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Priateľky

Moja kuchárska kniha

Route 67

Autor:
Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor:
Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Andy Kraus
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Jozef Banáš
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA
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Set: Priateľky
+ Moja kuchárkska kniha
Cena: 14,90 €

iSBn: 978-80-551-5732-0

| outdoor | rÁdio |
| print | online |

tridSiAtA KniHA nAjoBľúBenejšej
SloVenSKej AutorKy
tri ženy – Hana, Marta, táňa. tri priateľky – tri osudy, ktoré spája túžba po sebanaplnení a zmysluplnom živote. Hľadajú samy seba a popritom čosi strácajú a iné
zasa nachádzajú, trápia sa aj tešia, jednoducho si so sebou vláčia balíček života
naplnený rôznorodou zmesou. A, samozrejme, aj plný zvratov a prekvapení.
dúfam, že budete túto knihu čítať s láskou, pretože ja som ju s láskou písala. obľúbila som si všetky tri ženy a ťažko sa mi s nimi lúčilo. podľa mňa sú skvelé aj so
svojimi chybami. napokon, kto z nás ich nemá?
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Zápisník pre každú poctivú gazdinú
doplnený o tridsať overených receptov z kuchyne táne Keleovej-Vasilkovej a citáty z jej kníh.

iSBn: 978-80-551-5809-9

| tV | rÁdio | print | online |

„Vždy keď naštartujem svoju motorku, prekonﬁguruje sa mi dnA a začnem svet vnímať v úplne iných súvislostiach. V tejto eufórii sa mi myšlienky skladajú inak ako ,za
triezva‘ a dospel som k názoru, že by som sa rád podelil o to, čo sa v mojej hlave
deje počas týchto výjazdov.“ Zážitky Andyho Krausa sú doplnené fotograﬁami z ciest.

Ja a on

Slovenské povesti o strašidlách

Autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Beatrica Čulmanová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
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Väzba: Viazaná
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Vydanie: druhé
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Väzba: Viazaná
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Vydanie: prvé

príbeh typickej súčasnej bratislavskej rodiny. Hlavnými hrdinami sú lena a Michal,
ktorí prežívajú veľkú študentskú lásku a čakajú dieťa. V ich živote sa stane mnoho
nečakaných udalostí, sny a ideály sa postupne okresávajú a sviatočné dni sa prelínajú so všednými. Manželia zisťujú, že na spoločný život nestačí len láska...

Kód 9 • 1 • 7

naše slovenské povesti vám poodhalia rúško dávnej minulosti, osudy bohatých
i biednych aj tajomný svet zakliatych panien, bosoriek, čertov a ďalších prízrakov, čo
dodnes strážia poklady v tajných chodbách. preneste sa o niekoľko storočí späť
a príjemne sa chvejte pri čítaní strašidelných povestí!

| print | online |

Kódy, Ktoré MeniA ľudí i SVet
po úspechu kníh Kód 9, Kód 1 a Kód 7 sa vám do rúk dostáva ich súborné ilustrované vydanie. Vďaka fotograﬁám, mapám, poznámkam, komentárom a vysvetlivkám
sa môžete stať účastníkmi autorovho putovania a nahliadnuť do krajín, kde sa príbehy
Kódov zrodili. navštívite atraktívne prostredie Číny, tibetu, nepálu, indie, Kašmíru,
Vatikánu, Bhutánu, Sikkimu, jeruzalema či Betlehema.
jozef Banáš prináša v Kódoch svoju životnú ﬁlozoﬁu, že všetko sa riadi zákonom
rovnováhy. rovnováhu medzi mužom a ženou hľadá v Kóde 9, medzi duchom a hmotou v Kóde 1 a medzi dobrom a zlom v Kóde 7. Kód 9 je však predovšetkým o tom,
ako milovať, Kód 1 o tom, ako byť dobrým človekom, a Kód 7 o tom, ako byť šťastným.
Autor verí, že popri dobrodružstve budú jeho texty aj motivačným čítaním, ktoré zmení
váš pohľad na život.
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Mäso – Vtedy na východe

Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Arpád Soltész
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA
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| tV | rÁdio
Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5645-3
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
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e-kniha

| print | online |
Pracovná verzia obálky

Čierny rok 1.

Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. je po voľbách, Mečiar
skončil, lexa je na úteku. Miki Miko, policajt s metódami gangstra, a pali Schlesinger, novinár bez pudu sebazáchovy, sa pokúšajú robiť svoju prácu. proti sebe majú
tri najväčšie zločinecké skupiny svojej doby – políciu, justíciu a tajnú službu...

Nenapravený omyl
| tV | outdoor | rÁdio |
| print | online |

VeľKolepÁ KriMinÁlnA drÁMA
od MAjStrA nApätiA
rozpolteného maﬁánskeho bossa petra štarcha čaká najhorší rok v živote. Cesta
za mocou a vysnívaným rajom sa mení na strmý pád do pekla. najlepšiemu kamarátovi pomáha sprivatizovať veľkú fabriku. lenže záujem má aj nemilosrdný oligarcha,
ktorý ide cez mŕtvoly. plachý drogový priekupník Zolo Čonka rozširuje svoje impérium a sníva o medzinárodnom biznise. naráža na prekážky, z ktorých najväčšou môžu byť jeho vlastní bratia. Skorumpovaný úradník Alexander Vokoš rozohráva čoraz
nebezpečnejšie hry a pešiaci Bobo a laba sa usilujú prežiť vo vrcholiacom šialenstve deväťdesiatych rokov. Všetci zažívajú čierny rok, ktorý sa pre nich ľahko môže
stať posledným. túžili po lepšom živote, vplyve a bohatstve, ale dostanú iba násilie,
smrť a temnotu.
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Lovci nacistov

Svišť

Autor: Andrew Nagorski
Žáner: Faktograﬁa
Kategória: AA

Autor: John Grisham
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 17,90 €
Vychádza: 30. 10. 2017
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Väzba: Viazaná
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Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
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iSBn: 978-80-551-5591-3
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Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

po vyše sedemdesiatich rokoch od skončenia druhej svetovej vojny sa pomaly končí
éra lovcov nacistov. nastal čas vyrozprávať ich spletité príbehy. Kniha sa zameriava
na skupinku mužov a žien, ktorí sa nestotožnili s tým, že vojnové zločiny majú upadnúť do zabudnutia a rozhodli sa pátrať po ich páchateľoch.

| rÁdio | print | online |

Čarodejnica z Portobella
ilustrované vydanie

Autor: Václav Neuer
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5727-6
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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e-kniha

Vrahov omyl rozbieha rutinné vyšetrovanie vraždy. detektívi pod vedením inšpektora
ledeckého preverujú všetky možnosti, keď zrazu príde impulz zo strany, odkiaľ ho nik
nečakal. podobných vrážd je na Slovensku viac! Môžu detektívi veriť človeku, ktorý ich
už raz sklamal? ide o samostatné prípady alebo o vyčíňanie monštra v ľudskej koži?

Autor: Paulo Coelho
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA
| tV | print
Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5651-4
Formát: 150 × 190 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

| online |

podmanivý román o Athene, adoptívnej dcére libanonských emigrantov, ktorá sa vyberie
do transylvánie hľadať svoju biologickú matku. počas putovania dospeje k poznaniu,
ktoré naveky zmení nielen jej život, ale aj životy ľudí v jej okolí. špeciálne vydanie bestsellera z pera slávneho paula Coelha ilustroval slovenský výtvarník Bystrík Vančo.

