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Andrea 
Coddington
Jozef
Bednárik
Režisér, herec,
gurmán a cesto-
vateľ. Človek,
ktorého charak -
terizoval extré-
mizmus vo všet-
kom – v láske,
názoroch, bez-
uzdnom jedení

i chronickom diétovaní. Začítajte sa do jeho ži-
votnej cesty, ktorú si zrežíroval sám, lebo hry
osudu odmietal. V knihe nájdete dôležité mo-
menty jeho života od narodenia až po nečakanú
smrť. Je plná autentických výpovedí a zážitkov,
ale aj úprimných vyjadrení rodiny, kamarátov
a hviezd českého a slovenského divadla.
viaz., 400 + 32 s. príloha, 
145x227
August,  14,90 €

Jana Shemesh
Kľúč
k minulosti

Voľné pokračovanie románu Dobrá krajina. Zamo-
tané osudy viacerých rodín sa pomaly rozpletajú.
Deti pátrajú po rodičoch, snažia sa pochopiť ich
rozhodnutia a voľby. Poznanie pravdy o rodinnej
histórii je bolestivé, ale má aj liečivý účinok a po-
skytuje šancu, že aspoň niektoré omyly sa dajú
napraviť. Iné sú, naopak, už nenapraviteľné, stále
sa vynárajú a mátajú...
viaz., 256 s., 120x190
Júl,  12,90 €

Andrea Boldišová
Stratená rovnováha
Osud je ako hojdačka – po chvíľach
radosti a zadúšajúceho šťastia nás
často čaká nepríjemné vytriezve-
nie. Svoje o tom vie i Zuzana. Naj-
bližší človek, ktorý by mal stáť pri
nej, v rozhodujúcej chvíli zlyháva.
A naopak, žena, čo ju kedysi zradi-
la, sa stáva jej oporou...
brož., 304 s., 105x170
August,  8,90 €

Ružena Scherhauferová
Šťastie si ťa nájde
Idylické manželstvo Ninky a Bela
naruší mužova strata zamestna-
nia. Vzápätí rodinu postihne tra-
gédia a Ninka zostáva s dvojčatami
sama. Bolesť a traumu zo straty
manžela prekonáva starostlivos-
ťou o deti, túži však po úplnej ro-
dine. Nájde ešte v živote lásku?
viaz., 296 s., 125x200
August,  9,90 €

Marek Zákopčan
Zachovajte paniku!
Najzábavnejší spôsob, ako nájsť
šťastie a neprísť pritom o rozum.
Príťažlivá Laura je naplnením Ale-
xových predstáv o ideálnom diev-
čati, no snaha získať si jej srdce mu
prináša kopec vtipných nedorozu-
mení a trapasov. Ešteže má po bo-
ku verných kamarátov...
viaz., 272 s., 115x185
Júl,  9,90 €

Rasťo Piško
Koniec
kankánu
Koniec kankánu
zastihol hrdinov
tohto príbehu
na Slovensku ro-
ku 1998. Kabaret
dejín im vyme -
dzil priestor
a nasadil masky,
pod ktorými sa
skrývajú živí ľu-
dia. Majú svoje
sny, túžby, lásky.

 Pravidlá novej spoločnosti sú však nemilosrdné.
Vyžadujú zásadné kompromisy, rozbíjajú vzťahy,
korumpujú a krivia charaktery. Ľudia čelia absurd-
ným, groteskným, často krutým skúškam, a pri -
tom autor zdôrazňuje všeobecne platnú životnú
skúsenosť: Doba sa mení, človek zostáva nemen-
ný. Voľné pokračovanie románov Hačava, Bohém-
ska kolonáda.
viaz., 400 s., 125x200
September,  12,90 €

Viliam Klimáček
GUnaGU
Viliam hovorí
s Viliamom či Kli-
máček spovedá
Klimáčka – spi-
sovateľ, drama-
tik, režisér a za-
kladateľ divadla
GUnaGU spove-
dá sám seba
 nielen o tridsať -
ročnej histórii
tohto kultového
divadla, ale aj

o atmosfére niekdajšieho Slovenska od roku
1985 až dodnes. GUnaGU vždy citlivo reagovalo
na fenomény doby – kniha obsahuje spomienky
na časy, kedy sa práve najveselšie nežilo. Okrem
vtipných bonmotov v „autorozhovore“ a unikát-
nych fotografií autor tiež predstaví okolnosti,
vďaka ktorým GUnaGU objavilo mnohé herecké
talenty.
viaz., 288 s., 207x233
September,  19,90 €

