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Všetko, čo ste vždy chceli vedieť
o tom, ako byť a zostať top
Autor: Adriana
Sklenaříková-Karembeu
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AAA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5906-5
Formát: 155 × 240 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
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TAjomsTVo úspeChu
AdriAny sklenAříkoVej-kAremBeu
Svetoznáma topmodelka slovenského pôvodu Adriana Sklenaříková-Karembeu si vypracovala vlastnú metódu, ktorá jej pomáha žiť vyrovnane, šťastne a zdravo, zvládať stres
a zostať štíhlou. Ako nadšená zástankyňa zdravej výživy už počas štúdia medicíny a neskôr vďaka literatúre a stretnutiam s odborníkmi získala poznatky, ktoré úspešne využíva
v každodennom živote.
O Adriane však len málokto vie, že je veľmi maškrtná, neodolá dobrému vínu, miluje
sladkosti, nemá rada zákazy ani obmedzenia a nie vždy mala športového ducha.
V tejto knihe prináša kľúč k pestrej a vyváženej strave, predstavuje cvičenie vhodné pre
každého, prezrádza niečo o umení dobrého spánku aj dobrého zobúdzania a ponúka
rozličné ﬁnty, ktorými potešíte svoje telo i dušu… A navyše ju spoznáte takú, aká naozaj
je, bez príkras a pretvárky.
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Z Tatier Jožo Kubáni
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Keď život skúša

Autor: Jozef Kubáni
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AA

Autor: Imrich Béreš, Táňa Veselá
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5952-2
Formát: 125 × 200 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vyšlo: 13. 2. 2018
isBn: 978-80-551-6064-1
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: druhé

Reportér Jozef Kubáni napísal knihu o svojej práci v spravodajstve TV JOJ. Je to len
krátky výsek z množstva hodín v teréne, v horách, nad nimi aj pod nimi. Autor chcel opísať to, čo na obrazovkách nevidno: nervy, zábavu i smútok. Vnútri nájdete mená mnohých ľudí, ktorí ho v horách a o horách veľa naučili a sú preňho celebritami.

Druhé vydanie úspešnej knihy o životných skúškach Imricha Béreša. Tento inšpiratívny skutočný príbeh sa dotkne každého. Imrich Béreš prežil naozaj ťažké osudové skúšky. Jeho
život napĺňala radosť, ale aj beznádejný smútok a smrť blízkych. Vždy sa však postavil na
nohy. Svoju vlastnú bolesť premenil na radosť iných a pomáhal tam, kde to bolo potrebné.

Ako som prekonal sám seba

Kuriozity a rekordy MS

Autor: Štefan Karak
Žáner: slovenská literatúra
kategória: A

Autor: Ivan Truchlík
Žáner: populárno-náučná literatúra

Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5926-3
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
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Odkedy Štefana Karaka ako 55-ročného zaujali extrémne behy v horách, zúčastnil sa šiestich
Majstrovstiev sveta v behu do vrchu a absolvoval mnohé ultrabehy na svete. Je držiteľom
niekoľkých rekordov a ocenení. Túto knihu napísal pre všetkých, ktorí túžia po zmene, ale
neveria, že je možná naozaj v každom veku. Ako s úsmevom hovorieva: „Všetko je v hlave.“

kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5865-5
Formát: 210 × 297 mm, 208 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.

Lode mŕtvych
Bermudský trojuholník, uFo,
uso a narkobaróni
Autor: Miloš Jesenský,
Robert K. Leśniakiewicz
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5942-3
Formát: 155 × 210 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

ZÁhAdné ZmiZnuTiA lodí,
lieTAdiel A TisíCoV ľudí.
[FAkTy AleBo FikCiA?]
Kniha je pokusom o vyvrátenie jedného z najväčších evergreenov uhorkových sezón novinárov – mýtu o bermudskom trojuholníku a jemu podobných legiend. Autori sa tým
však nezriekajú svojej viery v existenciu neidentiﬁkovateľných lietajúcich (UFO) a podmorských (USO) objektov. Tieto fenomény skutočne jestvujú, no ich existencia bola, ako
sa domnievajú, nejedenkrát zneužitá na najhoršie činnosti, aké pozná tento svet – ilegálny obchod s drogami, zbraňami a iným vojenským materiálom, jedným slovom na
rozosievanie buriny zločinu v tom rajskom kúte našej planéty, aký predstavuje oblasť Karibského mora.
3

Pracovná verzia obálky
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Minútové romány

Životy na hojdačke

Ostrov Camino

Autor: Oľga Feldeková
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AA

Autor: Magdaléna Cisárová
Žáner: slovenská literatúra
kategória: A

Autor: John Grisham
Žáner: detektívny triler
kategória: AA

Autor: Mark Sullivan
Žáner: historický román
kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 3. 2018
isBn: 978-80-551-6120-4
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5943-0
Formát: 125 × 200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5913-3
Formát: 125 × 205 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5921-8
Formát: 145 × 227 mm, 496 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Známa prozaička Oľga Feldeková vie vyčariť príbeh zo zážitkov a slov. Najkrajšie sú jej historky s oravskými motívmi, ale aj ako Bratislavčanka vie rozosmiať i rozosmútiť pekným rozprávaním. V 89 minirománoch sa predstaví ako brilantná štylistka s vycibreným citom pre
prozaický i poetický detail. Človek má pri jej krátkom útvare pocit, že číta obsažný román.

e-kniha

Román zachytáva ťažké, často neriešiteľné príbehy ľudí, ktorých éra normalizácie spoločnosti
po udalostiach roku 1968 vyradila z dovtedajšieho spôsobu života. Vykresľuje ich psychické
postoje v úsilí vyrovnať sa s novou spoločenskou situáciou. Opisuje realistické aj ironické
udalosti bežného života, ktoré sú napriek neprajnosti doby často komické až bizarné.
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Povesti z Tatier

Obyčajná tvár

Autor: Jana Benková
Žáner: slovenská literatúra
kategória: A

Autor: Anton Marec
Žáner: slovenská literatúra
kategória: A

Autor: R. J. Palaciová
Žáner: spoločenský román
kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5722-1
Formát: 125 × 200 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr

Cena: 9,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5889-1
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vyšlo: 13. 2. 2018
isBn: 978-80-551-6012-2
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: druhé
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Príbehy a povesti z najkrajších slovenských hôr. Dozviete sa z nich, že Ďumbier a Muráň
boli kedysi synovia skalného obra Tatrana. Prečítate si o vodníkoch, vílach, zbojníkoch
a ukrytých pokladoch. Osviežia vás príbehy o tatranských plesách, jazerách a prameňoch
a nakoniec sa zoznámite aj s prvými ľudskými obyvateľmi Tatier.

e-kniha

Pod šarlátovou oblohou

Mladá spisovateľka Mercer už tri roky mešká so svojou novou knihou a dostane sa do ﬁnančných ťažkostí. Práve vtedy jej tajomná Elaine Shelbyová ponúkne zaujímavú prácu. Mercer prenikne do kruhu literátov okolo istého Brucea Cabla, ktorý je podozrivý z obchodovania
s kradnutými vzácnymi knihami. Tajomstvá, ktoré odhalí, jej však spôsobia problémy...

