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Biblia je predovšetkým zdrojom nádeje
a viery. Zároveň však slúži aj na
zaznamenávanie dôležitých udalostí
v rodine. Narodenie alebo úmrtie, svadba
či iné významné míľniky.

Táto Biblia sa stane jedinečnou pamäťou
pre vašich potomkov. Posledných 10 strán 
je vyhradených pre váš rodokmeň. 
Založte tradíciu a zanechajte budúcim
generáciám hodnotné dedičstvo.

Rodinná Biblia (zmenšená verzia)

Autor: Kolektív
Žáner: Biblia
Kategória: AAA

cena: 185,00 €
iSBn: 978-80-551-6452-6
Vychádza: v novembri 2018
Formát: 210 × 297 mm, 1024 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Rodinná BiBlia (zmenšená verzia)
Pre veľký úspech luxusnej Rodinnej Biblie vydávame jej
zmenšenú verziu, ktorá sa stane súčasťou vašej rodiny.
Vytvorte kroniku, ktorú budú dediť budúce generácie.

Rodinná Biblia – najkrajší dar pre celú rodinu
❦ 1024 strán formátu 210 × 297 mm obsahuje kompletné

znenie Starého a Nového zákona v preklade Spolku
svätého Vojtecha

❦ väzba so slepotlačou a zlatou razbou

❦ štyri ozdobné kovania

❦ príhovor pápeža Františka a riaditeľky Vatikánskej
apoštolskej knižnice Mag. Dr. Christine Marie
Grafingerovej

❦ 365 reprodukcií zo stredovekých Biblií, iluminácií,
vzácnych miniatúr a ozdobných iniciál

❦ rodokmeň pre vašu rodinu

❦ luxusné puzdro s odnímateľným krížom 
s rozmermi 136 × 63 mm

Špeciálne puzdro obsahuje 
odnímateľný kríž, ktorý si môžete

zavesiť na stenu u vás doma.

| TV  | prinT  | online  |  ciTylighT |
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Viera je učiteľka. Má rada svoju prácu, rodinu. Len dcéra Liv dospieva akosi prirýchlo.
Lucia je matka dvoch malých chlapcov, ktorí potrebujú veľa lásky a pozornosti. V man-
želovi Tomášovi však oporu nenachádza. Najmladšia Ema je slobodná. V láske sa jej ne-
darí, ale stále verí, že raz sa dočká. Tri sestry a mama, na ktorú dvom z nich nezostáva
čas. Mama tuší, že pre dobro jej najdrahších treba niečo urobiť, kým nie je neskoro.
Táňa Keleová-Vasilková sa narodila v Chomutove, v mestečku v severných Čechách. Od
svojich štyroch rokov žije v Bratislave. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, potom pracovala vo viacerých časopisoch. Od roku 1994 sa venuje písaniu
románov. Žije s manželom, tromi deťmi a bobtailom Bárou striedavo na sídlisku v De-
vínskej Novej Vsi a v chalúpke na myjavských kopaniciach. Najobľúbenejšia a najpredá-
vanejšia slovenská spisovateľka vydala už tridsaťtri kníh.

Pisár Gráč, hráč, zapisovateľ i spisovateľ. Jeho osud predznamenáva i osud autora. Človek
zmietaný dejinami, uvažujúci o živote a smrti, o hranici medzi nimi a metaforické, farebné
maliarske videnie skutočnosti vtláča textu neopakovateľný svojráz a vtiahne čitateľa do
osobitého sveta. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tri sestry

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

cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6448-9
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Táto kniha vznikla zvláštnym spôsobom. Po vydaní mysteriózneho trileru Strach sa autorovi
ozval človek, ktorý mu vyrozprával naozaj desivý príbeh. Jozef Karika jeho rozprávanie
zaznamenal, mnohé tvrdenia overil, doplnil o vlastné zistenia a spracoval do tejto knihy.
Na jej stránkach rozmotáva veľmi tajomný, tragický a hrôzostrašný prípad. Zároveň po-
odhaľuje jednu z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľné miznutie ľudí v pohorí Tri-
beč. Predkladá strhujúci hororový príbeh a necháva na čitateľovi, aby našiel odpoveď. Na
motívy knihy vznikol v roku 2018 trojdielny televízny seriál a film v réžii Petra Bebjaka
z produkčnej dielne D.N.A. production. Film v kinách od 24. januára 2019. Nové vy-
danie knihy s filmovou obálkou obsahuje aj farebnú prílohu s fotografiami z nakrúcania.

nAjprV KnihA, poTom Film 
A nAKoniec TeleVízny SeriÁl

zAmoTAné oSudy
Troch SeSTier

Trhlina

Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6582-0
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

Pisár Gráč

Autor: Jozef Cíger Hronský
Žáner: Slovenská klasika
Kategória: A

cena: 10,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6345-1
Formát: 125 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Mrazivý triler Trhlina získal prestížne ocenenie čitateľov Anasoft litera. Je to legenda,
zámerná mystifikácia alebo desivá skutočnosť? Túto otázku si kladie aj autor. Predkladá
strhujúci hororový príbeh a necháva na čitateľovi, aby našiel odpoveď. Audioknihu načítal
slovenský herec Přemysl Boublík.

Najväčší slovenský román za päťdesiat rokov už aj ako audiokniha, ktorú načítal Peter
Sklár. Veľkolepá kriminálna dráma s prvkami trileru vám prináša osudy postáv zo slo-
venského podsvetia, ktoré sa snažia prežiť vo vrcholiacom šialenstve deväťdesiatych ro-
kov. Všetci zažívajú čierny rok, ktorý sa pre nich ľahko môže stať posledným.

Čierna rok – Vojna mafie

Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

cena: 16,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
eAn: 0520044        
Formát: 2 cd, mp3
Vyd. značka: iKAr

Vydanie: prvé

e-kniha

Úspešný televízny seriál Tajné životy z produkcie RTVS oslovil divákov neľahkou témou –
ukázal príbehy týraných žien. Jednotlivé osudy vám teraz ponúkame v knižnej podobe.
Druhá časť série obsahuje druhú polovicu prvej sezóny televízneho seriálu. Čitateľ sa z kni-
hy dozvie viac o motiváciách postáv a spozná aj osoby, ktoré sa na obrazovky nedostali.

Tajné životy – druhá časť

Autor: Biba Bohinská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

cena: 11,90 €
Vychádza: 
iSBn: 978-80-551-5984-3
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Trhlina

Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
eAn: 0520039        
Formát: 2 cd, mp3
Vyd. značka: iKAr

Vydanie: prvé

|  rÁdio  |  KATAlóg VKlÁdKy do prinToV  |
|  prinT  |  online  |  ciTylighT  |
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Dá sa láska cez hranicu tisícročí zamknúť na niekoľko rokov do poštovej schránky na že-
lezničnej stanici? Román Pendleri je aj o hľadaní strateného a cielene zamlčaného. Mar-
tin prechádza rekonštrukciou vlastnej minulosti pripojenej na obdobie počiatku novodo-
bého nomádstva, keď sa po otvorení hraníc mnohí rozpŕchli a prvá generácia študentov
začala navštevovať rakúske školy. Pašovanie kartónov cigariet v neónových lampách, ži-
vot na perónoch, v kupé vagónov, predčasné dospievanie, prepadnutie sa do závislosti
a vlastných klamstiev. Hlavný hrdina sa vydáva nedobrovoľne, ale nevyhnutne po sto-
pách spomienok na svoju prvú lásku, nezvestnú Annu, ktorá napriek fyzickej absencii
nikdy nezmizla z jeho života. Sila spomienkového aparátu a nové poznania postupne
objasňujú, čo sa udialo pred rokmi a súčasne menia pohľad na to, čo sa zdalo jasné
a nevyriešiteľné.

Kde hľAdAť Kľúč, 
AK je V KABÁTe primnoho dier?

