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Severské
krimi

Jo Nesbø

NÔŽ

Harry Hole sa vracia do podnájmu 
na ulicu Sofies Gate, len o poschodie 
nižšie, než keď spoznal Rachel. Tentoraz 
neodišiel sám, vyhodila ho ona a zdá 
sa, že je po všetkom. Harry sa utápa 
v alkohole. Po jednej prepitej noci sa 
prebudí s rukami od krvi a oknom ako 
svet. Tých pár posledných hodín, na 
ktoré nemá ani len hmlistú spomienku, 
mu zmení život na nepoznanie a zrazí 
ho na kolená.
Udalosti naberú rýchly spád – je suspendovaný, čelí podozreniu 
z vraždy a po krku mu ide jeho úhlavný nepriateľ Svein Finne, ktorý 
vyliezol po dvadsiatich rokoch z väzenia a zdá sa, že svoje odporné 
zvyky nezmenil. No nebol by to Harry, keby si život ešte viac ne
skomplikoval – púšťa sa do vyšetrovania na vlastnú päsť.
V dvanástej časti krimisérie si Harry Hole prejde dosiaľ najhorším 
osobným peklom a siahne na dno, z ktorého sa dá len ťažko odraziť.
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HARRYHO 
OSOBNÁ POMSTA

VO VYDAVATEĽSTVE IKAR  
OD AUTORA VYŠLO:NÁVYKOVÉ

SEVERSKÉ
KRIMI

13,90 € 13,90 € 12,90 €

12,90 € 12,90 € 12,90 € 12,90 €

13,90 € 13,90 € 14,90 € 15,90 €

SÉRIA S HARRYM HOLEM:

SAMOSTATNÉ KRIMIROMÁNY:

JO NESBØ (1960) – súčasný nórsky spisovateľ, hudobník, pôvodným povo-
laním ekonóm a finančný analytik. Za svoje kriminálne romány získal množstvo 
literárnych ocenení. Patrí medzi najprekladanejších autorov súčasnosti. Jeho 
knihy vyšli v 50 jazykoch, predalo sa viac než 30 miliónov výtlačkov. Vo svete 
aj u nás si získal čitateľov sériou krimipríbehov so svojráznym inšpektorom Har-
rym Holem. Nôž je dvanástou knihou s kultovým kriminalistom.

10,90 € 13,90 € 10,90 € 10,90 € 15,90 €
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Detektívny 
triler

M. W. Craven

BÁBKOVÉ DIVADLO

Na severozápade Anglicka vyčíňa sério
vý vrah. Svoje obete upaľuje v prehisto
rických kamenných kruhoch a nezane
cháva po sebe žiadne stopy. Polícia je 
bezradná. Médiá mu hovoria Spaľo
vač. Do vyšetrovania sa zapojí suspen
dovaný detektív Washington Poe. Ten 
by najradšej nemal s prípadom nič 
spoločné, ale keď sa na hrudníku tretej 
obete objaví jeho meno, nemá na vý
ber. Spolu s geniálnou, no spoločensky 
neohrabanou analytičkou Tilly Bradshawovou vytvoria čudný pár, 
ale odhalia stopy, pre iných neviditeľné. Úskočný vrah má plán 
a z neznámeho dôvodu doň patrí aj Poe. S narastajúcim počtom 
obetí sa Poe ponára do prípadu viac, ako je preňho prípustné. Čo
skoro zistí, že existujú aj oveľa horšie veci než zhorieť zaživa.
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VRAH JE BLIŽŠIE, 
NEŽ SA ZDÁ
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Mysteriózny 
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Stephen King

VLKY Z CALLY 
Temná veža V

Donedávna posledný pištoľník Roland 
Deschain so svojím ka-tet a spoločník
mi ďalej putuje lesmi Stredsveta v ná
deji, že sa čím skôr dostane k bájnej 
Temnej veži a zastaví všadeprítomnú 
hrozbu. Keď sa ocitnú neďaleko mes
tečka Calla Bryn Sturgis, zistia, že ich 
sleduje skupina farmárov. Vysvitne, že 
mesto chcú napadnúť desiví jazdci 
z temnej krajiny Hrom, ktorí sa vracajú 
približne raz za generáciu a postupne 
kradnú mestu jeho nevinnú dušu. Postaviť sa im na odpor by zna
menalo riskovať všetko, čo farmári v živote majú, preto hľadajú 
pomoc u štyroch pištoľníkov. Podarí sa Rolandovi a jeho spoloční
kom ubrániť bezmocnú komunitu pred záhadnými netvormi a vrá
tiť sa do New Yorku, aby v ňom zachránili stelesnenie Temnej veže 
v našom svete pred intrigami zlovestnej spoločnosti Sombra Cor
poration?

