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Mária Terézia

Štvrtá stena

Kuriozity a rekordy MS

Autor: Mirka Zlatníková
Žáner: Historický román
Kategória: AA

Autor: Danica Hričová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Ivan Truchlík
Žáner: Populárno-náučná literatúra

Cena: 12,90 €
Vychádza: 23. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5941-6
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5842-6
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

PodmANIVý PRíBeH ŽeNy,
KtoRá zmeNIlA dejINy
Kniha mapuje prvé roky panovania Márie Terézie. Vo veľmi mladom veku si vydupala svoju veľkú lásku Františka Lotrinského, hoci vydať sa z lásky napokon dovolila
len jedinému zo svojich mnohých detí. Pre svoju sobášnu politiku si tak vyslúžila prezývku „svokra Európy“. Mária Terézia bola jednou z prvých žien v dejinách, ktoré sa
dostali do konﬂiktu medzi rolou matky, manželky a panovníčky. No zároveň jednou
z mnohých, ktorým po prvej láske vstúpila do života druhá, ešte osudovejšia než tá
prvá. Koľkokrát v živote môže dať človek prednosť citom pred záväzkom? Kniha zachytáva súkromný život Márie Terézie, začiatok jej cesty ako panovníčky, ale aj spletité politické zákulisie na cisárskom dvore. Spolu s knihou vznikol aj dvojdielny televízny ﬁlm.

Pracovná verzia obálky

Príbeh dvoch sestier, ktoré by sa nestretli, keby nemuseli. Lucia je herečka, ktorá si
úspech predstavovala trochu inak, a Dorota úspešná spisovateľka, ktorú úspech
obťažuje. Smrť ich otca je spúšťačom netušených právd. Cesta na pohreb znamená
niekoľko hodín v tlakovom hrnci...
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Autor: Zuzana Maliníková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5865-5
Formát: 210 x 297 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5852-5
Formát: 183 × 233 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Prichádza najväčší sviatok pre fanúšikov futbalu. Táto kniha čitateľom prináša množstvo rôznorodých informácií – niektoré pripomenie alebo postaví do trochu iného
svetla, s ďalšími sa možno mnohí stretnú prvýkrát. Zaujímavosti a pozoruhodné
udalosti podáva pútavo a vtipne, aby ju každý futbalový fanúšik čítal rád.

Nádej v temnotách

Milovanie s vanilkou

Autor: Jana Štúrová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Autor: Petra Hederová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 8,90 €
ISBN: 978-80-551-5932-4
Vychádza: 30. 1. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5803-7
Formát: 125 × 200 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Jana Štúrová (1944 – 2017) bola veľkou dámou česko-slovenskej psychológie. Pomáhala ľuďom s psychickými problémami aj klientom s vývinovými poruchami či partnerskými krízami. V tejto knihe opisuje príbehy z jej dlhoročnej praxe, životy, ktoré sa
naozaj žili, niekedy veľmi ťažko. Autorka v nich hľadá nádej a ponúka ju iným.

Svadby podľa Ely
Príručka nevesty

UŽIte SI SVoj
NAjKRAjší deň
e-kniha

Čerstvo rozvedená Lena sa cez sociálne siete zoznámi so ženatým Marcelom, ktorý
žije päťsto kilometrov od nej. Zamilujú sa do seba a začnú plánovať spoločnú budúcnosť. Lena má výčitky svedomia, že láka Marcela preč od detí. A aby prekážok
nebolo málo, vyjde najavo, že Marcel má v intímnej oblasti špeciálne túžby...

Kniha Svadby podľa Ely – Príručka nevesty slúži ako návod pre všetky zasnúbené
dámy, ktoré potrebujú pomoc pri plánovaní svadby. Každá kapitola je venovaná inej
časti svadobných príprav a sprevádza budúce nevesty celým procesom plánovania,
aby na nič dôležité nezabudli, udržali si chladnú hlavu a naplno si užili organizovanie
svojho veľkého dňa.
Čitateľky sa dozvedia, čo všetko treba zabezpečiť a v akom poradí riešiť jednotlivé
úlohy. Ako naplánovať svadobný rozpočet, vybrať miesto na svadbu, kameramana
a fotografa či svadobné šaty. Ako sa vyhnúť stresu, čo možno očakávať od svadobného dňa, na čo sa treba pripraviť, ktoré obavy sú úplne bežné.
Kniha odpovedá na otázky, ktoré trápia každú budúcu nevestu. Po jej prečítaní bez
problémov zvládnete zorganizovať svadbu svojich snov.
3

Edičný program | január – február 2018

Edičný program | január – február 2018

Kto je bez viny

Madam X – Odhalenie

Mapa, ktorá vedie k tebe

Autor: Liane Moriartyová
Žáner: Román pre ženy
Kategória: AAA

Autor: Jasinda Wilderová
Žáner: erotická romanca
Kategória: AA

Autor: J. P. Monninger
Žáner: Román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 9. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5769-6
Formát: 145 × 227 mm, 448 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5782-5
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5780-1
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

Madam X žije izolovaná v luxusnom apartmáne jej strážcu Caleba. Jej srdca sa však
zmocní niekto iný. Ocitne sa v rukách trochu drsného a tajomného Logana. Na jednej
strane je úžasný, na druhej ju trochu desí. Poskytne jej však informácie, ktoré vypátral
o jej minulosti. Tentoraz sa jej podarí opustiť Caleba, no ten sa nemieni vzdať...