Pendleri

Autor: 
Tamara Šimončíková Heribanová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

cena: 11,90 €
iSBn: 978-80-551-6029-0
Vychádza: 6. 11. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Knižný debut pouličného básnika Šimona Ondruša je zrkadlom vzťahov či skôr ich úlom-
kov. V rozhovoroch muža a ženy sa jagajú fragmenty samolásky, čriepky škriepok, ale
i poetických okamihov nehy a spolulásky. Divadelná hra so slovami, avšak bez deja, za-
chádza až tam, kde slová prestávajú byť hrou a tí vo vzťahu sa už nevzťahujú. Alchýmia
samohlások i spoluhlások a metaforizovanie zaužívaných fráz prekračuje hranice har-
mónie s úmyslom nachádzať doposiaľ nepočutý humor. Ten je často jediným východi-
skom zo spleti nedorozumení a bludiska pokrivených predstáv o láske. Ilustrácie Slavo-
míry Ondrušovej vystihujú atmosféru vzrušenia, napätia či sebaklamov v živote páru.

Si Smiešny. 
uŽ SA mi neSmej.
neSmiem? 
Ale Smieš.

Samoláska a spolulásky

Autor: Šimon ondruš
ilustrovala: Slavomíra ondrušová
Žáner: poézia
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6584-4
Formát: 110 × 160 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

V Bratislave zavraždili ženu bohatého plastického chirurga. Jej muž je nezvestný a v ho-
nosnej vile pod Slavínom, kde objavili telo, zostali len dve adoptívne deti. Súrodenci svor-
ne tvrdia, že nič nepočuli ani nevideli. Vyšetrovania sa ujíma kapitán Marek Wolf, ktorý
postupne odkrýva rodinné tajomstvá vedúce k odhaleniu vraha. Keď sa však začne do-
mnievať, že je na správnej stope, v prípade náhle začnú pribúdať obete… Wolf sa popri
práci musí vyrovnať aj s ďalšími problémami. Vzťahy na krajskom riaditeľstve sú napäté.
Môže za to nový riaditeľ oddelenia, ktorý vo funkcii nahradil Karola Luptáka. Ten bojuje
s osobnými démonmi a so zdanlivo neobjasniteľným prípadom, ktorý ho núti pochybovať
o vlastných schopnostiach.

Kukučka

Autor: František Kozmon
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: v decembri 2018
iSBn: 978-80-551-6346-8
Formát: 125 × 200 mm, 416 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

A je to tu! Televízny fenomén Oteckovia prichádza s fantastickou knihou, bez ktorej sa
nemôže zaobísť žiaden fanúšik tohto seriálu. Čakajú vás opisy všetkých postáv, rozhovory
s hercami, zaujímavosti, ktoré sme doteraz držali v tajnosti, a hlavne... množstvo fotiek
zo zákulisia seriálu, ktoré nemáte šancu nikde inde uvidieť!

oteckovia

Autor: Hana lasicová, 
Katarína Mikulíková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA
cena: 14,90 €

Vychádza: 29. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6600-1
Formát: 250 × 235 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

nAjúSpešnejší SloVenSKý SeriÁl Vyšlo:
Potkan 12,90 €

Rosnička 12,90 €

|  TV  |  rÁdio  |  KATAlóg VKlÁdKy do prinToV  |  prinT  |  online  |  ciTylighT  |
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V Bielom dome zasadá Osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Na programe je vy-
počúvanie prezidenta Spojených štátov Jonathana Duncana. Je podozrivý zo zneužitia
právomocí, čo má Ústavnoprávnemu výboru Snemovne stačiť na začatie procedúry ústav-
nej žaloby prezidenta, impeachmentu. Vypočúvanie je zatiaľ len simulované... Situácia je
zložitá, hrozba terorizmu reálna, mocichtiví oponenti prezidenta a jeho strany sa neza-
stavia pred ničím. Národ zachváti neistota a strach. Šepká sa o kyberterorizme, špionáži
a vlastizradcovi v americkej vláde. Podozrenie padne aj na prezidenta, ktorý sa rozhodne
konať. Odmietne ochranku, vyberie sa na tajné stretnutie a odrazu sa stratí z dohľadu
verejnosti. Prezident je nezvestný! Tri vzrušujúce dni v živote amerického prezidenta vrhajú
svetlo na vnútorné fungovanie a slabosti Spojených štátov. Je to príbeh o obrovskom ne-
bezpečenstve, ktoré ohrozuje nielen Biely dom a Wall Street, ale celú Ameriku.

KTo SA chySTÁ zreSeToVAť SVeT?

Prezident je nezvestný

Autor: 
Bill Clinton, James Patterson
Žáner: politický triler
Kategória: AA

cena: 14,90 €
iSBn: 978-80-551-6441-0
Vychádza: 6. 11. 2018
Formát: 145 × 227 mm, 472 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cez okraj nábrežia v helsingborskom prístave po divokej naháňačke preletí auto. Všetko
poukazuje na tragickú nehodu, no pri pitve vodiča vyjde najavo, že je mŕtvy už dva me-
siace a celý čas bolo telo zmrazené. Obeť identifikovali ako Petra Briseho, ktorý rozpráv-
kovo zbohatol vďaka obľúbenej počítačovej hre. Tento zvláštny prípad skončí na stole
Fabiana Riska a jeho kolegov na helsingborskom kriminálnom oddelení. Na druhej strane
prielivu, v Dánsku, bola Dunja Hougaardová nútená znova si obliecť uniformu a nastúpiť
ako poriadková policajtka v Helsingöri. No keď je jeden bezdomovec vystavený brutál-
nemu násiliu a zomrie, nedá jej to a spustí vlastné vyšetrovanie. Stopy čoskoro vedú do
Helsingborgu. Ako tieto prípady spolu súvisia? Fabian Risk hľadá odpoveď s jediným cie-
ľom: zabrániť ďalším obetiam a chytiť vraha.

po zAmrznuTých STopÁch

18 pod nulou

Autor: Stefan ahnhem
Žáner: Krimi triler
Kategória: AAA

cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6262-1
Formát: 145 × 227 mm, 448 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Nick Mason tentokrát dostal ťažkú úlohu. Musí preniknúť do vládneho programu na
ochranu svedkov a zlikvidovať každého, kto pred rokmi svedčil proti šéfovi podsvetia Da-
riusovi Colovi. Čelí špičkovo vycvičeným maršalom z úradu na ochranu svedkov, pokúša
sa vymaniť spod vplyvu svojho šéfa a po krku mu pritom ide zabijak.

Plán úteku

Autor: Steve Hamilton
Žáner: Krimi triler
Kategória: AA

cena: 11,90 €
iSBn: 978-80-551-6327-7
Vychádza: 6. 11. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Tri roky po udalostiach z románu Tri sekundy je Piet Hoffmann so svojou rodinou stále
na úteku. Ďaleko od Švédska – v Spojených štátoch a Kolumbii – tentoraz preniká hlboko
do jadra kokaínovej mafie. Opäť sa stretáva s komisárom Ewertom Grensom. Pre zmenu
bojujú na tej istej strane, ale aj tu život od smrti delia iba tri minúty.

Morgan Sheppard je televízny „detektív“, ktorý vo svojej šou rieši bulvárne záhady typu Kto
je pravým otcom? alebo Podvádza svoju manželku? Jedného dňa sa zobudí v neznámej ho-
telovej izbe pripútaný k posteli. Okolo neho sa pomaly zobúdza päť cudzincov a čoskoro
objavia aj mŕtvolu a odkaz. Sheppard má na odhalenie vraha tri hodiny, inak všetci zomrú.