19,90 € 15,90 € 14,90 € 11,90 €

V sérii 
Temná veža 

vyšlo:
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Slovenská 
literatúra

Václav Neuer

KRKAVČÍ SÚD

Vrcholí jeseň a zúfalý bezdomovec v sna
he nájsť prístrešie vnikne do opustenej 
záhradnej chaty. To, čo tam nájde, mu 
vyrazí dych.
Jeho objav spustí typickú policajnú ma
šinériu. Kto sú dvaja poviazaní mŕtvi 
muži v pivnici? Kto a prečo ich pred smr
ťou tak neľudsky mučil? Na tieto otázky 
hľadá odpovede hlavný inšpektor odde
lenia vrážd bratislavského riaditeľstva 
Policajného zboru Peter Ledecký. Sám 
pritom čelí vážnym problémom v osob
nom živote. Niekoľko dní po náleze 
v chatke dôjde v jednom z nočných ba
rov k streľbe na bossa kriminálneho 
podsvetia. Šéf unikne bez zranenia, no zomrie jeho osobný ochran
ca. Hrozí po rokoch mestu ďalšia vojna gangov? Pribudnú mŕtvi?
Detektívi oddelenia vrážd majú v tomto ročnom období plné ruky 
práce. Prípady sa množia, štatistika ich objasnenosti povážlivo kle
sá. Vedúci funkcionári sú nervózni. Do tímu nastupuje Jakub Koreis, 
ambiciózny mladý policajt z tretieho okresu. Prinesie zmenu a po
môže vyšetriť brutálny čin?

12,90 €12,90 €12,90 €

Od autora
vyšlo:
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Špionážny 
triler

Severské 
krimi

Tim Ayliffe

VYŠŠIE DOBRO

Vojnový korešpondent John Bailey toho prežil priveľa na 
návrat do normálneho života. Zlomený muž by potreboval 
nový štart v osobnom živote a veľký príbeh pre noviny. Ten 
by však málokto hľadal v naoko tuctovej vražde mladej 
prostitútky. Stopy ho zavedú až k poradcovi ministra obra
ny. Bailey sa opäť raz na vlastnej koži presviedča, že v par
tii o vyššie dobro sú pešiaci z prvej línie vždy nahraditeľní.

Mattias Edvardsson

SKORO OBYČAJNÁ RODINA

Adam, Ulrika a Stella. Obľúbený farár, ambiciózna advo
kátka a 19ročná tínedžerka, ktorá túži cestovať. Navonok 
celkom harmonická rodina z mestečka na juhu Švédska. 
Všetko sa zmení, keď sa mladá Stella ocitne vo vyšetrova
cej väzbe ako dôvodne podozrivá z vraždy 32ročného 
podnikateľa Christophera Olsena.
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AKÝ VPLYV MALO PODSVETIE 
NA SVETOVÚ VEĽMOC?
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Non-fiction

Mark Galeotti

VORY 
Ruská supermafia

Dokument o zločineckej triede 
sformovanej v stalinských táboroch – 
hrozbe presahujúcej hranice Ruska –, 
o voroch v zakone.
Mark Galeotti je špičkový odborník na 
ruský organizovaný zločin, konzultant 
vlád a policajných zložiek po celom sve
te. Čitateľom prináša fascinujúce dejiny 
vorov v zakone – skupiny, ktorá zdarne 
prežila všetky zmeny od stalinizmu, stu
denej vojny, sovietskej okupácie Afgani
stanu až po finálny kolaps komunistické
ho experimentu.
Vory, ako sa často hovorí ruskej mafii, 
vznikli najmä vo väzniciach a gulagoch, kde si vyvinuli jedinečnú kul
túru. Jej príslušníci sa značkovali premyslenými tetovaniami a dodr
žiavali takzvaný „zlodejský zákon“ – prísny systém, ktorý zakazoval 
všetky platené zamestnania a akú koľvek spoluprácu so silovými zlož
kami štátu.
Galeotti využil dve desaťročia podrobného výskumu, aby priniesol 
jedinečnú štúdiu vorov na ceste k moci od skromných počiat kov cez 
nespútanú ruskú oligarchiu až po nové príležitosti po celom svete.
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TRILER, PRI KTOROM 
ĽAHKO STRATÍTE ILÚZIE...
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Slovenská 
literatúra

Daniel Forgács

RASTARIKA 
Prekliate územie

Novinár Daniel Forgács románom Ras-
tarika rozohráva nevážny seriál absur
dít, konšpirácií, povedomých právd i po
loprávd a krkolomných dejov, v ktorom 
každý každého spoznáva, ale nikto sa 
k nikomu nepriznáva. Čo má stredoeu
rópske Slovensko spoločné s ostrovnou 
krajinou kdesi v Karibiku? Novinár For
gács to spoločné našiel v neumelom 
spojení moci a politiky, v bujnejúcich 
 rudimentoch prízemného paternalimu, 
deformáciách prirodzenosti vo vládnutí 
a vo verejnom ohlupovaní, v spoločen
skej atmosfére i osobných postojoch 
mladých či starých ľudí, ktorí sa kedysi volali občanmi. Vyzerá to tak, 
že všetci sme hodní jeho humoru, i keď svoju polofantastickú knihu 
napísal, aby uctil pamiatku záhadne zmiznutého novinára Pavla Rý
pala, pretože ten by na niečo také zrejme nemal nervy.

