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Bývalý lezec trpiaci panickým strachom z výšok narazí na legendu o skalnej plošine v Ta-
trách, kde neznáma sila núti ľudí, ktorí tam zablúdia, skočiť do priepasti a zabiť sa. Ne-
zvyčajné množstvo smrteľných nehôd v tejto oblasti mu nedá spávať. Rozbehne pátranie
na vlastnú päsť, lenže skutočnosti, ktoré odhalí, sa vymykajú ľudskej predstavivosti a chá-
paniu. Za svoju zvedavosť kruto zaplatí – sám sa ocitne na hrane priepasti. Je stará le-
genda horských vodcov o nadprirodzenej sile zhadzujúcej ľudí do hlbín iba strašidelná
fáma, alebo obsahuje zrnko pravdy? Nová nebezpečná kniha od autora fenomenálnej
Trhliny – majstra strachu Jozefa Kariku, ktorá vás chytí a strhne. Do priepasti. Jozef Ka-
rika patrí k najobľúbenejším slovenským spisovateľom. Dokazujú to mnohé ocenenia vrá-
tane nominácie na Anasoft Litera 2017, kde napokon získal cenu čitateľov. V roku 2019
prichádza do kín a na obrazovky adaptácia Trhliny v réžii Petra Bebjaka.

kniha, ktorá váS chytí a Strhne...
do priepaSti

Priepasť

autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6401-4
formát: 125 × 200 mm, 272 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Obyvatelia Malebnej krajinky pod Drobnými veľhorami sporadicky miznú. Iní urobia –
celkom nečakane – závratné kariéry. Tie dva javy spolu súvisia. Zlo rozožiera krajinu
všetkým na očiach, celkom otvorene. Obete sa nebránia, pravdu si nepripúšťajú: to by
si predsa mocní nedovolili, ľudia by to predsa nedopustili a im by sa to predsa nemohlo
stať. Nakoniec sa to, samozrejme, všetkým stane. Závislá tínedžerka zmizne z resociali-
začného centra, no nikomu nechýba. Talentovaný politik sa stane Predsedom a ovládne
celú krajinu. Neovláda však svoje pudy a napokon ani vlastné rozhodnutia. Nie je to
problém, kým ho nútia robiť veci, ktoré sa mu páčia. Mladý analytik sa stane vychádza-
júcou hviezdou novinárskeho neba. Čaká ho skvelá budúcnosť, ak dokáže prežiť. Príbehy
jednotlivých postáv vykresľujú systém, v ktorom neexistujú hranice medzi mafiou a poli-
tikou ani zločinom a zákonom. Štát ovládajú nízke pudy vysokopostavených zločincov.
Autor bestsellera Mäso – Vtedy na východe vo svojom druhom románe Sviňa predkladá
čitateľovi desivú fikciu, ktorá by sa poľahky mohla stať slovenskou realitou.

Život je Bezcenný, Smrť je tovar

Sviňa

autor: Arpád Soltész
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6533-2
formát: 125 × 200 mm, 304 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Československá dobrovoľnícka armáda bola v dejinách Európy jedinou, ktorá vznikla skôr
než štát. Stala sa netušenou silou v rukách cudzinca, čudáka nepatriaceho nikomu a ničo-
mu, tuláka po hviezdach, nepolapiteľného samotára, astronóma, leteckého akrobata, kú-
zelníka, slobodomurára a vojaka, ktorý sa z pešiaka prepracoval na francúzskeho generála.
Útleho cynického muža zaradila jeho magická schopnosť uhranúť kráľov k najgeniálnejším
a najtajomnejším diplomatom, akých kedy Európa mala. Štefánik miluje a nechá sa milovať,
má tajomstvá, o ktorých nikdy nikomu nepovie. Jeho lietadlo sa zrúti na zem po čudných
výstreloch a z jeho tragickej smrti dejiny obvinia Edvarda Beneša, muža, ktorý stál v jeho
tieni. Beneš sa v jednu studenú septembrovú noc roku 1948, pred svojou smrťou, stretáva
s mŕtvymi, aby im rozpovedal tajomstvo. Má iba túto jedinú noc, aby sa zbavil viny za
smrť, ktorú nespôsobil, a definoval lásku k mužovi, ktorého nenávidel.

neoByčajný a nezaBudnuteľný
m. r. Štefánik

Generál M. R. Štefánik

autor: Mariana Čengel Solčanská
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6446-5
formát: 125 × 200 mm, 368 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Malinovej a jej dcéry Alenky (1939) sa týka nás všetkých.
Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej vojne Československo
obnoviť v pôvodných hraniciach.
O Jozefovi Gabčíkovi sa píše aj v učebniciach pre špeciálne jednotky. O Anne Mali-
novej nie. A pritom bola pre Gabčíka pred atentátom na Heydricha, ale aj po ňom,
veľmi dôležitá. Neprávom sa na ňu zabudlo, lebo sa nezachoval výsluchový protokol
z gestapa.
Veronika Homolová Tóthová sa rozhodla pripomenúť tento príbeh aj kvôli Anninej dcé-
re – Alene Voštovej. Prišla o mamu, keď mala tri roky, a dlho netušila, kto sú jej skutoční
rodičia. Anna sa zapojila do odboja, čím vystavila svoju dcéru mnohým útrapám. Alena
sa však na ňu nehnevá: „Som na mamičku hrdá, bola to veľmi statočná žena.“

