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Ivana Lacková
Horúco, miláčik
Knihovníčka Klára žila
spokojným rodinným ži-
votom, obklopená pozor-
nosťou milujúceho man-
žela. Škrelo ju iba to, že
ich dospelý syn sa domo-
vu tvrdošijne vyhýba.
Pravda, ktorá vypláva na
povrch, bolí…
brož., 216 s., 105x170
Máj,  7,90 €

Masahiko Shiraki
Masahikovými očami
Kniha japonského novinára
žijúceho na Slovensku pri-
náša pohľad na kultúrne
rozdiely medzi oboma kra-
jinami. „Verím, že raz príde
deň, keď pochopím Hviez-
doslavove básne. Až vtedy
budem môcť povedať, že
poznám Slovensko.“
viaz., 200 s., 120x190
Jún,  10,90 €

Táňa 
Keleová-Vasilková
Julinkina
pekáreň
Klára je slobod-
ná a bezdetná
štyridsiatnička.

Jej život je naplnený láskou, priateľstvom
a snami. Tými, ktoré sa jej snívajú v noci, a tý-
mi, ktoré sníva cez deň. Túži ísť do Francúzka,
pre ňu čarovného a príťaž livého, chce sa očami
dotknúť miest, ktoré  zatiaľ pozná len z interne-
tu a časopisov. Keď do jej života vstúpi Anna,
otcova bývalá milenka, jej sny dostávajú cel-
kom inú podobu...
viaz., 248 s., 125x200
Apríl,  10,90 €

Andrea 
Coddington
Mal to byť
pekný život

Román osudový. Príťažlivý. Na jeden dych. 
Keď Dara stretne Collina, muža svojho života,
udalosti naberú rýchly spád. Zamilovaná dvoji-
ca prežíva vzťah plný vášne, krásnych prekva-
pení a malých zázrakov. Ich láska je dokonalá,
vzácna. A potom Dare zazvoní telefón. Do rúk
vzala opraty smrť a zamierila na nesprávne
 miesto...
viaz., 200 s, 125x200
Jún,  8,90 €

A. Macháčová, R. Dyda
Šokujúca aféra
Adela sa po romániku
s výrazne mladším Ale-
xom rozhodne obviniť
manžela z nevery. Túži
po rozvode bez násled-
kov – chce majetok
i dcéru. Naozaj sa dá za
peniaze kúpiť absolútne
všetko?
viaz., 248 s., 125x200
Jún,  9,90 €

Ľubomír Feldek
Porcelánový pavilón
Tretia kniha Feldekových
fejtónov s ilustráciami
Jozefa Danglára. Nie sú
to však iba fejtóny, je to
zároveň kniha rozprávko-
vá, básnická, esejistická
aj memoárová, kniha bu-
jaro veselá, no aj prísne
pravdivá.
viaz., 288 s., 120x190
Apríl,  12,90 €
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Jennifer 
Clementová
Modlitby 
za unesené
To najlepšie, 
čo sa v Mexiku
môže dievčaťu
stať, je byť ška-

redá. Matky prezliekajú dcéry za chlapcov, a keď
to zlyhá, radšej im uberú z prirodzenej krásy –
ostrihajú im vlasy, začiernia zuby. Urobia všetko,
aby ich ochránili pred nenásytnosťou kartelov...
Dojímavý portrét žien z mexického vidieka
 trpiacich skrytými dôsledkami nespravodlivej
vojny, nezabudnuteľný príbeh o priateľstve,
 rodine a odhodlaní.
viaz., 240 s., 125x200
Apríl,  10,90 €

Suzanne 
Redfearnová
Tak to nebolo
Zdá sa, že Jillian
má všetko –
úspešnú kariéru,
nádherný do-
mov, milujúceho

manžela a dve skvelé deti. Za zatvorenými dvera-
mi je však všetko inak. Manžel Gordon, povolaním
policajt, je v skutočnosti chorobný násilník
a man želku týra. Situácia sa ešte viac vyostrí
a v ohrození je ich život. Jill spolu s deťmi utečie
a útočis ko nájde u dobrých ľudí, príslušníkov sta-
rého  indiánskeho kmeňa. Gordon je však tvrdý
súper a nikdy sa nevzdáva…
viaz., 272 s., 125x200
Apríl,  11,90 €

