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Robert Bryndza
Láska ako prekážka
Veselá romantická komédia plná zábavných 
postáv. Coco prežíva úspešné obdobie – jej vzťah
so sexy Adamom silnie, dokonca začínajú spomí-
nať svadbu. Všetko sa však zo dňa na deň zmení
a on bez vysvetlenia odíde. Čo je za tým? Voľné
pokračovanie príbehu Coco Pinchardovej.
brož., 368 s., 105x170

Január,  9,90 €

E-maily Coco
Pinchardovej
Vyšlo, 7,90 €

Mirka Ábelová
Na!
Poézia zrozumiteľná aj pre tých, ktorých nezaují-
ma. Svieže, svojské a sympaticko drzé verše mla-
dej poetky, ktorá za svoju tvorbu získala viaceré
ocenenia. Básnik Andrijan Turan o nej napísal, že
sa zrodil ďalší bratislavský barbar, básnik mesta,
a ešte aj v sukni!
viaz., 96 s., 120x191
Február, 9,90 €

Dada S. Brezovská
Rozlúčka s (ne)slobodou
Eva má niekoľko týždňov pred svadbou. Rozhodne
sa zorganizovať rozlúčku so slobodou a pozve na
ňu tri kamarátky z gymnázia. Stretnutie s priateľ-
kami ju privedie k hĺbkovej inventúre svojho živo-
ta, po ktorej nezostane kameň na kameni. Cesty
k šťastiu sú často kľukaté...
brož., 312 s., 105x170

Marec,  7,90 €

Jozef Karika
Na smrť 2 – Bez milosti
Mrazivý príbeh o zrade,
pomste a vykúpení. Kto
prežije a kto kráča na
istú smrť? Prečítajte si
výnimočný akčný triler
o ľudskosti v neľudských
podmienkach. Pokračo-
vanie úspešného románu
Na smrť.
viaz., 368 s., 125x200
Vyšlo,  11,90 €

Jozef Banáš
Kód 1 – Tajomstvo zázraku
Provokatíny román,
v ktorom autor rúca
 zažité dogmy a piliere,
na akých stojí katolícka
cirkev. Prostredníctvom
príbehu Mariky a Michala
odkrýva silu viery a záro-
veň prináša množstvo
faktov a fotografií...
viaz., 456 s., 147x205
Vyšlo,  12,90 €
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Vaddey Ratnerová – V tieni banyanu
Sedemročná Rámí z Kambodže vo svojom srdci
starostlivo uchováva posledný čriepok strateného
detstva – mýty, legendy a básne, ktoré jej roz-
prával otec. V krajine zmietanej občianskou voj-
nou, v ovzduší systematického násilia, kde sa pa-
mäť pokladá za škodlivú a za dôvod na popravu,
Rámí nachádza v sebe silu bojovať o prežitie.
viaz., 312 s., 125x200

Február,  12,90 €

Qais Akbar Omar
Pevnosť s deviatimi vežami
Bravúrne napísaný príbeh afganskej rodiny je do-
jímavým záznamom o tom, ako človek prežíva
v zajatí strachu a brutality, svedectvom o dôleži-
tosti rodiny vo chvíľach, keď sa sused obracia pro-
ti susedovi, ale i drastickým pohľadom na desať -
ročie Afganistanu pred zásahom NATO.
viaz., 456 s., 125x200

Marec,  14,90 €

Markus Zusak – Zlodejka kníh
Liesel prichádza do nemeckého mestečka, kde ju
čakajú adoptívni rodičia. Zvyká si na krik novej ma-
my Rosy i na láskavosť nového ocka Hansa. Na všet-
ko, čo prežíva, však dopadá Hitlerov tieň. Liesel sa
čoskoro naučí rozlišovať medzi svetom „tam von-
ku“, kde treba na požiadanie hajlovať, a svetom
„vnútri“, v dome, kde sa ukrýva židovský utečenec.
viaz., 480 s., 125x200

Január,  13,90 €

William Shakespeare
Coriolanus
Coriolanus mal kritický pohľad na Rimanov, no
Shakespeare ním dráždil hlavne svojich anglických
súčasníkov. Jeho príbeh sa končí tragicky, ale za-
necháva posolstvo živé dodnes – aktuálne vždy
a všade, kde vládne rozčarovanie z politiky.
brož., 176 s., 125x200

Február,  7,90 €

... a keď to 
strpíme,

pustíme k moci
tých, čo nevedia 

poslúchať ani
vládnuť.

