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Jozef Banáš
Velestúr
Román o hľadaní rozkoše
Hrdina príbehu Muž žije na -
plno a stále si čosi dokazuje.
Divokými jazdami autom,
extrémnym thajským bo-
xom, pouličnými bitkami či
provokatívnym vystupova-
ním. V rozhovoroch so zá-

hadným Liečiteľom objavuje kúsky svojho ja, hľadá
správnu cestu, no zakaždým sa potkne a padne ešte
hlbšie. Vždy sa však zdvihne a symbolicky stúpa na báj-
ny vrch Velestúr v Kremnických vrchoch. Tak ako tam
kedysi pred stopäťdesiatimi rokmi hľadal kremnický ar-
chivár Križko tajomný runový nápis vykresaný do skaly.
Nápis, v ktorom je ukrytá pravda, a ak ju človek odhalí,
bude odmenený.
Veľkou oporou Mužovi je jeho Žena, hoci nie vždy je
k nej láskavý a férový. Napokon však zisťuje, že zmyslom
života je žiť pre iných.
viaz., 264 s., 147x205
Január,  12,90 €

Marika Studeničová
Aj blondínky 
to vedia!
6 × 9 pohladení 
pre (nielen) 
ženskú dušu
Vtipné, milé, lás -
kavé postrehy.
Pavol Hammel sa

o knižke vyjadril, že keby ju čítala Jassica Sarah Par-
kerová, určite by uvažovala nad pokračovaním se -
riálu Sex v meste. Skúste si ju prečítať a ak budete
mať chuť a náladu zapamätať si z nej dve-tri prího-
dy, tak vedzte, že nimi zaujmete každú spoločnosť
a vyčaríte im úsmev na perách. Skvelé, pohodové
 čítanie, pri ktorom sa dá nielen schuti zasmiať, 
ale aj poučiť.
brož., 112 s., 105x170
Február,  7,90 €

Andrea 
Novosedlíková
Až čas ukáže
Hanka pracuje
ako účtovníčka.
S manželom Deni-
som a dcérkou
ešte donedávna
viedli bežný život,

ktorý narúšali len nezhody so svokrou. Po rokoch sa
však Denisovo správanie mení. Od istého času je po-
sadnutý myšlienkou žiť v Južnej Afrike. Vzdá sa dob-
re plateného miesta a chce sa presťahovať za vidi-
nou raja. Hanka však váha, bojí sa vytrhnúť dcéru zo
známeho prostredia. Stačí zopár nestrážených se-
kúnd, drobná séria zhôd a náhod a do ich života
kruto zasiahne nehoda.
brož., 312 s., 125x200
Marec,  9,90 €
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Gustáv Murín
5 x P
Prvá pomoc pri
partnerských 
problémoch
Aj vy sa čuduje-
te, ako ste si
 ešte včera
hrkútali samé
nežné slovíčka,
a dnes si neviete

prísť na mená? Partneri sa najčastejšie rozhádajú
pre financie, deti, jedlo, príbuz ných, zlozvyky toho
druhého a rozhodovanie, čo s voľným časom. Sex je
len výnimočne predmetom hádky, lebo sex sa vyhá-
dať nedá. Zato sex s inými, teda nevera, je smrteľná
kolízia. No práve z nevery je cesta, hoci neľahká,
k novej rovnováhe vo vzťahu.

viaz., 176 s., 110x190
Január,  9,90 €

Eva Dedinská
Dve tváre
dvoch mužov
Keď sa Diana
 preberie v miest-
nosti, ktorú ne-
spoznáva, a so
spútanými ruka-
mi, myslí si, že je
to iba sen. Kde
je? Čo sa stalo?

Uniesli ju? A prečo? Diana je obyčajná žena z malé-
ho mesta a žije všedným životom. Práca. Deti. Do-
mácnosť. Netuší, prečo sa to stalo. Únoscom môže
byť Braňo, jej bývalý, ktorého nedávno pustili z vä-
zenia. Na um jej prišiel aj Róbert, jej nová známosť.
Keď sa napokon jej únosca odhalí, všetko začne do
seba zapadať. V mysli sa jej vynoria okamihy, ktoré
ju mali varovať.
brož., 304 s., 105x170
Január,  8,90 €

Gustáv Murín
Návod na
manželstvo
Nevážne rady,
príklady i úvahy
pre všetkých,
čo to myslia
s manželstvom
vážne. Táto
knižka má všet-

kých päť P – príjemné, poučné, pekné, pikantné
a pohodové čítanie. Viete, že: Manželstvo nie je
o sexe. Najviac sa hádame na Vianoce. Láska je
droga, na ktorú treba dvoch. Domáci maznáčik
môže zruinovať váš intímny život. Základnou
 formou komunikácie medzi manželmi je hádka
a mlčanie. A mnoho iného z kuchyne, detskej
 izby a spálne...
viaz., 192 s., 110x190
Január,  9,90 €

