svet vyzeral kedysi.
Pomocou prehľadných máp a nádherných fotografií približuje Atlas
miznúcich miest tieto lokality tak, ako vyzerali za dávnych čias aj
ako vyzerajú dnes. Je fascinujúcim sprievodcom stratenými miesta
mi a krehkými vzťahmi vo svete okolo nás.
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Encyklopédia

Cena: 22,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7471-6
Formát: 185 × 259 mm,
208 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Madan Kataria

NIEČO VIAC
O ĽUDSKOM TELE
e-kniha

NAUČME SA SPOLU SMIAŤ

JOGA SMIECHU

Liek na šťastný život
Preložila Michaela Rosová

Napadne vám občas, že sa málo smeje
te? Smiech má na človeka blahodarný
účinok. Pôsobí ako prevencia duševných
a fyzických chorôb a napomáha pri ich
liečbe. Stres, depresia, vyčerpanosť, civi
lizačné choroby, to všetko sa na nás valí
aj preto, lebo sme sa prestali smiať.
Otázka teraz znie, ako to napraviť.
V detstve prichádza smiech spontánne,
no vekom mu kladieme množstvo preká
žok. Predtým neexistovala spoľahlivá,
vedecky podložená metóda, ako ľudí ro
zosmiať. Stalo sa tak pred dvadsiatimi
piatimi rokmi, keď doktor Madan Kataria založil v Indii prvý klub
jogy smiechu. Dnes žnú vo svete fenomenálny úspech. Joga smiechu
sa praktikuje vo firmách, v školách či v domovoch dôchodcov. Využí
va pritom pozoruhodný cvičebný program, ktorý kombinuje jogové
dýchanie so smiechom, čo je ideálny nástroj na dosiahnutie dobrej
kondície tela aj mysle. Možno budete prekvapení, ale nepotrebujete
na to žiadne zvláštne pomôcky, žiadny cvičebný úbor, žiadne drahé
kurzy – ba ani zmysel pre humor! Vyskúšajte ju a pozorujte ten roz
diel sami na sebe.
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Bill Bryson

ĽUDSKÉ TELO

Príručka pre majiteľov
Preložil Róbert Hrebíček

Zdravie

Cena: 13,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7307-8
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Kniha je napísaná z pohľadu erudova
ného a inteligentného laika, ktorý ve
noval veľa času štúdiu rozličných zdro
jov informácií a jednotlivé aspekty
ľudského tela ho úprimne fascinovali.
Téma bola preňho nová, vo svojej karié
re sa totiž venoval najmä cestopisom
a dejinám vedy. Dielo poteší najmä či
tateľov, ktorí hľadajú zaujímavosti o ľud
skom tele a o chorobách. Nenájdete v ňom systematický prehľad
ľudského tela, chorôb, diagnostiky či liečby. Práve tento aspekt mu
vyčítali niektorí kritici a čitatelia. Bill Bryson však evidentne postupo
val podľa kľúča, ktorý si stanovil – informácie museli byť zaujímavé,
neošúchané a k veci. Ďalším pútavým aspektom je autorov dôvtip,
nadhľad, zmysel pre humor a pokora, s ktorou nepriamo upozorňu
je, že o ľudskom tele a jeho fungovaní ešte vieme veľmi málo.
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Zdravie,
životný štýl
Cena: 19,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7492-1
Formát: 145 × 227 mm,
512 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 23. 11. 2020
EAN: 8588002570155
Formát: 210 x 297 mm,
232 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: prvé

Leonard Leinow
Juliana Birnbaumová

Dušan Čupka

KRÍŽOVKY NA RELAX 5

LIEČENIE KONOPOU

Rekordy | Svetové vína | Vtipy
Príslovia | Dedičstvo Unesco

Využitie CBD
na medicínske účely
Preložila Martina Cabadová

Kniha ponúka lúštiteľom 228 švédskych krížoviek.
V tajničkách sa ukrývajú okrem prísloví a vtipov aj
zaujímavosti o európskych značkách vín, nezvyčaj
ných rekordoch a svetovom dedičstve UNESCO.

