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Pri čítaní
nielen tejto autorovej knižky:

emil Babín
nemá slabín!

Tomáš Janovic

Útla knižočka, také malé nič. Fórik
sem, Afórik tam. A človek zistí, že
sa celý čas smeje... :)

Petra Polnišová

Pil na sekeru
Autor: Emil Babín
  Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4649-2
Formát: 140×150 mm, 
96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Izabela, mladá editorka mediálneho vydavateľstva, je citlivá a romantická duša, kto-
rá túži po pravej láske na celý život. Do jej sveta vstupuje muž, pán B., ktorý je kvôli
profesii biznismana neustále na cestách. Bezhranične sa doňho zamiluje, no v mo-
mente, keď chce definovať vzájomný pomer, po slovách „milujem ťa“, príde vytriez-
venie v podobe statusu friends with benefits. Pán B. však medzičasom pochopí,
že tu ide o niečo viac, hoci sa nechcel viazať. Vzťah postupne prechádza zemetra-
seniami v podobe klamstiev a nevery. ustoja začarovaný kruh partnerských pro-
blémov? Kto z nich prvý podľahne pokušeniu? Izabela sa na vernisáži spoznáva
so starším úspešným galeristom a maliarom Sebastianom, ktorý má za sebou už
množstvo životných prekážok, najmä v láske. ukáže jej, že umenie lásky je naozaj
náročnou disciplínou. očarí ju jeho životný nadhľad a múdrosť natoľko, že pochopí
skutočný význam slova láska?

KTo PrVý PoDľAhNe PoKušeNIu?
DoBrý huMor je TAKý PrAVDIVý, 
AŽ SA čloVeK NeuBráNI SlzáM

Umenie lásky
Autor: Jana Mutňanská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: jún 2016
ISBN: 978-80-551-4916-5   
Formát: 125×200 mm, 200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Život ako na trampolíne: raz si hore, raz dolu.
Príbeh o prvých láskach, bolesti zo zrady a o tom, ako sa spamätať, keď má dievča
zlomené srdce. od prvého okamihu, čo Annabelle vstúpila do triedy, dvanásťročná
lulu je očarená novou spolužiačkou. Ich neobyčajné priateľstvo utužuje tajný jazyk,
ktorým sa navzájom zdôverujú, hovoria si o svojich svojráznych a trochu nepocho-
piteľných matkách, prudérnej sestre Scholastike, o prvých láskach a dospievaní
v austrálskom prímorskom mestečku juniper Bay. Ale eufória mladosti málokedy
vydrží. zrada, ktorá zničí ich priateľstvo, zanechá trvalé stopy na lulinej duši, ktorú
aj v dospelom veku mátajú pochybnosti o sebe samej. o pár rokov má lulu na vý-
ber: buď navždy zostane dobrým dievčaťom s pocitom krivdy v srdci, alebo vystúpi
z tieňa a urobí čosi nezvyčajné. A možno neodpustiteľné.

NejDe o To, AKo hlBoKo KleSNeTe,
Ale AKo VySoKo VySKočíTe

Cez oblaky stále svieti slnko
Autor: Frances Whitingová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 24. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4748-2
Formát: 125×200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Tate Collinsová sa nezaľúbi na prvý pohľad, keď sa stretne s tajomným a príťažlivým
pilotom Milesom Archerom. Nezájdu ani tak ďaleko, aby sa z nich stali dobrí priatelia.
jediné, čo majú Tate a Miles spoločné, je vzájomná fyzická príťažlivosť, ktorú nedo-
kážu potlačiť. Keď ich vášne prepuknú naplno, uzavrú akúsi dohodu. Miles nehľadá
lásku, pretože má za sebou nešťastnú skúsenosť z minulosti, a Tate na ňu pre školu
a prácu nemá čas – takže im zostáva len spoločný sex. zdá sa, že to bude fungovať,
ak Tate dodrží dve Milesove pravidlá: nikdy sa ho nebude pýtať na minulosť a nikdy
od neho nebude čakať spoločnú budúcnosť. lenže Tate čoskoro vytuší, že so zá-
hadným, uzavretým a smutným Milesom chce prežiť oveľa viac. Napokon zaváha aj
Miles, keď pochopí, že láska je silnejšia ako všetky pravidlá, sľuby a odhodlania, hoci
vie mať aj svoju odvrátenú tvár.

