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Ivana je šťastná a spokojná. Miluje svojho manžela, dvoch dospievajúcich synov
a prácu prekladateľky historických románov. Je obklopená dobrými priateľkami,
množstvom lásky a nehy. Na svojom živote by nechcela nič meniť. Lenže v skutoč-
nosti to nie vždy dopadne tak, ako by si človek želal – a platí to aj pre Ivanu.

Štyridsiatnička Slávka, ktorú po rokoch opustil manžel, žije len pre svojho syna a prá-
cu. Nečakané vzplanutie citov k mladšiemu mužovi ju zaskočí a vytrhne z jej bezpeč-
ného sveta. Mestečkom, kde žije, navyše otrasie vražda mladej ženy. Všetky nitky sa
zbiehajú k Slávke, a hoci veštbami pomáha iným, vlastný osud predpovedať nevie.

Oľga je obyčajná žena, ktorá túži po tom, aby nemusela toľko pracovať, bola bohatšia
a mohla ísť s rodinou na dovolenku k moru. No trpí nadváhou a jej najväčšou túžbou
je schudnúť. Je skalopevne presvedčená, že len štíhli ľudia majú v živote šťastie,
a preto sa týra diétami, chudne a zasa priberá. Až zásah osudu jej otvorí oči.

Anonymná správa od dôverného priateľa otriasla základmi harmonického života Izabely
a Alberta Wolfovcov. Podľa pisateľa má úspešný právnik a tvár politickej strany milenku.
Miesto po jeho boku má zaujať mladá investigatívna novinárka Petra Brunovská.
 Atraktívnu čiernovlásku však nájdu mŕtvu... Voľby sa blížia a špinavá kampaň vrcholí.

Osemnásťročná francúzska židovka Candice sa zamiluje do princa Saddáma, člena
saudskoarabskej kráľovskej rodiny. V roku 2001 sa im narodí dcéra haya. Netrvá
dlho a Candicin rozprávkový princ odhalí svoju pravú tvár. Candice uteká z krajiny,
v ktorej jej hrozí trest smrti, a púšťa sa do neľahkého boja o dieťa.

Jürgen todenhöfer sa desiatky rokov angažuje za mier. Jeho knihy sú vášnivou ob-
hajobou sveta, v ktorom sa konflik  ty nebudú riešiť zbraňami a násilím. tentoraz svoj
záujem sústredil na otázku: Nakoľko mocný a nebezpečný je Islamský štát v skutoč-
nosti? Aby sa presvedčil na vlastnej koži, uskutočnil expedíciu po Blízkom východe.

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

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4229-6
Formát: 125 ×    200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé

Šepkanie anjelov
Autor: Bea Bazalová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4623-2
Formát: 125 ×    200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

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

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4566-2
Formát: 125 ×    200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé

Škandál v lepšej spoločnosti
Autor: Adriana Macháčová & Róbert Dyda
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4485-6
Formát: 125 ×    200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé 

Vráťte mi moju dcéru
Autor: Candice Cohenová-Ahninová
Žáner: Memoáre
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4449-8
Formát: 125 ×  200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

10 dní v Islamskom štáte
Autor: Jürgen Todenhöfer
Žáner: Literatúra faktu
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 9. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4662-1
Formát: 125 ×    200 mm, 264 + 24 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

hjon-so Leeová vyrastala v Severnej Kórei a bola jednou z milióna ľudí chytených
do pasce uzavretého a nemilosrdného diktátorského režimu. Od škôlky až po nútenú
službu v Socialistickom zväze mládeže v štrnástich rokoch štát kontroloval každý
 aspekt jej života. Keď v roku 1990 nastal hladomor a hjon-so sa ocitla uprostred
chaosu, hladu a represií, začala o svojom dovtedajšom pevnom presvedčení pochy-
bovať. Je jej krajina naozaj „najlepšou na zemeguli“, ako jej vždy tvrdili?

V roku 1997 sedemnásťročná hjon-so Leeová ušla z vlasti do číny. Prvé matkine
slová stratenej dcére v telefóne zneli: „Nevracaj sa.“

Dievča so siedmimi menami je príbeh života hjon-so v Severnej Kórei, jej úteku
a odvahy, akú v sebe osamelá a zraniteľná tínedžerka objavila, aby začala nový život
v číne. hjon-so je dnes uznávanou hovorkyňou a bojovníčkou na medzinárodnej
scéne. táto pútavá, hrdá a presvedčivá kniha odráža jej pozoruhodného ducha aj
prekonané hrôzy minulosti.