Slávka Koleničová
Výhybky
osudu
Iskrivý príbeh
Lucie, dvadsať-
päťročnej det-
skej zdravotnej
sestry, a jej šty-
roch priateliek,
s ktorými sa
stretáva na

 babincoch. O čom sa rozprávajú? Čo ich trápi?
Už nie sú dievčatá a ešte nie zrelé ženy. Žúrky,
stanovačky, no a, samozrejme, chlapi. Lucia má
smolu, lebo ten jej je k nej hrubý. Z bludného
kruhu sa dostáva spôsobom, aký by nečakala.
Hoci vymenila chlapa, komplikácie ostali. Sklama-
ná prichádza s radikálnym riešením. Odpočítava-
nie sa začína...
viaz., 520 s., 125x200
Marec,  13,90 €
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Niektoré činy sa neodpúšťajú. Predovšetkým v lás -
ke. Hannah videla Marca naposledy pred piatimi rok -
mi. Bol jediný muž, ktorého milovala, a jediný, s kto-
rým strávila noc. Potom Marco bez slova zmizol
a opustil Škótsko aj Hannah. Tá musela znášať ná-
sledky ich zblíženia sama, neschopná nadviazať no-

vý vzťah. Náhoda dvojicu opäť spojí a Marco je od-
hodlaný urobiť všetko pre to, aby starú lásku znova
získal. Trpké spomienky však môžu dvojicu rozdeliť
skôr, ako vôbec využijú šancu na nový začiatok.
viaz., 320 s., 145x227
Január,  12,90 €

Samantha Youngová – India Place

Dublin
Street
Vyšlo,  10,90 €

London Road
Vyšlo,  13,90 €

Jamaica Lane
Vyšlo,  11,90 €

Jude Deverauxová
Na večné časy
Na svadbe svojho bratranca Gray-
don nespúšťa oči z družičky Toby.
Tá má pozoruhodnú schopnosť
odlíšiť Graydona od jeho identic-
kého dvojčaťa Roryho. Podľa ro-
dinnej legendy je to dôkaz, že To-
by je pre Graydona tou pravou
láskou. Má ich vzťah budúcnosť?
viaz., 384 s., 125x200
Február,  13,90 €

Johanna Lindseyová
Búrlivé vyznanie
James Malory sa chystá na plavbu
do Ameriky, aby tam uviedol do
spoločnosti svoju dcéru. Na otvore-
nom mori sa medzi príťažlivým kri-
minálnikom a mladučkou zlatovlás -
kou rozpútajú vášne, no Nathana
trápi podozrenie, či sa táto aristo-
kratická kráska s ním len nezahráva.
viaz., 320 s., 125x200
Január,  10,90 €

Jojo Moyesová
Dievča, ktoré si tu zanechal
Nový román úspešnej spisova-
teľky je očarujúcim príbehom
dvoch žien, ktoré delí takmer
storočie, ale spája odhodlanie
bojovať za to, čo majú na svete
najradšej. Obe podstúpia ná-
ročnú skúšku, aby sa utvrdili
v tom, že veria v správnu vec.
viaz., 352 s., 145x227
Január,  13,90 €
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Danielle Steel
Presilovka
Fiona Carsonová
je rešpektovaná
riaditeľka korpo-
rácie. Ako rozve-
dená matka trávi
všetok voľný čas
s deťmi, na vzťah
sotva pomyslí. Aj
Marshall Weston
je vplyvný muž.
Po boku má prí-
kladnú manželku,
ktorá ochotne
obetovala práv-

nickú kariéru, aby vychovávala ich tri deti. Chariz-
matický päťdesiatnik však zďaleka nie je taký
 bezúhonný, ako sa na prvý pohľad zdá. Neustále
 koketuje so škandálmi, ktoré by mu mohli zničiť
 kariéru aj rodinu, no jemu sa život na hrane páči.
Obaja, Fiona aj Marshall, boli ochotní obetovať veľa,
aby sa dostali na vrchol. Čoho sa vzdajú teraz, len
aby si moc udržali?
viaz., 352 s., 125x200
Február,  12,90 €

Jasinda Wilderová
Alfa
Je bohatý, mocný
a vlastní ma... Ale
netuším, kto to
je. Keď sa to stalo
prvý raz, pripada-
lo mi to ako zá-
zrak. Účty sa mi
kopili. Za mamu
v sanatóriu, škol-
né, nájomné,
elektrina. Všetko
ležalo na mojich
pleciach. A okrem
toho som práve

prišla o prácu. A potom odrazu, keď som stratila už
aj poslednú nádej, našla som v schránke obálku. Bez
spiatočnej adresy. Vnútri bol šek na desaťtisíc dolá-
rov. Po roku mi ktosi zaklopal na dvere. Pred do-
mom stála čierna limuzína, pri dverách šofér a po-
vedal len toľko: „Nadišiel čas splatiť dlh.“ Nastúpili by
ste? Ja som nastúpila. Ukázalo sa, že niekomu dlhu-
jem veľké peniaze.
viaz., 344 s., 125x200
Február,  12,90 €