Jozef Banáš: Pútavý, dynamický, vtipný Forgácsov štýl zaručuje, že 
knihu prečítate rýchlo, pozastavíte sa len kdetu pri predstave, 
koho mal tou či tým na mysli.
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Román  
pre ženy

Román  
pre ženy

Jodi Ellen Malpasová

ZAKÁZANÁ

Začalo sa to nevinným návrhom. Boha
tý a atraktívny Miller Hart požiadal 
čašníčku Livy o jednu spoločnú noc. 
Dohoda znela jasne – žiadne city či zá
väzky, len pár hodín čistej rozkoše. 
Obojstranná príťažlivosť ich však pohl
tila natoľko, že chvíľkové rozptýlenie 
prerástlo do výnimočného vzťahu.
Millerov dokonalý zovňajšok a vybera
né spôsoby však boli len maskou, 
za ktorou sa skrývali traumy a tajom
stvá. Ich odhalenie vystavilo Livy potu
pe a ona zatúži po pomste. Ocitá sa 
v bode, keď ju city k Millerovi vyčerpá
vajú, ale na druhej strane im nedokáže 
vzdorovať. Ak ich vzťah nadobro nestroskotá na minulosti, možno 
sa o to postarajú neprajníci. Tí im spočiatku len dýchajú na krk, no 
postupne pritvrdzujú. Komu tak veľmi záleží na tom, aby bol Miller 
Hart bez záväzkov?

Nicholas Sparks

KÝM BUDEME ŽIŤ  
A DÝCHAŤ

Tridsaťšesťročná Hope Andersonová sa 
ocitla na životnej križovatke. Má šesť
ročný vzťah s chirurgom s vyhliadkou 
na sobáš v nedohľadne. A otca, ktorý 
trpí nevyliečiteľnou Lou Gehrigovou cho
robou. Hope sa rozhodne stráviť týždeň 
na rodinnej chate na Sunset Beach v Se
vernej Karolíne. Chce ju pripraviť na 
predaj a premyslieť si dôležité rozhod
nutia o svojej budúcnosti.
Tru Walls sa narodil a vyrastal v Zimbab
we, pracuje tu ako sprievodca turistov 
na safari. Nikdy Severnú Karolínu ne
navštívil, až kým ho listom nepozve na 
stretnutie muž, ktorý tvrdí, že je jeho otec. Tru dúfa, že sa mu podarí 
objasniť niektoré biele miesta matkinej ranej mladosti a oživiť spo
mienky, ktoré zomreli spolu s ňou. Keď sa cesty dvoch hlavných 
hrdi nov pretnú, je to elektrizujúce a neuveriteľne silné. Lenže 
oboch pohltia nasledujúce roky, v ktorých vzájomné city ustúpia 
iným životným voľbám. Práve tie ničivým spôsobom stavajú proti 
sebe rodinné povinnosti a osobné šťastie. Náhodné stretnutie tak 
výrazne zmení rozdielne osobnosti, ktorých vzťah je skúšaný trp
kosťou osudu.

POKRAČOVANIE VÁŠNIVÉHO 
ROMÁNU SĽÚBENÁ

AKO DLHO VYDRŽÍ SEN?
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V septembri 2019
pripravujeme

ďalšie pokračovanie
série Jedna noc

V sérii Jedna noc 
vyšlo:
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PORADÍ SI KRÁSNA A MÚDRA  
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Román  
pre ženy

Danielle Steel

VOJVODKYŇA

Polosirota Angélique Lathamová vyrastá 
s otcom a dvoma nevlastnými bratmi 
na zámku Belgrave. Súrodenci sestru len 
trpia a hneď po otcovej smrti zariadia, 
aby panstvo opustila. Krásna, múdra 
šľachtičná si musí poradiť v krutom sve
te, odkázaná iba sama na seba. Angé
lique pracuje ako pestúnka šiestich detí, 
ale keď sa ju pokúsi znásilniť jeden z hos
tí domáceho pána, ocitne sa na dlažbe. 
Zúfalá dievčina hľadá šťastie v Paríži. Na 
ulici zachráni mladú prostitútku a tá jej 
nepriamo ukáže východisko z nezávide
niahodnej situácie. Angélique si otvorí 
elegantný nevestinec, ktorý sa stane naj
vyhľadávanejším v Paríži. Vplyvní a bohatí páni z najvyšších vrstiev si 
v ňom plnia tajné erotické túžby až do dňa, keď sa v salóne stane 
vražda... Román odohrávajúci sa v Anglicku, Paríži a New Yorku za
chytáva pády a zápasy žien v spoločnosti, ktorú riadia muži. Vykresľu
je fascinujúci obraz ženy, ktorá si svojou krásou, skromnosťou a ne
zlomným duchom zaslúži byť nazývaná Vojvodkyňou.
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Od autorky v roku 2018 vyšlo:
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Psychologický 
román