Šťastie je,
keď človek aj tak miluje
Autor: Petra Hülsmannová
Žáner: Román pre ženy
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5764-1
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha
e-kniha

| PRINt | oNlINe |

Končí sa to nami

mlčANIe môŽe VšetKo zNIčIť
Šesť zodpovedných dospelých. Tri rozkošné deti. Jeden psík. Normálny víkend. Čo
sa môže pokaziť? Sam a Clementine vedú príjemný, veľmi rušný život. Majú dve
malé dcérky, Sam práve nastúpil do vysnívaného zamestnania, bohémska čelistka
Clementine sa pripravuje na životne dôležitý konkurz. Ak existuje niečo, na čo sa
môžu spoľahnúť, potom sú to práve oni dvaja a ich vzťah. Clementine a bezdetná
účtovníčka Erika sú staré priateľky. Stačí jeden pohľad a nemusia si nič hovoriť. Ich
vzťah je však dosť zložitý. Erika ich na poslednú chvíľu pozve na grilovačku u susedov
Tiffany a Vida, na ktorú sa chystá s manželom Oliverom, Clementine a Sam neváhajú. Susedia sú zaujímaví a milí ľudia, tiež majú dcérku, a tak veria, že spoločne
sa budú cítiť príjemne. Ale niečo sa prihodilo. O dva mesiace neskôr nechce prestať
pršať a oni si stále kladú otázku: Čo by sa stalo, keby sme tam nešli? A najmä: Čia
je to vina?
4

Autor: Colleen Hooverová
Žáner: Román pre ženy
Kategória: A
Cena: 11,90 €
Vychádza: 23. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5785-6
Formát: 145 × 227 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Lily si v detstve vytrpela svoje a po otcovej smrti sa presťahuje do Bostonu. Spoznáva
tam ambiciózneho lekára Ryla, no ten sa jej v slabej chvíli prizná, že má averziu
k vzťahom. Červenovláske však nedokáže odolať. Lilyn život sa konečne dostáva do
správnych koľají, no potom pocíti tvrdý úder...

AKý ŽIVot
SI NAKoNIeC VyBeRIe?

láSKA je to, čo SA tI StANe,
zAtIAľ čo jU HľAdáš

Mladá Heather si už mapu svojho života nakreslila. Po vysokej chcela cestovať po
Európe, v septembri by sa vrátila a začala sľubnú kariéru v newyorskej banke, vo
svete, kde možno sotva niečo nechať na náhodu. Lenže potom nastúpi do nočného
vlaku do Amsterdamu a zoznámi sa s vášnivým cestovateľom Jackom. Ten nezmení
len smer jej cesty, ale aj života. Rozpráši Heatherin starostlivo pripravený cestovný
plán a spolu putujú po stopách denníka Jackovho starého otca, ktorý prechádzal
Európou po skončení druhej svetovej vojny. Jack ukazuje Heather miesta, ktoré by
nenašla v žiadnom turistickom sprievodcovi, a chce, aby v potulkách pokračovali.
Ona však má namierené do Spojených štátov a nahovára Jacka, aby sa k nej pridal.
Jack odmieta prijať Heatherin návrh a dusí v sebe tajomstvo, ktoré otrasie Heatheriným svetom od základov.

Niektoré veci sú pre Isabelle absolútne sväté. Jej obľúbený televízny seriál, práca
v kvetinárstve v príjemnej štvrti Hamburgu či každodenná rezancová polievka na
obed vo vietnamskej reštaurácii Mr. Lee naproti cez ulicu. Neznáša prekvapenia,
ktoré by narúšali jej zabehnutý rytmus života. Zrazu však jej obľúbenú reštauráciu
prevezme ctižiadostivý kuchár Jens, ktorý jej nielenže odmietne uvariť obľúbené jedlo, ale čoskoro sa postará o chaos v jej prísne usporiadanom svete. Postupne narúša
jej stereotyp a svojím humorným a láskavým spôsobom pomaly mení jej pohľad na
svet. Isabelle chce všetko vrátiť do starých koľají, ale tuší, že možno sú to práve tie
prekvapenia, čo jej život tak krásne obohacujú.
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Pieseň zajtrajška

Kľukatá cesta za šťastím

Šťastie pre ľudstvo

Veľké maličkosti

Autor: Alice Petersonová
Žáner: Skutočný príbeh
Kategória: AAA

Autor: Heather Harphamová
Žáner: Biograﬁa
Kategória: AA

Autor: P. Z. Reizin
Žáner: Sci-ﬁ romanca
Kategória: A

Autor: Jodi Picoultová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5801-3
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5814-3
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 23. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5813-6
Formát: 125 × 200 mm, 440 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 30. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5767-2
Formát: 145 × 227 mm, 480 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

Heather prežíva krásny románik s Brianom až do chvíle, kým neotehotnie. Brian
totiž nechce deti. Autobiograﬁcký román je pretkaný láskavým humorom, vďaka
ktorému sa dajú prekonať ťažké okamihy. Citlivo napísaný príbeh o romantickej láske, vďačnosti za krásny, nevyspytateľný život aj o úprimnej rodičovskej láske.

e-kniha

Aiden je inteligentný, pozorný a rozhľadený. Ide totiž o veľmi komplikovaný počítačový softvér, ktorý má komunikovať s ľuďmi a riešiť ich problémy. Jen je zas čerstvo
rozídená tridsiatnička, ktorá Aidena testuje. Podľa jeho výpočtov Jen potrebuje chlapa a podujme sa nájsť jej ideálneho partnera.