Čip

Novinárka Simona sa vydala za milovaného Olivera a odolala pokušeniu v podobe Daniela. Lenže nikdy neodolala výzvam. Keď sa dozvie, že ľudia po implantovaní záhadnýchi
čipov, umierajú, pustí sa do pátrania. Čo urobí Oliver, keď zistí, do čoho sa zasa zamotala
a že jej pri rozuzľovaní nebezpečného klbka lží sekunduje Daniel?
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Auggie Pullman má pre vrodenú poruchu zdeformovanú tvár. A predsa je to úplne normálny chalan, ktorý teraz stojí pred najťažšou skúškou – konečne ide do školy medzi „normálne“ deti. Citlivo napísaná knižka zaznamenáva udalosti celého školského roka nielen
z pohľadu Auggieho, ale aj jeho najbližších. Rovnomenný ﬁlm v kinách od 15. februára.

e-kniha
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skuTočný príBeh
ZABudnuTého hrdinu
Pino Lella žije v Miláne a nechce mať nič spoločné s vojnou ani s nacistami. Ako každý
bežný taliansky tínedžer aj on má plnú hlavu hudby, jedla a najmä krásnej Anny. Keď
dom, v ktorom býva rodina Lellovcov, dostane počas spojeneckého bombardovania zásah, rodičia pošlú Pina do chlapčenskej školy vysoko v Alpách. Tam dostane za úlohu
tajne prevádzať cez hory Židov do bezpečia vo Švajčiarsku.
Po návrate sa zhodou náhod ako osemnásťročný stane osobným šoférom generálmajora
Hansa Leyersa, ktorý priamo podlieha Adolfovi Hitlerovi a je jedným z jeho najzáhadnejších a najmocnejších veliteľov. Pino využije príležitosť a dodáva informácie Spojencom,
ktorí sa pripravujú na oslobodenie Milána. Hrôzy vojny a nemeckej okupácie pretrpí len
vďaka tomu, že hoci v utajení, ale predsa bojuje proti Nemcom.
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Ready Player One

Artemis
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Autor: Ernest Cline
Žáner: sci-ﬁ

Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5920-1
Formát: 145 × 227 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
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Pracovná verzia obálky

Autor: Andy Weir
Žáner: sci-ﬁ
kategória: AA

kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: marec 2018
isBn: 978-80-551-4781-9
Formát: 145 × 227 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr

Keď čert nespí

Nočný vták

Autor: M. J. Arlidge
Žáner: detektívny triler
kategória: AA

Autor: Brian Freeman
Žáner: detektívny triler
kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5914-0
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5886-0
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Je rok 2044 a stredoškolák Wade Watts, tak ako väčšina ľudstva, uniká pred bezútešnou
realitou do virtuálnej utópie zvanej OASIS. Jej tvorca James Halliday zomrel bez potomkov
a svoje bohatstvo spolu s OASIS-om sa rozhodol darovať človeku, ktorý rozlúšti hádanky roztrúsené v jeho výtvore. Film v réžii Stevena Spielberga do slovenských kín príde 29. marca.

e-kniha

e-kniha
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Spiace krásavice

jediné oBýVAné mesTo
nA mesiACi V ohroZení
Jazz Basharová nemienila byť hrdinkou. Chcela len zbohatnúť. Netúži stať sa výstrednou
miliardárkou ako mnohí návštevníci Artemidy, prvej a jedinej pozemskej kolónie na Mesiaci. Stačilo by jej zbohatnúť natoľko, aby nemusela bývať v byte malom ako truhla
a živiť sa len ochutenými riasami.
Keď sa jej konečne naskytne príležitosť dostať sa k veľkým peniazom, jednoducho jej neodolá. Pravda, musí sa pritom vypracovať z drobnej pašeráčky na riadnu kriminálničku.
Táto akcia si vyžaduje unikátnu kombináciu prefíkanosti, technických zručností a neskutočnej dávky drzosti. Jazz však ešte nikdy nenarazila na prekážku, ktorú by neprekonala,
a drzosti má na rozdávanie. Problém je v tom, že dokonalý zločin nemusí byť koncom,
ale aj začiatkom ešte väčších ťažkostí. Najmä ak sa zapletiete do boja o ovládnutie jediného mesta na Mesiaci.
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Autor: Stephen King, Owen King
Žáner: mysteriózny román
kategória: AA
Cena: 18,90 €
Vychádza: 27. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5888-4
Formát: 125 × 200 mm, 712 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
Vo svete prepukne choroba, ktorá postihuje ženy a dievčatá každého veku. Ak žena zaspí,
stane sa z nej monštrum. Šíri sa panika a šerifka Norcrossová sa zo všetkých síl snaží nezaspať a udržať situáciu vo svojom mestečku pod kontrolou. Jej manžel zatiaľ riadi väznicu
plnú na všetko odhodlaných žien. Netuší, že jedna z nich zrejme ani nie je človek!

V zašitom nočnom klube Raj bolesti, kde každý môže byť na chvíľu sám sebou, sa stretáva uzavretá komunita. Klientela je pestrá, diskrétnosť je preto zákonom. Útočisko však
naruší vrah a na mieste zostane jeden mŕtvy.
Vo svete, kde je anonymita všetkým, môže aj jediné priznanie obrátiť život naruby. Svedkov je mnoho, no pre chúlostivosť prípadu mlčí každý vrátane ženy, ktorá vedie vyšetrovanie – Helen Graceovej.
Helen obeť poznala. Vlastne viac než to – poznala ju lepšie ako ktokoľvek iný. Keď vrah
udrie znova, bude sa musieť rozhodnúť. Koľko hraníc je ochotná prekročiť, aby chytila
nepolapiteľného vraha?
V sérii
s detektívkou
helen Graceovou
vyšlo:

à 13,90 €

niekToré spomienky môŽu
Byť VrAŽedné
Záhadné úmrtia mladých žien privádzajú vyšetrovateľa Frosta Eastona do šialenstva. Úplne
pokojné ženy sa z ničoho nič zmenia na klbko nervov a vzápätí si na verejnosti, pred svedkami, vezmú vlastný život. Easton zistí, že na prvý pohľad nesúvisiace obete majú jedno
spoločné. Všetky boli pacientkami renomovanej psychiatričky Francescy Steinovej. Tá pomocou spornej terapie vymazáva pacientom spomienky na traumatické udalosti.
Potom, ako Steinová dostane tajuplné správy od kohosi, kto sa podpisuje ako Nočný
vták, odhodlá sa viesť vyšetrovanie na vlastnú päsť. Prípad postupne nadobudne osobný
charakter a na povrch vyplávajú dávne tajomstvá. Steinová musí čeliť záhadným výpadkom pamäti a Easton zasa vrahovi, ktorý pozná jeho najhoršiu spomienku.
Počet obetí rastie a Nočný vták sťahuje slučku okolo Eastona a Steinovej čoraz tesnejšie.
Na všetko odhodlaný policajt a brilantná psychiatrička musia zastaviť raﬁnovaného vraha, skôr ako ovládne myseľ ďalšej mladej ženy.
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Bez kože