Dobrá krajina
Vyšlo, 10,90 €

Andrej Csino – To ty si teraz
Zbierka poviedok debutujúceho autora. Môžete ju brať
ako čarbanice na bielej koženke vypolstrovanej cely
zranenej duše. Ako nočné terapie, pri ktorých svetlom
monitora odháňal mory, aby si ho nenašli v spánku.
Dávkujte si ju. Vráťte sa k nej o pol roka. Venujte ju nie -
komu. Ako inšpiráciu. Alebo ako varovanie, čo všetko
s vami vie spraviť láska.
brož., 80 s., 125x175
August,  8,90 €

Boris Brendza – Ochutnať z plameňa
Autor patrí k básnikom, ktorí formujú vkus a poetické
myslenie najmladšej tvorivej generácie. Nadväzuje na
najkvalitnejšie diela bardov slovenskej poézie Ivana
Kraska, Jána Stacha a Jána Ondruša. Kniha je estetic-
ky dotvorená maľbami renomovaného básnika a vý-
tvarníka Roberta Bielika. Ten ich špeciálne pre túto
zbierku vytvoril v Indii.
viaz., 96 s., 115x200
September,  7,90 €

O
bá

lk
a 

je
 v

pr
íp

ra
ve

O
bá

lk
a 

je
 v

pr
íp

ra
ve

Viliam Klimáček

GunaGu



  

L Á S K A , E R O T I K A

4 Edičný program vydavateľstva Ikar

Všetko alebo nič – stredná cesta neexistuje. Cha-
rizmatický búrlivák Chris si celkom podmanil Sarinu
dušu. Drží ju vo svojej moci a ona sa mu bezvýhrad-
ne poddáva. Ochotne vyhovie všetkým jeho taj-
ným erotickým túžbam, hoci jej občas naháňajú
strach. Tak ako ju aj Chrisa prenasledujú démoni mi-

nulosti. Prečo sa tak vyžíva v bolesti a túži po tres-
te? Umelec si svoje tajomstvá prísne stráži, kým
v návale vášne neodhalí všetko, čo ho sužuje a pred
čím uniká. Nad všetkým sa však zvíťaziť nedá...
viaz., 312 s., 145x227
Júl,  13,90 €

Lisa Renee Jonesová – Jedine s ním

Keby som bola tebou
Vyšlo,  12,90 €

Sama sebou
Vyšlo,  13,90 €

Jill Shalvisová
Jednoducho neodolateľná
Maddie potrebuje v živote poriad-
nu zmenu. Spolu s nevlastnými
 sestrami po matke zdedí starý ho-
tel, a tak opúšťa Los Angeles. Naj-
me si majstra renovátora – a nie je
to nik iný ako urastený krásavec,
ktorého takmer zrazila na moto-
cykli, keď vchádzala do mestečka...
viaz., 272 s., 125x200
Júl,  9,90 €

Jodi Ellen Malpasová
Pod týmto mužom

Pod obrovskou vášňou sa skrýva horúca láska. Mladá bytová archi-
tektka Ava sa zoznámi s nebezpečne príťažlivým majiteľom hotela
Jessem Wardom. Upúta ju a jej zmysly ochromí silnou túžbou. Ava
tuší, že ak sa chce pred Jessem zachrániť, musí ho opustiť, a to
hneď. Lenže pred rozhodným mužom niet úniku...
viaz., 496 s., 145x227
September,  
15,90 €

Tento muž
Vyšlo,  15,90 €
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Po ponižujúcom rozchode Sophie utečie do mesteč-
ka, ktoré jej kamarátka označila za raj na zemi. Ces-
tou sa jej pokazí auto a na diaľnici ju takmer zrazí
akýsi frajer. Sophie si nedá servítku pred ústa
a schladí arogantného vodiča. Čoskoro sa v celom
mestečku hovorí len o tom, ako si neznáma kráska

podala zatrpknutého doktora Reeda. Nestalo sa to
prvý raz, čo sa Sophie pomstila nejakému mužovi. Aj
Reede má však svoje tajomstvá. Zúfalo túži po krás-
nej umelkyni, ktorá mu obrátila život hore nohami...
viaz., 312 s., 125x200
August,  12,90 €

