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Táňa 
Keleová-Vasilková
Čo to bude?
Otázka, ktorú
Jana kladie svo-
jim zákazníčkam
deň čo deň. Pra-
cuje v kaderníc-

tve, jej dcéra Zorka v kozmetickom salóne. Žijú
vo svete bez mužov, ich dni sú naplnené hreji-
vosťou, vzájomnou láskou a priateľstvom, snami,
ktoré nie vždy vyslovujú nahlas. Po smrti Janinej
sestry Márie si Jana k sebe nasťahuje švagra
a malú Sáru, svoju milovanú neter. Život mamy
a dcéry sa od základu mení... a ani jedna netuší,
že to je len začiatok.
viaz., 304 s., 125x200
Október,  11,90 €

Mariana Čengel
Solčanská
Láska 
na vlásku
Kováčov syn
 Tomáš je večne
nespokojný.
Chcel by dosiah-

nuť viac, učiť sa písať a čítať, vidieť svet. Keď
mu hrozí sobáš s Hanou, jednoduchým dievča-
ťom od susedov, vezme nohy na plecia a zamas -
kovaný v skupine komediantov príde na kráľov-
ský hrad. Tam sa pripletie do cesty korunnému
princovi Matejovi... Film v kinách v hlavnej úlohe
s Celeste Buckingham.
viaz., 232 s. + 16 s. príloha, 
125x200
Október,  12,90 €

Alica Eštoková
Eliza
Zvádzaj ma pomaly
Čo sa stane s rodinou,
keď zlyhá muž? Odpoveď
býva jasná – odchádza
a starostlivosť o deti pre-
necháva manželke. Ale čo
ak sa zaľúbi vydatá žena?
Spáli za sebou všetky
mosty?
viaz., 240 s., 125x200
November,  8,90 €

Mária Mikitová Janošková
Vyhorená dúha
Kaja je frustrovaná man-
želka dobre zarábajúceho
muža, no ich vzťah je
v ohrození. Pri sebe ich
 drží už len túžba po dieťa-
ti, na ktoré márne čakajú.
Je ako časovaná bomba
s jediným rozdielom – ona
vybuchne niekoľkokrát.
viaz., 248 s., 125x200
December,  9,90 €

Tamara Heribanová – Malá doba ľadová
Láska Emmy a Alexa sa po všetkých nádherných
i dramatických peripetiách nekončí vytúženým happy -
endom. Nekončí sa ani tragédiou. Podstatné však je,
že sa nekončí. A nekončí sa ani príbeh jej matky emi-
grantky a dvoch sestier, z ktorých každá vlastným
životom napĺňa svoju predstavu o emancipácii súčas-
nej ženy.
viaz., 240 s., 125x200
Október,  9,90 €
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Jozef Karika
Strach
Mysteriózny
 triler plný hrô-
zy. Vyhorený
tridsiatnik sa 
po rokoch vra-
cia do prímest-
skej štvrte na
úpätí hory ukrý-

vajúcej mrazivé tajomstvo – vo výnimočne
 studených zimách sa tam strácajú deti. Spolu
s bývalou láskou a kamarátmi musí čeliť nielen
zlomyseľnej sile, ale aj tieňom vlastnej minulosti.
Všetky pády a sklamania, ktoré dovtedy zažil, sú
ničím oproti peklu striehnucemu na miestach,
kde vyrastal. Desivý príbeh s nadprirodzenými
prvkami.
viaz., 328 s., 125x200
Október,  11,90 €

Laco Hanniker
Ústa plné čerešní
Obľúbený autor best -
sellerov predstavuje pre-
kvapujúco vtipný, milý
príbeh chlapca, ktorého
dušičku, našťastie, nezni-
čila predčasná smrť mat-
ky a z ktorého sa cez ne-
raz úsmevné epizódy
stáva muž.
viaz., 256 s., 125x200
Vyšlo,  8,90 €

D. Tarageľ, S. Lispuchová
Hádam ma nezabijú
Utajené historky z divad-
la. Obľúbený herec v tej-
to knihe povyťahoval na
svojich kolegov toľko
 kurióznych a zábavných
historiek, že mu nezostá-
va iné, len dúfať: „Hádam
ma nezabijú.“
viaz., 216 s. + 16 s. príloha,
125x200
Október,  11,90 €

Kamil Peteraj
Milujte sa s láskou
Art/forizmy, gregérie,
bon/mottá či iné trefné
poznámky známeho bás-
nika a textára vás poba-
via, potešia a donútia za-
myslieť sa nad tým, čo
všetko život prináša. Výni-
močná knižka so skvelou
grafickou úpravou.
viaz., 120 s., 200x200
Vyšlo,  12,90 €