Román  
pre ženy

Janna MacGregorová

NEŠŤASTNÁ NEVESTA

Lady Claire sa už trikrát zasnúbila, no svadba sa nikdy 
nekonala. A tým sa jej smola nekončí. Len pár minút pred 
plesom a verejným oznámením zásnub so štvrtým kandi
dátom lordom Paulom dostane lístoček, v ktorom jej stro
ho oznamuje, že si to rozmyslel. Lady Claire tak čaká ďal
šie verejné poníženie. Alebo nečaká?
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Caroline Hulsová

DOSPELÍ

Claire a Matt spolu už nežijú, ale rozhodnú sa kvôli dcér
ke Scarlett stráviť „normálne“ rodinné Vianoce. Nevedia 
presne, čí to bol nápad, aby so sebou do rekreačného 
strediska vzali aj svojich nových partnerov, ale už je ne
skoro to zrušiť. Zrazu sa ich dovolenka zmení na sud puš
ného prachu a končí sa tam, kde sa celý príbeh začína – 
uplakaným, vydeseným telefonátom na políciu.
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Adriana Macháčová

TAK TROCHU ŽENATÝ

Osamelá Stela po uväznení otca, stra
te matky a stroskotanom manželstve 
nevie, čo so životom. V  bare pri pohá
riku sa zoznamuje so šarmantným Ti
borom. Po krátkom čase je Stela pripra
vená na nový vzťah, pričom netuší, že 
uviazla v ďalšej pasci. Medzi Tibora 
a Stelu sa náhle votrie chlad. Stela ne
chápe, prečo sa jej rúca aj druhé man
želstvo, veď Tibora rozmaznáva svojou 
láskou a pozornosťou. Podozrieva ho 
z nevery a zdá sa, že oprávnene. Lenže 
Tibor jedného dňa zmizne a  okrem Ste
ly zjavne nikomu nechýba. Vyšetrova
nie ukáže, že Tibor s ňou nikdy neplá
noval prežiť šťastný život. Prečo sa s ňou teda oženil? Nájde Stela 
odpovede na otázky, ktoré ju trápia, a bude mať dosť síl, aby zo 
seba striasla tiene minulosti?

Samo Marec 
ilustrovala Lucia Čermáková

FUTBAL: 
PRAVDIVÁ HISTÓRIA

S touto knihou sa zaručene nebudete 
nudiť. Nájdete tu dvadsaťpäť príbehov, 
ktoré si užijete dokonca aj vtedy, ak nie 
ste skalným futbalovým fanúšikom. Kaž
dá z piatich hlavných kapitol – Svetové 
hviezdy, Zlí chlapi futbalu, Nezabudnu-
teľné mužstvá, Štadióny, ktoré vedia 
rozprávať, České a slovenské legendy – 
dotvára atmosféru populárneho muž
ského športu a oživuje mená, o ktorých 
počul celý svet. Samo Marec ponúka 
pestrú paletu životných osudov futbalo
vých hrdinov, so všetkými ich vzostupmi 
a pádmi. Spoznáte nezabudnuteľné mužstvá a úžasné štadióny. Po
chopíte, v čom spočíva čaro tejto nesmrteľnej hry. Kniha je určená 
širokému spektru čitateľov – futbalovým nadšencom, ale aj laikom, 
ktorých upúta ľahkosť a obratnosť slova, s akou autor majstrovsky 
narába.

Samo Marec (1982) píše už tak dlho, že si ani nepamätá, kedy začal. Prešiel cez 
blog SME, Humno.sk a mnoho ďalších portálov, až skončil v Denníku N. Teraz opäť 
píše pre denník SME. Dlho mu trvalo, kým zistil, že vlastne chce písať o futbale tak, 
aby o ňom ostatní chceli čítať. Túto knihu venuje aj tým, ktorých futbal vôbec neza-
ujíma.

AKO ZO SEBA  
STRIASŤ TIENE MINULOSTI?

OBJAVTE ČARO  
NESMRTEĽNEJ HRY
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Od autorky vyšlo:

9,90 €9,90 €9,90 €9,90 € 10,90 €
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Hobby

Dom Ramsey

ČOKOLÁDA 
Fascinujúci  
príbeh  
delikatesy  
od začiatkov  
po súčasnosť

Odhaľte podstatu jedného z najobľúbenejších pôžitkov vôbec. Sle
dujte premenu kakaového bôbu na čokoládu: zistíte, z ktorých kra
jín pochádza tá najkvalitnejšia, a pochopíte, prečo je taká neodo
lateľná. Naučíte sa rozpoznať skutočnú kvalitu, identifikovať škálu 
chutí a vyrobiť si doma vlastnú čokoládu priamo z kakaových 
bôbov. Veľkolepým zavŕšením je 30 receptov na znamenité čokolá
dové dobroty.