Jude Deverauxová – Pod maskou mesiaca

Neznámy vo svite mesiaca
Vyšlo,  11,90 €

Ranný svit mesiaca
Vyšlo,  11,90 €

Knihovníčka Olivia je sympatická kráska, ale trpí veľ-
kým komplexom. S partnerskou intimitou takmer
nemá skúsenosti. Kým sa jej rovesníčky zaúčali do
tajov sexu, ona sa starala o chorú mamu. Je po uši
zamilovaná do postgraduálneho študenta, no pri
každom stretnutí s ním ju pochytí panika. Záchrana

príde v podobe jej dobrého priateľa, šarmantného
sukničkára Nata. Ponúkne sa, že ju naučí flirtovať
a pomôže jej získať sebavedomie v posteli. Dvojica
sa teda vrhne rovno na prax...
viaz., 312 s., 145x227
September,  11,90 €

Samantha Youngová – Jamaica Lane

Dublin Street
Vyšlo,  10,90 €

London Road
Vyšlo,  13,90 €
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Elizabeth Hoytová – Leopardí princ
Lady Georgina nechce manžela. Potrebuje spoľahli-
vého správcu, ktorý by hospodáril na jej panstve.
Stačí jediný pohľad na Harryho Pyea a Georgina po-
chopí, že nemá dočinenia len so sluhom, ale najmä
s príťažlivým mužom. Harry nikdy nestretol dámu
takú krásnu, nezávislú a bez zábran túžiacu ležať
v jeho náručí. Je možné diskrétne udržiavať takýto
vzťah?
viaz., 320 s., 125x200
August,  9,90 €

Havraní princ
Vyšlo, 9,90 €

Sylvia Dayová – Škandalózne vzťahy
Ach, tí nemravní svetáci! Mladá dáma by sa nemala
objavovať v ich spoločnosti. Lenže ktorá odolá ich
šarmu? Škandalózne vzťahy sú tri klasické erotické
príbehy. Spájajú ich osudy hriešnych mužov, ktorí sa
zapletú s mladými aristokratkami. Ukradnuté radosti,
Lucie nov hazard, Jej šialená jasnosť. Všetkých spaľu-
je horúca vášeň, ochromujúca túžba a zatiaľ len ne -
smelá láska...
viaz., 320 s., 125x200
September,  11,90 €

Sylvia Dayová
Pýcha a potešenie
Byť bohatou dedičkou má aj svoje
nevýhody a Eliza to veľmi dobre
vie. Neustále ju obletujú lovci ve-
na. Rozhodne sa preto najať mu-
ža, ktorý sa zamieša medzi jej ná-
padníkov a odhalí vinníka. Kto by
uveril, že si napokon vyberie lovca
zločincov Jaspera Bonda?
viaz., 304 s., 125x200
Vyšlo,  11,90 €

Roberta Richová
Benátska babica
viaz., 304 s., 125x200
August,  11,90 €

Benátky roku Pána 1575.
Hannah je známa pre svoju
schopnosť presvedčiť zdrá-
havých novorodencov vyjsť
z lona matky na svet. Pomáha
si pri tom zakázaným tajným
nástrojom, „pôrodnými lyži-

cami“. Keď ju známy gróf požiada, aby pomohla pri pôrode jeho zo-
mierajúcej manželky a zachránila ich nenarodeného syna, Hannah
váha. Suma, akú si požiada, však stačí na vykúpenie jej manžela
 Isaaca, ktorého zajali maltézski rytieri. Svojím rozhodnutím sa ale
Hannah zapletie do zradnej siete rodinného súperenia – v ohrození
je nielen nedávno narodené dieťa, ale aj Hannahina cestu na Maltu,
kde Isaac čaká na vykúpenie z otroctva.

EP_3_2014_Ikar  23.6.2014  12:48  Stránka 6

AKITNAMOR,AKSÁL

7jú l  – september 2014   

Danielle Steel
Na prvý
pohľad

Návrhárka Timmie je doslova zavalená prácou. Už
dvadsať rokov neúnavne buduje svetové módne
impérium. V brandži, kde je ľudskosť a čestnosť
vzácnosťou, dosiahla nevídaný úspech. Horšie je
to v citovej oblasti. Dušu má doráňanú hrozivými
zážitkami z detstva a osobnými tragédiami. Tim-
mie v láske na rozdiel od biznisu neriskuje, ani ona
však nie je imúnna proti čaru lásky.
viaz., 456 s., 125x200
August,  13,90 €

Jo Plattová
Život hore
nohami

Tridsaťročná Rosalind, ktorú opustí jej snúbenec,
upadne do dlhotrvajúcej depresie. Po čase sa od-
sťahuje z Londýna a začne nový život ako spolu-
majiteľka kníhkupectva. Práve keď Ros pociťuje,
že všetko naberá ten správny smer, jej nadmieru
zarastený sused Daniel zaklope na dvere s kyti-
cou kvetov, nervóznym úškrnom a dosť smutný-
mi novinkami...
viaz., 296 s., 125x200
September,  11,90 €