PríBeh SeVerOKóreJSKeJ utečeNKy

Dievča so siedmimi menami
Autor: Hjon-so Leeová
Žáner: Memoáre
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 26. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4586-0
Formát: 125 ×    200 mm, 392 + 8 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Miranda neverila, že Gavina Luciana ešte niekedy stretne. Pred rokmi prežili krátky
románik – a potom z jej života náhle zmizol. No teraz je späť a Miranda plánuje odplatu.
Ako známa kulinárska kritička napíše zdrvujúcu kritiku jeho podniku. Majiteľ talianskej
reštaurácie je rozhodnutý dávnej láske dokázať svoje kvality v kuchyni... aj v spálni!

SO ZLýMI ChLAPCAMI 
SKONčILA, ALe ON JeJ 
NeDá SPáVAť

Bryony si predstavovala život ako nekončiacu sa párty, realita ju však nakopala do zadku.
Zo stĺpčeka v novinách Telegraph sa stal zápisník jej prešľapov. Bez cenzúry opisuje, aký
je to pocit, keď sa z muža vašich snov vykľuje známosť na jednu noc, ktorá vám ráno
podá cudzie, o číslo menšie nohavičky. Povinné čítanie pre všetky idealistky.

Michael a Peter boli odmalička veľmi rozdielni. Z Petra sa stal finančník, jeho rozpráv-
kový život sa však končí kolapsom americkej burzy. Skromný Michael opatruje invalidnú
ženu a obetavo lieči najmä starých ľudí. „Zlý“ Peter na rodičovskej chalupe náhodne
objaví matkine denníky a dozvie sa z nich, že všetko bolo inak, ako si myslel...

Nicholasovi Smithfieldovi hrozí, že príde o majetok, a tak sa ožení s lady Isabellou
Sawfordovou, vychýrenou krásavicou. Počas svadobnej noci je však nevesta priveľmi
nervózna, preto sa Nicholas rozhodne s naplnením manželstva počkať. Žiadne mi-
lostné avantúry mu nepriniesli toľko potešenia ako dvorenie vlastnej žene.

čo keby sa váš život vyvinul inak? Boli by ste šťastnejší? Jedného dňa Kate vypre-
vadí svojho manžela Patricka do práce a viac ho živého neuvidí. Do taxíka, v ktorom
sa Patrick vezie, narazí opitá vodička. Kate sa zrúti celý svet. Po rokoch spozná Dana,
a ten ju požiada o ruku. Ona však zo všetkého najviac túži po živote, ktorý mohla žiť.

Lady Lucy uptonová má ostrý jazyk, ktorého sa desia všetci džentlmeni, no zároveň
srdce zo zlata. Zosnuje dokonalý plán, aby najlepšej priateľke pomohla zbaviť sa neže-
laného nápadníka. ukáže sa, že vojvoda Derek je omnoho tvrdší oriešok, než sa na
prvý pohľad zdalo. treba tasiť tajné zbrane: britké slovné prestrelky a napokon bozky.

trpká skúsenosť ju poučila. Alebo nie? Shannon
MacLeodová má smolu na mužov. Bodaj by nie, keď
ju priťahujú potetovaní svalovci so zvodným pohľa-
dom, ktorý neveští nič dobré. Shannon si už prešla
niekoľkými nevydarenými vzťahmi, posledný priateľ
jej však pripravil ten najhorší budíček. Z nepríjemného
zážitku sa ešte dlho spamätávala a odvtedy má mužov plné
zuby – zvlášť tých zlých.
Cole Walker predstavuje presne ten typ, ktorému sa chce Shannon vyhnúť
– je príťažlivý a namyslený. Za drsným výzorom však skrýva dušu dobráka a Cole navyše hľadá tú
pravú. Keď sa mu do cesty pripletie rozkošná ryšavka, nezaváha a zaútočí na jej zlomené srdce.