Sarbjit Kaur 
Athwalová
Nehanebnica
Mladučkú Surjit
vydala rodina
v šestnástich.
V dohodnutom
manželstvo trpí
a odmieta sa pri-
spôsobiť tradič-
nému, podradné-

mu postaveniu sikhskej ženy v rodine svojej svokry,
panovačnej a pokryteckej Bachan Kaur. Je otvorená
európskemu spôsobu života, za čo ju svokra obviní
z hanobenia rodiny a pripraví diabolský plán na jej
fyzickú likvidáciu. Šokujúci príbeh, ktorý odkrýva
obrovské tabu sikhskej komunity žijúcej v londýn-
skych štvrtiach – tolerované vraždenie v mene
 zachovania rodinnej cti.
viaz., 460 s., 125x200
Máj,  11,90 €

Malala Jusafzaiová,
Christine Lambová
Volám sa
Malala
Keď Taliban pre-
vzal vládu nad
údolím Svát 
v Pakistane, jed-
no malé dievča sa
odvážilo nahlas

protestovať. Malala Jusafzaiová sa nedala umlčať
a bojovala za právo na vzdelanie pre seba aj ostatné
dievčatá. V utorok 9. októbra 2012, keď mala pät-
násť rokov, za to takmer zaplatila životom. Keď sa
vracala autobusom zo školy domov, bojovníci Taliba-
nu jej z tesnej blízkosti strelili do hlavy. Prežila. O rok
neskôr sa stala najmladšou laureátkou na Nobelovu
cenu za mier v histórii.
viaz., 368 s., 125x200
Apríl,  11,90 €
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Carina sa ešte ako dospievajúce dievča zaľúbi do Ma-
xa Greya, najlepšieho priateľa svojho brata Michaela.
Max vie, že ak si chce zachovať Michaelovo priateľ-
stvo, na mladšiu sestru svojho priateľa nemôže ani
pomyslieť. Spaľujúca túžba však nad nimi zvíťazí a na
služobnej ceste spolu strávia noc plnú vášne –

a hneď na druhé ráno ich v posteli nájde Carinina
matka! Dávno nemoderná, no stále platná talianska
tradícia prikazuje, že Max musí Carinu čo najskôr od-
viesť k oltáru. Je ich manželstvo naozaj iba omyl?
viaz., 336 s., 125x200
Jún,  10,90 €

Jennifer Probstová – Manželský omyl

Dohodnuté manželstvo
Vyšlo,  10,90 €

Manželská pasca
Vyšlo,  10,90 €

Jodi Ellen 
Malpasová
Tento muž
Vitajte v zmysel-
nom svete TOH-
TO MUŽA! Keď
mladá bytová
 architektka Ava
prijme pracovnú
ponuku, netuší,
čo ju v luxusnom
hoteli čaká. Maji-
teľ hotela Jesse
Ward je nielen

zničujúco príťažlivý, ale aj veľmi sebavedomý plej-
boj, ktorý vyhľadáva erotické dobrodružstvá a ne-
uznáva pritom nijaké hranice. Okamžite medzi nimi
preskočí iskra. Ava sa k Jessemu nechce citovo pri-
pútať, ale nedarí sa jej ovládnuť obrovskú túžbu,
ktorú v nej prebudil. Vie, že tento muž jej napokon
zlomí srdce, a inštinkt jej našepkáva, aby od neho
ušla, kým to ešte dokáže…
viaz., 472 s., 145x227
Jún,  14,90 €

Scott Spencer
Nekonečná
láska
Zbohom, nevinnosť!
Mladučká Jade,
dievča z vyššej
spoločnosti, sa
bezhlavo zamiluje
do charizmatické-
ho Davida. Mladík
sa stáva tŕňom
v oku Jadinho
 otca. Vonkoncom
sa mu nepáči,

s kým sa jeho dcéra zahadzuje. Keď otec zistí, že ich
vzťah pokročil oveľa ďalej ako len k nevinným boz-
kom, zakáže Davidovi sa k ich domu čo i len priblížiť.
Vášnivú lásku dvoch zaľúbencov zachvátených sexu-
álnou túžbou však nič nezastaví. Keby sa Davidovi
podarilo docieliť, aby ho Jadin otec vnímal ako hrdi-
nu, určite by zmenil názor. Nešťastný chlapec založí
„bezpečný požiar“...
viaz., 432 s., 145x227
Apríl,  14,90 €
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Elizabeth Hoytová
Havraní princ
Aj z počestnej
 vidieckej vdovy 
sa môže stať dra-
čica, ak jej telo za-
krýva len kúsok

čipky a dychtivé ruky vášnivého milenca… Gróf zo
Swartinghamu, muž s tvárou poznačenou kiahňami
a s povesťou zlostného grobiana, hľadá tajomníka.
Mladá vdova využije situáciu a zamestná sa uňho.
Svojou nebojácnosťou a usilovnosťou grófa zaujme
a z nevrlého šľachtica sa postupne stáva galantný
spoločník. Zachová sa Anna, ako sa na cnostnú vdovu
patrí?
viaz., 312 s., 125x200
Apríl,  9,90 €