Emma Healeyová
Hľadá sa
Elizabeth

Stará pani Maud postupne stráca pamäť a zároveň
aj schopnosť postarať sa o seba. Odmieta zabudnúť
na svoju najlepšiu priateľku Elizabeth, o ktorej je
presvedčená, že sa stratila a hrozí jej nebezpečen-
stvo. Maud však nikto nechce vypočuť, preto sa
rozhodne konať na vlastnú päsť. V zmätenej mysli
sa jej vynárajú staré spomienky a objavuje nečaka-
né skutočnosti...
viaz., 304 s., 125x200
August,  12,90 €

Liane Moriartyová
Manželovo
tajomstvo

Cecilia objaví v podkroví starú obálku. Rukopis na
nej patrí manželovi a stojí tam: Otvoriť iba v prí-
pade mojej smrti. John-Paul sa v liste priznáva
k osudovej chybe, ktorá by mohla viesť k rozpadu
rodiny. Ak bude Cecilia mlčať, pravda jej rozožerie
srdce ako červ. Ale ak odhalí manželovo tajom-
stvo, ublíži tým, ktorých má najradšej...
viaz., 384 s., 145x227
August,  
14,90 €
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M. Cohenová Corasantiová
Mandľovník
Malý Ichmad je výnimoč-
ný matematický talent.
Žije na okupovanom pa-
lestínskom území, v chatr-
či pri mandľovníku. Aj po-
pri otrockej práci študuje
a chce splniť sľub daný
otcovi. Svoj život zasvätí
vede a láske k blížnym...
viaz., 352 s., 124x227
September,  11,90 €

John Grisham
Platanový rad
Seth Hubbard je bohatý
podnikateľ. Zomiera na
rakovinu. Predtým, ako
sa obesí na starom plata-
ne, napíše nový závet.
Tento dokument vtiahne
Hubbardove dospelé deti
a jeho čiernu gazdinú do
dramatického konfliktu...
viaz., 544 s., 125x205
Júl,  14,90 €

Sarah Larková
Vysnívaná krajina
Čas ohnivých kvetov
Po zrušení nevoľníctva
sa vydá rodina Idy Lan-
geovej na naistú cestu
za šťastím na Nový Zé-
land. Exotická krajina
však nemeckých vysťa-
hovalcov nevíta s otvo-
renou náručou...
viaz., 424 s., 145x227
Júl,  14,90 €

Diane Setterfieldová
Bellman & Black
Do života Williama Bell -
mana vstúpi smrť. Nič
preňho neznamená. Roky
plynú a Williama stíha
jedna tragédia za dru-
hou. Rozhodne sa skon-
covať so životom, cestu
mu však skríži tajomný
muž v čiernom...
viaz., 360 s., 145x227
Júl,  14,90 €

F. M. Dostojevskij
Idiot
Do sveta plného
zloby, falše, intríg

a nelásky, do  sveta mamony, ka rierizmu a nečest-
nosti privá dza F. M. Dostojevskij svojho hrdinu, 
knie ža Leva Myškina, v ktorom stvárnil predstavu
ideálne krásneho človeka. Jeho povaha pôsobí ako
magnet, burcuje aj najcynickejších, ale predovšet-
kým – znepokojuje.
viaz., 688 s., 125x200
Júl,  15,90 €

Ernest 
Hemingway
Starec a more
Prekrásnou bala-

dou o starom rybárovi Santiagovi sa autor dostal
nielen medzi nositeľov Nobelových cien, ale prira-
dil sa aj k veľkým básnikom mora, ospevujúcim
nezlomnosť človeka. „Veď človek nie je stvorený
na prehru... Možno ho zničiť, ale nie poraziť.“ 
Inšpirované skutočným príbehom.
viaz., 108 s., 125x200
Júl,  11,90 €
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Sarah Lotzová
Trojica
Štyri letecké havárie za
jeden deň. Prežili tri deti.
Náboženský fanatik
v nich vidí zvestovateľov
apokalypsy. Čo ak má
pravdu? Vyšetrovatelia
musia čo najrýchlejšie
odhaliť príčinu nešťastí,
aby predišli panike...
viaz., 472 s., 125x200
Júl,  14,90 €

John-Henri Holmberg
Temná strana Švédska
Poviedky, ktoré vás pono-
ria do najhlbšieho  tieňa
chladných severských
krajín, vám ukážu, prečo
švédska krimi fascinuje či-
tateľov po celom svete.
Zbierka tiež obsahuje do-
siaľ nepublikovanú po -
vied ku Stiega Larssona.
viaz., 384 s., 130x210
Júl,  12,90 €

