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Táňa Keleová-Vasilková – Vône života
Vône v našich životoch sú premenlivé ako dni strie -
dajúce sa s nocou. Zároveň majú v sebe čosi krásne
nemenné. Vôňu domova... a lásky. Takmer všetky
po nej túžime. Po istote, ktorá nás zahrieva a po-
skytuje pocit bezpečia. Ktorá nám dovoľuje dýchať
a plniť si sny, menšie či väčšie životné plány. Magda

a Lenka, hrdinky príbehu, nie sú výnimkou. Túžia po
istote a láske. Inak je to s Alicou. Sníva o práci v za-
hraničí, o slobode a manžela ani deti k svojmu šťas-
tiu nepotrebuje. No možno je to celkom inak.
viaz., 304 s., 125x200
November, 10,90 €

Kristína 
Farkašová
Som mama
Úspešná hereč-
ka, moderátor-
ka a kreatívna
autorka vtip-
ných prúžko -
vaných tričiek
Kristína Farka-
šová je šťast -
nou mamou
dvojičiek Ely
a Matildy. O svo-

jich skúsenostiach a zážitkoch s tehotenstvom
a materstvom začala písať vtipný blog a ten
oslovil množstvo mamičiek. Pre všetkých, kto-
rým je jej humor blízky a téma sa im zdá  viac než
príťažlivá, vydáva knihu, v ktorej sa  hrdo hlási
k tomu, čo jej robí najväčšiu radosť: Som mama!
Kniha dostupná aj v darčekovom balení spolu
s tričkom (S, M, L, XL).
viaz., 296 s., 125x200
Október, 14,90 €

Rozbité šťastie  2. vydanie
Keď sa Andrej dostane do väzenia za daňové
úniky, v rodine prepukne vážna kríza. 
viaz., 424 s., 125x200
Október, 10,90 €

Liek na smútok  2. vydanie
Príbeh plný bolesti, ale aj lásky a prekvapení,

ktorými nás život občas zaskočí.
viaz., 232 s., 125x200
November, 10,90 €

BONUS V KNIHE:
TETOVAČKY

Alica Eštoková
Cesta do Provensalska
V čase najväčšej bezná-
deje sympatická Sloven-
ka spozná na dovolenke
v slnečnom Provensalsku
šarmantného francúz -
skeho bankára. Podarí sa
hlavnej hrdinke rozpo-
znať pravú lásku a od-
pútať sa od minulosti?
viaz., 248 s., 125x200
November, 8,90 €

Zuzana Šedá
Hľadaj ma
Adriana, Gréta a Ofélia –
iskrivý trojuholník napl-
nený láskou aj nepocho-
pením. Kým najstaršia
Adriana žijúca vo Viedni
strieda mužov, jej dcéra
Gréta sa im úzkostlivo
vyhýba. A vnučka Ofélia
toho pravého iba hľadá...
viaz., 256 s., 125x200
November, 9,90 €
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Eva Dedinská
Za náprstok
šťastia
Karolína nemala
v živote šťastie.
Krátko po roz-
chode s milova-
ným mužom jej
zomrela matka.
Nerozumne sa

vrhla do manželstva s Adamom a porodila mu syna.
Lekári trojročnému chlapcovi stanovili diagnózu.
 Autizmus rozbúril Adamovu výbušnú povahu a Ka-
rolína sa stala terčom jeho hnevu. Keď Karolína na-
pokon skončila so zlomenou rukou, rozhodla sa so
synom od Adama odísť. Lenže Adam nevie prehrá-
vať, neznesie potupu. Karolína opäť váha. Stojí jej
sloboda za tú bolesť?
viaz., 272 s., 125x200
December, 9,90 €

L. Bagin, T. Hudák, S. Staško, J. Tabaček
Od veci
Obľúbená rozhlasová relácia sa okrem svojho televíz -
neho spracovania dočkala aj knižnej podoby. Výber
najlepších scénok glosátorov Ludwiga Bagina, Tomá-
ša Hudáka, Stana Staška, Juraja „Šoka“ Tabačeka zo -
stavil Maroš Hečko, o vtipné a nápadité ilustrácie sa
postarala Ivana Šáteková. Všetci svorne vám želajú
príjemnú zábavu pri listovaní a čítaní tohto unikát-
neho diela.
brož., 160 s., 175x140
November, 9,90 €

Jozef Banáš – Dementi
Varovanie: Ak otvárate túto knihu s vedomím, že
vám Jozef Banáš osočovaním konkrétnych ľudí zvýši
ego, radšej ju hneď zatvorte. Obľúbený autor si pod
svoj nekompromisný skalpel zobral všetky oblasti
nášho verejného života. Ostrým vtipom rozpitváva
typické vlastnosti Slovákov. Text dopĺňajú trefné
 fotografie.
viaz., 256 s., 147x205
Október, 12,90 €

