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PÚŤ K TEMNEJ VEŽI JE DLHÁ
A KA JE IBA KOLESO

Stephen King

e-kniha

e-kniha

ZÁHADNÝ VÍRUS,
KARANTÉNA

TOP TITUL

Temná veža VII
Lawrence Wright

NA KONCI OKTÓBRA
Preložila Tamara Chovanová

V zajateckom tábore v Indonézii zomrie
štyridsaťsedem ľudí na hemoragickú ho
rúčku. Spočiatku informácii málokto pri
pisuje význam, v podobných lokalitách
sú epidémie časté. Mikrobiológovi a epi
demiológovi Hen
r ymu Parsonsovi sa
zľahčovanie situácie nepozdáva, a tak
sa vydá priamo do ohniska nákazy. To,
čo tam nájde, bude mať zakrátko ničivé
globálne následky.
Svet napriek snahe zachvacuje pandémia a ruská emigrantka, dnes
už vysokopostavená osoba na ministerstve vnútornej bezpečnosti
USA, radí prezidentovi, ako reagovať na možnú biologickú vojnu.
Je pravda, že smrtiaci vírus vyvinuli v ruských laboratóriách v sna
he rozpútať medzinárodný konflikt? A akú úlohu zohrávajú pri jeho
šírení biologické zbrane? Pliaga sa šíri po celom svete, odstavuje
inštitúcie – vedecké, náboženské, vládne – a hubí obyvateľstvo. Roz
behnutý vlak sa už nedá zastaviť.
Lawrence Wright nám ponúka jedinečný, napínavý triler plný fasci
nujúcej histórie, ktorý v kontexte súčasnej pandemickej situácie vo
svete naberá celkom nový rozmer.

2

EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2020

Krimi

Cena: 14,90 €
Vychádza: 1. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7502-7
Formát: 125 × 200 mm,
424 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Preložil Michal Jedinák

Na začiatku posledného dobrodružstva
je Rolandov ka-tet roztrúsený v rôznych
časoch a svetoch. Susannah Deanová,
stále v moci démonky Mie, sa proti svojej
vôli ocitla v Krajsvete, vo fedickom Doga
ne, ktorý je skôr komnatou hrôzy a kde
spojením mágie a záhadnej prastarej
techniky spoločne privedú na svet na
poly ľudské dieťa. Eddie Dean a Roland
Deschain cestujú v roku 1977 po štáte
Maine, hľadajú miesto nadprirodzenej
aktivity prídencov a dvere, ktoré slúžia
ako brána do Stredsveta. Jake Cham
bers, otec Callahan a brumbo Rát bojujú
v roku 1999 s upírmi a so zlými mužmi v newyorskej reštaurácii Prasa
v kotle, kde na jedálnom lístku nechýba ani „dvojnohé prasa“. Len čo
sa tet opäť spojí, priatelia sa vydajú na cestu do sídla vlkov v Hrome,
aby odhalili, načo potrebujú služobníci karmínového kráľa mozgy
dvojčiat z Cally Bryn Sturgis. Odpoveď je desivá a priamo súvisí s Ro
landovou výpravou za Temnou vežou, ktorá je čoraz bližšie. Podarí sa
ju pištoľníkovmu ka-tet nájsť a vystúpiť na jej vrchol? Nebude cena,
ktorú za to zaplatia, privysoká?
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Mysteriózny
triler
Cena: 19,90 €
Vychádza: 8. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7514-0
Formát: 125 × 200 mm,
800 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Alica Eštoková

CHCEM TAK VEĽA?