Filmové
spracovanie
knihy práve
v kinách
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Isolte a Viola sú dvojčatá. Ako deti sú nerozlučné,
no v dospelosti sa od seba vzdialia. Z Isolte sa sta-
ne úspešná redaktorka módneho časopisu. Žije
s priateľom fotografom vo svojom londýnskom
byte. Viola sa utápa v zúfalstve a jej zdravie ne-
bezpečne ohrozuje anorexia. Ako sa odvíjal osud
dvojčiat, kým sa dostali na také odlišné životné
cesty?
viaz., 304 s., 125x200
Január,  11,90 €

Saskia 
Sarginsonová
Dvojčatá

Príbeh dievčatka z bestsellera Bez dcéry neodí-
dem. Dnes už dospelá Mahtob opisuje, ako jej
osemnásť mesiacov nedobrovoľného zajatia
v moslimskej krajine kruto poznačilo celý život.
Ani po návrate do Ameriky nenachádzajú s mat-
kou vytúžený pokoj. Zakríknuté dieťa ťažko zná-
ša obrovskú publicitu, posmech spolužiakov i zá-
kernú chorobu...
viaz., 352 s., 125x200
Január,  12,90 €

Mahtob 
Mahmoodyová
Otcovi som
odpustila

Ira a Ruth, Sophia a Luke. Dve dvojice, ktoré majú
len málo spoločné a ktoré delia od seba roky
a skúsenosti. A predsa sa ich životy dojemne 
pretnú, aby nám pripomenuli, že aj tie najťažšie
rozhodnutia nás môžu priviesť na neobyčajné
cesty, ktoré ležia za hranicou zúfalstva a smrti.
Nazrite až do najhlbších zákutí vášho srdca.
viaz., 464 s., 125x200

Marec,  13,90 €

Nicholas Sparks
Najdlhšia
cesta

Marjan Kamaliová
Spoločný čaj
Vzduch s vôňou jazmínu
a prachu. Granátové jabl-
ká aj zmrzlina zdobená
šafránom. Kniha, ktorá
skrýva niekoľko hlbokých
momentov a vy si pri jej
čítaní uvedomíte, že naj-
krajšie chvíle sú tie,
o ktoré sa delíme s inými.
viaz., 296 s., 125x200
Január,  12,90 €

B. Mahmoodyová – W. Hoffer
Bez dcéry neodídem
Príbeh matky a dcéry,
ktorý dojal celý svet. 
Keď si bystrá a energická
Američanka Betty brala
svojho ošetrujúceho le-
kára, netušila, akú trpkú
príchuť bude mať pre ňu
moslimský svet.
viaz., 424 s., 125x200
Január,  13,90 €
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Lori Nelsonová Spielmanová
Zoznam všetkých želaní
Keď sa Brett neochotne poduj-
me plniť matkine želania a svoje
dievčenské sny, zrazu pochopí,
že niekedy sa dajú najkrajšie da-
ry života nájsť na tých najneča-
kanejších miestach. Môžu sa sny
14-ročného dievčaťa podobať
ambíciám dospelej ženy?
viaz., 376 s., 125x200
Marec,  13,90 €

Amanda Leducová
Zázraky obyčajných ľudí
Príbeh dvoch úplne rozdielnych
ľudí, ktorí sa neboja snívať. Sam
a Lilah prekonávajú hlbokú du-
chovnú premenu a čoraz väčšmi
sa blížia k temnému bodu osudu,
ktorý zmení všetko, čo doteraz
vedeli o živote a láske. Román
s nádychom mystična.
viaz., 288 s., 125x200
Február,  11,90 €