Jozef Karika – Čierna hra  Vláda mafie
Drsný triler z krvavých  deväťdesiatych rokov. V tej-
to atmosfére sa z obyčajných ľudí snažia cich sa vy-
švihnúť stávajú výpalníci, drogoví díleri, zločinci
v bielych golieroch či prví mafiánski bossovia.
V napí navom príbehu stretnete aj obľúbené posta-
vy z Karikových bestsellerov V tieni mafie a V tieni
mafie II: Čas dravcov.
viaz., 448 s., 125x200
November, 13,90 €

EP_4_2015_Ikar  25.9.2015  11:15  Stránka 3



  

P O É Z I A , S L O V E N S K Á L I T E R A T Ú R A

4 Edičný program vydavateľstva Ikar

Kamil Peteraj
S tebou a bez teba
Nepateticky, neformálne, tak
ako to vie len on. Verše. Niektoré
sa už teraz nachádzajú v budúc-
nosti svojej minulosti, iné ešte
iba na jej prahu. Rieky sa nepo-
náhľajú. Čas vraj áno. Kamil Pete-
raj oslavuje svoje životné jubi-
leum, toto je jeho umenie.
viaz., 144 s., 135x210
Vyšlo, 9,90 €

Marián Grupač
V tomto storočí sú noví blázni
Básne sú tá najužitočnejšia zby-
točnosť tohto sveta. Marián
 Grupač je autorom piatich bás-
nických zbierok, niekoľkých po -
viedkových kníh, noviel a jedné-
ho románu. Opäť prichádza
s veršami, ktoré pohladia, roz -
cítia, prekvapia.
viaz., 64 s., 100x140
Október, 9,90 €

Jaroslav Klus
Hodina vlka
Hodina vlka je čas medzi nocou
a dňom, keď sa človeku podľa se-
verskej mytológie zjavujú veci
nevídané. Príbeh dvoch rozprá-
vačov: mladého muža, ktorý hľa-
dá samého seba, a syna, čo pred
narodením spomína na dôležité
okamihy zo života otca.
viaz., 200 s., 125x200
Október, 9,90 €

Juraj Slezáček – Silvia Lispuchová
Ako sa stať celebritou
Rakovina je zvláštna choroba, do-
núti ťa uvažovať nad tým, čo si do-
vtedy vytesnil do kúta. A humor je
jeden zo spôsobov, antibiotikum,
ako sa nad ňu povzniesť. Juraj Sle-
záček dokáže o zákernom ocho -
rení hovoriť otvorene. Pravdivo
a s typickým nadhľadom.
viaz., 200 s. + 16 s. príloha, 125x200
November, 11,90 €

Ján Lacika – Tatry
Navštívte jeden z najmalebnejších
kútov Európy. V Tatrách sa kon-
centrujú fascinujúce prírodné krá -
sy. Najvyššie karpatské horstvo
ohromuje výškou štítov, udivuje
hĺbkou dolín, prekvapuje priezrač-
nosťou horských plies a vábi vô-
ňou límb... Kniha vyšla aj v anglic-
kej verzii.
brož., 96 s., 170x233
Vyšlo, 11,90 €

Jozef Bednár
Osud tak rozhodol
Už nie dieťa, ale šestnásťročný mla-
dý muž. Na prvý pohľad na nerozo-
znanie od iných. Komunikuje. Preja-
vuje city. Má veľké srdce. Na druhý
pohľad je však jeho život o niečo
komplikovanejší. Toto je kniha o ži-
vých ľuďoch, ktorí sa premenili na
románové postavy.
viaz., 200 s., 125x200
November, 11,90 €

V tomto
storocí sú
noví blázni

Marián Grupac
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Ernest Hemingway – Slnko aj vychádza
Debut jednej z najvýraznejších osobností americkej
literatúry dvadsiateho storočia. Ernest Hemingway za
svoju tvorbu okrem iných literárnych cien získal aj No-
belovu cenu v roku 1954. Toto dielo je nezabudnu-
teľné svedectvo o jednej epoche, o jednej generácii,
ktorú tak drasticky zasiahla svetová vojna, že ju na-
zvali stratenou generáciou...
viaz., 304 s., 125x200
November, 13,90 €

AKISALK,YRELLESTSEBÉVOTEVS

Randall Munroe
Čo keby
Tvorca populár-
neho webového
komiksu dáva zá-
bavné a vedecké
odpovede na
 absurdné otázky.
Pri ich hľadaní
s radosťou vyko-
náva počítačové
simulácie, hrabe
sa v haldách od-
tajených vojen-
ských výskum-
ných materiálov

a konzultuje riešenia s obsluhou atómových  reaktorov.
Jeho odpovede sú umeleckými výtvormi, vyznačujú sa
ostrovtipom a dokresľujú ich sympatické obrázky.
 Nezriedka predpovedajú úplnú záhubu ľudstva alebo
aspoň pohromu kolosálnych rozmerov.  Pre každého,
kto rád dumá nad hypotetickými záhadami.

