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Paulo Coelho
Valkýry
Dnes už klasický román
Paula Coelha Valkýry
(1992) je autobiogra-
fický príbeh o dvoch
povahovo  odlišných
partneroch. Hlavnou

postavou je muž, ktorý chce zmeniť vlastný život
a ísť za svojím snom: vydá sa do Mohavskej púšte
hľadať svojho strážneho anjela, chce dosiahnuť hlbo-
ké poznanie seba a okolitého sveta, otvoriť sa intu-
ícii. Paula na jeho púti sprevádza manželka Chris. Ich
putovanie je zároveň duchovné i skutočné, plné ne-
zvyčajných udalostí, a nakoniec im ukáže cestu
k pravej láske.
viaz., 216 s., 125x200
Júl,  10,90 €

Zuzana Široká
Polámané
krídla
Dve pria teľky sa
po rokoch stret -
nú a vydajú na
 dobrodružnú
 cestu po Sloven-
sku. Len tak, bez

plánu a rovno za nosom. Každá z nich si okrem bato-
žiny vezie aj tajné túžby a želania: aspoň na niekoľko
dní zhodiť manželské putá a slobodne si vydýchnuť,
konečne stretnúť pravú lásku, zažiť nefalšovanú, ži-
vočíšnu vášeň, nájsť stratené sebavedomie, zázrač-
ný liek na zlomené srdce či aspoň samu seba. Podarí
sa im vzoprieť osudu a vybojovať si, čo každej žene
právom patrí?
viaz., 200 s., 125x200
August,  8,90 €

Barbora 
Rakovská
Hrebienok
Pozývame vás
do mestečka
Vláskovo. Prá-
ve sa tu chys-
tá Sponkový
ples. Zoznámi-

te sa so zvedavým Hrebienkom, s nebojácnou ke-
fôčkou Zuzôčkou či so sponkami Sofiou, Selenou
a Sirénou. No Vláskovo ukrýva aj jedno temné ta-
jomstvo, ktorého sa boja všetci obyvatelia mesteč-
ka. Vy sa však nebojte, deti, aj táto rozprávka má
šťastný koniec... Kniha je určená pre začínajúcich
 čitateľov, ktorým ilustrácie začlenené do textu po-
môžu čítať s porozumením.
viaz., 48 s., 170x240
Júl,  5,90 €

Kate Mossová
Čudákova
dcéra
Sussex 1912. Na
anglickom vidieku
si povery zacho-
vávajú smrtiacu
moc. Jedného dňa
sa na  cintoríne
zhromaždia de-
dinčania, aby uvi-
deli prízraky ľudí,
ktorí v priebehu
roka zomrú. Medzi
zvedavcami je aj

dcéra miestneho čudáka a opilca Gifforda. Constan-
tia si väčšinu svojho života nepamätá, pretože ako
 dieťa sa pri páde vážne zranila. Otec s ňou o nehode
nehovorí a Connie cíti, že ho trápi hanba a vina. V ten
magický večer, keď ľudia čakajú na zázrak,  zavraždia
ženu. Kto je vrah a prečo sa vražda stala kľúčom k jej
pamäti? Odrazu sa Connie totiž vracajú znepokojivé
spomienky...
viaz., 376 s., 147x234
Júl,  15,90 €

Carlo A. Martigli
Sprisahanie
mocných
Worms 1521. Ka-
círske tézy mní-
cha Martina Lu-
thera postavili do
pozoru celú rím-
skokatolícku cir-
kev a tá ho teraz
núti odvolať všet-
ky výroky. Luther
nemieni ustúpiť,
naopak naďalej
cirkev ostro kriti-

zuje. Pod hrozbou trestu hľadá útočisko u najvplyv-
nejšieho muža Európy. Je ním bankár Jakob Fugger,
ktorý má obrovský záujem, aby sa Lutherovi nič
 nestalo. Do Fuggerovho sídla prichádza ešte jeden
nečakaný hosť – mladík s pohnutou minulosťou
 Paolo de Mola. Nastáva čas, keď si cirkev aj Luther
musia vybrať medzi mocou a ľudom. V boji rozhodu-
je len jedno. Peniaze.
viaz., 312 s., 145x227
September,  14,90 €

Kristína 
Farkašová
Som mama
Úspešná sloven-
ská herečka,
moderátorka
a kreatívna
autorka vtip-
ných prúžkova-
ných tričiek

Kristína Farkašová je šťastnou mamou dvojičiek
Ely a Matildy. O svojich skúsenostiach a zážit-
koch s tehotenstvom a materstvom začala písať
vtipný blog a ten oslovil množstvo mamičiek.
Pre všetkých, ktorým je jej humor blízky a téma
sa im zdá viac než príťažlivá, vydáva knihu,
v ktorej sa hrdo hlási k tomu, čo jej robí naj -
väčšiu radosť: Som mama!
viaz., 200 s., 125x200
September,  14,90 €

Andrea 
Coddington
Divoké kone
Sága zbohat -
líckej rodiny
 Závodských
a potomkov
 Karpatských
 Nemcov Holz-
mannovcov.