Scotland Street
Autor: Samantha Youngová
Žáner: erotika, láska
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 2. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4653-9
Formát: 145 ×    227 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Až do konca
Autor: Jennifer Probstová
Žáner: erotika, láska
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4588-4
Formát: 125 ×    200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Spoveď slobodnej zúfalky
Autor: Bryony Gordonová
Žáner: humor, erotika, láska
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 23. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4452-8
Formát: 125 ×    200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Stratený syn
Autor: Danielle Steel
Žáner: Literatúra pre ženy
Kategória: A

Cena: 11,90 €
Vychádza: 9. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4629-4
Formát: 125 ×    200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Falošný vojvoda
Autor: Megan Framptonová
Žáner: historická romanca
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4589-1
Formát: 125 ×    200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Takto som mohla žiť
Autor: Kristin Harmelová
Žáner: Literatúra pre ženy
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4622-5
Formát: 125 ×    200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Nečakane vojvodkyňou
Autor: Valerie Bowmanová
Žáner: historická romanca
Kategória: A

Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4660-7
Formát: 125 ×    200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Aký zmysel má vyšetrovanie vraždy na pokraji apokalypsy? Mladý detektív hank Pa-
lace si kladie túto otázku odvtedy, čo astronómovia spozorovali asteroid 2011GV1.
Ľuďom nezostala nijaká šanca, nijaká nádej. Len šesť krátkych mesiacov ostáva do
jeho zrážky so Zemou.

ekonomika uSA sa rúca, úroda hnije na poliach. Kostoly či synagógy sú plné,
rovnako aj bary a na uliciach napriek novým krízovým zákonom vládne chaos. Ľudia
na celom svete odchádzajú z práce, nie však hank Palace, neskúsený, ale poctivý
detektív v mestečku Concord v New hampshire. Vyšetruje smrť obesením v meste,
ktoré každý týždeň zažíva najmenej desiatku samovrážd, no táto sa mu zdá podozrivá.
Palace je vlastne jediný policajt, ktorému záleží na odhalení vraha.

ANI hrOZIACA APOKALyPSA
hO NeZAStAVí Prvotriedny severský triler. Policajný psychológ Sebastian Bergman sa dozvie, že

má dospelú dcéru. Po prvý raz, odkedy mu cunami vzalo manželku Lily a dcéru Sa-
bine, cíti, že by mohol získať spriaznenú dušu. trápi ho len jediné – má jej prezradiť,
že je jej biologický otec? Situácia sa skomplikuje, keď Sebastian zistí, že Vanja je
kriminálna policajtka a jediný spôsob, ako sa k nej skutočne priblížiť, je ocitnúť sa
s ňou v jednom vyšetrovacom tíme. ten práve pracuje na sérii brutálnych vrážd žien,
až do najmenšieho detailu pripomínajúcich tie spáchané edwardom hindem, kto-
rého Sebastian pred mnohými rokmi dostal za mreže. Keďže Sebastian je najväčším
expertom na sériových vrahov, pridáva sa k tímu. S prípadom je však zviazaný oveľa
viac, ako si myslel. Všetky obete s ním majú niečo spoločné a jeho dcére tak hrozí
reálne nebezpečenstvo.

Kay Scarpettová má narodeniny a chystá sa s manželom na dovolenku, keď si na múre
za ich domom všimne niekoľko lesklých mincí. Je to nejaká detská hra? Vtom jej
 oznámia, že zavraždili učiteľa hudby. Strelec ho trafil s presnosťou na milimetre. Sériový
vrah, zdá sa, po sebe nezanecháva nijaké stopy, len úlomky medených guliek.

čo spraví s človekom vina, ak s ňou ostane sám? henry, slávny autor bestsellerov, je
veľmi príjemný človek – aspoň navonok. Všetko sa zmení, keď mu jeho milenka ozná-
mi, že je tehotná. rozhodne sa odpratať ju z cesty. Prefíkane upletie historku z klamstva
a pravdy, pričom mu opakovane žičí náhoda. Slučka sa však pomaly zaťahuje.

James Morton mal šesť rokov, keď k nim do farnosti prišiel sympatický reverend Charles
Jacobs. tragédia však reverenda pripravila o milovanú rodinu a jeho zármutok sa zmenil
na vzburu proti Bohu. Odvtedy prešlo veľa rokov. James Morton je dospelý a zabíja ho
závislosť od heroínu. Je na dne, keď sa opäť stretne s Charlesom Jacobsom...