Tajomstvá živých

Dieťa ohňa

Bavilo ma žiť

Autor: Mads Peder Nordbo
Žáner: detektívny triler
kategória: AAA

Autor: Carol Wyerová
Žáner: psychologický triler
kategória: AAA

Autor: S. K. Tremayne
Žáner: psychologický triler
kategória: AA

Autor: Abby Fabiaschiová
Žáner: psychologický román
kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5887-7
Formát: 145 × 227 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 30. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5912-6
Formát: 125 × 200 mm, 440 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5854-9
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 3. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5911-9
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
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Grónsky ľAd nA smrť neZABúdA
Grónsko 1973 – štyria muži obvinení zo sexuálneho zneužívania vlastných dcér prišli
o život brutálnym spôsobom. Dve zneužité dievčatá bez stopy zmizli a nikdy viac sa nenašli. Tie, ktoré prežili, ostali „bez kože“, navždy poznačené prežitou traumou.
Grónsko 2014 – novinár Matthew Cave je vyslaný na okraj ľadového príkrovu, aby napísal článok o náleze mumiﬁkovaného severského Vikinga. Vyzerá to na svetovú senzáciu, no na ďalší deň vypukne chaos. Múmia zmizne a policajta, ktorý ju mal na ľade strážiť, nájdu zavraždeného.
Počas pátrania Matthew narazí na odložený prípad z roku 1973. Postupne sa mu oba
prípady zlievajú a pohltia ho natoľko, až sa nakoniec sám stane podozrivým. Spoľahnúť
sa môže jedine na mladú grónsku ženu Tupaarnaq, ktorú práve po dvanástich rokoch
prepustili z väzenia, kde si odpykávala trest za vraždu otca a ďalších členov rodiny. Naozaj sa to tak odohralo? Spod ľadových nánosov minulosti sa vynára jedno temné tajomstvo za druhým.
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mÁ prÁVo nA pokojný ŽiVoT,
keď V minulosTi ZlyhAlA?
Abigail žije dokonalý život so svojím milujúcim manželom a s rozkošnou dcérkou Izzy.
Niekto však pozná jej tajomstvo a chce, aby pravda vyšla najavo. Malú Izzy jedného
dňa unesú z parkoviska a vyšetrovaním prípadu poveria detektívku Robyn Carterovú.
Ktosi posiela Abigail výhražné správy z anonymného čísla a ohrozuje všetko, čo jej je
drahé. Čo Abigail skrýva?
Inštinkty Robyn našepkávajú, že medzi Izziným únosom a dvomi vraždami, ktoré vyšetruje, existuje súvislosť. Má sklony k impulzívnemu konaniu, ale keď naposledy takto konala, jej snúbenca to stálo život a ešte vždy si to vyčíta. Túži rozlúsknuť prípad a získať
späť svoje miesto detektívky, no najprv musí nájsť stratenú sebadôveru – a to rýchlo.
Robyn sa pustí do prenasledovania bezohľadného viacnásobného vraha. Ak sa k tomu
zvrátenému človeku nedostane včas, unesené dievčatko zomrie.

e-kniha

Rachel sobášom s príťažlivým Davidom získa aj milujúceho nevlastného syna Jamieho. Jeho
správanie sa však zrazu zmení a Rachelin život sa začína rúcať. Jamie predvída znepokojujúce udalosti a tvrdí, že vidí ducha nebohej matky – Davidovej prvej manželky. Leto ubieha,
blíži sa december a Rachel sa bojí, že Jamie hovorí pravdu. Naozaj na Vianoce zomrie?

e-kniha

Všetko okrem pravdy
Autor: Gillian McAllisterová
Žáner: psychologický román
kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5885-3
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

čo sA skrýVA
ZA jej ZÁhAdnou smrťou?
e-kniha

Rachel Jacka miluje a čaká s ním dieťa. Náhodou si však prečíta jeho e-mail a spustí
tým reťaz zvláštnych udalostí. Prečo jej Jack o svojej minulosti opakovane klame? Čo
skrýva? Nemá Rachel právo dozvedieť sa to za každú cenu? A aký dôvod má v skutočnosti
jej nutkavá potreba prísť veciam na koreň?

Maddy je oddaná manželka a matka sedemnásťročnej Eve. Stará sa o domácnosť, má
pre každého čas a je skvelou hostiteľkou. Vždy pamätá v prvom rade na druhých a v neľahkých životných chvíľach vie dobre poradiť. Pre svoju rodinu je bezpečným prístavom...
až do chvíle, keď jedného dňa dobrovoľne odíde zo sveta.
Jej manželovi Bradymu a dospievajúcej Eve to zlomí srdce. Dookola si kladú otázku, čo
sa mohlo stať. Ako mohla milovaná osoba tak náhle a zdanlivo bezdôvodne odísť z ich
života? Ako majú pokračovať bez nej? Z jej denníka sa o nej dozvedajú viac. Zisťujú, že
ju vôbec nepoznali, a musia čeliť aj nepríjemnej pravde o sebe.
Lenže Maddy ešte nie je pripravená celkom opustiť svoju rodinu. Najskôr chce za seba
nájsť náhradu. Do oka jej padne krásna a spontánna Rory. Vysvitne, že sama prežila
osobnú tragédiu.
9
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Rozbúrená voda

Lavína

Milovaný nevlastný brat

Pre ňu všetko

Autor: Danielle Steel
Žáner: román pre ženy
kategória: AA

Autor: Fionnuala Kearneyová
Žáner: román pre ženy
kategória: AA

Autor: Penelope Wardová
Žáner: román pre ženy
kategória: AA

Autor: Alexa Rileyová
Žáner: erotický román
kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5884-6
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 27. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5883-9
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5788-7
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5882-2
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

e-kniha

hurikÁn
si oBeTe neVyBerÁ
Ellen Whartonová sa teší na návštevu svojej matky a napriek varovaniam meteorológov
za ňou odletí do New Yorku. Keď udrie hurikán, sedemdesiatštyriročná Grace Madisonová aj napriek dcérinmu naliehaniu odmietne odísť z bytu, ktorý sa nachádza v centre
evakuačnej zóny. Svoj omyl uzná, až keď sa po pás vo vode brodia k policajným člnom.
Britský bankár Charles Williams cestuje do New Yorku pracovne. Dúfa však, že sa stretne
aj so svojimi dcérkami, ktoré tam žijú s jeho bývalou manželkou. Po zúfalom hľadaní ich
napokon nájde v úkryte so stovkami ďalších obetí hurikánu.
Mladá lekárka Juliette Duboisová pracuje na pohotovosti. Keď v nemocnici počas živelnej
pohromy náhle zlyhá generátor, odhodlane bojuje o životy pacientov.
Chaos a zmätok si vyberú svoju daň na ľudských životoch, milovaných ľuďoch i majetku.
Mesto a jeho obyvatelia bojujú s prírodnou katastrofou obrovských rozmerov.
10
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e-kniha