Preložila Zuzana Gašparovičová

Ženský
román
Cena: 12,90 €
Vychádza: 8. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7620-8
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé
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Danielle Steel

ÚČINKUJÚCI

Učiteľka francúzštiny Romana žije na
prvý pohľad v pokojnom, zabehnutom
vzťahu s kolegom Oliverom. Jej rovno
váhu naruší oveľa starší zabezpečený
muž, ktorý v nej prebudí vášeň, akú do
vtedy nepoznala. Odolá mladá žena
predsudkom, s ktorými sa stretáva na
každom kroku, a vyhne sa nástrahám
ohrozujúcim nový vzťah? Zvládne výčit
ky, že je zlatokopka, a napriek nepraj
nosti okolia zabojuje o svoju lásku?
ALICA EŠTOKOVÁ vyštudovala FiF UK v Brati
slave. Už dlhší čas žije vo Francúzsku, kde spre
vádza manžela na diplomatickej misii. Vo vyda
vateľstve IKAR jej vyšli romány Eliza: Zvádzaj
ma pomaly (2014), Cesta do Provensalska (2015), Parížske slnko: Zamilovala som
sa do moslima (2017) a Kým je čas: Súď ma nežne (2018). Príbehy sa odohrávajú
striedavo na Slovensku a vo Francúzsku. Autorka sa v nich zamýšľa nad medziľud
skými vzťahmi a postavením ženy v súčasnom svete. Rada číta, hrá na klavíri, tan
cuje a lyžuje.

e-kniha

NÁJDI V SEBE SILU
A BOJUJ
e-kniha

NIČ NIE JE ZADARMO.
ANI LÁSKA

Kait Whittierová píše stĺpčeky pre dám
sky časopis. Práca a už dospelé deti sú
pre ňu všetkým. Po dvoch skrachovaných
manželstvách sa však novému vzťahu
oblúkom vyhýba. Náhodou sa zoznámi
s televíznym režisérom Zackom Winte
rom a zrazu jej život získa nový rozmer.
Inšpirovaná životným príbehom svojej
nezlomnej starej matky napíše námet
na seriál. Ten na Zacka Wintera nesmier
ne zapôsobí.
Kait sa zrazu ocitá v osobitom svete her
cov a filmového priemyslu. So Zackom
nájdu úžasnú a schopnú režisérku, vý
strednú mladú scenáristku a angažujú slávnu herečku zo zlatej éry
Hollywoodu, ktorá sa vyrovnáva s tragédiou a žije samotársky. Do
seriálu obsadia aj mladého a úspešného herca, ktorý sa otočí za kaž
dou sukňou, neznámu talentovanú hviezdičku aj príťažlivého, ostrie
ľaného legendárneho umelca. Kait sa s účinkujúcimi postupne zbli
žuje a stanú sa jej druhou rodinou. Čaro nakrúcania seriálu preruší
najhorší okamih, akému môže matka čeliť.
Neobyčajný román odhaľuje silu ukrytú v ženách po celé generácie.
Silu, ktorá im odnepamäti pomáha prekonávať životné prekážky.
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Ženský
román
Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7586-7
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Dita Kraus

PREJAVIŤ SVOJE CITY
NEZNAMENÁ BYŤ BLÁZNOM
e-kniha

SKUTOČNÝ PRÍBEH
DIEVČATKA Z OSVIENČIMU

ODLOŽENÝ ŽIVOT
Preložila Adriena Richterová

Od oslobodenia koncentračného tábo
ra Osvienčim prešlo sedemdesiatpäť ro
kov a Dita Kraus, rodená Polachová, jed
na z tých, čo prežili, sa rozhodla napísať
knihu spomienok nielen na koncentrač
ný tábor, ale na celý svoj život.
Narodila sa v rodine pražských židov
ských intelektuálov, chodila do školy, ma
la veľa kamarátov a nikdy jej ani na um
neprišlo, že je v niečom iná. Až keď si
jedného dňa našla na lavici kus papiera
so slovami: Si Židovka. „Čo je to Žid?“
spýtala sa rodičov. Zakrátko to pocítila
na vlastnej koži, keď po vyhlásení Pro
tektorátu Čechy a Morava začali platiť vyhlášky a zákony, ktoré
krok za krokom vylučovali židovské obyvateľstvo z väčšinovej spo
ločnosti. Po čase ju ako trinásťročnú deportovali s rodičmi do geta
v Terezíne a neskôr do Osvienčimu, kde jej otec zomrel. Dita s mat
kou prešli selekciou doktora Mengeleho a s ďalšími spoluväzen
kyňami ich poslali na nútené práce do Nemecka. Krátko pred kon
com vojny ich presunuli do koncentračného tábora Bergen-Belsen,
kde sa dočkali oslobodenia.
Po vojne sa Dita vydala za Otta Krausa a veľmi pútavo opisuje situá
ciu a nálady v povojnovom Československu, v roku 1948 zasiahnutom
februárovými udalosťami. Tie napokon prispeli k rozhodnutiu Krau
sovcov emigrovať aj s ročným synom do Izraela.
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„Dúfam, že v hociktorý
deň, daždivý či slnečný,
pri slzách šťastia
či bolesti, otvoríš túto
knižku a nájdeš stranu,
ktorá k tebe prehovorí.“

