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Severské 
krimi

Håkan Nesser

NÁVRAT
Preložili Lenka Kočišová 

a Zuzana Inczingerová

Je slnečný augustový deň a Leopold 
Verhaven sa po dvadsiatich štyroch ro-
koch dostáva z väzenia opäť na slobo-
du. Neuplynie ani rok a skupinka detí 
nájde jeho zmrzačené telo v lesoch ne-
ďaleko Behrenu. Prípadu sa chopí ko-
misár Van Veeteren, ktorý pri pátraní 
po vrahovi bližšie poznáva Verhaveno-
vu minulosť. Niekdajšia hviezda medzi 
šprintérmi bola odsúdená za údajné 
zabitie svojich dvoch mileniek. No Ver-
haven sa k činu nikdy nepriznal a po 
celý čas trval na vlastnej nevine. Bol 
obeťou a skutočný vinník len zahládza stopy? Alebo vzal niekto zá-
kon do vlastných rúk, pretože sa mu trest za smrť dvoch mladých 
žien nezdal dostatočný?

Návrat je po Sieti (IKAR 2019) a Hrane (IKAR 2021) treťou knihou 
zo série príbehov o komisárovi Van Veeterenovi.

KOMISÁR VEETEREN MÁ NA 
STOLE ĎALŠÍ ZLOŽITÝ PRÍPAD
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Krimi

John Grisham

ČAS NA MILOSŤ
Preložila Alena Redlingerová

Strážca zákona Stuart Kofer je privile-
govaný muž. V opileckom besnení sa 
vyzúril na priateľke Josie a jej deťoch už 
mnohokrát, ale zakaždým mu to prešlo. 
Jednej noci však zaútočí obzvlášť agre-
sívne a Josie padne v bezvedomí na 
zem. Jej syn, plachý šestnásťročný Drew, 
vie, že niet iného východiska. Zoberie 
zbraň a policajta, ktorý im poskytol 
strechu nad hlavou, zastrelí. Súd pridelí 
Drewovi ako obhajcu Jaka Brigancea. Na začiatku procesu sa zdá, 
že jediným prípustným verdiktom je trest smrti v plynovej komore. 
Prípad zavraždeného policajta totiž rozdeľuje obyvateľov mesta 
na dva tábory. Mnohí Clantončania si želajú rýchly proces a najvyš-
ší trest. Brigance však postupne zisťuje, že nič nie je také jednodu-
ché, ako sa zdá. Snaha zachrániť Drewa ohrozí jeho kariéru, finan-
čnú situáciu aj bezpečnosť rodiny, ale v jednom má jasno. Je čas 
zabiť a čas na spravodlivosť. Teraz prichádza čas na milosť.

JAKE BRIGANCE 
SA VRACIA!
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Fantasy Krimi

Dmitry Glukhovsky

STANOVIŠTE 1
Preložil Martin Sliz

Po krátkej a krutej občianskej vojne, 
v ktorej sa siahlo aj po zakázaných 
zbraniach, zostal z Ruska len zlomok 
jeho pôvodnej veľkosti. Hlavné mesto 
krajiny sa medzitým vrátilo k tomu, čo 
jeho vládcovia považujú za zlatý vek – 
k cárskemu impériu. Nefunguje internet 
ani žiadne elektronické médiá a Rusko 
je opäť monarchiou, ktorej vládne impe-
rátor, syn zakladateľa nového rodu.
Hranicu „Moskovskej ríše“ teraz tvorí rieka Volga znečistená rá-
dioaktívnym spadom. Vedie cez ňu jediný most, ktorý stráži stano-
vište Jaroslavľ. Na moste zahalenom jedovatou hmlou však nie je 
čo chrániť. Roky z druhej strany rieky nikto neprišiel a nikoho to 
na opačný breh ani neťahá. Až na sedemnásťročného Jegora, ne-
vlastného syna veliteľa základne, ktorý odmieta reči svojej matky 
o akomsi abstraktnom zle striehnucom tam vonku. Jegor chce spo-
znať svet, no zdá sa, že ten si nájde cestu k nim. Jednej noci sa z je-
dovatého oparu niečo predsa len vynorí...
Autor série o moskovskom metre sa v Stanovišti naposledy vracia do 
svojho jedinečného postapokalyptického sveta a rozohráva príbeh 
o hriechu a jeho odčinení, o zodpovednosti a ľudskej bezohľadnosti.

Arpád Soltész

ZLODEJ

Libor je slušný chlapec z dobrej rodi-
ny, ale keď vyrastie, aj on bude musieť 
z niečoho živiť svoju rodinu. Dospelým 
sa stáva v 90. rokoch, keď je peňazí 
dosť. Mafiánom, tunelárom a všakova-
kým gaunerom sa váľajú len tak pohode-
né po zásuvkách. A okradnúť zlodeja 
môže byť zločin, ale určite to nie je hriech.
Liborovu závratnú kariéru odštartuje 
nová známosť z väzenia, ale formujú ju 
aj staré priateľstvá zo školských lavíc. 
Divoké deväťdesiatky sú len šum v pozadí jeho úspechu. Turbulent-
ný proces transformácie z totality na vyspelú kleptokraciu je ako 
vlak, ktorého kolesá zomelú spoločnosť na fašírku, no Libor sa ním 
vezie do vysnívaného cieľa prvou triedou. Vyjsť so spolucestujúcimi 
nie je vždy jednoduché a stanica, v ktorej napokon Libor vystúpi, 
nemusí byť nutne miestom, ktoré si predstavoval.
Zlodej sa odohráva v rovnakom vesmíre ako Soltészove romány 
Mäso a Hnev, ale ukazuje ho z pohľadu jedinej postavy. Novinár 
Pali Schlesinger sa v ňom mihne iba ako pohŕdavá poznámka pod 
čiarou, na sympaticky drsného policajta Mikiho Mika sa díva oča-
mi jeho obete a privatizéra Aďa Šípoša poľudští uhol, z ktorého ho 
vidia priatelia z detstva. Len mafiáni zostávajú stále rovnako násil-
nícki a tupí.

APOKALYPSA JE
LEN ZAČIATOK...

ZLODEJOM
Z POVOLANIA
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Román 
pre ženy

Táňa Keleová-Vasilková

SKÚŠKY

V príbehu zachytávam osudy piatich ro-
dín na pozadí súčasného diania. Pandé-
miu koronavírusu, ktorá mnohé zmeni-
la, nevynechávam. Možno si pomyslíte, 
že som mala, lebo jej všetci máme plné 
zuby. Lenže žijeme to a ja vo svojich prí-
behoch už roky zachytávam náš reálny 
život. Podstatné v mojom príbehu je 
však všetko to, čo dláždi cestičku našich 
dní, bez ohľadu na to, či existuje korona-
vírus, alebo nie. Láska a neláska, problé-
my a neproblémy, šťastie a nešťastie... 
V časoch, keď ľudí ovplyvňuje pandé-
mia, zákazy a nekonečné zmeny, je všet-
ko oveľa ťažšie a komplikovanejšie. Ako 
si moji hrdinovia so zmenami poradia? Ako ich zvládnu? Príjmu ich 
alebo nie? A čo to urobí s ich vzťahmi? Všetci sú vystavení skúškam, 
na ktoré sa neprihlásili, o ktoré nestáli.
Knihu som písala výnimočne na chalúpke, v čase, keď bol zavretý 
svet a naša rodina žila všetko to, čo ostatné rodiny. No napriek 
náhlym zmenám som vedela, že chcem, musím písať: a tak som sa 
do toho pustila.
Verím, že sa vám kniha bude páčiť a že s ňou strávite milé chvíle.
P. S. Cesta na obálke – prázdna cesta, sa mi zdala najvýstižnejšia. 
Veď svet utíchol, museli sme sedieť doma a všade bolo prázdno...

PRÍBEH PIATICH RODÍN
NA POZADÍ PANDÉMIE
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Pre ženy

Emma Tekelyová

BYŤ ŽENOU
JE ÚŽASNÉ
V KAŽDOM VEKU
Z času na čas sa obzriem 
späť. Nie so slzou, skôr 
s úsmevom ženy, ktorá vidí, 
aký kus cesty prešla vo vzťa-
hu k sebe. Už nemám trid-
sať, ale konečne som to JA. 
Ten pocit je neopísateľný. 
Neobliekam sa preto, aby 
som získala pozornosť. Ne-
hľadám návody na mladosť. 
Aj do zrkadla sa už pozerám 
inak, pretože viem, že krása 
je výsledkom mojej energie. 
Túto knihu som napísala preto. Mnohé ženy tvrdia, že tá či oná mo-
derátorka je stále krásna, lebo má peniaze, dá si všeličo upraviť 
a vizážistka ju vie nalíčiť. Obrovský omyl. Dvadsaťročnú tvár 
na päťdesiatročnú nenatriete. Čas nezastavíte, ale dá vám úplne 
nový zmysel. Veci, šminky, šaty, kabelky... dajú sa kúpiť. Pocity, zá-
žitky, radosť, šťastie však nie. Napísala mi pani z Českej republiky. 
Vraj si ma pamätá ako modelku z časopisu Móda aj z čias, keď 
som začínala v televízii: „Já už stará bába a Vy, Emo, pořád hezká, 
veselá ženská. Jak to děláte?“ Ako to robím, som doteraz neprezra-
dila. Myslím, že nadišiel čas.