Jess prišla o dcéru Annu, ktorá za tragických okolností zahynula pod lavínou v Alpách. Jessinou oporou v ťažkých chvíľach je dlhoročný priateľ – lekár Theo. Keď sneh konečne vydá Annino telo, vysvitne, že bola tehotná. Prvý kľúč odhaľujúci dcérine tajomstvá nájde Jess práve
u Thea, ktorému sa Anna čiastočne zverila, a následné odhalenia zasiahnu celú rodinu.

Keď sa k nám počas strednej nasťahoval môj nevlastný brat Elec, netušila som, že je až
taký kretén. Štvalo ma jeho arogantné správanie. Ale najviac ma štvalo, že v jeho prítomnosti sa mi zakaždým rozbúšilo srdce. Potom som ho nevidela celé roky. Keď našu rodinu
postihla tragédia, osud nás opäť spojil. Z protivného tínedžera však vyrástol príťažlivý muž...

Ostrov kamélií

Dokonalá ilúzia

Autor: Tabea Bachová
Žáner: román pre ženy
kategória: AA

Autor: Winter Renshawová
Žáner: erotický román
kategória: AA

Cena: 11,90 €
isBn: 978-80-551-5789-4
Vychádza: 13. 3. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 3. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5909-6
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Keď Sylvia po svojej tete zdedí ostrov v Bretónsku, na ktorom sa rozprestiera záhradníctvo, dlho neváha. Na pár týždňov ho vymení za život v rušnom Mníchove. Sylviin manžel
Holger, bezohľadný obchodník, však už záhradníctvo ponúka na predaj. No Sylvia sa počas svojho pobytu zamiluje do záhradníka Maëla a jej život sa poriadne skomplikuje.

e-kniha

e-kniha

sleduje ju nA kAŽdom kroku
e-kniha

Tridsiatnik Hudson Rutherford potreboval snúbenicu. Jeho bohatí rodičia mu chceli za
nevestu vnútiť akúsi rozmaznanú dedičku hotelového impéria, čo ohrozovalo jeho pôžitkársky a záletný životný štýl. Jediná cesta bola presvedčiť rodičov, že je zaľúbený do
Mari, svojej osobnej asistentky, tretej za jediný rok.

Mallory Sullivanová začína nový život. Vysokú školu dokončila s výbornými výsledkami
a vďaka tvrdej práci a odhodlaniu sa dostala na jednu z najprestížnejších stáží v USA.
Kedysi vyrastala v sirotinci a o takomto živote mohla len snívať. Netuší však, že na druhej
strane jej úspechu stojí niekto, kto jej vystiela cestu.
Ako sa ukáže neskôr, boháč, s ktorým sa Mallory zoznámi v bare a dá mu prezývku Oz,
je majiteľom spoločnosti, v ktorej Mallory pracuje. Zistí, že to on jej vybavil stáž, našiel
jej a jej priateľke ubytovanie a sleduje ju na každom kroku. Veľmi sa rozhnevá, lebo mala
dojem, že všetko dosiahla vlastnými silami, nie protekčne, a že Oz musí byť určite duševne chorý.
Oz sa snaží udobriť si ju rôznymi pozornosťami a po týždni zmierovania sa Mallory
ocitne v jeho vášnivom náručí. Keď pochopí, že Oz nie je posadnutý, ale že celé roky
na ňu trpezlivo čakal a chránil ju pred svojím nebezpečným otcom, zaľúbi sa doňho
ešte viac.
11
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Egomaniak

Nebezpečná stávka

Nástroje pozitívnej rodičovskej výchovy

Ako ostať mladá

Autor: Vi Keelandová
Žáner: erotický román
kategória: AA

Autor: Christi Caldwellová
Žáner: historický román
kategória: AA

Autor: Sara Gottfriedová
Žáner: Životný štýl
kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5908-9
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 17. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5910-2
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Autor: Jane Nelsenová, Mary Nelsenová
Tamborská & Brad Ainge
Žáner: rodičovstvo
kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
e-kniha
isBn: 978-80-551-5827-3
Formát: 145 × 227 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

e-kniha

pÁroVÁ TerApeuTkA
A roZVodoVý prÁVnik?
Mladá psychologička Emerie sa práve udomácňuje vo svojej novoprenajatej newyorskej
kancelárii, keď ju prepadne akýsi chlap. Emerie ho považuje za vlamača, no vysvitne, že
tým nepozvaným hosťom je v skutočnosti ona. Nóbl kancelária patrí právnikovi Drewovi
Jaggerovi, a kým dovolenkoval na Havaji, jeho priestory prenajal Emerie nejaký falošný
realitný agent. Na druhý deň, po výsluchu na policajnej stanici, sa Drew nad ryšavkou zľutuje a dá jej ponuku, ktorá sa v jej zlej ﬁnančnej situácii neodmieta – môže zostať v jeho
kancelárii, kým si nenájde iné miesto, výmenou za pomoc pri dvíhaní telefónov. Emerie by
mala byť vďačná a držať jazyk za zubami, lenže keď počuje, aké rady rozdáva tento rozvodový právnik klientom, ide ju roztrhať. Emerie je totiž manželská poradkyňa a vzťahy napráva, nie rozvracia. Lenže Drew je nafúkaný, arogantný, samoľúby chlap, nadšený sám
zo seba, a tak sa napätie medzi nimi stupňuje. Bože, keby aspoň nebol taký príťažlivý!
12

Edičný program | marec – apríl 2018

e-kniha

Lord Dennington si užíva slobodu ako dedič vojvodského titulu. Helena Banburyová je účtovníčka v hazardnom podniku, má talent na čísla, no v rukách takmer nijakú moc nad vlastným životom. Po tom, čo jej Robert jednej noci omylom vpadne do izby, sa Helena vzdá naplánovaného života. Bude lordov šarm nebezpečnejší než úskalia, ktorým čelila na ulici?

49 najúčinnejších metód ako zastaviť mocenské boje, vybudovať komunikáciu a vychovávať posilnené, schopné deti. Tieto nástroje vás nezmenia na dokonalého rodiča a z vašich
potomkov sa nestanú perfektné deti. Ak sa však nimi pri ich výchove inšpirujete, vaše deti
získajú pocit spolupatričnosti, dôležitosti a viery vo svoje osobné schopnosti.

