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Najhroznejšia zo zbraní je slovo

L I TERATÚRA

SVETOVÁ

John Green

L I TERATÚRA

Obálka je v príprave

S LOVENSKÁ

Na vine sú hviezdy
viaz., 336 s., 147x234
Marec, 13,90 €

Andrea Boldišová

Robert Bryndza

Matej Rudinský

Matthew Quick

Odkedy Hazel v trinástich
rokoch diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy v štvrtom
štádiu, pripravovala sa na
vlastnú smrť. Potom sa stal
medicínsky zázrak a metastázy v pľúcach sa jej
zmenšili. Odvtedy nechodí
do školy, nemá priateľov a nevie, ako vyzerá normálny život, lebo
je hadičkami pripútaná ku kyslíkovej fľaši a užíva silné lieky, aby sa
nádory nerozširovali ďalej. Na nenávidenom stretnutí podpornej
skupiny pre pacientov s rakovinou však spozná Augusta Watersa,
ktorý má štýl, rakovinu na ústupe a oči len pre ňu. S ním začne
objavovať dosiaľ nepoznaný svet lásky na pomedzí života a smrti.

Okno do duše

E-maily Coco Pinchardovej

Nylonový svet

Terapia láskou

Lektorka Niki dôsledne ukrýva
pred okolím rodinnú tragédiu
a trápi sa pre nenaplnenú lásku.
Po dlhých rokoch samoty, práve
vo chvíli, keď nachádza liek na
ubolenú dušu v podobe manažéra Mira a jeho malej dcérky,
vtrhne do jej života dávna láska...

Coco sa vydala mladá, porodila
krásneho syna a sen o úspešnej
kariére spisovateľky zavesila na
klinec. Keď po rokoch spoločného manželstva odhalí mužovu
neveru, začne sa prostredníctvom e-mailov zdôverovať
svojim novým priateľom...

Krátke poviedky inšpirované životom. Ich hrdinkami sú manželky aj milenky, matky aj dcéry,
ženy opustené aj obletované.
Autor ich zobrazuje s úctou
a láskou, také, aké naozaj sú.
„Nesnažím sa ženu pochopiť,“
hovorí, „obdivujem ju.“

V živote nevychádza vždy všetko
podľa plánu. Pat Peoples stratil
dom, zamestnanie aj manželku.
Po dlhom čase strávenom v psychiatrickom ústave opäť žije
v rodičovskom dome. Je pevne
rozhodnutý získať svoj starý
život späť...

brož., 328 s., 105x170
Január, 7,90 €

brož., 328 s., 105x170
Február, 7,90 €

brož., 128 s., 105x170
Marec, 6,90 €

viaz., 296 s., 125x200
Február, 10,90 €

Ján Štrasser
Jeden z najznámejších slovenských básnikov a textárov
predstavuje výber zo svojej,
najmä ľúbostnej tvorby pod príznačným názvom Stala sa nám
láska. Mnohé z básní Jána Štrassera boli zhudobnené a dodnes
sa tešia veľkej obľube.

John Grisham – Calico Joe
Leto 1973. Do prvej ligy vstupuje
Joe Castle, bejzbalový talent
a najúspešnejší nováčik všetkých
čias. Chlapec z malého mestečka
Calico Rock sa okamžite stáva
idolom všetkých bejzbalových
fanúšikov. To, čo však robí tento
román znamenitým, sa odohráva
mimo ihriska...

Sara Poolová – Zrada Borgiovcov
Pred Tudorovcami boli Borgiovci.
Vášniví. Nebezpeční. Smrtiaci.
V lete roku 1493 bol Roderigo
Borgia takmer rok pápežom
Alexandrom VI. Kľúčovú úlohu
pri jeho zvolení na trón svätého
Petra zohrala krásna a zmyselná
travička Francesca. Teraz dostala
príkaz udržať ho pri moci...