Dokumentaristke Catherine sa z ničoho nič zjaví na nočnom stolíku záhadný román.
Dovtedy navonok vyrovnaná žena akoby sa prebudila do zlého sna. Kniha sa síce tvári
ako fikcia, no do podrobností opisuje dávny deň, keď sa Catherine stala rukojemníčkou
ťaživého tajomstva – tajomstva, do ktorého bol okrem nej zapletený iba jeden človek...

temné tajomstvá
Vyšlo, 14,90 €

Posledný policajt
Autor: Ben H. Winters
Žáner: Detektívka, sci-fi triler
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4425-2
Formát: 125 ×    200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Učeň
Autor: Michael Hjorth 
a Hans Rosenfeldt
Žáner: Detektívka, triler, napätie
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 2. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4523-5
Formát: 145 ×    227 mm, 472 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vlastná krv
Autor: Patricia Cornwellová
Žáner: Detektívka, triler, napätie
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 9. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4510-5
Formát: 125 ×    200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Pravda a iné klamstvá
Autor: Sascha Arango
Žáner: Detektívka, triler, napätie
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4620-1
Formát: 125 ×    200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cudzinec – Podobnosť čisto nenáhodná

Autor: Renée Knightová
Žáner: Detektívka, triler, napätie
Kategória: AAA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 23. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4625-6
Formát: 125 ×    200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Revival
Autor: Stephen King
Žáner: Psychologický román, napätie
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 16. 12 2016
ISBN: 978-80-551-4406-1
Formát: 145 ×    227 mm, 456 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

|  rádio  |  print  |  ooh  |  online  | 
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„Anjeli sú všade okolo nás.“ tak znie hlavný
odkaz knihy Judith Marshallovej, ktorá si sama
vydláždila cestu ku komunikácii s nimi. Judith
nie je jasnovidka ani médium, ale, ako sama
hovorí, človek s otvorenou mysľou a srdcom.
Autorka vo svojej knihe nielenže podrobne
charakterizuje všetkých anjelov aj ostatné du-
chovné bytosti, ale pridáva aj originálne návody
na meditáciu na uľahčenie spojenia.

to, čo sa podarilo jej, dokáže každý človek.
Možno aj vám komunikácia a zážitky s týmito
duchovnými bytosťami obohatia život a po-
skytnú prepotrebnú oporu v ťažkých chvíľach.

Anjeli sú naši ochrancovia, priatelia, pomoc-
níci a sú po celý čas s nami. Keď sa aj vy na-
ladíte na ich lásku a múdrosť, už nebudete
len dúfať v duchovnú oporu. Skrátka o nej bu-
dete vedieť.

ChVíLe INŠPIráCIe 
S DuChOVNýMI BytOSťAMI

Účinný 6-týždňový trojfázový plán, vďaka ktorému pre-
konáte bolesti z hladu a potlačíte veľkú chuť na niektoré
jedlá. Zbavíte sa závislosti od sacharidov, vďaka čomu
si upravíte apetít a vyhnete sa nebezpečnej zóne.

Spáľte viac tuku za kratší čas pomocou cvičení hIIt,
ktorým sa môžete venovať kdekoľvek. Spevnite si telo
a osvojte si 60 mimoriadne účinných cvikov, vďaka
ktorým schudnete a získate kondíciu.

Moje rozhovory s anjelmi
Autor: Judith Marshallová
Žáner: ezoterika
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4621-8
Formát: 125 ×    200 mm, 216 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Ako sa stať Parížankou...
nech žijete kdekoľvek
Autor: Kolektív
Žáner: Móda, životný štýl
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4491-7
Formát: 125 ×    200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Zmena apetítu
Autor: Joe Colella
Žáner: Diéta, životný štýl
Kategória: A

Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4590-7
Formát: 145 ×    227 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vysokointenzívny inter-
valový tréning pre ženy
Autor: Sean Bartram
Žáner: Zdravý životný štýl
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4652-2
Formát: 195 ×    233 mm, 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Podať suché vedecké informácie tak, aby zaujali a pritom čitateľa aj poučili, je nielen
úloha, ale aj výzva. Ben Gilliland, autor stĺpčeka MetroCosm britského denníka Metro
nezaváhal. Po tréningu na populárno-náučných článkoch sa rozhodol ponúknuť in-
teligentný a zároveň humorný návod, Ako vybudovať (trebárs aj vlastný) vesmír.