Cena: 17,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7525-6
Formát: 145 × 225 mm,
680 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: prvé

Krížovky

Magda Belanová

VEĽKÝ KRÍŽOVKÁRSKY SLOVNÍK
Viac ako 100 000 ekvivalentov
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e-kniha

Krížovky

ČO VIEME A NEVIEME
O LIEČBE KONOPOU?

Praktický pomocník pre lúštiteľov krížoviek
Veľký krížovkársky slovník je užitočná pomôcka pre za
čínajúcich i skúsených krížovkárov. Pomôže vždy, keď
im na vylúštenie tajničky nestačia vlastné vedomosti.
Abecedne usporiadané pojmy ponúkajú správne výra
zy aj pri tých najťažších lúštiteľských orieškoch.

Táto praktická a ľahko pochopiteľ
ná príručka na používanie CBD
-dominantnej konopy obsahuje veľ
ké množstvo informácií pre ľudí,
ktorí sú nováčikmi v tejto oblasti,
ako aj pre už skúsených pacientov,
ktorí sa chcú dozvedieť viac o bez
pečnej liečbe mnohých ochorení
s pozoruhodnými výsledkami a ne
patrnou alebo žiadnou psychoakti
vitou a vedľajšími účinkami. CBD
(kanabidiol) je zložka konopy, ktorá prináša úľavu pri záchvatoch,
bolesti, zápale, úzkosti, depresii, artritíde a mnohých ďalších zdra
votných problémoch. Kniha predstavuje rôzne formy tohto lieku, na
príklad olejové výluhy, tinktúry, kapsuly, produkty na topické použitie
a extrakty. Informácie sú zoradené podľa jednotlivých ochorení, ako
aj podľa odporúčaných kmeňov s vysokým podielom CBD, ktoré ne
vyvolávajú pocit „opojenosti“ spojený s THC. Vďaka informáciám
o odporúčanom dávkovaní, potenciálnych vedľajších účinkoch a kon
traindikáciách a o farmakológii rastliny je kniha základnou príručkou
pre lekárov aj pacientov, ktorí hľadajú netoxické alternatívy liekov
proti bolesti na báze opiátov a iných farmaceutických produktov.
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Zdravie

Cena: 17,90 €
Vychádza: 9. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7493-8
Formát: 152 × 229 mm,
344 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: prvé

ZOSTAVTE SI ZBIERKU VLASTNÝCH
OBĽÚBENÝCH RECEPTOV

KNIHA, V KTOREJ MÁ KAŽDÝ
RECEPT SVOJE VLASTNÉ MIESTO

MOJA KUCHÁRKA
Najlepšie recepty
Zápisník

MOJA KUCHÁRKA
Zápisník najlepších
receptov

Viete, aká kuchárska kniha je najlepšia? No predsa vaša vlastná!
Tá, ktorú si sami zostavíte z tých najlepších receptov od mamy, ba
bičiek, kolegýň či priateliek. Na to vám poslúži táto kniha, preto už
nikdy nebudete musieť hľadať vaše obľúbené recepty na kdejakých
papierikoch a báť sa, že o ne časom prídete. Tu budete mať všetky
recepty zhromaždené na jednom mieste, tak vám potom postačí
už len opásať si zásteru a pustiť sa do diela. Prajeme vám veľa úspe
chov a skvelých kulinárskych zážitkov!
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Zápisníky

Cena: 4,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
EAN: 8588002570193
Formát: 145 × 200 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: druhé

Všetky vaše obľúbené recepty
na jednom mieste.
Tento praktický zápisník je
ideálny na zaznamenávanie
jedál, ktoré máte radi a ku
ktorým sa radi vraciate. Či už
ide o prípravu predjedla, hlavného jedla ale
bo dezertu, vďaka jednotnej štruktúre zápis
níka budú vaše recepty pôsobiť usporiadane
a prehľadne. Budete mať dostatok priestoru
i na zaznamenanie rôznych nápadov a vylep
šení, vďaka ktorým chutia vaše jedlá tak jedi
nečne.
Zostavte si svoju vlastnú kuchársku knihu
s najlepšími receptami!
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Zápisníky