A. Macháčová, R. Dyda
Vieme prví
Problémy bohatého filan-
tropa sú vďačným mate-
riálom pre médiá. Bulvár
zneužíva ulovené foto-
grafie, slová vytrhnuté
z kontextu a prichádza so
šokujúcimi pikantnosťami.
No nie každý na tejto po-
ľovačke je bez zábran.
viaz., 264 s., 125x200
November,  9,90 €

Vincent Šikula
Liesky
Spontánne, na jeden
dúšok vyrozprávaný
„predjarný“ vzťah mladé-
ho učiteľa hudby, ktorý
sa zaľúbi do svojej rovna-
ko starej žiačky Adriky,
vzťah bez jediného teles-
ného dotyku i bez jediné-
ho verbálneho náznaku.
viaz., 136 s., 120x200
November,  7,90 €

Rudolf Sloboda
Hudba
Je to láska? Kladie si
otázku baletka Emike
v románe zo študentské-
ho prostredia konzerva-
tória. V románe Sloboda
porozprával o čírej ra-
dosti z mladosti a z krás-
nych vecí, ako je hudba
a tanec.
viaz., 208 s., 120x200
December,  7,90 €
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Zámok, miesto, kde sa začala ich vášnivá ľúbostná
aféra, zapĺňajú hostia v deň svadby. Ava sa už zmie -
rila s tým, že sa jej nikdy nepodarí divého Jesseho
skrotiť – a ani po tom netúži. Ich láska je hlboká a ich
spojenie čoraz silnejšie. No keď si Ava myslí, že ko-
nečne prenikla tomuto mužovi pod kožu, vynoria sa

ďalšie otázky a tie ju privedú k presvedčeniu, že Jes-
se Ward možno nie je ten, za koho ho považuje. Až
príliš dobre vie, ako ju môže dostať za hranice vy-
trženia... ale doženie ju aj na pokraj zúfalstva? 
viaz., 504 s., 145x227
December,  15,90 €

Jodi Ellen Malpasová – Priznanie tohto muža

Tento muž
Vyšlo,  15,90 €

Pod týmto mužom
Vyšlo,  15,90 €

Jude Deverauxová
Pravá láska
Životy Alix a Jareda sú prepoje-
né viac, ako si mysleli, a nádej 
na spoločnú budúcnosť majú len
vtedy, ak napravia chyby svojich
predkov. Duchovia vychádzajú 
zo skrýš – niektorí doslova. Prvý
román z novej série Nevesty
z Nantucketu.
viaz., 504 s., 125x200
November,  14,90 €

J. A. Redmerská
Radšej vždy

Camryn Bennettová nikdy nebola šťastnejšia. Päť mesiacov po ná-
hodnom stretnutí v diaľkovom autobuse s Andrewom Parrishom,
so svojou osudovou láskou, je s ním zasnúbená, čaká dieťa a svadba
je len otázka času. Pred sebou má nádhernú budúcnosť. Odrazu jej
však osud prichystá ďalšiu ranu, ktorá tragicky zasiahne do ich spo-
ločného života s Andrewom. Keď sa všetko rúca, láska zostáva.
viaz., 392 s., 145x227
Október,  13,90 €

Radšej nikdy
Vyšlo,  13,90 €
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Julietta nesie na svojich pleciach zodpovednosť za ro-
dinné pekárenské impérium a ani jej nenapadne, že
by na svete mohlo byť ešte niečo vzrušujúcejšie než
jej práca... až kým sa na scéne neobjaví Sawyer Wells,
stelesnenie mužskej dokonalosti. Sawyer naruší pokoj
jej bezpečného rodinného prístavu neodolateľnou

ponukou: Juliettin podnik sa môže stať exkluzívnym
dodávateľom a partnerom jeho nového medzinárod-
ného reťazca hotelov. Má na dosah obchod za niekoľ-
ko miliónov – a možno aj lásku na celý život?
viaz., 368 s., 125x200
Október, 11,90 €