viaz., 320 s., 178x229
Október, 12,90 €

George Friedman
Ohniská
napätia
Nová významná
kniha s hlavnými
tézami o nad-
chádzajúcich
udalostiach
v Európe. Táto
provokatívna
práca skúma
ohniská napätia,
geopoliticky
horúce miesta,
kde v priebehu
dejín prepukli

napätia a kde sa konflikty opäť môžu objaviť.
Autor je známy pozoruhodne presnými predpo-
veďami v oblasti globálnej politiky, technológií,
populácie a kultúry. V knihe sústredil pozornosť
na Európu, kde sa už päť storočí pretínajú osi sve-
tovej moci a kultúry.
viaz., 360 s., 125x200
November, 11,90 €

„Všetci ste
stratená
generácia.“

Jonas Karlsson – Miliónová faktúra
Minimalistická, bizarná a originálna novela predstavuje
špičku súčasnej literatúry s prvkami absurdna. S oča-
rujúcim humorom spochybňuje všetko, čo nazývame
šťastím, spôsob, ako ho meriame, a zároveň je to
svojský ľúbostný príbeh, ktorý sa vyvíja celkom inak,
ako sme zvyknutí. Najlepšie veci v živote sú vraj za-
darmo. Možno kedysi – dnes treba platiť!
viaz., 200 s., 125x200
Október, 9,90 €

Život je drahý
a za šťastie
treba platiť
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Rozchod
Vyšlo, 13,90 €

Závislá od teba
Vyšlo, 11,90 €

Laurelin Paigeová
Závislí od seba

Kyrie sa nasťahovala k Valentinovi Rothovi a rozhodli sa
spolu cestovať po svete. Mladá žena spoznáva nové
krajiny a užíva si život, aký nikdy predtým nepoznala.
Práve sa ubytovali v nádhernom kaštieli vo Francúzsku.
Keď sa však Kyrie  prebudí, zistí, že miesto vedľa nej je
prázdne. Len na vankúši je odkaz pripichnutý striebor-
ným nožom: On patrí mne. Kyrie tuší, že sa stalo niečo
zlé, a je za tým žena z Rothovej minulosti...

viaz., 272 s., 125x200
Október, 11,90 €

Alayna dosiaľ pestovala len jeden typ vzťahu, pozna-
čený jej posadnutosťou. No po tom, čo jej Hudson
Pier ce otvoril svoje srdce, rozhodla sa odstrániť medzi
nimi posledné bariéry, aby sľubný vzťah mohli postaviť
na niečom väčšom než len na skvelom sexe. Cíti, že
zničenie tejto lásky by znamenal jej koniec. Lenže nie -
len ona, aj Hudson má svoje tajomstvá. Minulosť ich
čoraz väčšmi vťahuje do spleti zbytočnej nedôvery.

viaz., 328 s., 125x200
December, 11,90 €

Abbi Glinesová
Nikdy viac

Keď sa Blai re poddá citom k nevlastnému bratovi,
Rush jej odhalí také zničujúce tajomstvo, že nie je
schopná odpustiť mu. Vzdá sa prísľubu večnej lásky
a vráti sa do rodného mestečka. Plány jej skomplikuje
nečakaná novina a Blaire nezo stáva nič iné, len dôve-
rovať mužovi, ktorého už nechce ani vidieť. Zmieta sa
medzi Rushovou ukrutnou túžbou získať ju naspäť
a pudom sebazáchovy. V hre nie je len jej budúcnosť.

viaz., 248 s., 125x200
November, 9,90 €

Luc je šťastný človek. Jeho  obchody prosperujú, má
peniaze aj nádherné ženy, stačí lusknúť prstami. Me-
gan je matka samoživiteľka. Jedného dňa sa dá zlá-
kať na výlet do Paríža. Ocitne sa v náručí Luca a do-
hodnú sa na jednej spoločnej noci. Stačí však pár
hodín a návrat do zabehaných koľají sa zdá priam
nemožný. Podarí sa dvom ľuďom, ktorí neveria na
dokonalý vzťah, zahodiť predsudky?

viaz., 360 s., 125x200
Október, 11,90 €

Alfa
Vyšlo, 12,90 €

Jasinda Wilderová
Beta

M. J. Summersová
Zlomená láska

Zájsť priďaleko
Vyšlo, 9,90 €
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Julianne 
Donaldsonová
Panstvo
Edenbrooke
Marianna by uro-
bila čokoľvek, aby

unikla nudnému životu. Ako dar z neba odrazu pri-
chádza pozvanie pre ňu a sestru, dvojča Cecíliu, na
návštevu rozľahlého vidieckeho panstva Edenbrooke.
Marianna sa chopí príležitosti a vydáva sa na cestu.
Starej mame musí sľúbiť, že sa bude správať ako sku-
točná dáma, hoci to sa jej veľmi nedarí. Poradí si so
svojím zradným srdcom, alebo jej záhadný cudzinec
úplne obráti život naruby?
viaz., 296 s., 125x200
December, 10,90 €