ChCel IBA Sex. A oNA TIeŽ...

Odvrátená tvár lásky
Autor: Colleen Hooverová
Žáner: román pre ženy, erotika
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4750-5
Formát: 145×227 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Myslenie je často jediný spôsob, aby sa človek v stáde nezbláznil. Táto knižka
je aj o tom. Držím palce Babínovým vtipným myšlienkam. Nech sa pasie bokom,
odtiaľ je na stádo dobre vidieť. Najlepšie ešte len príde: Slzy smiechu a smútku
vraj majú iné zloženie.

Marián Geišberg

| PrINT | oNlINe | 
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Tate a jared majú k sebe blízko už od det-
stva, ale ich kamarátsky vzťah sa jedného leta
zmení na peklo. jared začne byť na Tate hru-
bý, v škole ju ohovára a šíri o nej samé klam-
stvá. Akoby sa jej za niečo mstil... Tate neskôr
využije príležitosť a odchádza na rok do Parí-
ža na študijný pobyt. Do uSA sa vracia už
ako mladá a krásna zrelá žena. V meste snov
totiž zakúsila, čo je to osobná sloboda. už ne-
chce žiť minulosťou, nechce sa pred všetký-

mi skrývať ako kedysi a mieni sa jaredovi po-
staviť tvárou v tvár. Ale aj jared sa zmenil...
žeby mu bolo smutno za Tate? A vôbec, oplatí
sa ešte zabojovať za toho druhého?

Alexa vždy pokladala svojho otca za hrdinu, ale iba do chvíle, keď odhalí, že ona a jej
matka nie sú jeho jedinou rodinou. Preto chce od základov zmeniť svoj život. Náhoda
jej do cesty postaví Caina, ktorému jej otec takisto zničil detstvo. začne pracovať
ako jeho osobná asistentka, lenže nerozhodnosť sa v láske nepripúšťa.

Keď láSKA Bolí

Môže škandalózna lož viesť k pravej láske? Sedem dlhých rokov čakala lady Cas-
sandra na muža svojich snov napriek tomu, že vedela o jeho plánovaných zásnubách
s pochabou sesternicou Penelope. obetovala by čokoľvek, aby sa aspoň na chvíľu
ocitla po jeho boku, a tak sa pustí do hry s neistým koncom.

Nádych
Autor: Penelope Douglasová
Žáner: román pre ženy, erotika
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4749-9
Formát: 125×200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Hrdina
Autor: Samantha Youngová
Žáner: román pre ženy, erotika
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4769-7
Formát: 145×227 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Náhodne grófkou
Autor: Valerie Bowmanová
Žáner: historická romanca
Kategória: A

Cena: 12,90 €
Vychádza: 21. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4770-3
Formát: 125×200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé  

Domácnosť, manžel, deti, každodenný stereotyp. Takto vyzerá bežný život Stephanie
Adamsovej. V podstate jej nič nechýba, ale ona aj tak nie je spokojná. V nefungu-
júcom zväzku s úspešným právnikom Billom zotrváva už viac-menej iba z povinnosti
a kvôli deťom. jej päťdesiatdvaročný manžel však nečakane umiera na lyžovačke
a zrazu sa všetko zmení. Istoty sa zrútili, nič nie je také, aké bolo doteraz. Ani ona
sama. Napriek žiaľu, rozporuplným pocitom a osamelosti sa Stephanie snaží hľadieť
dopredu. Po rokoch, čo svoj život obetovala rodine a deťom, sa znova rozhodla nájsť
samu seba. A to nie je jednoduché. osud ju však prekvapí a náhoda ju privedie do
las Vegas, kde sa zoznámi s populárnym a charizmatickým country spevákom Cha-
som Taylorom. Ponúka jej život novú šancu, otvárajú sa jej nové obzory? Všetko
ukáže budúcnosť, jedným si je však Stephanie istá – život si treba užívať naplno
a vychutnávať si treba každý deň...