William Shakespeare – Oko za oko
Hoci je Oko za oko komédia,
Shakespeare v nej skúma vážne
otázky. Knieža Vincentio sa preoblečie za mnícha a nechá vládnuť svojho zástupcu Angela,
o ktorom sa domnieva, že je stelesnená cnosť. Angelo sa však na
tróne ani poriadne nezohreje,
a príde o svoj čistý štít.

viaz., 96 s., 100x140
Február, 7,90 €

viaz., 200 s., 125x200
Február, 9,90 €

viaz., 336 s., 125x200
Február, 12,90 €

brož., 144 s., 125x200
Február, 6,90 €

Peter Holka

Pokušenie
viaz., 192 s., 125x200
Február, 9,90 €

Žena. Jej vôňa, podoba,
tajomstvo lákajú rovnako
chlapca, ktorého mätú vlastné inštinkty, ako i zrelého
muža s pohasínajúcou energiou. Kým pre dieťa je vzrušenie z obnaženého tela
ešte nepochopiteľné, pre
muža, ktorý už neočakáva
nič ani od seba samého, môže oneskorené vzplanutie znamenať
hotovú pohromu. S Petrom sa v prvej časti stretávame ako s päťročným chlapcom citovo pripútaným k matke. V druhej časti rozprávania je to už muž na hranici staroby, zunovaný stereotypným
životom, znechutený chorobami a dôchodkom. Jedného dňa do
jeho života vstúpi mladučké dievča a všetko prevráti naruby...
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SPOLOČENSKÉ

R OMÁN Y

L I TERATÚRA PRE

ŽENY

Paulo Coelho

Rukopis z Akkry
viaz., 144 s., 125x200
Február, 6,90 €

Júl 1099. Kým sa Jeruzalem
pripravuje na vpád križiakov,
Grék známy pod menom
Kopta zvolá v meste stretnutie starých aj mladých,
mužov aj žien. Kresťania,
židia aj moslimovia, ktorí sa
zídu na námestí, sú presvedčení, že si vypočujú prednášku, ako sa pripraviť na boj, Kopta im
však chce povedať čosi iné. Všetko naznačuje, že stoja pred porážkou, no Grék ich nabáda, aby v každodennom živote nachádzali
múdrosť. Verí, že skutočné poznanie je ukryté v prežitých láskach, utrpených stratách, vo chvíľach beznádeje i víťazstiev
a v každodennom spolunažívaní s nevyhnutnosťou smrti.

Danielle Steel

Eloise Jamesová

Nora Robertsová

Hotel Vendôme

Veľa kriku pre teba

Sen v bielom

Projekt Manželstvo

Sfilmovaný svetový bestseller.
Loď, na ktorej Pi a jeho rodina
cestujú z rodnej Indie, sa potopí.
Pi sa ocitne v záchrannom člne
s tigrom, ktorý pomôže chlapcovi
prekonať zúfalstvo z osamelosti
počas niekoľkomesačnej plavby...

Hugues Martin je majiteľom luxusného hotela,
ktorý je pre neho zároveň
domovom. Po tom, čo ho
manželka opustila, vychováva svoju dcéru sám.
Heloise má šťastné detstvo – zmení to Huguova
nová známosť?

Tess stojí po smrti otca
pred neľahkou úlohou:
dobre sa vydať a nájsť
vhodných ženíchov aj
pre svoje tri sestry –
krásnu Annabel, romanticky založenú Imogen
a praktickú Josie. Súhlasí
so sobášom z rozumu...

Štyri kamarátky z detstva
sa stali majiteľkami svadobnej agentúry Sľub.
Svadby pod ich taktovkou
patria k tým najvychýrenejším v okolí. Čo sa však
stane, ak sa jedna z nich
zaľúbi, navyše v čase, keď
sa to najmenej hodí?

Jessica všetku energiu
sústreďuje na prácu.
V penzióne navštevuje
osamelú starú dámu Grace, ktorá jej vo svojom
závete odkáže majetok.
Ak chce Jessica získať
peniaze, musí sa urýchlene dostať pod čepiec!