Jennifer Probstová – Manželský zväzok

Dohodnuté
manželstvo
Vyšlo,  10,90 €

Manželova pasca
Vyšlo,  10,90 €

Jill Shalvisová – To najsladšie
Tara Danielsová, jedna z troch
sestier, má tisíc dôvodov vrátiť
sa do malebného mestečka na
brehu oceána. Práve tu sa pred sedemnástimi rokmi odohrala dô-
ležitá udalosť, na ktorú sa však usiluje zo všetkých síl zabudnúť. Te-
raz pomáha sestrám zrenovovať hotel zdedený po matke a zároveň
sa po rokoch stretáva s Fordom, dnes už majiteľom baru a jachtá-
rom. Ak bude mať Tara šťastie, možno príde na to, že všetko, po
čom túži, leží priamo pred ňou.
viaz., 312 s., 125x200
November,  10,90 €

Jednoducho 
neodolateľná
Vyšlo,  9,90 €Danielle Steel

Víťazi
Lili Thomasová, ctižiadostivá pre-
tekárka v lyžovaní, vložila celé
srdce do prípravy na olympijské
hry. V jednom krátkom okamihu
sa jej život navždy zmení a nádej
na víťazstvo sa po tragickej neho-
de rozplynie. Boj sa ešte len začí-
na, keď sa všetko zdá stratené...
viaz., 344 s., 125x200
December,  11,90 €

Manželský omyl
Vyšlo,  11,90 €
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Liane Moriartyová
Prečo sme sa
vlastne
rozišli?
Alice sa preberie
na dlážke v po-
silňovni s veľkou
hrčou na hlave.
Myslí si, že má
dvadsaťdeväť
rokov a čaká

 prvé dieťa so svojím úžasným manželom Nic-
kom. Napočudovanie sa dozvie, že pri páde sa jej
z pamäti vymazalo desať rokov života. Prečo ju
manžel zrazu nenávidí? A čo také hrozné urobi-
la, že sa s ňou jej milovaná sestra nerozpráva?
Alice sa zrazu vidí inými očami, no nespoznáva
sa. Nájde spôsob, ako byť znova tým človekom,
akým bývala kedysi?
viaz., 432 s., 145x227
November,  14,90 €

Jojo Moyesová – Dievča, ktoré si tu zanechal
Píše sa rok 1916. Francúzsky ma liar Lefèvre od-
chádza bojovať na front. Mladej manželke po ňom
zostáva na pamiatku len jej portrét, ktorý pre ňu
namaľoval. Takmer o sto rokov neskôr sa obraz
dostane do rúk Liv Halstonovej. Vysvitne, že má
 obrovskú hodnotu, a tak sa začne boj o to, kto je
jeho skutočným vlastníkom.
viaz., 352 s., 145x227
December,  13,90 €

Sarah Larková
Vysnívaná krajina – Cesta za šťastím
Ida naďalej trpí v dohodnutom manželstve. Puritánska
výchova jej nedovolí opustiť tyrana Ottfrieda. Jej
manžel v opitosti znásilní mladú Cat a tá otehotnie.
Tehotenstvo však tají. Ida, ktorá takisto nosí pod srd-
com nechcené dieťa, sa preto odhodlá na milosrdný
čin. Karl žije v presvedčení, že Idu už navždy stratil. Na-
pokon však zasiahne osud a opäť sa stretnú.
viaz., 400 s., 145x227
Október,  14,90 €

S. J. Parrisová
Zradca
Od autorky historického trileru Kacír. August 1583.
 Giordano Bruno, kacír na úteku pred inkvizíciou, sa pri-
pojí k flotile Francisa Drakea, ktorý sa pripravuje na
odvážnu výpravu proti Španielom. Na palube lode
 objavia mŕtvolu muža, a hoci smrť námorníka na prvý
pohľad vyzerá ako samovražda, niečo tu nesedí. Filo-
zof Bruno sa pustí do vyšetrovania...
viaz., 424 s., 145x227
December,  13,90 €

Vysnívaná krajina
Čas ohnivých kvetov
Vyšlo, 14,90 €

Predtým ako
som ťa poznala
Vyšlo, 13,90 €

Posledný list
od milenca
Vyšlo, 13,90 €
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Fiodor Michajlovič Dostojevskij
Zločin a trest
Román, ktorý sa pokladá za jeden z najvyšších vrcholov diela F. M.
Dostojevského. Príbeh chudobného študenta práva Rodiona Raskoľ-
nikova, ktorý z presvedčenia a po dôkladnej príprave zavraždí starú
úžerníčku, aby si finančne zabezpečil štúdium. Autor presvedčivo aj
názorne ukazuje, ako aj silná osobnosť stroskotá pod tlakom sociál-
nych okolností.
viaz., 560 s., 125x200
Október,  16,90 €