Tri minúty

Autor: Roslund & Hellström
Žáner: Krimi triler
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6142-6
Formát: 125 × 200 mm, 528 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Hľadaj vraha

Autor: Chris McGeorge
Žáner: Krimi triler
Kategória: AA

cena: 12,90 €
iSBn: 978-80-551-6326-0
Vychádza: 6. 11. 2018
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Časopis Millennium má nových vlastníkov. Zlé jazyky tvrdia, že éra Mikaela Blomkvista
sa skončila, aj sám Blomkvist zvažuje zmenu zamestnania. Lisbeth Salanderová sa zdan-
livo bezdôvodne zapojí do hackerského útoku. Berie na seba riziká, ktorým sa doteraz
vyhýbala. Film Dievča v pavúčej sieti v kinách od 8. 11. 2018.

dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti

Autor: david lagercrantz
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: v novembri 2018
iSBn: 978-80-551-6502-8
Formát: 145 × 227 mm, 432 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

e-kniha

e-kniha

e-kniha e-kniha

|  rÁdio  |  KATAlóg VKlÁdKy do prinToV  |
|  prinT  |  online  |  ciTylighT  |
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Harry Rawlins bol takmer dvadsať rokov mozgom tímu, ktorý páchal lúpežné prepady
a krádeže. Prepad pancierového auta mal priniesť členom gangu obrovské bohatstvo, no
pre osudovú chybu sa im akcia vymkla z rúk a skončila sa tragicky. Harry vždy vravieval
svojej žene Dolly, že sa nemusí báť, keby sa mu niečo stalo, chlapi z jeho tímu – Joe a Terry
– pôjdu v jeho šľapajach a o všetkých sa postarajú. Napokon však osud rozdal karty inak.
Všetci traja lupiči zostali uväznení v dodávke, ktorá vybuchla. Dolly mala tri možnosti:
zmieriť sa so situáciou a odovzdať Harryho cenné účtovné knihy aj s opismi a plánmi
akcií polícii, predať ich konkurencii alebo... spolu s ďalšími dvomi vdovami prevziať „pod-
nik“ a prežiť. Dolly, Shirley a Linda sa rozhodli – a v pätách majú nielen políciu, ale aj
ďalších záujemcov o miliónový lup. Vdovy pôvodne vznikli ako úspešný televízny seriál
a do kín prichádza aj filmová verzia v réžii oscarového režiséra Steva McQueena.

Keď ide o milióny, 
Sú Schopnejšie AKo ich muŽi

Vdovy

Autor: lynda la Plante
Žáner: Krimi triler
Kategória: AAA

cena: 14,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6330-7
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Detektívka Frankie Sheehanová by najradšej prípad Eleanor Costellovej odpísala ako sa-
movraždu. Pred štyrmi mesiacmi Frankie pri prenasledovaní vraha takmer prišla o život
a netúži vyšetrovať zabitie. Pri pitve Eleanorinho tela sa však nájdu zle zahojené zlome-
niny a staré rezné rany, o ktorých sa v jej zdravotných záznamoch nepíše. Pod nechtami
má úmyselne nanesenú špecifickú farbu a jej muž je nezvestný. Prehliadka domu man-
želov Costellovcov odhalí dve významné stopy – obľúbenú výtvarnú publikáciu a laptop
s prístupom na neviditeľný web. Starostlivo vytvorený profil obete sa s každým novým
odhalením rozpadáva a záhadné volania na Frankin mobil naznačujú, že vrah je bližšie,
než sa detektívom páči. Eleanor si aj po smrti stráži svoje tajomstvá tak ako v živote.
Keď nájdu mŕtvolu ďalšej ženy s rovnakou farbou na pokožke, Frankie pochopí, že od-
krytie Eleanorinho života je jediný spôsob, ako nájsť vraha, prv než si nájde novú obeť.

pomohlA STVoriť neTVorA. 
STAlA SA Aj jeho oBeťou?

Priveľmi blízko

Autor: olivia Kiernanová
Žáner: Krimi triler
Kategória: AAA

cena: 12,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6421-2
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Traja kamaráti Mark, Todd a Zola študujú na treťotriednej súkromnej právnickej škole
a pomaly zisťujú, že ich uplatnenie je nulové. Stali sa obeťami grandiózneho podvodu?
Trojica priateľov sa pustí do nerovného boja s miliardárom Rackleym. Ako sa skončí súboj
Dávida s Goliášom? Podarí sa trom študentom podviesť ostrieľaného podvodníka?

Jedného rána Will Dando, celkom obyčajný tridsiatnik z Manhattanu, precitne zo sna so
stoosemdesiatimi predpoveďami o budúcnosti v hlave. Chce či nechce, okamžite sa tým
stáva najsilnejším mužom sveta. Prorok Will si čoskoro narobí veľa mocných nepriateľov
– od prezidenta Spojených štátov až po vojenského fanatika vlastniaceho jadrovú strelu.

Bar U kohúta

Autor: John Grisham
Žáner: Krimi triler
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6329-1
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Rok Proroka

Autor: Charles Soule
Žáner: Triler
Kategória: AA

cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6328-4
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Pred siedmimi rokmi bola Flora len bezstarostná vysokoškoláčka. No potom ju počas
bujarej zábavy cez jarné prázdniny uniesli a nasledujúcich 472 dní musela chtiac-
-nechtiac zisťovať, čo všetko človek ešte znesie. Po rokoch niekto vraždí mužov, ktorí sú
podozriví z únosov mladých dievčat. Detektívka D. D. Warrenová podozrieva Floru...

Claire Wrightová študuje herectvo v New Yorku. Uživiť sa nie je jednoduché, a preto prijme
prácu pre firmu rozvodových právnikov. Jej úlohou je flirtovať s mužmi v hotelových baroch
s cieľom chytiť do pasce neverných manželov. Keď sa jeden jej „cieľ“ stane predmetom vy-
šetrovania vraždy, Claire si zrazu uvedomí, že hrá najnebezpečnejšiu rolu svojho života.

nájdi ju

Autor: lisa Gardnerová
Žáner: Krimi triler
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6416-8
Formát: 125 × 200 mm, 416 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

dôveruj mi

Autor: JP delaney
Žáner: Krimi triler
Kategória: AAA

cena: 13,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6431-1
Formát: 125 × 200 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Eleanor je cieľavedomá mladá žena, ktorá prichádza zo Štátov do Oxfordu s veľkými
očakávaniami. Anglicko pre ňu predstavuje očarujúci, no zároveň odlišný svet, než na
aký je zvyknutá. Na univerzite sa zapletie s doktorandom Jamiem, no ani jeden z dvojice
sa nemieni viazať. Eleanor má pred sebou skvelú kariéru v Štátoch, keďže spolupracuje
na volebnej kampani kandidátky na prezidentský úrad, Jamie zas vidí svoju budúcnosť
na akademickej pôde. Ich stretnutia sú krátke a intenzívne. Postupne sa ich vzťah prehĺbi,
ale Jamie nečakane cúvne. Dôvodom je zákerná choroba. Rovnaká kedysi skolila jeho
brata a vážne naštrbila Jamieho vzťah s otcom. Eleanor bojuje za opätovné zblíženie
otca so synom, no stojí ju to veľa síl. Vtom dostáva lákavú ponuku na povýšenie pod
podmienkou, že okamžite pricestuje do Spojených štátov. Voľba je ťažká. Čo napokon
zaváži – láska, ambície alebo súcit?

čo zAVÁŽi – lÁSKA, AmBície 
AleBo SúciT?