ŽIješ PreTo, ABy SI MIloVAlA...
V KAŽDoM VeKu

Country
Autor: Danielle Steel
Žáner: román pre ženy, erotika
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 3. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4745-1
Formát: 125×200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

lou má dvadsaťšesť rokov a vtrhne mu do života ako farebná búrka... romantický
príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí nemajú nič spoločného, pokiaľ im láska nepoloží k no-
hám celý svet. S ním však aj otázku, akú vysokú cenu je človek ochotný zaplatiť za
šťastie toho, koho miluje. Sfilmovaný bestseller.

Predtým ako som ťa poznala
Autor: Jojo Moyesová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4987-5
Formát: 125×200 mm, 344 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé

Ako by ste sa vyrovnali so skutočnosťou, keby ste stratili niekoho, koho veľmi milujete?
Život po Willovej smrti znamená pre lou učiť sa všeličo odznova. Keď sa navyše z Wil-
lovej minulosti vynorí jeho 16-ročná nezvládnuteľná dcéra lily, o ktorej nikto netušil,
lou sa ženie v ústrety úplne inej budúcnosti, ako si naplánovala...

Čo bolo potom
Autor: Jojo Moyesová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 14. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4771-0
Formát: 145×227 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

| ráDIo | PrINT | ouTDoor | oNlINe || ráDIo | PrINT | ouTDoor | oNlINe |
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jasmin vie, že na druhej strane na nich čaká nebezpečné miesto, ale najhrozivejšie
zo všetkých je – Ihrisko.
Počas nasadenia v Kosove poručíčku jasmin Pascalovú-Andersonovú postrelili. Na
minútu a štyridsať sekúnd sa jej zastavilo srdce. Preberie sa a je presvedčená, že
vie, čo nasleduje po smrti. Tvrdí, že človek sa dostane do hrozného prístavného mesta
plného násilia. jasmin sa podarí prekonať vojnovú psychózu, opustí armádu a začne
v štokholme nový život. Porodí syna, ktorému dá meno Dante. o päť rokov pri ťažkej
dopravnej nehode syn utrpí vážne zranenie. lekári mu môžu zachrániť život iba zlo-
žitou operáciou, pri ktorej je nutné zastaviť mu srdce, napojiť ho na mimotelový obeh.
jasmin si uvedomuje, že ak posmrtné prístavné mesto naozaj existuje, synček ne-
bude schopný vrátiť sa do života vlastnými silami. A preto tam musí byť s ním.

PreKVAPujÚCA NoVINKA 
Vo SVeTe šVéDSKyCh TrIleroV

Ihrisko
Autor: Lars Kepler
Žáner: Severské krimi
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 21. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4768-0
Formát: 145×227 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

jedinečný dobový dokument o hrôzach Islamského štátu. Farida sa práve teší na letné
prázdniny. lenže jej dedinu v auguste 2014 prepadli stúpenci teroristickej organizácie.
Mužov zabili, ženy odvliekli. Farida sa na dlhé mesiace stala otrokyňou. jedného dňa
sa však odváži utiecť a postaví sa na čelo šesťčlennej skupinky dievčat...

Fenomény ako Turínske plátno, zjavenia Panny Márie a údajnú moc telesných pozo-
statkov svätých mnohí ľudia považujú za skutočné dôkazy o existencii Boha. Iní ich
nepokladajú za viac ako dielo náboženských fanatikov. Autor v knihe objasňuje málo
známy proces hodnotenia týchto javov a skúma ich z perspektívy viacerých aktérov.

Dievča, ktoré porazilo Islamský štát
Faridin príbeh
Autor: Farida Khalafová, Andrea C. Hoffmannová
Žáner: literatúra faktu
Kategória: AAA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4836-6
Formát: 125×200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vatikánske tajomstvá
Autor: John Thavis
Žáner: literatúra faktu
Kategória: A

Cena: 12,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4783-3
Formát: 125×200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Nájomný vrah john leonardo „Drobec“ Crucci vychádza po deviatich rokoch z väz-
nice a plánuje, že bude konečne žiť čestný život. len ešte musí vybaviť zo dve zo tri
nedoriešené zákazky. jeho syn leo je vychádzajúca hviezda losangeleskej polície,
ale má trocha úplatný charakter a problémy s gamblerstvom... Vlastnú krv nezaprieš.