Gayle Formanová
Iba jeden rok
Iba jeden deň. Iba jeden rok. Iba jeden príbeh. Keď sa Willem preberie
z bezvedomia, netuší, kde je. V srdci mu rezonuje myšlienka na krás-
nu ženu, ktorej meno si nepamätá, a strávil s ňou čarovné chvíle
v Paríži. Je odhodlaný za každú cenu záhadnú neznámu nájsť... Ro-
mantické, emotívne pokračovanie románu Iba jeden deň.

viaz., 352 s., 125x200
Marec,  11,90 €

Iba jeden deň
Vyšlo, 11,90 €

Colleen Hooverová
Beznádejná
Sky začne chodiť do školy až
krátko pred osemnástymi na-
rodeninami, dovtedy ju doma
vyučovala adoptívna matka
Karen. Spolužiaci ju však prijí-
majú nepriateľsky. Okrem jed-
ného čudáka, geja a mormó-
na. A okrem pekného chlapca
Holdera, ktorý sa jej akosi pričasto pletie do života. Jedného dňa
u Holdera natrafí na starú fotografiu, z ktorej pochopí, že sa s ním
a s jeho sestrou poznali už ako deti. Dávno zabudnuté či vytesnené
spomienky sa vracajú a mladá žena si zúfalo dáva dohromady skla-
dačku svojho života...
viaz., 328 s., 145x227
Január,  12,90 €
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Alice podľa slov svojho manžela vedie „dobrý, zmys-
luplný, ale trochu nenápadný“ život. Neodmysli-
teľnú rolu v ňom hrá jej notebook a sociálne siete.
Jedného dňa sa zapojí do internetovej štúdie. Pri-
delia jej pseudonym (Manželka 22) a pracovníka po-
vereného jej prípadom (Výskumníka 101). Stačí sa
pripojiť a odpovedať na otázky... Ako sa ukáže, spo-
veď môže byť veľmi účinné afrodiziakum!
viaz., 424 s., 125x200

Marec,  13,90 €

Lisa Renee Jonesová – Sama sebou
Sara stále pátra po záhadnej Rebecce, autorke ta-
jomných erotických denníkov, ktoré ju uchvátili,
ale i vystrašili. Čoraz väčšmi sa zamotáva do váš-
nivého zväzku s búrlivým umelcom, teraz však
musí čeliť aj minulosti. Zakotví v bezpečnom ná-
ručí milovaného muža a prezradí mu svoje najin-
tímnejšie tajomstvá?
viaz., 336 s., 145x227
Marec,  13,90€

Keby som
bola tebou
Vyšlo, 12,90 €

Melanie 
Gideonová
Manželka 22

Mischa je perfekcionistka – pri riadení svojho teto-
vacieho salóna, písaní erotických poviedok, udržiava-
ní dokonale nalakovaných nechtov či platinových vla-
sov, a najmä pri organizovaní vlastného života. Hoci
je pekná a muži o ňu prejavujú záujem, má dosť dô-
vodov udržiavať si od nich odstup. Poučená osudom

svojej matky sa nedáva vlákať do vzťahov, ktoré sa
napokon vždy končia slzami. Keď však stretne zele-
nookého Íra Connora, s hrôzou zistí, že mu nedokáže
odolať, a podriaďuje sa jeho zvráteným chúťkam...
viaz., 328 s., 125x200
Január,  11,90 €

Eve Berlinová – Hrana pokušenia

Hrana túžby
Ich fantázie sa dokonale
zhodujú a prudká vášeň ich
ešte viac zblíži. Spolu s roz-
košou musia prijať bolesť.
viaz., 256 s., 125x200
Vyšlo, 9,90 €

Hrana rozkoše
Do brány nespútaných roz-
koší vedie jediný kľúč: city
v tom najhorúcejšom objatí
nemajú čo hľadať!
viaz., 256 s., 125x200
Vyšlo, 9,90 €
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Jude Deverauxová – Neznámy vo svite mesiaca
Kim si vybudovala úspešnú kariéru šperkárky, ale
jej vlastné šťastie sa zdá byť rovnako vzdialené
ako spomienky na Travisa, priateľa z detstva, kto-
rý odišiel s prísľubom, že raz sa vráti. Stal sa z ne-
ho bohatý právnik z Manhattanu a keď sa po ro-
koch stretnú, Kimin život sa obráti naruby...
viaz., 248 s., 125x200