Od autorky
betsellerov:

Dohodnuté
manželstvo

Manželská pasca

Manželský omyl

Manželský zväzok

Jennifer Probstová – Hľadanie vytúženého dňa
Kate je spoluzakladateľkou zoznamovacej agentúry.
Dostala do vienka neobyčajný dar, dotyk, vďaka kto-
rému s neochvejnou istotou odhalí, či to, čo vzniká
medzi dvomi ľuďmi, je láska. Jedného dňa do jej života
vtrhne sexi rozvodový právnik Slade Montgomery.
Chce sa ubezpečiť, že podľa neho pochybné praktiky

agentúry nijako neublížia jeho zraniteľnej sestre. Je-
diný spôsob, ako presvedčiť tohto zarytého cynika,
že láska nie je prelud, je nájsť mu ženu snov. Podarí sa
im udržať vzťah v hraniciach vymedzených zmluvou?
viaz., 384 s., 125x200
Marec,  12,90 €
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Ernest Hemingway
Zelené pahorky
africké
Zelené pahorky
africké sú zázna-

mom z loveckej výpravy vo východnej Afrike, ktorú
Hemingway podnikol so svojou manželkou a priateľmi.
Ak by sa niekto nazdával, že ide o vzrušujúcu historku
s levmi a tigrami, asi by sa dočkal sklamania. Autor
prekonal búrlivácke očarenia mladosti, vyrovnal sa
s vojnovými zážitkami a teraz, uprostred krízy osob-
nej i hospodárskej, hľadal novú orientáciu pre vlastné-
ho ducha i literárnu tvorbu.
viaz., 280 s., 125x200
Január,  13,90 €

Jessie Burtonová
Miniaturista
Mladučká vidie -
čanka Nella sa
má ujať roly
manželky zá -
možného kupca
Johannesa
Brandta, no
 privíta ju len je-
ho odmeraná

sestra,  čierny sluha a prostoreká slúžka. Od man-
žela dostane zvláštny svadobný dar, dokonalú
zmenšeninu ich honosného sídla, veľkú ako skri-
ňová  vitrína. Nella si do nej objedná zariadenie od
tajuplného miniaturistu a od tej chvíle sa začnú
 diať zvláštne veci. Umelec zjavne pozná životy jej
členov lepšie, než oni sami, a drží ich osudy vo
svojich rukách.
viaz., 432 s., 125x200
Január,  14,90 €

S. J. Parrisová
Zradca

Od autorky historického trileru Kacír. August 1583.
 Giordano Bruno, kacír na úteku pred inkvizíciou,
sa pripojí k flotile Francisa Drakea, ktorý sa pripra-
vuje na odvážnu výpravu proti Španielom. Na pa-
lube lode  objavia mŕtvolu muža, a hoci smrť ná-
morníka na prvý pohľad vyzerá ako samovražda,
niečo tu nesedí. Filozof Bruno sa pustí do vyše-
trovania...
viaz., 424 s., 145x227
Január,  13,90 €

Kacír
Vyšlo,  12,90 €

F. M. Dostojevskij
Zločin a trest
Tento román sa pokladá za
jeden z najvyšších vrcholov
diela F. M. Dostojevského.
Príbeh chudobného štu-
denta práva, ktorý z pre-
svedčenia a po dôkladnej
príprave zavraždí starú
úžerníčku, aby si finančne
zabezpečil štúdium.
viaz., 560 s., 125x200
Vyšlo,  16,90 €

Ernest Hemingway
Starec a more
Prekrásnou baladou
o starom rybárovi San -
tiagovi sa autor dostal
medzi nositeľov Nobelo-
vých cien. „Veď človek nie
je stvorený na prehru...
Možno ho zničiť, ale nie
poraziť.“ Inšpirované sku-
točným príbehom.
viaz., 108 s., 125x200
Vyšlo,  11,90 €
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Anna Quindlenová
Zátišie s omrvinkami
Pútavý príbeh o nečakanej láske
ponúka pohľad do srdca a mysle
 ženy. Ženy, ktorá dospeje k zisteniu,
že život je oveľa mnohot vár nejší
a vzrušujúcejší, než predpokladala.
60-ročná fotografka pochopí, že
svet ukrýva toho oveľa viac, ako 
vidí cez hľadáčik fotoaparátu.
viaz., 264 s., 125x200
Február,  10,90 €

Jean-Paul Didierlaurent
Čitateľ z vlaku o 6.27
Kniha, skôr knižočka, spôsobila
na francúzskom trhu malé zeme-
trasenie. Médiá ju nazvali moder-
nou rozprávkou. Je o neviditeľ-
ných ľuďoch a priam hýri
tragickými, romantickými, hu-
mornými aj tvrdými kritickými
tónmi, ale najmä ľudskosťou.
viaz., 184 s., 125x200
Február,  11,90 €