Andy Weir
Marťan
Pred šiestimi dňa-
mi sa astronaut

Mark Watney stal jedným z prvých ľudí, ktorí pristáli
na Marse. Dnes nepochybuje, že bude prvý, kto na
ňom aj zomrie. Spočiatku úspešná misia sa musí
predčasne ukončiť pre piesočnú búrku, ktorá ohro-
zuje život posádky. Mark pri nej takmer zahynie, a keď
sa preberie, nachádza sa v úplne novej situácii. Ostal
celkom sám na neznámej planéte. Vystačí mu silná
vôľa, aby prekonal neprekonateľné?
viaz., 408 s., 145x227
August,  14,90 €

Lisa Gardnerová
Milujem 
ťa viac

Brian Darby leží mŕtvy na dlážke v kuchyni. Jeho
manželka Tessa ho údajne zastrelila v sebaobrane.
Jej verziu udalostí podporujú početné zranenia.
S takým prípadom by si mala skúsená detektívka
D. D. Warrenová poradiť raz-dva, ale kam zmizla
šesťročná Tessina dcéra? Bola by matka schopná
ublížiť vlastnému dieťaťu? Tessu to najhoršie ešte
len čaká...
viaz., 400 s., 125x200
August,  12,90 €

Marseille. V lesoparku za mestom nájdu rozštvr -
tenú ženu. Kedysi pracovala v cirkuse ako živý terč
vrhača nožov.
Štokholm. Pracovníka Colnej správy nájdu obese-
ného vo vlastnom dome. Polícia rýchlo zistí, že ide
o fingovanú samovraždu. Ako navzájom súvisia
záhadné úmrtia?
viaz., 424 s., 145x227
September,  
14,90 €

   

Cilla a Rolf 
Börjlindovci
Tretí hlas
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Leander Kahney
Jony Ive
Geniálny
dizajnér
z Apple
„Vytvoriť niečo
iné a nové je jed-
noduché. Oveľa
ťažšie je niečo
skutočne zdoko-
naliť.“ Z anglic -
kého študenta

umenia trpiaceho dyslexiou sa stala osobnosť, ktorú
Časopis Time ho v roku 2013 zaradil medzi 100
najvplyvnejších ľudí sveta a dokonca mu bol udelený
čestný rytiersky rad. Jony Ive sa stal najvýznamnej-
ším technologickým inovátorom na svete, získal
množstvo ocenení za dizajn a sám Steve Jobs ho
označil za svojho „duchovného partnera“ v Apple.
viaz., 328 + 16 s. príloha, 
145x227
September,  13,90 €

Philip Leonetti,
Scott Burnstein,
Christopher
 Graziano
Mafiánsky
princ
Osobné svedec-
tvo „Magora Phi-
la“ Leonettiho.
Ako tridsaťtri -

ročný sa stal najmladším zástupcom bosa La Cosa
Nostry v dejinách a osobne sa podieľal na vzostupe
aj páde americkej mafie v osemdesiatych rokoch.
V roku 1990 sa prvý raz postavil pred súd, podrob-
ne opísal zločinecké operácie, čo viedlo k uväzneniu
mnohých vysokopostavených členov mafie, čím sa
začal postupný rozklad najsurovejšieho impéria...
viaz., 376 + 8 s. príloha, 
125x200
Júl,  14,90 €

Karin Sturmová
Michael
Schumacher
„Činností, ktoré
robím rád, sa
predsa vzdať
nemôžem len
preto, že by sa
mi pri nich moh-

lo niečo prihodiť. Ak sa niečo také raz stane, bu-
de to osud.“ Fatálny úraz Michaela Schumachera
na lyžiach v decembri 2013 šokoval celý svet.
Novinárka Karin Sturmová sleduje Michaela
Schumachera od začiatku jeho kariéry a v tejto
knihe ho predstavuje nielen ako svetoznámeho
pretekára, ale predo všetkým ako človeka.
viaz., 264 + 16 s. príloha, 
145x227
Júl,  11,90 €