Január,  11,90 €

Ranný svit
mesiaca
Vyšlo, 11,90 €

Jill Shalvisová
Jednoducho neodolateľná
Maddie potrebuje v živote poriadnu zmenu. V jed-
nej chvíli príde o priateľa aj o prácu. Po matke zde-
dí polorozpadnutý vidiecky hotel v mestečku
Šťastný Prístav. Na práce si najme majstra reno-
vátora – urasteného krásavca, ktorého takmer
zrazila na motocykli, keď vchádzala do mestečka...
viaz., 272 s., 125x200

Marec,  9,90€

Pôvabná mladá dáma Justine má takmer všetko, čo
si v živote priala: slušný majetok, zmysluplnú prácu
aj príjemné spolupracovníčky. Chýba jej už len je-
diné, ale zato najpodstatnejšie – láska. Keď vysvit-
ne, že nevydarený ľúbostný život je dôsledok kúzla,
ktoré na ňu uvrhla jej vlastná matka, Justine vezme

spravodlivosť do vlastných rúk. Čoskoro jej skríži
cestu Jason Black, „génius v tele Adonisa“. Vďaka
nemu spozná oheň aj mráz nespútanej vášne,
o akej dovtedy mohla len snívať...
viaz., 232 s., 125x200
Február,  11,90 €

Jazero snov
vo Friday Harbore
Vyšlo, 10,90 €

Štedrý deň
vo Friday Harbore
Vyšlo, 7,50 €

Dažďová cesta
vo Friday Harbore
Vyšlo, 9,90 €

Lisa Kleypasová – Krištáľový záliv vo Friday Harbore
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Aj v ďalšom románe Patricie Cornwellovej sa ob-
javuje populárna hlavná hrdinka Kay Scarpettová
spolu s Marinom, Bentonom a Lucy. Doktorka sa
cíti zradená a opustená. Nebezpečenstvo preniklo
do jej najbližšieho okolia. Vrah, po ktorom pátra,
je mimoriadne krutý, bezcitný a blíži sa... Detek-
tívka, ktorá vás určite nesklame.
viaz., 320 s., 125x200

Január,  12,90 €

Patricia 
Cornwellová
Posteľ z kostí

V mrazivej štokholmskej noci kráča po železnič-
nom moste mladý muž. Má legionársku chorobu
a je silne podchladený. V nemocnici zistia, že Mi-
kael je už sedem rokov vyhlásený za mŕtveho.
Pred trinástimi rokmi sa údajne stal jednou
z posledných obetí sériového vraha, ktorého 
zatkol svojský komisár Joona Linna. Nočné mory
ožívajú...
viaz., 480 s., 145x227
Február,  14,90 €

Lars Kepler
Uspávač

V nemocnici leží zranený človek v kóme. Polícia ho
prísne stráži a nikto sa nesmie dozvedieť jeho me-
no. V tom istom čase nájdu zabitého policajta na
mieste, kde bola v minulosti spáchaná vražda,
ktorú neúspešne vyšetroval. K nemu pribudnú
ďalší dvaja zavraždení kolegovia. Kto trestá políciu
za zbabrané vyšetrovania?
viaz., 528 s., 125x200

Január,  14,90 €

Jo Nesbø

Polícia

Pred šiestimi rokmi sa zúfalý Jake prizeral, ako si
Natalie, jeho životná láska, berie iného muža. Šesť
rokov skrýval svoje zlomené srdce a venoval sa
kariére univerzitného profesora. Šesť rokov do-
držiaval sľub, že manželov nechá na pokoji, a šesť
rokov ho ťažili mučivé sny. Ale ani dlhých šesť ro-
kov nedokázalo zmeniť jeho city. Hľadanie pravdy
môže zabíjať...
viaz., 328 s., 145x227
Január,  12,90 €