SprAVodliVí SudCoViA? ZABudnite!
Vyšetrovateľku ﬂoridskej rady pre sudcovskú etiku lacy Stoltzovú jedného dňa kontaktuje záhadný zdroj a sľubuje, že jej poskytne informácie, ktoré odhalia totožnosť
najskorumpovanejšieho sudcu v dejinách amerického súdnictva. S kolegom Hugom
Hatchom sa pustia do vyšetrovania. ukáže sa, že ich informátorom je bývalý právnik
ramsey Mix. dnes sa pod novou identitou ako Greg Myers rozhodol odhaliť pravdu
a poukázať na tých, čo súdnictvu nerobia dobré meno. lenže odkiaľ má Greg také
presné informácie? A čo je zdrojom obrovských ziskov onoho skorumpovaného sudcu? Všetko naznačuje, že bol zapojený do výstavby kasín v rezervácii domorodého
kmeňa tappacolov, ktoré mali obyvateľom priniesť nevídanú ekonomickú prosperitu,
no namiesto toho sa otvorili dvere korupcii, prostitúcii, organizovanému zločinu, násiliu, ba i priamemu odstraňovaniu nepohodlných ľudí. lacy Stoltzová okamžite vytuší,
že tento prípad môže byť nebezpečný. A veľmi...
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Handrová bábika

Stratila sa Anna

Autor: Daniel Cole
Žáner: detektívny triler
Kategória: AAA

Autor: Alex Lake
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
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e-kniha

e-kniha

Keby julia načas vyzdvihla svoju päťročnú dcéru Annu zo školy, možno by sa nič nestalo. lenže ona chvíľu meškala a dievčatko medzitým bez stopy zmizlo. polícia je bezradná a rodičia sú zúfalí. potom sa Anna z ničoho nič objaví a vôbec nič si nepamätá.
Všetci by mali byť šťastní, ale julia čoskoro zistí, že to najhoršie sa ešte len začína...

Williama Fawkesa pred štyrmi rokmi postavili mimo služby pre zúrivý útok na podozrivého, ktorého súd zbavil viny. prchký detektív, ktorý ešte vždy musí navštevovať psychiatra, sa vracia do práce a nevie sa dočkať, kedy ho poveria vyšetrovaním veľkého
prípadu. Keď ho bývalá partnerka, detektívka emily Baxterová, zavolá na miesto činu,
Fawkes je presvedčený, že ho má pred sebou: mŕtvola sa skladá z častí tiel šiestich
obetí, ktoré vrah zošil dohromady ako bábku. prípad, o ktorý sa okamžite zaujímajú médiá, dostane označenie Handrová bábika. Situácia sa vyhrotí, keď jeho bývalá manželka
a reportérka dostane od anonyma fotograﬁe z miesta činu spolu so zoznamom ďalších
šiestich mien a dní, kedy páchateľ plánuje vraždiť. posledné meno na zozname je Fawkesovo. Baxterová a jej mladý partner Alex edmunds sa snažia vypátrať, čo spája všetky
obete, skôr ako vrah udrie znovu. Keď však Fawkes uvidí na zozname svoje meno, ozve
sa v ňom temná spomienka a obáva sa, že prípad nejako súvisí s jeho minulosťou. neľútostné preteky medzi políciou a vraždiacim monštrom sa začínajú!
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Snehuliak

Tí, ktorí zlyhali

Autor: Jo Nesbø
Žáner: Krimi
Kategória: AA

Autor: Michael Hjorth
& Hans Rosenfeldt
Žáner: Krimi
Kategória: AAA

| outdoor | rÁdio | print | online |

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5804-4
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Námesačná

Autor: Patricia Cornwellová
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA

Autor: Chris Bohjalian
Žáner: detektívna dráma
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 12. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5593-7
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5589-0
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

doktorka Kay Scarpettová pracuje na ďalšom prípade, keď jej v mobile zaznie výstražný
tón. Medzi esemeskami sa jej zjaví link a zdá sa, že jej ho poslala jej neter lucy. Ale
ako je to možné? pod linkom je video a na ňom záznam lucy takmer spred dvadsiatich
rokov. doktorka sa o neteri dozvie hrozivé tajomstvá, no nikomu sa nemôže zdôveriť...

Cena: 14,90 €
Vychádza: 24. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5687-3
Formát: 145 × 227 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

V osle napadol prvý sneh. jonas ráno vstane a zistí, že jeho matka zmizla. prípad rieši
Harry Hole, ktorý nedávno dostal tajomný list s podpisom Snehuliak. Harry zisťuje, že
za posledných jedenásť rokov sa vždy presne v deň, keď napadol prvý sneh, stratila
jedna žena. Filmová adaptácia krimi bestsellera sa do kín dostane v októbri 2017.

Zvrátené srdce
| outdoor | rÁdio | print | online |

jedno telo, šeSť oBetí
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Filmový plagát – obálka je v príprave

Edičný program | september – október 2017

Keď Annalee jednej noci zmizne, jej rodina sa obáva najhoršieho – je totiž námesačná. pátrania po nezvestnej sa ujme mladý detektív Gavin rikert. po pravde však pátra
aj jej staršia dcéra lianna, ktorá postupne odkrýva jednotlivé vrstvy tajomstva a prenasleduje ju pritom neodbytná otázka: ako to, že detektív vie o jej matke toľko veľa?

| tV | rÁdio | print | online |

roZHodni SA SprÁVne,
inAK ZoMrieš
prvú obeť beštiálneho vraha objavili v opustenej budove školy. Známa televízna
hviezda bola priviazaná k stoličke a obrátená tvárou k stene. na krku mala štítok
s nápisom „neprospel“ a v hlave otvor po strele z jatočnej pištole. na operadle stoličky bol pripevnený niekoľkostranový vedomostný test. Súdiac podľa počtu chybných odpovedí, obeť pravdepodobne zlyhala v najdôležitejšej skúške svojho života.
nebezpečný páchateľ je čoraz odvážnejší, obetí pribúda. jeho modus operandi sa
v podstate nemení a je zaujímavé, že ide vždy o mediálne známe a populárne osobnosti. Zdá sa, že kriminalisti z riksmordu majú do činenia s inteligentným, no zjavne
chorým človekom, ktorého ženie nenávisť k povrchným idolom súčasnej doby. lenže
dôkazy im chýbajú a stopy unikajú. Žeby kľúčom k objasneniu prípadu bola anonymná osoba, na ktorú Sebastian Bergman náhodou natrafí v chatovacej miestnosti?
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Nelej olej na oheň

Bez výstrahy

Ľavá ruka Boha

Autor: M. J. Arlidge
Žáner: detektívny triler
Kategória: AAA

Autor: Mary Torjussenová
Žáner: psychologický triler
Kategória: AA

Autor: Paul Hoffman
Žáner: Fantasy
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5600-2
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5649-1
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 19,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5629-3
Formát: 145 × 234 mm, 840 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Sherlock Holmes
Veľká kniha poviedok
Zostavil: Otto Penzler
Žáner: poviedky
Kategória: AAA
Cena: 69,00 €
Vychádza: 30. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5081-9
Formát: 230 × 280 mm,
968 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Hannah v práci ju povýšili. teší sa, ako túto skvelú novinu oznámi svojmu priateľovi.
Keď však vojde do domu, zistí, že Matt je preč. A s ním aj všetky jeho veci, fotograﬁe,
účty na sociálnych sieťach, dokonca vo svojom mobile nenašla ani jeho číslo. Zúfalá
Hannah sa rozhodne vypátrať ho, no vtedy sa okolo nej začnú odohrávať čudné veci.
e-kniha