Megan 
Framptonová
Príručka
vojvodu
Vojvoda z Ruther-
fordu je boháč

a vychýrený sukničkár. Celý Londýn vie, že manžel-
stvu sa vyhýba ako čert krížu. Prečo si potom najal
mladú guvernantku, ak si neplánuje založiť rodinu?
Keď slečna Lily prekročí prah veľkolepého domu,
hneď pochopí, aká ťažká skúška čaká nielen jej ka -
riéru, ale aj srdce. Príťažlivý muž neskrýva svoj zá-
ujem o Lily. Mladá dáma má však tajomstvo, a ak by
vyšlo najavo, všetko by sa zmenilo...
viaz., 320 s., 125x200
Október, 11,90 €

Danielle Steel
Pegas
Nemeckí aristo-
krati Nicolas von
Bingen a Alex
von Hemmerle
sú od detstva
najlepšími pria -

teľmi. Muži sami vychovávajú svoje deti na pokoj-
nom vidieku. Kým Nick sa oddáva radovánkam,
Alex zasvätil život chovu vychýrených snehobie -
lych koní so vzácnym rodokmeňom. Obrovský
zlom v živote mladých vdovcov spôsobí nástup
nacizmu: Nickova matka bola polovičná Židovka.
Spolu so svojimi synmi uteká do Ameriky, kde ich
prežitie závisí od vzácneho Alexovho daru.
viaz., 352 s., 125x200
November, 11,90 €

Fionnuala 
Kearneyová
Ty, ja a tí druhí
Čo sa stane, keď
sa tajnosti jed-
ného dňa neza-
držateľne vy -

noria na denné svetlo? Tak to bolo aj v prípade
Adama a Beth, manželov štyridsiatnikov s devät-
násťročnou dcérou Meg, ktorí si nažívajú vcelku
spokojne až šťastne. Odhalenie prvého tajom-
stva však znamená začiatok dlhého sledu uda-
lostí s neodvratnými dôsledkami. Ako si vôbec
naplánovať budúcnosť, keď celú minulosť máme
prevrátenú naruby?
viaz., 400 s., 125x200
November, 13,90 €
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Jo Nesbø

Polnočné
slnko
Sedemdesiate
roky, ďaleký
 sever Nórska,
opustená dedi-
na Kåsund. Jej
obyvatelia sú
 laestadiáni, čle-
novia nábožen-
skej sekty, ktorá
zväzuje ich živo-
ty prísnymi pra-

vidlami. Jedného dňa ich pokoj naruší cudzinec
Ulf. Tvrdí, že prišiel loviť vtáky. Na lovca však
 nevyzerá, dokonca nemá ani pušku. Nikomu
 nechce prezradiť, že jedinou korisťou, ktorú tu
chcú uloviť, je on sám. Zradil totiž Rybára, naj-
väčšieho zločinca v Osle. Netuší, na ktorej strane
budú stáť miestni a či mu pomôžu zbaviť sa sku-
točného lovca.
viaz., 240 s., 125x200
Október, 10,90 €

Erik Axl Sund
Sklenené telá
Triler o temných
zákutiach ľudskej
psychiky. Švéd-
sko zaplavila vlna
samovrážd. Zará-
žajúce je, že
umie rajú prevaž-
ne mladí ľudia. Pri
ich telách sa našli
volkmeny a staré
kazety s mixova-
nou hudbou.

Ukáže sa, že všetky patrili jednej žene. V súvislosti
so samovraždami sa vynorí veľa ďalších podozri-
vých skutočností a vyšetrovateľ Jens Hurtig sa ich
podujme objasniť. Čoskoro pribudnú nové prípady,
tentoraz ide o brutálne vraždy vplyvných mužov.
Čo ich spája so samovraždami tínedžerov a so zá-
hadnou ženou? A ako súvisia so životnými osudmi
Jensových priateľov?
viaz., 392 s., 145x227
Október, 14,90 €

Cilla a Rolf Börjlindovci
Temný úsvit
Olivia Rönningová sa rozhodla
vrátiť k policajnej práci. Keď mes-
tečkom otrasie hrozná vražda
 dievčatka, zapojí sa do vyšetro-
vania. O niekoľko dní príde o život
ďalšie dieťa, a to podobným bru-
tálnym spôsobom. Spočiatku ne-
jasné stopy vedú aj do minulosti.
viaz., 392 s., 145x227
November, 13,90 €

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
Temné tajomstvá
Telo šestnásťročného Rogera
našli v močaristej oblasti, niekto
mu vyrezal srdce. Vyšetrovatelia
oslovia psychológa Bergmana,
jedného z popredných expertov
na sériových vrahov. Vyšetrova-
nie ukazuje na súkromnú školu
pre prominentné deti.
viaz., 432 s., 145x227
November, 14,90 €