Waris Dirieová
Safa
Zachráňte púštnu kvetinku
Malá Safa zo somálskeho
slumu nemala ani tri roky,
keď si zahrala v Púštnom
kvete. Safa v skutočnom
živote nepodstúpila potu-
pujúce mrzačenie žen-
ských orgánov. Jej rodičov
k tomu zaviazala zmluva,
podpísaná pred nakrúca-
ním filmu. Tá zabezpečila
ich dcérke školskú do-
chádzku a chudobnej rodi-
ne živobytie až do dovŕše-
nia Safinej plnoletosti. Po
rokoch sa však Waris do-
zvedá, že Safina matka svoje rozhodnutie ľutuje. Waris nezaváha
a odcestuje do somálskeho Džibuti, aby sa pokúsila o nemožné
a Safu zachránila. V africkej púšti sú totiž povery a tradícia moc-
nejšie než predstavy západného sveta.
viaz., 240 s. + 16 s. príloha, 145x227
Marec,  12,90 €

Claire Kendalová
Kniha o tebe
Viete, kto vám dýcha na
krk? Volá sa Rafe. Objaví 
sa všade, kam sa Clarissa
pohne. Čaká na ňu v parku,
v práci, na železničnej sta-
nici, pred jej bytom. Rafova
posadnutosť mladou ženou
každým dňom narastá, je-
ho blízkosť naháňa Clarisse
strach. Psychopatický ma-
nipulátor sa stáva Clarissi-
nou nočnou morou. Mladá
žena sa márne dovoláva
pomoci, bez dôkazu o zloči-
ne ide len o výkriky do
prázdna. Keď ju neskôr vy-
berú za členku poroty, vydýchne si. Súdna sieň je úto čisko, kam
 Rafe nemá prístup. Šialenec si však v hlave vytvoril predstavy, ktoré
sa zďaleka nekončia rozprávkovo. Kam až môže zájsť posadnutosť
a túžba ovládať druhých?
viaz., 304 s., 145x227
Február,  13,90 €
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Zjavenie alebo skaza? Po stáročiach zastierania otvá-
ra Citadela v starovekom tureckom meste svoje brá-
ny. Takmer všetko v nej spustošila smrteľná nákaza.
Charitatívny pracovník Gabriel zomiera, lenže práve
v ňom sa skrýva odpoveď na to, ako zastaviť jej ďal-
šie šírenie. Bývalá novinárka Liv musí sama čeliť zabi-

jakom, ktorí ju chcú za každú cenu umlčať. Federálny
agent Joe Shepherd pátra po nezvestnom špičko-
vom vedcovi. Chystá sa udalosť nevypočítateľných
rozmerov a keď k nej dôjde, všetko sa zmení.
viaz., 400 s., 145x227
Január,  16,90 €

Simon Toyne – Veža

Kľúč
Vyšlo,  13,90 €

Zasvätený
Vyšlo,  12,90 €

Nic Pizzolatto
Galveston
Mafiánsky zloči-
nec Roy Candy
má svoje dni zrá-
tané. Nielenže mu
diagnostikujú
smrteľnú choro-
bu, ale stane sa
nepohodlným pre
svojho šéfa. Ten
ho preto pošle na
záťah, z ktorého

nemá vyviaznuť živý. Omyl. Skôr než stihne zdúchnuť
z miesta činu, nájde tam vystrašené osemnásťročné
dievča. Volá sa Rocky a pôsobí ako magnet na mužov
aj na problémy. Uniknúť svetu lacných motelov, za-
všivavených dier a skrachovaných snov je nakoniec
ťažšie, než sa zdá. Rocky navyše ukrýva tajomstvá,
ktoré nedajú spávať ani človeku jednou  nohou
v hrobe, akým je Roy.
viaz., 264 s., 125x200
Február,  11,90 €

Harlan Coben
Chýbaš mi
Vyšetrovateľka Kat svojho bývalého snúbenca nevidela
osemnásť rokov, až kým jeho fotografiu neobjaví na
zoznamovacom serveri. Oživená nádej sa však rýchlo
zmení na temné podozrenie a potom hrôzu. Postupne
vychádzajú na povrch obludné zločinecké plány a ich
korisťou sa stávajú tí najzraniteľnejší. Kat riskuje životy
najbližších vrátane vlastného.
viaz., 424 s., 125x200
Marec,  13,90 €

Šesť rokov
Vyšlo, 12,90 €
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Anton Heretik
Zlo
„Za istých okol-
ností sa môže
stať vrahom kaž-
dý z nás,“ hovorí
profesor Heretik,
ktorý už tridsať-
päť rokov pôsobí
ako súdny znalec.