NA NAJLEPŠIE VECI V ŽIVOTE
SA OPLATÍ DOZRIEŤ
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Román 
pre ženy

Valérie Perrin

VYMEŇTE KVETOM VODU
Preložil Alexander Halvoník

Violette Toussaintová je správkyňou cin-
torína v malom mestečku Bourgogne. 
Osamelosťou však netrpí – spoločnosť 
jej okrem zriedkavých i pravidelných náv-
števníkov robia aj ďalší zamestnanci 
cintorína a miestny kňaz. Zastavia sa 
u nej na kus reči, na kávu či občerstve-
nie, delia sa s ňou o zážitky, pomáhajú 
jej a vnášajú do jej života veselosť. Jed-
ného dňa Violettin bezpečný stereotyp 
naruší príchod Juliena Seula, mladého policajného komisára, ktorý 
pátra po tom, prečo má byť popol jeho matky rozsypaný na hrobe 
neznámeho človeka a nie uložený vedľa jej manžela. Čoskoro sa uká-
že, že hrob patrí matkinmu dávnemu milencovi a príbeh utajenej 
lásky úzko súvisí s Violettiným vlastným tajomstvom. Podarí sa jej 
vyrovnať s bremenom minulosti? A dovolí láske, aby zmenila jej po-
kojný život?

VALÉRIE PERRIN je francúzska spisovateľka, scenáristka a fotografka. Písať 
začala už ako desaťročná, prvý krátky príbeh o opustenom psíkovi odráža jej 
celoživotnú lásku k zvieratám. Podporuje viacero útulkov a vo voľbách do Eu-
rópskeho parlamentu v roku 2019 kandidovala za Stranu ochrancov zvierat. 
Za svoj druhý román Vymeňte kvetom vodu získala cenu Maison de la Presse. 
Kniha bola preložená do vyše 30 jazykov a Valérie Perrin sa vďaka nej zaradila 
medzi najpredávanejších francúzskych autorov roka 2019.

KEĎ SA MINULOSŤ 
VRACIA
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Román 
pre ženy

Alica Eštoková

KEĎ SLÁVA NESTAČÍ

Známy slovenský herec Richard Poland-
ský si svojím výnimočným talentom 
a šarmom získal obrovskú priazeň širo-
kej verejnosti. O ženy nikdy nemusel bo-
jovať, ponúkali sa mu samy. Polandský si 
plnými dúškami užíva zaujīmavú prácu 
v divadle a vo svete filmu. Jeho vzrušujú-
ci život naruší až záhadná mladá žena, 
s ktorou sa náhodne stretne na vianoč-
ných trhoch. Silvia dobre vyzerajúceho 
herca v najlepších rokoch ostentatívne 
odmieta, ba dokonca ho zosmiešni pred 
publikom. Kým Silviino okolie nerozumie 
jej odmietavému správaniu voči miláči-
kovi žien, Richarda nevyspytateľné reak-
cie ženy, o ktorú má záujem, privádzajú do zúrivosti. Čím dlhšie ohrd-
nutý herec pátra v blízkosti svojej vytúženej neznámej, tým častejšie 
naráža na zvláštne skutočnosti. Tajuplná dievčina sebavedomého 
úspešného umelca natoľko zaujme, že rýchlo pochopí, ako ťažko sa 
vymotá zo slepej uličky. Na záhadnú Silviu s množstvom tajomstiev 
už nevie zabudnúť a nech sa vôkol nej odohráva čokoľvek, pokúsi sa 
o nemožné, len aby sa táto žena stala súčasťou jeho života.

SLÁVNY HEREC, TAJOMNÁ ŽENA
A VEĽA, VEĽA TAJOMSTIEV...
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Spoločenský 
román

Spoločenský 
román

Roman Flebo Juhás

DÍDŽEJ

Príbeh Dídžeja sa začína na dedin-
ských diskotékach reálneho socializmu 
osemdesiatych rokov minulého storo-
čia. Autor sa s čitateľmi delí o často ne-
uveriteľné príhody z vtedajších disko-
ték aj z nástupu divokého nočného 
života v našom hlavnom meste po než-
nej revolúcii. Populárny bratislavský 
dídžej podáva skutočné príbehy z vy-
chytených barov deväťdesiatych rokov 
– ako boli Charlies, Queens pub či Jal-
ta bar –, nástup výpalníctva, mafie a ne-
viazaného klubového života z prvej 
ruky. V knihe sa objavujú mnohé osob-
nosti šoubiznisu, ale aj kontroverzné 
dobové postavičky. A napokon nám autor dáva nahliadnuť do sve-
ta rádií, ktorým sa na rôznych manažérskych pozíciách venuje 
v ostatných rokoch.

ROMAN JUHÁS (1968) sa celoživotne venuje populárnej hudbe. Najprv bol 
dídžejom v kluboch a baroch, neskôr moderátorom v rádiách a hudobným dra-
maturgom. Aktuálne pracuje ako dramaturg v rádiu Vlna, kde každú nedeľu 
večer moderuje vlastnú reláciu Hity overené časom. Okrem toho pripravuje 
podcast Hudobní džentlmeni s Jurajom Čurným a niekoľko rokov predsedá po-
rote Krištáľového krídla v kategórii hudba. Je ženatý, má dvoch dospelých synov 
a žije v Bratislave.

Radoslav Procházka

BRICHTOV BOJ

Miestami tragikomická, miestami ro-
mantická skorodetektívka zo slovenskej 
súčasnosti prináša fiktívny príbeh mla-
dého bratislavského architekta, ktorý sa 
dostal do sporu s klientom. Postupne zis-
ťuje, že súper je silnejší, ako čakal, a že 
svet nie je vždy to najpriateľskejšie mies-
to na život. Zvlášť, keď človek podľahne 
pocitu, že na ten svet zostal sám.
Autor nezaprie skúsenosť s právnym pro-
stredím, ale skôr než prípadovú štúdiu 
justičnej krivdy ponúka čitateľovi príleži-
tosť zamyslieť sa, a domyslieť, čo pocit 
nespravodlivosti s niekým môže – a ne-
musí – urobiť.
Sú rôzne spôsoby, ako si zmerať sily s osudom. Testosterón nestačí, 
treba mať aj šťastie.

RADOSLAV PROCHÁZKA (1972) je právnik, v rokoch 2010 – 2016 bol trikrát 
zvolený za poslanca Národnej rady SR. Je autorom vyše stovky vedeckých a od-
borných diel, tridsať rokov sa vo verejnom priestore angažuje aj publicisticky. 
S románovou tvorbou začal tesne pred päťdesiatkou. Je ženatý, má tri deti, pra-
cuje v Bratislave, žije v Šamoríne.

HISTORKY Z KULTOVÝCH 
BRATISLAVSKÝCH BAROV

DEJINY TESTOSTERÓNU 
V MESTE A NA VIDIEKU
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Biografia

Andrea Coddington

MOJE JAVISKO SVET

Herečka židovského pôvodu Dalma 
Špitzerová bola do posledného dychu 
dáma. Prežila vojnu, pracovný tábor 
v Novákoch aj režim, ktorý jej bránil 
v realizácii. Nič ju však nezlomilo. Nikdy 
sa nesťažovala, silná vôľa a obdivu-
hodná trúfalosť ju posúvali vpred. Ži-
vot si režírovala ako divadelné pred-
stavenie, lebo sen stať sa hereckou 
hviezdou sa jej nenaplnil podľa pred-
stáv. Verila, že ju v mnohých situáciách 
zachránila krása, a ak jej nesadli kulisy 
či vedľajšie postavy, dotvorila si ich. 
Dalmina výpoveď je plná detailov o ži-
vote na hrane, všadeprítomnej smrti, 
o láske, nádeji a pravde, ktorá sa môže ľahko prekrútiť.

ANDREA CODDINGTON spisovateľka a novinárka, autorka románových aj 
biografických bestsellerov. Jej kariéru odštartovali dramatické udalosti, ktoré ju 
podnietili na napísanie knihy Mal to byť pekný život.
„Moja inšpirácia príbehmi, ktoré píše život, ma priviedla k fascinujúcim osob-
nostiam. Ich kľukaté cesty, vôľa nepoddať sa úderom osudu, um a nadšenie 
z maličkostí sú pre mňa učebnicou životných múdrostí. Dalma bola a navždy 
ostane divou.“

PRÍBEH ŽIDOVSKEJ HEREČKY
DALMY ŠPITZEROVEJ
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Autobiografia

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.