Rok v oxforde

Autor: Julia Whelanová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

cena: 11,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6324-6
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Známa televízna reportérka Alix Phillipsová sa vyhýba guľkám a porušuje pravidlá len preto,
aby prinášala horúce správy o nepokojoch v Amerike či demonštráciách v uliciach Teheránu.
Spolu s kameramanom Benom Chapmanom riskujú život, len aby predbehli ostatných spra-
vodajcov. Ich najnovšia úloha rozmotáva neuveriteľný príbeh, ktorý zauzlil životy mnohým
ľuďom: pátrajú po dôkazoch, ktoré by pomohli usvedčiť viceprezidenta USA Tonyho Clarka
z korupcie. Kľúčom k odhaleniu desivého tajomstva je Olympia Fosterová. Táto krehká žena
videla na vlastné oči vraždu svojho manžela, váženého senátora, ktorý kandidoval na pre-
zidenta. Spoločensky uznávaná a obdivovaná vdova hľadá emocionálnu podporu u Clarka,
ktorý by sa s ňou rád oženil. Keď Fosterová ponuku na sobáš odmietne, stane sa viceprezi-
dent jej ochrancom a dôverníkom. Reportérka Phillipsová sa dostane na stopu takého zá-
važného zločinu, že pátranie preberú federálni agenti a jej sa niekto začne vyhrážať smrťou.

reporTérKA 
nA STope zÁVAŽného zločinu

nebezpečná hra

Autor: danielle Steel
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

cena: 11,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6422-9
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Lady Eleanor sa musí dobre vydať, aby svojmu rodu prinavrátila stratenú česť. Preto jej ro-
dina vyberie budúceho manžela. Krátko nato stretne Eleanor v kníhkupectve zaujímavého
mladého muža a vysvitne, že ide o ženíchovho mladšieho brata. Lord Alexander Raybourn
sa však správa dosť škandalózne a nemá na budúcu švagrinú práve najlepší vplyv.

Nora O’Brienová uteká z Ameriky do vysnívaného Škótska v presvedčení, že je to správny
krok. O tri roky však ostáva sama, spoločnosť jej robí iba vina a ľútosť. Kým jej do života
nevstúpi Aidan Lennox. Príťažlivý Škót je starší, skúsenejší hudobný producent a skladateľ.
Nora s ním prežije krásny vzťah, Aidan však znenazdajky zmizne...

neslušná dáma

Autor: Megan Framptonová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

cena: 11,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6323-9
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Bez rozlúčky

Autor: Samantha Youngová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6427-4
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Paige prežila ťažké detstvo. Na vlastné oči videla, čo jej otec urobil matke a túži po pomste.
Vtedy sa otcovi nedokázala postaviť, no teraz je odhodlaná ju vykonať za každú cenu. 
Aj napriek tomu, že stretla Ryana, ktorého obdivuje a ktorý ju nečakane silno priťahuje.
Ale aj Ryan má čo skrývať. Pravá láska však nedovolí, aby tajomstvá zostali neodhalené.

Doktorka Garrett Gibsonová, jediná lekárka v Anglicku, je odvážna a sebestačná žena. Do
jej života však náhodou vstúpi bývalý detektív Scotland Yardu Ethan Ransom. Galantný zá-
hadný bitkár údajne nectí nijaké pravidlá a jeho práca je zahalená rúškom tajomstva. Ich
vzájomná príťažlivosť sa však utajiť nedá, a keď prekročí hranice, nemožno sa jej už ubrániť.

Jedine tvoja

Autor: alexa Rileyová
Žáner: erotická romanca
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6440-3
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Tajomný neznámy

Autor: lisa Kleypasová
Žáner: román pre ženy
Kategória: A

cena: 10,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6415-1
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
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Vydanie: prvé
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Na Severnom ostrove zúri vojna. Misionári neúnavne obracajú Maoriov na svoju vieru
a darí sa im až do chvíle, kým nevypukne epidémia týfusu. Maoriovia hľadia na kňazov
s nevôľou – čo ak sú práve oni zodpovední za hromadné umieranie? Zo strachu pred cho-
robou podľahnú tlaku bojovníkov hnutia Hauhau, ktorí im radia zabiť misionárov. Len krv
protivníka ich vraj vylieči. Do ich zajatia sa počas putovania do Aucklandu dostáva aj Ca-
rol s mladšou sestrou Mary. Ako jediné zo sprievodu prežili ich vyčíňanie, no násiliu sa
nevyhli. Hrozí im smrť, alebo čosi horšie... Carolina sestra Linda sa na Južnom ostrove
borí s biedou. Nadšenie pre hľadanie zlata poľavuje, s manželom už strácajú nádej, že
raz narazia na veľké bohatstvo. Ten čoraz častejšie prepadá hazardu, požičiava si peniaze,
no dlhy nemá z čoho splácať. Jediným riešením je preto okamžitý útek na Severný ostrov.

preŽijú ďAlšie 
hiSToricKé zmeny?

Spev mušlí – návrat

Autor: Sarah larková
Žáner: historický román
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6583-7
Formát: 145 × 227 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Kate kedysi bývala šťastná matka a milujúca manželka. Po narodení tretieho dieťaťa sa
všetko zmenilo. Nick sa vracal z práce k vyčerpanej žene čoraz neskôr, neraz nasiaknutý
ženským parfumom. Kate nezvratný rozpad rodiny psychicky zničil a pripravil ju aj o stre-
chu nad hlavou. Napriek ťažkému obdobiu sa postaví na nohy a je odhodlaná začať
novú etapu života. Všetko je na najlepšej ceste, až kým jej dvanásťročnej dcére Jessice
nediagnostikujú leukémiu. Osamelá matka má osemnásťročného syna, ktorého zožiera
nenávisť k otcovi, zmäteného sedemročného syna, ktorý vyvádza, a bývalého manžela,
čo sa nedokáže zodpovedne postaviť k rodičovským povinnostiam. A uprostred stojí jej
milované, statočné dieťa, ktoré každým dňom chradne. Kate vie, že musí odsunúť vlastný
strach aj žiaľ a urobiť to, čo je najlepšie pre jej deti, najmä Jessicu. Ale čo ak urobiť to
najlepšie znamená dospieť k rozhodnutiu, aké si ani len nedokážete predstaviť?

rozhodnuTie, 
KToré VšeTKo zmení...

dobrá matka

Autor: Sinéad Moriartyová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6325-3
Formát: 125 × 200 mm, 448 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Rodina Telemachovcov sa preslávila vystúpeniami v televíznych šou a varieté, v ktorých
predvádzala najrôznejšie nevysvetliteľné kúsky. Každý člen totiž disponuje nezvyčajnými
schopnosťami: Irene je ľudský detektor lží, Frankie má dar telekinézy, Buddy je jasnovidec
a ich mama Maureen astrálne cestuje. Hlava rodiny Teddy je len majster podvodov a musí
predstierať, že nejaký dar má. Keď sa však v jeden večer vystúpenie nevydarí, Telema-
chovci sa utiahnu do Chicaga, kde žijú v hanbe. Po rokoch sa ocitnú zoči-voči trojitej hrozbe
v podobe CIA, miestnej mafie a zarytého skeptika všetkého paranormálneho, ktorý sa
ich snaží zdiskreditovať. Nastal čas, aby členovia rodiny spojili sily ako nikdy predtým. No
bude to stačiť na slávny návrat Úžasnej rodinky Telemachovcov? Daryl Gregory zožal za
román Iluzionisti množstvo cien. Autor je víťazom Ceny svetovej fantasy literatúry a jeho
diela sa dostali aj do úzkeho výberu mnohých ďalších cien vrátane Nebuly.

čAroVný príBeh o neVidiTeľných
 SilÁch, KToré nÁS SpÁjAjú

iluzionisti

Autor: daryl Gregory
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 13. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6342-0
Formát: 125 × 200 mm, 464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
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Všetko sa začalo výletom teplovzdušným balónom na počesť Allanových stoprvých na-
rodenín a štyrmi fľašami šampanského. Allan a jeho priateľ Julius sa tešili na nádherný
výhľad, lenže balón bez pilota a s odtrhnutým ventilom sa nečakane odlepil od zeme
a vzlietol. Dvaja vzduchoplavci tvrdo pristáli v mori. Zachránila ich severokórejská loď.
Vo sne by im nenapadlo, že kapitán lode pašuje aktovku plnú uránu pre vodcu Kim Čong-
-una na jeho tajné plány s jadrovými zbraňami. Allan Karlsson a Julius Jonsson sa tak
ocitli uprostred šialenstiev celosvetovej diplomatickej krízy. V centre pozornosti sú jadrové
zbrojenie, kohútie zápasy medzi mocnými, hlúposť, zloba a úskoky. Počas svojho puto-
vania Allan narazí okrem Kima aj na Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Angelu Mer-
kelovú či švédsku ministerku zahraničných vecí. Voľné pokračovanie bestsellera Storočný
starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol.