Idiot
Vyšlo,  15,90 €

Alfred Tennyson
Prechod cez piesčiny
Výber zahŕňa známu báseň Pani zo
Shalottu, ktorá patrí medzi skvos-
ty svetovej poézie, vybrané pasá-
že z rozsiahlej poémy In Memo -
riam A. H. H., venované autorovmu
priateľovi a množstvo krátkych
básní, ktoré sú brilantné vďaka
skvelej a zmysluplnej obraznosti.
viaz., 128 s., 110x160
November,  8,90 €

Rajská záhrada ako mnohé iné Hemingwayove diela
nesie silnú autobiografickú pečať. Hrdinom je mladý
spisovateľ David Bourne a rajskou záhradu sú me-
dové týždne, ktoré trávi so svojou mladučkou man-
želkou Catherine. Milujú sa, relaxujú, popíjajú... Aký
by to však bol raj bez diabla? V tomto prípade je
ním Catherinino pokušenie a príchod zvodnej soky-
ne Marity.
viaz., 280 s., 125x200
Október,  13,90 €

Kniha prvýkrát vychádza v slovenskom preklade. Ze-
lené pahorky africké sú záznamom z loveckej výpra-
vy vo východnej Afrike, ktorú Hemingway podnikol
so svojou manželkou a priateľmi. Autor prekonal
búrlivácke očarenia mladosti, vyrovnal sa s vojnový-
mi zážitkami a teraz, uprostred krízy osobnej i hos-
podárskej, hľadal novú orientáciu pre vlastného du-
cha i literárnu tvorbu.
viaz., 280 s., 125x200
December,  13,90 €

Ernest Hemingway – Rajská záhrada Ernest Hemingway – Zelené pahorky africké

Starec a more
Vyšlo,  11,90 €
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Jo Nesbø

Syn
Sonny je navo-
nok poslušný
väzeň. Odsúdili
ho za dve bru-
tálne vraždy,
ktoré nespáchal.
V modernej väz-
nici slúži ostat-
ným väzňom
ako spovedník
a dáva im roz-
hrešenie. Hlavný

inšpektor Šimon Kéfas je policajt zo starej školy.
Sonnyho otec bol jeho kolega, kým nespáchal
samovraždu. V liste na rozlúčku sa priznal k roz-
siahlej korupcii. Ten list však obrátil ich svety na-
ruby. Všetko sa zmení, keď jedna z väzenských
spovedí odkryje ďalšie otcovo tajomstvo. Sonny
utečie z väzenia a honba za pravdou a spravodli-
vosťou sa začína.
viaz., 456 s., 125x200
November,  13,90 €

Dan T. Sehlberg
Mona
Svet má na do-
sah revolučný
vynález – prvý
inteligentný
 počítačový pro-
gram, ktorý
umožňuje sur-
fovať po trojdi-
menzionálnom
internete len si-
lou myšlienky.
Jeho tvorca Eric

Söderqvist ho najprv otestuje na manželke Han-
ne. Mladá žena však po vysokých horúčkach
a halucináciách upadne do kómy. Erica mučia
 výčitky. Za každú cenu musí získať antivírus. Vy-
dá sa na zúfalú a riskantnú cestu za libanonským
profesorom, ktorý vynašiel Monu – najnebez-
pečnejší vírus v histórii. V pätách má Mosad,
 Hizballáh aj FBI.
viaz., 408 s., 145x227
December,  14,90 €

Erik Axl Sund – Plameň túžby
Práca policajnej komisárky Jeanette Kihlbergovej pri
riešení prípadov mŕtvych chlapcov prisťahovalcov sa
preruší, keď v Štokholme takmer rituálnym spôsobom
zavraždia úspešného podnikateľa. Viacero zvláštnych
detailov poukazuje na to, že ide o pomstu. Psycholo-
gička Sofia Zetterlundová pomáha pri vytváraní pro-
filu páchateľa. Všetko sa komplikuje, keď vzťah medzi
ženami prekročí hranice priateľstva.
viaz., 416 s., 145x227
November,  14,90 €

Havranie dievča
Vyšlo, 14,90 €

Anders de la Motte – [bublina]
Kto vlastní minulosť, riadi
budúcnosť. V čase, keď sa ce-
lý Štokholm chystá na kráľov-
skú svadbu, Henrik HP a jeho
 sestra Rebecca sa rútia do
nešťastia. Desivo aktuálny triler o tom, ako sa usilu-
jeme vytvárať okolo seba bezpečné bubliny – ktoré
však skôr či neskôr určite prasknú...
viaz., 392 s., 125x200
November,  11,90 €