viaz., 304 s., 125x200
Vyšlo, 11,90 €

viaz., 272 s., 125x200
Marec, 9,90 €

viaz., 312 s., 125x200
Január, 10,90 €

viaz., 288 s., 125x200
Január, 10,90 €

brož., 296 s., 125x200
Január, 9,90 €

Johanna Lindseyová

Jojo Moyesová

Kasey Michaelsová

Tajomný dar

Posledný list
od milenca

Ako zviesť vojvodu

Sexi rady pre sexi baby

Martel Yann

Plavba s tigrom
Pi a jeho život

Gemma Townleyová

Leila Meachamová

Láskavec
viaz., 376 s., 145x227
Marec, 15,90 €

Príbeh troch mladých ľudí
– svätca Johna Caldwella,
hriešnika Treya Dona Halla
zvaného TD a anjela Catherine Ann Bensonovej, vyrastajúcich v malom texaskom
mestečku. Trey a John sú
futbalové hviezdy mesta,
najpopulárnejšie osobnosti
v škole, najlepší priatelia a zároveň najväčšie protiklady. Krásna,
skromná a inteligentná Catty zasiahne do životov chlapcov ako
blesk. Všetkých troch priateľov spojí životná dráma: TD v úsili
zosmiešniť súpera náhodou spôsobí smrť chlapca. Trey a John sa
rozhodnú mlčať a skutok nafingujú ako samovraždu. Uplynie
dvadsať rokov a umlčané hriechy opäť vyplávajú na povrch...
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Daphne Sheldricková
Daphne Sheldricková je prvá žena
na svete, ktorej sa úspešne podarilo odchovať novonarodené
sloníča. Dlhé roky žila uprostred
kenskej prírody a s úprimným záujmom sledovala tamojší život.
Kniha je príbehom lásky, odhodlania a odvahy pozoruhodnej ženy.

V rodinnom sídle Maloryovcov žije tretí markíz
z Haverstonu – Jason
Malory. Keď sa pred tridsiatimi rokmi zaľúbil do
slúžky Molly a mal s ňou
syna Dereka, ani mu nenapadlo, že by sa s ňou
raz mohol oženiť...

Novinárka Ellie nájde
v archíve list z roku 1960,
ktorý napísal neznámy
muž a žiada v ňom svoju
partnerku, aby opustila
manžela. Ellie objavený
ľúbostný príbeh z minulosti fascinuje...

Viete, čo chodí po rozume vášmu partnerovi?
Sme takí, akí sme sa naNie? Tak sa to práve dorodili, alebo takí, akých
z nás urobil život? Preko- zviete – odtajnili sme
najtajnejšie priania muná sila lásky aj tie najžov. Vtipné čítanie pre
ťažšie prekážky? Rafael
všetky ženy, ktoré chcú
Daughtry odchádza do
vojny ako trpený chudob- vedieť, čo sa deje v partnerovej hlave – a v jeho
ný príbuzný a vracia sa
ako vojvoda z Ashurstu... slipoch.

viaz., 368 s., 125x200
Január, 13,90 €

viaz., 144 s., 125x200
Február, 8,90 €

viaz., 440 s., 125x200
Február, 13,90 €

brož., 248 s., 125x200
Marec, 8,90 €

Africký príbeh lásky
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brož., 240 s., 107x136
Január, 8,90 €
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AUTOB I OGRAF I A ,

B I OGRAF I A

FAKTOGRAF I A ,

PORADCOV I A

Gregor Martin Papucsek

Maďarský pomaranč
viaz., 320 s., 125x200
Január, 12,90 €

Waris Dirieová

Čierna žena,
biela krajina
Od autorky bestselleru Púštny kvet! Svetoznáma
topmodelka vo svete povrchnej slávy a lesku
nikdy nenašla svoj skutočný domov. Jej túžba
pomôcť rodnej Afrike ju motivuje k veľkým činom v boji proti krutým kmeňovým rituálom.
Je presvedčená, že Afrika sa môže zmeniť, až
keď ženy v africkej spoločnosti získajú ocenenie,
úctu a rešpekt.

Chris Kyle,
Scott McEwen, Jim DeFelice

Sandra Harmonová

Syn mafie

Anna Arutunyan

Americký ostreľovač
Chris Kyle. Iračania ho
prezývali Diabol a na jeho
hlavu vypísali odmenu.
V armáde sa preslávil ako
Legenda, pretože chránil
ostatných vojakov zo
striech a tajných skrýš
s desivou presnosťou...

Príbeh Grega Scarpu staršieho a jeho syna. Psychopat, ktorého FBI chránila
pred nepriateľmi, miestnou políciou a súdmi.
Kniha hovorí nielen o pozlátke a špine mafiánskeho podsvetia, ale aj
o chybách a korupcii FBI.