AllAn KArlSSon je Späť 
A Bude To poriAdnA jAzdA!

Stojedenročný starček, ktorý sa
obával, že priveľa myslí

Autor: Jonas Jonasson
Žáner: Spoločenský román, humor
Kategória: AAA

cena: 13,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6428-1
Formát: 145 × 227 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Vyšlo: 
Spev mušlí

Stratené šťastie
14,90 €
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Malcolm Polstead je všímavý chlapec, ale sám nepriťahuje pozornosť. Možno aj preto
sa stane špiónom... Jeho otec má na brehu Temže hostinec. Do Pstruha chodí celý
Oxford. Malcolm a jeho démon Asta si preto denne vypočujú všelijaké klebety a rozho-
vory. Počas daždivých zimných dní však Malcolm postrehne aj čosi nové – intrigy. Ná-
hodou nájde tajnú správu, v ktorej sa píše o akejsi nebezpečnej hmote nazývanej prach.
Špiónka, ktorej bola správa určená, si Malcolma nájde a požiada ho, aby mal oči otvo-
rené. On zrazu vidí samé podozrivé osoby a všetky sa vypytujú na to isté – na bábätko
menom Lyra. Nemluvňa ich priťahuje ako magnet a Malcolm musí preukázať neuveri-
teľnú odvahu a vynaliezavosť, aby dievčatko dostal do bezpečia. Trilógiou Temné hmoty
si britský spisovateľ fantasy a popredný predstaviteľ britského ateizmu Philip Pullman
zabezpečil svetový úspech. V tejto knihe sa po vyše dvadsiatich rokoch od prvého vydania
Zlatého kompasu vraciame do sveta Oxfordu a Jordánskeho kolégia.

noVÁ SériA od legendÁrneho AuTorA

Kniha Prachu: 
Prvý diel – la Belle Sauvage

Autor: Philip Pullman
Žáner: Fantasy
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6340-6
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Väzba: Viazaná
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Za špinavé peniaze v južnom Taliansku vybudovali celé mestské štvrte, ale poslúžili im aj
na nákup kamiónov, nákladných áut či bagrov a na zakladanie stavebných firiem, ktoré
sa zapájali do verejných súťaží. Väčšinu prostriedkov najprv investovali do pašovania ci-
gariet, neskôr do nákupu drog, ktoré predstavujú obrovský mafiánsky biznis. Nepredstavi-
teľné množstvo hotovosti pochádzajúce z tohto obchodu treba preprať a nejako recyklovať.
Ako? Rôznymi spôsobmi. V mnohých krajinách využili medzery v zákonoch. Odhaduje sa,
že ’ndrangheta fakturuje až 43 miliárd eur ročne a najmenej tri štvrtiny tejto sumy putujú
do legálnej ekonomiky. To všetko pomocou nespočetných strategických aliancií s verejnými
činiteľmi, bankármi, advokátmi, daňovými poradcami a brokermi bez škrupúľ. Pretože
 kostrou mafiánskej moci je korupcia. Boj proti praniu špinavých peňazí na celosvetovej
úrovni je čoraz zložitejší. Táto kniha nám však ukazuje, že nie je nemožný.

nenÁSyTnÁ TAliAnSKA mAFiA 
ŽiVenÁ Korupciou

’ndrangheta

Autor: 
nicola Gratteri, antonio nicaso
Žáner: non-fiction, mafia
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6430-4
Formát: 125 × 200 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Autor webového komiksu xkcd a knihy Čo Keby brilantne – a jednoducho! – opisuje kres-
by, ktoré vysvetľujú všetko možné od nukleárneho reaktora až po guľôčkové pero. Stalo
sa vám, že ste sa zaujímali o to, ako veci fungujú, ale tým múdrym slovám ste vôbec ne-
rozumeli? Randall Munroe vám pomôže. Vo svojom Veľkom vysvetľovači používa jedno-
duché kresby a iba tisíc (či skôr desať stoviek) najbežnejších slov, ktorými vysvetľuje množ-
stvo zaujímavostí vrátane: rádiových skríň na zohrievanie jedla (mikrovlniek), vysokých
ciest (mostov), spoločného vesmírneho domu (Medzinárodnej vesmírnej stanice), lietajú-
cich člnov s otáčajúcimi sa krídlami (helikoptér), vakov so všeličím možným vo vašom
vnútri (ľudské orgány) Ako tieto veci fungujú? Aký by bol život bez nich? Táto kniha je zá-
bavná, zaujímavá a zrozumiteľná pre každého – od piatich do sto piatich rokov – kto sa
niekedy zaujímal, ako veci fungujú.

zloŽiTé Veci poVedAné 
jednoduchými SloVAmi

Veľký vysvetľovač

Autor: Randall Munroe
Žáner: non-fiction, veda, humor
Kategória: AA

cena: 15,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6343-7
Formát: 228,6 × 330 mm, 68 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Knižná trilógia Temné hmoty zachytáva cestu Lyry, ktorá vyrastá medzi učencami na
Oxfordskej univerzite. V jej svete má každý človek svojho démona – dušu v zvieracej po-
dobe. Trilógiu v produkcii britskej stanice BBC plánujú do minisérie spracovať režisér Tom
Hooper (Kráľova reč, Bedári) a scenárista Jack Thorne (Harry Potter a prekliate dieťa).

V štvrtom diele rozsiahlej fantasy ságy Stephena Kinga, ktorá sleduje osudy posledného
pištoľníka vo svete podobnom, ale predsa inom, ako je náš, sa hrdinovia ocitnú na sa-
mom konci Pustatín. Vezú sa v psychopatickom vlaku a ak si chcú zachrániť holý život,
musia mu položiť hádanku, ktorú nedokáže vyriešiť...

Temné hmoty

Autor: Philip Pullman
Žáner: Fantasy
Kategória: AA

cena: 19,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6490-8
Formát: 147 × 234 mm, 816 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

Temná veža 4: Čarodejník a sklo

Autor: Stephen King
Žáner: Fantasy
Kategória: AA

cena: 19,90 €
Vychádza: 13. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6341-3
Formát: 125 × 200 mm, 808 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha
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Rakúsko-uhorská monarchia trvala toľké roky, no nik sa za ten čas nepodujal, aby ľudí
v tomto priestore vzájomne predstavil. Korunný princ Rudolf to zistil a nariadil, aby sa
urobila rozsiahla inventúra korunných krajín. Toto „dielo korunného princa“ sa však
 obmedzilo na encyklopedické predstavenie faktov. Existovali práce zaoberajúce sa deji-
nami jednotlivých národov, ich kultúrnym a národným vývojom – nemálo z nich veľmi ve-
hementne obhajovalo svoje národné záležitosti a nároky. A čím viac a čím intenzívnejšie
tieto rozpory boli, tým menej vnímali tieto národy Rakúsko-Uhorsko ako jeden celok. Ľudia
vedeli čoraz menej o dejinách, o spôsobe života, o kultúrnych výdobytkoch svojich susedov.
Nie, to nie je nostalgický atlas. Je to vydarený pokus priblížiť nám a umožniť, aby sme
pochopili, aké boli všetky tie národy okolo nás, čím sú dnes.

DR. HUGO PORTISCH

hABSBurSKÁ ríšA SloVom, oBrAzom
A nA mApÁch

Veľký ilustrovaný atlas 
Rakúsko-Uhorska

Autor: Wilhelm J. Wagner
Žáner: Atlas, dejiny
Kategória: AA

cena: 19,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6461-8
Formát: 285 × 370 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: druhé

Cieľom knihy Život bez plastov je zvýšiť povedomie čitateľov o výrobkoch obsahujúcich
BPA, polystyrén ako aj o ďalších jednorazovo používaných plastoch. Ponúka predstavu
o neškodných, cenovo prístupných alternatívnych výrobkoch, ktoré sa dajú používať opa-
kovane. Budete menej zaťažovať životné prostredie a váš život bude zdravší.