Najkrajšie pokušenie

Menopauza

Autor: Johanna Lindseyová
Žáner: historický román
kategória: AA

Autor: Dr. Rosemary Leonardová
Žáner: Zdravie
kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5881-5
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5904-1
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Krásnu Jacqueline a jej brata Jeremyho vyláka tajomný cudzinec z večierka pod zvláštnou
zámienkou. Súrodenci tak skončia ako „hostia“ na pirátskej lodi plávajúcej preč z Anglicka. Jacqueline spočiatku na palube s neznámym mužom bojuje. Postupne zisťuje, že nejde o obyčajného piráta a najväčšou hrozbou je pre ňu náklonnosť, ktorú k nemu cíti.

Cena: 14,90 €
isBn: 978-80-551-5829-7
Vychádza: 3. 4. 2018
Formát: 145 × 227 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Vek je číslo,
sTArnuTie je VoľBA
e-kniha

Praktická príručka pre ženy v období prechodu. Publikáciu Menopauza možno označiť
za vyčerpávajúcu „bibliu“ o tom, ako sa prispôsobiť rozličným telesným zmenám v období
prechodu. Pokrýva všetky témy od návalov horúčavy cez zmeny charakteru menštruácie
a sex po menopauze až po vhodné alternatívne prostriedky.

Ľudské telo je úžasné, no nedostávame ho s doživotnou zárukou. Sara Gottfriedová, lekárka a expertka na zdravie, vytvorila revolučný sedemtýždňový program, vďaka ktorému
môžeme svoj život uspôsobiť tak, aby sme nielen vyzerali mladšie, ale aj sa aj mlado
cítili a dlhšie žili.
Prečo však majú mnohí pocit, že naším osudom je celulitída, veľké brucho a obezita?
Prečo pri starnutí tolerujeme ochabnutú pokožku, úbytok energie a znížené libido a považujeme ich za nevyhnutné? Že za to všetko môžu gény? Pravda je, že zhruba 90 percent
prejavov starnutia a chorôb spôsobuje životospráva (a životné prostredie, ktoré vytvorila).
Okolie nášho tela – ako žijeme a aký svet si vytvárame vnútorne a externe – je dôležitejšie ako naša DNA, keď ide o to, ako vyzeráme a ako sa cítime teraz a najbližších
dvadsaťpäť až päťdesiat rokov.
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Skoncuj s bolesťami
chrbta za 6 týždňov
Autor:
Brigitte Engammarová
Žáner: populárno-náučná
literatúra
kategória: A
Cena: 10,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5928-7
Formát: 165 × 225 mm,
120 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Ochabnuté svalstvo, jeho nedostatočná pružnosť a nesprávne držanie tela sú častými
príčinami bolestí chrbta. Táto praktická príručka prináša 6-týždňový program na posilňovanie, naťahovanie a spružnenie chrbta pomocou každodenného jednoduchého
20-minútového cvičenia bez rizika zranenia. Progresívne tréningy prispôsobené individuálnemu telesnému stavu účinne spevňujú chrbtové svalstvo, budete vďaka nim pohyblivejší, osvojíte si dôležité návyky a správne držanie tela a naučíte sa jednoduché
cviky, pomocou ktorých si okamžite zmiernite bolesti a svalové napätie.
14

Angličtina
pre každého
Cvičebnica
úroveň 1 začiatočník

Bezlepkové pečenie pre každého
Autor: Zdeňka Mazúrová
Žáner: recepty
kategória: A

Mnohí ľudia, ktorí musia zo svojej stravy vynechať lepok, si kladú otázku, ako upiecť všetky tie bábovky, koláče alebo rolády. Autorka riešila rovnaký problém – chcela, aby si jej
dcéra celiatička mohla ďalej pochutnávať na obľúbených dezertoch, ktoré by boli na nerozoznanie od klasickej verzie. Teraz si môžete vďaka nej upiecť overené dobroty aj vy.

Autor: Martyn Ford & Peter Legon
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5940-9
Formát: 180 × 123 mm, 34 str.
Väzba: Špirálová
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
Po mimoriadnom úspechu prvej časti si jej pokračovanie vzalo na mušku ďalšie anglické
zvláštnosti – od kráľov a kráľovien cez škótske sukne až po obľúbený yorkshirský puding.
Okrem toho, že sa pobavíte a spoznáte kuriózne špeciﬁká obyvateľov Britských ostrovov,
osvojíte si zaužívané frázy a zistíte, čomu sa treba v konverzácii určite vyhnúť.

Angličtina
pre každého
Učebnica
úroveň 1 začiatočník

isBn: 978-80-551-5989-8

Cena: 11,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5905-8
Formát: 170 × 235 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Skutočným Britom ľahko
a rýchlo 2

100 CVičení nA posilnenie,
spruŽenie A nATiAhnuTie ChrBTA
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isBn: 978-80-551-5987-4

Angličtina
pre každého
Cvičebnica
úroveň 2
mierne pokročilý

isBn: 978-80-551-5991-1

Angličtina
pre každého
Učebnica
úroveň 2
mierne pokročilý

isBn: 978-80-551-5990-4

isBn: 978-80-551-5988-1

Angličtina pre každého
Gramatika
Žáner: učebnica
kategória: AA
Cena: 17,90 €
Vychádza: 26. 4. 2018
Formát: 195 × 233 mm, 360 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé
Prehľadný sprievodca anglickou gramatikou.

Autor: Rachel Hardingová
Žáner: Cvičebnica
kategória: AA
Cena: à 9,90 €
Vychádza: 26. 4. 2018

Formát: 195 × 233 mm,
184 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Autor: Rachel Hardingová
Žáner: učebnica
kategória: AA
Cena: à 12,90 €
Vychádza: 26. 4. 2018

Formát: 195 × 233 mm,
184 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Kompletný program na samoštúdium anglického jazyka, ktorý kombinuje jednoduché vizuálne učenie s prehľadným vysvetlením
gramatiky, s cvičeniami i s voľne dostupnými nahrávkami. Úroveň 1 – začiatočník je vhodná pre každého, kto sa práve začína
učiť angličtinu. Úroveň 2 – mierne pokročilý je pre tých, ktorí už základy jazyka ovládajú.
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Liečivá sila prírody

Ako funguje jedlo

Autor: Hanka Sekulová
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: AA

| rÁdio | prinT
Autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: AA

Autor: Neale Donald Wlasch
Žáner: ezoterika
kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-6021-4
Formát: 195 × 235 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5944-7
Formát: 195 × 233 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5901-0
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Takmer každá rastlina má na náš organizmus nejaké účinky, negatívne aj pozitívne.
O svoje vedomosti sa s vami autorka podelí v knihe venovanej liečivým rastlinám, krom,
stromom, plodinám i hubám. Táto kniha je o zvláštnostiach, o ktorých sa bežne nepíše,
je o skrytom liečivom svete, ktorý je určený pre každého z nás…