Hra
Vyšlo, 10,90 €

Šum
Vyšlo, 10,90 €
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Patricia Cornwellová
Prach
Na ihrisku objavili mŕtve telo
 zabalené v nezvyčajnej plachte.
Obeťou bola inžinierku Gail Ship-
tonová. Ukáže sa, že jej vrah sa
rád predvádza pred publikom
a dáva si záležať na tom, aby
 ostatným vystrojil čo najohav-
nejšie predstavenie.
viaz., 472 s., 125x200
Október,  13,90 €

Lisa Gardnerová
Ničoho sa neboj
Detektívka D. D. Warrenová prišla po zotmení na miesto činu. Začula
praskanie podlahy, tichú uspávanku... Viac si nepamätá. O šesť týž -
dňov nájdu ďalšiu zavraždenú ženu. V izbe sú rovnaké rekvizity ako
na mieste predošlej vraždy: fľaša šampanského a červená ruža. 
D. D. vie, že jediný spôsob, ako dostať vraha, je ničoho sa nebáť.

viaz., 464 s., 125x200
December,  13,90 €

Milujem ťa viac
Vyšlo,  12,90 €

Chyť ma
Vyšlo,  12,90 €

S. J. Watson
Skôr než zaspím
Christine sa každé ráno zobúdza
po boku cudzieho muža, v cudzom
dome. Ten muž jej opakuje, že je
jej manžel a že utrpela stratu pa-
mäti pri dopravnej nehode. Z mi-
nulosti postupne vystupujú na
povrch rôzne záhadné udalosti.
Film teraz v kinách.
brož., 304 s., 125x200
Vyšlo,  9,90 €

Dolores Redondová
Dedičstvo kostí
Voľné pokračovanie bestellera Ne-
viditeľný strážca. Súdne pojedná-
vanie s nevlastným otcom Johany
Márquezovej sa odročuje, lebo
obvinený spáchal samovraždu.
 Inšpektorke Salazarovej zanechal
list na rozlúčku, ktorý obsahuje
znepokojujúci odkaz: Tarttalo.
viaz., 464 s., 145x227
November,  15,90 €

Michael Katz Krefeld
Vyšinutí
Dánsky kriminalista prezývaný
Ravn sa len ťažko vyrovnáva so
smrťou svojej priateľky, ktorú ne-
známy páchateľ brutálne zavraždil.
Útočisko hľadá na starej lodi. Z osa-
melosti ho vyruší pria teľ Johnson,
pretože potrebuje pomoc pri
 pátraní po zmiznutom dievčati.
viaz., 376 s., 125x200
December,  12,90 €
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Pavol Gáborík, 
Andrej Miklánek
Marián
Gáborík
Kniha s podtitu-
lom Otec, teraz
to už môžeš vy-
dať je inšpirujúci
životný príbeh

výnimočného hokejistu prerozprávaný tým naj-
povolanejším človekom – jeho vlastným otcom
Pavlom. Ponúka emotívny obraz o mužovi, kto-
rého sláva presiahla slovenské hranice – tvrdé
tréningy, boj so zraneniami, smrť priateľa Pavla
Demitru, pády a opätovné návraty na ťažko vy-
bojované pozície v srdciach fanúšikov.
viaz., 336 s. + 32 s. príloha, 
145x227
November,  14,90 €

Katie Nichollová
Kate
Budúca kráľovná
Kate je od se-
demnásteho
storočia prvá

neurodzená mladá žena, ktorá sa vydala do krá-
ľovskej rodiny. Svojím príchodom oživila britskú
monarchiu a jej členovia vzápätí zaznamenali
vzkriesenie popularity, v ktorú po smrti Diany,
princeznej z Walesu, v roku 1997 už nedúfali. Te-
raz čelí výzve vychovávať syna pred pozornými
zrakmi celého sveta.
viaz., 320 s. + 16 s. príloha, 
145x227
Október,  14,90€

plk. Chris Hadfield
Astronautov
sprievodca
životom 
na zemi
Plukovník Chris
Hadfield strávil
celé desaťročia

astronautickým výcvikom a takmer štyritisíc hodín
pobudol vo vesmíre. Tajomstvom úspechu – a ta-
jomstvom prežitia – je jeho osobitá filozofia, ktorú
si osvojil v NASA: Pripravte sa na najhoršie – a vy-
chutnávajte si z toho každý moment. Vďaka boha-
tým skúsenostiam vo vesmíre nadobudol niekoľko
ponaučení do života, ktoré odporúča čitateľom.
viaz., 336 s. + 8 s. príloha, 
125x200
November,  12,90 €