Láska namysleného letca Adama  Závodského
a konskej kaskadérky Hany spustí odhaľovanie
utajeného zločinu z konca druhej svetovej vojny.
Spomienky Adamovho otca  Alberta na minulosť
sú bolestné a odzrkadľujú nespravodlivosť a moc
peňazí. Za všetkým zlom stojí nepredvídateľný
Osvald Závodský a nezastaví sa pred ničím. Dva
zdanlivo nespojiteľné svety spojí láska.
viaz., 232 s. + príloha, 125x200
September,  12,90 €

Poznáte
z televíznej
obrazovky

Ak milujeme, 
svet sa zmení
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Od autorky
betsellerov:

Predtým ako
som ťa poznala

Posledný list 
od milenca

Dievča, ktoré si
tu zanechal

Strieborný záliv

Jojo Moyesová – Jeden plus jeden
Predstavte si, že manžel od vás odišiel, vášho syna
tínedžera šikanujú a dcéra, matematický génius,
má možnosť nastúpiť na prestížnu školu, ale vy si
to nemôžete dovoliť. Taký je v skratke život Jess
Thomasovej. Jedného dňa však v taxíku nájde zvä-
zok bankoviek, patriaci arogantnému milionárovi

Edovi Nichollsovi, ktorému Jess upratuje dom. Mla-
dá matka je zásadová a dobre vie, čo je správne,
no rozhodne sa inak. V tej chvíli ešte netuší, ako jej
to zmení život.
viaz., 376 s., 145x227
September,  13,90 €

Jodi Picoultová
Čas odísť
Jenna už vyše
 desať rokov ne-
prestajne myslí na
svoju matku Alice,
ktorá záhadne
zmizla po tragickej
udalosti. Pátra po
nej na internete
a dookola listuje
v jej denníkoch.

Nemôže sa zbaviť pocitu, že v záznamoch sa ukrýva
kľúč k odhaleniu pravdy. Trinásťročné dievča zúfalo
hľadá pravdu, preto do pátrania zapojí dvoch pochyb-
ných spojencov: okultistku Serenitu Jonesovú, ktorá
sa preslávila hľadaním nezvestných ľudí, a Virgila Stan-
hopa, životom ubitého súkromného detektíva, ktorý
pôvodne vyšetroval Alicin prípad. Príbeh rýchlo speje
k nečakanému rozuzleniu.
viaz., 440 s., 145x227
August,  14,90 €

Liz Fentonová 
& Lisa Steinkeová
Zámena
Casey a Rachel
žijú veľmi odlišné
životy. Obľúbená
moderátorka
 Casey si užíva
 peniaze. Naopak,
 Rachelin život vy-
pĺňa rodina. Na
maturitnej stre-

távke sa dávne kamarátky pohádajú, a aby si nepo-
kazili celý večer, priťuknú si na zmierenie. Osudný prí-
pitok im zmení život. Na druhý deň sa zobudia v tele
tej druhej. Rachel sa musí vyrovnať s nástrahami
práce v mé diách a Casey si mimo žiary reflektorov
konečne prizná pravý dôvod, prečo žije sama. Až keď
sa vidíme očami iných, uvedomíme si, aká jednodu-
chá môže byť naša cesta za šťastím.
viaz., 304 s., 125x200
September,  11,90 €

Ann Learyová
Priateľky
z mokrej
štvrte
Hildy Goodová,
úspešná realitná
agentka, matka
a babička, sa cez

deň takmer nezastaví. Keď ju jej dcéry donútia absol-
vovať protialkoholické liečenie, Hildine večery začnú
byť veľmi osamelé. Jej život sa zmení, keď sa do mes-
tečka prisťahujú bohatí manželia McAllisterovci. Hildy
sa s Rebekou McAllisterovou spriatelí. Spoločne zahá-
ňajú smútky neškodnými klebietkami a potajomky aj
fľašou vína pri kozube. Lenže to, čo spočiatku vyzera-
lo ako nevinné tajomstvo, naberie nečakaný spád.
viaz., 320 s., 125x200
Júl,  11,90 €

Jessica 
Treadwayová
Menivé oko
Mladá Dawn si pri-
vedie do domu
priateľa Ruda,
 lenže ten sa ne-
pohodne s jej

 rodičmi a brutálne ich napadne. Otec na to doplatí
životom, matka Hanna utrpí ťažké zranenie. Rud sa
ocitne vo väzení, ale po troch rokoch súd vyhovie je-
ho odvolaniu a proces sa obnoví. Hanna chce urobiť
všetko pre to, aby vrah jej manžela ostal za mreža-
mi. Dawn je, naopak, odhodlaná priateľa brániť. Me -
dzi matkou a dcérou vzniká najprv skrytý, postupne
čoraz otvorenejší konflikt.
viaz., 360 s., 125x200
Júl,  13,90 €

Na malebnom polostrove sídli iba jedna základná škola
a tá musí prijať deti z rôznych spoločenských vrstiev.
Panovačné mamičky sa tak stretávajú s chudobnej-
šími ženami. Jednou zo sivých myšiek je aj slobodná
matka Jane. Jej syna obvinia z napadnutia spolužiačky.
Matka verí, že čin nespáchal, ale v kútiku duše ju zo-