Tmavá komora
| rÁdio | print | online |

plAMene oHlASujú
nÁVrAt ZlA
Vyšetrovateľka Helen Graceová ešte v živote nevidela takúto spúšť. šesť požiarov
za dvadsaťštyri hodín. dvaja mŕtvi a veľa ranených. Akoby niekto chcel celé mesto
zrovnať so zemou. na mieste činu sa nájdu stopy podpaľačstva, zdá sa, že páchateľa
musí poháňať priam zverská zlosť. Helen tuší, že svoje ciele si nevybral náhodne,
ale uskutočnil vopred premyslený útok. jeho neovládateľná túžba po ohni mení všetko na popol. prečo však zaútočil na deti a ich matku? Čo ho k tomu viedlo? A kto
bude nasledovať? nad mestom sa vznáša strach, polícia napriek enormnému nasadeniu tápe v tme. V uliciach sa šíri dusná atmosféra nedôvery a podozrievania.
K osudovému výbuchu stačí jediná iskra...
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| rÁdio | print | online |

Autor: Jonathan Moore
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 5. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5524-1
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Gavin Cain, inšpektor z oddelenia vrážd je práve uprostred exhumácie, keď mu zazvoní telefón. Starostu San Francisca ktosi vydiera. Mimoriadne pôsobivý triler so
zložitou zápletkou. inšpektor Cain pátra po vydieračovi a možno aj vrahovi. odhalí
popri tom starostovu tajomnú minulosť?

úŽASnÁ SériA
tri KniHy V jednoM!

prípAdy nAjSlÁVnejšieHo
deteKtíVA VšetKýCH ČiAS

úspešná fantasy trilógia paula Hoffmana si na celom svete našla množstvo fanúšikov. Vydavateľstvo iKAr vám ju teraz prináša v špeciálnom súbornom vydaní.
omnibus obsahuje všetky tri romány – Ľavá ruka Boha, Posledné štyri istoty
a Pod krídlami smrti.
V útulku spasiteľov niet priestoru pre radosť a nádej. Väčšinu chovancov priviedli na
toto skľučujúce miesto v útlom detstve proti ich vôli. Krčia sa pod krutovládou mníchov,
ktorých zverstvá a nemilosrdnosť majú jediný cieľ – slúžiť obesenému spasiteľovi.
Medzi chovancami žije aj jeden chlapec. Má štrnásť alebo pätnásť rokov – svojím
vekom si nie je istý rovnako ako ani ostatní chovanci. dávno zabudol svoje pravé
meno, teraz mu hovoria Cale. nepamätá si nič z predchádzajúceho života a netuší,
čo ho čaká v budúcnosti... Ani to, že ho nazvú Anjelom smrti.

Žiadny iný literárny hrdina v histórii nebol tak dlho populárny ako Sherlock Holmes,
geniálny britský detektív s vynikajúcimi dedukčnými schopnosťami a obrovským intelektom. už od publikovania prvého príbehu v roku 1887 Štúdia v červenom čitatelia
milovali čítanie o ňom – a spisovatelia rovnako milovali písanie o ňom. Americký
kníhkupec a editor otto penzler zostavil najrozsiahlejšiu zbierku poviedok o Sherlockovi Holmesovi všetkých čias! okrem svojho úvodu zaradil do zbierky aj doylovo
rozprávanie o smrti Sherlocka Holmesa, ktoré vyšlo prvý raz v roku 1900. doyle napokon podľahol tlaku nadšenej čitateľskej verejnosti a Sherlocka vzkriesil. Slovenský
preklad zbierky obsahuje 80 poviedok rôzneho žánru z pera talentovaných autorov,
ako napríklad laurie r. Kingová, Anthony Burgess, Anne peryová, Stephen King,
neil Gaiman a mnohí ďalší.
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Vo dvojici

Apartmán

Budeš ma milovať

Dievča z kalendára 4

Autor: Nicholas Sparks
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Danielle Steel
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Johanna Lindseyová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Audrey Carlanová
Žáner: erotika, román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5527-2
Formát: 125 × 200 mm, 520 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5525-8
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5664-4
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5595-1
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Vzrušujúci a zároveň dojemný príbeh štyroch mladých žien, ktoré osud náhodou
zvedie dohromady v kritických chvíľach ich života. postupne sa pred nimi vynárajú
nové príležitosti a možnosti, musia čeliť novým výzvam, čo ich nevyhnutne posúva
čoraz ďalej od bezpečného prístavu, kde začali realizovať svoje sny.
e-kniha

eMoCionÁlne Silný príBeH
o BeZpodMieneČnej lÁSKe
tridsaťdvaročný russell Green má všetko: nádhernú manželku, rozkošnú šesťročnú
dcérku, úspešnú kariéru v reklamnej agentúre aj veľký dom v Charlotte. Žije svoj
sen a manželstvo s očarujúcou Vivian pokladá priam za dokonalé. Ale pod slnečným
povrchom sa začínajú objavovať trhliny a zdesený russ zistí, že sa mu všetky oblasti
života, ktoré považoval za samozrejmé, rozpadajú na kúsky. V priebehu niekoľkých
mesiacov príde o prácu aj o manželku a musí sa sám postarať o malú london. russ
zápasí s novou realitou plnou nepochopiteľného zmätku a usiluje sa ju zvládnuť.
Vrhá sa do divokej existencie osamelého rodiča a vydáva sa na cestu, ktorej sa kedysi obával, no práve tá mu nakoniec prináša uspokojenie. pritom však preverí jeho
schopnosti spôsobom, ktorý leží ďaleko za hranicou russových predstáv.
10
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Syn grófa z tamdonu róbert a lord dominik Wolfe si idú po krku, ale ich nekonečné
zvady princa regenta už unavujú. preto im prikáže, aby spojili svoje rodiny manželstvom. ten, ktorý sa nepodrobí jeho príkazu, príde o pozemky aj o titul. róbert teda
posiela k dominikovi svoju mladšiu sestru Brooke...

Chuť lásky

Hra na lásku a nenávisť

Autor: Poppy J. Andersonová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Sally Thornová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5528-9
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5593-7
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Hoci Andrew patrí medzi vychádzajúce hviezdy na bostonskom kuchárskom nebi,
cíti sa úplne vyhorený. preto odcestuje na dovolenku. A práve tu sa za zvláštnych
okolností zoznámi s Brooke dayovou, ktorá v Maine vedie rodinnú reštauráciu. ona
ani len vo sne netuší, koho to stretla a kto je nový návštevník v jej podniku...

e-kniha

e-kniha

e-kniha

Kolegovia lucy a joshua sa navzájom nenávidia. Sedia oproti sebe v kancelárii
a svoju nenávisť si ventilujú prostredníctvom pasívno agresívnych hier. Vo ﬁrme sa
črtá možnosť povýšenia a napätie medzi nimi sa stupňuje. lucy však zisťuje, že možno to, čo cíti k joshuovi, nie je nenávisť. A možno uňho je to takisto.