Juliet Macurová
Lož na
kolesách
Dramatický
vzostup a pád
Lancea Arm-
stronga, najzná-
mejšieho vy-
vrheľa vo svete
športu. Výpove-

de viac ako stovky ľudí, ktorí sa pohybovali v je-
ho blízkosti. Patria medzi nich rodinní príslušníci,
ktorých Armstrong dávno zavrhol, nakoniec to
však boli práve jeho niekdajší kamaráti, čo ho
zradili. Porušili kódex mlčanlivosti, prezradili
krutú pravdu o cyklistickom športe – a krutú
pravdu o jeho zlatom chlapcovi...
viaz., 456 + 8 s. príloha,
145x227
Júl,  15,90 €
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História
Základný kameň rodinnej knižnice. Vývoj a pokrok
ľudstva, kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, poli-
tické mocnosti, ústrední jednotlivci a technické
prelomy, ktoré utvárali dejiny. Kniha je vďaka ori-
ginálnym, názorným, vizuálne ohromujúcim mate-
riálom a množstvu dôveryhodných informácií uni-
kátnym sprievodcom na ceste k dnešku.
viaz., 612 s., 252x301
August,  34,90 €

Umenie
Publikácia je určená do domáceho prostredia ako
dokonalá súhrnná galéria – približuje tvorbu vyše
700 umelcov významných období dejín umenia
a sprostredkúva základné poznatky o vplyvoch
jednotlivých období. Kľúčové výtvarné diela sa tu
rozoberajú veľmi dôkladne, aby uľahčili pochopenie
umelcových zámerov, jeho štýlu a postupov.
viaz., 612 s., 252x301
August,  34,90 €

Ján Lacika
77 NAJ Slovensko
V krajine v srdci Európy
je množstvo kultúrnych
pamiatok a prírodných
krás. Publikácia obsahuje
fotografie, pútavý text
a na dôvažok ponúka aj
balíček vstupeniek zdar-
ma do hradov, zámkov,
múzeí, jaskýň či galérií.
flexi, 224 s., 170x233
Vyšlo,  14,90 €

Braňo Deák
Chute a vône života
Slovenského herca nepo-
znajú len priaznivci di-
vadla, ale aj fanúšikovia
televíznych seriálov. 
Kto vlastne je Braňo
 Deák? Čo má rád? Čo ho
teší? Zistite, ako chutí
a vonia život Braňovi
 Deákovi!
flexi, 152 s., 183x233
Vyšlo,  12,90 €

Dvaja talianski gurmáni ochutnávajú Taliansko
Kniha ponúka vyše 80 chutných receptov
a úchvatných fotografií ako prehliadku vedo-
mostí, ale aj oddanosti týchto dvoch mužov
rodnej krajine, jej ľuďom a produktom. Je priam
nevyhnutnou príručkou pre každého, koho zaují-
ma táto fascinujúca krajina a jej gastronómia.
viaz., 192 s., 201x253
September,  
19,90 €

Dvaja talianski gurmáni
Vyšlo, 19,90 €

Zviera
Vyšlo, 29,90 €

Antonio Carluccio,
Gennaro Contaldo
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Od nuly k hrdinovi – mapa vedúca k bohatému životu.
Najnovší a doteraz najvýznamnejší projekt Rhondy
Byrneovej. Aké je vaše pravé poslanie a prečo ho ešte
nerealizujete? Predstavte si, že existuje mapa, ktorá
vám krok za krokom ukáže, ako sa dostať z miesta,

kde sa teraz nachádzate, k svojmu pravému poslaniu
a k životu. Túto mapu práve držíte v rukách. Buďte
hrdinom, ktorým máte byť.
viaz., 240 s., 140x178
August,  13,90 €

Rhonda Byrne – Hrdina

Tajomstvo – The Secret
Vyšlo,  13,50 €

Zázrak
Vyšlo,  9,90 €

Sila
Vyšlo,  13,90 €

Princezná Märtha Lousie,
Elisabeth Nordengová
Spirituálny kľúč
Táto osvietenská kniha
vám pomôže pochopiť,
prečo život nie kedy vy-
zerá ako zápas o výstup
na vrch a ako napokon
nájsť hlboké spojenie
s duchom, po akom ste
túžili.
viaz., 224 s., 125x200
Vyšlo,  11,90 €

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. Rozo -
znáva štyri základné
 stratégie.
viaz., 312 s., 125x200
Vyšlo,  12,90 €

Lorna Byrneová
Láska z nebies
Jedinečný pohľad
na lásku, na jej
pôvod a jej vý-
znam v živote
človeka. Lorna
Byrneová vysvet-