Vražedná uspávanka
Autor: Robert McClure
Žáner: Triler, napätie
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4784-0
Formát: 125×200 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom môže byť tenká. A potom ide o život.
V roku 2044 je svet veľmi nehostinné miesto. Stredoškolák Wade, tak ako väčšina
ľudstva, uniká pred bezútešnou realitou do virtuálnej utópie zvanej oASIS. je posad-
nutý hľadaním zlatého vajca, špeciálneho bonusu, aby získal rozprávkové bohatstvo.

Ready Player One
Hra sa začína
Autor: Ernest Cline
Žáner: Dystopia, sci-fi
Kategória: AAA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4781-9
Formát: 145×227 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

už len 77 dní zostáva do chvíle, keď sa smrtiaci asteroid zrazí so zemou, a detektív
hank Palace prišiel o prácu. Keďže concordská polícia prešla pod dohľad minis-
terstva spravodlivosti uSA, hankove dni nádejného detektíva sú spočítané, až kým
sa neobjaví žena z jeho minulosti s prosbou, aby jej pomohol nájsť nezvestného
manžela.
Brett Cavatone zmizol bez stopy. Vo svete bez telefónov, áut a možnosti zistiť, či člo-
vek odišiel splniť si dávne sny, alebo jednoducho zmizol, to nie je nič mimoriadne.
V rozpadajúcej sa spoločnosti hank trpezlivo skladá tých niekoľko kúskov skladačky,
ktoré sa mu podarí získať. znovu stojí pred otázkami: čo my ľudia dlhujeme jeden
druhému? A čo znamená byť civilizovaný, keď civilizácia okolo nás sa rúca?

Posledný policajt  
Vyšlo, 12,90 €

Koniec sa blíži
Autor: Ben H. Winters
Žáner: Triler, napätie, sci-fi
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 24. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4527-3
Formát: 125×200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

DoKáŽe VyrIešIť PríPAD zA 77 DNí?

| ráDIo | PrINT | ouTDoor | oNlINe |
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„Vidieť Neapol a zomrieť,“ napísal Goethe. Katherine Wilsonovová s ním nesúhlasí:
„ja som uvidela Neapol a začala som žiť!“ Mladá Američanka, čerstvá absolventka
univerzity, šla pôvodne do Talianska na trojmesačnú stáž na americký konzulát, no
v živom meste na brehu Stredozemného mora našla životnú lásku. A nie jednu! za-
milovala sa nielen do Salvatoreho, ale aj do spôsobu života, tamojšej stravy, ba aj do
múdrosti svojej budúcej svokry. Kniha plná láskavého humoru, úžasného jedla a je-
dinečnej neapolskej atmosféry možno chytí za srdce aj vás.
Vedeli ste, že jedlo sa dá pripraviť tak, aby spievalo? A aký kulinársky zázrak možno
vyčarovať z jedného hrnca plného slaniny, bešamelu a štyroch druhov syra? Ani Ka -
therine to netušila. Až kým nezavítala do perly južného Talianska.

čo MA o ŽIVoTe A jeDle NAučIlA
MojA SVoKrA V NeAPole

urobte si v mrazničke dostatok miesta – prichádzajú nanuky novej generácie! Na-
nuky už dávno nepodliehajú zmenám ročných období – milujeme ich všetci po celý
rok. Ich príprava pritom vôbec nie je náročná. Pustite sa do objavovania mrazených
maškŕt, ktorým nikto neodolá. Tradičné aj uletené ľadové osvieženie.

jednoduché, chutné a typicky francúzske. Kiše a tarty sa hodia takmer na každú
príležitosť – či už ako drobnosť na zahryznutie k aperitívu, tradičný francúzsky hlavný
chod alebo šťavnatý dezert. Sú praktické, rozmanité a nikdy sa nezunujú. okrem
klasiky si v tejto knihe našli miesto aj chutné a kreatívne variácie.