Za ten čas sa ocitol zoči-voči stovkám páchateľov
tých najzávažnejších zločinov, najmä vrážd. Táto
skúsenosť ho priviedla k poznaniu, že vrahovia sa
navzájom líšia intelektom, osobnosťou a motiváciou.
To, čo ich však spája a čo spája ľudí na oboch stra-
nách väzenského múru, je agresivita. O zločinoch
a ich páchateľoch, ktorí najviac utkveli v znalcovej
pamäti, je aj táto kniha....
viaz., 256 s., 125x200
Február,  10,90 €

Chris Kyle
Scott McEwen
a Jim DeFelice
Americký
ostreľovač
Autentický voj -
nový triler a zá -
roveň hlboko
osobná spoveď
jedinečného člo-

veka. Iračania ho prezývali Al Šajtan (Diabol) a na je-
ho hlavu vypísali odmenu. V armáde sa preslávil ako
The Legend (Legenda), pretože chránil ostatných
vojakov zo striech a tajných skrýš s desivou pres-
nosťou. Kylovo strhujúce rozprávanie o jeho neuve-
riteľných zážitkoch z Iraku sa radí k najpozoruhod-
nejším vojnovým memoárom. Rovnomenný film
teraz v kinách.
viaz., 336 s., 125x200
Február,  10,90 €

Robin Cook
Vražda na
diaľku
Doktor George
Wilson vstupuje
do lekárskeho
stavu v čase
prudkých zmien
v poskytovaní
zdravotnej sta-
rostlivosti. Do
popredia sa
v medicíne do-
stane smartfón.

Vie sa dokonale prispôsobovať individuálnym po-
trebám a choroby bude diagnostikovať a liečiť
lepšie ako človek. Nazvú ho iDoc. Georgeov prvý
kontakt s technickou novinkou sa skončí tragicky
– jedného rána sa v posteli zobudí vedľa mŕtvej
snúbenice. Je možné, že na iDoc zaútočili hacke-
ri? Chyby v aplikácii môžu byť osudné pre množ-
stvo ďalších ľudí...
viaz., 312 s., 145x227
Január,  12,90 €

Stephen King
Pán Mercedes
Ešte pred úsvi-
tom čakajú
v americkom
meste zmie -
tanom ekono-
mickou krízou
stovky neza -
mestnaných na
otvorenie pra-
covného veľtr-
hu. Z hmly sa
vynorí auto.

 Vodič v ukradnutom mercedese preletí davom,
zráža nevinných a uniká. Vyšetrovanie nikam ne-
vedie. Penzionovaný policajt Bill dostane list od
šialenca. Brady Hartfield žije s matkou alkoholič-
kou. Nadšene spomína na krásne vzrušujúce
chvíle, keď pod kolesami mercedesu cítil smrť,
a túži si ten príval adrenalínu zopakovať. Podarí
sa ho zastaviť?
viaz., 576 s., 125x200
Február,  16,90 €

Anton Heretik
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Príbehy investigatívneho novinára a majiteľa časopi-
su Millennium Mikaela Blomkvista a asociálnej hacker-
ky Lisbeth Salanderovej uchvátili čitateľov na celom
svete. Tento vynikajúci mix detektívky a špionážne-
ho románu ovládol rebríčky predajnosti. Práve vďaka

Larssonovi svet zachvátila mánia severskej kriminál-
nej prózy. Príbehy Millennia boli viac ráz sfilmované.
Autor sa neuveriteľného úspechu nedožil, zomrel na
následky srdcového infarktu len pár mesiacov pred
vydaním prvého románu.

Muži, 
ktorí nenávidia ženy
brož., 424 s., 145x227
Január,  12,90 €

Dievča, 
ktoré sa hralo s ohňom
brož., 472 s., 145x227
Január,  12,90 €

Vzdušný zámok, 
ktorý vybuchol
brož., 512 s., 145x227
Január,  12,90 €

Stieg Larsson – Millennium

Anders de la Motte
MemoRandom
Všetci klamú. 
Nikomu never!
David Sarac je
agent štokholm-

skej polície a na starosti má informátorov. Jeho prá-
cou je získavať vysoko utajené zdroje a dohliadať na
ne. Manipulácia, úplatky a vyhrážky sú uňho bežnou
praxou, ale kým prináša výsledky, nikto sa ho nič ne-
pýta. Po ťažkej autonehode David stratí pamäť. Zra-
zu sa sám stáva žiadanou korisťou pre tých, ktorí sa
chcú dostať k jeho tajomstvám. Musí ochrániť sám
seba aj svoje zdroje...
brož., 400 s., 125x200
Marec,  13,90 €

Erik Axl Sund
Pýtiine pokyny
Tretí diel série
 Slabosť Victorie
Bergmanovej
Pýtiine pokyny sú
pôvodné slová,
prastaré a nemô-