ľuje dôvody, prečo máme sami seba tak málo radi,
a učí nás, ako môžeme uvoľniť viac z lásky, ktorú
sme uzamkli hlboko vo svojom vnútri. Lorna nás vy-
stríha pred bolesťou a nerealistickými očakávaniami
v partnerskej láske. „Anjeli mi hovoria, že láska je
najmocnejšia sila na svete. Láska nám ukazuje správ-
nu cestu a vedie nás vpred. Láska je hodnota, pre
ktorú sa oplatí žiť.“
viaz., 192 s., 125x200
September,  9,90 €
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Abigail Gibbsová
Jesenná ruža
Autumn Rose je výnimoč-
né dievča s nadprirodze-
nými schopnosťami. Keď
sa v jej živote nečakane
objaví príťažlivý  študent
s rovnakými zvláštnymi
jazvami na pokožke, ako
má Autumn, jej svet sa
obráti naruby...
viaz., 352 s., 125x200
September,  13,90 €

Fredrik T Olsson
Reťazec skazy
Do nemocnice privezú
po pokuse o samovraždu
kryptológa Williama.
O pár hodín ho unesú
neznámi muži. Podľa zá-
hadného spolku je totiž
osud ľudstva vpísaný do
nášho genetického kódu
a William ho má rozlúštiť...
viaz., 520 s., 145x227
September,  14,90 €

P. C. Castová, Kristin Castová
Odhalená – Škola noci 11
Neferet, ktorá po páde z balkóna svojho apartmánu drasticky
zmenila podobu, sa drží pri živote s jediným cieľom: znovu zí-
skať silu a hmotné telo. Musí sa skryť, aby mohla znova prežívať
svoju minulosť v nádeji, že nájde kľúč k tomu, ako prežiť
v súčasnosti. Predtým však zaútočí a pripraví o život človeka.
Po brutálnej vražde v Tulse vypukne panika. Navyše aj so Zoey
sa čosi deje. Svetlo a Temnota nie sú v rovnováhe, prebúdza
sa stará mágia a tá si vždy žiada obeť. Ohrozená je nielen Škola
noci, ale aj Zoein život a duša...

Vo vydavateľstve vyšlo:

viaz., 256 s., 125x200
Júl,  11,90 €

J. R. Wardová
Závisť
Tretia časť série o padlom an-
jelovi a jeho boji s démonmi.
Syn sériového vraha detektív
Thomas „Veck“ DelVecchio ml. vyrastal v tieni zla.
Teraz musí odčiniť otcove hriechy – a bojovať
s vlastnými pokušeniami...
viaz., 464 s., 145x227
Júl,  15,90 €

Žiadostivosť
Vyšlo, 14,90 €

Chamtivosť
Vyšlo, 14,90 €

O
bá

lk
a 

je
 v

pr
íp

ra
ve

EP_3_2014_Ikar  23.6.2014  14:38  Stránka 13



  

Y O L i

14 Edičný program vydavateľstva Ikar

Lauren Kateová
Slza
Sedemnásťroč-
ná Eureka má 
za sebou krutú
skúsenosť. 
Auto, ktorým sa

spolu s mamou viezla na letisko v Miami, zmietne
obrovská vlna do mora. Mama zahynie, Eureka 
sa vracia do života s ranami na duši i na tele. Zo
smútku ju vytrhne stretnutie s Anderom, tajom-
ným chlapcom. Keď si Eureka prevezme dedič-
stvo po mame, začnú sa okolo nej diať čudné ve-
ci. Čoraz väčšmi sa presviedča, že matkina smrť
nebola náhodná...
brož., 384 s., 145x227
Júl,  13,90 €

Nina nastúpila do firmy ako praktikantka, aby v jej
vedení neskôr nahradila zosnulého otca. O jeho ná-
silnej smrti sa jej sníva každú noc. Jared sa zo stra-
chu o Ninin zhoršujúci sa zdravotný stav rozhodne
Shaxovi ukradnúť pekelnú bibliu, aby v nej vyhľadal
odpoveď, ako priateľke pomôcť. Zúfalý mladík stojí
pred ťažkou voľbou: buď na vlastnú päsť bojovať
proti peklu, alebo rozpútať vojnu s nebom.
brož., 320 s., 145x227
September,  11,90 €

Prozreteľnosť
Vyšlo, 13,90 €

Holly Goldbergová Sloanová
Šťastná sedmička
Ak prídete o všetko, možno bu-
dete musieť plávať proti prúdu.
Dvanásťročná Willow je malý gé-
nius. Sedmička má v jej živote
zvláštny význam. Život tohto ne-
obyčajného dievčaťa sa nečaka-
ne zvrtne, keď jej milovaní adop-
tívni rodičia zahynú...
brož., 344 s., 125x200
August, 9,90 €