Cena: 4,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
EAN: 8588002570209
Formát: 145 × 200 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: druhé

LIEČENIE ENERGIOU

Sprievodca znameniami
zverokruhu

Preložila Jana Lazarová

„V knihe Liečenie energiou Jill Blakewayová na príkladoch vysvetľuje životne
dôležitú úlohu energie vo všetkom živom. Ukazuje nám, ako energia ovplyvňuje
zdravie mysle a tela a tiež, ako nás vzájomne prepája. Fascinujúce a objasňujú
ce čítanie od jednej z najlepších liečiteliek pomocou energie v krajine.“
MARK HYMAN
lekár, autor bestsellera Food: What the Heck Should I Eat?
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Alex Dimitrov
Dorothea Lasky

ASTRO POETI

Od vedy k mystike a späť
Jill Blakewayová, odborníčka v tra
dičnej čínskej medicíne a skúsená
liečiteľka, v knihe vysvetľuje, čo pres
ne je liečenie energiou a ako fungu
je. Podľa jej definície sa liečenie
energiou vzťahuje na široký rozsah
liečebných metód používaných na
diagnostiku a liečenie chorôb pro
stredníctvom narábania s energiou,
ktorá pulzuje v každej bunke nášho
tela. Kniha je mostom medzi vedou
a duchovnom a poskytuje čitateľom
dôkazmi podložené argumenty ho
voriace v prospech účinnosti tejto prastarej liečebnej praxe. Autor
ka ponúka odbornú analýzu tejto praktiky, no aj ona pripúšťa, že
v nej je istý prvok, ktorý leží za hranicami pochopenia, preto ostá
va zahalená rúškom tajomstva.

PRVÝ VEĽKÝ ASTROLOGICKÝ
ŠLABIKÁR 21. STOROČIA
e-kniha

Jill Blakewayová

e-kniha

FASCINUJÚCI POHĽAD NA ÚLOHU
ENERGIE V NAŠICH ŽIVOTOCH

Preložil Marián Pochylý

Motivačná
literatúra
Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7302-3
Formát: 148 × 210 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Jedinečný štýl astrologického nády
chu plného pochopenia, rád a humo
ru pre každé znamenie zverokruhu
v podaní Astro poetov z nich urobil
internetovú senzáciu. Ich dlho očaká
vaná prvá kniha je vo veľkolepej tra
dícii knihy Slnečné znamenia Lindy
Goodmanovej, ale je prispôsobená
dnešnému svetu, v ktorom žijeme.
Astrálni poeti vám na týchto strán
kach pomáhajú vidieť, čo je napísa
né vo hviezdach a využívajú to, aby vám usmerňovali priateľstvá,
kariéru a veľmi zložitý ľúbostný život. Keď ste niekedy rozmýšľali,
prečo vás váš priateľ, narodený v znamení Blížencov, pri poháriku
nepustí k slovu, potom ste prišli na správne miesto. Kedy ten Škor
pión, ktorý vám o druhej v noci esemeskuje, konečne urobí ďalší
krok vo vašom vzťahu? (Nápoveda: Nikdy.) Kniha je dokonalý úvod
k dvanástim znameniam pre astrologického nováčika aj zdroj, ku
ktorému je možné vrátiť sa, pre tých, čo už vedia, prečo ich priateľ
-Rak plače pri reklamách, ale potrebuje pomoc so svojím novým,
streleným šéfom-Pannou, toto je bezpodmienečne nutná kniha
o astrológii do dvadsiateho prvého storočia a ďalej.
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Motivačná
literatúra
Cena: 16,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7495-2
Formát: 137 × 210 mm,
328 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

SILNÝ PRÍBEH O RODINE,
ODVAHE A PREŽITÍ

HURÁ NA CESTU!