Sylvia Dayová
Pýcha
a potešenie
Byť bohatou
 dedičkou má aj
 svoje nevýhody
a Eliza to veľmi

dobre vie. Neustále ju obletujú lovci vena a falošní
priatelia.  Rozhodne sa preto najať muža, ktorý sa
zamie ša medzi jej nápadníkov a odhalí vinníka. Mal
by to byť niekto rozumný, kultivovaný, ale v prvom
rade vynikajúci tanečník. Kto by uveril, že intelek -
tuálka Eliza si napokon vyberie lovca zločincov
 Jaspera Bonda, svalnatého, príliš pekného a príliš
nebezpečného?
viaz., 304 s., 125x200
Jún,  10,90 €

Samantha Youngová
London Road
Jo vníma okolie ako vypočítavú zlatokopku, ktorá sa ochotne vrhá
do postele majetným chlapom a necháva sa vydržiavať. Iba skutoční
priatelia poznajú pravdu o jej nezávideniahodnom osude. Na Joiných
pleciach vždy ležalo bremeno starostlivosti o rodinu, zvlášť mlad -
šieho brata Cola. Rozum však dostane košom, keď spozná Camero-
na, sexi neviazaného barmana a kolegu…
viaz., 440 s., 145x227
Apríl,  13,90 €

Dublin Street
Vyšlo,  10,90 €

Danielle Steel – Až naveky
Dva rozdielne príbehy sa spoja,
aby ukázali, že skutočná láska
 nikdy nezahynie. Právnik Bill pra-
cuje v rodinnej firme. Jedného
dňa všetko zanechá a stane sa ka-
zateľom. Lillibet, mladá amiška, žije
na rodinnej farme ako v 17. storo-
čí. Potajme napíše román a ten sa
dostane do rúk Robertovi...
viaz., 304 s., 125x200
Apríl,  10,90 €
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Courtney Coleová
Ak ostaneš
Pax je rozmaz -
naný chalan bez
štipky zodpoved-
nosti. Vyhľadáva
spoločnosť po-
chybných  žien,

zvyčajne otupený drogami a alkoholom. No Pax
nebol taký vždy. Bolesť a smútok zo straty milova-
nej mamy medzi ním a jeho otcom vytvorili ne-
prekonateľnú priepasť. V poslednej chvíli do jeho
života vstúpi umelkyňa Mila, krásna, nežná, pri-
dobrá pre takého darebáka. Je ako kyslík, ktorý
potrebuje pre život. Postačí to však na to, aby
s ním ostala navždy?
viaz., 280 s., 125x200
Máj,  9,90 €

Helen Fieldingová
Bridget
Jonesová 
Zbláznená 
do chlapa
Prešlo pätnásť
rokov, odkedy
sme sa zoznámili

s očarujúco nevyspytateľnou Bridget Jonesovou
a sledovali jej dobrodružstvá aj v druhom pokra-
čovaní príbehu. Dnes už má Bridget päťdesiat -
jeden, sama vychováva dve deti, píše scenár
a (zasa raz) sa všemožne pokúša nájsť si partnera.
Neodolateľná Bridget znovuobjavuje svoju sexu-
alitu v životnej fáze, ktorú niektorí drzo nazývajú
„stredným vekom“.
viaz., 320 s., 145x227
Máj,  12,90 €

Helen Fieldingová
Denník Bridget
Jonesovej
Bridget má veľký
problém – pre-
kročila tridsiatku
a ešte vždy je slo-
bodná. Veľa fajčí,
popíja a okolie ra-
da častuje bezoči-
vými poznámka-
mi. Striedavo

úspešne bojuje s nadváhou, podrobne sa skúma 
v zrkadle a počíta vrásky. Zo všetkých strán počúva
dobre mienené rady a postupne prepadá zúfalstvu.
Bridgetinej matke leží budúcnosť dcéry na srdci
a nenápadne jej dohadzuje právnika Marka Darcyho.
Ten pôsobí ako poriadny suchár a Bridget radšej
podľahne zvádzaniu šarmantného šéfa Daniela. 
Ako to všetko dopadne?
viaz., 256 s., 145x227
Máj,  10,90 €