Harlan Coben
Šesť rokov
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Vo Virgínii sídli úrad, ktorého jedinou úlohou je vy-
stopovať, nájsť a zlikvidovať osoby predstavujúce
hrozbu pre Spojené štáty. Na zoznam smrti pri-
budlo nové meno. Terorista nazývaný Kazateľ
úspešne fanatizuje mladých moslimov v zahraničí
a podnecuje ich k zabíjaniu. Má však smolu, keď
sa jednou z obetí stane generál námornej pecho-
ty vo výslužbe...
viaz., 304 s., 125x200
Február,  10,90 €

Frederick Forsyth
Zoznam smrti

Svet kolotočiarov je pestrý, falošný aj desivo
úprimný. Občas sa pri stánkoch nehrá o plyšové
medvedíky, ale o život. V strašidelnom zámku
strácajú mladé ženy spodnú bielizeň a tečie v ňom
ozajstná krv. Na vlastnej koži to zistí vysokoškolák
Devin, ktorý nastúpi na letnú brigádu v zábavnom
parku.
viaz., 304 s., 125x200

Február,  11,90 €

Stephen King
Joyland

V kríkoch sa nájde telo malého chlapca. Mumifiko-
vané, zohavené, s početnými ranami, telo, ktoré
sa bránilo útoku, dokým vládalo, ako keď v ringu
bojujú na život a na smrť cvičené psy. Chlapec je
pravdepodobne cudzinec „bez minulosti“, ktorý
zdanlivo nikomu nechýba, a tak má prípad len níz-
ku prioritu. Zlo sa však blíži...
viaz., 408 s., 145x227

Marec,  14,90 €

Erik Axl Sund
Havranie
dievča

Majú schopnosť prebudiť nedávno zosnulých, aby
vypovedali o svojej smrti. Súdne oživovanie sa stá-
va bežnou súčasťou policajného vyšetrovania. Jo-
nah Miller je aj napriek problematickej minulosti
jedným z najlepších oživovateľov. Pri oživení obe-
te brutálnej vraždy sa však stretne s čímsi desi-
vým. Niečo ho sleduje. Čaká. Striehne.
viaz., 392 s., 125x200

Február,  13,90 €

Seth Patrick
Oživovateľ
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Skutočný, srdcervúci príbeh bezhraničnej mate-
rinskej lásky a neobyčajnej odvahy ženy, ktorá do-
siahla nemožné – získala späť unesenú dcérku. Sa-
rah sa splnili najhoršie nočné mory. Jej bývalý
manžel, moslim Fauzí, uniesol ich štvorročnú dcé-
ru do Líbye. Keď jej úrady oznámia, že neexistuje
legálny spôsob, ako dostať dcérku domov, vydá
sa na strastiplnú cestu...
viaz., 240 s., 125x200
Marec,  10,90 €

Sarah Taylorová
Z lásky k Nadii

Strhujúci príbeh inšpirovaný skutočnými udalos-
ťami rozpráva o Axie, dcére írskych imigrantov
vyrastajúcej v sirotinci, z ktorej sa stala jedna
z najbohatších a najkontroverznejších postáv svo-
jich čias. Postupne sa vypracuje na vyhľadávanú
ženskú lekárku, avšak jej praktiky nevoňajú istej
skupine mužov...
viaz., 464 s., 125x200

Február,  14,90 €

Kate Manningová
Môj smutne
slávny život

Autorom tejto knihy je naozaj Jimi Hendrix. Keď
scenáristi začal pracovať na životopisnom filme
o jednej z najväčších hudobných legiend, rozhodli
sa, že skúsia spracovať iba to, čo Jimi Hendrix sku-
točne povedal. Zhromaždili obrovskú kopu mate-
riálu z mnohých zdrojov, o ktorých hodnovernosti
nemožno pochybovať.
brož., 280 s., 170x240

Február,  16,90 €

Jimi 
Hendrix
Začať 
od nuly

Zločiny, sexuálne orgie a osobné tragédie. Mafia
bola najväčším a najbohatším podnikom v Ameri-
ke – príliš nebezpečným a smrtiacim, aby zlyhal.
Až kým sa zvnútra sama nezničila drogami, cham-
tivosťou a úpadkom tradičných hodnôt zločinec-
kých rodín. A mužmi ako bol Sal Polisi, ktorý pre-
rozprával príbeh newyorskej mafie priamo z ulice. 
viaz., 384 s., 125x200