PRÍBEHY O UMENÍ POČÚVAŤ 
A VCÍTIŤ SA DO ŽIVOTA INÝCH
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Spoločenský 
román

Paulo Coelho

ZÁHIR
Preložila Jana Benková Marcelliová

Rozprávač Záhiru je autor bestsellerov, 
ktorý žije v Paríži a teší sa všetkým výsa-
dám, aké mu peniaze a sláva prinášajú. 
Po desiatich rokoch manželstva zmizne 
jeho manželka Esther, vojnová koreš-
pondentka, s priateľom Michailom, kto-
rý je pravdepodobne jej milencom. Bola 
Esther obeťou únosu či vraždy, alebo 
jednoducho unikla z manželstva, ktoré 
ju nenapĺňalo? Rozprávač nemá odpo-
vede, iba veľa otázok. Jedného dňa ho 
vyhľadá Michail a on mu sľúbi, že mu 
pomôže znovu sa stretnúť s manželkou. 
V úsilí opäť získať stratenú lásku roz-
právač zistí čosi nečakané sám o sebe. Znepokojivý a zároveň oslo-
bodzujúci príbeh o posadnutosti. Záhir robí všetko možné, aby na-
plnil naše sny, a pritom ich ničí.

PAULO COELHO je považovaný za jedného z najvplyvnejších spisovateľov 
súčasnosti, jeho knihy vyšli vo viac ako 170 krajinách sveta a boli preložené 
do 88 jazykov. Na celom svete sa z nich predalo vyše 320 miliónov výtlačkov.
Narodil sa v auguste 1947 v Riu de Janeiro a veľmi skoro sa rozhodol pre spi-
sovateľskú dráhu. Pracoval ako divadelný herec a režisér, skladateľ a novinár. 
Z jeho hudobnej spolupráce s Raulom Seixasom vzniklo mnoho brazílskych rocko-
vých hitov.

Nové vydanie známeho románu s krásnou obálkou od ilustrátora Petra Uchnára.

PRÍBEH O LÁSKE, 
POSADNUTOSTI A SNOCH
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Spoločenský 
román

Markus Zusak

ZLODEJKA KNÍH
Preložil Vladislav Gális

Liesel Memingerová prichádza do ne-
meckého mestečka Molching, kde ju ča-
kajú adoptívni rodičia. Postupne si zvy-
ká na krik a výčitky novej mamy Rosy 
i na láskavosť nového ocka Hansa. Lie-
sel si nachádza priateľov – aj toho naj-
lepšieho, ktorý sa do nej zaľúbi. Zozna-
muje sa so slovami, učí sa ich čítať 
i zapisovať. Počúva hudbu, ktorou jej 
ocko obveseľuje mestečko. A hoci by to 
od nej asi nik nečakal, kradne knihy.
Na všetko, čo vnímavá Liesel prežíva, 
však dopadá tieň Adolfa Hitlera, ktorý 
vládne Nemecku a nepochybne aj srd-
ciam väčšiny jeho obyvateľov. Jej ocko nacistickému poblázneniu 
odolal a Liesel sa čoskoro naučí rozlišovať medzi svetom „tam von-
ku“, kde treba na požiadanie hajlovať či vešať zástavy so svastika-
mi, a svetom „vnútri“, v dome, kde sa v pivnici ukrýva mladý židov-
ský utečenec.
Blíži sa koniec vojny, život je čoraz ťažší a Smrť, rozprávač strhujú-
ceho príbehu Liesel Memingerovej, má čoraz viac práce. Jeho po-
hľad sprevádza čitateľov od prvej stránky po poslednú a prifarbuje 
ju melanchóliou i čiernym humorom.

ROZPRÁVAČOM
TOHTO ROMÁNU JE SMRŤ
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Svetová 
klasika

Ilustrovaná
monografia

Ján Paulíny,
ilustroval Karol Ondreička

TISÍC A JEDNA NOC
1. zväzok

Tisíc a jedna noc je zbierka orien-
tálnych príbehov, ktorá sa dávno 
stala súčasťou svetovej literatúry. 
Inšpirovalo sa ňou veľa slávnych 
spisovateľov, hudobníkov a výtvar-
níkov, ovplyvnila aj európsku roz-
právkovú tvorbu a folklór. Arabský 
text je štandardný a najznámejší, 
iba málo prekladateľom sa ho po-
darilo preložiť celý.
Ak by sme chceli navštíviť miesta, 
kde jedny z najznámejších a najčí-
tanejších rozprávok kedysi vznikli, 
museli by sme sa vydať na dlhú karavánovú cestu. Najprv do Indie, 
lebo odtiaľ pochádza úvodná rozprávka o múdrej Šahrazáde a kru-
tom kráľovi Šahrijárovi, ktorá tvorí rámcové rozprávanie celej zbier-
ky. Kráľovná Šahrazád si vykupuje život zaujímavými príbehmi a jej 
rozprávanie trvá presne tisíc a jednu noc. Napína kráľovu pozor-
nosť a ten, zvedavý, ako sa príbehy skončia, nechá kráľovnú nažive. 
Príbehy podávajú anonymní rozprávači tak bezprostredne a viero-
hodne, že čitateľa uchváti dej v imaginárnom svete, kam nedočiahne 
ľudská banalita ani gravitácia. Všetky spája jednotiaca myšlienka: 
„Ušetri ma a aj Boh ťa ušetrí!“ alebo „Neublíž mi a ani Boh nedovolí, 
aby ti ublížili!“
Vzácne texty 1. zväzku rozprávok tisíc a jednej noci dopĺňajú su-
gestívne ilustrácie Karola Ondreičku.

Ľudovít Petránsky

MARTIN 
AUGUSTÍN:
ZRKADLO DUŠE

Výpravná, bohato ilu-
strovaná publikácia 
Zrkadlo duše mapuje 
vyše tri dekády výtvar-
nej tvorby a života slo-
venského výtvarníka 
Martina Augustína 
(nar. 1968). Ako sám 
umelec tvrdí, „hranica 
medzi životom a výtvar-
nou tvorbou neexistu-
je“. Aj preto kniha nie je 
koncipovaná ako tradič-
ná akademická monografia, ale ako púť časom, počas ktorej sa 
zlomky poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. Listovanie 
v nej chce navodiť atmosféru príjemných posedení pri rannej káve 
u Augustína, počas ktorých vznikali spomienky a úvahy, keď autor, 
kunsthistorik a publicista Ľudovít Petránsky s výtvarníkom hľadali 
dušu Augustínových obrazov a pátrali po všetkom, čo zanechalo 
odtlačok v umelcovej mysli, duši i srdci.
Monografia venovaná tvorbe Martina Augustína vznikla a vychádza 
po prvýkrát a okrem priaznivcov samotného umelca či súčasného 
slovenského umenia vôbec má ambíciu osloviť každého obdivova-
teľa krásy a harmónie.

NECHAJTE SA UNIESŤ
ORIENTÁLNYMI ROZPRÁVKAMI

MONOGRAFIA VENOVANÁ 
TVORBE MARTINA AUGUSTÍNA

JE
SE

NN
Á 

KA
M

PA
Ň



19 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2021

Cena: 49,90 €
Vychádza: 11. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7940-7
Formát: 252 × 301 mm,
480 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: druhé

Umenie 
a kultúra

MÓDA
Obrazové dejiny 
obliekania 
a štýlu
Preložili Hana Brunovská, 
Kristína Gavalierová, 
Vlasta Greschová, 
Jana Holková, 
Alexandra Hríbiková 
a Veronika Lašová

Výpravná obrazová 
publikácia Móda vás 
prevedie storočiami, 
počas ktorých sa šaty 
z kusov nazberaných látok postupne premenili na dnešné prehliad-
kové senzácie. Vizuálne bohaté katalógy sú zostavené z obrazov, 
zo sôch i z fotografií a sú doplnené odbornými komentármi. Zachy-
távajú významné okamihy dejín módy, napríklad momenty, keď sa 
sukne skracovali, aby odhalili kúsok pančušky, alebo keď si mládež 
natiahla džínsy a vytvorila vlastnú kultúru, prípadne keď sa červe-
ný koberec stal prehliadkovým mólom a celebrity začali navrhovať 
oblečenie.

OBRAZOVÝ SPRIEVODCA 
HISTÓRIOU ODIEVANIA

18 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2021

Cena: 69,90 €
Vychádza: 30. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-8124-0
Formát: 247 × 300 mm,
400 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Ilustrovaná 
publikácia

Karol Felix

FELIX

Monografická publi-
kácia venovaná tvor-
be slovenského výtvar-
níka, grafika, maliara, 
ilustrátora, tvorcu ex 
libris a poštových zná-
mok Karola Felixa.