Prelomová kniha Singletasking odbúrava mýtus, že ľudia sú schopní efektívne zvlád-
nuť viac úloh naraz. Vďaka tejto príručke sa naučíte, ako si vyčistiť myseľ, ako si zor-
ganizovať program a hravo vybaviť všetky požiadavky spolupracovníkov. tajomstvo
spočíva v singletaskingu. Budete prekvapení, koľko toho zvládnete!

Ako vybudovať vesmír
Autor: Ben Gilliland
Žáner: Zaujímavosti, fakty
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4322-4
Formát: 189 ×  246 mm, 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Singletasking
Autor: Devora Zacková
Žáner: Motivačná literatúra
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: 2. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4628-7
Formát: 125 ×    200 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Štyri krásne a uznávané Francúzky vám prezradia, čo
znamená byť Parížankou: ako sa obliekať, užívať si ži-
vot – a to všetko s osobitým šarmom. Dozviete sa, ako
byť záhadná a zmyselná, či ako vyzerať prirodzene...

Niektoré príležitosti prichádzajú iba raz za život. Vo svete finančných žralokov nič nie
je zadarmo a prístup do sféry superbohatých si neraz vyžaduje obetovať veľa. Ne-
kompromisný tlak peňazí sa z pracovne presúva do spálne aj do svedomia. Kto pod-
ľahne a kto vydrží? Osudy šiestich ľudí sa spoja, aby sa napokon opäť rozišli.

Žraloci
Autor: Michelle Millerová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 9. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4626-3
Formát: 125 ×    200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

u štrnásťročnej Marjorie sa začnú prejavovať príznaky schizofrénie. rodičia sa s pros -
bou o pomoc obrátia na katolíckeho kňaza. ten sa spojí s produkčnou spoločnosťou
a čoskoro sa členovia rodiny stávajú hviezdami populárnej televíznej reality šou. Keď
udalosti prerastú do tragédie, zverejnené šokujúce záznamy vyvolajú škandál.

Hlava plná duchov
Autor: Paul Tremblay
Žáner: Napätie, horor
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4587-7
Formát: 125 ×    200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Gregovi heffleymu sa lepí
smola na päty. rowley sa
 naňho vykašľal a nájsť nové-
ho kamoša sa mu nedarí. Po
pár omyloch si povie, že svoje
rozhodnutia nechá na náho-
du. Vytrasie z magickej gule
správne odpovede alebo
 oľutuje, že ju vôbec našiel?
Pre deti od 10 rokov.

POKrAčOVANIe 
SVetOVéhO BeStSeLLerA

Denník odvážneho bojka
To je ale smola
Autor: Jeff Kinney
Žáner: Pre deti
Kategória: AAA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 2. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4664-5
Formát: 145 ×    205 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Boli raz dve celkom obyčajné zvedavé deti. Kajka a Miňo napriek televíznym večer-
níčkom každý večer očakávali, že im mama prečíta rozprávku na dobrú noc. A tak
na sklonku dňa, deň čo deň, mama unavená či neunavená, chorá či svieža, brala do
rúk jednu z mnohých kníh z police a čítala. čítala každý deň. A keď sa všetky roz-
právky minuli, vymýšľala príbehy presne podľa Kajkinho a Miňovho želania. Niektoré
z nich schovala do tejto knižky. Keď sa aj tebe minú rozprávky, siahni po nej. Možno
sa ti niektorá zapáči... Pre deti od 5 rokov.

O upratovacom robotovi
a iné (čudné) rozprávky
Autor: Silvia Havelková
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 23. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4570-9
Formát: 145 ×    205 mm, 120 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

10

Vyšlo

S touto kabelkou sa budeš cítiť ako ozajstná princeznička. Nájdeš v nej štyri pra-
covné zošity s nálepkami. Keď zvládneš všetky úlohy, staneš sa malou princeznou!
Príjemnú zábavu. Pre deti od 5 rokov.

náučné kartičky
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: à 8,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
Formát: Sada – krabička 
s rozťahovacími kartičkami
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Kabelka 
malej princeznej
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4581-5
Väzba: papierová kabelka /box:
štyri knihy s aktivitami + nálepky
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

rozťahovacie kartičky umožňujú zábavným spô-
sobom rozvíjať verbálne schopnosti a základné
matematické predstavy už v ranom veku dieťaťa.
tieto balíčky obsahujú 15 obojstranných rozťa-
hovacích kartičiek, ktoré navrhli skúsení pedagó-
govia a otestovali ich v praxi. Súčasťou balenia sú
aj inštrukcie pre dospelých. Pre deti od 3 rokov.