Jeff Kinney

DOBRODRUŽSTVO
SKVELÝCH KAMOŠOV
Preložila Elena Guričanová

Napísal Rowley Jefferson

Rosanne Parry, ilustrovala Mónica Armiño

VLK MENOM TULÁK
Preložila Mária Galádová

Vlk Bystrík žije so svojou svorkou v horách, až kým jedného dňa
na ich územie nevtrhnú rivalské vlky. Opustený a vyhladovaný vlk
musí urobiť rozhodnutie: zostať a pokúsiť sa pretĺkať zúfalým živo
tom na hraniciach svojho starého lovného teritória alebo hľadať
nový domov. Cesta, ktorú treba podniknúť, je pre osamelého vlka
dlhá a plná nebezpečenstiev. Nájde odvahu prebíjať sa životom
celkom sám?
Krásne ilustrovaný príbeh uzatvára faktografická príloha o vlkoch
a ich prirodzenom prostredí, ktorú okrem čitateľov ocenia aj všetci
milovníci zvierat.
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Pre deti
od 11 rokov

V hlave Rowleyho Jeffersona sa zrodilo fantastické dobrodružstvo.
Pridaj sa k Rolandovi a jeho najlepšiemu kamošovi barbarovi Gar
govi, keď opustia rodnú dedinu a vydajú sa na veľkú výpravu. Pre
žijú naši hrdinovia? Zachránia Rolandovu mamku pred Bielym bo
sorákom? Všetko sa dozvieš v Dobrodružstve skvelých kamošov!

Cena: 10,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7473-0
Formát: 152 × 215 mm,
176 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Zaujímalo by ťa úplne iné dobrodružstvo? Tak vy
skúšaj Denník skvelého kamoša, príbeh Rowleyho
a jeho najlepšieho kamoša Grega Heffleyho. Puk
neš od smiechu!
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Pre deti
od 10 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7481-5
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

ŠPECIÁLNE VYDANIE V BOXE
S PEXESOM VNÚTRI!

Pre deti
od 10 rokov

Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7509-6
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: tretie

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA (7)
Piate koleso na voze

Preložila Elena Guričanová

Na Valentína sa chystá večierok a celá škola je hore
nohami. Greg si zúfalo hľadá tanečnicu. Nečakane
sa naňho usmeje šťastie, ale jeho najlepší kamoš
Rowley skončí ako piate kolo na voze. Lenže za jedi
ný večer sa môže stať kadečo a človek nikdy nevie,
koho zasiahne Amorov šíp.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7512-6
Formát: 145 × 205 mm,
224 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: tretie

Jeff Kinney

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA BOX 6 – 10
Preložila Elena Guričanová

Pri príležitosti 10. narodenín DENNÍKA ODVÁŽNEHO BOJKA na Slo
vensku vám prinášame exkluzívny box. Nájdete v ňom ďalšie časti
trampôt nášho hrdinu Grega. Spomeňte si na všetky jeho dobrodruž
stvá a zlomyseľnosti, ktoré vás zaručene pobavia. V boxe sa navyše
nachádza aj špeciálny plagát. Narodeninová oslava sa môže začať!
Box obsahuje:
Denník odvážneho bojka 6: Ponorková choroba
Denník odvážneho bojka 7: Piate koleso na voze
Denník odvážneho bojka 8: To je ale smola
Denník odvážneho bojka 9: Dlhá cesta
Denník odvážneho bojka 10: Drsná škola
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Pre deti
od 10 rokov

Pre deti
od 10 rokov

Jeff Kinney

Cena: 39,90 €
Vychádza: 24. 11. 2020
EAN: 8588002570186
Formát boxu:
213 × 148,5 × 94 mm
5× 224 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

DENNÍK ODVÁŽNEHO BOJKA (10)
Drsná škola
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Preložila Elena Guričanová

Naozaj sa v „starých dobrých časoch“ žilo lepšie?
Greg nájde odpoveď na tú otázku, keď sa všetci oby
vatelia mesta na víkend „dobrovoľne“ vzdajú elek
troniky. Na úteku pred rastúcim napätím doma
skončí na mieste, kde na decká číha ešte horšie ne
bezpečenstvo. Nájde spôsob, ako tam prežiť? Alebo
naňho bude „škola v prírode“ príliš drsná

HOLUBIA AGENTÚRA
POMÁHA A CHRÁNI!