Nádherne graficky 
spracovaná plnofareb-
ná kniha obsahuje texty 
kunsthistorikov Evy 
Ľuptákovej, Ľudovíta 
Petránskeho, Martina 
Vanča, umeleckého tla-
čiara a galeristu Martina Štěpánka, básne Erika Ondrejičku veno-
vané autorovi, resp. grafike ako takej, a rozhovor básnika Erika On-
drejičku s Karolom Felixom. Súčasťou monografie sú aj životopisné 
údaje o autorovi a podrobná bibliografia. Kniha je ilustrovaná šty-
ristodeväťdesiatimi reprodukciami diel Karola Felixa a obsahuje aj 
fotografie z jeho života a ciest. Mapuje autorovu tvorbu od počiat-
kov štúdia na VŠVU v Bratislave (1981 – 1987) až po súčasnosť 
a snaží sa ukázať výsledky práce Karola Felixa vo všetkých výtvar-
ných médiách, ktorým sa venuje.

Publikácia je dvojjazyčná – slovensko-anglická.

ŽIVOT A DIELO VÝTVARNÍKA 
KAROLA FELIXA
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Dana MacKenzie

PRÍBEH MATEMATIKY 
V 24 ROVNICIACH
Preložil Michal Demetrian

Príbeh matematiky rozpráva histó-
riu 24 veľkých a výnimočných rov-
níc, ktoré formovali matematiku, 
vedu a spoločnosť, od jednodu-
chých (1 + 1 = 2) až po sofisti-
kované (Blackova-Scholesova rov-
nica pre finančné deriváty), od 
slávnych (E = mc2) po tajomné 
(Hamiltonove kvaternióny). Autor 
prehľadne vysvetľuje, čo ktorá rov-
nica znamená, kto a ako ju objavil 
a ako vplýva na naše životy.
Farebne ilustrovaná kniha priná-
ša ľudské a často prekvapujúce príbehy o pozadí vynálezov a obja-
vov rovníc. Zaujme príbehom o tom, ako nekvalitné cigary zmenili 
smerovanie kvantovej mechaniky, alebo vysvetlí, prečo by nás veľry-
by (keby vedeli hovoriť) učili úplne inú geometriu. V knihe nájdete 
vysvetlenie nadčasovosti vybraných rovníc, ich výpovednej hodnoty 
o vesmíre a o tom, ako stručne (bez slov) to všetko dokážu – efektív-
nejšie než ktorýkoľvek iný jazyk.
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Cestopisy

Travis Elborough, 
Alan Horsfield

ATLAS 
NEUVERITEĽNÝCH 
MIEST
Preložila Barbora Andrezálová

Možno je ôsmym divom sveta, 
že aj napriek moderným ma-
pám a satelitnej fotografii nás 
naša planéta neprestáva pre-
kvapovať. Brlohy skryté pod 
vrstvami horniny, zabudnuté 
mestá týčiace sa v pustej kraji-
ne či výstredné inžinierske po-
činy sa nachádzajú na tých 
najnezvyčajnejších miestach. 
Travis Elborough vyhľadáva 
všetko bizarné, krásne a vzdialené. Píše o vzdorujúcich pozostatkoch 
starobylých miest ako Ani, kedysi prosperujúcej metropole stratenej 
na dobytých územiach, či o kostolnej veži v San Juan Parangaricuti-
ro, ktorá zázračne prežila ako jediná pamiatka na mesto, čo pohltila 
láva. Prevedie nás labyrintmi Berlína a Pekingu – podzemnými ríša-
mi, ktoré vykopali ako úkryty pre špiónov, či dokonca, ako v prípade 
kanadského Moose Ja, ako brlohy pre gangstrov predávajúcich 
alkohol a užívajúcich si hazard. Nezabúda ani na divy prírody 

a predstavuje nám jej majstrovské diela: podzem-
nú rieku na Filipínach, ktorá pripomína papuľu 
draka, či plávajúci svet Palmerstonu.

OD AUTORA BESTSELLERA 
ATLAS MIZNÚCICH MIEST
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Motivačná 
literatúra

Katherine May

ZIMOVANIE
Preložila Sára Moyzesová

Intímna a nádherne napísaná kniha Zi-
movanie vás prevedie tými najťažšími 
obdobiami života, keď sa cítite vyčer-
paní a bojujete so smútkom.
Všetci ich poznáme: choroba, smrť blíz-
keho, rozchod alebo strata zamestna-
nia. Každé z nich nás môže na dlhé ob-
dobie zraziť až na dno alebo aspoň 
úplne vykoľajiť. V takýchto náročných 
situáciách sa cítime osamelo a strate-
ne. Autorka psychologického bestselle-
ru Zimovanie – Katherine May tieto si-
tuácie veľmi dobre pozná: Ťažko jej 
ochorel manžel, jej syn prestal chodiť 
do školy a vlastné zdravotné problémy ju priviedli k odchodu z ná-
ročného zamestnania. Prostredníctvom Zimovania sa nežne priho-
vára každému, kto sa ocitne v bolestivých obdobiach, pomáha mu 
ich prijať ako súčasť života, a tým ich spracovať a prekonať.

OBČAS TREBA PRIJAŤ SMÚTOK. 
AJ KEĎ NÁM OSTANE CHLADNO
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Motivačná 
literatúra

Rolf Dobelli

UMENIE 
DIGITÁLNEHO ŽIVOTA
Preložila Katarína Bobríková

Stále sme lepšie informovaní, a predsa 
vieme tak málo. Prečo? Lebo sústavne 
konzumujeme správy – malé chuťovky 
triviálnych príbehov, krikľavých obráz-
kov a „faktov“ vyvolávajúcich senzáciu.
Správy nám však neprospievajú: za-
hmlievajú myseľ, blokujú pohľad na to, 
čo je skutočne dôležité, dostávajú nás 
do depresie a ochromujú našu vôľu. 
Autor knižných bestsellerov Rolf Dobe-
lli žije už veľa rokov úplne bez správ – 
a v tejto doteraz svojej najosobnejšej 
knihe opisuje úžasný účinok takejto 
slobody. Urobte to rovnako ako on: Radikálne sa od nich odpojte. 
Užívajte si život s jasnou mysľou, cennejšími poznatkami a bez ner-
vozity. Budete sa lepšie rozhodovať – v súkromnom živote aj v za-
mestnaní. A zrazu získate množstvo času, ktorý môžete využiť na 
úplne iné veci. Zažijete viac radosti i šťastia.

AKÉ JE TO ŽIŤ ÚPLNE BEZ SPRÁV? 
DOKÁŽETE SI TO PREDSTAVIŤ?
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Motivačná 
literatúra

Michael White
Predslov Bill Bryson

ROZHOVORY 
S ISAACOM NEWTONOM
Preložila Ivana Staviarska

Ako rešpektovaný odborník mal Mi-
chael White jedinečnú pozíciu pri skú-
maní Isaaca Newtona a jeho odborné-
ho, ale aj ľudského odkazu. V stručnom 
životopise sa zameriava na kľúčové 
udalosti zo života geniálneho vedca. 
Potom už prichádzajú na rad samotné 
fiktívne rozhovory, ktoré sú založené na 
skutočných faktoch a na výrokoch Isaa-
ca Newtona. Žiaľ, obmedzený priestor 
neumožnil detailne rozobrať jednotlivé 
fázy Newtonovho uvažovania a vedec-
kej práce. Napriek tomu rozhovory veľmi živo sprostredkujú obraz 
muža, ktorý bol považovaný za odmeraného čudáka, ale zanechal 
po sebe obrovský intelektuálny odkaz.
Toto príjemné čítanie je vhodné pre každého, kto si chce rozšíriť 
všeobecný rozhľad a koho tieto odbory fascinujú a bavia napriek 
tomu, že nie je matematik či fyzik.