ISBN: 978-80-551-4560-0

ISBN: 978-80-551-4701-7

ISBN: 978-80-551-4702-4

Abece da

ISBN: 978-80-551-4561-7

Čísla

ISBN: 978-80-551-4562-4

Protiklady

ISBN: 978-80-551-4563-1

Zvieratá

Prejavte svoju lásku k domácim miláčikom aj na papieri! Knihy obsahujú vyše 50 zá-
bavných a inšpiratívnych rád, tvorivých cvičení a faktov o týchto priateľských stvoreniach.
Ilustrátorka Gemma Correllová milým umeleckým štýlom podnecuje vašu predstavivosť.

Čarbanice pre mačkofilov
Čarbanice pre psičkárov
Autor: Gemma Correllová
Žáner: hobby, kreslenie
Kategória: AA

Cena: à 9,90 €
Vychádza: 5. 1. 2016
Formát: 152 ×    216 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

rozprávky
z trávy
Vyšlo, 9,90 €
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Nie je nič lepšie ako ovocie, zelenina a bylinky z vlastnej záhrady. Ak sú ešte aj bio,
všetko je dvojnásobne chutné a zdravé! Príroda pritom urobí časť práce za záhrad-
kára. táto príručka vám poskytne praktické rady, ako biozáhradkárčiť. Na začiatok
postačia malé kroky.

Biozáhrada pre domácich pestovateľov
Autor: Christel Ruppová
Žáner: Praktická príručka
Kategória: A

Cena: 19,90 €
Vychádza: 16. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4665-2
Formát: 210 ×    270 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

uskutočnite svoj sen o vlastnej záhrade! V knihe nájdete všetky potrebné informácie
o plánovaní a zakladaní záhrad, rozmnožovaní rastlín, pestovaní ovocia, zeleniny
a kvetov, reze ovocných stromov, ale aj o malých záhradných stavbách či záhradných
jazierkach.

Moja záhrada
Autor: Kolektív autorov
Žáner: Praktická príručka
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 26. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4800-7
Formát: 165 x 240 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Vstúpte do galérie s názvom Slovensko. Na malý priestor uprostred európy sa sú-
stredili vysoké tatranské končiare aj šíre podunajské roviny. Prírodné scenérie do-
tvárajú starobylé pamiatky aj moderná architektúra. Príťažlivosť Slovenska znásobujú
pamiatky zapísané do zoznamu uNeSCO, ktoré nechýbajú ani v tejto knihe.

Slovensko – Slovakia – Slowakei
Autor: Alexander Vojček – Ján Lacika
Žáner: Obrazová publikácia
Kategória: AA

Cena: 14,95 €
Vychádza: 26. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4791-8
Formát: 210 x 297 mm, 112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Škodliviny v potravinách sú veľmi nebezpečné a ich zhubný vplyv sa prejaví až po mno-
hých rokoch, napríklad znížením imunity, chronickou únavou alebo rôznymi chorobami.
Môžeme sa však pred nimi chrániť kvalitnou stravou. V knihe okrem iného nájdete
pečeňovú a obličkovú kúru, ryžovú diétu a zoznam škodlivých prísad v potravinách.

Očistné kúry
Autor: Jadwiga Górnicka
Žáner: Zdravie a životný štýl
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 26. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4794-9
Formát: 145 x 205 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Aj vy milujete tradičnú slovenskú kuchyňu, ale pritom máte dušu experimentátora?
Dajte sa inšpirovať knihou talentovanej autorky, ktorá sa rozhodla vrátiť tradičnú slo-
venskú kuchyňu späť na naše stoly, avšak v úplne novom šate. Vo svojich receptoch
rada kombinuje tradičné s netradičným tak, aby vznikali nové kombinácie chutí.