Ed Falco
Myšlienky
mafiána
Román sa odo -
hráva na pozadí
skutočných uda-
lostí tridsiatych
rokov a nadväzu-

je na najlepšie tradície amerických gangsteriek.
V Amerike vrcholí veľká hospodárska kríza a pre
prohibíciu na čiernom trhu prekvitá obchod s alko-
holom – nekonečný zdroj sporov mafiánov a ich
 poskokov. Ak si chcú zachrániť holý život, musia
kľučkovať v sieti zložitých vzťahov a medzi guľkami
samopalov. Keď sa k tomu pridá láska, všetko sa
 ešte viac skomplikuje...
viaz., 424 s., 125x200
November,  14,90 €
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Vincentina
Také obyčajné
zázraky
Doktor Vincent a doktor-
ka Ina sa v tejto publiká-
cii rozhodli sprístupniť
aspoň zlomok z množ-
stva skúseností a zážit-
kov, ktoré počas svojej
bezmála dvadsaťročnej
terapeutickej praxe zažili.
viaz., 144 s., 125x200
Október,  8,90 €

Anne Jonesová
Uzdravte si dušu
Návod na dosiahnutie
vnútorného šťastia a po-
koja, od autorky úspešné-
ho titulu Liečenie negatív-
nych energií. Jednoduchý,
priamočiary duchovný
sprievodca vám otvorí
cestu k vyzdraveniu tela,
mysle a duše.
brož., 248 s., 125x200
December,  9,90 €

Urobte ďalší krok... Tajomstvo obsahuje jasné prin-
cípy, ako žiť svoj život v súlade s prírodnými zákon-
mi vesmíru, pre každého človeka však je dôležité,
aby podľa nich ŽIL. V knihe Tajomstvo: Myšlienky na
každý deň vás Rhonda Byrneová prevedie jedno-

ročným kurzom, v ktorom sa s vami podelí o svoju
múdrosť a poznanie. Viac radosti, viac hojnosti, viac
nádhery – v každom dni v roku.
viaz., 384 s., 129x157
Október,  11,90 €

Rhonda Byrne – Myšlienky na každý deň

Tajomstvo – The Secret
Vyšlo,  13,50 €

Sila
Vyšlo,  13,90 €

Hrdina
Vyšlo,  13,90 €

Zázrak
Vyšlo,  9,90 €

Vincentina
Myšlienky 
z hladiny alfa
Hľadáte duševnú pohodu
a vyrovnanosť? Ak exis-
tujú psychické či psycho-
somatické príčiny vzniku
chorôb, musí existovať aj
opačný proces uzdrave-
nia prostredníctvom psy-
chických procesov...
viaz., 192 s., 125x200
Október,  9,90 €

G. S. Eckersleyová, G. Quinn
Dajte sa viesť anjelmi
Zbierka neuveriteľných
príbehov dvoch najpopu-
lárnejších odborníkov na
anjelov na svete. Kniha
vás prevedie nebeskou
cestou po siedmich
hviez dach, ktoré pred-
stavujú jednotlivé anjel-
ské energie.
viaz., 256 s., 125x200
November,  9,90 €
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Veda
Základný kameň rodinnej knižnice. Táto pozoruhodná prehľadná kniha roz-
práva príbeh vedeckého pokroku od vynájdenia kolesa až po riešenia zmeny
podnebia v 21. storočí. Zachytáva všetky rozhodujúce okamihy, v ktorých
objavy vznikli, a ukazuje, ako predstavy, vynálezy a jednotlivci, čo sa za nimi
skrývajú, zmenili náš svet.
viaz., 512 s., 252x301
November,  34,90 €

Zviera
Vyše 2000 druhov od naj-
väčšieho cicavca po naj-
menšieho bezstavovca.
viaz., 624 s., 252x301
Vyšlo, 34,90 €

História
Kľúčové udalosti, zásadné
myšlienky, významné
osobnosti.
viaz., 612 s., 252x301
Vyšlo, 34,90 €

Umenie
Dokonalé súhrnná 
galéria – tvorba vyše 
700 umelcov.
viaz., 612 s., 252x301
Vyšlo, 34,90 €