poSledné tri MeSiACe
HorúCej VÁšne
Záverečná časť šteklivej série, ktorá vám zrýchli pulz každý mesiac v roku. Mia získa
prácu snov v televíznej šou doktora Hoffmana, kde divákom približuje osudy obyčajných ľudí a pýta sa ich, čo pre nich znamená šťastie. Wes sa vrátil zo zajatia, ale
trpí nočnými morami a musí navštevovať psychológa. Zapojí sa do Miinej práce a život sa mu pomaly normalizuje. šou je úspešná a Mia už nemusí pracovať ako eskortná pracovníčka. Život jej doprial aj ďalšie pozitívne zmeny. otec, ktorý takmer rok
preležal v kóme, sa konečne preberie, Wes Miu požiada o ruku a plánujú svadbu. pri
nakrúcaní šou ju čaká veľké prekvapenie a možno konečne dostane odpovede na
otázky, ktoré ju doteraz trápili.
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Anjeli na dosah

Anjelské posolstvo

Autor: Lorna Byrneová
Žáner: ezoterika
Kategória: AAA

Autor: Lorna Byrneová
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 3. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5633-0
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 3,90 €
Vychádza: 5. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5640-8
Formát: 115 × 105 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
edícia Srdečne vám prináša darčekovú knižku s krásnymi výrokmi o anjeloch. Anjeli
sú nositelia nielen svetla a nádeje, ale aj hlbokej múdrosti. V každodennom zhone
je ľahké zabudnúť na to, čo je v živote dôležité. preto si treba pravidelne pripomínať,
čo nám radia títo Boží služobníci, a dať sa viesť ich láskavými dotykmi.
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dArČeK od MAMiČKy
A oCKA
darujte svojmu potomkovi album
plný krásnych spomienok! do týchto jedinečných knižiek zaznamenáte všetky spomienky, emócie a dôležité okamžiky v živote vášho
bábätka. interaktívne albumy obsahujú priestor na fotograﬁe a odkazy na videospomienky. Fotograﬁu tiež môžete umiestniť na obálku
albumu a získate tak osobný darček, ktorý vaše dieťa v dospelosti
určite ocení.

pozývame vás na prednášku lorny Byrneovej spojenú s požehnaním
Bratislava, 4. november 2017
predpredaj lístkov – www.ticketportal.sk
nové inšpiratívne dielo lorny Byrneovej je voľným pokračovaním medzinárodného
bestsellera Anjeli v mojich vlasoch. V knihe s autobiograﬁckými črtami sa prelínajú
príbehy a živé dialógy z rôznych období lorninho života. V ranom detstve na írskom
vidieku jej anjeli pomáhali pri prekonávaní traumatických udalostí. príbehy sa prelínajú s detailnými opismi anjelov, ich druhov a ich správania. také podrobné informácie dosiaľ neboli nikde inde zverejnené. lorna v knihe spomína, ako sa jej manžel
joe, ktorý umrel mladý, vracia a navštevuje ju. prvýkrát odkrýva rolu duší našich najbližších, ktorí sa môžu nakrátko vrátiť z neba, aby nám pomáhali a viedli nás v kritických okamihoch našej životnej púte.
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Môj malý princ

Žáner: rodina
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2017
Formát: 230 × 285 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Žáner: rodina
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2017
Formát: 230 × 285 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

iSBn: 978-80-551-5605-7

iSBn: 978-80-551-5604-0

Chcem
kvalitný spánok

Chcem
mať systém

Chcem
nájsť pokoj

Autor: Lorna Byrneová
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

Autor:
Harriet Gryffeyová
Žáner: Motivačná literatúra
Kategória: AA

Autor:
Harriet Gryffeyová
Žáner: Motivačná literatúra
Kategória: AA

Autor:
Harriet Gryffeyová
Žáner: Motivačná literatúra
Kategória: AA

Cena: 3,90 €
Vychádza: 5. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5641-5
Formát: 115 × 105 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: október 2017
Formát: 120 × 155 mm,
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: október 2017
Formát: 120 × 155 mm,
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: október 2017
Formát: 120 × 155 mm,
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Anjelské zamyslenie
| tV | rÁdio | print | online |

Moja malá princezná

darčeková knižka z edície Srdečne vám ukáže, ako správne načúvať anjelským radám. Anjeli nás nabádajú, aby sme sa každý deň na chvíľu zamysleli nad tým, že
sme duchovné bytosti a naše myšlienky dávajú životu tvar a farbu. Zastavme sa a načúvajme láskavým radám týchto nebeských pomocníkov.

iSBn: 978-80-551-5602-6

Kniha sa zameriava na celý deň – to, čo robíme v čase
bdenia, totiž ovplyvňuje aj spánok. dozviete sa v nej, ako
prirodzené spánkové cykly, zvyky, cvičenie, stravovanie
a spôsob nášho života prispievajú ku kvalite spánku.

iSBn: 978-80-551-5643-9

Či už ste rodič, študent, alebo výkonný riaditeľ spoločnosti, všetko zvládnete oveľa lepšie, ak si rozvrhnete
čas. Vďaka tejto knihe nájdete svoj organizačný štýl
a osvojíte si jednoduché kroky na boj s neporiadkom.

iSBn: 978-80-551-5644-6

ľudia sa čoraz väčšmi usilujú byť aktívni 24 hodín denne a 7 dní v týždni, často si však nenájdu chvíľu na utíšenie. táto kniha vám poradí, ako si môžete vyhradiť
čas na oddych a vymaniť sa z každodenného kolotoča.
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Príbeh umenia

Maliarske techniky

Kone

Hviezdy

Autor: E. H. Gombrich
Žáner: populárno-náučná literatúra

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: encyklopédia
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: encyklopédia
Kategória: AA

Cena: 29,90 €
Vychádza: 17. 10 2017
iSBn: 978-80-551-5661-3
Formát: 213 × 255 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 34,90 €
Vychádza: 30. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5660-6
Formát: 252 × 301 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 26,90 €
Vychádza: 12. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5601-9
Formát: 252 × 301 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Kategória: AAA
Cena: 59,00 €
Vyšlo: august 2017
iSBn: 978-80-551-5381-0
Formát: 172 × 245 mm, 688 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

| print | online |

Chcete sa naučiť maľovať alebo snívate o tom, že zdokonalíte svoje schopnosti?
V tejto obrazovej príručke nájdete návody od profesionálnych umelcov vysvetlené
krok za krokom. Vďaka cenným radám od úspešných maliarov získate zručnosti a istotu pri rozvíjaní vlastného štýlu v maliarskom umení.