Naučte sa kresliť zložité námety obyčajnou ceruzkou. Experimentujte s miešaním farieb
a vytváraním textúr pastelmi. Osvojte si techniky s rozmanitými médiami, napríklad to-
nálnu kresbu uhlíkom. Kniha je plná cenných rád od úspešných umelcov a pomôže vám
získať zručnosti a istotu pri rozvíjaní vášho vlastného umeleckého štýlu.

Život bez plastov

Autor: Chantal Plamondová, Jay Sinha
Žáner: Životný štýl, ekológia
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6349-9
Formát: 152 × 229 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Kresliarske techniky

Autor: Kolektív
Žáner: hobby
Kategória: AA

cena: 29,90 €
Vychádza: 8. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6363-5
Formát: 213 × 255 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr

Doktor Spitz, pôsobiaci na katedre urológie na Kalifornskej univerzite v Irvine, vás vo svojej
knihe prevedie tými najchúlostivejšími a najcitlivejšími problémami s mužským pohlavným
orgánom. Kniha o penise je komplexný sprievodca rôznymi témami, ako sú anatómia pe-
nisu, problémy s erekciou, pohlavné choroby, mýty z pornografie a mnohé ďalšie.

Táto kniha ženám v každom veku prezradí všetko, čo potrebujú vedieť o svojom zdraví.
Či už pátrate po informáciách o konkrétnom probléme, alebo iba hľadáte spoľahlivú
príručku pre seba, dcéru, neter či partnerku, v tejto publikácii nájdete zrozumiteľne a vtip-
ne formulované názory odborníčok na zdravie žien.

Kniha o penise

Autor: aaron Spitz
Žáner: populárno-náučná literatúra, zdravie
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6362-8
Formát: 145 × 227 mm, 312 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Kompletná príručka od a po Z o vašej V:
Čo ešte neviete o vašej vagíne

Autor: alyssa dwecková, Robin Westenová
Žáner: populárno-náučná literatúra, zdravie
Kategória: AA
cena: 14,90 €
Vychádza: 6. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6425-0
Formát: 190 × 233 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Moderné chlebíky a pečivo, či už chrumkavé alebo vláčne, sú hviezdou každej párty. Vy-
skúšajte aj lákavé trhacie chleby, opičie chlebíky, skladané aj zapekané plnené bochníky.
Veď kto by odolal? Pečivo, pikantné aj sladké, je ideálnym snackom pri akejkoľvek príle-
žitosti. Vaši hostia sa na pohostenie vrhnú a po dobrotách sa len tak zapráši.

Chlebíky a pečivo na párty

Autor: Kolektív
Žáner: Kuchárska kniha
Kategória: AA

cena: 11,90 €
Vychádza: 26. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6364-2
Formát: 180 × 233 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Petra Tóthová je jedna z najznámejších profesionálnych cukrárok na Slovensku. Jej spo-
luprácu často vyhľadávajú špecializované printové médiá, ktoré sa venujú jedlu a svad-
bám. Petrinou srdcovou záležitosťou sú luxusné, ručne modelované kvety z cukru, ktoré
vyzerajú ako živé, navyše sú sladké, jedlé a trvácne.

Sladké zdobenie: Rady a nápady

Autor: Petra Tóthová
Žáner: Kuchárska kniha
Kategória: AA

cena: 29,90 €
Vychádza: v decembri 2018
iSBn: 978-80-551-6365-9
Formát: 210 × 265 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Stáva sa aj vám, že tajničku pri lúštení sa vám nedarí vyplniť celú napriek tomu, že medzi
krížovkármi nie ste žiaden nováčik? Nelámte si hlavu! Tento praktický slovník slúži ako po-
môcka pre milovníkov krížoviek. Kniha obsahuje tisíce abecedne usporiadaných pojmov,
ktoré vám pomôžu nájsť správny ekvivalent aj pri tých najťažších lúštiteľských orieškoch.

Krížovkársky slovník

Autor: Magda Belanová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 26. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6366-6
Formát: 145 × 225 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Vytvoril: dan Kainen
napísala: Carol Kaufmannová,
Kathy Wollardová
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA
cena: à 24,90 €

Vychádzajú: 
Formát: 200 × 200 mm
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Safari
iSBn: 978-80-551-6247-8

Jedinečná technológia
PHoTiCUlaRTM – 3d fotografie

Vydajte sa na čarovnú cestu a safari vám
ožije pred očami vďaka jedinečným photicu-
lárnym 3D fotografiám.

džungľa
iSBn: 978-80-551-6202-7

na póloch
iSBn: 978-80-551-6203-4

Prebádajte najodľahlejšie končiny Zeme.

Lorna Byrneová už pomohla miliónom ľudí na celom svete tým, že na nich apeluje, aby
si uvedomili, že každý jeden má svojho strážneho anjela. Pripomína im, že môžu žiadať
o pomoc Boha a anjelov. Ľudia sa často pýtajú Lorny, ako majú formulovať svoje žiadosti
a modliť sa, a tak v tejto novej knihe im dáva podrobné rady. Začlenila do nej teda mod-
litby na rozmanité situácie. Lorna hovorí: „Niekedy sú naše modlitby natoľko zamerané
na žiadanie o isté veci, že zabúdame načúvať, čo sa nám Boh, anjeli a naši milovaní
snažia povedať. Boh má stále pre nás pripravenú hojnosť darov. Sú to malé aj veľké
dary. Chce dopriať každému človeku požehnanie, ktoré mu zmení život, počnúc okami-
hom narodenia. Boh urobí všetko možné pre to, aby sa to stalo, no nikdy nezasahuje do
slobodnej vôle jedinca. To je dobrý dôvod na to, aby sme s Bohom v modlitbe nadviazali
inteligentné hovory – počúvali a aj kládli otázky.“

modliTBy lÁSKy A VďAKy, zA pomoc
A poŽehnAnie

Modlitby zo srdca

Autor: lorna Byrneová
Žáner: ezoterika
Kategória: AAA

cena: 10,90 €
Vychádza: 15. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6397-0
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

V roku 1999 sa Mary C. Nealová ocitla na prahu smrti, zoči-voči Ježišovi, hoci spočiatku
túto skúsenosť popierala. Svoj zážitok opísala v knihe Výlet do neba (IKAR 2013), ktorá ohro-
mila čitateľov na celom svete. Počas diskusií jej ľudia kládli množstvo otázok, na ktoré v prvej
knihe nedostali odpovede a tie prináša táto kniha.

Úžasný sprievodca znameniami zverokruhu, ktorý vás naučí, ako si poradiť v rôznych
medziľudských vzťahoch – či už ide o partnera, priateľov, kolegov či šéfa. Stačí sa ním
riadiť a docielite skvelé výsledky. Hravo sa zorientuje vo vzťahoch, na ktorých vám záleží,
naučí vás, ako ich zharmonizovať či ako odhaliť pravú povahu osôb okolo vás.

Sedem poučení z neba

Autor: Mary C. nealová
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

cena: 10,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6429-8
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

astrológia pre teba a pre mňa

Autor: Gary Goldschneider
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

cena: 14,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6350-5
Formát: 145 × 227 mm, 448 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: prvé

Objavte divoké srdce dažďového lesa.
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Japonský peňažný denník, vďaka ktorému každý mesiac ušetríte. Japonci sú majstri mi-
nimalizmu. Jadrom tejto životnej filozofie je kakeibo – domáca účtovná kniha či denník
príjmov a výdavkov, ktorý sa používa na plánovanie sporenia a rozumného míňania. Vy-
užívaním kakeiba dostanete svoje výdavky pod kontrolu a začnete plniť stanovené ciele.