„Ničoho v živote 
sa nemusíme báť,
musíme to iba
pochopiť.“

Maria 
Curieová-Skłodowská

Vedomosti v kocke – Svet, ako ste ho ešte nikdy nevideli
Publikácia využíva počítačovú techniku na vytváranie neuveriteľne realis-
tických obrázkov a odhaľuje záhady vesmíru, planéty Zem, prírody, ľudského
tela, vedy a dejín až prekvapivo detailne. Táto atraktívna rodinná encyklo-
pédia je plná pozoruhodných faktov, presných chronológií a fascinujúcich
obrázkov.
viaz., 360 s., 250x298
Október, 24,90 €

Bohatý prameň
vedomostí, ktorý
ukazuje to, o čom
iné encyklopédie
iba rozprávajú
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Martina Pintérová-Bezáková – Dulce de leche
Autorka patrí medzi slovenské top foodblogerky
a neznáma nie je ani divákom jojkárskeho Dobré-
ho rána. Vo svojej prvej knihe prichádza na knižný
trh s viac než 80 sladkými receptmi. Publikácia by
sa dala nazvať aj štýlovou knižnou cukrárňou, kto-
rá ponúka odpoveď na otázku, čo so sezónnym
ovocím a neskrotnými chuťami.

flexi, 200 s., 183x233
December,  12,90 €

Le Cordon Bleu – Kuchárska biblia
Umenie šéfkuchárov, tipy a triky, skratky a rady,
ktoré vás určite nesklamú. Vyše 2000 fotografií
vám krok za krokom ukážu, ako si vybrať a pripra-
viť suroviny, chutne uvariť a podávať hotové jedlá
so širokou škálou prísad. Potešte seba aj svojich
najbližších chutným jedlom. V knihe nájdete viac
ako 200 klasických receptov.

viaz., 352 s., 216x276
November,  24,90 €

Hedwig Maria Stuberová
Pomôžem ti piecť – Sladké, slané aj pikantné pochúťky
Kuchárska kniha o pečení sa stane vaším spoľahlivým
sprievodcom. Čokoľvek by ste v domácej cukrárni
chceli vyskúšať, všetko sa vám zaručene podarí –
a bude skvelo chutiť. Obsahuje okolo 400 receptov,
všetky postupy sú precízne a veľakrát vyskúšané.
V knihe nájdete mimoriadny bonus pre celiatikov.
viaz., 240 s., 223x263
December,  16,90 €

Silvia Plačková, Božena Cagáňová
Neotrávte sa! – Prvá pomoc pri otravách v domácnosti
Kniha je neoceniteľnou domácou príručkou. Prináša
abecedný zoznam látok, ktoré môžu spôsobiť otravu
vrátane jej príznakov a prvej pomoci. Spolu s poho-
tovostnými telefónnymi číslami sú to užitočné infor-
mácie pre všetky rodiny, najmä pre ľudí, ktorí si mys-
lia, že im sa to nemôže stať.
flexi, 232 s., 167x220
November,  15,90 €
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J. R. Wardová
Hnev
Štvrtá časť série. Repor-
térka Mels prežije neho-
du, keď sa pod kolesami
jej auta ocitne neznámy
muž. Tajomný cudzinec
si nič nepamätá. Oboch
zasiahne nielen temná
mužova minulosť, ale aj
dosiaľ nepoznané city.
viaz., 424 s., 145x227
November,  14,90 €

Rainbow Rowellová
Eleanor a Park
Obaja majú šestnásť a sú úplne
iní. Eleanor – červenovláska
z chudobnej rodiny. Park – chý-
bajú mu svaly bejzbalistu, výška
basketbalistu a sebavedomie tí-
nedžera. Nie sú hlúpi a vedia, že
prvá láska takmer nikdy nevydr-
ží. No aj tak to spolu skúsia...
brož., 336 s., 145x227
November,  9,90 €

John Green – Papierové mestá
Margo Rothová-Spiegelmanová. Jej bláznivé dobrodružstvá sa za-
každým prehnali školou ako letná búrka. Do tejto dobrodružnej duše
sa beznádejne zamiloval Quentin-Kvéčko Jacobsen, trochu zakrík-
nutý chlapec z dobrej rodiny. To, čo spolu povystrájajú, Quentina
rovnako nadchne ako vyľaká. Lenže zrazu je Margo preč a zanechá
po sebe len indície určené práve jemu. Vydáva sa teda na cestu plnú
odbočiek, a čím bližšie je k cieľu, tým lepšie spoznáva skutočnú tvár
priateľky – a možno aj svoju vlastnú.