Secesné motívy

Čarovná záhrada
Žáner: Hobby
Kategória: AA

VStupnÁ BrÁnA do SVetA uMeniA
Príbeh umenia už desaťročia zostáva bezkonkurenčným úvodom do dejín umenia.
Vzdeláva a zároveň prináša radosť. Čitatelia všetkých vekových kategórií a vzdelanostnej úrovne na celom svete našli v profesorovi Gombrichovi skvelého rozprávača,
ktorý niekoľkými slovami dokáže vysvetliť celkovú atmosféru daného historického obdobia. Chce, aby sme dejiny umenia vnímali ako „príbeh sústavného prelínania a zmeny tradícií, v ktorých sa každé dielo vzťahuje na minulosť a ukazuje na budúcnosť“,
ako „živú reťaz, ktorá trvalo spája umenie našich dní s umením z čias pyramíd“.
V novej úprave pokračuje 16. vydanie tohto klasického diela vo svojom triumfálnom
postupe v oslovení budúcich generácií a zostáva prvou voľbou pre všetkých nováčikov v poznávaní umenia.
reprodukcie – čiernobiele aj farebné – a rozkladacie prílohy dopĺňajú pútavé a zrozumiteľné rozprávanie, v ktorom sa spája autorovo poznanie a múdrosť s jedinečným
darom priamo pretlmočiť hlbokú lásku k výtvarným dielam, ktoré opisuje.
14

Edičný program | september – október 2017

iSBn: 978-80-551-5625-5

iSBn: 978-80-551-5624-8

Cena: à 9,90 €
Vychádza: október 2017
Formát: 210 × 260 mm,
28 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

úžasné antistresové stieracie motívy. priloženou drevenou paličkou stierajte čiernu
vrstvu kúsok po kúsku. uplatnite svoju fantáziu a vytvorte si pri tom vlastné umelecké dielo. Každá kniha obsahuje 15 jedinečných, krásnych motívov.

táto výnimočná publikácia je oslavou koní zahŕňajúcou históriu, prehľad plemien,
ale aj informácie o chove a starostlivosti. predstavuje viac než 150 plemien a druhov
koní a poníkov. Stručnú charakteristiku každého plemena dopĺňajú nádherné fotograﬁe. Kniha skúma aj vývoj koňa a jeho anatómiu.

od tajomných hmlovín, kde sa rodia hviezdy, cez kolízie galaxií až po superhmotné čierne diery... inšpiratívny sprievodca, ktorý vás spoľahlivo prevedie ohromujúcou dynamikou
zrodu i zániku najfascinujúcejších objektov vesmíru. Všetko s najaktuálnejšími vesmírnymi fotograﬁami a špeciálne vytvorenými 3d ilustráciami súhvezdí našej oblohy.

Bicykel

Ako si zostaviť rodokmeň

Autor: Kolektív
Žáner: encyklopédia
Kategória: AA

Autor: Juraj Snopek, Marek Tettinger
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 29,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5650-7
Formát: 252 × 301 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 16,90 €
Vychádza: 24. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5749-8
Formát: 170 × 233 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

encyklopédia Bicykel ponúka vzrušujúce čítanie o cyklistike, najslávnejších pretekoch, konštruktéroch a výrobcoch bicyklov. Zaznamenáva tiež dôležité historické
momenty a odhaľuje inovačné procesy pri vývoji bicyklov. Začítajte sa do kroniky
fascinujúcej histórie cyklistiky doplnenej úžasnými ilustráciami.

Viete, kto boli vaši predkovia? odkiaľ sa vaši prastarí rodičia prisťahovali na Slovensko? táto kniha vám na to neodpovie. pomôže vám však s inými vecami. Zoznámi vás
s tým, že pátrať musíte začať doma a medzi najstaršími príbuznými. naučí vás, ako si
overovať informácie v archívoch a ukáže vám, ako svoj rodokmeň správne spracovať.
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Vodka

Metabolic Balance® – (Ne)diéta

Matča

Princíp varenia

Autor: Ulrike Lowisová
Žáner: Varenie, nápoje
Kategória: AA

Autor: MUDr. Wolf Funfack
Žáner: Varenie, diéty
Kategória: AA

Autor: Louise Cheadlová, Nick Kirby
Žáner: Varenie, nápoje
Kategória: AA

Autor: Mathias F. Mangold
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5602-0
Formát: 160 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5504-3
Formát: 170 × 235 mm, 168 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 16,90 €
Vyšlo: 21. 8. 2017
iSBn: 978-80-551-5441-1
Formát: 191 × 250 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 19,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5580-7
Formát: 210 × 265 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Vodka je medzi alkoholmi absolútna jednotka! V tejto inšpiratívnej knihe sa dozviete
všetko, čo by ste o nej mali vedieť – či ju pijete s ľadom alebo miešanú. Zoznámite sa
so vzrušujúcimi dejinami vodky, dozviete sa, ako sa vyrába, a spoznáte vyše 60 najvýznamnejších značiek z celej európy. nechýbajú ani recepty na vodkové kokteily.

| print | online |

túto jedinečnú metódu znižovania hmotnosti praktizujú lekári podľa individuálnych
potrieb každého účastníka. Zmena výživy povzbudzuje metabolizmus a podporuje
zdravie a pohodu, dodáva organizmu všetky živiny bez práškov a liekov. okrem fundovaného úvodu do tejto koncepcie výživy v knihe nájdete aj viac než 50 receptov.

Všetko, čo potrebujete vedieť o fenomenálnom japonskom prášku zo zeleného čaju
matča. odhaľte históriu tohto zázraku, zoznámte sa s japonským čajovým obradom
a zistite, aké špeciálne metódy sa používajú pri pestovaní, triedení a mletí tohto čaju.
V knihe nájdete aj informácie o zdravotných účinkoch čaju a zaujímavé recepty.

najdôležitejšie základné recepty sú také jednoduché a ľahko pochopiteľné, že naozaj
nemáš čo pokaziť. A keď raz pochopíš princíp, budeš skúšať mnohoraké varianty.
pretože z gratinovaných zemiakov, dusenej pečienky alebo zeleninového karí môže
vzniknúť ešte oveľa viac... stačí sa len odhodlať!

Whisky

Metabolic Balance® – Kuchárska kniha

Tekvica

Domáca udiareň

Autor: Ulrike Lowisová
Žáner: Varenie, nápoje
Kategória: AA

Autor: MUDr. Wolf Funfack, Margit Riederová
Žáner: Varenie, diéty
Kategória: AA

Autor: Anna Walzová
Žáner: recepty
Kategória: AA

Autor: Will Fleischman
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5621-7
Formát: 160 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5603-3
Formát: 175 × 235 mm,144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: september 2017
iSBn: 978-80-551-5565-4
Formát: 220 × 220 mm, 112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5590-6
Formát: 195 × 233 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Whisky – oceňovaná, uctievaná, obľúbená, chuťovo jedinečná. táto príručka vás vezme
na objavnú cestu do sveta whisky. nájdete v nej množstvo zaujímavých informácií, dozviete sa veľa o histórii, tradícii aj výrobe tohto nápoja a oboznámite sa s viac ako 70
najkvalitnejšími, najobľúbenejšími a najnezvyčajnejšími druhmi whisky z celého sveta.
16
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jednoduché a zrozumiteľné recepty na pestré a chutné jedlá, informácie o najdôležitejších skupinách potravín a praktické kuchárske rady robia z tejto knihy ideálneho sprievodcu na individuálnej ceste za vytúženou hmotnosťou, ktorú dosiahnete
rýchlo, trvalo a bez hladovania.

táto obľúbená zelenina nás vždy prekvapí. Kto by jej odolal? tekvica, napríklad hokkaido, maslová, obyčajná či veľkoplodá, má množstvo tvarov, farieb a veľkostí. Každá
odroda má tiež vlastnú, špeciﬁckú chuť. Autorka vyčarovala z tejto rozmanitosti neuveriteľné recepty, ktoré nájdete v tejto knihe.