Láska po taliansky
Autor: Katherine Wilsonová
Žáner: lifestyle, recepty
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 28. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4663-8
Formát: 125×200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Mrazené maškrty
Autor: Doro van Zandt
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4707-9
Formát: 210×260 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Kiše a tarty
Obľúbené koláče od pikantných po sladké

Žáner: Varenie, pečenie, recepty
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4762-8
Formát: 210×260 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Fit za 15 minút denne
Autor: Zuzka Lightová a Jeff O’Connell
Žáner: zdravý životný štýl
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 17. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4834-2
Formát: 187×232 mm, 288 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Od bodky k bodke proti stresu
Autor: Emily Wallisová
Žáner: omaľovánky, relax
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 5. 2016
eAN: 0202926
Formát: 190×245 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

jednoduchý 30-dňový sprievodca na získanie kondície len za 15 minút denne. Cvi-
čenie je založené na inovatívnej metóde vysokointenzívneho intervalového tréningu
a je navrhnuté tak, aby sa dalo absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek – nepotrebujete
drahé prístroje ani permanentku do fitnescentra. Kniha obsahuje aj stravovací plán.

relaxačné spojovačky pre dospelých. V súčasnosti je mimoriadne ťažké nájsť si
v pracovnom zhone trochu času na odpočinok. Manuálna či kreatívna práca patrí
k najlepším spôsobom, ako si vyčistiť hlavu, a spájanie bodiek je potešenie, ktoré si
určite pamätáte ešte z detstva. Nechajte starosti za dverami.

Ako o sebe prestať pochybovať a začať žiť! Motivačná kniha pre všetkých, čo chcú
zúfalo zlepšiť svoj vlastný život, no nechcú pritom prísť o rozum. 27 kapitol plných
nesmierne inšpiratívnych príbehov, múdrych rád a jednoduchých cvičení od úspešnej
koučky, ktorá pomohla už tisíckam ľudí.

Buď ťažký frajer
Autor: Jen Sincerová
Žáner: zdravie, motivačná literatúra
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 14. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4788-8
Formát: 125×200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Nakoľko môže myseľ človeka pomôcť pri uzdravení? určite ste aj sami zistili, že keď
ste dobre naladení a keď niečomu úprimne veríte, darí sa vám lepšie. Vo všetkých
smeroch, z fyzickej i duševnej stránky. Príklady v tejto knihe vám pomôžu odhaliť, že
v každom z nás je sila, ktorá funguje aj napriek fyzikálnym zákonom.

Myseľ ako liek
Autor: Jo Marchantová
Žáner: zdravie, motivačná literatúra
Kategória: A

Cena: 13,90 €
Vychádza: 31. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4742-0
Formát: 125×200 mm, 368 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé



11

Edičný program | máj – jún 2016

10

Edičný program | máj – jún 2016

Malá Anička má starosti. jej teta bude oslavovať narodeniny a Anička pre ňu nemá
žiadny darček. Nakoniec sa rozhodne, že jej zloží básničku. Ale to nie je vôbec jed-
noduché a oslava sa blíži. Našťastie je tu kúzelná mačička zlatuška, ktorá má v zá-
sobe mnoho veršíkov. Bohato ilustrovaný príbeh pre najmenšie deti.

Príbehy na dobrú noc pre maličkých. Spojenie pútavého i poučného textu Písma
a čarovných pestrofarebných ilustrácií prinesie neopakovateľné chvíle radosti deťom
aj ich rodičom.
Pre deti od 3 rokov

Anička a básnička
Autor: Pre deti
Žáner: Eduard Petiška
Kategória: AA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 17. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4480-1
Formát: 185×240 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Biblia na dobrú noc
Autor: Mercè Segarrová, Rosa M. Curtová
Žáner: Pre najmenších
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4747-5
Formát: 210×240 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Ada DeFantomová a jej kamaráti zažívajú ďalšie dobrodružstvá. Na hrôzohrade práve
prebiehajú prípravy oslavy splnu a hrôzohradnej súťaže v pečení. A ako keby toho
nebolo dosť, všetci zrejme zase zabudli, že sa blížia Adine narodeniny.
Pre čitateľov od 9 rokov.

Miles je známy ako majster žartíkov, v škole nemá konkurenciu. Keď sa musí náhle
presťahovať, jedno je jasné: aj v novej škole bude najlepším vtipkárom. No má to jeden
háčik. Drichmanská akadémia už takú hviezdu má! Súťaž o najsmiešnejšie nápady sa
začína – a z dvoch konkurentov sa postupne stanú komplici. Pre čitateľov od 9 rokov.