žierajú pochybnosti. Má na to vážny dôvod. Pomocnú
ruku jej podajú dve nové priateľky. Bohatá kráska Ce-
leste a čerstvá štyridsiatnička Madeliade, s ktorou sa
neradno zahrávať. Každá rodina má svoje tajomstvá...
viaz., 440 s., 145x227
August,  14,90 €

Liane Moriartyová – Veľké malé klamstvá

Manželovo
tajomstvo
Vyšlo, 14,90 €

Prečo sme sa práve rozišli?
Vyšlo, 14,90 €

Zaľúbená
hypnotizérka
Vyšlo, 15,90 €
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Alessandra 
Torreová
Čierne
klamstvá
Miliardár Brant
vystriedal stov-
ky žien. Žiadnu
však nikdy nemi-
loval, až krásku
Layanu. Vášnivé
stretnutia plné
pikantného sexu
postupne pre-
rastú do lásky

a čoskoro Layanu prekvapí ponuka na sobáš. 
Hoci Branta ľúbi a v myšlienkach už neraz pláno-
vala ich spoločnú budúcnosť, odmietne to. Dô -
vodom je Lee, presný opak uhladeného boháča.
Lee nestojí o nežnosti, je drsný, bezohľadný
a v posteli dokáže divy. Layana miluje dvoch mu-
žov, spáva s dvoma mužmi, no ani zďaleka v ňom
nejde o neveru.
viaz., 336 s., 125x200
Júl,  12,90 €

Hope Tarrová
Operácia
Popoluška
Redaktorka žen-
ského časopisu
Macie vždy do -
siahne svoje.
Tentoraz si brúsi
zuby na príťažli-
vého, ale konzer-
vatívne zmýšľa -
júceho Rossa
Mannona. Keď
Mannon skritizu-

je v rozhlasovom vysielaní jeden z Maciných od -
vážnych článkov, tá neváha a kuje pomstu. Ross
hľadá gazdinú a zároveň vzor pre svoju dospieva -
júcu dcéru. Macie presne vie, čo potrebuje. A tak
sa v Rossovom živote objaví dokonalá žena a on si
konečne vydýchne. Nepočíta však s tým, že ho
nádherná zamestnankyňa v červených vintážo-
vých lodičkách tak zaujme.
viaz., 264 s., 125x200
September,  10,90 €

Christina Lauren
Hriešna
záležitosť
Deň sa nemohol
začať horšie! Po
noci strávenej
s najpríšernejším
milencom na sve-
te narazí Harlow
na svojho bývalé-

ho manžela Finna. A hoci bol v posteli neprekonateľný,
napokon sa z krásavca vykľul sviniar. Príťažlivý Kana-
ďan opäť pricestoval do Harlowinho rodného mesta
za obchodom a od toho okamihu sa ich cesty neustá-
le pretínajú – a v najnevhodnejší čas. Obaja hľadajú
v ťažkých chvíľach rozptýlenie, a keďže si kedysi v istej
oblasti výborne rozumeli, začnú tráviť voľné večery
spolu. Pohybujú sa však po tenkom ľade.
viaz., 280 s., 125x200
September,  11,90 €

Laurelin Paigeová
Závislá od teba
Krásna Alayna vie,
čo znamená pre-
nasledovanie
a zákazy približo-
vania, ale to už aj
s pomocou tera-
peutky azda pre-
konala. V ruke má

novučičký vysokoškolský titul a premyslenú celú
budúcnosť – získa lepšiu pozíciu v nočnom klube,
kde pracuje, a vyhne sa každému mužovi, ktorý by
mohol spustiť jej obsedantnú poruchu. Dokonalý
plán! Alayna však vôbec nerátala s Hudsonom Pier-
ceom, novým majiteľom klubu. Je inteligentný,
 bohatý a neuveriteľný fešák. Jeho magnetizmu sa
nedá ubrániť...
viaz., 304 s., 125x200
August,  11,90 €

Emily, hlboko zranená na duši a nešťastná sama
zo seba, je tentoraz ochotná riskovať všetko,
len aby mohla byť s mužom, ktorý od ich osu-
dového stretnutia ovládol všetky jej myšlienky
a sny. Ich vzťah sa stále komplikuje a zostáva jej
už len dúfať, že Gavin Blake ju stále miluje a od-
pustí jej. Aj keby to znamenalo podľahnúť spa-
ľujúcej vášni.
viaz, 400 s., 125x200
Júl,  13,90 €

Gail McHughová
Pulz

Stretnutie
Vyšlo, 12,90 €

Keď tragicky zomrel Kyle Calloway, časť Nellinho srd-
ca akoby odišla s ním. Zle bol na tom aj Kylov starší
brat Colton. A práve tieto dve nešťastné duše si
našli k sebe cestu. Ani Nellina priateľka Becca nemá
jednoduchý život. Jej prísny otec nesúhlasil, aby za-
čala chodiť s Jasonom, talentovaným futbalistom,
synom vojnového veterána. Mladí ľudia sa snažia
nájsť svoje miesto v zložitom svete.
viaz., 376 s., 125x200
August,  13,90 €