FASCINUJÚCI PRÍBEH 
DELIKATESY

V sérii vyšlo:

14,90 €14,90 € 17 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2019

KDE SA DOBRE VARÍ, 
TAM SA DOBRE DARÍ

Cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6855-5
Formát: 165 × 240 mm,
304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Kuchárka

Vojtech Majling

POKLADY TRADIČNEJ 
SLOVENSKEJ  
KUCHYNE

Krásu a jedinečnosť Slovenska ne
tvoria len originálne ľudové tradí
cie, kultúrne pamiatky a nádherná 
príroda, ale aj chute a vône tradič
ných domácich jedál, ktoré tu 
gazdinky pripravujú už dlhé de
saťročia. Vďaka autorovej zbera
teľskej vášni nájdete v tejto výni
močnej knihe množstvo známych 
i takmer zabudnutých receptov na
šich prastarých a starých mám zo 
všetkých regiónov Slovenska. Kaž
dodenné jedlo pripravovali z do
stupných surovín, ako sú zelenina a ovocie, múka, zemiaky, no dob
re sa vyznali aj v mäse a rybách, na ktorých si so svojimi najbližšími 
pochutnávali najmä počas sviatočných dní. K dobrému domácemu 
jedlu patrí aj kúsok koláča a pohárik lahodného vína či ostrej pá
lenky na prípitok. Ak sa vám už zbiehajú slinky, potom je najvyšší 
čas vyskúšať niečo z pokladov tradičnej slovenskej kuchyne. A mož
no sa niektoré z týchto osvedčených dobrôt stanú stálou súčasťou 
vášho jedálneho lístka. 

19,90 €

V edícii vyšlo:
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VÝBER NAJKRAJŠÍCH CITÁTOV 
Z DIEL PAULA COELHA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 11. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6761-9
Formát: 130 × 205 mm,
264 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Diár

Paulo Coelho

TAJOMSTVÁ – DIÁR 2020

Putovanie dvanástimi mesiacmi roka 
s výberom najkrajších citátov z diel 
Paula Coelha.
PAULO COELHO, ktorého milióny čita
teľov považujú za alchymistu slova, pat
rí k najvplyvnejším spisovateľom posled
ného storočia.
Jeho knihy sa objavujú na prvých mies
tach rebríčkov bestsellerov a zakaždým 
vyprovokujú živú spoločenskú a literár
nu diskusiu. Coelho pracuje s predsta
vami, ideami a filozofiami, ktoré odráža
jú túžby čitateľov hľadajúcich vlastnú 
cestu a nové spôsoby, ako najlepšie po
rozumieť svetu, v ktorom žijeme.
CATALINA ESTRADA už ako dieťa žasla nad bujnou, nespútanou 
prírodou svojej rodnej Kolumbie. Dnes je z nej medzinárodne uzná
vaná ilustrátorka žijúca v Barcelone, ktorá však nezabudla na svo
je korene. V jej tvorbe, plnej explodujúcich gejzírov farieb a elegan
cie, sa stále odráža úžas nad nádherou sveta.

12,90 €

Od autora
v roku 2018 vyšlo:
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SPÄŤ DO MAGICKÉHO 
MESTA NIČNEVER!

Cena: 13,90 €
Vychádza: 18. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6722-0
Formát: 125 × 200 mm,
392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Fantasy od 
10 rokov

Jessica Townsendová

ČAROTEPKA 
Poslanie  
Morrigan Crowovej

Morrigan Crowová a jej najlepší kama
rát Hawthorne Swift sa stali hrdými štu
dentmi elitného Spolku výnimočných. 
 Život však zďaleka nie je dokonalý. 
Morrigan sa od Ezru Squalla, najhoršie
ho človeka pod slnkom, dozvedá zará
žajúcu novinu – je čarotepka. Sama ne
vie, ako ju to zmení, ale stačí dané 
slovo čo i len vysloviť a hneď na ňu Nič
neverčania hľadia ako na nepriateľa. 
Čo je horšie, Ezra Squall, posledný zná
my čarotepec, ktorý kedysi zmasakro
val množstvo nevinných ľudí armádou 
netvorov, ju láka za učnicu. Morrigan by rada všetkých upokojila, 
veď čarotepci sa kedysi považovali za dobrých. Ale ako, keď sama 
má strach?
Čarotepka – Poslanie Morrigan Crowovej je pokračovaním úspeš
ného bestsellera Ničnever – Pozoruhodné skúšky Morrigan Crowo-
vej, ktorý dobyl viaceré knižné svetové rebríčky. Práva na jeho fil
mové spracovanie odkúpila spoločnosť Fox.
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12,90 €

Od autorky  
vyšlo:
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PRACOVNÉ ZOŠITY  
PRE ŽIAKOV  
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Adela Jureníková
Pätminútovky 
z matematiky
Cena: à 4,50 €
Formát: 205 × 290 mm,
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Druhé

ISBN: 978-80-551-6817-3

pre 1. ročník  
základných škôl
Vychádza: 18. 6. 2019
48 str.