e-kniha

| RádIo | PRINt | oNlINe |

ŽIte KAŽdý deň,
AKoBy Bol Váš PoSledNý
Tom sa do Alice zaľúbil na prvý pohľad. Tušil, že to s ňou nebude ľahké, nie je ako
iné ženy. Trpí vrodenou nevyliečiteľnou chorobou, cystickou ﬁbrózou, a uvedomuje
si, že si musí užívať každý deň, lebo kedykoľvek môže byť jej posledným. Napriek tomu Alice nemá rada ľútosť. Túži jedine spievať. Odmalička jej hovorili, aby sa ani
nepokúšala plniť si nejaké sny, ale nevzdala sa. Napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu sa jej podarilo získať nahrávaciu zmluvu od najvýznamnejšej hudobnej
spoločnosti Sony a v roku 2002, krátkou pred smrťou, jej vyšiel prvý album s príznačným názvom Daydream (Snívanie). Dojímavý príbeh nevšednej mladej ženy
o víťazstve ducha nad nepriazňou osudu je inšpirovaný osudom talentovanej anglickej
speváčky a skladateľky Alice Martineuovej, ktorá v roku 2003 vo veku 30 rokov
zomrela na cystickú ﬁbrózu.
6

Zlomení anjeli

Len nie láska nebeská

Autor: Gemma Livierová
Žáner: Historický román
Kategória: A

Autor: Catherine Bennettová
Žáner: Román pre ženy
Kategória: A

Cena: 14,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5862-4
Formát: 125 × 200 mm, 472 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 4. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5760-3
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Mladú Elsi, uväznenia v lodžskom gete. Plavovlasú modrookú Matildu odtrhnú od rodiny
a pokúšajú sa pretvoriť ju na dokonalé árijské dieťa. Willem, vysokopostavený nacistický
lekár, mienil zachraňovať životy, no pracuje v gete aj v Osvienčime. Zatiaľ čo Hitler
obracia Európu naruby, životy týchto troch zlomených duší sa pretnú.

čo By Ste PoSlúCHlI
– RozKAz AleBo SVedomIe?
e-kniha

Emma zistí, že neplánovane otehotnela, a bez dlhých rečí opustí otca svojho dieťaťa.
Zároveň náhodou ostane bez práce (vlastne nie až tak náhodou, pretože chrstla šéfovi
do tváre, aby si tú prácu – slušne povedané – strčil za klobúk). Našťastie tiež náhodou
zdedí krásnu vilku s bláznivou susedkou a príťažlivým mladým podnájomníkom.

Ruth Jeffersonová je sestrička na pôrodníckom a novorodeneckom oddelení v Connecticute. S touto prácou má už vyše dvadsaťročné skúsenosti. Na jednej zo zmien
začne s rutinnou prehliadkou novorodenca, keď za chrbtom začuje nervózny šepot
rodičov. Chcú hovoriť s jej nadriadenou. Vysvitne, že si neželajú, aby sa ich dieťaťa
dotýkala Afroameričanka. Nemocnica ich žiadosti vyhovie, no o deň neskôr, práve
vo chvíli, keď pri ňom okrem Ruth nie je nikto iný, sa dieťatku zastaví srdce. Má poslúchnuť príkazy nadriadených, alebo zasiahnuť? Pred resuscitáciou na moment zaváha, následkom čoho ju obvinia z ťažkého zločinu. Jej prípad prevezme belošská
obhajkyňa Kennedy McQuarriová, ktorá má pre ňu nečakanú radu: ak chce súd vyhrať, nesmie na procese vyťahovať rasu.
7
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Kriedové správy

Krvavý január

Služobnica

Žena v okne

Autor: C. J. Tudorová
Žáner: triler
Kategória: AAA

Autor: Alan Parks
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA

Autor: Koethi Zanová
Žáner: triler
Kategória: AA

Autor: A. J. Finn
Žáner: triler
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5802-0
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 30. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5766-5
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5822-8
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5861-7
Formát: 125 × 200 mm, 488 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Spletitý príbeh, ktorý na pozadí odvrátenej strany života zámožnej elity, významných
i bezvýznamných ﬁgúrok hudobnej branže a drsných gangov zo špinavých predmestí, oživuje temnú podobu Glasgowa sedemdesiatych rokov a predstavuje nový
elektrizujúci hlas v škótskej detektívnej literatúre.

e-kniha

Krásna Julie má dokonalý život. Corin život je nočná mora. Psychopatický manžel
posadnutý náboženskými víziami, násilnícky otec a strašné tajomstvo, ktoré ju priviedli do slepej uličky. Raz v noci sa ich svety zrazia. Dve ženy musia pochopiť, komu
dôverovať, aby sa mohli oslobodiť.
| RádIo | PRINt | oNlINe |

| PRINt | oNlINe |

Kto doStANe tAjomNú KReSBU,
zomRIe!
V roku 1986 sú Eddie a jeho priatelia ešte iba chlapci na prahu dospievania. Dni
trávia vymýšľaním vzrušujúcich hier. Keď kamarát Gav dostane na dvanáste narodeniny vedierko plné kried, po prvých rozpakoch ich darček nadchne. Na dohovorených miestach si kreslia kriedou panáčiky, svoj tajný kód obsahujúci správy, ktorým
rozumejú iba oni. Potom ich však jeden tajomný kriedový panáčik privedie rovno
k rozštvrtenému telu a tým sa ich životy navždy zmenia. V roku 2016 je Eddie už
dospelý, trochu osamelý muž a myslí si, že s deprimujúcimi zážitkami z minulosti sa
vyrovnal. Nečakane však dostane list, ktorý obsahuje kresbu jediného kriedového
panáčika. Keď sa ukáže, že rovnakú správu dostali aj jeho priatelia, všetci to považujú za hlúpy žart... kým jedného z nich nenájdu mŕtveho. Vtedy si Eddie uvedomí,
že zachrániť sa znamená konečne zistiť, čo sa naozaj pred mnohými rokmi stalo.
8