Jasinda Wilderová
Strácame sa
v sebe

Strácam sa
v tebe
Vyšlo, 12,90 €

Abbi Glinesová
Zájsť priďaleko
On je bohatý syn rockera. Ona
nedávno prišla o mamu aj stre-
chu nad hlavou. Rush je skazený
a úžasný zároveň. K Blaire sa vô-
bec nehodí, napriek tomu sa jej
dostáva po kožu. Ani ona nene-
cháva Rusha chladným. Hrozí im,
že zájdu priďaleko...
viaz., 248 s., 125x200
August,  9,90 €

Nicholas Sparks
Voľba
Ako ďaleko by mal človek zájsť
v mene lásky? Niekedy to zname-
ná, že by mal klamať. Travis si uží-
va vymoženosti bezstarostného
nezáväzného života. To však trvá
iba do chvíle, keď sa do susedného
domu nasťahuje Gabby. Osud má
pre nich pripravenú ťažkú voľbu.
viaz., 320 s., 125x200
August,  11,90 €

Danielle Steel
Skvelý život
Blaise od mladosti tvrdo pracovala
na tom, aby sa z nej stala mediálna
hviezda. Osamelá matka si stráži
pozíciu na výslní, keď však zhasnú
kamery, len ona vie, aký nevypo-
vedaný príbeh celé roky ukrýva.
Radikálne názory mladého muža
jej nastavia pravdivé zrkadlo.
viaz., 296 s., 125x200
Júl,  11,90 €
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M. J. Arlidge
Jeden musí
z kola von
S čím by ste sa
rozlúčili? So ži-
votom, alebo so
svedomím? Keď

sa z lesa vynorí napoly mŕtve dievča, jeho príbe-
hu nikto neverí. Lenže každučké slovo, čo povie,
je čistá pravda. O niekoľko dní sa objaví ďalšia
obeť. Vzorec je na svete. Niekto unáša dvojice,
uväzní ich a postaví pred strašnú voľbu: zabi,
alebo sa nechaj zabiť. Hlad, smäd, strach a zúfal-
stvo sa dajú ukončiť jediným spôsobom. Obete
sa menia na vrahov...
viaz., 344 s., 125x200
Júl,  13,90 €

John Grisham
Tajomstvo
Gray
Mountain
V roku 2008
americké mega-
firmy hromadne
prepúšťajú, aby
sa udržali aj po-
čas finančnej krí-
zy. Mladá práv-

nička Samantha však s výpoveďou dostane aj
netradičnú ponuku – ak príjme prácu v neziskovej
organizácii, po roku sa môže vrátiť. A tak sa ne-
dobrovoľne ocitá vo svete ovládanom veľkými
banskými spoločnosťami. Nelegálne skládky uhoľ-
ného kalu, ekologické katastrofy, úmrtia, to je len
zlomok hrôzy, ktorú majú tieto spoločnosti na
svedomí. O život prichádzajú nevinní...
viaz., 384 s., 125x205
August,  13,90 €

Samuel Bjørk
Cestujem
sama
Brilantný nórsky
triler, ktorý vy-
volal hotovú
 senzáciu. Počas
prechádzky v le-
se sa mužovi
 naskytne otras-
ný pohľad. Na
strome visí obe-
sené dievčatko,
odeté ako bábi-

ka. Na chrbte má školskú aktovku a okolo krku
 pri viazanú tabuľku s nápisom Cestujem sama.
Prípadu sa ujme policajný vyšetrovateľ Holger
Munch a veľmi rýchlo pochopí, že bude potre -
bovať pomoc bývalej kolegyne Mie Krügerovej.
Lenže Mia má vážne psychické problémy. Ani
 jeden z nich netuší, že tento prípad sa rýchlo
zmení na najhoršiu nočnú moru.
viaz., 464 s., 145x227
September,  15,90 €

David Lagercrantz
Millennium
Dievča, 
ktoré uviazlo
v pavúčej
sieti
Časopis Millen -
nium má nových
vlastníkov. Zlé

jazyky tvrdia, že éra Mikaela Blomkvista sa skon-
čila. Lisbeth Salanderová sa zdanlivo bezdôvodne
zapojí do hackerského útoku. Keď profesor
Frans Balder zavolá uprostred noci Blomkvistovi,
aby ho informoval, že disponuje šokujúcimi
 informáciami o amerických tajných službách,
Blomkvist tuší, o koho ide. Nadišiel čas, aby sa
ich životné cesty opäť stretli.
viaz., 432 s., 147x234
August,  15,90 €

Lars Kepler
Stalker
Zatvorte dvere,
zatiahnite záve-
sy... sleduje vás
stalker! Björn
Kern našiel doma
zavraždenú man-

želku a utrpel takú ťažkú psychickú traumu, že vy-
upratoval celý dom a mŕtvu uložil do postele. Možno
videl nejaký dôležitý detail, ale bol v akútnom šoku
a policajti ho nemohli vypočuť.  Vyšetrovatelia povo-
lali na pomoc psychoterapeuta a ten uviedol Björna
do hypnotického stavu. Lenže to, čo mu muž v hlbo-
kom tranze porozprával, spôsobilo, že psychiater sa
rozhodol polícii klamať.
viaz., 560 s., 145x227
Júl,  15,90 €