Miles a Niles
Kto z koho
Autor: jory john, Mac Barnett
Žáner: Pre deti
Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: 3. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4723-9
Formát: 145×205 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Nauč sa niečo nové o zvieratách na gazdovskom dvore a o mláďatkách. leporelá
obsahujú 3 skladačky a na každej strane si môžeš poskladať šesťdielne puzzle!
Pre deti od 3 rokov.

Prasiatko sa rozhodlo. už viac nechce byť samo! Všetko je také mrzutééé. Môže len
smutne fŕkať. A rýpať. A kopať. A hrabať. A tam v diaľke stojí materská škola. Prasiatko
pozoruje deti, ako sa spúšťajú na šmykľavkách. Cíti vôňu čerstvých šišiek. Počuje ra-
dostný dupot detských nožičiek. hop, a prasiatko je za plotom... Pre deti od 3 rokov.

Máme v škôlke prasiatko
Autor: Johanna Thydellová, Charlotte Ramelová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4782-6
Formát: 210×260 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vyber sa s nami na farmu. zoznámiš sa so somárom Tvrdohlavcom, sliepkou Kvoč-
kou, psíkom havkáčom, s korytnačkou Vrásočkou, králikom Bežkom či kozou jaz-
mínkou. S novými kamarátmi prežiješ vzrušujúce dobrodružstvá a naučíš sa aj všeličo
nové o zvieratkách. Pre deti od 3 rokov.

Postav si vlastný malý kurín, urob si masku psíka, zaves si kolotoč s ovečkami do izby
alebo s kamarátmi nacvič farmársku pantomímu! Alebo si do izbičky vyrob farebnú gir-
landu z konských podkov. V týchto zábavných zošitoch nájdeš viac ako 100 farebných
nálepiek aj veselé hádanky a atraktívne nápady na kreslenie. Pre deti od 6 rokov.

Najkrajšie príbehy z farmy
Autor: Tony Wolf
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: jún 2016
ISBN: 978-80-551-4814-4
Formát: 152×229 mm, 58 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Zabav sa – Na farme
Zabav sa – Kone a poníky
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: à 4,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
Formát: 210×280 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

ISBN: 978-80-551-4786-4

ISBN: 978-80-551-4787-1

Mláďatká
Zvieratká na dvore
leporelá s puzzle

Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: à 7,90 €
Vychádza: jún 2016
Formát: 247×219 mm, 
6 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

ISBN: 978-80-551-4812-0 ISBN: 978-80-551-4813-7

Fantómová Ada
a myší duch
Vyšlo, 9,90 €

Fantómová Ada a hrôzostrašná oslava
Autor: Chris Riddell
Žáner: Pre deti
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4780-2
Formát: 135×185 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

| PrINT | oNlINe | 
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Nátierky sú obľúbenou súčasťou studenej kuchyne, môžu sa podávať ako predjedlo
alebo ľahká večera, ale aj na raňajky, desiatu či olovrant. Bez nátierky by sa nemala
zaobísť žiadna slávnostná príležitosť, ba ani malé posedenie s rodinou či s priateľmi.
Ich príprava nezaberie veľa času a výsledok je takmer vždy úspešný.

Nátierky a šaláty
Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: Varenie, recepty
Kategória: AA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 28. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4947-9
Formát: 165×240 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

odhaľte silu zŕn vďaka 150 receptom na svieže a originálne jedlá. V knihe nájdete
všetko, čo potrebujete vedieť o rozličných druhoch zŕn: informácie o každom druhu
zrna a jeho prínose pre zdravie, podrobný postup prípravy a techniky varenia, ale aj
úžasné kombinácie chutí. Inšpirované kuchyňami z celého sveta.

Zrno v hlavnej úlohe
Autor: Laura Agarová Wilsonová
Žáner: Varenie, recepty
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4760-4
Formát: 195×233 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

odborníčka odpovedá na otázky, aký význam majú pre naše zdravie prírodné a ce-
novo dostupné produkty ako propolis, jablčný ocot, ľanový olej, liečivý íl alebo aj oby-
čajná kapusta. V knihe odhaľuje tajomstvo apiterapie, Budwigovej diéty a liečivých
účinkov dnes už zabudnutého ricínového oleja či švédských bylín.