Marec,  14,90 €

Sal Polisi,
Steve Dougherty
Klub u Sinatru
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Crystal McVeová a Alex Tresniowski
Precitnutie v nebi
Väčšinu svojho bolestného života
sa Crystal cítila úplne mimo Bo-
žie ho pôsobenia. Potom nadišiel
10. december a deväť minút, kto-
ré všetko zmenili. Skutočný príbeh
o duševnom utrpení, nebi a zro-
dení sa do nového života.
viaz., 300 s., 125x200
Január,  12,90€

Skutočné nebo
Theresa Cheungová
Skutočné nebo je najnovšia kniha
odborníčky na záhadné javy The-
resy Cheungovej a predstavuje
fascinujúcu zbierku príbehov ľudí,
ktorí nahliadli do ďalšieho života.
Čaká na nás niečo oveľa lepšie,
než vnímame v tomto svete?
viaz., 248 s., 125x200
Február,  10,90 €

Johanna Paunggerová, Thomas Poppe
Pod vplyvom Luny
Účinok a úspech nespočetných
každodenných aj menej bežných
činností je v značnej miere určo-
vaný postavením Mesiaca v da-
nom čase. V knihe nájdete rôzne
rady a tipy zaoberajúce sa dôleži-
tými oblasťami života.
viaz., 264 s., 125x200
Január,  8,90 €

11január – marec 2014

Andrew Pyper
Démonológ
Profesor Ullman
patrí medzi
 odborníkov na
démonologickú
literatúru –

predovšetkým na Miltonov Stratený raj. So svo-
jou dcérou Tess odchádza do Benátok. V jeden
večer po návrate zo záhadného stretnutia uvidí
svoju dcéru stáť na streche hotela. Predtým než
dievča skočí, vysloví poslednú prosbu: Nájdi ma.
Profesor si musí poradiť s hádankami, inak dcéru
naveky stratí.
viaz., 336 s., 130x210
Február,  13,90 €

Chamtivosť
Vyšlo, 14,90 €

J. R. Wardová – Žiadostivosť
Sedem smrteľných hriechov. Sedem duší, ktoré
treba oslobodiť. Nastáva ďalší desivý zápas medzi
démonom a Jimom Heronom, padlým anjelom so
zatrpknutým srdcom. Neľútostný boj, v ktorom
možno stratiť všetko. Druhá časť série.
viaz., 456 s., 145x227

Marec,  14,90 €
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Makiko Sanová – Štíhla so suši
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sú japon-
ské ženy štíhle? Matky v Japonsku učia svoje dcé-
ry, čo majú jesť, aby sa im leskli vlasy, žiarila im
pleť a najmä ako sa udržia vo forme. Kniha Štíhla
so suši tieto tajomstvá prezradí aj vám. Nájdete
v nej 50 vynikajúcich receptov na suši, polievky
a šaláty.

brož., 128 s., 190x240
Január,  12,90 €

Bob Harper a Greg Critser – Pravidlá štíhlosti
Posledná kniha o chudnutí, ktorú budete potre-
bovať! Vaším poradcom a osobným trénerom sa
stane Bob Harper, tréner superhviezd a vy koneč-
ne zhodíte nadbytočné kilá – bez ohľadu na to, či
sa chcete zbaviť dvoch kíl alebo niekoľkých desia -
tok. Pravidlá štíhlosti obsahujú dvadsať jednodu-
chých, nespochybniteľných zásad.

viaz., 312 s., 125x200
Marec,  11,90 €

Silvia Pilková
Poklady slovenskej kuchyne 1. – 7.
Tradičná slovenská kuchyňa, to nie sú
len bryndzové halušky, haruľa,  klobásy
či lokše. Sedemdielna séria kuchárskych
kníh zachytáva prekvapivo pestré kuli-
nárske dedičstvo našich predkov.