žu sa spochybňovať. Sú to surové, priam zvrátené
pravidlá, ktoré vytvorili vodcovia tajného spoločen-
stva pedofilov, fungujúceho ako charitatívna nadá-
cia na pomoc deťom tretieho sveta. Ukrajinský
 Babyn Jar, Roklina žien, je najdesivejšie nacistické
popravisko z čias druhej svetovej vojny. Sem smeru-
je rozuzlenie tragického príbehu, ale právo a spra-
vodlivosť ani tentoraz nezvíťazia.
viaz., 384 s., 145x227
Marec,  15,90€

Pripravujeme
MILLENNIUM:
Všetky tri knihy ponú -
kame aj v špeciálnom
boxe. 
Január,  34,90 €
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Hlboko pod univerzitou sa nachádza Podsvet, po-
nuré, nehostinné miesto. V samom srdci zabudnu-
tého bludiska, pohodlne usadená uprostred roz -
ľahlých tunelov, ktosi žije. Dievča. To záhadné
stvorenie sa volá Auri. Patrick Rothfuss nám otvá-
ra dvere do sveta jednej z najtajomnejších postáv

slávnej trilógie Príbeh kráľovraha. Novela Pomalé
skúmanie ticha je krátkym, nežným príbehom zlo-
meného dievčaťa pokúšajúceho sa prežiť v zlome-
nom svete.
brož., 176 s., 125x200
Február,  11,90 €

Meno vetra
Vyšlo,  16,60 €

Strach múdreho muža
Vyšlo,  19,90 €

Patrick Rothfuss – Pomalé skúmanie ticha

Oxfordská vedkyňa, čarodejnica Diana Bishopová
a vzdelaný upírí genetik Matthew Clairmont cestovali
v čase až do alžbetínskeho obdobia, aby tam našli
ochranu, ale najmä odpovede na otázky, ktoré ich
prenasledujú: Aké temné tajomstvo kedysi odhalili
čarodejnice? Diana a Matthew túžia naplniť svoju lás -

ku aj poslanie v tomto dávnom spore, ale je to tak -
mer nemožné, lebo ťarcha minulosti ich od seba od-
tŕha. Oboch čaká dramatický návrat do prítomnosti,
v ktorej musia čeliť novým nebezpečným situáciám.
viaz., 568 s., 145x227
Február,  16,90 €

Príbeh čarodejnice
Vyšlo,  14,90 €

Tieň noci
Vyšlo,  14,90 €

Deborah Harknessová – Kniha života
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don Miguel 
Ruiz Jr.
Žiť s plným
vedomím
Toltécke 
meditácie 
na každý deň
Autor nás učí,
ako sa tešiť
z toho, kto

sme, a do siahnuť vzácnu životnú harmóniu.
Don Miguel Ruiz, ktorý nadväzuje na roky
 učňovstva u otca a starej mamy, nám prináša
lekcie Toltékov o láske, viere, dohodách, a čo je
najdôležitejšie, o živote s plným vedomím. Po-
zýva nás na šesť mesačnú cestu denných lekcií,
ktoré nás privedú k hlbšiemu chápaniu seba aj
ostatných.
brož., 240 s., 127x190
Január,  10,90 €

Mira Kelleyová
Za hranicou
minulých
životov
Cesta k vyrie -
šeniu vážnych
citových či te-
lesných prob-
lémov môže
byť oveľa jed-
noduchšia,

ako by ste čakali. Mira Kelleyová, odborníčka na
regresnú terapiu, vo svojej výnimočnej publikácii
ukazuje, ako si možno vyliečiť telo i myseľ, zo -
zbierať silu potrebnú na duševný rast, a to len
vďaka poučeniam z minulých životov. Ak si napl-
no uvedomíte svoju silu a využijete ju, otvorí sa
vám zmysluplný, plnohodnotný život, o akom
ste ani nesnívali.
brož., 256 s., 125x200
Marec,  11,90 €

Walter Mischel
Cukríkový test
Dieťaťu sa predlo-
ží penový cukrík
a dostane na vý-
ber: zjedz tento
jeden hneď, alebo
počkaj a vychut-
naj neskôr dva.
Čo urobí? A aké
sú dôsledky roz-
hodnutia pre jeho

správanie v neskoršom veku? Dnes už kultový Cukrí-
kový test (The Marshmallow Test) ukázal, že schop-
nosť oddialiť uspokojenie je pre úspešný a naplnený
život rozhodujúca. Sebakontrola umožňuje lepší
 pocit vlastnej hodnoty, ale pomáha nám aj zvládať
stres, efektívnejšie plniť ciele a vyrovnávať sa 
s bolestnými emóciami. Je pevná vôľa daná vopred,
alebo sa dá naučiť?
brož., 336 s., 125x200
Marec,  13,90 €