Prírodné spôsoby liečenia
Autor: Jadwiga Górnicka
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 3. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4805-2
Formát: 145×205 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Prírodné metódy proti únave a vyčerpaniu. Doktorka jadwiga Górnicka radí, ako sa
otužovať a posilniť si organizmus, aby ste odolali zvýšenej záťaži a vrtochom počasia.
Ponúka aj overené recepty, ako si poradiť s nachladnutím a s chrípkou. Všetky od-
porúčania vychádzajú z jej dlhoročnej lekárskej praxe.

Posilňovanie organizmu
Autor: Jadwiga Górnicka
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 28. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4866-3
Formát: 145×205 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Dramatické príbehy plné citu, tragédie, ale aj vernej lásky i odvahy tvoria srdce sloven-
ských povestí. Pred našimi očami odkryjú postavy mocných vládcov aj poddaných, z kto-
rých mnohí netušili, ako do ich osudov zasiahnu nadprirodzené sily. Tajuplnú atmosféru
jedinečne vystihujú ilustrácie S. Košického pripomínajúce dobové perokresby.

Slovenské povesti
Autor: Beatrica Čulmanová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 13,99 €
Vychádza: 31. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4905-9
Formát: 165×240 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Svetoznámy dánsky rozprávkar v detstve rád sníval a hral sa s bábkami. Keď vyrástol,
preniesol svoje sny, túžby a citlivú dušu aj do príbehov o Palculienke, Snehovej krá-
ľovnej alebo o Princeznej na hrášku. Napísal vyše stopäťdesiat rozprávok. V tejto
bohato ilustrovanej knižke čakajú na deti krásne príbehy. Pre čitateľov od 5 rokov.

Najkrajšie rozprávky H. CH. Andersena
Autor: Hans Christian Andersen
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 31. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4910-3
Formát: 165×240 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Pripraviť výborný šťavnatý steak alebo burger dokážete aj vy! Tieto knihy podnietia
vašu predstavivosť a odštartujú kulinársku kreativitu a improvizáciu. Vysvetlia vám,
aké suroviny sú zárukou kvality, nájdete v nich množstvo receptov, ktoré si nevyža-
dujú výnimočné schopnosti. Popustite uzdu vlastnej fantázii.

Weber
Grilovanie – Burgery
Grilovanie – Steaky
Autor: Jamie Purviance
Žáner: Varenie, recepty
Kategória: AA
Cena: à 11,90 €
Vychádza: 13. 5. 2016
Formát: 185×242 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

ISBN: 978-80-551-4865-6 ISBN: 978-80-551-4864-9

Pre všetkých, ktorí radi trávia voľné chvíle na chate, chalupe alebo v záhrade. Autori
do knihy zaradili nielen jedlá typické pre letnú sezónu, ale aj šaláty, nátierky z jarnej
a letnej zeleniny, jedlá pripravované v kotlíku, na grile a v pahrebe, poháre s letným
ovocím či jedlá z plodov jesene vrátane konzervovania zeleniny a ovocia.

Kuchárska kniha na víkend
Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: Varenie, recepty
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 31. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4862-5
Formát: 165×240 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Zdenka Horecká
Vladimír Horecký
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Miestami temný a príliš drsný príbeh, ktorý sa vzdialene inšpiruje životom v starove-
kom ríme. osudy hlavných hrdinov a neustále gradované napätie vás vtiahne do
rozprávkovo-fantazijného sveta, v ktorom sa zvádza večný boj medzi dobrom a zlom,
kde však dobro často ťahá za kratší koniec. V ríši vojakov sa odpor trestá smrťou.

Nesnaž sa vytvoriť niečo krásne. Ak sa ti nepáči to, čo si vytvoril na niektorej strane,
nevyhadzuj túto knihu. Nehraj sa na neviniatko. Netráp sa nad tým, či je tvoje písmo
čitateľné. zabávaj sa. zašpiň sa. Vyskúšaj niečo, čo si nikdy predtým neurobil. Príliš
nepremýšľaj. Bláznivé zápisníky odviaž sa sú späť!