Helen Fieldingová
Bridget
Jonesová
S rozumom
v koncoch
Bridget po mno-
hých peripetiách
zakotvila v náručí
Marka Darcyho
a je konečne
šťastná, hoci
 postavu ešte

vždy nemá ideálnu a trápne situácie vyrába ako 
na bežiacom páse. Tentoraz sa ocitne v thajskom
väzení. Tu zväčša domorodé spoluväzenkyne za-
ujme nielen veľkosťou svojej spodnej bielizne, ale
najmä úprimnou, priateľskou povahou, konečne
schudne a dosiahne vytúžené duchovné osvietenie.
Pravdaže, po boku s nekonečne trpezlivým, milujú -
cim Markom Darcym.
viaz., 352 s., 145x227
Máj,  12,90 €
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Hugh Howey
Silo
Svet, ako ho po-
známe dnes, sa
stal neobývateľ-
ným. Posledným
útočiskom ľudí,
ktorým sa poda -
rilo prežiť, je
 obrovské, vyše
stoposchodové
podzemné silo. Ľu-
dia sa tu rodia, žijú
a pracujú, aby sa
po smrti stali výži-
vou pre rastliny na farmách. Platia tu prís ne pravid-
lá, iná ako oficiálne schválená láska je neprípustná.
Trestom je, paradoxne, vyhnanstvo na vytúžený
povrch zeme. Súčasťou trestu je čistenie kamier.
Ale prečo z doterajších odsúdencov ani jeden
neodmie tol vykonať túto povinnosť?
viaz., 560 s., 145x227
Jún,  17,90 €

YDAHÁZ

Vydavateľstvo Ikar prináša novú vydavateľskú značku. 
Do knižníc young adults – „mladých  dospelých“ prilieta nový motýľ, volá sa Yoli!

Knihy vychádzajúce pod touto značkou sú zamerané na čitateľskú skupinu od 13 do 21 rokov. 
Názov Yoli vychá dza z anglického termínu young literature. Motýľ symbolizuje slobodu a nespútanosť,
vlastnosti typické pre mladých ľudí. Dajte sa uniesť na krídlach príbehov!

Kate Mossová – Labyrint
Júl 1209: šestnásťročné
dievča dostane od svojho
otca zvláštnu knihu. Hovo-
rí sa v nej o tajomstve
grálu. Knihu chráni aj 
za cenu svojho života. 
Júl 2005: Alice pri vyko-
pávkach objaví záhadné
kostry. Zmocní sa jej po-
cit, že ju prenasleduje zlo...
brož., 512 s., 125x200
Máj,  9,90 €

Kate Mossová – Hrobka
Rok 1981: Leónie uteká
z Paríža. Úkryt nachá dza
uprostred prírody franc-
úzskeho juhu, netuší však,
že tu prebývajú zlovestné
sily. Rok 2007: Meredith 
je súdené uzavrieť príbeh
tragickej lás ky, ktorý sa
začal dávno pred jej naro-
dením.
brož., 560 s., 125x200
Jún,  9,90 €

Sally Greenová – Half Bad
Nathanovi v žilách koluje dvojaká krv.
Splodený zo zakázanej lásky medzi
 bielou čarodejnicou a najkrutejším
a najmocnejším čiernym čarodejníkom
uniká pred celým svetom. Nechcené-
ho polovičiaka čaká krutý osud....
brož., 352 s., 145x227
Apríl,  11,90 €

Jamie McGuireová – Prozreteľnosť
Vysokoškoláčka Nina krátko po smrti
milovaného otca spoznáva sympatic-
kého, trochu tajomného mladíka.
 Čoskoro sa ukáže, že ich stretnutie
nebolo náhodné. Táto láska je z kate-
górie zakázaných...
brož., 424 s., 145x227
Máj,  12,90 €
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John-Henri 
Holmberg
Temná strana
Švédska
Sedemnásť po -
viedok, ktoré vás
ponoria do naj-
hlbšieho tieňa
chladných sever-
ských krajín, uka-
zujú, prečo švéd-

ska krimi už celé de sať ročia fascinuje čitateľov po
celom svete. Zbierku zostavil expert na švédsku
kriminálnu prózu, obsahuje aj dosiaľ nepublikova-
né poviedky – dokonca aj z pera bývalej partnerky
Stiega Larssona Evy Gabrielssonovej. Do zbierky
prispeli aj Rolf a Cilla Börjlindovci, majstri detek-
tívneho žánru a autori úspešného románu 
Skočný príliv.
viaz., 336 s., 130x210
Jún,  11,90 €