ISBN: 978-80-551-6821-0

pre 3. ročník  
základných škôl
Vychádza: 25. 6. 2019
56 str.

ISBN: 978-80-551-6820-3

pre 2. ročník  
základných škôl
Vychádza: 25. 6. 2019
48 str.

ISBN: 978-80-551-6822-7

pre 4. ročník  
základných škôl
Vychádza: 25. 6. 2019
64 str.

Učebnice

Pracovné zošity sú pomôckou pre žiakov základných škôl, ich 
rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami ob
sahujú rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie 
a preverenie učiva matematiky základnej školy. Možno s nimi 
efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domá
cej príprave na vyučovanie. Správne výsledky úloh v závere 
umožňujú spätnú väzbu.
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Cena: 4,50 €
Vychádza: 18. 6. 2019
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Učebnica

Krížovky

Renáta Sivoková

PÄŤMINÚTOVKY  
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA  
pre 2. ročník základných škôl
Pracovný zošit pre všetkých druhákov na precvičova
nie si učiva zo slovenského jazyka. Obsahuje množ
stvo tajničiek, doplňovačiek, prísloví, hádaniek, vti
pov či maľovaniek. Jednotlivé strany sa témami viažu 
na učivo z prírodovedy a vlastivedy, čím sa výborne 
rozvíjajú a upevňujú medzipredmetové vzťahy.

KRÍŽOVKY NA KAŽDÝ DEŇ
365 krížoviek
Príslovia, pranostiky,  
vtipy, rady, citáty
Kniha švédskych krížoviek ponúka začiatočníkom 
i skúseným lúštiteľom zábavu a poučenie na celý 
rok. V tajničkách sa ukrývajú užitočné rady pre do
máce gazdinky, ale aj výroky slávnych osobností, 
príslovia, pranostiky a vtipy pre celú rodinu.
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Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6863-0
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: Prvé

Ezoterika

Monika Jakubeczová

KOZMICKÁ LÁSKA

Kniha Kozmická láska je román o láske 
dvoch duší, ktoré sa nájdu, zaľúbia, žijú 
nádherný život, no osud ich rozdelí 
a začnú hľadať cestu k opätovnému 
stretnutiu. Hovorí aj o večnej láske, 
ktorú všetci hľadáme a túžime zažiť. 
Príbehy a udalosti sú opísané z pohľa
du vyšších dimenzií, anjelov a iných sve
telných bytostí.
Kniha prináša riešenia a odpovede na 
množstvo otázok, ktoré nás trápia, kto
rým nerozumieme, a preto sa bezmocne 
točíme v nekončiacom sa kruhu bolestí. 
Je možné, že niektorí čitatelia prejdú 
 hlbokým pochopením a zasvätením. Po
tom už ich život nikdy nebude taký ako predtým. Objavia nekonečný 
pokoj z poznania a (vlastnej) pravdy.
Obsah knihy nadiktovali anjeli, resp. ide o vlastné galaktické spo
mienky autorky.

„Román je ako vysokoškolské skriptá napísaný na učenie nás všet-
kých. Myslím si, že veľa ľudí uzdraví alebo v nich spustí proces 
uzdravenia.“ Gabika

„Je to krásna kniha s nádherným príbehom v popredí, popretkáva-
ná viacerými príbehmi plnými múdrosti, posolstiev, odhalení, uče-
nia a lásky.“ Blanka

GALAKTICKÉ 
SPOMIENKY DUŠE
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Populárno- 
-náučná 

literatúra

Populárno- 
-náučná 

literatúra

NOVÝ ČLEN RODINY 
AKO HO PRIVÍTAŤ, OBĽÚBIŤ SI HO 
A STARAŤ SA OŇHO

David Meyer,  
Abbie Moorová  
a Pia Salková

MAČKY
Kompletná príručka
Čo potrebuje mačka, aby 
bola šťastná? V tejto knižke 
sa dozviete ako sa pripraviť 
na príchod nového člena 
domácnosti, až po vysvetle
nie jeho komunikačných 
 signálov.

David Meyer,  
Abbie Moorová  
a Pia Salková

PSY
Kompletná príručka
Nenahraditeľná kniha pre 
všetkých milovníkov psov. 
Stanete sa skutočným 
odborníkom na psy 
a vybudujete si jednu 
z najkrajších väzieb 
v živote.
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NEŠKODNÁ DOHODA?  
TO BY SA NESMEL JEDEN Z NICH 
ZAĽÚBIŤ!

MOŽNO TÚŽIŤ PO NIEČOM  
TAK VEĽMI, AŽ ZMENÍTE SVOJ 
OSUD?

Cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6642-1
Formát: 125 × 200 mm,
368 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé
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Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé

Young
adult

Young
adult

Elle Kennedyová

NÁVRH

Vysokoškoláčka Hannah Wellsová ko
nečne stretla príťažlivého chalana. 
V bež ných oblastiach života je sebais
tá, ale pokiaľ ide o sex a zvádzanie, 
brzdí ju traumatická skú senosť. Lenže 
ako má upútať platonickú lásku, ak ne
vystrčí hlavu z ulity?
Arogantný egocentrik Garrett Graham 
odjakživa túžil po hokejovej kariére, ale 
zhoršený prospech jeho sen ohrozuje. 
Navrhne preto spolužiačke Hannah do
hodu, ktorá jemu  zaručí pozíciu v tí me 
a jej zas pozornosť milovaného Justina. 
Neplánovaný bozk však vedie k divoké
mu sexu a samoľúby sukničkár Garrett 
si uvedomí, že mu falošný vzťah nestačí. Musí Hannah presved 
čiť, že muž, po ktorom túži, je v skutočnosti on. Inokedy stačilo 
lusknúť a dievčatá sa mu vrhali do náručia. Ale Hannah? Tú len tak 
nedostane!

Karen Riversová

NIEČO SI ŽELAJ

Šestnásťročná Elyse sa vracia lietad
lom zo súťaže školských kapiel. Paríž 
mal byť dejiskom pamätných zážitkov, 
no okrem hádky s najlepšou kamarát
kou Kath sa nič výnimočné ne udialo. 
Nedostala prvý bozk od Josha Harrisa, 
svojej platonickej lásky, nezamiloval sa 
do nej ani sa s ním neocitla osamote, 
aby ho očarila. Popravde, vô bec si ju 
nevšímal. Elyse fantazíruje o pikniku 
pod hviezdami, o pokazenom výťahu, 
v ktorom by uviazli len oni dvaja... Želá 
si, aby sa pred pristátím airbusu voľa
čo prihodilo, niečo, vďaka čomu bude 
stáť výlet za to. Túži po historke, ktorú 
by každému vyrozprávala a zakončila ju slovami: a takto som sa 
dala dokopy s Joshom Harrisom. Lenže viete, čo sa vraví – daj si 
pozor, čo si želáš!
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UVIDÍTE HVIEZDY TAK, AKO STE 
ICH DOSIAĽ NEVIDELI

Cena: 12,90 €
Vychádza: 30. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6710-7
Formát: 225 × 290 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 7 rokov

Stuart Atkinson
ilustroval Brendan Kearney

TAJOMSTVÁ NOČNEJ OBLOHY

Čo vidíte, keď sa za tmavej noci pozeráte na oblohu? Celý vesmír, 
ktorý sa zas díva na vás!
V spoločnosti mačky Felicity odhaľte divy nočnej oblohy od súhvez
dí po vzdialené galaxie a zistite, ako ich možno nájsť. Tento celkom 
slušný úvod do pozorovania vesmíru s množstvom zábavných fak
tov a praktických tipov vám pomôže uvidieť hviezdy tak, ako ste ich 
dosiaľ nevideli.

Objavíte planéty  

slnečnej sústavy.

Dozviete sa,  
čo je vlastne  

polárna žiara.
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STATOČNÉ PRÍBEHY 
ROZPRÁVKOVÝCH  
HRDINOV

Vivian Frenchová 
ilustrovala Marta Kissiová

DOBRODRUŽSTVÁ 
ALFIHO CIBUĽU

Alfiho Cibuľu čaká veľké dobrodruž
stvo. Jeho brat Vznešemír odchádza 
hľadať bohatstvo… a Alfi mu nesie 
 batožinu! No ukáže sa, že Vznešemír 
neznáša dobrodružstvá, a tak musí 
Alfi ich výpravu zachránť’. Pomôže mu 
verný pes, hovoriaci kôň, dve myšky 
a nechýbajú ani zvedavé straky, ktoré 
do všetkého strkajú zobák.

Vivian Frenchová 
ilustrovala Marta Kissiová

ČEREŠŇOVÁ 
PRINCEZNÁ

Princezná Pivonka má nepríjemný po
cit, že jej otec je tyran. Nechce tomu 
veriť, lenže on má zlý zvyk zatvárať 
ľudí do temnice… Chystá sa kráľovská 
oslava a kráľ má ešte horšiu náladu 
než zvyčajne. Bez rozmyslu odmietne 
pozvať podlú bosorku a to môže zna
menat’ len jediné: problém!

Cena: 7,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6611-7
Formát: 125 × 200 mm,
176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 7 rokov

Cena: 8,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6610-0
Formát: 125 × 200 mm,
216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
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OD AUTOROV BESTSELLERA
DEŇ, KEĎ PASTELKY DALI VÝPOVEĎ

Cena: 11,90 €
Vyšlo: 7. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6561-5
Formát: 254 × 254 mm,
48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 4 rokov

9,90 €

Drew Daywalt, ilustroval Oliver Jeffers

DEŇ, KEĎ PASTELKY NAŠLI DOMOV

Jedného dňa si Daniel spokojne vyfarboval obrázky, keď mu poštou 
prišla zvláštna kôpka pohľadníc... Jedna od gaštanovohnedej pastel
ky, ktorá ostala zacviknutá v gauči, druhá od vydesenej pastelky, 
ktorú zabudol v pivnici, tretiu mu posielajú žltá s oranžovou, ktoré sa 
spoločne roztopili na slnku. Zúfalo ho prosí aj 
tyrkysová, ktorá skončila v sušičke a teraz jej 
trčí z hlavy smradľavá ponožka... Daniela za
mrzelo, keď sa dopočul o všetkých pastel
kách, ktoré za posledné roky stratil, zlomil ale
bo zanedbal. Čo vymyslí, aby všetky jeho 
kamarátky pastelky boli opäť spolu?