Rusko, zem opradená mýtusmi
a legendami, krajina obrovských
sociálnych rozdielov, medveď,
ktorý čaká na svoje prebudenie...
Ak však hovoríme o Rusku ostatných desiatich rokov, zákonite
hovoríme aj o jedinom mužovi
– Vladimirovi Putinovi.

brož., 336 s., 125x200
Január, 10,90 €

viaz., 272 s., 125x200
Marec, 10,90 €

brož., 304 s., 125x200
Február, 9,90 €

Putinovo tajomstvo

Obálka je v príprave

Pracovná verzia obálky

viaz., 224 s., 145x227
Január, 9,90 €

Mitch Winehouse

Amy, moja
dcéra
Nadaná a inšpiratívna. Amy Winehouse si fanúšikovia budú navždy pamätať najmä pre jej povestný dôvtip, šarm a životný elán. Spomienková kniha, ktorej autorom je speváčkin otec,
vytvára nielen obraz milujúceho dievčaťa s čarovným hlasom, ale poodhaľuje aj Amine temné
skúsenosti s drogami.
viaz., 288 s.,
147x234
Február, 15,90 €
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V. Horján, S. Lispuchová

Po čitateľsky úspešnej
knihe Peštiansky perkelt
(Ikar 2003) známy rozhlasový publicista a glosátor G. M. Papucsek prichádza s jej voľným
pokračovaním pod názvom Maďarský pomaranč. Už neuveriteľných
dvadsať rokov nás autor svojím nenapodobiteľným spôsobom
pravidelne informuje o živote u našich južných susedov, ktorý
detailne pozná a má rád aj s jeho špecifikami či nedostatkami.
Nová kniha mapuje druhú dekádu autorovho pôsobenia v Maďarsku, roky 2003 až 2012.

St John Greene

Zápisky z teplého domu Mamin zoznam

Maria Trebenová

Z mojej domácej lekárne

Obrusy, prestieranie
a módne doplnky

Balet

Má 37 a už polovicu života vie, čo je zač. Médiá ho
spájajú s prívlastkom kontroverzný, on však tvrdí,
že odmieta žiť v klamstve.
„Sex nám vraj v priemere
zaberie asi pätnásť minút
denne. A kvôli tomu robiť
také ceremónie?!“

Kate žila pokojným rodinným životom do chvíle,
kým jej nediagnostikovali
nevyliečiteľnú rakovinu
prsníka. Tesne pred smrťou spísala zoznam rád,
aby milovanému mužovi
pomohla vychovať ich
spoločných synov.

Maria Trebenová je po celom svete uznávaná ako priekopníčka bylinnej medicíny. Poznala nesmiernu liečivú silu prírody a priblížila ju
ostatným ľuďom. Kniha prináša
lexikón liečivých bylín doplnený
farebnými ilustráciami a fotografiami z autorkinho archívu.

V knihe nájdete vyše 100 motívov krížikovej výšivky. Vyberte
si z inšpiratívnych kvetinových
vzorov, geometrických motívov
alebo miniatúrnych krajiniek. Vzory v tejto knihe sa hodia na bytové dekorácie, módne doplnky
alebo na iné praktické predmety.

V knihe sa dozviete, čo znamenajú rôzne výrazy vo svete baletu
a vďaka fotografiám s presným
opisom hravo zvládnete viaceré
figúry. Zistíte, čo zahŕňa prípravu
na vystúpenie alebo ako sa poďakovať publiku. Objavte úžasný
svet v saténových špičkách
a staňte sa baletnými hviezdami!

viaz., 120 s., 130x205
Január, 9,90 €

viaz., 288 s., 125x200
Marec, 11,90 €

viaz., 360 s., 125x200
Marec, 19,90 €

brož., 96 s., 165x225
Január, 7,90 €

viaz., 64 s., 216x276
Marec, 8,90 €
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NAPÄT I E ,

THR I L LERY ,

KR IMI

ZÁHADY ,

FANTASY ,

SC I - F I

Mario Giordano

Apokalypsa
viaz., 480 s., 125x200
Marec, 15,90 €

Lene Kaaberbølová,
Agnete Friisová

Chlapec v kufri
Nestáva sa každý deň, aby niekto na hlavnej
železničnej stanici v Kodani vybral z úschovne
ťažký kufor a našiel v ňom asi trojročného
chlapčeka v bezvedomí. Do prípadu sú zapletení
majetní dánski rodičia, ktorí potrebujú nové
obličky pre svoje choré dieťa. Nájdu vyšetrovatelia skutočnú matku chlapca a prekazia obchodovanie s deťmi?

Ethan Cross

Rosamund Luptonová

Pastier

Potom

Vanessa Jóriová

Podarí sa Marcusovi odhaliť nebezpečné politické sprisahanie, vyrovnať
sa s vlastnou minulosťou
a pritom zadržať jedného z najrafinovanejších
a najbrutálnejších vrahov
sveta? Desivá hra na
mačku a myš začína...