Moje meno je Nikto

Lekárnik z Auschwitzu

Autor: Matthew Richardson
Žáner: špionážny triler
Kategória: AA

Autor: Patricia Posnerová
Žáner: literatúra faktu
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5849-5
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 4. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5765-8
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Solomon Vine patrí k najlepším špiónom svojej generácie. Keď však za nevysvetliteľných okolností zastrelia istého dôležitého väzňa, ktorého mal strážiť, čaká ho suspendácia a služobné vyhnanstvo. Zrazu však unesú riaditeľa istanbulskej expozitúry
MI6. Situácia sa komplikuje a zdá sa, že vyriešiť ju môže len Solomon Vine.

e-kniha

Skutočný príbeh Victora Capesia, rumunského obchodného zástupcu farmaceutickej
spoločnosti, ktorý vstúpil do SS a rýchlo sa stal hlavným lekárnikom v najväčšom
tábore smrti. Autorka vychádza z doteraz utajovaných dokumentov a odhaľuje, do
akej desivej hĺbky môže klesnúť obyčajný človek, ak ho nezadrží svedomie.

VIem, čo Som VIdelA!
Ubehlo desať mesiacov, odkedy Anna Foxová naposledy vyšla zo svojho domu. Desať mesiacov putuje miestnosťami ako duch, desať mesiacov sa oddáva spomienkam, popíja (asi príliš) a bojí sa vyjsť von. Anna trpí agorafóbiou, chorobným strachom z otvorených priestranstiev. Okno je jej jediným spojením so svetom. Sedáva
pri ňom deň čo deň a pozorne sleduje všetky zmeny v susedstve. Keď sa do domu
naproti nasťahujú Russellovci, okamžite ju niečím priťahujú. Otec, matka a dospievajúci syn, obraz dokonalej rodiny, vzdialená ozvena Anninho niekdajšieho života.
Iba Anna však vie, že zďaleka nie všetko je také uhladené ako na povrchu. Kto však
uverí žene, ktorá celé dni len postáva pri okne?
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Denník odvážneho bojka 11:
Dvojitý podfuk
Autor: Jeff Kinney
Žáner: Beletria pre deti
Kategória: AAA
Cena: 8,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5786-3
Formát: 145 × 205 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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O písaní

Skvelý život

Autor: Stephen King
Žáner: Biograﬁa
Kategória: AA

Autor: J.K. Rowlingová
Žáner: motivácia
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 6. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5762-7
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5880-8
Formát: 127 × 184 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Kniha O písaní je napriek svojmu názvu predovšetkým o živote. Prečítate si, ako sa
z chlapca, ktorý musel vyrásť bez otca a dlho počítal každý cent, stal milionár. O jeho
bezhraničnej oddanosti knihám a ľuďom. A možno sa aj inšpirujete, aby ste to, čo
robíte, a nemusí to byť práve písanie, robili s väčšou radosťou a vášňou.
| PRINt | oNlINe |
| RádIo | PRINt | oNlINe |

Skutočným Britom ľahko
a rýchlo 1
Autor: Martyn Ford & Peter Legon
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 20. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5933-1
Formát: 180 × 123 mm, 34 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

gReg má PláN:
NAKRútIť geNIálNy FIlm
Problémy sa na Grega Hefﬂeyho valia zo všetkých strán. Jeho mama sa
bojí, že mu od videohier zmäkne mozog, a nabáda ho, aby odložil ovládač, „popustil uzdu fantázii“ a niečo vytvoril. Akoby to nebolo dosť strašidelné, Halloween je za rohom a Greg musí zahrať na správnu nôtu, aby
sa dostal na skvelý žúr. Keď objaví balíček želatínových červíkov, dostane
skvelý nápad. Dá mu mama konečne pokoj, keď natočí ﬁlm... a podarí sa
mu navyše získať aj slávu a prachy? Alebo svoje problémy ešte znásobí?
10

Vyšli

Kde návštevník zo starého kontinentu získa nefalšované britské zážitky? Odpoveďou
je táto kniha, ktorá vtipne predstavuje tradície zdržanlivého a uhladeného národa
z Britských ostrovov. Okrem kultúrnych špecifík si osvojíte zaužívané frázy a zistíte,
čomu sa treba v konverzácii určite vyhnúť.

j.K. RowlINgoVá
o úSPeCHU, zlyHANí A SIle FANtázIe
Keď J.K. Rowlingovú pozvali, aby predniesla prejav absolventom na promócii na
Harvardovej univerzite, rozhodla sa porozprávať im o dvoch témach, ktoré sú blízke
jej srdcu: o výhodách neúspechu a dôležitosti fantázie. Mať odvahu zlyhať, ako povedala, je pre skvelý život rovnako veľmi dôležité ako akékoľvek iné meradlo úspechu; predstaviť si sám seba na mieste niekoho iného – najmä niekoho menej šťastného, ako sme my – je jedinečná ľudská vlastnosť, ktorú treba za každú cenu
podporovať. Príbehy, ktoré Rowlingová mladým absolventom rozprávala, a provokatívne otázky, ktoré im položila, odvtedy inšpirovali mnohých iných, aby pouvažovali
o tom, čo znamená žiť „skvelý život“.
11
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Ako si poradiť so strachom
a úzkosťou
Autor: Chloe Brotheridgeová
Žáner: Self-help, motivácia
Kategória: A
Cena: 10,90 €
Vychádza: 6. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5784-9
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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Malá kniha múdrosti