John Grisham
Kedy zabiť
Dvaja opití mladíci
znásilnia černoš-
ské dievčatko.
Obyvatelia južan-
ského mestečka
Clanton, väčšinou
bieli, sú šokovaní
a zdesení. Hoci
polícia páchateľov

krátko po čine chytí, zdrvenému otcovi malej Tonye
to nestačí. Zoženie si zbraň a rozhodne sa vziať
spravodlivosť do vlastných rúk. Počká si na mladíkov
pri budove súdu a oboch ich zastrelí. Obhajoby otca
sa ujme mladý právnik Jake Brigance. Súdny spor
s černochom, ktorého ľudia poznajú ako slušného
človeka, rozvíri v mestečku vášne a rozdelí ho na
dva tábory.
viaz., 456 s., 125x205
Jún,  13,90 €

Netopierí muž
Prvý prípad s detektívom Harrym
Holem sa odohráva v Austrálii. In-
špektora vyslali na opačný koniec
sveta, aby sekundoval miestnemu
policajnému zboru pri objasnení
vraždy nórskeho  dievčaťa. Okrem
toho sa má zbaviť problémov
s alkoholom a dostať sa z psy-
chických ťažkostí. Harry Hole po-
stupne preniká do prostredia
drogových dílerov, prostitútok,
cirkusantov a boxerov. Čas sa krá-
ti a netopier – symbol smrti abo-
rigénov – rozprestiera krídla nad
ďalšími obeťami.
viaz., 416 s., 125x200
Jún,  12,90 €

Polícia
Kto trestá políciu za
zbabrané vyšetrova-
nia? A kam zmizol
Harry Hole?
Vyšlo,  14,90 €

Jo Nesbø – naj autor severskej krimi
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Vito Bruschini
Sicílsky kmotor
V srdci Sicílie sa
v rokoch 1921
a 1943 odohráva
príbeh lásky

a smrti, zakorenený v pôde bohatých veľkostatká-
rov a zmáčaný krvou roľníkov nachádzajúcich sa
v bezútešnej situácii. V tejto nádhernej, no zúfalej
krajine isté knieža – Ferdinando Licata, nazývaný
u patri – pochopí, že časy sa menia a v ovzduší na-
rastajúceho násilia sa Amerika javí ako ideálne úto-
čište. A práve na novom kontinente u patri naplno
využije svoje schopnosti...
viaz., 568 s., 125x200
Máj,  13,90 €

Rebecca Jamesová
Zákerná hra
Tim si zúfalo hľa-
dá nový podná-
jom. Jeho bývalá
priateľka Lilla ho

vyhodila z bytu a život sa mu od základov zmenil.
Keď sa mu pritrafí výhodné ubytovanie vo vychyte-
nej štvrti Sydney, považuje to za veľké šťastie. Zo
starodávneho sídla však behá mráz po chrbte, ču-
dácky pôsobí aj majiteľka, mladá Anna, trpiaca aga-
rofóbiou. Už pol roka nevyšla na denné svetlo. Tim
sa znenazdajky ocitá uprostred zákernej hry bez
šance na únik...
viaz., 352 s., 125x200
Apríl,  10,90 €

Stephen King
Doktor
Spánok
Danny, chlapec,
ktorý len o vlá-
sok unikol smrti

z rúk vlastného otca, sa stal mužom. Po otcovi
zdedil sklony k pitiu, ale pravda je aj to, že alkohol
tlmí žiarenie a chráni ho pred prízrakmi. Svoj život
sa však rozhodne zmeniť. Odsťahuje sa do nového
mesta a pomáha zomierajúcim ľuďom prechádzať
cez prah smrti. Telepaticky sa s ním spojí dievča
s rovnakými schopnosťami a obaja sa ocitajú 
v nebezpečenstve...
viaz., 640 s., 125x200
Jún,  14,90 €

Stephen King
Žiarenie
Jack, dramatik
a bývalý alkoho-
lik, prijal miesto
správcu horské-

ho letoviska, postavenom na starom indiánskom
pohrebisku. Spolu s ním tam prichádza jeho
manželka Wendy a Danny, päťročný syn s neoby-
čajným darom – je mimoriadne vnímavý, „žiari“,
a má schopnosť predvídať udalosti, ktorým však
vo svojom veku nerozumie. V prázdnych hotelo-
vých izbách sa deje čosi, z čoho prechádza mráz
po chrbte…
viaz., 672 s., 125x200
Máj,  15,90 €
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Bill O’Reilly a Martin Dugard
Atentát na Ježiša
Bezmála dvetisíc rokov odvtedy,
čo rímski vojaci kruto popravili Je-
žiša Nazaretského, kontroverzné-
ho revolucionára, viac ako dve mi-
liardy ľudí nasledujú jeho učenie
a veria, že je Boh. Prelomové poli-
tické a historické udalosti.
viaz., 328 s., 125x200
Máj,  12,90 €