Anders Roslund a Stefan Thunberg
Made in Sweden
Skutočný príbeh troch bratov, kto-
rých vychoval tyranský otec. Leo,
Felix, Vincent. Kým držia spolu, sú
neporaziteľní a zdesené Švédsko
čelí (takmer) dokonalým prepa-
dom. Lúpeže nasledujú jedna za
druhou, až kým sa veľké akvárium
pre zlatú rybku nerozbije.
viaz., 664 s., 145x227
November, 16,90 €
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Stephen King
Stratení
nájdení
Voľné pokračo-
vanie bestsellera
Pán Mercedes.
Triler o šialenom
pomstychtivom
čitateľovi. John
Rothstein, kulto-
vý autor, vytvoril

ešte kultovejšiu postavu – Jimmyho Golda –, no
už desaťročia nevydal jedinú knihu. Vášnivý  čitateľ
Morris Bellamy zúri, zabije slávneho spisovateľa
a získa jeho zápisníky. Svoju korisť ukryje – a po-
tom ho zavrú za celkom iný zločin. Čas plynie a po-
klad objaví chlapec menom Pete Saubers. A teraz
je na úteku pred čoraz nebezpečnejším šialencom
Morrisom, ktorého po rokoch prepustili.
viaz., 512 s., 125x200
November, 14,90 €

Frank Schätzing
Bleskové
správy
Nemecký novi-
nár Tom Hagen
je hviezda. Sve-
tové médiá sa
trhajú o repor-
táž od neho,
preberá si jedno
ocenenie za

druhým. Hagen sa špecializuje na bojmi zmie -
tané krajiny Blízkeho východu a vždy prináša
repor táže zo samého pekla. Až v Afganistane 
ho šťastena opustí. Jeho profesionálna povesť
je defi nitívne zruinovaná. Tri roky sa horko-ťaž-
ko pretĺka, až sa mu v Tel Avive dostanú do rúk
mate riály izraelskej kontrarozviedky. Nevedomky
spustí smrtiacu lavínu...
viaz., 1024 s., 145x227
November, 19,90 €

Tess Gerritsenová – Zomrieť znova
V dome miestneho preparátora
nájdu telo mŕtveho majiteľa. 
Po tele má zárezy od mačkovitej
šelmy, no musel to byť človek,
kto ho vystavil medzi ostatné
vypchaté šelmy ako trofej. Zo-
budil vari Leon Gott oveľa nebez-
pečnejšie zviera ako tie, ktoré
skolil v divočine?
viaz., 280 s., 125x200
Október, 11,90 €

Tom Isbell – Korisť
Nová vláda nad vojnou zničenou
krajinou vyhlási stanné právo
a obyvateľstvo rozdelí do tábo-
rov. O dvadsať rokov nato sku-
pinka bažantov, ako ich označujú,
zisťuje, že svet je iný, než im tvr-
dili. Poznačení radiáciou putujú
do záchytných táborov, kde
z nich vychovávajú korisť...
viaz., 360 s., 125x200
November, 12,90 €

Dan T. Sehlberg – Sinon
Eric postupne zisťuje, že jeho
milovaná Hanna je vo vážnom
nebezpečenstve a jediný človek,
ktorý by ju podľa neho mohol
ochrániť, je agentka Mossadu
Rachel Papo. Ocitne sa svet na
pokraji zhubnej pandémie? Voľ-
né pokračovanie autorovho
 excelentného debutu Mona.
viaz., 360 s., 145x227
December, 14,90 €
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50 vymaľovánok – relax pre dospelých
Kvety
brož., 104 s., 216x279
Október, 9,90 €

50 vymaľovánok – relax pre dospelých
Mandaly
brož., 104 s., 216x279
Október, 9,90 €

Zábavné
 vyfarbovanie
pre dospe-
lých, ktoré
vás určite
nadchne.

2x Antistresové vymaľovánky s dizajnom
svetoznámej Jenean Morrisonovej

Jenean Morrisonová
Odreagujte sa, oddýchnite si, zbavte sa stresu. Ponú -
kame vám 50 vymaľovánok – mandál alebo s kveti-
novými motívmi – od tých najjednoduchších až po
zložité, detailne vypracované vzory. Stačí zobrať do
ruky pastelky a pustiť sa do kreslenia. Obrázky sú
prakticky usporiadané – na každom liste je len jedna
vymaľovánka.

Monika Vargová – Lenka Vargová
Kvetinové aranžmány z Ateliéru Papaver
Spomínate si na kvety z detstva, z babičkinej záhra-
dy? Veľké hlávky pivónií, drobné kvietky kamiliek, vo-
ňavé záhonové ruže, viničné listy, brečtan s machom
na starom kamennom múre... Autorky Monika a Len-
ka nezabudli, to všetko je ich stálou inšpiráciou. V kni-
he nájdete nápady na každý mesiac v roku, ako si
vytvoriť krásne kvetinové aranžmány.
flexi, 176 s., 183x233
November, 14,90 €