Stephen C. Lundin, PhD., 
Harry Paul 
a John Christensen

FISH!
Preložila Miriam Ghaniová

Najnovšie a doplnené vydanie svetové-
ho bestselleru FISH! ponúka čarovné 
podobenstvo o manažmente, čerpajúce 
ponaučenie z toho najnepravdepodob-
nejšieho zdroja – zo známeho trhu Pike 
Place v americkom Seattli, kam milovní-
ci rýb chodia za obchodom i zábavou.
Na jednoduchom príbehu Mary Jane, 
riešiacej problémy operačného oddele-
nia svojej spoločnosti ukazuje, ako si 
každý z nás môže zamilovať presne tú 
prácu, ktorú práve vykonáva. Autori ro-
zoberajú najpálčivejšie otázky súčasného pracovného prostredia 
(vrátane spôsobu, ako zabrániť fluktuácii personálu a syndrómu „vy-
horenia“) a ponúkajú múdre, ľahko pochopiteľné, okamžite uskutoč-
niteľné odpovede. Prinášajú doslova praktický návod, ako vytvoriť 
inovatívne i zodpovedné ovzdušie, kde hravý a sústredený prístup 
vedie k nadobudnutiu väčšieho množstva energie a nadšenia a tým 
aj k väčšej produktivite a tvorivosti. Na skutočných príkladoch zo ži-
vota ukazuje, ako takéto pracovisko reálne vybudovať.
Toto, dnes už klasické dielo manažérskej literatúry, však nie je iba 
o práci. Je návodom, ako prežiť život tak, aby sa každý okamih mo-
hol počítať.
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NÁJDITE SI ČAS 
NA PRIATEĽSKÝ ROZHOVOR

ZACHYŤTE ENERGIU 
A VYPUSTITE SVOJ POTENCIÁL
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Debra N. Mancoff

TAJOMSTVÁ 
UMENIA
Preložila Ivana Krekáňová

Dlho stratené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci 
sa nájde skryté za stenou. 
V obraze je zašifrovaná taj-
ná správa, ktorej rozumie 
len vybraný okruh ľudí. Voj-
vodkyňa na portréte má 
oblečené šaty, ktoré pod 
rúškom jej vlastného štýlu 
vyjadrujú podporu politic-
kým krokom a moci manže-
la. Príbehy tohto a mno-
hých ďalších umeleckých 
diel nájdete v knihe Tajomstvá umenia. Pozýva vás na pútavú cestu 
za záhadami aj objavmi umeleckého sveta a vy zistíte, že umelecké 
diela nie sú vždy tým, čím sa na prvý pohľad zdajú.
Tajomstvá umenia vychádzajú z komplexných zistení nových tech-
nológií, archívneho výskumu, vedeckých analýz a zo starej dobrej 
zvedavosti. Odhaľujú vrstvy významov pod povrchom známych 
majstrovských diel v príbehoch, ktoré vychádzajú len z faktov, ale 
zároveň sú také fascinujúce ako fikcia. 

DEBRA N. MANCOFF získala doktorát z dejín umenia na Northwestern Uni-
versity v Illinois a vyučovala na Art Institute of Chicago. V súčasnosti sa venuje 
výskumu v knižnici Newberry Library v Chicagu. Pravidelne píše pre časopisy 
zamerané na umenie a je autorkou mnohých kníh o americkom a európskom 
umení i kultúre.

ODHAĽTE VÝZNAMY ZNÁMYCH 
MAJSTROVSKÝCH DIEL!
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Šport

Maurice 
Hamilton,
predslov
Ross Brawn

FORMULA 1®

Oficiálna 
história
Preložila Sofia Skokanová

Uznávaný motoristický 
novinár a moderátor 
Maurice Hamilton 
ponúka detailný pohľad 
na históriu kráľovskej 
triedy automobilového 
pretekania. Od obdo-
bia, keď jej protagonisti 
riskovali život na trati 
bez prílb a smrť bola súčasťou formulového kolotoča až po zavede-
nie supermoderných bezpečnostných opatrení. Od priam improvi-
zovaných tratí až po miliardový biznis. Každá éra mala svojich hrdi-
nova a autor ich predstavuje na pozadí nemilosrdných rivalít, často 
aj medzi tímovými kolegami. Prináša sondu do reálií 70 rokov 
od prvých oficiálnych pretekov prestížneho šampionátu majstrov-
stiev sveta, ale aj na roky pred jeho vznikom. Opisuje nemilosrdné 
súboje či škandály v zákulisí, v ktorých figurovali legendárne i me-
nej známe mená. Všetci formovali súčasnú podobu úžasného špor-
tu s celosvetovým dosahom a s miliónmi fanúšikov.

KOMPLETNÝ A OFICIÁLNY 
PRÍBEH FORMULY 1®
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Veda 
a technika

Avi Loeb

MIMOZEMSKÝ ŽIVOT
Preložil Matúš Kyčina

Avi Loeb, špičkový astronóm z Harvar-
dovej univerzity, rozpracoval netradič-
nú hypotézu, že cez našu slnečnú sú-
stavu nedávno preletel kus vyspelej 
mimozemskej techniky. V druhej polovi-
ci roka 2017 totiž havajskí astronómo-
via zaznamenali rýchly objekt z cudzej 
sústavy. Avi Loeb na základe zvláštnej 
dráhy telesa sformuloval teóriu, že ne-
jde o bežný asteroid, ale predmet, kto-
rý nevyrobili ľudia.
Mimozemský život je vzrušujúci príbeh 
o prvom medzihviezdnom hosťovi v na-
šej slnečnej sústave. Profesor Loeb 
dôsledne rozvíja svoje úvahy až k záverom, ktoré z nich vyplývajú 
nielen pre vedu, ale aj pre náboženstvo či budúcnosť ľudstva na 
našej planéte. Jeho myšlienky čitateľov nabádajú, aby sa načiahli 
za hviezdami a kriticky zhodnotili naše doterajšie poznatky, hocako 
nečakané cesty sa pred nami otvoria.

ABRAHAM (AVI) LOEB získal ako 24-ročný titul PhD na Hebrejskej univerzite v Je-
ruzaleme (1980 – 1986), viedol prvý medzinárodný projekt s podporou Sekcie stra-
tegickej obrany (1983 – 1988) a bol stálym pracovníkom Inštitútu aplikovaných 
štúdií na Princetonskej univerzite (1988 – 1993). Pôsobil ako najdlhšie slúžiaci vedú-
ci Katedry astronómie Harvardovej univerzity (2011 – 2020) a v rámci jej štruktúr 
sa podieľal na založení a vedení Inštitútu na skúmanie čiernych dier. V súčasnosti 
pôsobí ako vedúci Oddelenia teórie a výpočtov v Harvardovom-Smithsonovom stre-
disku pre astrofyziku, je voleným členom Americkej akadémie vied, Americkej fyzi-
kálnej spoločnosti a Medzinárodnej astronautickej únie a tiež členom poradnej ko-
misie projektu Einstein: Ako si predstaviť nemožné na Hebrejskej univerzite.
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KDE A PREČO BY SME HO
MALI HĽADAŤ

29 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2021

Cena: 14,90 €
Vychádza: 23. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7967-4
Formát: 125 × 200 mm,
352 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Veda 
a technika

Giles Sparrow

HISTÓRIA VESMÍRU 
V PRÍBEHOCH 21 HVIEZD
(a 3 imitátorov)
Preložila Mária Galádová

Keď sa v noci pozriete na bezoblačnú 
oblohu, uvidíte tisíce žiarivých hviezd 
(ak máte dobrý zrak, tak až 4 500), 
z ktorých každá má svoj príbeh. Astro-
nóm a spisovateľ Giles Sparrow si 
z nich vybral 21 (a pridal aj 3 nehviezd-
ne objekty, ktoré nie sú z Mliečnej ces-
ty, ale za jasnej noci ich možno zachytiť 
voľným okom), aby nám ponúkol jedno-
duchý úvod do diania, ktoré sa odohrá-
va nad našimi hlavami.
Táto fascinujúca kniha s nádhernými 
ručne kreslenými mapami nočnej oblohy vysvetľuje (každému, kto 
je zvedavý), čo nám o našom vesmíre a o jeho vývoji môžu povedať 
jednotlivé hviezdy.
Giles Sparrow rozpráva príbeh o odhaľovaní tajomstiev vesmíru. 
Začína najlenivejšou hviezdou na oblohe Polárkou a pokračuje jej 
spoločníčkami z ďalších častí oblohy. Predstavuje červené obry, 
kvazary, supernovy, čierne diery, dvojhviezdy a, pravdaže, aj Slnko. 
Vďaka prístupnému štýlu vás nenásilne vtiahne do svojho rozprá-
vania a nabije vedomosťami.
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ZAUJÍMAVÝ PRÍBEH 
TAJOMSTIEV VESMÍRU
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Fantasy 
pre deti

Jessica Townsendová

PRÁZDNOMOR
Preložil Martin Štulrajter

Morrigan Crowová a jej priatelia majú 
za sebou prvý rok ako hrdí študenti elit-
ného Spolku výnimočných, pomohli pre-
kaziť Hrôzostrašný jarmok a preukázali 
oddanosť Oddielu číslo 919. Teraz Mor-
rigan čelí novej, vzrušujúcej výzve. Musí 
zvládnuť tajuplné zvrátené čarotepecké 
umenia a naučiť sa ovládať čarosilu, 
inak hrozí, že ju pohltí.
Ničnever však zachváti neznáma desivá 
choroba, ktorá mení nakazené čaro-
zvieratá na bezduché, zlomyseľne úto-
čiace tvory. S narastajúcim počtom obe-
tí prázdnomoru sa šíri panika. A ako sa 
na Morriganino milované mesto znáša strach, dôjde jej, že len ona 
môže nájsť liek na čudnú chorobu, aj keby tým vystavila seba aj všet-
kých v Ničneveri nepredstaviteľnému nebezpečenstvu.
Prázdnomor – Honba na Morrigan Crowovú je tretím dielom best-
sellerovej série Ničnever.