Malcolm Gladwell – Dávid a Goliáš
Mená Dávid a Goliáš sú synony-
mom boja medzi zdanlivo slabší-
mi a obrami. Dávidovo víťazstvo
bolo nepravdepodobné a zázrač-
né. Autor dokazuje, že všeličo,
čo si ľudia časom vážia, vzniká
z toho, čo sa najprv javí ako ži-
votné útrapy a krivdy…
viaz., 336 s., 125x200
Jún,  12,90 €

Alex Ferguson – Môj život
Inšpirujúci príbeh muža považo-
vaného za najlepšieho britského
futbalového trénera všetkých
 čias. Alex Ferguson úprimne spo-
mína na svoju trénerskú kariéru,
nevídaný aberdeensky úspech
a dvadsaťsedem triumfálnych
rokov v Manchestri United.
viaz., 448 s., 145x227
Máj,  19,90 €
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Mark Pryor
Kníhkupec
Za bieleho dňa
unesú v Paríži
Maxa, staršieho
bukinistu, ako
nazývajú majite-
ľov knižných
stánkov na ná-
breží Seiny. Jeho
priateľ sa len
bezmocne prize-
rá, nemá mož-
nosť únoscu za-
staviť. Marston
rozbehne vyše-

trovanie a o pomoc požiada agenta CIA Toma
 Greena, ktorý je už jednou nohou na dôchodku. 
Pri vyšetrovaní vyjde najavo, že Max prežil koncen-
tračný tábor a po oslobodení sa pustil do prenasle-
dovania nacistov. Súvisí Maxovo zmiznutie s jeho
pohnutou minulosťou?
viaz., 320 s., 125x200
Apríl,  12,90 €

Matthew Quick
Odpusť mi,
Leonard
Peacock
Dnes má Leo -
nard Peacock
narodeniny. Do
školského bato-
ha si vloží pištoľ
P-38 – zbraň
 istého nacistic-
kého dôstojníka,
ktorú zdedil po
starom otcovi –
a má v pláne za-
streliť svojho

bývalého najlepšieho priateľa a potom seba. Už
sa nevie dočkať. Ale najprv musí povedať zbo-
hom štyrom priateľom. Leonard sa s každým
z nich rozlúči osobne a postupne – ako hodiny
tikajú a prichádza okamih pravdy – odhalí svoje
tajomstvo.
viaz., 264 s., 145x227
Máj,  12,90 €
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Páter Michael Collins – Vatikán
Tajomstvá a poklady Svätého mesta. Unikátny
obraz jedného z najvýznamnejších náboženských
a umeleckých centier sveta. Vatikán je najmenší
suverénny štát na svete s asi 800 obyvateľmi.
Publikácia ponúka prienik do jedinečnej histórie,
tradičných obradov, cenných pokladov a veľkole-
pej architektúry Svätej stolice.
viaz., 320 s., 229x276
Apríl,  24,90 €

Stephen Motyer – Biblické postavy
Dávid a Goliáš, Salome, Rebeka, Mária, Herodes,
Kajfáš... Príbehy Starého a Nového zákona sa hem-
žia stovkami postáv. Zisti, kto je kto, a spoznaj osu-
dy takmer päťsto najznámejších postáv z Biblie.
Pomôžu ti pri tom ich portréty, historické mapy,
pútavé ilustrácie aj reprodukcie obrazov starých
majstrov. Vhodné pre deti.
viaz., 64 s., 195x255
Máj,  7,90 €

William Bloom
Sila modernej spirituality
Kniha nám pútavo, živo a inšpiru -
júco približuje, ako môžeme zís -
kať vnútornú silu a spojenie so
zázrakom a s energiou všetkého
života. Rozoznáva štyri základné
stratégie tvoriace jadro všetkých
duchovných tradícií a vysvetľuje,
ako ich môže každý rozvíjať.
viaz., 312 s., 125x200
Máj,  12,90 €

Catherine d’Amecourt
Ruky odrážajú osobnosť 
Čítanie z ruky vám umožní po-
znať lepšie nielen samého seba,
ale aj iných. Pozor, z čiar však ne-
vyčítate budúcnosť! Čiary a zna-
ky na dlaniach odzrkadľujú da-
nosti, možnosti a talent. Záleží
iba na vás, aby ste si zvolili
správnu cestu.
brož., 200 s., 115x185
Apríl,  7,90 €
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Princezná Märtha Lousie 
a Elisabeth Nordengová
Spirituálny kľúč
Táto osvietenská kniha vám po-
môže pochopiť, prečo život nie -
kedy vyzerá ako zápas o výstup
na vrch a ako napokon nájsť
hlboké spojenie s duchom, po
akom ste túžili. Poskytuje ná-
stroje a cvičenia.
viaz., 224 s., 125x200
Jún,  11,90 €
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Miro Jaroš
Na ceste
Tretia kniha obľúbeného speváka
Mira Jaroša tentoraz učí deti,
ako sa správať na cestách. Detič-
ky si okrem základných pravidiel
cestnej premávky osvoja aj novú
pesničku. Pre deti od 3 rokov.
viaz., 32 s., 160x160 + CD
Máj,  5,50 €