Anne Jonesová
Uzdravte si dušu
Návod na dosiahnutie
vnútorného šťastia a po-
koja, od autorky úspešné-
ho titulu Liečenie negatív-
nych energií. Jednoduchý,
priamočiary duchovný
sprievodca vám otvorí
cestu k vyzdraveniu tela,
mysle a duše.
brož., 248 s., 125x200
Vyšlo,  9,90 €

Rhonda Byrne
Myšlienky na každý deň
Od autorky megahitu
 Tajomstvo – The Secret.
Rhonda Byrne vás prevedie
jednoročným kurzom,
v ktorom sa s vami podelí
o svoju múdrosť a pozna-
nie. Viac radosti, viac hoj-
nosti, viac nádhery – v kaž-
dom dni v roku.
viaz., 384 s., 129x157
Vyšlo,  11,90 €
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Frank Hecker
a kolektív
Vreckový
sprievodca
prírodou
1 000 druhov 
4 000 obrázkov

Nový reprezentatívny súhrn druhov živej príro-
dy: živočíchy, rastliny, huby – vyše 1 000 dru-
hov z celej Európy – viac než 4 000 fotografií
a kresieb detailov – charakteristické črty,
 pôvod a spôsob života. A to všetko v knihe
s odolným plastovým obalom vhodným do
 každého počasia!
brož., 544 s., 107x180
Marec,  19,90 €

Mima Sinclairová
Hrnčekové koláče – 40 rýchlych koláčov z mikrovlnky
Potrebujete iba hrnček, mikrovlnnú rúru a zopár zá-
kladných surovín. Za necelých 5 minút upečiete fan-
tastický koláč a takmer nič nemusíte umývať! Koláče
sú vynikajúce, ich príprava je až neuveriteľne ľahká,
nič sa nedá pokaziť. Nájdete tu všetko od klasiky cez
sviatočné koláče až po maškrty na každý deň.
viaz., 96 s., 154x200
Január,  11,90 €

Silvia Plačková, Blažena Cagáňová
Neotrávte sa! – Prvá pomoc pri otravách v domácnosti
Kniha je neoceniteľnou domácou príručkou. Prináša
abecedný zoznam látok, ktoré môžu spôsobiť otravu
vrátane jej príznakov a prvej pomoci. Spolu s poho-
tovostnými telefónnymi číslami sú to užitočné infor-
mácie pre všetky rodiny, najmä pre ľudí, ktorí si mys-
lia, že im sa to nemôže stať.
brož., 136 s., 167x220
Január,  14,90 €

Christina Butcherová
Učeš sa sama
82 klasických i moder-
ných účesov aj s podrob-
ným postupom, ako ich
vyčarovať. Obľúbite si
svoje rozličné podoby, či
už na párty, do zamest -
nania, k vode, alebo na
spoločenský večer. Jedno-
duché ilustrácie vám po-
skytnú zrozumiteľný ná-
vod na vytvorenie účesu.
flexi, 192 s., 179x228
Január,  14,90 €

Helena Peerová
Fitjazz
Fitjazz je moderný taneč-
ný smer pre všetky gene-
rácie žien – pre študent-
ky, matky aj seniorky.
Pomocou techniky džezo-
vého tanca si vyformuje-
te postavu. Počas relaxá-
cie odbúrate stres. A to
všetko za tónov príjem-
nej soulovej, popovej
a džezovej hudby.
flexi, 160 s., 170x235
Marec,  14,90 €
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Rainbow Rowellová
Eleanor a Park
Obaja majú šestnásť 
a sú úplne iní. Eleanor –
červenovláska z chudob-
nej rodiny. Park – chý-
bajú mu svaly bejzbalis-
tu, výška basketbalistu
a sebavedomie tínedže-
ra. Dvaja čudáci, jedna
výnimočná láska.
brož., 336 s., 125x227
Vyšlo,  9,90 €

John Green
Papierové mestá
Od autora bestsellera 
Na vine sú hviezdy. Jed-
na noc zmení všetko...
a jedno dievča zmení
 jeho. Vtipná, originálna,
dobrodružná a romantic-
ká kniha vás vezme na
divokú jazdu, pri ktorej
budete tajiť dych.
brož., 296 s., 145x227
Vyšlo,  9,90 €

Erika Johansenová
Kráľovná
Tearlingu
V deň svojich
 devätnástych na-
rodenín sa prin-
cezná Kelsea,
 vychovávaná vo
vyhnanstve, vydá

na nebezpečnú púť. Musí zasadnúť na trón, ktorý
jej právom patrí. Na dievča s nezvyčajnou jazvou
a magickým náhrdelníkom však z každej strany
strieh nu nepriatelia. Urobia všetko pre to, aby za-
bránili jej korunovácii za vládkyňu Tearlingu. Neboja
sa použiť ani najtemnejšiu mágiu. Mladá vládkyňa sa
podrobí skúške ohňom, ktorá z nej spraví legendu...
ak sa jej podarí ostať nažive.
brož., 376 s., 125x200
Január,  13,90 €