Ben Gilliland – Ako vybudovať vesmír
Podať suché vedecké informácie tak, aby zaujali vô-
ňou i chuťou a pritom čitateľa aj poučili, je nielen úlo-
ha, ale aj výzva. Ben Gilliland, grafický editor britského
denníka Metro nezaváhal. Po tréningu na populárno-
náučných článkoch venovaných vesmíru, fyzike častíc,
chémii kozmu... sa rozhodol ponúknuť jednoduchý,
zrozumiteľný, inteligentný a zároveň humorný návod,
Ako vybudovať vesmír.
brož., 224 s., 189x246
December, 19,90 €

sada s pastelkami
Október, 19,80 €
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Nigella Lawsonová – Nigellissima
Lákavé talianske inšpirácie
Gastronomické srdce Nigelly Lawsonovej patrí Ta -
liansku! V tejto knihe ponúka 120 receptov, ktoré
sú oslavou čerstvého, chutného a nenáročného
jedla. Jednoduchosť, priamočiarosť a príťažlivosť ta-
lianskej kuchyne tu predstavuje vlastným neodola-
teľným spôsobom, ktorý ducha Talianska vnesie aj
do vašej domácej kuchyne.
viaz., 288 s., 170x235
November, 15,90 €

Judith Miller – Starožitnosti pod lupou
Skvelý pomocník pre tých, čo vyhľadávajú starožit-
nosti. Pomôžeme vám nájsť odpovede na mnohé
otázky súvisiace so starožitnosťami. Nájdete tu aj ra-
dy odborníkov, vďaka ktorým sa starožitnosti a zbe-
rateľské predmety naučíte identifikovať. Kvalitné fo-
tografie vám priblížia typické príklady starožitností
a umeleckých diel každého druhu. Tieto tipy a triky
z vás urobia znalca.
viaz., 240 s., 195x255
November, 19,90 €

Kolektív – Veľká kniha o pečení chleba
Návrat k tradíciám, uprednostňovanie biopotravín
a miestnych surovín, ale aj labužníctvo a kulinárske
nadšenie vedie k tomu, že čoraz viac ľudí si pečie do-
ma vlastný chlieb. Všetkým, ktorí sa chcú pustiť do
chlebového dobrodružstva, prinášame 60 receptov,
podľa ktorých možno ľahko upiecť chrumkavé dob-
roty, ktoré navodia v každej kuchyni tú pravú atmo-
sféru vidieka!
viaz., 144 s., 210x260
December, 14,90 €

Salvador Dalí – Ilustrácie zo 60. rokov
Salvador Dalí je nepochybne rozporuplný umelec i člo-
vek. V priebehu života sa jeho ideály výrazne zmenili.
K myšlienke ilustrovať Bibliu ho priviedol G. Albaretto,
vášnivý zberateľa umenia. Vedel, že umelcova príprava
si bude vyžadovať štúdium Biblie. Výsledkom bol uni-
kátny cyklus ilustrácií biblických príbehov, ktoré vznikli
v 60. rokoch 20. storočia. Výpravná monografia pred-
stavuje 95 z nich aj s fundovaným komentárom.
viaz., 200 s., 280x375
Október, 290,00 €
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Janis Heaphy Durhamová
Ruka na zrkadle
Skeptička sa snaží zosúladiť to, 
čo vie, s tým, čo vidí. Po strate
manžela sa Janis začala stretávať
s fenoménmi, aké predtým nikdy
nezažila. Na prvé výročie Maxovej
smrti sa na zrkadle z ničoho nič
objavil odtlačok ruky z poprašku.
Môže oba svety premostiť láska?
brož., 272 s. + 16 s. príloha, 125x200
November, 11,90 €

Baptist de Pape
Sila srdca
Touto nádhernou, duchovne
 ladenou knižkou vás budú
 sprevádzať osemnásti najväčší
svetoví duchovní myslitelia, spi-
sovatelia a vedci. V takejto ne-
bývalej zostave vám odhalia,
ako objavíte a naplníte svoj
 najvyšší potenciál.
viaz., 240 s., 140x190
Október, 13,90 €

Monika Jakubeczová
Život s anjelmi
Voľné pokračovanie knihy Prebudili
ma anjeli, obsahuje odpovede na
otázky o spirituálnom svete, ako aj
meditácie, pomocou ktorých si člo-
vek zlepší zdravie, pomôže svojim
blízkym, ochráni sa pred negatívny-
mi energiami a iné. Niektoré časti
sú pria mo nadiktované anjelmi.
viaz., 224 s., 125x200
November, 9,90 €

Betty J. Eadieová
V objatí svetla
V roku 1973
podstúpila tri -
dsaťjedenročná
Betty ťažkú ope-
ráciu, ale na dru-
hý deň zomrela...

Predtým než sa ju lekárom podarilo oživiť, okúsila
to, čomu sa hovorí zážitok na prahu smrti. Trvalo
dlhé roky, kým sa odvážila svoje faktograficky
presné spomienky zvečniť do knižnej podoby. Jej
podmanivé, inšpirujúce, nesmierne upokojujúce
a sugestívne rozprávanie nám umožňuje nazrieť
do sveta pokoja a bezpodmienečnej lásky, ktorý
nás všetkých očakáva.
brož., 208 s., 125x200
December, 9,90 €