Čierny dym zahaľuje letnú
belasú oblohu. Škola sa
v okamihu ocitá v ohni.
Grace, jedna z matiek, spozoruje dym a pustí sa do
behu. Uvedomuje si, že
vnútri mohli zostať aj jej
Adam a Jennifer... Môže byť
podpaľačom malé dieťa?

Keď si Susan prečíta zápisky
svojho záhadne zmiznutého
otca, jej život sa radikálne zmení.
S priateľmi sa vydá po záhadných stopách, ktoré ich dovedú
k tajomnému Portálu. Ocitnú sa
v divokom a nebezpečnom svete
zvanom Alagonit.

brož., 296 s., 125x200
Január, 10,90 €

viaz., 432 s., 125x200
Február, 14,90 €

brož., 280 s., 125x200
Január, 9,90 €

Za múrom

Pracovná verzia obálky

Obálka je v príprave

Pracovná verzia obálky

viaz., 248 s., 145x227
Január, 10,90 €

Jo Nesbø

Stephen King

Patricia Cornwellová

Pancierové srdce

Carrie

Červená hmla

Profesionáli

Sherrilyn Kenyonová

Nórskymi médiami sa šíria
poplašné správy. Našli sa
dve mŕtve ženy utopené
vo vlastnej krvi. Vrah po
sebe nezanechal stopy,
policajné vyšetrovanie sa
nehýbe z miesta a Harry
Hole, jediný človek, ktorý
by mohol pomôcť, zmizol...

Sedemnásťročná Carrie je
outsiderka v škole i v živote.
Odmalička robí všetko pre
to, aby sa vyrovnala ostatným, no nedarí sa jej. Doma
ju navyše terorizuje fanaticky nábožná matka. Keď
objaví svoje skryté schopnosti, túži sa pomstiť...

Doktorka Kay Scarpettová
prichádza do ženskej väznice. Stretne sa s odsúdenou Kathleen, biologickou
matkou diabolskej Dawn
Kincaidovej. Tá má na svedomí niekoľko vrážd vrátane vraždy doktorkinho
spolupracovníka...

Štyria priatelia, čerství
absolventi univerzity,
unášajú ľudí. Ich taktika –
rýchle, razantné únosy
s nízkym výkupným – im
vychádza dva roky. Potom unesú nesprávneho
človeka, zabijú ho a sami
sa stanú štvancami...

Zarek, najhorší z temných lovcov, sa ocitol vo vyhnanstve na
drsnej Aljaške. Všetci sa ho stránia a boja. Za chybu, ktorej sa
dopustil, ho čaká trest smrti,
ujme sa ho však nymfa spravodlivosti Astrid. S láskou prichádza
aj druhá šanca...

viaz., 512 s., 125x200
Marec, 12,90 €

viaz., 208 s., 125x200
Marec, 9,90 €

viaz., 352 s., 125x200
Marec, 13,90 €

brož., 296 s., 125x200
Marec, 10,90 €

brož., 328 s., 115x185
Marec, 8,90 €
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Owen Laukkanen
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Rím. Vo Večnom meste panuje nezvyčajný rozruch.
Pápež Ján Pavol III. odstúpil
a bez stopy zmizol. Nikto
nevie, či je vôbec nažive.
V tom istom čase niekto
zvlášť surovým spôsobom
zavraždí jeho najbližších dôverníkov. Vatikánsky reportér Peter
Adam sa pustí do pátrania po nezvestnom pápežovi. Stopy vedú
k záhadnému rádu, ktorý už celé stáročia v utajení pôsobí proti
cirkvi. Jeho prívrženci sa opierajú o stredoveké proroctvo. Nachádza sa svet tesne pred apokalypsou? Kniha vychádza aj ako
prvý slovenský digiromán.