Iskra v popole
Autor: Sabaa Tahirová
Žáner: young adult
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 14. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4767-3
Formát: 145×227 mm, 424 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Urob totálny chaos!
Autor: Keri Smith
Žáner: young adult
Kategória: AAA

Cena: 6,90 €
Vychádza: 10. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4765-9
Formát: 125×200 mm, 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

hoci nikto nechce byť hulvát, grobianov a nevychovancov nájdeme všade. Predbiehajú
sa, ohovárajú nás, obsadzujú nám miesto, dokonca sa dokážu premeniť na online trollov.
Majú zvláštne schopnosti, no so štipkou predvídavosti a pozornosti sa dnes vieme proti
drzému správaniu postaviť. Kniha je plná dobre mienených rád a zábavných ilustrácií.

Melinda zavolá na školský večierok políciu a spolužiaci ju začnú ignorovať, lebo ne-
chce vysvetliť, prečo to urobila. Postupom času sa dostáva do čoraz väčšej izolácie
– takmer s nikým sa nestretáva. Túži zahodiť minulosť za hlavu, a keď sa jej to už-už
darí, opäť jej cestu skríži Andy. lenže tentoraz Melinda už nebude ticho!

Nebuď hulvát
Autor: Meghan Dohertyová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 28. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4785-7
Formát: 145×227 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Hovor!
Autor: Laurie Halse Andersonová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 31. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4743-7
Formát: 125×200 mm, 248 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

jeden z prvých hemingwayových bestsellerov sa odohráva na talianskom fronte po-
čas prvej svetovej vojny. rozpráva príbeh lásky amerického poručíka, vodiča sanit-
ky červeného kríža Frederica henryho a talianskej zdravotnej sestry Catherine
 Barkleyovej na pozadí krvavých bojov. Catherine ošetruje raneného henryho a ich
láska sa naplní, Catherine čaká dieťa. henry sa vracia na front, ale čoraz väčšmi
presvedčený o nezmyselnosti vojny sa rozhodne aj so svojou láskou ujsť. Príbeh so
zjavnými autobiografickými prvkami sa končí tragicky, Catherine aj dieťa umierajú.

NADčASoVé PríBehy
SVeToVí VelIKáNI

Zbohom zbraniam
Autor: Ernest Hemingway
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4766-6
Formát: 125×200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

švédsko 1945. Dvadsaťpäťročného Miklósa transportujú z koncentračného tábora Ber-
gen-Belsen na švédsky ostrov Gotland. Potom si v rehabilitačnej nemocnici znovu vy-
počuje rozsudok smrti: švédsky lekár mu pre neliečenú tuberkulózu dáva šesť mesiacov
života. No Miklós vyhlási osudu vojnu. Napíše list všetkým stosedemnástim maďarským
dievčinám, ktoré sa vo švédsku zotavujú, s úmyslom vziať si jednu z nich za manželku.
čoskoro objaví tú pravú – uchvátia ho pôvabné riadky a fascinujúci štýl devätnásťročnej
lili. Skutočný príbeh lásky autorových rodičov, pripravuje sa filmové spracovanie.

INšPIroVANé 
SKuTočNýMI uDAloSťAMI

Ranná horúčka
Autor: Péter Gárdos
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 6. 2016
ISBN: 978-80-551-4764-2
Formát: 125×200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé
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Pozvanie
Autor: Ruth Wareová
Žáner: Triler, napätie
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 3. 5. 2016
ISBN: 978-80-551-4761-1
Formát: 125×200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar

Leonora je v podstate šťastný človek, žije
v malom, ale zato vlastnom londýnskom byte
obyčajným, normálnym životom. Desať rokov
sa snaží zabudnúť na čosi, čo sa kedysi dáv-
no stalo... Prekvapí ju však nečakaná správa
od istej Florence, ktorá ju pozýva na rozlúč-
ku so slobodou jej dávnej kamarátky Clare.
Má sa s ňou stretnúť po desiatich rokoch?
Napokon sa vo veľkom presklenom dome
uprostred pustatiny, kde nie je ani mobilný
signál, zíde pozoruhodná spoločnosť. Atmo -
sféra začína pomaly hustnúť, všade sa ticho
vkráda napätie, nervozita, neistota, strach...
Do okien veľkého domu akoby stále niekto
nazeral a sliedil... Neodbytná predtucha, že sa
niečo stane, sa musí naplniť...

od smrti ich delí
len sklenená stena!
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