Ako si nezabiť
izbové rastliny
Autor: Veronica Peerlessová
Žáner: pestovanie rastlín
kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 6. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5907-2
Formát: 150 × 195 mm,
144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
Nemusíte iba smutne sledovať, ako vaše izbové rastliny
vädnú a chradnú. S touto knihou zistíte, čo im je a ako
im pomôcť. Zrozumiteľné a stručné informácie doplnené
názornými fotograﬁami.
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| TV | ouTdoor |
| online |

Najjednoduchší a vizuálne najpútavejší sprievodca stravou a výživou. Médiá ustavične
prinášajú ďalšie a ďalšie rady, čo máme jesť a piť. Majú však tieto tvrdenia vedecký základ? Kniha prináša zaujímavé fakty a objasňuje celý proces od výroby potravín až po
ich pôsobenie na ľudský organizmus.

Liečivá soľ

Moja kuchárka
Najlepšie recepty – zápisník

Kde sa stretáva Boh a medicína

Nekonečná prítomnosť

| prinT | online |

e-kniha

Existujú v medicíne zázraky a možno ich vysvetliť z duchovného hľadiska? Má Boh miesto
v modernej západnej medicíne? Kde sa stretáva Boh a medicína je inšpiratívny konfrontačný
rozhovor moderného spiritualistu Neala Donalda Walsha s lekárkou Brit Cooperovou, ktorá
sa venuje klasickej západnej medicíne a zaujíma sa o oba prístupy k ľudskému životu.

Autor: Enza Vitová
Žáner: ezoterika
kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5927-0
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Táto praktická príručka, prostredníctvom ktorej možno v každodennom živote dosiahnuť
stav duchovnej bdelosti, je založená na autorkinej hlbokej skúsenosti s osvietením. Je
určená každému, kto sa kedy vydal po duchovnej ceste, pričom odhaľuje ohromujúcu
pravdu prebudenia: to, čo hľadáme, sa nachádza tu a teraz a bolo to tu odjakživa.

Dosiahni rovnováhu – Work-Life Balance

Moje chvíle šťastia
Autor: Kolektív
Žáner: Životný štýl
kategória: A
Cena: 8,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-5993-5
Formát: 148 × 191 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Autor: N. I. Danikov
Žáner: populárno-náučná
literatúra
kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 21. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5828-0
Formát: 135 × 205 mm, 320 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Žáner: Zápisník
kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: Životný štýl
kategória: A

Cena: 3,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-6109-9
Formát: 145 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-5992-8
Formát: 148 × 191 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Soľ patrí medzi najznámejšie a najrozšírenejšie prírodné
potraviny a lieky. V tejto knihe nájdete zaujímavé informácie o používaní soli v ľudovom liečiteľstve aj v tradičnej
medicíne.

Viete, aká kuchárska kniha je najlepšia? No predsa vaša
vlastná! V tomto zápisníku budete mať všetky vaše recepty na jednom mieste, postačí už len opásať si zásteru
a pustiť sa do diela.

Naučte sa pokojne zvládať stresové situácie, pri konﬂiktoch zachovať suverénny postoj,
ale aj vedome vypnúť a relaxovať. Prinášame vám sto rád k získaniu rovnováhy. Vyskúšajte jednoduché cvičenia, relaxujte pri vymaľovánkach a navarte si pochúťky podľa našich receptov. Vedome hľadajte rovnováhu medzi prácou a súkromím.

e-kniha

Každý je strojcom svojho šťastia. Sto ciest k uvedomeniu v tejto knihe jednoducho začleníte do svojho každodenného života – či vo forme jogy, kreatívneho kreslenia, minimeditácie, alebo varením podľa niektorého z našich receptov. Oddnes budete vnímať okamihy šťastia a vydáte sa na cestu k spokojnému, naplnenému životu!
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Krása bolí

Vrkoč

Anjelský prach

Autor: Eka Kurniawan
Žáner: spoločenský román
kategória: AA

Autor: Laetitia Colombianová
Žáner: spoločenský román
kategória: A

Autor: Barbora Jankovičová
Žáner: young adult
kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 20. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5787-0
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5922-5
Formát: 125 × 200 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 3. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5924-9
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

e-kniha

hVieZdny AuTor
indonéZskej próZy
Na začiatku románu Krása bolí hlavná postava vstane z hrobu. Bývalá kurtizána Dewi
Ayu to neurobila iba tak. Má poslanie, ktoré musí splniť, aby ochránila svoju rodinu:
štyri dcéry, tri nádherné, jednu ohavnú, ktorá dostala meno Kráska. Dewi Ayu a jej
štyri dcéry majú zložitý osud. Incest, vraždy, znásilnenia, šialenstvo, to všetko musia
pretrpieť, ale najhorší sú duchovia, ktorí im zo života robia peklo. Životný príbeh Dewi
Ayu tvorí kostru románu, ktorý Eka Kurniawan utkal z bizarných historiek, rodinných
tragédií, legiend, romantiky, exotiky a humoru. Táto radostne groteskná hyperbola
v skutočnosti jedinečným spôsobom odráža dejiny jeho národa. V knihe rovnako ironicky zobrazuje nenásytných kolonialistov aj odvážnych, no skorumpovaných bojovníkov za nezávislosť, naivných aj nebezpečných komunistov, krutých aj sentimentálnych
miestnych gangstrov.
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e-kniha

Tri ženy z troch kontinentov. Nepoznajú sa, napriek tomu ich spája mocné puto, ktorým je
túžba po slobode, rovnosti a dôstojnom živote. Román plný energie je dejiskom zápasu proti
zlému osudu a výzvou na solidaritu. Vo všetkých troch príbehoch hrajú významnú úlohu ženské vlasy, ktoré sa napokon spoja do nádherného vrkoča ľudského porozumenia a nádeje.

Sleduj ma

Autor: William Shakespeare
Žáner: svetová klasika
kategória: A

Autor: A. V. Geigerová
Žáner: young adult
kategória: AA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5945-4
Formát: 125 × 200 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5923-2
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Tragédia Richard III. patrí medzi najznámejšie Shakespearove historické hry, za čo azda
vďačí dokonale zápornému podaniu historickej postavy Richarda III. aj pôsobivému vykresleniu mechanizmov moci. Shakespeare Richarda III. nezobrazuje verne a zrejme z politických dôvodov v ňom sústreďuje všetko zlo a zášť, akých je schopná ľudská bytosť.

Dievčatá
Ako to funguje?