Joy Fieldingová
Niekto sa díva
Bailey má všetko.
Alebo aspoň mala
– prácu súkrom-
nej detektívky
v špičkovej firme,
luxusný byt, prí -
ťažlivého priateľa,
obrovské dedič-
stvo. Zdanlivo idy-

lický život. Lenže to bolo ešte predtým, než ju suro-
vo prepadli. A keďže polícii sa nepodarilo násilníka
chytiť, Bailey sa nevie zbaviť stavov úzkosti. Trpí noč-
nými morami a začne pozorovať svojich susedov cez
ďalekohľad, najmä jedného nájomníka v budove
oproti, tým je priam posadnutá. Bojí sa o svoje du-
ševné zdravie. Čo ak je to všetko len v jej hlave?
 Alebo sa niekto naozaj díva?
viaz., 408 s., 125x200
Júl,  13,90 €

Jo Nesbø

Krv na snehu
Sedemdesiate ro-
ky v Osle. Olav Jo-
hansen nedokáže
jazdiť autom po-
maly, keď sa roz-
čúli, stráca hlavu
a vôbec mu nejde
matematika. Je
dyslektik, prečítal
pár kníh, ale nevie
toho veľa. Neovlá-
da nič, čo by

mohlo byť pre ostatných užitočné. Na čo sa teda
hodí? Je perfektný zabijak. Väčšinou likviduje ľudí,
ktorí si to zaslúžia, a nie je to pre neho žiadna veda.
Keď zabíjate ľudí, ťažko sa s niekým zblížite. Zrazu
však Olav stretol ženu svojich snov. No má problém:
je to šéfova manželka a Olavovou úlohou je popra-
viť ju. Krv na snehu je samostatný triler od obľúbe-
ného nórskeho spisovateľa.
viaz., 168 s., 125x200
Júl,  10,90 €

Cilla a Rolf 
Börjlindovci
Temný úsvit
Olivia Rönningová
sa rozhodla vrátiť
k policajnej práci.

Keď mestečkom Arilde otrasie hrozná vražda troj-
ročného dievčatka, Olivia sa zapojí do vyšetrovania.
O niekoľko dní príde o život ďalšie dieťa, sedemroč-
ný Adam, a to podobným brutálnym spôsobom.
 Pátranie sa dostáva do zákulisia politiky, zachytáva
fenomén strachu z prisťahovalcov a nenávisť šíriacu
sa internetom. Spočiatku nejasné stopy však vedú
aj do minulosti.
viaz., 392 s., 145x227
September,  13,90 €
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Ian Caldwell
Piate
evanjelium
Stratené evanje-
lium, kontro-
verzná relikvia
a posledné žela-
nie zomierajúce-
ho pápeža. To sú
tri dôvody, pre
ktoré sa dvaja
bratia – vati -
kánski kňazi –
podujmú roz-
lúsknuť najväč-
šiu záhadu  

v dejinách kresťanstva. Je rok 2004 a vo Vatikán-
skych múzeách sa pripravuje záhadná výstava.
Týždeň pred vernisážou zavraždia jej kurátora.
Zanechal pravdivé svedectvo štyroch evanjelií 
– a menej známeho evanjelia s názvom Diates -
saron  – týkajúce sa najškandalóznejšej svätej
 relikvie. Je budúcnosť dvoch najväčších kresťan-
ských cirkví v ohrození?
viaz., 488 s., 145x227
September,  16,90 €

Garth Stein
Záblesk svetla
Štrnásť ročný
Trevor zozna-
muje s domom
Riddellovcov,
 legendárnym
 sídlom postave-
ným z gigantic-
kých kmeňov.
Predkovia ho vy-
budovali na vy-
klčovanom po-
zemku a za obeť
padli hektáre
nádherného

 lesa. Trevorov otec zbankrotoval, a tak privie dol
chlapca do starobylého rodného sídla, kde žije je-
ho sestra Serena a ich otec Samuel trpiaci alzhei-
merom. Svojrázneho dedka chcú presvedčiť, aby
dom predal. Trevor pri skúmaní tajných schodísk
objaví ducha riddellovského domu, ktorý má cel-
kom iný zámer: prírode treba vrátiť to, o čo ju
obrali. Nikto okrem dedka mu však neverí...
viaz., 424 s., 125x200
Júl,  14,90 €

Ernest Hemingway
Smrť popoludní
Fascinujúca kniha
sa zrodila z He-
mingwayovho váš-
nivého zaujatia
pre býčie zápasy.
Tie sa snaží zasvä-
tene a zároveň
pútavo priblížiť zo
všetkých stránok,

do najmenších podrobností vrátane ich zákulisia a sa-
motného boja s býkmi, vykresľovaného ako drama-
tický rituál, pri ktorom sa jeho aktéri na každom kro-
ku vystavujú nebezpečenstvu smrti.
viaz., 336 s., 125x200
Júl,  14,90 €