Skombinujte presnosť s alchýmiou a výsledkom bude neuveriteľne mäkké a lahodné
mäso. V knihe nájdete vyše 50 klasických receptov na prípravu hovädzieho, bravčového
či jahňacieho mäsa, hydiny, rýb aj plodov mora od majstra v údení. Vďaka podrobným
receptom si osvojíte potrebné techniky a budete údiť ako ozajstní profesionáli.
17
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Sviatočné pečenie

Babičkina vianočná kuchárka

Zdravá kuchyňa a domácnosť

Autor: Mari Lajosová,
Károly Hemzö
Žáner: recepty
Kategória: AA

Autor: Stanislava Preclíková Würﬂ, Renato Magát
Žáner: recepty
Kategória: AA

Autor: Hanka Sekulová
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5548-7
Formát: 165 × 240 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5543-2
Formát: 195 × 235 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 5. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5581-4
Formát: 195 × 233 mm,
272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

SViAtKy plné SlAdKej poHody
Chvíle sviatočnej pohody v rodinnom kruhu, posedenia s priateľmi a známymi či nedeľné obedy si vieme ťažko predstaviť bez bohato prestretého stola a lákavých dobrôt.
K nim nepochybne patria zákusky, koláčiky, dezerty a kysnuté koláče. V knihe receptov Sviatočné pečenie vám ponúkame množstvo skvelých receptov, rád a postupov na pečenie na rodinné oslavy, na sviatky, svadby či vtedy, keď čakáte hostí alebo
si iba chcete spríjemniť nedeľnú pohodu. Bohato ilustrovaná kniha receptov má
7 kapitol: Rodinné oslavy, Svadba, Čakáme hostí, Nedeľná pohoda, Na každú príležitosť, Veľká noc, Vianoce.
recepty obsahujú extra tip na uľahčenie práce či urýchlenie času prípravy. nielen
skúsené cukrárky, ale aj začiatočníčky si v knihe určite nájdu svoje obľúbené recepty.
Sviatočné pečenie nie je umenie, ak jednou z jeho hlavných prísad je radosť, ktorú
ním urobíme našim najbližším.
18
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Vianoce sú právom považované za najkrajšie sviatky v roku. už naše babičky vedeli, že
jedlo rodinu stmeľuje a nastoľuje v nej harmóniu. preto sme podľa ich receptov pripravili
túto knihu – labužnícku oslavu Vianoc a rodinných tradícií. nájdete v nej rozmanité recepty na klasické adventné dobroty a nechýbajú ani recepty na štedrú večeru.

Autor: Kolektív
Žáner: Záhady
Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5608-8
Formát: 165 × 240 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Autorka prišla k poznaniu, že nám škodí konzumácia chemických jedov, ktoré sú obsiahnuté vo väčšine priemyselne vypestovaných a spracovaných potravinách. K receptom na zdravé dobroty pridala aj praktické rady, ako obmedziť použitie chemických
látok v domácnosti. táto kniha je aj o ﬁlozoﬁi jedla, varenia a spracovania surovín.

Torty a zákusky

Hildegarda z Bingenu

Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: recepty
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: Zdravie
Kategória: AA

Cena: 3,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5042-0
Formát: 165 × 240 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: september 2017
iSBn: 978-80-551-5529-6
Formát: 120 × 150 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

nový prírastok do edície malých kuchárskych kníh od skúsených autorov. V tejto kuchárskej knihe nájdete 90 receptov na torty a sviatočné zákusky, ale aj recepty na
rezy, koláče, bábovky a nepečené maškrty. Vychutnajte si príjemnú atmosféru s priateľmi či s rodinou pri šálke čaju alebo kávy s vlastnoručne pripraveným múčnikom.

Najväčšie záhady
a mystériá Slovenska

Hildegarda z Bingenu bola jednou z najvýraznejších postáv svojej doby. V tejto príručke sa dozviete, ako liečila bežné zdravotné ťažkosti, napríklad ochorenia dýchacích ciest, kožné choroby či bolesti. Využite jej rozsiahle vedomosti o bylinkách a liečivých rastlinách, zistite, ako ich používala, a predovšetkým – ako sa používajú dnes.

SloVenSKo, AKo Ho nepoZnÁte
ľudí na celom svete odnepamäti vzrušovali podivuhodné prírodné úkazy či udalosti,
ktoré si nedokázali vysvetliť. niektoré z nich pokrok vedy dokázal objasniť, mnohé
však stále zostávajú zahalené tajomstvom.
neobjasnené záhady rôzneho druhu neobišli ani našu krajinu. na území Slovenska
sa našlo množstvo tajomných predmetov, staré kroniky vydávajú svedectvá o zjaveniach, nevysvetliteľných javoch a tajuplných postavách našej histórie. Koľko pravdy
je na legendách, ktorými sú opradené viaceré lokality na Slovensku? odkiaľ sa vzali
odtlačky ľudských chodidiel staré milióny rokov, tajomné skalné nápisy či záhadné
kruhy v obilí? Kde je miesto posledného odpočinku svätého Metoda či legendárneho
hunského kráľa Atilu? Vydajte sa s nami po stopách týchto starých i novších záhad
a možno práve vám sa podarí odhaliť ich tajomstvo...
19
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Úlohy na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti

Úlohy na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti

žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ
a gymnázií s osemročným
štúdiom

žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ
a gymnázií s osemročným
štúdiom

Autor: Renáta Somorová
Žáner: učebnica
Kategória: AA

Autor: Renáta Somorová
Žáner: učebnica
Kategória: AA

Cena: 5,60 €
Vyšlo: 28. 8. 2017
iSBn: 978-80-551-5742-9
Formát: 165 × 240 mm,
128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

Cena: 5,60 €
Vychádza: 6. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5741-2
Formát: 165 × 240 mm,
104 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

Úlohy na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti

Úlohy na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti

žiakov 2. ročníka ZŠ

žiakov 4. ročníka ZŠ

Autor:
Terézia Lampertová
Žáner: učebnica
Kategória: AA

Autor:
Terézia Lampertová
Žáner: učebnica
Kategória: AA

Cena: 5,50 €
Vychádza: 4. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5414-5
Formát: 205 × 290 mm,
64 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

Cena: 5,50 €
Vychádza: 4. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5416-9
Formát: 205 × 290 mm,
64 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr

Nemčina
pre samoukov a kurzy
Autor: Roman Mikuláš
Žáner: učebnica
Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5746-7
Formát: 145 × 205 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/iKAr
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Minipríručka Stromy

Minipríručka Rastliny

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5610-1
Formát: 90 × 130 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5544-9
Formát: 90 × 130 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

táto praktická príručka poskytuje charakteristiku viac ako 150 druhov najzaujímavejších a najrozšírenejších stromov, s ktorými sa stretávame v našom okolí. dozviete
sa z nej aj informácie o spojení niektorých stromov s inými organizmami, ako sú cicavce, vtáky, hmyz a huby. Knihu dopĺňajú farebné ilustrácie.

Kniha ponúka stručný opis a využitie 180 najpoužívanejších rastlín spolu s detailnými farebnými kresbami. oboznámi vás so základným delením jednotlivých druhov
rastlín, spôsobom ich pestovania a rôznymi druhmi spracovania. Z príručky sa tiež
dozviete informácie o liečivých účinkoch a kulinárskom využití rastlín.

Minipríručka Huby

Minipríručka Vtáky

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5609-5
Formát: 90 × 130 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5545-6
Formát: 90 × 130 mm, 216 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Súbor základných informácií o 200 druhoch húb. táto minipríručka vám pomôže pri
rozoznávaní jedlých či jedovatých húb a dozviete sa z nej aj základné informácie o ich
vzhľade, raste a výskyte. do knihy sú zaradené najmä druhy, ktoré sa dajú ľahko
určiť podľa vzhľadu, vône alebo chuti.