Lauren Kateová

Zamilovaní anjeli
viaz., 152 s., 145x227
Február, 9,90 €

Tanec s diablom

január – m arec 2013

Valentínske príbehy z romantickej série Padlí anjeli.
Láska niekedy potrebuje
povzbudenie od strážnych
anjelov, aby sa mohla dvihnúť zo zeme. No len čo párkrát mávne krídlami, treba jej dôverovať, že poletí sama, do najvyšších možných výšin, do neba, a ešte
ďalej. Priblížte sa k poznaniu večnosti Luce a Daniela, prežívajte
nečakanú lásku Shelby a Milesa, spoznajte Rolandove ľúbostné
lekcie či Arrianinu pálčivú túžbu. Prečítajte si tieto nezabudnuteľné príbehy – a navždy sa zamilujte!
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VAREN I E

EZOTER I KA ,

Druhé vydanie

Silvia Pilková
Tradičná slovenská kuchyňa, to nie sú len bryndzové halušky, haruľa, klobásy či lokše. Desaťdielna séria kuchárskych kníh zachytáva prekvapivo pestré
kulinárske dedičstvo našich predkov. Každá časť edície predstavuje vybraté
regióny a kompletná séria napokon obsiahne celé Slovensko. Nájdete tu recepty všeobecne známe a obľúbené, ale aj dávno zabudnuté skvosty, ktoré autorka objavila v zapadnutých kútoch Slovenska alebo v starých rodinných archívoch. Každá kniha obsahuje množstvo farebných fotografií.

Poklady slovenskej
kuchyne (1)

Bratislava, Záhorie,
Podunajsko

viaz., 192 s., 110x220
Vyšlo, 10,90 €

Poklady slovenskej
kuchyne (2)

Poklady slovenskej
kuchyne (3)

Dolná Nitra, horná Nitra, Tekov

Dolné Považie, stredné
Považie, horné Považie

viaz., 192 s., 110x220
Marec, 10,90 €

viaz., 192 s., 110x220
Január, 10,90 €

Nigella Lawsonová

Antonio Carluccio, Gennaro Contaldo

Hostina

Dvaja talianski gurmáni

Zaujímavá, inšpiratívna, vášnivá, nabitá informáciami a plná nápadov – taká je kniha od Nigelly Lawsonovej. Obsahuje vyše 300 receptov z celého sveta,
ktoré dopĺňa viac než 200 fotografií. Nájdete tu
mnohé rady a tipy na prípravu jedál a vaša kuchyňa
razom ožije láskou, vášňou a novými nápadmi.
Každé jedlo je sviatok.

Obaja autori odišli pred vyše tridsiatimi rokmi z rodného Talianska do Veľkej Británie a stali sa uznávanými odborníkmi na taliansku kuchyňu. Táto fascinujúca kuchárka s vyše sto lákavými receptmi
odkrýva podstatu talianskeho jedla tak, ako ho pripravujú skutoční Taliani. Kniha prináša nezvyčajné
kombinácie klasických jedál a ingrediencií.

viaz., 480 s., 170x235
Vyšlo, 19,90 €

viaz., 208 s., 201x253
Február, 19,90 €
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HA RMÓN I A

Tatiana Bedušová
Snár – Ťaháky z vesmíru
Nebojte sa snov. V každom z nich sa skrýva
dôležitá informácia. Aj
zdanlivo strašidelný či
nenápadný sen môže
skrývať priaznivú zvesť.
Naučte sa porozumieť
ich posolstvám, vaša
intuícia vás nesklame.

Anna Mühlbauerová

Barry Eaton

Môj život v súlade
s Mesiacom

Život na druhom brehu Eric Swanson
Čo sa deje so životnou
Otvorené srdce,
otvorená myseľ
energiou, ktorá udržuje

viaz., 272 s., 125x200
Január, 8,50 €

Dielo úspešnej autorky
lunárnych kalendárov poskytuje základné vedomosti o živote v súlade
s Mesiacom. Kniha zahŕňa niekoľko životných
oblastí: zdravia, stravovanie, vitalitu a kondíciu.

Cchokňi Rinpočhe,

naše bytie, a napokon
zoslabne a stratí sa? Hoci
veda ešte vždy nevie
vysvetliť existenciu nehmotného života, čoskoro sa dočkáme prelomového objavu...

Táto kniha nás nabáda,
aby sme našli to, čo sme
dočasne stratili, a vydali
sa na cestu opätovného
spojenia so svojou najhlbšou podstatou, ktorá
je radostná a otvorená.

brož., 192 s., 125x200
Január, 9,90 €

brož., 240 s., 125x200
Marec, 9,90 €

brož., 240 s., 125x200
Január, 9,90 €

Lorna Byrneová

Kyle Gray

Tess Whitehurstová

Anne Jirschová

Posolstvo nádeje
od anjelov

Privolávač anjelov

Všetko
o pozitívnej energii

Vesmírna energia

Príbehy nádeje a lásky.
Írska mystička v tejto ná- Autor knihy má vzácny
ročnej dobe tlmočí veľmi dar – vidí okolo seba anjedôležitý a naliehavý odkaz lov a duchov mŕtvych
z neba: „Nádej robí z nea dokáže s nimi komunimožného možné.“ Vysvet- kovať. V knihe nájdete
ľuje, ako anjeli pomáhajú
skutočné príbehy, ale aj
spôsoby, ako sa skontakľuďom, ktorí sa cítia unatovať s druhým svetom.
vení, zúfalí, skľúčení...