William Shakespeare
Veselé panie
z Windsoru
Jediná Shake -
spearova komé-
dia, ktorá sa od-
ohráva v Anglicku.
Navyše vo vtedy
súčasnom a meš-
tianskom prostre-
dí, v ktorom sa
dobre orientovalo

jeho publikum. Možno aj preto je to jeho najpopu-
lárnejšia komédia – všetko, čo sa v nej stane, sa mô-
že zopakovať aj u nás a dnes. Slovenský preklad je
dielom básnika Ľubomíra Feldeka.
brož., 176 s., 125x200
September,  7,90 €

Veselé panie 
z Windsoru

William Shakespeare

Karl Vocelka
Habsburgovci
v dejinách
„Vojny nech vedú iní, ty,
šťastné Rakúsko, sa so-
báš, Venuša ti dá kráľov-
stvá, ktoré iným darúva
Mars.“ 99 odpovedí na
najdôležitejšie otázky
 týkajúce sa slávneho
 panovníckeho rodu.
viaz., 232 s., 125x200
Júl,  10,90 €

Zem
Základný kameň rodinnej knižnice
Počasie, lesy, ľadovce, púšte, pohoria,
rieky, oceány, sopky. Moderný dizajn,
nápadité spracovanie, stovky fotogra-
fií, jednoduché vyhľadávanie. Encyklo-
pédia, ktorá ponúka nevšedný pohľad
na rozličné aspekty našej ustavične sa
meniacej planéty, vás ohromí.
viaz., 520 s., 252x301
September,  34,90 €

Vesmír
Základný kameň rodinnej knižnice
„Pozorujte hviezdy a učte sa od nich,“
povedal už Albert Einstein. A aj vy ste
sa práve vydali na nezabudnuteľnú
púť! Nádherná publikácia vám pood-
halí tajomstvá a neuchopiteľnú krásu
vesmíru. Kniha  obsahuje kvalitné a ná -
padité hviezdne mapky.
viaz., 512 s., 252x301
August,  34,90 €

Carson Tatová
Zjednodušte si
prácu
Stále ste pod ča-
sovým tlakom.
Zdá sa vám, že
ste neurobili dosť
práce. Čudujete

sa, prečo čas tak letí. Vyskúšali ste najrozličnejšie
spôsoby manažovania času, a výsledkom je, že vám
prácu iba skomplikovali. Zdá sa vám to povedomé?
Ak občas máte pocit, že viac času venujete svojej
výkonnosti ako skutočnej práci, zmeňte to! Reno-
movaná odborníčka vám poradí, ako si vytvoriť štýl
výkonnosti, ktorý vám padne ako ulia ty. Už nikdy sa
nebudete trápiť, že vám práca prerastá cez hlavu.
viaz., 312 s., 125x200
September,  13,90 €

K. Friedrichs, 
H. Oellerichová,
M. Wesselsová
Rakovina
prsníka
Diagnóza rako-
viny prsníka
vykoľají každú

ženu a vyvolá v nej pocity zúfalstva. Podľa štatistík
na túto chorobu ochorie asi každá deviata žena.
 Táto publikácia je ideálny sprievodca pre pacientky,
ktoré chcú k liečbe a uzdravovaniu pristupovať
 aktívne. Zoznámi vás s klasickými diagnostickými
a liečebnými postupmi, nezamlčí ani vedľajšie účinky.
Okrem toho tu nájdete aj podrobné informácie 
o alternatívnych možnostiach liečby.
viaz., 224 s., 125x200
September,  10,90 €
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Ben McFarland, Tom Sandham – Myslím, teda pijem
Inteligentne o alkohole. Zábavná a poučná príručka
pre serióznych aj menej serióznych milovníkov alko-
holu. Vtipný pohľad na dejiny alkoholických nápojov.
Fascinujúce fakty, šteklivé anekdoty a zaujímaví ľudia.
Od piva, cideru, vína a whisky k rumu, vodke, ginu
a tequile. Recepty na skvelé kokteily a odporúčania
pre váš domáci bar.
viaz., 224 s., 189x228
September,  24,90 €

Štefan Demeter – Liečenie včelími produktmi
Chcete byť celý rok v kondícii? Čakajú vás náročné
pracovné úlohy alebo veľká fyzická námaha? Prichá -
dzate do seniorského veku?  Má vaše dieťa zažívacie
problémy, nespáva, je nervózne a nevie sa sústrediť?
Pomôže vám apiterapia – liečba včelími produktmi.
V minulosti sa väčšinou praktizovala ako ľudové lieče-
nie, dnes sa čoraz viac využíva popri modernej liečbe.
brož., 176 s., 167x220
August,  15,90 €

Nicole Justová – La Veganista
100 skvelých receptov od raňajok po večeru. Jed-
lá, ktoré la Veganista v knihe prezentuje, sú jed-
noduché, pestré a chutné. Riadi sa pritom heslom
Vegánstvo áno, odriekanie nie! Viete si predstaviť
guláš či vanilkové rožky bez použitia živočíšnych
produktov? La Veganista vám ukáže, že sa to dá.
viaz., 192 s., 182x242
Júl,  17,90 €