Katherine stretáva muža, do ktorého by sa zamilovala každá žena. Je však Ron iba výplodom jej blúznenia, ktoré spôsobila droga, alebo sa deje niečo, čo nemá racionálne vysvetlenie? Katherinin život sa ocitá v kríze, keď sa preberie na psychiatrii s amnéziou. A cestu
jej opäť skríži muž – tentoraz bývalý priateľ Nicolas, ktorý hrá podľa zvláštnych pravidiel.

Richard III.

e-kniha

Autor: Frédérique
Chlapci
Ako to funguje? Corrová-Montaguová
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-5925-6
Formát: 170 × 230 mm, 112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie:
prvé

Práve prichádzaš do toho super obdobia, ktorým je puberta? Táto praktická príručka odpovie na všetky tvoje otázky a naučí ťa ako správne prežiť úskalia puberty. Či už si dievča
alebo chlapec, knižku stačí otočiť na správnu stranu, a dozvieš sa všetko, čo musia vedieť
správni tínedžeri!

Takmer deﬁnitívny zoznam
najhorších nočných môr

e-kniha

Tessa trpí fóbiou z voľných priestranstiev a nevychádza z izby. Jediný únik z reality pre
ňu predstavuje Twitter jej idola, speváka Erica Thorna. Ten má však zo svojich posadnutých fanúšičiek strach. Jeho plán znepriateliť si používateľku @TessaSrdceEric sa skončí
ﬁaskom a neočakávaným vzťahom, ktorý je hlbší, ako by sa vôbec odvážil dúfať.

Autor: Krystal Sutherlandová
Žáner: young adult
kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 27. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5890-7
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

| prinT | online |

e-kniha

Rodinní príslušníci Esther Solarovej veria, že sú prekliati a že raz ich to, čoho sa boja najviac,
privedie do hrobu. A Esther nie je výnimkou. Jedného dňa ju okradne istý Jonah Smallwood.
Táto krádež sa stane začiatkom nečakaného priateľstva. Spoločne hľadajú spôsob, ako sa
postaviť fóbiám čelom, no s jedným strachom predsa len nepočítali: strachom z lásky.
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Všade samé korytnačky

Cesta okolo sveta za 80 dní

Zajac Peter a jeho kamaráti

Autor: John Green
Žáner: young adult
kategória: AA

Autor: Jules Verne
prerozprávala: Giada Franciaová
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: A
Cena: 11,90 €
Vyšlo: 23. 2. 2018
isBn: 978-80-551-5790-0
Formát: 215 × 293 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

Autor: Beatrix Potterová
Žáner: pre deti od 4 rokov
kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5970-6
Formát: 145 × 227 mm, 248 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Ak máte radi odvážne dobrodružstvá, tento príbeh je ako stvorený pre vás. Spoločne s neúnavným Phileasom Foggom a jeho verným sluhom Passepartoutom sa môžete podujať
na neobyčajnú úlohu: prejsť okolo sveta za osemdesiat dní! Podarí sa tomuto džentlmenovi
prekonať mnohé nečakané ťažkosti a prekážky na ceste okolo sveta a vyhrať svoju stávku?
| TV | ouTdoor | rÁdio |
| prinT | online |

od AuTorA BesTselleroV NA VINE SÚ
HVIEZDY A PAPIEROVÉ MESTÁ
Šestnásťročná Aza Holmesová nikdy nemala v úmysle riešiť záhadný prípad zmiznutia
miliardára Russella Picketta. Lenže keď sa jej najlepšia kamoška Daisy Ramirezová dozvie, že v hre je odmena stotisíc dolárov, s nadšením sa vrhne do vyšetrovania. Aza sa
jej rozhodne pomôcť, keďže z detstva pozná Pickettovho syna Davisa. Zoznámili sa kedysi
v tábore pre deti, ktorým zomrel jeden z rodičov. Dievčatá stoja pred zásadnou otázkou:
Stal sa miliardár obeťou únosu, alebo utiekol pred políciou, ktorá ho chcela obviniť
z úplatkárstva? Aza sa snaží byť dobrou dcérou, dobrou kamarátkou, dobrou študentkou
a možno aj dobrou detektívkou, no pritom musí bojovať s vlastnou úzkosťou a ustavične
padá do špirály obsesívno-kompulzívnych myšlienok. Spisovateľ John Green, ktorý sám
trpí obsesívno-kompulzívnou poruchou, s drsnou úprimnosťou rozpráva svoj doteraz najosobnejší príbeh o láske, vytrvalosti a sile ozajstného priateľstva.
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Mirelka Pátračová rieši
prípad ducha morského
prasiatka
Autor: Kate Pankhurstová
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-5994-2
Formát: 215 × 270 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé
Zajac Peter je malý nezbedník a jeho príbehy milujú deti na celom svete už vyše sto rokov. Otvorte túto nadčasovú knižku plnú malebných ilustrácií a dozviete sa, ako žijú
zvieratká v lese. Čakajú vás aj ďalší kamaráti: zajačik Benjamín, Hopinka, Bublinka
a Bavlnka, maškrtný pán Jackson.

Malé ženy

Wilf, najväčší strachopud: Bojuje s pirátom

Autor: Louisa May Alcottová
prerozprávala: Giada Franciaová
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: A
Cena: 11,90 €
Vyšlo: 23. 2. 2018
isBn: 978-80-551-5791-7
Formát: 215 × 293 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

Autor: Georgia Pritchettová
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: AA

Plachá Beth, pokojná Meg, opovážlivá Amy a dobrodružná Jo – to sú Malé ženy. Štyri
sestry spolu s mamičkou pri čakaní na otcov návrat z vojny zažívajú každodenné radosti
a starosti. S tými im síce nemôžete pomôcť, ale možno sa s niektorou z hrdiniek knižky
stotožníte, zasmejete sa pri ich zábavných dobrodružstvách.

Cena: 8,90 €
Vychádza: 24. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5930-0
Formát: 135 × 185 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

e-kniha

Spomínate si na Wilfovho suseda Alana, najväčšieho zloducha na svete? Wilf už raz jeho
diabolské plány na ovládnutie sveta prekazil. Tentokrát sa však Alan rozhodol, že keď
sa stane pirátom, určite sa mu podarí zvíťaziť a konečne zničí celý svet. A jedine Wilf ho
dokáže zastaviť. To však bude musieť prekonať svoj panický strach z papagájov...