Gayle Formanová
Zostaň so mnou
Sedemnásťročná Mia má všetko,
po čom kedy túžila. V jedno
 februárové ráno sa však všetko
zmení. Auto, ktorým sa spolu
s rodinou vezie, havaruje. Keď sa
preberie, zistí, že jej rodičia sú
mŕtvi a ona hľadí na vlastné telo.
Pýta sa: Som mŕtva? Zostanem?
brož., 176 s., 125x200
September, 7,90 €

Nina Protušová
Čierna schránka
Poverčiví rodičia bez vysvetlenia
vyhodia Marisu z domu a odrazu
je zatiahnutá do sveta, o akom
dovtedy ani netušila. Stane sa
stredobodom záujmu muža, kto-
rý ukrýva viac tajomstiev než kto-
rákoľvek čierna schránka. Sú jeho
city skutočné?
brož., 320 s., 125x200
August,  11,90 €

Jamie McGuireová
Proroctvo
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Lisi Harrisonová – Monster High 4
Raritní si konečne vybojovali slobodu a Lala hrdo
cerí tesáky. Lenže keď príde na návštevu tatko
Dracula, všetko sa akosi znetopieri. Frankie sa
s iskrivým nadšením vrhne na šancu reprezento-
vať Merstonku v prestížnej reklamnej kampani.
Melody si musí vybrať – turné s kapelou alebo
Jackson?
viaz., 264 s., 125x200
August,  9,90 €

Jeff Kinney
Denník odvážneho bojka
Ponorková choroba
Na stene školy sa objavili záhadné zelené škvrny.
Greg Heffley je hlavný podozrivý, hoci neurobil
nič zlé. Aspoň nie naschvál. Existuje aj horší
trest než domáce väzenie s celou rodinou? Pre
čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145x205
September,  8,90 €

Monster High 3
Kde je svorka,
tam je cesta
Vyšlo, 9,90 €

Denník
odvážneho 
bojka 3
Krutá pravda
Vyšlo, 8,90 €

Keri Smith – Odviaž sa!
Môj bláznivý zápisník
Keď sa začítaš do tohto
zápisníka, možno sa za-
špiníš farbou. Možno
urobíš rozhodnutia,
o ktorých pochybuješ.
Možno ti bude ľúto za
perfektným pôvodným
stavom. A možno začneš
žiť bezstarostnejšie.
brož., 224 s., 125x200
Vyšlo, 6,90 €

Halka Marčeková
Prečo Fidlibum kuká,
a nie je kukučka?
Poznáte Fidlibuma, kama-
ráti? Áno, to je ten zveda-
vý televízny škriatok, čo
býva v kukučkových hodi-
nách. No prečo Fidlibum
kuká, a nie je kukučka? To
je teda poriadna záhada!
Pre deti od 4 rokov.
viaz., 116 s., 185x297
August,  13,90 €

Rosa M. Curtová
Urob si!
Papierové bábky
a zvieratká
Vyrob si bábky aj zvierat-
ká. Podľa nenáročných
návodov v tejto knižke si
vyčaríš rozličné zvieratká
žijúce na farme, ale aj
papierové maňušky. 
Pre deti od 4 rokov.
brož., 72 s., 226x268
September,  4,90 €

Kolektív
Zem
detská encyklopédia
Encyklopédia prináša za-
ujímavé údaje, prehľadné
mapy, názorné ilustrácie
a úžasné fotografie,
vďaka čomu je hodnot-
ným sprievodcom po na-
šej planéte. Pre čitateľov
od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216x276
August,  19,90 €
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Edičný program vydavateľstva Ikar júl – september 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.

Paulo Coelho – Cudzoložstvo
Linda má tridsaťjeden rokov a v očiach druhých
vedie dokonalý život: žije vo Švajčiarsku, jednej
z najbezpečnejších krajín sveta, má stabilné
manželstvo, milujúceho muža, milé, dobre vy-
chované deti a prácu novinárky, na ktorú sa ne-
môže sťažovať. Zrazu si uvedomí, že jej život je
jednotvárny a predvídateľný. Už nedokáže pred-
stierať, že je šťastná, v skutočnosti prepadla prí-
šernej apatii.
Všetko sa zmení, keď stretne bývalého priateľa
zo školských čias. Z Jacoba sa stal úspešný politik
a počas spoločného rozhovoru v nej prebudí
vášeň, ktorú už dlho nepocítila.
Linda urobí všetko, aby si získala jeho lásku,
a bude musieť zostúpiť až na dno ľudských citov,
aby napokon našla vykúpenie.

Rukopis z Akkry
Vyšlo,  8,90 €

Alef
Vyšlo,  10,90 €

Je lepsie nezit,
ako nelubit

‹ ‹
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viaz., 224 s., 125x200
September,  10,90 €
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