Lorna Byrneová
Posolstvo – Set 4 kníh
Anjeli v mojich vlasoch • Schody do neba • Posolstvo 
nádeje od anjelov • Láska z nebies – rozšírené vydanie
o kapitolu  Sedemdňová cesta k väčšej sebaláske.
Bonus: Vnútri kartičky s hlavnými myšlienkami dňa
a modlitbou.
Írska mystička má odmalička vzácny dar: vidí anje -
lov a rozpráva sa s nimi. Vo svojich knihách otvore-
ne hovorí o tom, čo videla a čo sa naučila. 
Jej bestsellery preložili do tridsiatich jazykov.
box, 4 knihy, kartičky, pierko
Október, 25,90 €
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Inovatívna pomôcka, ako dostať deti do postele.
Jedinečná rozprávka na dobrú noc je výnimočná
tým, že využíva overené psychologické techniky,
ktorých cieľom je pomôcť dieťaťu uvoľniť sa,
rýchlejšie zaspať a pokojne spávať. Rozprávka
 obsahuje sugescie, ktoré pôsobia na nevedomie
dieťaťa a privolávajú spánok. Knihu možno využiť
pri uspávaní počas dňa aj večer. Vo svete spôso-
bila malé zemetrasenie.
viaz., 32 s., 170x240
November, 9,90 €

Miro Jaroš
Pesničkový neposlušník I.
Miro ťa naučí, ako vstávať ráno
s úsmevom, ako si poupratovať
hračky a čo všetko robia posluš-
né deti. Zaspievajte si pritom
spolu! Pre deti od 3 rokov. 
Súčasťou veselej knihy je aj CD
obľúbeného slovenského 
speváka. Už sú s nami všetci, 
pozor, začíname!
viaz., 72 s., 160x160
November, 7,90 €

Zábavné kreslenie
Zvieratká
Vynikajúci pomocník pre všetky
deti, ktoré sa chcú naučiť kresliť.
Nájdete v nej informácie o všet-
kom, čo sa pri kreslení používa,
jednoduché techniky na zlepše-
nie motorických schopností
a množstvo užitočných rád.
sada, 32 s. brožúra + 12 pasteliek
Október, 7,90 €

Kabelka 
malej princeznej
V kabelke nájdeš štyri pracovné
zošity s nálepkami. Keď zvládneš
všetky úlohy, staneš sa malou
princeznou! S touto kabelkou sa
budeš cítiť ako ozajstná princez-
nička. Príjemnú zábavu, malá
slečna. Pre deti od 5 rokov.
papierová kabelka – box
Október, 7,90 €

Jiří Kahoun
Chumelenie
Pôvabné predvianočné
a vianočné príbehy. Zo
zasneženej krajiny dýcha
pohoda a za oknami cha -
lúpok mrzne. Zvieratká sa
na  Vianoce tešia rovnako
ako detičky a netrpezlivo
napínajú ušká, kedy za-
čujú cinkot rolničiek.
viaz., 88 s., 170x240
Október, 7,90 €

Michal Černík
Kikirikí! Kohútik má
sliepočku rád
Kohútik je rojko, rád vy-
strája smiešne kúsky.
 Sliepočka stojí pevne na
zemi a nie vždy má po-
chopenie pre jeho blázni-
vé nápady, ktoré volá
„kohútikoviny.“ Rozprá-
vočky do každej izbičky.
viaz., 88 s., 170x240
November, 7,90 €
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Skvelý návod 
pre rodičov!

Carl-Johan 
Forssén Ehrlin
Zajko, ktorý
chce zaspať

Pracovná verzia
obálky
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E. Lockhartová
Klamári
Cadence, Mirren, Johnny a Gat.
Sú v rovnakom veku, a keď sa
stretnú, robia len zlobu. Každé
prázdniny trávia spolu na ostro-
ve. Počas pätnásteho leta sa však
stane nehoda, Cadence nájdu na
pláži takmer bez života. Ich pria -
teľstvo sa skončí katastrofou.
brož., 240 s., 125x200
December, 9,90 €

Francesca Zappia
Vymyslela som si ťa
Stredoškoláčka Alex je schizofre-
nička a každý deň zvádza ťažký
boj, aby rozoznala skutočnosť od
halucinácie. Keď spozná Milesa,
chalana, pri ktorom sa jej rozbúši
srdce, zľakne sa. Je naozaj sku-
točný? Alex je naučená žiť vo
svojom svete. Zvládne aj ten náš?
brož., 352 s., 145x227
November, 12,90 €

Suzanne Collinsová 
Hry o život
Skúška ohňom
Drozdajka

Obľúbená fantasy trilógia plná napätia, nebezpečných
nástrah, ale aj lásky vychádza v novom vydaní s fil-
movou obálkou! Tentoraz v brožovanej, ale aj viazanej
väzbe, aby sa hodila do každej knižnice. V týchto hrách
ide o život!