viaz., 296 s., 145x227
Október,  12,90 €

brož., 296 s., 145x227
Október,  9,90 €

Suzanne Collinsová
Hry o život
Nenávidené Sídlo raz do
roka povolá z každého ob-
vodu chlapca a dievča do
hier o život. Medzi nimi sa
ocitne aj Katniss – a zvíťa-
zí! Oslavné turné sa zmení
na krutú skúšku ohňom.
Symbolom odporu proti
Sídlu sa stáva drozdajka.
viaz., 640 s., 145x234
November,  19,90 €
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Colleen Hooverová
Život jedna
báseň
Layken končí
strednú školu
a ocitne sa v novej
životnej situácii:
otec umrel a spolu
s matkou a bra-

tom sa presťahujú na druhý koniec krajiny. Tu sa Lay-
ken zoznámi s príťažlivým susedom Willom. Jej život
dostáva novú iskru. Po nádhernom prvom rande mla-
dý pár čaká ohromujúce zistenie. Musia sa vyrovnať
nielen so silami, ktoré ich k sebe priťahujú, ale najmä
s tými, ktoré ich chcú od seba odrhnúť. Keď chýbajú
obyčajné slová, svoje city možno najlepšie vyjadriť
veršami...
brož., 288 s., 125x200
November,  9,90 €
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Chris Riddell
Fantómová
Ada a myší
duch
Zoznámte 
sa s Adou
DeFantomo-
vou. Býva 

na Hrôzohrade so svojím otcom lordom DeFanto-
mom, služobníctvom a s nie koľkými duchmi. No
nemá kamarátov, s ktorými by podnikala dobro-
družné výpravy po svojom  obrovskom a straši-
delnom dome. Jednej noci sa všetko zmení. Ada
stretne myšieho ducha Myšmaela a rozhodnú sa
rozlúsknuť záhady Hrôzohradu. Pre čitateľov od
9 rokov.
viaz., 232 s., 135x185
Október,  9,90 €

Tamara Heribanová – Misia Eva v Thajsku
Pokračovanie príbehu rodiny Šidlovcov je konečne
na svete. Evka prísne tajnú misiu splnila. Nielenže
vyhrala exotickú dovolenku, ale podarilo sa jej vrá-
tiť lásku rozhádaným rodičom. Už zasa sú kom-
pletná rodina a všetko nasvedčuje tomu, že pobyt
v ďalekej Ázii bude pre nich len o oddychu. Lenže
to ani náhodou! Evka má totiž ešte jeden veľký
sen... Pre čitateľov od 7 rokov.

viaz., 176 s., 145x210
November,  9,90 €

Misia Eva
prísne tajné
Vyšlo, 9,90 €

   

Barbora Rakovská, Lenka Šóošová, Robo Papp
Z hrnca do rozprávky
Súbor domácich receptov vytiahnutých priamo z ku-
chýň autorov pre všetkých rodičov, ktorí si často
kladú otázku, čo navariť. Keďže všetci traja sú milujú -
cimi rodičmi, nezabudli ani na najmenších, a tak sa
z knižky plnej receptov stala ilustrovaná rozprávková
kuchárka pre deti aj dospelých. S touto knižkou sa už
vaše dieťa v kuchyni určite nudiť nebude.
viaz., 132 s., 210x210
Október,  
9,90 €

Miro Jaroš
Pri stole
„Lyžičky, vidličky, nože, čo s vami robiť mám, čože?
Všetko, čo mám na tanieri, s vami zjem, keď mám
bruško plné, poviem ďakujem.“ Roztomilá séria knižiek
pre detičky od obľúbeného speváka má ďalšie po -
kračovanie. Pri stole sa treba správať slušne! Poď sa
pozrieť ako a zaspievaj si pesničku s Mirom Jarošom.
Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s. + CD, 160x160
Október,  
5,50 €
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Edičný program vydavateľstva Ikar október – december 2014
Knihy distribuuje vydavateľstvo Ikar. Ceny 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.

„Móda nie je niečo, čo nájdeme len v šatách. 
Móda je na oblohe, v uliciach, móda súvisí s nápadmi, 

s naším životným štýlom, so všetkým, čo sa deje.“
Coco Chanelová

Fascinujúci príbeh pani MÓDY

viaz., 480 s., 252x301
Október, 49,90 €

Móda – Obrazové dejiny obliekania a štýlu
♦ Od extravagancie starovekého Egypta k legendárnym módnym domom ♦ Najnovšie

značky a prehliadkové senzácie ♦ Očarujúca zbierka odevov a štýlov ♦ Významné
okamihy dejín módy ♦ Doplnky ♦ Príbehy priekop níkov módy ♦

Ak niečo bolo v móde, nájdete to aj v MÓDE
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