Moje skvelé jedlo
Autor: Lucia Súkeníková
Žáner: Kuchárky
Kategória: AA

Cena: 6,34 €
Vychádza: 5. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4740-6
Formát: 165 ×    240 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Matematika nie je nuda, matematika je zábava! Štvrtá-
kov a piatakov o tom presvedčí čarovný Koloman Slo-
nisko, ktorý ich zoznámi s magickým štvorcom, stojko-
vými príkladmi alebo digitálnymi číslami.

Pracovný zošit obsahuje rôzne príklady na precvičo-
vanie a upevnenie učiva z matematiky. Každá strana
sa dá využiť ako pracovný list. Výborná pomôcka pre
žiakov a učiteľov na vyučovacej hodine.

Minipríručka konverzácie s prepisom výslovnosti je
 určená pre cudzincov, ktorí sa potrebujú dorozumieť
po slovensky v základných situáciách turistického
a spoločenského styku.

Matematika nás baví
Autor: Ivana Korýtková
Žáner: Doplnková literatúra pre ZŠ
Kategória: AA

Cena: 4,90 €
Vychádza: 26. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4789-5
Formát: 205 x 290 mm, 72 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Päťminútovky z matematiky
Autor: Adela Jureníková
Žáner: Doplnková literatúra pre ZŠ
Kategória: AA

Cena: 3,62 €
Vychádza: 20. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4790-1
Formát: 205 x 290 mm, 48 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Slovak for you
Autor: Iveta Božoňová
Žáner: Konverzačná príručka
Kategória: AA

Cena: 3,75 €
Vychádza: 20. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4763-5
Formát: 125 x 145 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

ISBN: 978-80-551-4792-5

ISBN: 978-80-551-4793-2

Kniha podáva svedectvo o veľkoleposti a bohatosti slovenskej histórie. Zachytáva kultúru
slovenského národa v dejinných súvislostiach, opisuje výnimočné lokality, historické pa-
miatky a vzácne kultúrne pamätihodnosti Slovenska. Ponúkame aj v anglickom jazyku.

55 najkrajších miest 
a mestečiek Slovenska
55 Loveliest Places in Slovakia
Autor: J. Leikert – A. Vojček
Žáner: Obrazová publikácia
Kategória: AA

Cena: à 15,90 €
Vychádza: 26. 2. 2016
Formát: 215 x 295 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

|  print  |

|  online  |
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Neuveriteľná púť chlapca, od ktorého môže závisieť osud sveta, pokračuje. Callum
hunt prežíva letné prázdniny inak ako ostatné deti. Jeho najbližším spoločníkom je
vlk posadnutý chaosom a otec ho podozrieva, že v synovi drieme zlo...
Druhá kniha z celosvetovo úspešnej série Magistérium.

Kelseu Glynnovú, mladú kráľovnú tearlingu, čaká výzva, akej dosiaľ nečelila. Zasta-
vením zásielok otrokov do Mortmesnu nahnevala červenú kráľovnú – brutálnu vlád-
kyňu, ktorej moc pramení z čiernej mágie. tá teraz posiela do tearlingu armádu, aby
ho pripravila úplne o všetko. Inváziu už nič zastaví.

Medená rukavica
Autor: H. Blacková a Ca.a Clarová
Žáner: Fantasy, pre mladých
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 2. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4624-9
Formát: 145 ×    227 mm, 248 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé

Invázia do Tearlingu
Autor: Erika Johansenová
Žáner: Fantasy, pre mladých
Kategória: A

Cena: 15,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4584-6
Formát: 125 ×    200 mm, 496 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé

V jeden studený večer sa na najnepravdepodobnejšom mieste v Chicagu stretnú
dvaja neznámi chlapci s rovnakým menom. Od tej chvíle sa ich životy prepletajú.
A hoci žijú v jednom meste, akoby žili na rozličných planétach. Od autora bestsellerov
Na vine sú hviezdy a Papierové mestá.

Po jadrovom výbuchu sa stal zo Zeme primitívny svet. Z neznámeho dôvodu sa rodia
iba dvojčatá. Jedno dvojča je vždy alfa – po všetkých stránkach telesne dokonalé;
a druhé omega – postihnuté deformáciami. Alfy napriek všemožnému úsiliu nevedia
uniknúť pred krutou skutočnosťou: keď zomrie jedno z dvojčiat, zahynie aj druhé.