Päť pozvaní

Otrok

Autor: don Miguel Ruiz Jr.
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

Autor: Frank Ostaseski
Žáner: ezoterika

Autor: Anand Dilvar
Žáner: ezoterika
Kategória: AAA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 9. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5815-0
Formát: 127 × 190 mm, 240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha
e-kniha

Kategória: A
Cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5763-4
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Cena: 9,90 €
Vychádza: 20. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5864-8
Formát: 125 × 200 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Kniha Päť pozvaní je meditáciou o zmysle života a o tom, ako nás vedomé vnímanie
smrti môže priblížiť k našej najhlbšej podstate. Frank Ostaseski, spoluzakladateľ
projektu zenového hospicu, sa stretol s mnohými ľuďmi na pokraji smrti a ich blízkymi. V Piatich pozvaniach nám otvára cestu k vlastnej premene.

e-kniha

| RádIo | PRINt | oNlINe |

Niet nad prítomnosť

zíSKAjte
zdRAVé SeBAVedomIe

dUCHoVNé
tAjomStVo toltéKoV

Často sa trápite, problémom sa radšej vyhýbate, ako by ste im čelili, a za každým
rohom očakávate nebezpečenstvo? Bojíte sa skúsiť niečo nové zo strachu zo zlyhania? Alebo vás sužuje pohľad na dokonalý život vašich známych na sociálnych sieťach? Skrátka, trpíte úzkosťou?
Terapeutka Chloe Brotheridgeová bola v mladosti presvedčená, že strach a obavy
sú v jej psychike hlboko zakorenené. Postupne zistila, že sa mýli a že prirodzeným
stavom človeka je pokoj. Kniha Ako si poradiť so strachom a s úzkosťou vám poskytne jednoduché, no účinné nástroje, vďaka ktorým zmiernite príznaky a každým
dňom sa budete cítiť lepšie. Či už ide o tlak sociálnych médií, perfekcionizmus, alebo
strach z neúspechu, táto kniha vás naučí, ako znovu nadobudnúť kontrolu nad svojím životom. Prekvapí vás, ako rýchlo sa opäť ocitnete pri kormidle.

Don Miguel Ruiz ako jeden z najvýznamnejších spirituálnych učiteľov ovplyvnil život
miliónom ľudí na celej planéte.
Svojím učením najhlbšie zapôsobil na svojho syna Miguela Ruiza Jr., ktorý pokračuje
v tradícii starých Toltékov a odovzdáva múdrosť rodinnej tradície, aby aj druhým
pomohol dosiahnuť nielen osobnú slobodu, ale aj telesné a duševné zdravie. Múdrosť
svojho otca teraz zhrnul do malej, no mimoriadne pôsobivej knihy a zachytil tak to
najlepšie z jeho dedičstva.
Základné poučky zaznamenané na týchto stranách pochádzajú z Miguelových prednášok, workshopov, interview s novinármi a predovšetkým z rozhovorov medzi otcom
a synom. Ak patríte k tým, ktorí obľubujú Štyri dohody, táto kniha vás obohatí o poučky,
ktoré vám prinesú hlbšie pochopenie, inšpiráciu a radosť do každodenného života.
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Autor: Jack Kornﬁeld
Žáner: Self-help, motivácia
Kategória: A
Cena: 10,90 €
Vychádza: 20. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5866-2
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

dUCHoVNý mANIFeSt
lePšIeHo ŽIVotA
e-kniha

Jack Kornﬁeld nám vo svojom priekopníckom diele prináša nadčasové posolstvo.
Každá kapitola predstavuje cestu k inému cieľu – k oslobodeniu sa od strachu, k sile
začať odznova a byť šťastný – a každá z nich vedie k aktívnemu procesu, ktorý zamestná našu myseľ a srdce, prebudí nášho ducha a prinesie nám radosť.

Kto z nás nebol a nie je otrokom svojich problémov či obáv? Obviňujeme druhých
zo svojich neúspechov a čakáme, kedy sa vyriešia naše problémy, kedy bude všetko
dokonalé a my začneme žiť. Lenže toto je život. Ten prebieha práve teraz, pri čítaní
týchto riadkov. Je to zázrak, no my ho vnímame ako samozrejmosť.
Otrok je silný, dojímavý príbeh o mladom mužovi, ktorý sa po autonehode ocitá
v bdelej kóme. Je ochrnutý, nedokáže komunikovať. Takto odrezaný od rodiny a priateľov vedie vnútorný rozhovor so svojím duchovným sprievodcom a s jeho pomocou
sa obracia do seba.
Vo svete sa kniha stala bestsellerom. Predali sa z nej takmer dva milióny výtlačkov
a je na najlepšej ceste zaradiť sa medzi klasické spirituálne práce, aké napísali William P. Young a Paulo Coelho či Eckhart Tolle.
13
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Intuitívne stravovanie