KAŽDÝ MÁ NEJAKÚ SUPERSCHOPNOSŤ. OBJAV TÚ SVOJU!

Andrew McDonald
Ben Wood

Susanna Isern,
ilustrovala
Rocio Bonilla

HOLUBIA
AGENTÚRA čelí

VEĽKÁ
KNIHA SUPERSCHOPNOSTÍ

nebezpečenstvu (2)
Preložili Peter Slížik
a Michaela Hajduková

Preložila Želmíra Čížová

Vrko, Kučierka, Katka Akro
batka, Zobo a Elemír čelia
nebezpečenstvu majstrov
sky! Presvedčia vás o tom
aj ďalšie časti série.

Pre deti
od 8 rokov

Tanec, čítanie, humor, tvorivosť, obratnosť, matematika. Všetci má
me nejakú neuveriteľnú SUPERSCHOPNOSŤ!
SUPERSCHOPNOSŤ, ktorá nás mení na jedinečné a neopakovateľ
né bytosti.
KTORÁ JE TÁ TVOJA?

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7249-1
Formát: 223 × 284 mm,
48 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7184-5
Formát: 150 × 190 mm,
224 str.
Väzba:brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Pre deti
od 5 rokov
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NA ELU ČAKAJÚ ĎALŠIE
DOBRODRUŽSTVÁ

AKÉ JE TO MAŤ RODINU A KTORÁ
JE PRE NÁS TÁ SKUTOČNÁ?

Jessica Ennis-Hill, ilustrovala Erica-Jane Waters

Napísala Simona Novotná
Ilustrovala Alžbeta Kováčová

ELIN ČAROVNÝ NÁRAMOK (3):
Tajná skrýša

Preložila Eva Budjačová

Tretia kniha úžasnej série z pera držiteľky zlatej olympijskej me
daily JESSICY ENNISOVEJ-HILLOVEJ
Čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok so zázračnou schop
nosťou pričarovať všetko, po čom vám srdce piští?
V záhrade starých rodičov Ela natrafí na nezbedných škriatkov a už
lieta v ďalšom dobrodružstve.
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Pre deti
od 5 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 5. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7345-0
Formát: 129 × 198 mm,
144 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

AKO SI KUKUČKA HĽADALA RODINU
V meste za veľkou riekou žil majster hodinár so svojím kocúrom
Frolišom. Jedného dňa, keď kontroloval hodiny na kostolnej veži,
našiel vo výklenku vajíčko. Onedlho škrupinka na vajíčku praskla
a vykuklo z nej kukučiatko. Alžbetka. V hodinárstve bolo hneď ve
selšie. Keď sa naučila lietať, hrávali sa s kocúrom Frolišom na scho
vávačku. No raz ráno, keď zazrela odlietať kŕdeľ divých husí, roz
hodla sa, že tiež pôjde do sveta – hľadať svoju rodinu. V tej chvíli
ešte netušila, že kukučie mamy kladú vajíčka do cudzích hniezd.
Podarí sa Alžbetke nájsť, po čom tak veľmi túži?
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Pre deti
od 4 rokov
Cena: 11,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7488-4
Formát: 215 × 280 mm,
72 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

NOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ
HRDINOV OBJÍM MA, PROSÍM

PREŽITE S KUBKOM
DOVOLENKU NA HORÁCH!

Marta
Galewska-Kustra
Ilustrovala
Joanna Kłos

KUBKO
A REČOVÉ
CVIČENIA

Preložil Ladislav Holiš

Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková

MAMIČKA, KDE SI?