Kakeibo: Japonské umenie sporenia

Autor: Fumiko Chiba
Žáner: populárno-náučná literatúra, príručka
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 13. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6361-1
Formát: 148 × 210 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Kathy prežila detstvo na súkromnej internátnej škole v odľahlom kúte anglického vidieka.
Žiaci a žiačky tam boli vychovávaní vo viere, že sú niečím výnimoční a že ich zdravie nie
je dôležité len pre nich, ale pre celú spoločnosť, ktorej súčasťou sa stanú neskôr. Z Kathy
je dnes mladá tridsaťjedenročná žena, idylické spomienky na detstvo pochovala hlboko
vo svojom vnútri a snaží sa k nim nevracať. Náhle však do jej života opäť vstúpia dvaja
priatelia zo školských čias a odrazu nemá na výber. Ako pomaly obnovuje svoje priateľ-
stvo s Ruth a ako sa nevinné dievčenské pobláznenie, ktoré kedysi cítila k Tommymu,
prehlbuje do lásky, vracia sa myšlienkami do ich spoločnej minulosti. Opisuje krásne
chvíle na vidieku, v izolácii, ktorá ich ako deti vôbec netrápila, práve naopak, vyhovovala
im. No opisuje aj svet zvláštnych spolkov a záhadných pravidiel, sporov a nepochopenia,
ktoré naznačovali, že za krásnou fasádou internátnej školy sa deje čosi zvláštne.

romÁn od drŽiTeľA 
noBeloVej ceny zA liTerATúru

neopúšťaj ma

Autor: Kazuo ishiguro
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

cena: 13,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6344-4
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Kniha nepokoja je zbierkou denníkových zápiskov, listov a filozofických reflexií, ktoré
vznikali v rozmedzí viac ako dvadsiatich rokov, a prvýkrát vyšla až 47 rokov po auto-
rovej smrti (1982), keď sa našla truhlica plná jeho textov. Predstavuje existencializmus
v rýdzej podobe – melancholické pozorovania striedajú stoické zistenia, poetické obra -
zy či vtipné sebareflexie. Pessoa máloktoré svoje dielo dokončil, preto neprekvapí, že
ani Kniha nepokoja nie je úplná. Každý zápis je príbeh sám osebe a jediným spojivom
je azda téma absurdnosti bytia. Kniha je pesimistická aj optimistická, poetická aj pro-
zaická, hlboká i plytká. Je skrátka iná ako čokoľvek, čo ste doteraz čítali. A pritom ob-
sahuje všetko, čo vám hoci len vo sne preletelo hlavou. Publikáciu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

„liTerATúrA je nAjpríjemnejší
 SpôSoB, AKo ignoroVAť ŽiVoT.“

Kniha nepokoja

Autor: Fernando Pessoa
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6424-3
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Sedemnásťročná Leah McKenzieová nemá srdce. Nažive ju drží umelé, ktoré si so sebou
nosí v batohu. Ani to jej však nemôže dať viac ako pár rokov života. S jej vzácnou krvnou
skupinou je transplantácia veľmi nepravdepodobná. Musí teda stále žiť tak, akoby umie-
rala, a to veru nie je ľahké. Keď sa však naskytne vhodné srdce, Leah dostane druhú
šancu na život. Potom však zistí, že darcom bol chlapec z jej školy, o ktorom všetci tvrdia,
že spáchal samovraždu. Keď sa k tomu pripoja aj záhadné sny, ktoré sa jej od trans -
plantácie ustavične vracajú, uvedomí si, že v nich možno nájde kľúč k tomu, čo sa na-
ozaj stalo.
Matt odmieta veriť, že sa jeho dvojča zabilo. Leah ho vyhľadá a zistí, že majú obaja po-
dobné sny. Je presvedčený, že to musí niečo znamenať. Kým Leah s Mattom odhaľujú
tajomstvá, ktorými je opradená bratova záhadná smrť, zvláštne puto medzi nimi pre-
rastie v lásku, o ktorú nechcú prísť. Budúcnosť je však nevyspytateľná a ani nové srdce
Leah nič nezaručuje. Kto by to povedal, že žitie si vyžaduje viac odvahy ako umieranie?

noVé Srdce jej zAchrÁnilo ŽiVoT

Toto je moje srdce

Autor: C. C. Hunterová
Žáner: young adult
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 20. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6348-2
Formát: 145 × 227 mm, 384 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

príbeh
princeznej,
z ktorej sa stala
panna,
z ktorej sa stala
kráľovná
Zbierka poézie rozdelená na štyri časti: Princezná, Panna, Kráľovná a Ty. Prvé tri časti
spájajú tri životné etapy autorky, zatiaľ, čo Ty slúži, ako odkaz pre čitateľa a celé ľudstvo.
Skúma život a lásku, stratu, žiaľ, uzdravenie, vnútornú silu či inšpiráciu.

V tejto sa princezná 
zachráni sama

Autor: amanda lovelace
Žáner: poézia
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6423-6
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Edičný program | november – december 2018

e-knihae-kniha



Edičný program | november – december 2018

25

Edičný program | november – december 2018

24

Je Silvester, päť hodín popoludní, ale vo vile Zlý sen sa nikto nechystá na oslavy. Čarodej-
nícky radca Belzebub Luhárovič a jeho teta Tyrania Upírová, špecialistka na financie, majú
problémy. Rok sa končí, a keď do polnoci nesplnia plán zlých skutkov, ktorými sa zaviazali
svojmu pekelnému zamestnávateľovi, odvolá ich z funkcií. Existuje jediná záchrana – uvariť
a vypiť zázračný elixír, čiže najstaršiu čaromoc celého vesmíru, ktorý plní vyslovené priania.
No platí to len v noci na Silvestra, lebo vtedy majú všetky želania celkom zvláštny účinok.
Maestro a madam striga sa teda v laboratóriu dajú do roboty. Tajnú alchymistickú pro-
cedúru však pozorne sledujú aj dvaja superšpióni, ktorých vyslala Najvyššia rada zvierat:
lenivý kocúr a zároveň komorný spevák Mňaurízio di Mňauro a namyslený krkavec Jakub
Krákor. Podarí sa tejto svojráznej dvojici zachrániť planétu? A aké priania nakoniec vyplní
čárymáryfučpuč? Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

SilVeSTroVSKé doBrodruŽSTVo 
od AuTorA NekoNečNého príbehu

Čárymáryfučpunč

Autor: Michael Ende
ilustroval: Martin Kellenberger
Žáner: pre deti od 10 rokov
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6353-6
Formát: 210 × 290 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Pozoruhodná obrázková knižka z dielne kreatívneho autora. Vytvoril ju počas prvých
dvoch mesiacov života svojho synčeka, keď rozmýšľal, ako mu jednoducho vysvetliť to
najdôležitejšie o našej planéte. Najmä to, že ďalšiu Zem my ľudia nemáme, preto by
sme sa mali k nej i k sebe navzájom správať ohľaduplne a s pokorou.