Vtáky sú jedna z najznámejších a najpestrejších tried zvieracej ríše. V tejto minipríručke nájdete základné praktické informácie vrátane odchýlok v sfarbení peria, čo
umožňuje rýchlu identiﬁkáciu druhov. pri každom druhu sa uvádza priemerná veľkosť.
S nadobudnutými skúsenosťami niektoré druhy veľmi rýchlo rozoznáte aj na diaľku.
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Odpadlík

Osem hôr

Doslova

Život Adama 2

Autor: Paul Beatty
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Autor: Paolo Cognetti
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Autor: Lucy Keatingová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Peter „Petko“ Opet
Žáner: young adult
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5562-3
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5561-6
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5653-8
Formát: 145 × 227 mm, 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Cena: 6,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5648-4
Formát: 125 × 200 mm, 160 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé
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nAjlepšiA
KniHA roKA 2016

priAteľStVo, Ktoré VZniKne
V HorÁCH, trVÁ nAVŽdy

Odpadlík paula Beattyho je prenikavá satira o mladíkovi, ktorý nadobudol izolovanú
mimoškolskú výchovu. Vyrastal s osamelo žijúcim otcom, kontroverzným sociológom, a detstvo strávil ako objekt psychologických výskumov s rasovým zameraním.
je však aj o rasistickom súdnom konaní na najvyššom súde. Spochybňuje posvätné princípy americkej ústavy, mestského života, hnutia za občianske práva, vzťahu medzi otcom a synom a svätého grálu rasovej rovnosti – černošskej čínskej
reštaurácie. je napísaný charakteristickým štýlom absurdnej literatúry a má
schopnosť čitateľa rozosmiať i rozplakať. je to hrozivá a zároveň hrozivo zábavná
obžaloba našich čias. Kniha v roku 2016 získala prestížne ocenenie – Man Bookerovu cenu.

pietro je chlapec z mesta, plachý a samotár. jeho matka pracuje ako zdravotná asistentka v poradni na okraji Milána. otec je chemik vo fabrike, ktorý sa každý večer vracia domov plný hnevu. pietrových rodičov spája spoločná vášeň: spoznali sa v horách,
zamilovali sa do seba v horách a na úpätí troch lavaredských štítov, sa dokonca zobrali.
Keď pri horskom masíve Monte rosa objavia dedinku Grana, cítia, že tu nájdu pokoj
pre svoju dušu. pietro tu trávi všetky letá a práve tu sa aj spriatelí s rovesníkom Brunom. tak sa začínajú ich roky bádania a objavovania medzi opustenými domami, mlynom a strmými horskými chodníkmi. Osem hôr je príbeh o priateľstve medzi dvomi
chlapcami, neskôr medzi dvomi úplne odlišnými mužmi – dobrodružná cesta zložená
z útekov a pokusov o návrat k ustavičnému hľadaniu cesty k sebapoznaniu.
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KniHA o KniHe, AKo SA
ZAľúBiť

KriVdu A poVinnoSti ZnÁšAM
VeľMi ťAŽKo

ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí sa odohráva na hranici reality a literárnej ﬁkcie.
Annabellin život bol vždy dokonalý s veľkým d. Ale iba do chvíle, kým k nim do školy
nezavíta slávna spisovateľka lucy Keatingová, ktorá tvrdí, že je len hlavnou hrdinkou
jej príbehu, že je postavou, ktorú sama vytvorila. ukáže sa, že lucy hovorí pravdu
a že celý Annabellin život je v jej rukách a bude sa vyvíjať tak, ako sa pani spisovateľke
zachce.
lenže ona odmieta žiť život, ktorý jej niekto nalinajkoval. preto sa snaží nájsť spôsob,
ako napísať svoj vlastný príbeh, chce vziať svoj život do vlastných rúk a bojovať za
chlapca, ktorého má rada. podarí sa jej to, alebo bude mať lucy posledné slovo?

Ahoj, som šiestak Adam. Mám jedenásť rokov, veľa záľub, dvoch súrodencov aj
dvoch rodičov. Som normálny školák, ktorého zaujímajú baby, zábava, pyrotechnika,
longboard, muzika aj hranie sa na počítači. Život ma baví, keď je poriadna sranda!
Sranda sa však nedá skĺbiť s povinnosťami. priznávam, občas som trochu prchký
a povinnosti aj krivdu znášam ťažko. Za všetko však môžu hormóny! učili sme sa
o nich na prírodovede. ja tomu príliš neverím, lebo som hormóny nikdy nevidel. Ale
vyhovoriť sa na ne dá kvalitne.
pokračovanie úspešnej knihy pre mladých – Život Adama. Zápisky rebela z piatej
triedy.
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Najkrajšie rozprávky

Zahráme sa s hocičím

Sníček

H. Ch. Andersen, bratia
Grimmovci, Ch. Perrault

Autor: Zuzana Štelbaská
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA

Autor: Branislava Hronská
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA

prerozprávala: Želmíra Talajová
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AAA

KlASiCKé roZprÁVKy pre MAlýCH
Aj VeľKýCH
príbehy troch najslávnejších svetových rozprávkarov prinášajú deťom radosť už niekoľko storočí. Vložili do nich svoje sny, túžby a vieru, že dobré srdce je cennejšie ako
všetky poklady. rozprávky ako Snehová kráľovná, Čarodejníkov učeň, palculienka,
Brémski muzikanti, Cisárove nové šaty, Statočný cínový vojačik, šalátočka, oslia koža, o palčekovi a iné skrývajú neobyčajnú krásu, ktorá očarí aj dnešné deti. obyčajné
veci v nich majú zázračnú moc a jedno pravdivé slovo je silnejšie ako tisíc klamstiev.
So smelými a statočnými hrdinami vstúpia do krajiny, kde aj obyčajné veci majú zázračnú moc. nezabudnuteľné rozprávky svetových klasikov sú doplnené nádhernými
farebnými ilustráciami.

Šľahačková
princezná

Sníček Hugo deťom splní, čokoľvek si vysnívajú! Vždy v noci im prináša pekné sny,
ale cez deň sa nudí. A tak si zmyslí, že luciu a damiána navštívi, aj keď nespia.
Vezme ich do džungle, do vesmíru aj pod morskú hladinu. Sníček sa však v našom
svete nevie správať, a tak ho deti učia, čo je slušné a čo nie.

Šľahačková princezná

Ahoj zvieratká!