Slová, ktoré pomáhajú

Chcem žiť zdravo

Autor: Robin Pompová Nixonová
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Autor: Svetlana Bronnikovová
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Autor: Jarmila Mandžuková
Žáner: Self-help, motivácia
Kategória: A

Autor: Jadwiga Górnicka
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5826-6
Formát: 145 × 227 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 23. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5825-9
Formát: 165 × 220 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5832-7
Formát: 145 × 205 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5486-2
Formát: 145 × 205 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

e-kniha

Zaviesť alergény do detskej stravy skoro a často je najnovšie odporúčanie vo svete
potravinových alergií. Táto kniha je majstrovské dielo, ktoré poskytuje rady založené
na dôkazoch, ako sa riadiť najnovšími odporúčaniami v oblasti detského stravovania, a zároveň ponúka chutné recepty, ktoré si deti obľúbia.

e-kniha

e-kniha

Slová majú veľkú moc. Poskytujú obrovskú múdrosť a dokážu pomôcť v ťažkých životných situáciách. Slovo nie je len tak hocičo, slovo je energia. Všetko sa nám deje
z nejakého hlbšieho dôvodu. Ak trpíte, ste skľúčení, smutní, prežívate bolesť, nech
sa táto kniha stane vašou priateľkou, ktorá vás nikdy nesklame!

e-kniha

| RádIo | PRINt | oNlINe |

Magické cupcaky a maﬁny

Urob si sám: Zeleninová záhrada

Autor: Paulína Franková, Barbora Húbeková
Žáner: Recepty
Kategória: AA

Autor: Joyce Russellová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 20. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5816-7
Formát: 165 × 240 mm, 120 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
Viktoriánskou atmosférou prestúpená kuchárka plná sladkých receptov a užitočných
tipov vás rýchlo a jednoducho naučí všetko o mágii cupcakov a maﬁnov. Nechajte
svoj život ovládnuť lahodnou chuťou týchto koláčikov, ale aj eleganciou starého porcelánu a krásneho prestierania s kanvičkou horúceho čaju či kávy.
14

NedoVoľte jedlU oVládAť
Váš ŽIVot
Sotva sa medzi nami nájde žena, ktorá by bola vždy spokojná so svojím výzorom
a s váhou. Príčina nadváhy spravidla tkvie v nespracovaných emóciách, ktoré nás
pobádajú prijímať potravu bez pocitu hladu. Tak čo robiť?
Naša túžba schudnúť je veľmi dobre známa psychologičke a psychoterapeutke Svetlane Bronnikovovej. V knihe uvádza praktické návody ako prekonať potravinovú závislosť. Dovoliť si jesť všetko, na čo máte chuť, naučiť sa počúvať signály hladu a nasýtenia, pritom schudnúť a už nepriberať – snívame azda o niečom inom? Stačí, ak
budete krok za krokom plniť úlohy Experimentária, a zbavíte sa ťarchy svojej hmotnosti aj problémov. Držte sa konkrétneho plánu, ktorý pre vás zostavila kvaliﬁkovaná
odborníčka na stravovanie, a prestaňte sa nivočiť duševne aj fyzicky. Buďte pekná
a spokojná!

Cena: 14,90 €
Vychádza: január 2018
ISBN: 978-80-551-5783-2
Formát: 197 × 254 mm, 192 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé
30 projektov ako získať lepšiu úrodu. Ak chcete predĺžiť sezónu pestovania rastlín,
získať lepšiu úrodu a chrániť ju pred škodcami, táto kniha je presne to, čo potrebujete. Pomôže zmeniť vašu zeleninovú záhradu na produktívnejšiu a atraktívnejšiu.
Pri každom projekte nájdete presný postup krok za krokom.

StARAjte SA o SeBA A VAše telo
SA Vám odmeNí
Všetci chceme byť zdraví, no iba málokto sa teší naozaj pevnému zdraviu a sile.
Oveľa viac ľudí sa sťažuje, že im chýba energia – či už z prepracovania, po chorobe,
v dôsledku ťažkých životných a pracovných podmienok, alebo v súčasnosti aj v dôsledku veľkých výkyvov počasia. To všetko sa dá riešiť pomocou jednoduchých a účinných metód, ktoré si však vyžadujú trochu snahy. No vari nestojí za to starať sa o seba, aby sme neboli chorí? Na posilnenie odolnosti sú dôležité vhodne zvolená
a vyvážená strava, správne, hlboké dýchanie nosom, pravidelný pohyb a otužovanie
tela. Silný organizmus s dobre fungujúcim imunitným systémom sa chorobe tak ľahko nepoddá, nepoloží ho nijaká bolesť ani únava. Autorka je doktorka medicíny a popredná poľská odborníčka na vnútorné choroby a prírodnú medicínu. Počas svojej
vyše 65-ročnej lekárskej praxe vyliečila prírodnými metódami tisíce pacientov.
15
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Stačí škrtnúť zápalkou

(Takmer) dospelé poviedky

Papierová princezná

Autor: Samanta Schweblinová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: A

Autor: Celeste Ng
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Autor: Zuzana Štelbaská
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Erin Wattová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5768-9
Formát: 125 × 200 mm, 120 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 13. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5848-8
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: 27. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5867-9
Formát: 125 × 200 mm, 152 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 27. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5781-8
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Záchranná vzdialenosť

e-kniha

Hrdinovia tesne pred dospelosťou zažívajú svoje trápne, tragikomické a mysteriózne
zážitky prvých vzťahov, pozorovaní dvoma pouličnými mačkami. Naivná mačka Ginevra a cynický kocúr Lancelot rozprávajú príbeh Maríny Ohromnej drzo, bez obalu
a nedávajú si servítky pred ústa.
| RádIo | PRINt | oNlINe |