Tu sme
Poznámky k životu na planéte Zem

Autor: oliver Jeffers
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA
cena: 10,90 €
Vychádza: v decembri 2018
iSBn: 978-80-551-6282-9
Formát: 240 × 280 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Jedného dňa si Daniel chcel kresliť so svojimi pastelkami, ale namiesto nich našiel zväzok
listov. Pastelky sa naňho nahnevali a viac už nebudú mlčať! Červená mu píše, že je pre-
pracovaná a ružová sa cíti zabudnutá. Daniel chcel, aby jeho kamarátky pastelky boli šťast-
né. Vtom dostal nápad, ako si s tým poradiť... Podľa knihy sa pripravuje animovaný film.

deň, keď pastelky dali výpoveď
Autor: drew daywalt
ilustrácie: oliver Jeffers
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA
cena: 9,90 €
Vychádza: v decembri 2018
iSBn: 978-80-551-6283-6
Formát: 254 × 254 mm, 40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: 
Stonožka
Vydanie: prvé

V dávnych časoch boli králiky maličké ustráchané zvieratká a bývali v obyčajných dierach
a tuneloch. Odvtedy sa však králičie nory rozrástli na celé dediny a mestečká ukryté
pod zemou. Podkin, syn náčelníka Munbury, nie je žiadny hrdina a na deň, keď sa bude
musieť postaviť na čelo kolónie, nechce ani pomyslieť. Väčšinu času preleňoší, podpichuje
svoju staršiu sestru Paz a hrá sa s bračekom Pukom. Keď Munbury prepadnú krvilační
Gormovia, súrodencom sa podarí ujsť. Život si zachránia, no nebezpečenstvo číha na
každom kroku. Podkin vie, že musí ochrániť brata a sestru. Dokáže prekonať svoju leni-
vosť a stať sa vodcom? Boj proti strašnému nepriateľovi sa začína.

noVÁ FAnTASTicKÁ SériA plnÁ
 doBrodruŽSTieV

Päť kráľovstiev 1: 
legenda o Podkinovi 
jednouchom

Autor: Kieran larwood
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA

cena: 10,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6267-6
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Myslíte si, že poznáte JÚLIUSA ZEBRU? Vážne?
Je to naozaj FEŠÁK.
A slávny rímsky gladiátor, ŠAMPIÓN ĽUDU! Práve odchádza so svojimi najlepšími ka-
marátmi na ZÁBAVNÚ DOVČU...
Juchú!
Počkať! Dovolenka? Zbláznili ste sa?
Kým udelí cisár Hadrián Júliusovi slobodu, má preňho ešte jednu úlohu – a tá ho zavedie
do čudnej ďalekej krajiny, ktorá sa volá BRITÁNIA!
Vezmite si teplé oblečenie!

VydAjTe SA S glAdiÁTormi 
do čudnej KrAjiny

Július Zebra 2: 
dovolenka v Británii

Autor: Gary northfield
Žáner: pre deti od 8 rokov
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6426-7
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Vyšlo:
Július Zebra

Rimania, traste sa!
9,90 €

e-kniha
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Ahoj, bojíš sa, že Biblia je otravná? Že ti niekto bude vnucovať vieru v Boha? Biblia môže
byť aj nesmierne zaujímavá, niekedy dobrodružná, a poučná. Možno po jej prečítaní lep-
šie porozumieš aj umeleckým dielam, ktoré nás obklopujú, pretože v minulosti umelci
čerpali inšpiráciu práve z Biblie. No a možno sa aj zamyslíš...

Táto knižka bude deťom pripomínať príbeh filmovej rozprávky Vianočné želanie. Nie je
v nej núdza o čarovné bytosti a odvážnych hrdinov. Rozpráva o princeznej, ktorá sa vydá
na dobrodružnú cestu do zakliateho kráľovstva, aby svojmu chorému otcovi vrátila zdravie
a silu. Keď sa však zo svojej nebezpečnej cesty nevráti, na pomoc jej ide kováč Martin.

Biblické príbehy pre neveriace deti

Autor: Martin Vopěnka
ilustroval: Jiří Votruba
Žáner: pre deti od 12 rokov
Kategória: A
cena: 9,90 €
Vychádza: 8. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6360-4
Formát: 135 × 165 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Vianočné želanie

Autor: Tomáš dušička
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: 7. 12. 2018
iSBn: 978-80-551-6625-4
Formát: 195 × 260 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Malý krtko má vždy dobrú náladu. Najradšej je vonku na veľkej lúke. Šestnásť farebných
obrázkových magnetiek, ktoré nájdete v tejto knihe, pomáha deťom vytvárať vlastné prí-
behy s malým krtkom. Malé texty a výzvy v obrázku poskytujú deťom od 4 rokov cenné
informácie a inšpirácie, kam ktorú magnetku správne uložiť.

Kniha s magnetkami: Malý krtko

Autor: Zdeněk Miler
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA

cena: 9,90 €
Vychádza: v decembri 2018
iSBn: 978-80-551-6408-3
Formát: 200 × 250 mm, 10 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Dúfam, že si si nachystal čiapku s brmbolcom a zastrčil tielko pekne do nohavíc. S našimi
kamošmi Claudom a Smraďoškou sa totiž vydáme za dosť mrazivým a zasneženým dob-
rodružstvom. Vždy tvrdím, že knižky so zimnými príbehmi, kde je svet zahalený snehom,
sa najlepšie čítajú pod perinou so šálkou horúcej čokolády.

Claude na horách

Autor: alex T. Smith
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AA

cena: 5,90 €
Vychádza: 6. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-6354-3
Formát: 130 × 180 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Pod jednou knižnou strieškou sa ukrýva pestrý výber z autorovej tvorby, ktorú osemnásť
rokov uverejňoval v detských časopisoch. Milé aj humorné príbehy, básničky, rečňovan-
ky, hádanky a pesničky sú venované detstvu. Neopakovateľnému času v našom živote,
keď zvedavo hľadíme na svet a všeličomu sa úprimne čudujeme. Keď sa hráme s ka-
marátmi a snívame, čím budeme ako dospelí, tešíme sa na bračeka či sestričku a na
svojich starkých...
S radosťou písal Vincent Šikula o deťoch i pre deti. A mal ich rád. Pri čítaní tejto jedinečnej
knihy to budete stále cítiť.
Vychádza vo veľmi peknej grafickej úprave Márie Rojko, s pôvabnými a výstižnými ilustrá -
ciami Martina Kellenbergera.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

nAdčASoVé príBehy 
VenoVAné deTSTVu

deti

Autor: Vincent Šikula
zostavila: anna Blahová-Šikulová
ilustroval: Martin Kellenberger
Žáner: pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

cena: 12,90 €
Vychádza: 27. 11. 2018
iSBn: 978-80-551-5311-7
Formát: 200 × 297 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

ideme spať
na gazdovstve
U nás doma

Autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 18 mesiacov
Kategória: AA

cena: à 7,90 €
Vychádza: v decembri 2018
Formát: 160 × 160 mm, 22 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

prVý SloVníčeK
Tieto knižky plné roztomilých ilustrácií
pozývajú objavovať pestrý svet Lukáška
a Janky. Deti vďaka nim získajú prvé skú-
senosti s čítaním, samostatným prezera-
ním a listovaním v knihe. Malé obrázky
slúžia na rozpoznávanie a pomenovanie
a s ich pomocou deti začnú objavovať
prvé súvislosti. Hravým spôsobom rozví-
jajú slovnú zásobu.

iSBn: 978-80-551-6414-4 iSBn: 978-80-551-6412-0 iSBn: 978-80-551-6413-7
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Edičný program vydavateľstva Ikar november – december 2018
Knihy distribuuje vydavateľstvo iKAr. 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 prostredníctvom  obchodného zástupcu iKAru alebo na tel. č. zelenej linky: 0800 151 569.

Rodinná Biblia (zmenšená verzia)

Autor: Kolektív
Žáner: Biblia
Kategória: AAA

cena: 185,00 €
iSBn: 978-80-551-6452-6

Vychádza: v novembri 2018
Formát: 210 × 297 mm, 1024 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Pre veľký úspech luxusnej Rodinnej Biblie vydávame jej zmenšenú
verziu, ktorá sa stane súčasťou vašej rodiny. Vytvorte kroniku, ktorú
budú dediť budúce generácie.

Rodinná Biblia – najkrajší dar pre celú rodinu
❦ 1024 strán formátu 210 × 297 mm obsahuje kompletné znenie

Starého a Nového zákona v preklade Spolku svätého Vojtecha
❦ väzba so slepotlačou a zlatou razbou
❦ štyri ozdobné kovania
❦ príhovor pápeža Františka a riaditeľky Vatikánskej apoštolskej

knižnice Mag. Dr. Christine Marie Grafingerovej
❦ 365 reprodukcií zo stredovekých Biblií, iluminácií, vzácnych

miniatúr a ozdobných iniciál
❦ rodokmeň pre vašu rodinu
❦ luxusné puzdro s odnímateľným krížom 

s rozmermi 136 × 63 mm
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