Will Grayson, Will Grayson
Autor: John Green a David Levithan
Žáner: Pre mladých
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 9. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4661-4
Formát: 145 ×    227 mm, 288 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé

Ohnivá kázeň
Autor: Francesca Haigová
Žáner: Fantasy, pre mladých
Kategória: A

Cena: 13,90 €
Vychádza: 26. 1. 2016
ISBN: 978-80-551-4585-3
Formát: 145 ×    227 mm, 360 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé

Kráľovná tearlingu
Vyšlo, 13,90 €

Železná skúška
Vyšlo, 12,90 € V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia zasiahne Spojené štáty hospodárska kríza.

Keď obvinia mladého černocha zo znásilnenia bieleho dievčaťa, udalosti naberú
rýchly spád. Obhajoby sa ujme Attikus Finch, ktorý svoju právnickú pomoc považuje
za morálnu povinnosť. čaká ho však márny boj s predsudkami, strachom a nevra-
živosťou. Od obyvateľov mestečka poznačeného rasovou nenávisťou dostáva hanlivú
nálepku obhajca negrov, čo sa negatívne dotkne aj jeho detí.

Kultový román Nezabíjajte vtáčika nie je iba o rasizme a justičnej vražde, je to
predovšetkým dojímavý príbeh o dospievaní, utváraní si vlastných názorov na svet,
morálke, statočnosti a odvahe.

JeDINé, NA čO SA NeVZťAhuJe 
PrAVIDLO VäčŠINy, 
Je ĽuDSKé SVeDOMIe

Nezabíjajte vtáčika
Autor: Harper Leeová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 16. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4688-1
Formát: 125 ×    200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

|  rádio  |  print  |  ooh  |  online  | 

|  print  |

|  online  |

William Faulkner, opisuje tragikomickú cestu rodiny zosnulej Addie Bundrenovej. Jej
posledným želaním bolo, aby ju pochovali v Jeffersone, vzdialenom niekoľko dní cesty.
Na tejto poslednej púti človeka, necháva Faulkner jednotlivé charaktery vyjadrovať ich
vlastné perspektívy, takže sa postupne odhaľuje rozvetvená sieť osobných príbehov.

Keď som umierala
Autor: William Faulkner
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 23. 2. 2016
ISBN: 978-80-551-4627-0
Formát: 125 ×    200 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Debut jednej z najvýraznejších osobností americkej literatúry 20. storočia. ernest he-
mingway za svoju tvorbu okrem iných literárnych cien získal aj Nobelovu cenu v roku
1954. toto dielo je nezabudnuteľné svedectvo o jednej epoche, o jednej generácii,
ktorú tak drasticky zasiahla svetová vojna, že ju nazvali stratenou generáciou...

Slnko aj vychádza
Autor: Ernest Hemingway
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: Vyšlo
ISBN: 978-80-551-4487-0
Formát: 125 ×    200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé
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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.

nádherný,  strhujúci  príbeh  mladučkej  slepej  Francúzky 
a mladého nemca, ktorí sa snažia uniknúť pred hrôzami
druhej svetovej vojny. Marie-laure žije s otcom neďaleko
národného prírodovedného múzea, kde otec pracuje ako
kľučiar a zámočník. Keď má Marie-laure dvanásť, do paríža
vtrhnú nacisti, a tak aj s otcom nachádzajú útočisko u sa-
motárskeho prastrýka vo vysokánskom dome na pobreží.
Z paríža si nesú klenot, ktorý je azda najvzácnejším a záro-
veň najnebezpečnejším artiklom v celom múzeu.
 Sirota Werner vyrastá s mladšou sestrou v nemeckom ban-
skom mestečku. Vďaka jedinečnej zručnosti sa dostane na
prestížnu internátnu školu pre hitlerovu mládež a neskôr
do špeciálnej jednotky, ktorá má za úlohu vyhľadávať a likvi -
 dovať akékoľvek známky odboja. Werner si postupne uve-
domuje, že jeho talent má na svedomí mnohé životy, vydáva
sa na púť do hlbín vojnovej mašinérie a napokon sa ocitá
v Saint-Malo, kde stretáva Marie-laure.

KnihA, Ktorú prečítAte
všetKými zmyslAmi

Svetlo, ktoré nevidíme
Autor: Anthony Doerr
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 16,90 €
Vychádza: 12. 1. 2016
iSBn: 978-80-551-4591-4
Formát: 145 ×227 mm, 576 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
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