Ruby Jonesová

TOTO VŠETKO
JE PRE TEBA

Preložila Danka Jacečková

Biografia

Cena: 13,90 €
Vychádza: 8. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7523-2
Formát: 125 × 200 mm,
376 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

Oslavovaná umelkyňa Ruby Jonesová prináša v tejto knižke desiat
ky žiarivých a srdečných vlastných ilustrácií aj odkazov.
Život môže byť niekedy ťažký, ale autorkine duchaplné, súcitné
a krásne kresby prinášajú úsmev plný porozumenia. Doplnené jej
praktickými radami nám pripomínajú, aké máme šťastie, že sme
tu, ako môžeme byť milší k sebe samým, k ľuďom v našich životoch
a k svetu okolo nás.
Darček na rozjímanie pre kohokoľvek, kto v dnešnom svete potre
buje trošičku inšpirácie.
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Motivačná
literatúra
Cena: 9,90 €
Vychádza: 1. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7628-4
Formát: 140 × 175 mm,
104 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: prvé

ZDRAVÁ VOĽBA
PRE ZDRAVŠÍ ŽIVOT

NADČASOVÁ LITERATÚRA
PRE NÁROČNÝCH

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Nikolaj Vasilijevič Gogoľ

DOBA JEDOVÁ 2

Preložil Ján Štrasser

Visí nad nami azbestová hrozba? Prečo
jeme jedovaté jedlá? Ako dlho dojčiť?
Škodí hliník nášmu zdraviu alebo pro
spieva? Odpovede na tieto a mnohé ďal
šie otázky inšpirované knihou Doba
jedová autorov prof. Anny Struneckej
a prof. Jiřího Patočku prináša aktualizo
vaná publikácia Doba jedová 2, ktorá
ponúka pútavé čítanie o bežných nápo
joch, nových typoch potravín aj o úska
liach a rizikách konzumácie sladkostí.
Autori, odborníci na biochémiu, toxiko
lógiu, neurofarmakológiu a biomedicí
nu, čitateľom zrozumiteľným a jasným
spôsobom približujú najnovšie poznatky o rakovine a o chorobách
z liečenia a vracajú sa aj k toľko diskutovanej otázke očkovania.
Po pravdivých informáciách túži stále viac ľudí, ktorí sa už nespolieha
jú len na to, čo nám odporúčajú televízne reklamy, tlač a v mnohých
prípadoch aj štátne orgány. Ak patríte k nim a hľadáte návod, ako sa
orientovať v spleti rôznych a často si aj odporujúcich informácií, po
tom je kniha Doba jedová 2 pre vás tou správnou voľbou.
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REVÍZOR A INÉ HRY

Zdravie /
životný štýl

V edícii Odeon vychádza výber štyroch
hier Nikolaja Vasilievič Gogoľa (1809 –
1852). Obsahuje asi najznámejšieho
a najhranejšieho Revízora (1836), ďalej
Odchádzanie z divadla po predstavení
novej komédie (1842), text, ktorý k Re
vízorovi patrí, lebo ho autor napísal
ako svoju repliku v dialógu s kritikou
práve na túto hru, ako aj dva azda tiež
najčastejšie hrané autorove dramatic
ké diela – trpké a neveľmi láskavé ko
médie Ženba (1842) a Hráči (1843).
Tieto sociálnokritické hry spred dvoch
storočí, verne odrážajúce autorovu ge
niálnu schopnosť spojiť nespojiteľné – humor a plač –, až zarážajú
svojou aktuálnosťou. Odpovedajú na naše pocity, sebareflexiu, ne
úprosne nám ukazujú, akí sme boli a akí stále sme. Gogoľ je člo
vekom aj 21. storočia a jeho hry majú nezastupiteľné miesto nielen
na súčasných divadelných scénach, ale v tlačenej podobe aj v na
šich knižniciach.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7363-4
Formát: 145 × 205 mm,
336 str.
Väzba: brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: prvé