V NIČNEVERI PREPUKLA
ZÁHADNÁ CHOROBA!
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Fantasy 
pre deti

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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Kuchárska 
kniha

Kamil Tomčofčík,
Michaela
Tomčofčíková

COOLINÁRI 
V KUCHYNI

Obľúbenú kuchársku dvo-
jicu Kamila a Michaelu 
Tomčofčíkovcov baví odjak-
živa všetko, čo súvisí s dob-
rým jedlom. Úspešne sa 
mu venujú nielen v kuchy-
ni, ale aj na sociálnych 
sieťach či na svojom blogu 
coolinari.sk. Tešia sa stále 
väčšej popularite, pretože 
varia chutne a jednoducho, 
no hravo si poradia aj 
s komplikovanejšími receptami. K vareniu dokážu priviesť aj tých, 
ktorí si myslia, že to nedokážu. V ich prvej kuchárskej knihe Cooliná-
ri v kuchyni nájdete viac ako 111 skvelých receptov. Autorskí tím ich 
zdokonalil svojou láskou k vareniu i pečeniu a ochutil vášňou pre 
dobré jedlo. Polievky, šaláty a predjedlá, cestoviny, hlavné jedlá, 
sladké dezerty, chlieb a pečivo, tradičné a regionálne jedlá a na zá-
ver „niečo extra“. Ide o známe a obľúbené slovenské klasiky, no prí-
du si na svoje aj tí, ktorí milujú jedlá zo Stredomoria, napríklad ta-
lianske, grécke či francúzske. Ak máte radi špeciality regionálnej 
kuchyne, potešia vás recepty na džatky, zemiakovo-bryndzové piro-
hy, buchty na pare či fašiangové šišky. Keďže nebude jednoduché 
vybrať si recept, ktorý vyskúšate ako prvý, odporúčame postupne 
vyskúšať všetky!

SKVELÉ RECEPTY OD OBĽÚBENEJ 
KUCHÁRSKEJ DVOJICE
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Učebnice

Učebnice

BUĎTE VŽDY 
O KROK VPRED!

Jana Pavlíková,
Jana Čerešňová
Hravá škôlka
GRAFOMOTORIKA
Pracovný zošit 
pre predškolákov

Tento pracovný zošit pomô-
že vášmu predškolákovi roz-
cvičiť rúčku tak, aby úspeš-
ne zvládol nácvik písania 
v prvej triede. Nájdete 
v ňom súhrn všetkého, 
čo by mal budúci prvák 
v oblasti grafomotoriky 
ovládať. 

Eva Dienerová

MATEMATIKA
pre 1. ročník ZŠ
Pracovný zošit na 
precvičovanie učiva

Táto publikácia vám pomô-
že zistiť, ako váš prváčik 
zvládol učivo z matematiky 
a ako je na tom s logickým 
myslením. Nájdete v nej 
testové úlohy, vďaka ktorým 
si  zopakuje učivo celého 
ročníka.
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Fauna

Elli H. Radingerová

MÚDROSŤ STARÝCH PSOV
Preložila Katarína Halčinová

Stráviť život so psom a sprevádzať ho 
v posledných rokoch života nám otvára 
oči aj srdce. Zostarnuté psy nás môžu 
mnohému naučiť: každý deň považuj za 
dar, nič neľutuj, staraj sa o svoju svor-
ku, spoznaj to naozaj dôležité, nerieš 
nezmeniteľné, nauč sa odpúšťať, nikdy 
nie si pristarý na nové výzvy, vek je len 
otázkou postoja... a ešte oveľa viac.
Elli H. Radingerová, autorka bestselle-
ra Múdrosť vlkov a expertka na vlky 
a psy, prináša pozoruhodné príbehy, 
ktoré môžu slúžiť ako príklad dôvery, 
trpezlivosti, pozornosti, vďačnosti, in-
tuície, lásky, odpúšťania a dôvtipu, ale aj toho, ako sa vyrovnať so 
smútkom a stratou. Kniha je ohromujúci kompliment najlepšiemu 
priateľovi človeka.

ELLI H. RADINGEROVÁ je novinárka a spisovateľka. Svoj záujem sústreďuje 
predovšetkým na vlky a psy. Desiatky rokov sa venovala pozorovaniu divožijú-
cich vlkov v Yellowstonskom národnom parku. Výskum však prerušila, pretože 
sa chcela naplno venovať svojej 13-ročnej sučke v posledných rokoch jej života. 
„Shira je moja rodina a má prednosť. To som sa naučila od vlkov.“

PSY SÚ ÚŽASNÉ
VŽDY A V KAŽDOM VEKU!
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Zdravie

Gergana Taneva

DOMÁCI LIEČITEĽ
Preložil Top preklady, s. r. o.

Prostriedkov ľudového liečiteľstva 
je veľa a sú rôznorodé. Dnes je 
v móde nazývať ich „netradičný-
mi“ alebo „alternatívnymi“ a pre-
zentovať ich ako inovácie a revo-
lučné objavy. Pravdou však je, že 
ich používali už najstaršie a naj-
primitívnejšie národy. Kvôli domi-
nantnému postaveniu modernej 
medicíny, kvôli záujmom farma-
ceutického priemyslu i kvôli zhor-
šujúcemu sa životnému štýlu mo-
derného človeka sa, žiaľ, neraz 
musíme obzerať späť a siahať 
k poznatkom nielen našich babičiek, ale aj tých starších. Dnes opäť 
hľadáme kľúč k riešeniu tých najdesivejších chorôb a epidémií, ktorý 
v minulosti patril liečiteľom a ich komplexnému prístupu k pacientovi.
Jedinečnosť ľudového liečiteľstva spočíva v tom, že využíva široké 
spektrum prostriedkov – od slov, zvukov, atmosféry a masáže, cez 
bylinky, elixíry, zdanlivo zvláštne zmesi a lieky, až po kozmický mag-
netizmus a koncentráciu energie. Táto kniha ponúka tie najlepšie 
recepty ľudových liečiteľov, ktoré boli mnohokrát overované v praxi 
a vďaka svojej účinnosti sa zachovali po celé generácie.

KNIHA PLNÁ RECEPTOV
OD ĽUDOVÝCH LIEČITEĽOV
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Ezoterika

Lorna Byrneová

MÔJ STRÁŽNY ANJEL, 
MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ
Preložil Štefan Kočiš

Všetky deti vidia svojich strážnych an-
jelov. Túto nezvyčajnú schopnosť do-
spievaním postupne strácajú. Anjeli sú 
však tu a deťom pomáhajú so všetkými 
ich trápeniami či bolesťami. Ochraňu-
jú ich a ak zídu zo svojej cesty, poradia, 
ako sa na ňu môžu vrátiť.
O tejto schopnosti píše Lorna Byrneová 
vo svojej novej knihe Môj strážny anjel, 
môj najlepší priateľ. K napísaniu než-
ných, emotívnych príbehov, ktoré mies-
tami vháňajú slzy do očí, ju inšpiroval 
sám život a vlastné skúsenosti. Zdalo 
by sa, že ide o úplne bežné životné situácie. No práve tie nám od-
halia celkom iný svet, v ktorom mnoho detí otvorene hovorí o tom, 
že sú od samého začiatku života sprevádzané svojím strážnym 
anjelom. Môžu sa s ním podeliť o svoje trápenie, ale i o radosť či 
úspech. Takýto kontakt im nesmierne pomáha, pretože sa učia po-
máhať druhým, a tým sa stávajú lepšími.
Autorka knihu napísala spolu s najmladšou dcérou Aideen, ktorá 
ju aj ilustrovala. Láska a priateľstvo medzi matkou a dcérou dodá-
va knihe osobitné čaro, teplo i význam. Preniesli sa vďaka nej 
do svojho detstva a pripomenuli si, akú dlhú cestu už prešli. Presne 
to by sme mali z času na čas spraviť všetci. Aj preto je kniha určená 
nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

KRÁSNE PRÍBEHY PRE DETI 
A ICH RODIČOV
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Ezoterika

Monika Jakubeczová

CESTA K SVETLU
Schody duchovného rastu

Na ceste k Svetlu nás čaká mnoho ná-
strah. Stretávame sa s pokušeniami, po-
chybnosťami, a neraz nám chýba viera 
nielen v dobro, ale aj v nás samých. Pre-
padávajú nás negatívne myšlienky a za-
búdame, aká dôležitá je v živote pokora.
Monika Jakubeczová vo svojej novej kni-
he Cesta k Svetlu prináša cenné rady, 
ako v živote vykročiť správnym smerom. 
Sebaláska, zdravé partnerské a rodin-
né vzťahy, energetická čistota – nepo-
trebujete nič viac. Ak vás aj postretnú 
prekážky, s touto knihou rýchlo nájdete 
spôsob, ako ich prekonať.
Nebojte sa vykročiť na cestu za zmysluplným, plnohodnotným živo-
tom! Nemajte strach robiť chyby, pretože skúsenosť je to, čo vás 
posúva. Ak zostanete bdelí a dáte si pozor, nevychýlite sa z harmo-
nického stredu a vaše kroky povedú priamo k Svetlu.