Cena: 7,90 €
Vychádza: apríl 2018
isBn: 978-80-551-6100-6
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

prVÁ knihA Zo série plnej humoru
A VeselýCh oBrÁZkoV
Mirelka Pátračová je totálne úžasná detektívka. Má deväť rokov a zapisuje si do tajného
denníka dôležité informácie, aby nestratila kľúčové stopy. Spolu s kamarátkami Pipou
a Violetou tvoria tím detektívnej kancelárie Tri pátračky a už vyriešili nejednu zamotanú
záhadu. A keď ich triedna učiteľka, slečna Mrveničková, zbadá pobehovať po záhrade
ducha svojho zbožňovaného morského prasiatka, akčná trojica má zrazu prípad, aký tu
ešte nebol! Naozaj napadli mestečko Mláčkovce žiariaci duchovia morských prasiatok?
Podarí sa ich odhaliť ešte pred začiatkom veľkej talentovej šou? Tri pátračky neodradia
ani strašidelné okolnosti!
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Ako to funguje? Zvieratá
Autor: Nikola Kucharská
Žáner: pre deti od 5 rokov
kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 13. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5903-4
Formát: 240 × 320 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

Montessori: Svet úspechov
Moje prvé kartičky
Tvary

| TV | ouTdoor |
| rÁdio | prinT | online |

Zostavila:
Chiara Piroddiová
ilustrovala:
Agnese Baruzziová
Žáner: pre deti od 3 rokov
kategória: AA
Cena: à 15,90 €
Vychádza: marec 2018
Formát:
Čísla
ISBN: 978-80-551-5851-8
ISBN: 978-80-551-5850-1 129 × 40 × 166 mm
Väzba: Box s kartičkami
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé
Náučné krabičky pre deti od 3 rokov sú zostavené podľa inovatívnych princípov Montessori metódy. Krabička Čísla okrem príručky obsahuje 9 kartičiek s číslicami a v škatuľke Tvary sa nachádza 15 kartičiek s viac ako 50 geometrickými tvarmi.
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Prečo? Vesmír

Rapotáčik

Autor: Sarah Cruddasová
Žáner: pre deti od 10 rokov
kategória: AA

Autor: Lucia Palugyayová,
Oľga Tokárová
ilustrovala: Stanislava Gagačová
Žáner: pre deti od 5 rokov
kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5931-7
Formát: 205 × 290 mm, 104 str.
Väzba:
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 10. 4. 2018
isBn: 978-80-551-5929-4
Formát: 216 × 276 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé
Úžasné informácie pre zvedavé mysle! Kniha Prečo? Vesmír odpovedá na zvedavé otázky
detí týkajúce sa vesmíru od hviezd a planét až po rakety a mimozemšťanov... Táto farebná kniha je plná nádherných obrázkov a pozoruhodných faktov o hviezdnom prachu,
chvostoch komét, čiernych dierach či meteoritoch...

Logopedická knižka pre deti, ktoré potrebujú
potrénovať neposlušný jazýček, a aj pre tie,
ktoré rady riešia úlohy a tešia sa už do školy.

Rapotáčik CD

učenie spojené s hrou A humorom
Klára miluje zvieratá a rada by o nich vedela všetko. V budúcnosti sa chce stať biologičkou alebo veterinárkou, alebo zootechničkou, alebo lesníčkou, alebo zvieracou psychologičkou... Ešte sa nerozhodla. Zatiaľ každú voľnú chvíľu venuje získavaniu nových poznatkov. Pomáha jej dedko, ktorý na jej otázky trpezlivo odpovedá vtipnými obrázkami.
Prečo psy za sebou nechávajú mokré stopy? Prečo sa svine váľajú v blate? Prečo potkan
skočí z veľkej výšky a nič sa mu nestane? Prečo sú papagáje také hlučné? Počuje žaba
napriek tomu, že nemá uši? Prečo kone spia tak krátko? Prečo sa medvede stavajú na
zadné laby? Prečo majú kačice také čudné zobáky? Vďaka čomu veverica skáče tak obratne? Prečo srny obracajú uši?
Veľký formát, vtipné, zároveň však názorné a detailné ilustrácie, učenie spojené s hrou
a humorom – to sú iba niektoré prednosti tejto neobyčajnej knihy o zvieratách doma,
na dvore, v parku aj v lese.
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Pozri sa! Čo to je?
Vozidlá
Zvieratá
Autor: Kolektív
Žáner:
pre deti od 12 mesiacov
kategória: AA
Cena: 4,90 €
Vychádza: marec 2018
Formát: 120 × 150 mm,
ISBN: 978-80-551-5841-9
ISBN: 978-80-551-5840-2 34 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé
Dva obrázkové slovníčky plné objavov precvičia detské vnímanie a malých čitateľov naučia niečo nové o zvieratkách či o vozidlách. Zmysluplne zoradené tematické strany
s kvalitnými fotograﬁami podporia rozvoj slovnej zásoby a predstavivosti.

Kto rastie v parku
Autor: Kateryna Mikhalitsyna
ilustrovala: Oksana Bula
Žáner: pre deti od 3 rokov
kategória: A
Cena: 8,90 €
Vychádza: 14. 3. 2018
isBn: 978-80-551-5907-2
Formát: 195 × 260 mm, 44 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: stonožka
Vydanie: prvé
Vo veľkom meste je malý park s jazierkom, rastie v ňom jedenásť veľkých stromov a jeden
malý klíček. Kým budem, až vyrastiem? Na koho sa podobám? Zvedavý klíček sa najskôr
pýta brezy, duba, jarabiny a iných stromov. Všetky mu o sebe rozprávajú veľa zaujímavého, ale nie je to ich klíček... No raz začuje čísi pokojný hlas a už vie, na koho sa podobá!

Aj malí škôlkari už poznajú hlásky. Neveríte? Rapotáčik ich naučí správne vyslovovať hlásky K, V, L, C, S,
Z, Š, Č aj R. Zaspievajte si milé pesničky a pocvičte si
jazýčky. Na CD nájdete 10 pesničiek z obľúbenej logopedickej relácie Rapotáčik.
Cena: 9,90 €

Rapotáčik DVD
Neposlúchajú vás niektoré hlásky? Vykrúcate jazýček div si ho
nezauzlíte? Nič to, ani Rapotáčik ešte všetky hlásky nevie, a tak
sa ich spoločne naučíte. DVD obsahuje 9 epizód náučno-zábavnej relácie nakrútenej pod odborným dohľadom logopedičky
Mgr. Lucie Palugyayovej.
Cena: 10,90 €
23

MATERINSKá LáSKA
NEPOZNá HRANICE
Mama
Autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: slovenská literatúra
kategória: AAA
isBn: 978-80-551-6106-8
Cena: 12,90 €
Formát: 125 × 200 mm,
Vychádza: 17. 4. 2018 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikAr
Vydanie: prvé

Helga všetko robí s plným nasadením. Kolotoč jej života bol naplnený túžbou byť dobrou manželkou,
mamou aj starou mamou. Podarilo sa jej to. Rodine
vytvorila bezpečný prístav, naplnený láskou a pochopením. A hoci syn i dcéra sú už dávno dospelí,
majú svoju rodinu a svoje deti, nič sa na tom nezmenilo. Vždy je ochotná pomôcť, vypočuť si, poradiť. Nečakala odmenu, no nerátala ani s chladom a kritikou...
Ako si s tým poradí?
| TV | ouTdoor | rÁdio |
| prinT | online |
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