Šariš, Abov, Zemplín
viaz., 192 s., 110x220
Február, 10,90 €

Vyšli, à 10,90 €

Miroslav Karpaty, 
Diana Uríčková
Moderné paleo
Nie je normálne byť chorý, tučný,
unavený a smutný. Je to len bež-
né. Zbavte sa nadváhy, civilizač-
ných ochorení a chronickej únavy
jednoduchou, prirodzenou a lo-
gickou zmenou v stravovaní.
flexi, 192 s., 145x210
Január,  12,90 €
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Angela Dowdenová
Diéta 5 : 2 – 100 receptov na pôstne dni
Diéta 5 : 2 už ovládla celý svet. Oproti ostatným
 diétam má výhodu v tom, že obmedzovať sa bude-
te iba 2 dni v týždni. Zvyšok týždňa sa môžete stra-
vovať normálne, dokonca aj veselo maškrtiť. Ak vás
už omrzeli omelety a šunkové šaláty a máte chuť
na niečo ľahké, táto kniha vám určite pomôže.

viaz., 192 s., 125x200
Január,  9,90 €

Angela Dowdenová
Diéta 5 : 2 – Kuchárska kniha na pôstne dni
V knihe nájdete: 100 receptov s presným počtom
kalórií, ponuku pôstnych pokrmov na štyri týždne,
perfektné nápady na ľahké nízkokalorické jedlá,
vďaka ktorým zaženiete pocit hladu, orientačné
kalorické tabuľky a rady, ako kontrolovať porcie 
a zdravo sa stravovať.

brož., 144 s., 189x246
Január,  12,90 €

Alexandra Heminsleyová – Bežať ako dáma
Mladá novinárka vždy očakávala od cvičenia zázra-
ky: zadok atléta, pás supermodelky a rýchlosť ga-
zely. Znechutená fitnescentrami a jogou sa jedné-
ho dňa rozhodla behať. Jej prvý pokus dopadol
katastrofálne. O šesť rokov neskôr sa hrdila medai-
lami z piatich maratónov na dvoch kontinentoch.
Aj vy môžete zvládnuť oveľa viac, ako si myslíte.

viaz., 256 s., 125x200
Február,  9,90 €

Jennifer L. Scottová – Lekcie madam Chic
Pri čítaní tejto knihy sa budete cítiť ako pravá
Francúzka. Šarmantná, zdravo sebavedomá, pô-
vabná dáma. Jennifer sa počas svojho pobytu
v dome pani Chic naučila oceniť dobré jedlo, ele-
gantne sa obliekať a vhodne sa upraviť na každú
príležitosť. Užitočná príručka pre každú, ktorá chce
svoj život osviežiť parížskou nonšalantnosťou.

viaz., 304 s., 140x178
Február,  12,90 €
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Suzanne Evansová
Machiavelli radí mamám
Je lepšie, keď sa vás boja, či keď vás milujú? Suzanne
Evansová, matka štyroch detí, v ťažkej chvíli náho-
dou vzala do ruky dielo talianskeho politika, historika
a spisovateľa zo 16. storočia Niccola Machiavelliho
a pustila sa do malého experimentu. Výsledkom je
zábavný a poučný manifest pre rodičov.

viaz., 240 s., 125x200
Január,  9,90 €

Nick Ortner
Preklopkajte sa k zdraviu
Revolučná metóda na život bez stresu, s ktorou
sa zbavíte úzkosti, chronickej bolesti, závislostí
a strachu, je založená na starovekej akupresúre
a modernej psychológii. Jednoduché návody po-
môžu čitateľom zahnať obmedzujúce názory, kto-
ré im bránia žiť podľa vlastných predstáv.

viaz., 296 s., 125x200
Marec,  12,90 €

B. Brozmanová, M. Frištáková, I. Brucknerová, M. Kokavec
Rodičia sa pýtajú ortopéda
Aké topánky potrebuje dieťa, keď už chodí a be-
há? Čo treba robiť, ak má prekrížené prsty na no-
hách? Má moje dieťa skoliózu? Prečo sa hrbí? Ako
má byť správne fixovaná školská taška? Spozoruj-
te zlozvyky u svojich detí včas a napomôžte ich
zdravému vývinu.