CENNÉ RADY, AKO V ŽIVOTE 
VYKROČIŤ SPRÁVNYM SMEROM
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Young
adult

Roman Brat,
ilustroval Ján Kurinec

ŠTYRIA JAZDCI

Hoci rozsahom neveľká próza Romana 
Brata Štyria jazdci netvorí jeden celok 
a nie je kompozične previazaná, zdanli-
vo tak pôsobí. Štyri samostatné príbehy 
majú totiž spoločný obsah: odhaľovanie 
netolerancie voči inakosti, poukazova-
nie na nespravodlivosť a brutálne šika-
novanie, nelásku a bezohľadnosť ľudí 
voči sebe.
Štyri poviedky o tínedžeroch nič nepri-
krášľujú, na nič sa nehrajú, len realis-
ticky opisujú skutočnosť v jej drsných 
rozmeroch. Sú nanajvýš súčasné nielen 
zobrazením života mladých ľudí, ale aj 
jazykom, zmýšľaním a hodnovernými situáciami.

Roman Brat (Bratislava, 1957) žije a pracuje v Bratislave. Študoval na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a lite-
ratúra a španielsky jazyk a literatúra. Dlhé roky pôsobil ako redaktor a drama-
turg v Literárnej redakcii Slovenského rozhlasu.

POVIEDKY, 
KTORÉ SA NA NIČ NEHRAJÚ
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Young
adult

Anna Toddová

NAJTEMNEJŠÍ MESIAC
Preložila Anna Kolčiterová

Karine chýba Kael viac, ako si pripúšťa. 
Mladý vojak ešte nedávno spal v jej po-
steli a zrazu je preč. Nevie mu však od-
pustiť, že pomohol jej jedinému bratovi 
vstúpiť do armády. Napokon, v detstve 
si s Austinom sľúbili, že sa vyvarujú rov-
nakej chyby, akej sa dopustil ich otec.
Zdá sa však, že jej vzťah s Kaelom má 
v rukách záhadná moc. Neustále na 
seba narážajú. Kael sa zakaždým ne-
čakane objaví na rovnakom mieste ako 
ona, ochotný každému pomôcť. Keď jej 
hrozí pád, zachytí ju. Vždy je nablízku. 
Keďže sa mu nedá vyhnúť, Karina sa 
postaví situácii čelom a rozhodne sa pre logické riešenie – spriate-
liť sa. Tentoraz si stanoví pravidlá, aby si udržala odstup. Nedovolí, 
aby jej Kael znova ublížil.

Román Najtemnejší mesiac je pokračovaním
knihy Najjasnejšie hviezdy.

ČO ROBIŤ, KEĎ SA ŠŤASTIU
POSTAVÍ DO CESTY STRACH?
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Sabine Städingová,
ilustrovala
Sabine Büchnerová

PETRONELA 
JABĹČKOVÁ (5)
Vianočná kniha
Preložila Eva Budjačová

Petronela Jabĺčková 
je čarodejnica. No nie 
obyčajná! Má na staros-
ti jablone, a ako sa v ta-
komto prípade sluší 
a patrí, býva v jablku.
Blížia sa Vianoce a Petro-
nela má plné ruky práce. 
Zvŕta sa v kuchyni, nožni-
cami a pomocou lepidla 
vytvára fantastické ozdoby a v jablkovom domci vyčarí vianočnú 
atmosféru rozličnými dekoráciami.
Máte chuť napiecť s jabĺčkovou čarodejnicou rôzne dobroty a vyro-
biť všakovaké darčeky? Inšpirujte sa Petronelinými receptmi a ná-
vodmi v tejto knihe a spríjemnite si čakanie na Štedrý večer. Okrem 
skvelých tipov, rád a receptov tu nájdete aj poviedku Čarodejné 
Vianoce v jablkovom domci.

BLÍŽIA SA VIANOCE A PETRONELA 
SA NA NE POCTIVO PRIPRAVUJE!

HOLUBIA AGENTÚRA JE PARTIA 
NEOHROZENÝCH BOJOVNÍKOV

Cena: 9,90 €
Vychádza: 9. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7933-9
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Pre deti 
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Andrew McDonald,
ilustroval
Ben Wood

HOLUBIA 
AGENTÚRA 
SA BRÁNI
ĎOBANÍM (5)
Preložil Peter Slížik 

Poznáte 
Holubiu agentúru?
Je to jednotka 
neúnavných bojovníkov 
proti zločinu.
Ak sa vám zdá, že holuby sa občas správajú zvláštne, nemýlite sa. 
Sledujú totiž rôzne záškodnícke živly, odvážne čelia nebezpečen-
stvu a zločinci si ani nevrknú! A keď sa z Múzea mačiek stratí vzác-
ny smaragd, keď sa nenásytný hranostaj snaží uloviť ohrozeného 
vtáka a keď v noci zmizne starý strom, Holubia agentúra sa musí 
preďobať cez všetky dobrodružstvá! Viac sa dozviete v piatej časti 
bláznivej série s kriminálnou zápletkou.
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Pre deti 
od 7 rokov

Navštívite nadzemné aj podzemné stavby, spoznáte obydlia na vode 
i pod ňou, objavíte skromné domčeky a malé skrýše, ale aj veľké síd-
liská, prenosné úkryty či dočasné príbytky. Medzi množstvom príkla-
dov nechýba hniezdo krajčírika ušité z listov, hniezdo salangány bie-
lobruchej vytvorené zo slín, hniezdna kopa tabona hnedého, špajza 
tesárika dubového, obrovská stavba družníka vrabcovitého, besied-
ka záhradkára bezchochlatého, papierové hniezdo ôs, mosty a plte 
bojových mravcov, pasce pavúkov, prístrešky lariev potočníka, hniez-
da včiel, čmeľov, termitov a iného hmyzu, rozľahlé nory rýpošov ly-
sých, jamky a valy lezcov obojživelných, hrady bobrov, tunely krtov 
a všeličo iné.

ŽIVOČÍCHY SÚ
V ARCHITEKTÚRE MAJSTRI!

Cena: 14,90 €
Vychádza: 12. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7941-4
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64 str. 
Väzba: viazaná
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Vydanie: prvé

Emilia Dziubaková

STAVITELIA 
V ŽIVOČÍŠNEJ 
RÍŠI
Preložil Ladislav Holiš
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Navštívite nadzemné aj podzemné stavby, spoznáte obydlia na vode 

Pre deti 
od 7 rokov

Obyvatelia Ďalekého lesa sú celí bez seba – niekto totiž spáchal sku-
točný zvierací zločin! Náčelník Jazvec dosiaľ riešil len drobné prie-
stupky, no koho by už zaujímala krádež borovicovej šišky, neuprata-
né výkaly na čistinke či pero vytrhnuté z chvosta?
Keď začal mladý zástupca náčelníka Jazvecúr pracovať na Polícii 
Ďalekého lesa, sníval o vyšetrovaní úplne iných zločinov... A tak sa 
aj stalo! Neslýchaná vražda. Nešťastná vdova. Chamtiví právnici... 
Všetko, ako má byť v skutočnej brutálnej detektívke. Skúsený de-
tektív Jazvec a jeho zástupca Jazvecúr sú už na stope...

ANNA STAROBINEC stihla vystriedať niekoľko profesií, kým prišla na to, že zo 
všetkého najviac ju baví vymýšľať príbehy, ktoré čitateľov úplne opantajú. Dnes 
sa jej knihy prekladajú do mnohých jazykov, získavajú literárne ceny a nakrúca-
jú sa podľa nich filmy. Pre dospelých čitateľov píše strašidelné, uhrančivé príbe-
hy, vďaka ktorým si vyslúžila prezývku „ruský Stephen King“. Rozprávky pre deti 
nie sú také strašidelné, ale sú rovnako strhujúce.

ZVIERACÍ DETEKTÍVI NA STOPE
SKUTOČNÝCH ZLOČINOV!

Cena: 9,90 €
Vychádza: 2. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7950-6
Formát: 145 × 210 mm,
88 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Anna Starobinec

ZVIERACÍ DETEKTÍVI 1:
VLČÍ BRLOH
Preložila Michaela Hajduková
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ČAROVNÝ PRÍBEH O PUTE MEDZI 
DEDKOM A JEHO VNUKOM

Cena: 9,90 €
Vychádza: 24. 11. 2021
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Pre deti 
od 6 rokov
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Stanislav Štepka, ilustroval Jozef Gertli Danglár

VSTÁVAJ, ŠIMON, NIEKDE HORÍ

Šimonko má v izbe malej celučký svet. A tak ďalej.
V tom sa asi podal na deda. Ten tomu svetu roky predsedá...