Elena Slobodová
Zlatá reťaz 6
Píšem, píšem písaničky
Piesne, zvyky, hádanky, riekanky,
príslovia, porekadlá a povedačky
pre najmenších. 
Ilustrovala Katarína Ilkovičová. 
Pre deti od 3 rokov.
viaz., 32 s., 160x160
Máj,  3,90 €

Jaroslav Rezník
Janko Hraško
Poznáte rozprávku o chlápätku
malom ako hrášok? O tom, čo sa
z hrachového struku vylúpol,
aby vniesol mamke Hraškovej do
života radosť a otcovi Hraškovi
mal kto nosiť na pole halušky
a pri orbe volky poháňať? Ako to
bolo naozaj? Pre deti od 5 rokov.
viaz., 112 s., 195x225
Máj,  8,90 €

Moja prvá knižnica
Slovíčka
Poskladaj si z knižiek obrázok! 
6 malých leporel – Farby, Oble-
čenie, Jedlo, Poď sa hrať, Dobrú
noc!, Počítanie – slúžia pre koor-
dináciu zraku a motoriky pre naj-
menších. Láska ku knihám môže
začať už v útlom veku.
Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, každé 10 s., 90x90
Apríl,  4,90 €

Moja prvá knižnica
Zvieratká
Najmenšie deti si pomocou fa-
rebných obrázkov rozšíria slovnú
zásobu. V balení nájdete 6 ma-
lých leporel – Domáci miláčiko-
via, Divé zvieratá, Zvieratá
z dvora, Morské živočíchy, Hmyz
a chrobáky, Plazy a žaby.
Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, každé 10 s., 90x90
Apríl,  4,90 €

Jozef Pavlovič
Pes Celebes a mačka Kamčatka
Kdesi pod Kriváňom žijú dvaja ku-
chári – pes Celebes a mačka Kam-
čatka. Pes vymýšľa podľa kuchár-
skych kníh, najmä však podľa
vlastnej hlavy rôzne psie kúsky
a zákusky a mačka mu pri tom po-
máha. Začítaj sa aj ty do ich vese-
lých príhod... Pre deti od 4 rokov.
viaz., 64 s., 170x240
Apríl,  6,90 €
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Michael Fry
Exoti – Nulová tolerancia
Zlá správa: v škole sa objaví nová baba a chce
Nickovi ukradnúť kamošov. Horšia správa: keď sa
Nick pokúsi brániť, dočasne ho vylúčia zo školy.
Podarí sa mu očistiť si meno? Alebo si ho bude
musieť zmeniť a odsťahovať sa na Guam? Pre či-
tateľov od 10 rokov.
viaz., 240 s., 145x205
Jún,  9,90 €

Eoin Colfer
Artemis Fowl a posledný strážca
V záverečnej časti série má zlopovestná víla
opäť priam diabolský plán, túži vyhubiť ľudstvo
a stať sa kráľovnou víl. Podarí sa mladému krimi-
nálnemu géniovi Artemisovi Fowlovi a obetavej
lepkáčskej kapitánke zastaviť šialenú vílu a od-
vrátiť hroziaci armagedon?
viaz., 200 s., 125x200
Jún,  9,90 €
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Larousse
Povedz mi ako?
Táto kniha prináša odpovede na
vyše 200 otázok, ktoré kladú
všetky deti a na ktoré dospeláci
nie vždy vedia odpovedať! Fareb-
né strany s nálepkami oddeľujú 
4 samostatné témy: Ľudské telo,
Každodenný život, Kultúra, Zviera-
tá a príroda. Pre deti od 3 rokov.
špirála, 110 s., 150x204
Apríl,  14,90 €

Zvieratá
Táto jedinečná encyklopédia ťa
pozýva na stretnutie s lietajúci-
mi hadmi, chobotnicami, s cha-
meleónmi, vybuchujúcimi huba-
mi aj mäsožravými  rastlinami.
Predstaví ti záhady a zvláštnosti
živočíšnej ríše. Nájdeš tu 1500
fascinujúcich fotografií. 
Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216x276
Máj,  19,90 €