Svetová
klasika
Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7547-8
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: prvé
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IKABOG

Preložila Oľga Kralovičová

Kráľovstvo Blahobytia
bolo kedysi najšťastnejšie
na svete. Malo kopy zlata,
kráľa s najelegantnejšími
fúzmi, aké si len viete
predstaviť, a mäsiarov,
syrárov a cukrárov, ktorí
pripravovali také vynikajú
ce jedlá, až ľuďom pri ich
jedení tiekli slzy radosti.
Všetko by bolo dokonalé,
keby nebolo pochmúr
nych, hmlistých Mokradí
na severe, ktoré boli
podľa legendy domovom obludného ikaboga. Všetci rozumní oby
vatelia Blahobytie vedeli, že ikabog je iba legenda na strašenie ne
poslušných detí. Legendy sú však zvláštne, pretože niekedy začnú
žiť vlastným životom...
Môže legenda zosadiť milovaného kráľa? Môže zraziť na kolená
kedysi prosperujúcu krajinu? Môže uvrhnúť dve deti do dobrodruž
stva, o ktoré nestáli a ktoré nečakali?
Súčasťou knihy sú originálne farebné ilustrácie, ktorých autormi sú
výhercovia internetovej detskej súťaže.
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PODMANIVÁ ROMÁNOVÁ
ADAPTÁCIA RODINNÉHO FILMU

Linda Chapman

e-kniha

J.K. Rowlingová

TOP TITUL

NOVÝ NAPÍNAVÝ PRÍBEH
SVETOZNÁMEJ ROZPRÁVAČKY

TAJNÁ ZÁHRADA
Filmový príbeh
Preložil Ladislav Holiš

Pre deti
od 7 rokov
Cena: 19,90 €
Vychádza: 8. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7622-2
Formát: 165 × 215 mm,
304 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Podmanivá románová adaptácia nádherného rodinného filmu pri
náša jednu z najobľúbenejších detských klasík v novom šate. Sve
toznámy román Frances Hodgsonovej Burnettovej, ktorý vyšiel prvý
krát v roku 1911 a už vtedy uchvátil čitateľov, prerozprávala Linda
Chapmanová.
Zaži s Mary, jej bratrancom Colinom a miestnym chlapcom Dicko
nom čarovné dobrodružstvo v tajnej záhrade, ktorá má schopnosť
meniť ľudské životy na krajšie a radostnejšie.

11

EDIČNÝ PROGRAM DECEMBER 2020

Pre deti
od 7 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 1. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7349-8
Formát: 125 × 200 mm,
232 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

PRE MALÝCH AJ
VEĽKÝCH POSLUŠNÍKOV

Miro Jaroš, ilustrovala Edita Hajdu

KNIŽKA PRE (NE)POSLUŠNÉ DETI
Do tretice všetko dobré! K Pesničkovým neposlušníkom 1 a 2 pribud
la nová a ešte väčšia kniha. Obsahuje texty piatich pesničiek pre
deti, ktoré na koncertoch Mira Jaroša patria medzi najobľúbenej
šie. V tejto knižke sa spolu s Mirom pozriete, čo sa deje NA TOM
NAŠOM DVORE, vezme vás s malými skautmi DO LESA, na ten
najväčší TOBOGAN, spoznáte PLANÉTY slnečnej sústavy a zistíte,
že STRAŠIDLÁ môžu byť aj vaši kamaráti. Ste pripravení?

Edičný program vydavateľstva IKAR december 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.

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 9,90 €
Vychádza: 8. 12. 2020
ISBN: 978-80-551-7590-4
Formát: 195 × 195 mm,
64 str.
Väzba: viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