Hoci tam vonku býva svet občas smutno-krásny, keď sú spolu dedko 
s vnukom, všetko sa razom zmení. Kamsi odtisnú okolité trampoty 
a vytvoria si svet, v ktorom sa každý smeje a nikto zlý v ňom nie je. 
Môžu v ňom cestovať na lietajúcom 
aute a telefonovať si sny.
Sú v ňom len hry, aké sa nepíšu, 
ale s chuťou sa vymýšľajú a hrajú. 
A niekedy sa tiež rýmujú. Aby svet 
bol veselý aj v básni.

lietajúcom 

hrajú. 
niekedy sa tiež rýmujú. Aby svet 

Pre deti 
od 4 rokov

Na okraji rozľahlého lesa sa 
brieždi. Pomedzi košaté stro-
my presvitá slnko, začína sa 
nový deň. Zvieratká sa zobu-
dili, veď treba preskúmať 
všetko navôkol! Srnky chrú-
mu šťavnatú trávu, líšťatá 
sa medzi sebou roztopašne 
klbčia a včely usilovne nosia peľ do úľa. Ani bobry nezaháľajú, 
hrádza sa sama nepostaví! A ktože sa skrýva v kríkoch za dubom? 
Odhalíš tajomstvá lesa, skôr než sa zotmie?
Nádherne ilustrovaný sprievodca priblíži každodenný život zviera-
tiek z lesa a očarí menších i väčších čitateľov.
Známa nemecká ilustrátorka Sandra Dieckmann prináša utešené 
a citlivé príbehy pre deti. V edícii Stonožka jej vyšla aj obrázková 
kniha Čakanie na Vlka.

VSTÚP DO ČAROVNÉHO LESA
A SPOZNAJ JEHO OBYVATEĽOV!

Cena: 9,90 €
Vychádza: 30. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-8041-0
Formát: 216 × 293 mm,
32 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Sandra Dieckmann

TAJOMNÝ LES
Preložila Marta Hlušíková
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OBJAV NOVÉ PRÍBEHY
MIŠKY Z LIPOVEJ KLINIKY

Cena: 6,90 €
Vychádza: 16. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7934-6
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48 str. 
Väzba: viazaná
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Vydanie: prvé

Pre deti 
od 4 rokov
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Aniela 
Cholewińská-
-Szkoliková,
ilustrovala
Agnieszka 
Filipowská

MIŠKA
A JEJ MALÍ 
PACIENTI (10)
Vianočné príbehy
Preložila Silvia Kaščáková

Zoznám sa 
so sympatickou 
Miškou, ktorá má 
v korune košatej lipy 
veterinárnu kliniku.
Prišla zima a všetko navôkol prikryl sneh. V kŕmidle pri dome je čo-
raz tesnejšie a v takom prípade ľahko dôjde k úrazu. Miška nájde 
v snehu raneného chochláča a odnesie ho do Lipovej kliniky. A už 
sú tu Vianoce! Miškina rodina sa stretáva pri štedrovečernom stole 
a do snehového záveja v záhrade spadne nečakaný hosť – sob zo 
záprahu Santa Clausa. V betlehemskej maštaľke sú rozličné zviera-
tá, ale deťom sa najviac páči smutný oslík. Podarí sa dievčatku po-
môcť zvieratkám, ktoré ho potrebujú? Všetko sa dozvieš vo vianoč-
ných príbehoch z Lipovej kliniky.

Pre deti 
od 3 rokov

Predškolák Miško so svojím plyšovým kamarátom Brumkom pomô-
žu deťom spoznať pocity.
Miško chodí do škôlky a každý deň sa stretáva s rozličnými pocitmi. 
Návštevu lekára berie ako skúšku odvahy. Keď rodičom pripraví 
raňajky, je na seba hrdý. A keď jeho kamarát prebehne po čerstvo 
postavenom hrade z piesku, ktorý spravil Miško, zmocní sa ho 
hnev. Zdajú sa vám tieto situácie známe?

VSTÚP DO ČAROVNÉHO LESA
A SPOZNAJ JEHO OBYVATEĽOV!

Cena: 10,90 €
Vychádza: 9. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7955-1
Formát: 205 × 250 mm,
40 str. 
Väzba: leporelo
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Katarzyna 
Kozłowská,
ilustrovala
Marriana
Schoettová

MIŠKO 
A BRUMKO 
HOVORIA 
O POCITOCH
Preložila Katarína Gruszczyk
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Pre deti 
od 3 rokov

Dnes má narodeniny Zajačik a na Piškótovej ulici číslo 3 sa chystá 
oslava. Pozvaní sú všetci susedia. Každý obyvateľ, na každom po-
schodí, v každom byte je pripravený prežiť výnimočný deň, úplne 
iný ako tie ostatné. Dokonca aj pán Medveď, ktorý práve ochorel!
Sleduj dobrodružstvá obyvateľov jedného domu v knihe s množ-
stvom detailov. Prečítaj si ju raz, dvakrát, trikrát... a zakaždým obja-
víš niečo nové.

VŠÍMAJ SI DETAILY A POSKLADAJ 
KRÁSNY PRÍBEH O ZVIERATKÁCH

Cena: 10,90 €
Vychádza: 11. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7949-0
Formát: 261 × 324 mm,
32 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Marianne 
Dubucová

MÔJ DOMČEK,
TVOJ DOMČEK
Preložila Alica Wursterová
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Pre deti 
od 3 rokov

Pre budúcu prváčku Lucinku a jej kocúrika Dominika je svet u ba-
bičky a deduška plný prekvapení: zistia, že pánom na dvore je pes 
Sultán, že sa Dominikovi na ľade neudržia labky vedľa seba, že de-
duško sa stará o kravičky aj nové teliatko. Lucinka pomôže babičke 
zametať sneh, objaví na povale sánky a v kuríne vajíčko, vaľká ces-
to na rezance a sama zanesie deduškovi na farmu obed. S kama-
rátmi si užije veľa zimnej zábavy a deduško ju naučí, ako na Štedrý 
deň obdarovať stromy a zvieratká. Najväčšie prekvapenie ju však 
čaká nakoniec, keď sa dozvie, že dostala ten najvzácnejší vianočný 
darček – maličkého bračeka Kubka.

NOVÉ VYDANIE 
OBĽÚBENEJ KLASIKY

Cena: 14,90 €
Vychádza: 30. 11. 2021
ISBN: 978-80-551-7947-6
Formát: 240 × 290 mm,
88 str. 
Väzba: viazaná
Vyd. značka: STONOŽKA
Vydanie: prvé

Milena Lukešová,
ilustrovala
Jana Sigmundová

ZIMNÁ KNIŽKA 
PRE LUCINKU
Preložila Marta Hlušíková
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HLADKAJTE PSÍKA, HRAJTE SA
A TÚĽTE SA S NÍM

Pre deti od
18 mesiacov

Sophie Schoenwaldová,
Nadine Reitzová

BUDEŠ MÔJ KAMARÁT?
Preložila Zuzana Dodoková

Pozri, ktože to tam je? V parku blúdi malé šteniatko. Psík Ňufko súr-
ne hľadá niekoho, kto sa oňho postará, bude mu hádzať paličku, 
odmeňovať ho maškrtami a vyženie mu z kožúška drzé blchy. Po-
môžeš mu?

Cena: 5,90 €
Vychádza: 4. 11. 2021
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Formát: 180 × 180 mm,
24 str. 
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Pre deti
od 1 roka

Pre deti
od 1 roka

Paul Schofield 
& Anna Terreros-
-Martin

KEĎ IDE MAMKA 
DO PRÁCE
Preložila Marta Hlušíková

Čo robí mamička v prá-
ci, kým sa hrám so sta-
rými rodičmi?

Paul Schofield 
& Anna Terreros-
-Martin
KEĎ IDE OCKO 
DO PRÁCE
Preložila Marta Hlušíková

Čo robí otecko v práci, 
kým sa hrám v škôlke?

VYSVETLITE SVOJIM DEŤOM, 
ČO ROBÍTE, KEĎ STE V PRÁCI

51 EDIČNÝ PROGRAM NOVEMBER 2021

Hravé rýmy a milé ilustrácie zobrazujú paralely medzi pracovným 
dňom mamičky a otecka a dňom dieťaťa. Zrozumiteľne vysvetľujú, 
čo sa deje v živote rodiča, keď chodí do práce, a že na svoje dieťa 
nezabúda pri žiadnej činnosti.
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Edičný program vydavateľstva IKAR november 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