Jennifer L. Scottová – Doma s madam Chic
Povýšte každodenné maličkosti na umenie žiť. Jen-
nifer ako študentka na výmennom pobyte v Paríži
bývala u rodiny, ktorá ju inšpirovala a ovplyvnila jej
životný štýl. Kniha prináša návod, ako viesť doma
šťastný, moderný a zmysluplný život bez ohľadu na
náročnosť vášho denného programu či rozpočet.
viaz., 288 s., 140x178
Júl,  12,90 €

Patricia Pappsová
Vyliečte sa
s anjelmi
Meditácie, mod-
litby a poraden-
stvo. Získajte od
anjelov pomoc

na duchovnej ceste k lepšiemu zdraviu a radosti.
Zistite, ktorú nebeskú bytosť môžete osloviť pri
riešení problémov vrátane depresie, úzkostných
stavov, pri nedostatku sebadôvery a finančných
ťažkostiach. Vďaka anjelským meditáciám získa
váš život nový rozmer. Anjeli odstraňujú psychic-
ké bloky, bojujú so zlom, liečia choroby a vždy
stoja pri nás.
brož., 224 s., 125x200
Júl,  8,90 €

Theresa 
Cheungová
Rozhovory
s nebom
Svetoznáma
autorka bestsel-
lerov prináša

zbierku skutočných príbehov ľudí, ktorí sa kon-
taktovali s blízkymi zosnulými a získali tak pomoc,
aká sa im dovtedy nedostávala. Duchovný svet je
skutočný, a preto sa môžeme spojiť s milovanými
na druhom brehu, aby nás ochraňovali, radili nám
a poskytovali potrebnú útechu. Každý môže viesť
rozhovor s nebom, objavte cenný návod, ako sa
to naučiť.
viaz., 264 s., 125x200
August,  10,90 €

Douglas De Long
Úvod 
do minulých
životov
Praktická príručka
o reinkarnácii

a technikách na zlepšenie súčasného života. Preskú -
majte svoje predošlé životy a nazrite do minulosti,
aby ste pochopili, že ľudská duša je večná. Ak odhalí-
te ťažkosti, ktoré vás trápili v minulom živote, máte
nádej ovplyvniť prítomnosť a vytvoriť oveľa krajšiu
budúcnosť. Nahliadnite do svojich minulých  životov,
vďaka čomu sa môžete duchovne rozvíjať a objaviť,
že ste nesmrteľní.
brož., 208 s., 125x200
September, 10,90 €

Marcela Laiferová
Kľúč k láske
Kombinácie znamení vo vzťahu
aj v erotike.
viaz., 96 s., 120x170
September,  6,90 €

Kľúč k zdraviu
Čo možno urobiť pre svoje
zdravie? Štyri elementy, štyri
typy ľudí.
viaz., 96 s., 120x170
September,  6,90 €

Kľúč k šťastiu
Šťastie je vo vašom vnútri,
 objavte ho.
viaz., 128 s., 120x170
September,  7,90 €
Druhé vydanie
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Gabriel Filcík, Michal Černík
Maľovaný svet pre
všetky zvedavé deti
Kniha pre deti, ktoré sú
zvedavé a stále sa na nie -
čo vypytujú. Ktoré sa te-
šia, keď sa niečo nové do-
zvedia a rady si prezerajú
obrázky a nachádzajú na
nich všeličo zaujímavé.
Pre čitateľov od 4 rokov.
viaz., 128 s., 210x292
Júl,  9,90 €

Élisabeth Marrou
Povedz mi, kde to je
Perfektná kniha pre bys-
tré deti. Kde je Louvre?
Kde žije okapia? Kde sa ľu-
dia prepravujú v gondole?
Prírodné zvláštnosti, pa-
miatky, zvieratá a rastliny,
vtipné ilustrácie a množ-
stvo samolepiek k tomu!
Pre deti od 3 rokov.
špirála, 110 s., 150x204
September,  14,90 €

Michal Černík
Kikirikí! Kohútik
a jeho kamaráti
Rozprávky o kohútikovi
a sliepočke. Tentoraz sa
zoznámime s ich kama-
rátmi z dvora – psíčkom,
mačkou, bravčekom
a husou. S hrdinami sa
 diváci môžu stretnúť aj
na obrazovkách TV RIK.
viaz., 80 s., 170x240
August,  7,90 €

Michal Černík
Rozprávkové sníčky
skryté do básničky
Veršované rozprávky 
pre najmenšie deti sa
 inšpirujú príbehmi dôver-
ne známymi celým gene-
ráciám malých čitateľov:
O vlkovi a kozliatkach,
Medovníkový domček
a mnohé iné.
viaz., 112 s., 210x300
August,  10,90 €

Cora Carmacková
Zbohom, klamstvá
Max je v poriadnej kaši.
Rodičia čakajú, že im pred-
staví svojho milého, zod-
povedného priateľa. Pri
vedľajšom stole v kaviarni
zbadá Cada, ktorý študuje
herectvo, a prepadne ho
so šialenou prosbou, aby
sa tváril ako jej priateľ...
brož., 312 s., 125x200
September,  10,90 €