Kolektív
Psychológia pre -násťročných
Aj vy máte otázky týkajúce sa
školy, priateľov, rodiny a vzťa-
hov? Odpovede nájdete v tejto
knihe. Pretože psychológia sa tý-
ka všetkého okolo nás – od stuž-
kovej po politiku, od najobľúbe-
nejšieho príbuzného po
najnenávidenejšiu celebritu.
viaz., 160 s., 183x233
Október, 14,90 €

Tessa sa dozvedá krutú pravdu o začiatkoch jej
vzťahu s Hardinom. Také poníženie nečakala ani
v najhoršom sne. Musí sa zmieriť s tým, že Hardin
navždy ostane... Hardinom. Mala by sa naňho vy-
kašľať, skôr než sa popáli ešte viac. No ľahko sa po-
vie, ťažšie spraví, najmä pri pomyslení na vášnivé
noci strávené v jeho náručí. Elektrizujúce dotyky.
Nenásytné bozky. Dokáže sa Hardin naozaj zmeniť?
brož., 656 s., 145x227
December, 16,90 €

Anna Toddová
After – Sľub

After – Bozk
Vyšlo, 16,90 €

brož., 640 s., 145x234
November, 13,90 €

viaz., 640 s., 145x234
November, 19,90 €
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Jennifer Nivenová
Všetky skvelé
miesta
Theodora Fincha
trápia depresie.
Každý deň pre-
mýšľa nad smr-
ťou, no zároveň
hľadá dôvody,
prečo žiť. Violet
Markeyová ráta
dni do maturity,
aby mohla ujsť
z malého mesta,

kde ju prenasledujú bolestné spomienky na
 sestrinu tragickú smrť. Navzájom sa nepoznajú,
až kým sa obaja neocitnú na rímse školskej zvoni-
ce, s pohľadom upretým na chodník šesť poscho-
dí pod nimi. Keď dvojica napokon cúvne, na druhý
deň sa v školských novinách objaví článok o hrdin-
ke Violet, čo zachránila čudáka Fincha. Nebolo to
však naopak?
brož., 344 s., 145x227
Október, 12,90 €

John Green, Mau-
reen Johnsonová,
Lauren Myraclová
Nech sneží
Najhoršia sne-
hová búrka za
posledných päť-
desiat rokov. Tri
uzimené ľúbost-
né príbehy. Jed-
na čarovná noc.
Na Štedrý večer
sa na mestečko
Gracetown zo-

sype bohatá snehová nádielka. Pre nezjazdné
cesty a metrové záveje kolabuje doprava a ka-
lamita je na svete. Trom mladým ľuďom a ich
priateľom v okamihu prekazí sviatočné plány
a zdá sa, že ich čaká najhoršia noc v živote. Iba
ak by sa katastrofa zmenila na skutočné čaro
Vianoc... Od trojice najpredávanejších autorov
pre mladých!
brož., 304 s., 125x200
Október, 10,90 €

J.K. Rowlingová, Ilustroval Jim Kay
Harry Potter a Kameň mudrcov – ilustrované
„Keď som uvidela ilustrácie Jima Kaya, bola som doja-
tá. Jeho interpretácia sveta Harryho Pottera je nád-
herná,“ povedala mama najslávnejšieho čarodejnícke-
ho učňa. Prvé ilustrované vydanie čarovnej klasiky 
J.K. Rowlingovej je plné nádherných farebných ilustrá-
cií. Túto fascinujúcu kniha s nadšením privítajú nielen
oddaní fanúšikovia, ale aj všetci noví čitatelia.
viaz., 256 s., 226x267
Október, 29,90 €

Ava Dellairová – Listy do neba
Začalo sa to úlohou na hodine angličtiny: Napíšte list
niekomu, kto už nežije. Laurel si vybrala Kurta Cobai -
na, idol svojej sestry May. Zomrel mladý, rovnako ako
ona. Laurel spočiatku píše o bežných problémoch –
napokon sa v nich zverí aj so svojím najväčším trápe-
ním. Sestra bola pre ňu stelesnením krásy a šarmu,
no ak sa má zbaviť výčitiek, musí si uvedomiť, že May
mala aj svoje chyby.
brož., 272 s., 145x227
November, 12,90 €
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Krstný otec. Sicílčan. Corleone. Tri legendárne prí-
behy, ktoré odhaľujú nielen nemilosrdné praktiky
mafie, ale tiež odpovedajú na otázku, kým bol
krstný otec skôr, ako sa stal najobávanejšou po-
stavou amerického podsvetia. 
Milovníkom kvalitného čítania a zároveň zberate-
ľom luxusných kníh prinášame výnimočné vyda-
nie, ktoré poteší všetky zmysly. Atraktívny dizajn
dokonale zachytáva nebezpečný svet drsných

džentlmenov. Zvláštnosťou je „prestrelený“ knižný
blok a nábojnica, ktorá je súčasťou balenia. Atmo-
sféru dotvára puzdro pripomínajúce obal whisky
– nápoja symbolizujúceho bohatstvo a úspech sil-
ných mužov. V knihe navyše nájdete päťdesiat
dvojfarebných ilustrácií. Kultové dielo svetovej lite -
ratúry tak dostáva nový, jedinečný nádych.
viaz., 952 s., 230x280
November, 69,00 €

Jedinečné, luxusné, ilustro-
vané vydanie troch slávnych
mafiánskych románov!

Mario Puzo – Krstný otec
Príbeh rodiny dona Corleona
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