Autor: Kamil Peteraj
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: AA

Autor: Alica Náhliková
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5745-0
Formát: 195 × 195 mm, 40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka:
Stonožka
Vydanie: prvé
Bol raz jeden hrad zo šľahačky a bývala v ňom šľahačková princezná. Keď dorástla,
usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta. Zrazu sa v sále objavil
Zmrzlinový princ. princeznej zrumeneli líca, pytačov poslala do kúta a sama k nemu
pribehla. Čo bolo ďalej? prečítajte si slávnu rozprávku, čo nikdy nestarne.

| print | online |

Cena: 9,90 €
Vychádza: 24. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5754-2
Formát: 170 × 240 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Stačí kúsok fantázie, trochu trpezlivosti a zo starého plechu je autodráha, vo fľaši sa
zjaví tornádo a na stole sa vlní slamkový had. Hravé vydry skúšajú aj rôzne pokusy a zisťujú, koľko je tucet, štipka, za hrsť, alebo ako vyzerá mini a maxi svet. Z blata vyčarujú
obra a z ryže dažďokvap. Malinka a Čučko sa zahrajú s hocičím. deti, pridáte sa k nim?
Obálka je v príprave

| print | online |

| print | online |

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5647-7
Formát: 215 × 265 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 19,90 €
Vychádza: 24. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5753-5
Formát: 180 × 265 mm, 428 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Pesničkový
neposlušník 2
Autor: Miro Jaroš
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 24. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5613-2
Formát: 160 × 160 mm, 68 str., Cd
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
| rÁdio | print | online |

Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli
naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať nArodeniny. naučíme sa, ako sa postarať o šteniAtKo, a keď zavelím poĎ CViČiť,
dáme ruky nad hlavu. potom si spolu zaspievame pesničky na Cd. Miro jAroš

Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5589-0
Formát: 210 × 297 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
Čo sa stane, keď vrabček Čvirko zje zmrzlinu a macko ide nakupovať? o čom sa
sníva psíčkovi a aké tajomstvo sa dozvie lienka lenka? Knižka napísaná s veľkou
dávkou láskavého humoru aj so štipkou poučenia je plná veselých príbehov o nezbedných zvieratkách, ktoré budú deťom nápadne pripomínať ich vlastné šibalstvá.
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Krtko
a zvieratká

Krtko
a zázračné slovíčka
Autor: Nataša Ďurinová,
Zdeněk Miler
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

iSBn: 978-80-551-5726-9

iSBn: 978-80-551-5728-3

Cena: à 3,90 €
Vychádza: 12. 9. 2017
Formát: 178 × 178 mm,
12 str.
Väzba: lepená
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

nové dobrodružstvá malého krtka s kamarátmi zvieratkami. V knižke Krtko a zázračné slovíčka nás napríklad naučia, ako slušne pozdraviť, poďakovať sa, pomôcť, ospravedlniť sa, zaželať dobrú chuť a najmä povedať niekomu, že ho máme radi.

Moja najmilšia vianočná knižka

Zábavné kreslenie: Na farme

Prečo? Zvieratá

Ochutnaj svet

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 10 rokov
Kategória: AA

Autor: Giulia Malerbová, Febe Sillaniová
Žáner: pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5623-1
Formát: set, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka:
Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5646-0
Formát: 216 × 276, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5729-0
Formát: 270 × 370, 72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Vďaka jednoduchým návodom je táto knižka vynikajúcim pomocníkom pre všetky
deti, ktoré sa chcú naučiť kresliť. nájdete v nej informácie o všetkom, čo sa pri kreslení používa, jednoduché techniky na zlepšenie motorických schopností a množstvo
užitočných rád. Ku knižke je pribalených aj 12 gúm a 12 farbičiek.

Kniha Prečo? Zvieratá odpovedá na rozličné zvedavé otázky detí týkajúce sa živočíchov od vtákov a cicavcov po plazy, bezstavovce a ryby. táto farebná kniha je plná
nádherných obrázkov a pozoruhodných faktov o šupinatých, osrstených či slizkých
zvieratách, ktoré žijú vo voľnej prírode.

Cestuj po jednotlivých kontinentoch a dozvieš sa, kde vznikli rozličné druhy potravín
a ako sa dnes pripravujú a jedia. Mapy znázorňujú všetky svetadiely – nájdeš na nich
príbehy, zaujímavosti a techniky, ktoré sa skrývajú za pokrmami typickými pre jednotlivé
krajiny. S týmto ilustrovaným atlasom spoznáš gastronomické divy z celého sveta.

Zabav sa: Dopravné prostriedky

Svet zvierat

Svetové mestá

ilustrovala: Felicitas Kuhnová
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 6 rokov
Kategória: AA

Autor: Febe Sillaniová, Paola Grimaldiová
Žáner: pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Autor: Miralda Colombová, Ilaria Faccioliová
Žáner: pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vyšlo: 21. 8. 2017
iSBn: 978-80-551-5523-4
Formát: 210 × 260, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 4,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5630-9
Formát: 210 × 280, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5755-9
Formát: 270 × 370, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: október 2017
iSBn: 978-80-551-5729-0
Formát: 270 × 370, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

táto milá knižka prináša najkrajšie vianočné príbehy, nápady pre šikovné ruky aj recepty
na cukrovinky typické pre adventný a vianočný čas. pôvabné ilustrácie Felicitas Kuhnovej vzbudia radosť z vianočných sviatkov nielen u najmenších čitateľov, ale aj u rodičov
a starých rodičov. Začítajte sa do knihy a objavte čaro najkrajších sviatkov roka!
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Vyrob si semafor, vybuduj pretekársku dráhu pre svoje autíčka alebo sa s priateľmi
zahraj spoločenskú hru! V tejto zaujímavej knižke nájdeš viac ako 100 farebných
nálepiek rýchlych športových áut, ťažkých kamiónov, obratných vrtuľníkov a ďalších
dopravných prostriedkov, okrem toho aj hádanky, hry a návody na majstrovanie.

Spoznaj všetky zvieratá na svete. Vyber sa na veľkú cestu z jedného konca sveta na
druhý cez ľadovce, savany, púšte, lesy a prérie a objav najnevšednejšie zvieratá našej
planéty. nájdeš ich na mapách jednotlivých krajín, na miestach, kde žijú. Krásne ilustrovaný atlas ti prinesie tie najzaujímavejšie informácie o zvieratách z celého sveta.

20 úžasných miest – 20 nezabudnuteľných ciest!
S týmto nádherne ilustrovaným atlasom spoznáš najkrajšie a najživšie veľkomestá
na svete, ich príbehy, atrakcie, chute aj tradície. najprv ich precestuj prstom po mape
a potom – prečo nie – aj s priateľmi a rodinou.
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MIKAEL BLOMKVIST a LISBETH SALANDEROVÁ odhal’ujú podvody štátu

ISBN 978-80-551-5488-6

Muž, ktorý hľadal svoj tieň
Autor: David Lagercrantz
Žáner: detektívny triler
Kategória: AAA
| outdoor | rÁdio | print | online |

Lisbeth Je sPÄŤ

lisbeth si odpykáva krátky trest v ženskej väznici
Flodberga a za každú cenu sa snaží vyhýbať konﬂiktom s ostatnými väzenkyňami. netrvá však dlho
a Benito, neformálna vodkyňa medzi ženami, ju
brutálne napadne. Vo väznici lisbeth zakrátko navštívi jej starnúci poručník Holger palmgren. tvrdí,
že sa mu podarilo získať dokumenty, ktoré vrhajú
nové svetlo na obdobie, keď ju ako dieťa zneužívali. lisbeth požiada svojho známeho, priateľa
a novinára Mikaela Blomkvista, aby jej pomohol
s pátraním po dávno zabudnutej pravde.

e-kniha

LISBETH
SALANDEROVÁ
VO VÄZENÍ
odpykáva si trest
za porušenie osobnej
slobody
ÚTOKY
HACKEROV
Moderný spôsob
vedenia vojny

Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 9. 2017
iSBn: 978-80-551-5488-6
Formát: 147 × 234 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Muži, ktorí
nenávidia ženy
Vyšlo, 16,90 €

Dievča, ktoré
sa hralo s ohňom
Vyšlo, 16,90 €

Vzdušný zámok,
ktorý vybuchol
Vyšlo, 16,90 €

Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti
Vyšlo, 15,90 €
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