Každý deň sa počíta

APoKAlyPtICKá VízIA
eKologICKej KAtAStRoFy

doKoNAloSť,
KtoRá zRAňUje

Mladá žena Amanda leží v horúčkach vo vidieckej nemocnici v Južnej Amerike a vedie rozhovor s malým Davidom, synom svojej kamarátky. Len pred niekoľkými dňami
sem pricestovala s dcérkou Ninou na prázdniny a zoznámila sa s Davidovou matkou
Carlou. David Amandu nabáda, aby sa v horúčke rozpamätala na detaily posledných dní a pochopila, čo sa stalo...
Samanta Schweblinová pokračuje v dobrej tradícii juhoamerickej literatúry a v tejto knihe spojila takmer nespojiteľné: magický realizmus, mýty a povery, ktoré sú
stále každodennou súčasťou života Latinskej Ameriky. Vymodelovala akúsi apokalyptickú víziu ekologickej katastrofy, ktorá však potichu prebieha už niekoľko rokov na celom svete.

V Shaker Heights, pokojnom príjemnom predmestí Clevelandu, je všetko plánované
– od kľukatých ciest cez farby domov až po úspešný život obyvateľov. Nikto nestelesňuje tohto ducha lepšie ako Elena Richardsonová, ktorá sa dôsledne riadi zásadou hrať podľa pravidiel.
Vtedy sa na scéne zjaví Mia Warrenová, tajomná umelkyňa a slobodná matka,
ktorá prenikne do tejto idylickej bubliny s dcérou tínedžerkou Pearl a prenajme si
dom od Richardsonovcov. Zakrátko sa Mia a Pearl stanú čímsi viac ako podnájomníčkami. Všetky štyri deti Richardsonovcov priťahuje dvojica matky a dcéry, taká
odlišná od tamojších ľudí. Ale Mia nesie so sebou tajomnú minulosť a neberie ohľad
na pravidlá, takže hrozí, že obráti naruby túto starostlivo usporiadanú komunitu.

16

Autor: Jasmine Wargová
Žáner: young adult
Kategória: A
Cena: 9,90 €
Vychádza: 9. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5761-0
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé
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títo RoyAloVCI ťA zNIčIA
e-kniha

Čo je nezvyčajné na tom, keď dievča už od trinástich rokov posiela listy slávnemu
rockerovi? Nič, pokiaľ si, celkom oprávnene, nemyslí, že je jeho dcéra. Viete si teda
predstaviť to prekvapenie, keď sa z ničoho nič zjaví na jej prahu! Spoločne sa vydávajú na cestu, počas ktorej zisťuje, že je celkom iný, ako si ho predstavovala.

S Ellou Harperovou sa život nemaznal. Sťahovala sa z miesta na miesto, zápasila
s ﬁnančnými ťažkosťami, no verila, že jedného dňa sa z bahna dostane. Po matkinej
smrti však ostala sama. Zarábala si pochybným spôsobom, nevhodným pre mladé
dievča, vždy však s jediným cieľom: zmaturovať a dostať sa na vysokú školu. Zrazu
jej cesty pretne Callum Royal, nechutne bohatý otec piatich synov a jej nový poručník. Sľúbi Elle štedrú odmenu za každý mesiac, ktorý v sídle Royalovcov do skončenia
štúdia vydrží. Neplnoletá Ella vlastne nemá na výber, no je tu jeden veľký háčik.
Callumovi synovia ju z duše nenávidia. Najmä ten najstarší, no nepochybne najočarujúcejší Reed Royal je rozhodnutý poslať vypočítavú zlatokopku tam, odkiaľ prišla.
Bohatstvo, luxus, intrigy. Nič z toho Ella doteraz nezažila, no ak má vydržať v zlatej
klietke, musí stanoviť vlastné pravidlá.
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Rok v lese

Kresbičky pre radosť

Povedz mi: Kone

Autor: Mira Bartóková
Žáner: Pre deti od 10 rokov
Kategória: AAA

Autor: Emilia Dziubak
Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Autor: Isabelle Metzenová
Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Autor: Émilie Gilletová
Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 20. 2. 2018
ISBN: 978-80-551-5770-2
Formát: 145 × 205 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 16. 1. 2018
ISBN: 978-80-551-5843-3
Formát: 231 × 310 mm, 28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: február 2018
ISBN: 978-80-551-5834-1
Formát: 210 × 260 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: január 2018
ISBN: 978-80-551-5721-4
Formát: 140 × 204 mm, 104 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Malý zázrak

Už dlho ťa lákajú vlastné malé umelecké diela, ktoré ožijú vďaka tvojim farbičkám?
Ilustrátorka a majsterka v kreslení ti ukáže, ako sa to robí. Krok za krokom ti predkreslí svoje obľúbené kresbičky. V knižke je dostatok miesta na precvičovanie a skúšanie. Na tvoje farbičky čaká množstvo obrázkov na vyfarbenie.

Čo je to zubadlo? Aké sfarbenie koní poznáme? Táto kniha prináša odpovede na
vyše 200 otázok, ktoré kladú všetky deti o fascinujúcich zvieratách, akými sú kone!
Farebné strany so samolepkami oddeľujú 4 samostatné témy: anatómia a správanie, starostlivosť a prax, jazdectvo a história.