V knihe autorka radí,
ako môžeme vnímať pozitívnu energiu a ako si
ju udržať v rovnováhe.
Chráňte svoj šiesty zmysel, naučte sa pravidelne
meditovať, žiť s dôverou
a bez strachu.

Inšpirujte sa, ako si pomocou neviditeľnej sily do
svojho života pritiahnuť
pozitívnych ľudí, zvýšiť vibrácie lásky, nájsť spriaznenú dušu, zabezpečiť si
blahobyt, byť úspešný
v podnikaní a urobiť hlboký dojem na iných.

viaz., 152 s., 125x200
Marec, 9,90 €

brož., 208 s., 125x200
Február, 9,90 €

brož., 304 s., 125x200
Marec, 10,90 €

brož., 208 s., 125x200
Február, 9,90 €

január – m arec 2013
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PRE DET I

A MLÁDE Ž

Zdeněk Miler

Krtko na cestách

Hľadaj krtka
R. J. Palaciová

Obyčajná tvár
viaz., 264 s., 145x227
Január, 10,90 €

leporelá, každé 12 s.,
219x328
Vyšli, à 5,90 €

Pavol Dobšinský

Slovenské rozprávky

Zdeněk Miler
V lese sa chystá oslava narodenín. Všetky zvieratká pripravujú zaujímavé darčeky.
Čo sa v nich skrýva, zatiaľ
ostáva záhadou...
leporelo, 14 s., 80x90
Január, 1,90 €

Kde bolo, tam bolo... Najnovší
výber z rozprávok zozbieraných
Pavlom Dobšinským s nádhernými
ilustráciami Dušana Kállaya. Odvážni mládenci, krásne princezné, sedemhlaví draci. V rozprávkach je
všetko možné – a spravodlivé...
viaz., 136 s., 225x280
Vyšlo, 14,90 €

Vyvolený
Keď si ťa nevšimnú, prežiješ.
Podľa tohto hesla musí žiť Bartolomej Kotlík a jeho sestra Henika
z feérijskej štvrte v anglickom
meste Bath. Feérie sú bytosti
z iných svetov. Pútavý príbeh
s prvkami detektívky, plný fantázie a prekvapivých zvratov.
brož., 232 s., 125x200
Január, 9,90 €

Keď August prišiel na svet,
lekári predpovedali, že sa
nedožije rána. Pre vrodenú
poruchu má zdeformovanú
tvár, potravu jedáva cez
slamku a málokto uhádne,
kedy sa usmieva a kedy
mračí. Prvých desať rokov života nemal Auggie ľahkých, no až
teraz stojí pred najťažšou skúškou – konečne ide do školy medzi
„normálne“ deti. Musí sa pripraviť na zdesené pohľady spolužiakov
aj posmech neprajníkov. Niekedy bude ťažké rozoznať, kto je skutočný priateľ. Nájde v sebe dosť síl, aby v škole vydržal, alebo sa
vzdá a radšej zostane doma?

Obálka je v príprave

Druhé vydanie

Narodeniny

Stefan Bachmann

Maureen
Johnsonová

Meno hviezdy
D. Grinberg
Jozef Pavlovič

Jozef Pavlovič

Larousse

Zajkovia
Majko a Kajko

Rozprávky
ostrihané na ježka

Povedz mi prečo

viaz., 48 s., 170x240
Január, 4,90 €

špirála, 120 s., 150x204
Marec, 14,90 €

V tejto prekrásne ilustrovanej rozprávkovej
knižke sa deti dozvedia,
čo všetko zažili dva nezbedné a neposedné, no
bystré zajačiky Majko
a Kajko...
Druhé vydanie
viaz., 48 s., 170x240
Január, 4,90 €
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Prečo sa vtáky sťahujú?
Krátke veselé rozprávoč- Prečo ľudia vynašli písky o zvieratkách, vhodmo? Prečo zívame?
né pre deti, ktoré sa
Odpovede na viac ako
práve naučili čítať. Roz180 otázok, ktoré kladú
tomilé príbehy vyčarujú všetky deti a ktoré rodiúsmev na každej detskej čov neraz zaskočia. Kniha
obsahuje hru so samotvári.
Tretie vydanie
lepkami.