P. C. Castová, K. Castová
Vykúpená – Škola noci 12
Dvanásta, záverečná
časť série Škola noci.
 Zoey sa ocitla v ťažkej
 situácii. Len láska tých
najbližších ju môže za-
chrániť pred temnotou
v duši, lenže z tieňov sa
vynorilo zlo také mocné
ako ešte nikdy.
viaz., 312 s., 125x200
August,  11,90 €

Michal Černík,
Zdeněk Miler
Krtko
ide do školy
Druhé vydanie

leporelo, 12 s., 238x160
August,  3,90 €

Nataša Ďurinová, Zdeněk Miler
Krtko a malí pomocníci
leporelo, 12 s., 178x178
August,  3,90 €

viaz., 304 s., 216x276
August,  19,90 €

brož., 352 s., 145x227
August,  12,90 €

James Dashner
Labyrint: Útek
Prvá časť úspešnej sfilmova-
nej fantasy trilógie  Labyrint.
Keď sa Thomas preberie vo
výťahu, jediné, na čo si spo-
mína, je jeho krstné meno.
Pamäť má prázdnu, ale nie
je v tom sám...

Druhé pokračovanie
v kinách už v septembri!

Veda
detská
encyklopédia
Inšpiratívna encyklo-
pédia vysvetľuje zá-
kladné otázky prírod-
ných vied. Objavte
svet vedeckých do -
brodružstiev! Pre čita-
teľov od 10 rokov.

John Green
Papierové mestá
Jeden z najžiadanejších
bestsellerov pre mladých
teraz s novou, filmovou
obálkou. Jedna noc zme-
ní všetko... a jedno diev-
ča zmení jeho! Ich blázni-
vé dobrodružstvá sa
preženú vaším životom
ako letná búrka.
brož., 296 s., 145x227
Júl,  9,90 €

Gayle Formanová
Kam zmizla
Pokračovanie sfilmované-
ho bestsellera Zostaň so
mnou. Od tragickej nehody
prešli tri roky. Mia náhle
zmizla z Adamovho života
a obaja žijú na opačných
koncoch krajiny. Dá sa však
vrátiť stratený čas a od-
pustiť nesplnené sľuby?
brož., 232 s., 125x200
Júl,  9,90 €

brož., 344 s., 145x227
September,  13,90 €

Labyrint: Zhorenisko
Na Zhorenisku neexistujú
žiadne pravidlá. Flekári sa
musia spoľahnúť iba na se-
ba, nijaká pomoc nepríde
a trestom za zlyhanie je
smrť. Táto skúška otestuje
silu priateľstva aj súdržnos-
ti. Flekári musia čeliť aj no-
vému nepriateľovi...

viaz., 208 s., 252x301
August,  19,90 €

Dinosaury v kocke
Vyše 60 predhistoric-
kých zvierat, ako ich
nepoznáte. Fascinujú -
ce 3-D rekonštrukcie,
vďaka ktorým uvidíte
predhistorický svet
ako nikdy predtým.

Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s mi-
lým, spoľahlivým chlapcom. V živote má jasný cieľ,
ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo.
Lenže hneď v prvý deň na vysokoškolskom inter-
náte narazí na Hardina, chalana so strapatými hne-
dými vlasmi, sebavedomým britským prízvukom
a s pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály,
Mala by ho nenávidieť, avšak stačí jediný bozk...

brož., 584 s., 145x227
August,  16,90 €

Anna Toddová
After – Bozk

Zdeněk Miler, Josef Brukner
Ako krtko cestoval
leporelo, 12 s., 238x160
August,  3,90 €

Ďalšie skvelé dobrodružstvá obľúbeného detské-
ho kamaráta Krtka.
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čitateľov na
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Nové vydanie – PAPERBACK

Edičný program vydavateľstva Ikar júl – september 2015
Knihy distribuuje vydavateľstvo Ikar. Ceny pripravovaných kníh sú plánované, v priebehu výroby sa môžu 
zmeniť. Informácie o všetkých knihách nájdete na www.bux.sk. Veľkoobchodní odberatelia si môžu  knihy

objednať prostredníctvom  obchodného zástupcu Ikaru alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.

Harry Potter
Box
Júl, 59,90 €

Harry Potter 1
brož., 320 s., 125x200
Vyšlo, 9,90 €

Harry Potter 2
brož., 360 s., 125x200
Vyšlo, 9,90 €

Harry Potter 3
brož., 440 s., 125x200
Vyšlo, 9,90 €

Harry Potter 5
brož., 832 s., 125x200
Vyšlo, 11,90 €

Harry Potter 6
brož., 544 s., 125x200
Vyšlo, 10,90 €

Harry Potter 4
brož., 712 s., 125x200
Vyšlo, 11,90 €

Harry Potter 7
brož., 624 s., 125x200
Vyšlo, 11,90 €

Harry Potter je sirota, žije u príšerných príbuzných a až
do svojich jedenástych narodenín si myslí, že je obyčajný
chalan... Lenže potom dostane záhadné listy,  navštívi ho
sympatický obor a oznámi mu, že ho prijali na Rokfort-
skú strednú čarodejnícku školu. Dôvod, prečo sa to
všetko stane, je jasný: Harry Potter je  čarodejník! Kom-
pletné vydanie vychádza teraz ako  paperback, navyše
v magickom puzdre!