Krtko háda,
ako to je

Čo vie krtko?

| PRINt | oNlINe |

PRe VšetKýCH,
KtoRí VeRIA NA zázRAKy

zozNámte SA
S leSNýmI zVIeRAtKAmI

Vitajte v Domove pre neposlušné a nechcené tvory, v ktorom vládne zlá slečna Pleslivá.
Ľstivá darebáčka verí, že jej malí zverenci žijú iba preto, aby jej slúžili a trpeli. Prízemkovia – napoly zvieratá a napoly ľudia – tvrdo drú v školských laviciach aj v továrni
a nesmú sa hrať, šantiť, naháňať, dokonca ani spievať. Jedenásťročný líščí chlapec
s jedným uchom a nevinným srdcom, ktorý má namiesto mena na krku iba štítok s číslom trinásť, doteraz nič iné ako sirotinec nepoznal. Nepamätá si, kto je ani odkiaľ pochádza. Vďaka nečakanému prejavu odvahy si získa náklonnosť vtáčieho prízemka
Čačky. A od nej dostane najosamelejší obyvateľ domova dva úžasné dary: skutočné
meno – Artuš, ako slávny kráľ – a priateľstvo na život a na smrť. Vďaka Čačkinej dômyselnosti sa im podarí ujsť zo sirotinca a prežijú dobrodružstvo, ktoré ich zavedie
do veľkého sveta a napokon aj na cestu za Artušovým pravým osudom.

Rok v lese predstaví malému čitateľovi les s jeho obyvateľmi v každom mesiaci
v roku – v rôznych situáciách, za rozličného počasia, cez deň alebo v noci. Na
začiatku knihy sa predstavia všetci lesní hrdinovia, v závere čaká čitateľov interaktívna hra. Spoznajte zvyky našich najznámejších lesných zvierat. Kto kde býva?
Kto spí cez deň a kto v noci? Kto má koho rád a kto čo rád jedáva? Ako sa zvieratká pripravujú na zimu? Ktoré zvieratá a vtáky žijú spolu celý život a ktoré iba
v čase párenia? Kto má najlepšie zásoby a kto je najväčším lesným nezbedníkom?
Koho v zime v lese určite nestretnete? Odpovede nájdete na stránkach tejto nezvyčajnej knihy. Rok v lese podnecuje detskú fantáziu, rozvíja vnímavosť, schopnosť logicky myslieť a hľadať súvislosti a rozprávať, ale predovšetkým zaručuje
zábavu na dlhé hodiny.
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ISBN: 978-80-551-5846-4

Krtko v zoo

ISBN: 978-80-551-5845-7

Autor: Nataša Ďurinová,
Zdeněk Miler
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA
Cena: 3,90 €
Vychádza: 15. 2. 2018
Formát:
178 × 178 mm, 12 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Vyberte sa s krtkom do zoologickej záhrady, kde spoznáte orangutana, slona, leva
a veľa ďalších zvieratiek. V knižke Krtko háda, ako to je sa naučíte odpovede na
rozličné otázky, napríklad: Kto je pomalý a kto rýchly? Ako sa odlišuje deň od noci?

V záhradke

Autor: Zdeněk Miler
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

ISBN: 978-80-551-5844-0

ISBN: 978-80-551-5847-1

Cena: 2,50 €
Vychádza: 15. 2. 2018
Formát:
80 × 90 mm, 14 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/IKAR

V obrázkových leporelách sa dozviete, že krtko nekope len chodbičky pod zemou
a nezlostí záhradníkov svojimi krtincami. Sám vie v záhradke vypestovať rôzne rastlinky. A okrem toho vie aj plávať, lyžovať, tancovať a všeličo iné.
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odkiaľ poChÁdzame a kam Smerujeme?
noVý dan Brown je Tu!
Pôvod
autor: Dan Brown
Žáner: krimi
kategória: aaa
Cena: 17,90 €
Vychádza: 18. 1. 2018

iSBn: 978-80-551-5863-1
Formát: 130 × 210 mm, 528 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

robert langdon, harvardský profesor symbolistiky
a náboženskej ikonograﬁe, prichádza do Guggenheimovho múzea v Bilbau. má sa tu zúčastniť na prezentácii objavu, ktorý „navždy zmení tvár vedy“. prezentáciu má jeho priateľ a bývalý študent edmond kirsch,
štyridsaťročný vedec a magnát, ktorého pre jeho veľkolepé vynálezy a smelé predpovede mnohí považujú za kontroverznú osobnosť celosvetového formátu. kirsch tvrdí, že zverejní svoj
prelomový objav týkajúci sa základov
ľudskej existencie, ktorý môže mať
ďalekosiahle následky.
langdona a stovky ďalších hostí

e-kniha

zaskočí, keď sa starostlivo pripravený večer zmení
v chaos. kirscha zavraždia, skôr než stihne oznámiť
svoj objav. langdon, ktorý sa ocitne v ohrození života,
musí ujsť spolu s riaditeľkou múzea ambrou Vidalovou. zamieria do Barcelony a podniknú nebezpečný
pokus vypátrať heslo, ktorým sa dá dostať ku kirschovmu objavu.
protivník je však vždy o krok pred nimi. langdon
a Vidalová v úsilí vylúštiť heslo nachádzajú
iba záhadné náznaky a odkazy na moderné umenie. napokon objavia stopy vedúce k pravde, ktorá dosiaľ nebola známa a skutočne otrasie celým svetom.
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