Larousse

Moja planéta
Objav neuveriteľný
a vzrušujúci svet! V knihe
nájdeš množstvo poučných a zároveň zábavných skladačiek, krásne
ilustrácie a vzrušujúce informácie o našej planéte.
Pre čitateľov od 5 rokov.
viaz., 24 s. + samolepky,
195x220
Marec, 12,90 €

Edičný prog r am v ydavateľstva Ika r

Hans Eiber

Kniha rekordov

V tejto jedinečnej knihe
Ako chytiť veľkú rybu nájdeš najbláznivejšie
V tejto praktickej príruč- otázky a najprekvapujúke pre rybára sa dozvieš cejšie odpovede. Ktoré
zviera je najväčšie na
mnoho zaujímavých informácií: pre aký rybár- svete? Koľko meria najvyššia stavba na svete?
sky prút sa rozhodnúť,
Kto má viac zubov, čloako nahodiť najlákavejvek alebo žralok? Pokiaľ
šiu nástrahu, alebo čo
ti narastú vlasy, ak si ich
robiť, keď sa ti ryba zanebudeš strihať?
sekne na háčik...
viaz., 128 s., 190x240
Február, 12,90 €

viaz., 96 s., 210x230
Január, 14,90 €

január – m arec 2013

Rory, sympatická tínedžerka
z Louisiany, sa
s rodičmi presťahovala do
Anglicka a nastúpila do internátnej školy.
Meno Jack Rozparovač jej nič nehovorí až do
chvíle, kým sa po meste neroznesie strašná
správa. Ktosi sa zahral na tohto päťnásobného
záhadného vraha a svoju obeť zabil rovnako brutálnym spôsobom. „Rozparovačománia“ zachváti
celý moderný Londýn a polícia je bezradná...
Skutočne vidí vraha iba Rory?
brož., 384 s., 125x200
Marec, 12,90 €
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TOP T I TULY

TOP T I TULY

SLOVENSKÁ LITERATÚRA

KRIMI

10,90 €

8,90 €

6,90 €

12,90 €

10,90 €

12,90 €

12,90 €

14,90 €

8,90 €

11,90 €

7,90 €

11,90 €

12,90 €

19,90 €

8,90 €

11,90 €

15,90 €

12,90 €

10,90 €

10,90 €

10,90 €

12,90 €

11,90 €

12,90 €

9,90 €

8,90 €

9,90 €

14,90 €

11,90 €

12,90 €

12,90 €

14,90 €

19,90 €

199,00 €

69,00 €

69,00 €

99,00 €

14,90 €

10,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

10,90 €

14,90 €

10,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

12,90 €

7,50 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

8,90 €

8,90 €

12,90 €

9,90 €

SPOLOČENSKÉ ROMÁNY

8,90 €

PORADCOVIA, EZOTERIKA

10,90 €

BIBLIA, SLOVNÍKY

LITERATÚRA PRE ŽENY

VARENIE
PRE DETI A MLÁDEŽ
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od autorky bestselleru tajomstvo – the secret!

slovo, ktoré všetko mení

Rhonda Byrne

Zázrak

Viac než dvadsať storočí boli slová vo
Svätom písme opradené tajomstvom,
zahmlievali sa a takmer všetci, čo si ich
prečítali, si ich vykladali nesprávne. Iba
zopár jedincov v dejinách ľudstva si uvedomovalo, že ide o rébus a že len čo ho
rozlúštite – len čo odhalíte tajomstvo
– pred očami sa vám zjaví nový svet.
Autorka odkrýva poznanie, ktoré môže
ľuďom od základu zmeniť život. Počas
fantastickej 28-dňovej cesty vás zároveň naučí, ako tieto vedomosti uplatniť
v každodennom živote.
brož., 272 s., 135x210
Január, 9,90 €

Rhonda Byrne

Tajomstvo
The Secret
viaz., 216 s., 140x178,
Vyšlo, 13,50 €

Rhonda Byrne
Na Slovensku
predaných
viac ako
106 000
výtlačkov!

Sila

viaz., 272 s., 140x178
Vyšlo, 13,90 €

Edičný program vydavateľstva Ikar január – marec 2013
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.