flexi, 224 s., 167x200
Február,  15,90 €

Veľká kniha o behu a maratóne
Ako behať rýchlejšie a efektívnejšie? Vyberte si
niektorý z tréningových plánov určených začia -
točníkom alebo skúseným atlétom, či už ide o váš
prvý beh na 5 km, alebo maratón. Zoznámte sa
s tým, ako funguje vaše telo, zdokonaľte si be-
žeckú techniku a osvojte si podrobné postupy na
vybudovanie svalovej hmoty.

flexi, 192 s., 195x233
Marec,  13,90 €
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Rodičia sa pýtajú
ortopéda

BLAŽENA BROZMANOVÁ,
MARTINA FRIŠTÁKOVÁ,

INGRID BRUCKNEROVÁ,
MILAN KOKAVEC

EP_1_2014_Ikar  20.12.2013  17:32  Stránka 14

ITEDERP

15január – marec 2014   

Rosa M. Curtová
Urob si! Papierové skladačky
a pozdravy
Podľa nenáročných návodov
v tejto knižke si z papiera vyčaríš
plávajúce lode, domčeky so zá-
hradkami, listnaté stromy, pô-
vabné motýle či kráľovské zám-
ky, ale aj originálne pozdravy
a pozvánky. Pre deti od 4 rokov.
brož., 72 s., 226x268
Február,  4,90 €

Jaroslav Steľmach
Dajte pozor na leva!
Vtipná rozprávka o levovi, ktorý
sa na balóne dostal z Afriky až
do našich lesov. Keďže má chuť
na čerstvé mäsko, dá sa dohro-
mady so zlým vlkom. Obaja zboj-
níci však majú smolu, lebo...
 Kniha, na ktorej sa zasmejú aj
dospelí. Pre deti od 5 rokov.
viaz., 96 s., 170x235
Marec,  9,90 €

Michael Fry
Exoti – Lov na šikanátora
Nick je (pravdepodobne) najnižší
dvanásťročný chalan na svete,
kašle na všetky krúžky a každú
chvíľu skončí zavretý vo vlastnej
skrinke (inak, je celkom pohodl-
ná). Výchovná poradkyňa ho str-
čí do klubu, medzi bandu exo-
tov... Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145x205
Marec,  9,90 €

Lisi Harrisonová
Monster High 3
Kde je svorka, tam je cesta
Ďalšia časť veľmi obľúbenej série
pre deti o živote potomkov naj-
známejších hororových príšer
v pokojnom americkom meste.
Chyťte módu do pazúrov! Na
Strednej strašidelnej sa ceria
 tesáky.
viaz., 248 s., 125x200
Január,  9,90 €

Miro Jaroš
Čarovné slovíčka
S čarovnými slovíčkami je svet
oveľa krajší! Spoznaj ich a zaspie -
vaj si pritom pesničku s Mirom
Jarošom! Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160x160 + CD
Január,  5,50 €

Zlatá reťaz (5)
Spievam si ja, spievam
Piesne, porekadlá, riekanky, zvy-
ky, povery a povesti pre najmen-
ších. Edícia s nádhernými ilustrá-
ciami. Pre deti od 3 rokov.
viaz., 32 s., 160x160
Január,  3,90 €
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objednať prostredníctvom  obchodného zástupcu Ikaru alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

Príťažlivý milionár
hľadá falošnú
manželku

Jennifer Probstová
Manželská pasca
Michael chce splniť sľub daný otcovi na smrteľnej po-
steli, a preto si hľadá nevestu, ktorá zapadne do jeho
tradičnej rodiny žijúcej v Taliansku. Musí to urobiť
rýchlo, pretože podľa tradície sa má oženiť najprv
najstarší brat, hlava a ochranca rodiny, a až potom
prídu na rad mladšie sestry. Formálne požiada o ruku
temperamentnú Maggie. Módna fotografka však
nemá s mužmi dobré skúsenosti... Stane sa napokon
ich manželstvo tou najvábivejšou pascou?

viaz., 248 s., 125x200
Február,  10,90 €

Dohodnuté manželstvo
Vyšlo, 10,90 €

Plameň vášne
sa prudko rozhorí
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