Preložil Ladislav Holiš

Po dni plnom zážitkov sa tato medveď so synom nemôžu dočkať,
kedy sa konečne uvidia s mamou medvedicou. Tá kdesi v diaľke hľa
dá krivú vŕbu, pod ktorou sa mali stretnúť. Blúdi hustým lesom a pro
sí o pomoc všetky zvieratá, ktoré cestou stretne – tie sa však správa
jú veľmi, veľmi čudne...
Mama medvedica netuší, kde je, čas sa kráti a začína sa stmievať...
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 8,90 €
Vychádza: 3. 11. 2020
ISBN 978-80-551-7497-6
Formát: 250 × 250 mm,
36 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Tretia časť Kubkových dobrodružstiev sa zameriava na rozširova
nie slovnej zásoby, tvorbu čoraz zložitejších viet či používanie zá
kladných gramatických princípov (napríklad skloňovanie podstat
ných mien a časovanie slovies). Práca s knihou má deťom pomôcť
rozvíjať práve tieto jazykové schopnosti. Publikácia má jednoduchú
formu, obsahuje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdoko
naľuje detskú reč.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 2. 11. 2020
ISBN: 978-80-551-7402-0
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

BRUMKO NAUČÍ DETI,
AKO SA SLUŠNE SPRÁVAŤ

PAVÚČIK ZLATÚŠIK SA TEŠÍ
ZO ZIMNÝCH RADOVÁNOK

Katarzyna
Kozłowská,
ilustrovala
Marianna
Schoettová

Diana
Amftová
Ilustrovala
Martina
Matosová

MIŠKO
A BRUMKO
SA VEDIA
SPRÁVAŤ

PAVÚČIK
ZLATÚŠIK (7):
Čarovná zima
Preložila
Jana H. Hoffstädter

Preložila Katarína Gruszczyk

Táto knižka voľne nadväzuje na leporelo Miško a Brumko idú do škôlky a vhodným spôsobom zoznamuje deti s jednoduchými pravidlami
slušného správania. Milé ilustrácie zobrazujú situácie z prostredia
rodiny a škôlky, ktoré sú dieťaťu blízke. Vďaka tomu si ich môže ľah
šie predstaviť a prežívať podľa vlastných skúseností. Deti by sa mali
s jasnými a konkrétnymi pravidlami slušného správania zoznamovať
od útleho veku na základe spolužitia v sociálnej skupine, aby potom
v dospelosti dokázali dobre fungovať v spoločnosti.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 2. 11. 2020
ISBN 978-80-551-7500-3
Formát: 205 × 250 mm,
40 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Zlatúšik je nadše
ný. Krajinu akoby
niekto posypal
práškovým cukrom
a z oblohy padajú
mäkké chumáčiky.
Odkiaľ sa vzali?
Prezradí mu to
strýko Dlhonôžka a od maliara Paletku sa dozvie ešte viac. Pavúčik
sa zabaví aj pri stavaní snehuliaka a korčuľovaní na jazere. A to nie
je všetko, čo stihne počas dňa spolu s Minkou a kamarátmi. Čarov
ná zima im nachystala veľa radosti.
Knižka obsahuje plagátik
s receptom starkej
Dobrušky na chutné
vianočné koláčiky.
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Pre deti
od 3 rokov
Cena: 6,90 €
Vychádza: 9. 11. 2020
ISBN 978-80-551-7526-3
Formát: 210 × 235 mm,
32 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

KRÁSNE LEPORELO
PRE NAJMENŠÍCH

Zdeněk Miler, Eduard Petiška

KRTKO A NOHAVIČKY
„Och, to sú krásne nohavičky! A tie vrecká!
Vojde mi do nich všetko, čo som v zemi našiel.
Guľôčka aj klinec, gombička aj zrkadielko.
No najprv sa pozriem do zrkadielka.
To je paráda!
Vari ste dakedy videli takéto nohavičky?
Tralala.
Veru mi pristanú.
Nohavičky s vreckami.“
Edičný program vydavateľstva IKAR november 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 prostredníctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.
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