Nová detská encyklopédia
Kedy? Kde? Čo? Prečo? Encyklo-
pédia obsahuje odpovede na
rôzne otázky, ktoré deti tak rady
dávajú. Od obrovských galaxií po
mikroskopické baktérie a od ľud-
ských buniek po dávne civilizácie
– to sú kľúčové témy, podané
sviežim a podnetným spôsobom.
Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216x276
Máj,  24,90 €
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Ján Lacika
77 naj Slovensko
Na rozlohou malé Slovensko sa vmestí toľko hodnôt a krás!
V krajine v srdci Európy je množstvo kultúrnych pamiatok
a prírodných zaujímavostí, ktoré v domácich vzbudzujú
 hrdosť a v návštevníkoch spoza hraníc obdiv. Publikácia
 obsahuje krásne fotografie, pútavý text a na dôvažok ponú -
ka aj balíček vstupeniek pre všetkých, čo chcú nielen čítať,
ale výlety aj zažiť na vlastnej koži.
flexi, 224 s., 170x233
Apríl,  14,90 €

Špecializovaná príloha – Balíček výletov!

Braňo Deák
Chute a vône života
Herca Braňa Deáka nepoznajú len
priaz nivci divadla, ale aj fanúšiko-
via TV seriálov. Čo má rád? Čo ho
teší? Knihu receptov na jeho
 obľúbené jedlá dopĺňa zaujímavé
rozprávanie a množstvo krás-
nych fotografií. Zistite, ako chutí
a vonia život Braňovi Deákovi!
flexi, 144 s., 183x233
Máj,  12,90 €

Jo Whittinghamová
Prvá pomoc v záhrade
Táto kniha vám pomôže diagnos -
tikovať a riešiť bežné problémy
s rastlinami od tulipánovej ples-
ne po vädnutie kvetov či hned-
nutie listov. Staňte sa osobným
lekárom svojich rastlín – záhradu
vyčistíte od problematických
škodcov a vyliečite z chorôb.
flexi, 192 s., 195x233
Máj,  15,90 €

Zviera
Obrazová encyklopédia živočíšnej
ríše. Jedinečný encyklopedický
sprievodca svetom živočíchov 
od najväčšieho cicavca po naj-
menšieho bezstavovca. Obsahuje
kvalitné fotografie, aktuálny od-
borný text a vyznačuje sa nápa-
ditým dizajnom. Základný kameň
vašej knižnice.
viaz., 624 s., 252x301
Máj,  29,90 €

D
ru

hé
 v

yd
an

ie
, o

bá
lk

a 
je

 v
 p

ríp
ra

ve

EP_2_2014_Ikar  21.3.2014  13:57  Stránka 14

YLUTITPOT

15apr í l  – jún 2014

12,90 €

7,90 € 5,50 € 3,90 € 12,90 € 9,90 €

14,90 €14,90 € 13,90 € 11,90 €

12,90 € 14,90 € 14,90 € 16,90 € 19,90 €

15,90 € 12,90 € 9,90 €12,90 €

12,90 € 11,90 € 11,90 € 13,90 € 13,90 €

12,90 € 11,90 € 9,90 € 13,90 € 13,90 €

   

12,90 €

 
 

 
 

 

EP_2_2014_Ikar  21.3.2014  13:23  Stránka 15



Edičný program vydavateľstva Ikar apríl – jún 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.

Jonas Jonasson
Analfabetka, ktorá vedela počítať
Viete, na koho sa treba obrátiť, keď Južná Afrika
koketuje s jadrovou výzbrojou a svetové veľmoci
sú v pozore? A keď je na predaj bomba, ktorá
vlastne neexistuje? Našťastie sa do veci zaanga-
žuje Nombeko Mayeki, mladá černošská slúžka,
ktorú nečakané udalosti zavedú práve tam, kde
sa to všetko zomelie.

Nombeko sa narodila v najväčšom meste
 chatrčí a latrín v Juhoafrickej republike. Života-
schopné dievča zatiaľ nevie čítať, zato neuveri-
teľne dobre rozumie matematike. Práve jej zá-
zračné schopnosti ju predurčili na život plný
dobrodružstiev. Osud ju zavial ďaleko od domova
najprv k neznesiteľnému, večne opitému inžinie -
rovi, potom k dvom navlas rovnakým, a predsa
úplne roz dielnym švédskym bratom, k trom Čí-
ňankám s pochybným úsudkom aj k stretnutiu
s tajnými agentmi, významnými politikmi a pre-
zidentmi. A ešte k jednému ťažkému trojmega-
tonovému výbušnému problému.

viaz., 352 s., 145x227
Máj,  13,90 €

Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
Vyšlo,  13,90 €

Od autora bestsellera 
Storočný starček
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