Od autorov vyšlo:
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VESELÉ PRÍBEHY O DVOCH  
OPICIACH A INÉ ČÍTANIE

Cena: 7,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6572-1
Formát: 165 × 240 mm,
72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti  
od 6 rokov

7,50 €

V tejto edícii vyšlo:

Eva Dienerová, Alžbeta Kováčová

MAĽOVANÉ ČÍTANIE 
Opice nezbednice a iné príbehy

Maľované čítanie Opice nezbednice a iné príbehy voľne nadväzu 
je na mimoriadne úspešné Maľované čítanie Mravček Zvedavček 
a iné príbehy od tej istej autorky.
Veselé príbehy o dvoch opiciach, ktoré narobili neplechu v zoolo
gickej záhrade, o bojazlivej korytnačke, o veľmi neposlušnom zaja
čikovi a ďalšie, sú určené aj na prvé čítanie.
Medzi najmladšími školákmi sa tešia veľkej obľube, pretože uľah
čujú začiatočné obdobie samostatného čítania
a obohacujú slovnú zásobu.
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DOJÍMAVÝ PRÍBEH  
O PRIATEĽSTVE A ŠĽACHETNOSTI

Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6766-4
Formát: 190 × 240 mm,
72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 3 rokov

Marianne Dubucová – NA VRCHOL KOPCA

Každú nedeľu putuje pani Jazvecová na vrchol neďalekého kopca. 
Pozná meno každého zvieraťa aj rastliny a pomáha všetkým stvo
reniam v núdzi. Jednu nedeľu stretne malého kocúra Lea, ktorý sa 
k nej pridá. To je začiatok krásneho priateľstva a mnohých ďalších 
vychádzok na kopec. Čo sa stane, keď už pani Jazvecová nemá 
dosť síl vyjsť s Leom na kopec?
Dojímavý príbeh o priateľstve a šľachetnosti, ktorý vás inšpiruje 
k potulkám prírodou.

Niekedy pani Jazvecová natrafí 
na priateľa v núdzi.

Pomôže mu,  
ako najlepšie vie...

... a potom pokračuje  
v ceste.

30 EDIČNÝ PROGRAM JÚN 2019

TVOJ VEĽKÝ 
ZÚBKOVÝ DEŇ

Cena: 8,90 €
Vychádza: 6. 6. 2019
ISBN: 978-80-551-6708-4
Formát: 210 × 275 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pre deti
od 3 rokov

Sophie Schoenwaldová, Günther Jakobs

VEĽKÉ ČISTENIE ZUBOV V ZOO

V zoologickej záhrade sa šíri zápach. Pretože si nikto neumýva 
zuby! Riaditeľ zoo Alfréd Verva dostane nápad. Pošle ježka Ignáca 
Mentolku na odvážnu misiu. A basta! Ešte lepšie – pasta! Stačí 
zubná pasta na ježkovom chrbte a môže sa dať 
do práce. Od rána do večera Ignác drhne, leští 
a čistí veľké, malé i špicaté zuby. Zažije pri tom naj
väčšie dobrodružstvo vo svojom živote.

Svieži príbeh, ktorý deti nadchne, rozosmeje a naj mä 
povzbudí, aby sa pravidelne starali o svoje zúbky.

Ježko Ignác Mentolka ti ukáže, 
ako si každý deň trénovať 
čistenie zubov.

Edičný program vydavateľstva IKAR jún 2019
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania 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 prostred-
níctvom obchodného zástupcu IKARu alebo na tel. č. Zelenej linky: 0800 151 569.



  Vaša cesta ku knihám

Slnko, voda a dobrá kniha sú zárukou dokonalého letného relaxu. 
Užite si leto spolu s Knižným kompasom a s horúcimi knižnými 
novinkami, ktoré vám prináša. Hľadajte knihy označené logom 
Knižný kompas v každom dobrom kníhkupectve alebo na webe 
a hrajte o 170 kníh a e-kníh.

Leto

s k
nihou

Rozširuje nám obzory 
a predstavivosť

Spomaľuje starnutie

Redukuje stres

Naučí deti zvládať 
emócie

Pomáha nám 
prekonávať problémy

Ako môže čítanie 
urobiť náš život 
krajším?

Zlepší prospech v škole 

Obohacuje nás 
(nielen duševne)

Ku každej knihe
z katalógu získavate
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