J. M. Darhowerová
Sempré 
– Navždy
Haven nikdy
 nepoznala slo-
bodu. Odmalička
vyrastala ako
novodobá otro-
kyňa, spolu
s matkou sa stali
obeťami obcho-
dovania s ľuďmi.
Jedného dňa sa
objaví doktor
DeMarco a diev-

ča dostáva šancu. Nedobrovoľne sa ocitne v dok-
torovom dome a zoznámi sa s jeho synmi. Nič im
nechýba – azda okrem matky, ktorá záhadne
umrela. Carmine je výbušný mladý muž, ktorému
nič nie je sväté. Rodiaca sa láska k Haven všetko
zmení. Vo svete, kde sú zrada a vraždy všednou
súčasťou života, slovo navždy – sempré dostáva
trpkú príchuť.
brož., 488 s., 145x227
Február,  14,90 €

Cora Carmacková
Zbohom,
nevinnosť
Študentku he-
rectva Bliss už
nebaví byť po-
slednou pannou
v okolí, preto sa
rozhodne pre
radikálne rieše-
nie – románik na
jednu noc. Keď
napokon dôjde
na lámanie chle-
ba, spanikári.

Trapasom však zďaleka nie je koniec. Na druhý
deň jej na úvodnej hodine semestra predstavia
nového učiteľa a Bliss od údivu padne sánka.
Pred ôsmimi hodinami ležal nahý v jej posteli!
Hoci sa obaja zhodli na tom, že ich posteľové
dobrodružstvo bol obrovský omyl, Garric po pô-
vabnej študentke neustále poškuľuje. Alebo si to
Bliss len namýšľa?
brož., 248 s., 125x200
Marec,  9,90 €
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Jednoduché návody ťa povedú krok za krokom
Už si niekedy skúšal maľovať iba prstami? Stačí po-
stupovať krok za krokom podľa návodov v tejto
knižke a uvidíš, aké je to jednoduché. Touto tech-
nikou namaľuješ zvieratká, tváričky aj kvety... do-

konca môžeš ilustrovať knižku. Vyskúšaj to! Keď sa
to naučíš, namaľuješ hocijaký obrázok len prstami.
Pre deti od 4 rokov.
brož., 96 s., 226x268
Február,  4,90 €

Rosa M. Curtová
Nauč sa maľovať prstami

Urob si!
Papierové bábky 
a zvieratká
Vyšlo,  4,90 € Urob si!

Papierové skladačky
a pozdravy
Vyšlo,  4,90 €

Keď je šťastie unavené, sadne aj na... no, Greg Hef-
fley dúfa, že aj naňho. Na Valentína sa chystá ta-
nečný večierok a celá škola je hore nohami. Veľký
deň sa blíži a Greg si zúfalo hľadá tanečnicu. Utešuje
sa jedine tým, že ani jeho najlepší kamoš Rowley
nemá bohvieaké šance. Keď sa naňho nečakane

 usmeje šťastie, získa partnerku a Rowley skončí ako
piate koleso na voze. Lenže za jediný večer sa môže
stať kadečo a človek nikdy nevie, koho zasiahne
Amorov šíp. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145x205
Február,  8,90 €

Jeff Kinney – Denník odvážneho bojka 7  Piate koleso na voze
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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.

Liane Moriartyová
Zaľúbená hypnotizérka
Hypnoterapeutka Ellen sa zoznámi so sympatickým Pa-
trickom a ich vzťah naberie rýchle obrátky. Keď si uve-
domí, že by mohol byť ten pravý, prekvapí ju nečakanou
správou – už celé roky ho prenasleduje bývalá priateľka
Saskia. Ellen táto informácia neodstraší. Čím viac o Saskii
počúva, tým viac sa s ňou túži stretnúť. Netuší, že sa
tak stalo už neraz.
Saskia navštevuje Ellen ako klientka, no skrýva sa za iné
meno. O žene, ktorá ju nahradila sa túži dozvedieť
všetko. Preniká hlboko do Elleninho sveta a vyrába
čoraz väčšie problémy. Neškodné správy a „náhodné“
stretnutia v reštauráciách Saskii nestačia a postupne
pritvrdzuje.
Ellenin ľúbostný život sa tak nečakane zvrtne. Aké hra-
nice je schopná prekročiť, aby dosiahla svoje?
viaz., 416 s., 145x227
Marec,  15,90 €

Manželovo tajomstvo
brož., 384 s., 125x200
Január,  10,90 €

Manželovo tajomstvo
viaz., 384 s., 145x227
Vyšlo,  14,90 €

Prečo sme sa 
vlastne rozišli?
viaz., 450 s., 145x227
Vyšlo,  14,90 €

OHRDNUTÁ LÁSKA
MÔŽE PRIPRAVIT CLOVEKA O ROZUMˇ ˇ
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