Skutočný príBeh 
Statočnej Ženy

Mama milovala Gabčíka

autor: Veronika Homolová Tóthová
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 14,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6492-2
formát: 125 × 200 mm, 488 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

e-kniha e-kniha e-kniha

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
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|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |
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Dorota Jasná, mladá žena z Bratislavy, stretne svoju osudovú lásku na potulkách Ta-
lianskom. Matej je úplne iný ako chlapci, ktorých poznala dovtedy, ich láska je okamžitá
a intenzívna. Vzťah, do ktorého sa hlavní hrdinovia vrhnú bez hlavy a rezervy, odhaľuje
komplikované väzby medzi Dorotou a jej rozvedenou mamou, direktívnou, ale láskavou
babkou či navonok sebavedomou sestrou Simonou. Neočakávané tehotenstvo sa mladí
milenci rozhodnú prerušiť, čo je skratka k ich rýchlemu sobášu a ešte rýchlejšiemu roz-
vodu. Dorota však skutočnú lásku zo srdca nedostane, hoci sa všemožne snaží. Kúsok
Mateja si tajne ukradne na doživotie. Syn Jakub otvorí Pandorinu skrinku tajomstiev
a priznaní, ktoré všetko zmenia. Niektoré hriechy sú totiž dedičné, pykajú za ne celé
generácie...

koľko generácií Bude 
pykať?

Dedičný hriech

autor: Andrea Coddington
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 11,90 €
iSBn: 978-80-551-6501-1
vychádza: 16. 10. 2018
formát: 125 × 200 mm, 248 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Najmä keď ten, čo ublížil, o to prosí. Mali by sme využiť príležitosť a odpustiť. Kým je čas!
Šarmantná Rebeka žije bežný život magistry v lekárni. Zdá sa, že jej vnútornú rovnováhu
nič nenaruší. Manžel ju miluje, majú krásne, zdravé deti a aj práca ju baví. Jedného
dňa jej však najlepšia priateľka nasadí chrobáka do hlavy – presviedča Rebeku o Bra-
ňovej nevere. Mladú ženu umárajú podozrenia napriek tomu, že svojmu mužovi verí.
Dovolí, aby ju a jej deti niekto obral o pokoj? Chce naozaj vedieť pravdu? Život im však
prinesie ďalšie trápenie, na aké by ľudia na Slovensku ani nepomysleli. Pretrvá Rebekin
a Braňov harmonický vzťah aj napriek dramatickému zvratu a obrovskému psychickému
vypätiu? Zvládne mladá rodina krutú skúšku a zostane naďalej pre všetkých štyroch
pevným útočiskom?

láSka Sa nezaoBíde 
Bez odpúŠťania

Kým je čas

autor: Alica Eštoková
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 9,90 €
iSBn: 978-80-551-6460-1
vychádza: 16. 10. 2018
formát: 125 × 200 mm, 232 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

V psychologickom príbehu skupinky priateliek rieši Adriana Macháčová kolízne situácie,
ľúbostné vzťahy, šťastné chvíle, ale aj vypäté emočné drámy svojich hrdiniek. Klára žije
usporiadaným manželským životom. Túžba po zmene a ubíjajúca všednosť ju vrhne do
milostného románika s Jakubom, synom jej priateľky Aleny. Bibiána žije s mužom o dva -
dsať rokov starším, ktorý jej poskytuje pocit bezpečia a pohodlia. Všetko to, čo v detstve
nepoznala. Lenže spoločné dni sú príliš krásne, aby trvali večne. Zuzana sa zúfalo pokúša
prekonať samotu a rozhodne sa vyhľadať svoju dávnu lásku. O Rasťovi sa dozvedá zvlášt-
ne veci. Novinky ju síce deprimujú, ale predsa len dávajú nádej, že raz môžu byť spolu.
Podarí sa štyrom ženám usporiadať si vlastné životy?

priateľSké putá prejdú 
ťaŽkou SkúŠkou

Niekto ako ty

autor: Adriana Macháčová
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 10,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6445-8
formát: 125 × 200 mm, 320 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Blbovník nie je motivačný diár, je to len malá pomôcka, ako urobiť váš svet krajším a fa-
rebnejším. Stačí sa len o čosi viac venovať sebe a mať farbičky. Začať môžete kedykoľvek,
pokojne aj uprostred roka, alebo 26. mája a stránky v Blbovníku si označiť príslušnými
nálepkami mesiaca. Samozrejme, nemusíte si doň zapisovať iba prácu a povinnosti, ale
aj zážitky, zoznamy filmov, ktoré ste videli, či kníh, ktoré plánujete prečítať. Na všetko sú
v Blbovníku určené špeciálne stránky, ktoré budete vypĺňať priebežne celý rok. Rovnako
v ňom nájdete už spomínané farebné nálepky a týždenné plány. Občas natrafíte aj na
nejakú výzvu. Keď ju splníte, môžete sa celému svetu a Kristíne pochváliť na sociálnych
sieťach použitím hashtagu #blbovnik.

milé Ženy, nájdite Si trochu čaSu
aj pre SeBa!

Blbovník

autor: Kristína Tormová
Žáner: diár
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6506-6
formát: 110 × 155 mm, 128 str.
väzba: flexi
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

e-kniha e-kniha

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |
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Španielska zoo, vietnamský Hanoj a posledný samec západného čierneho nosorožca ži-
júci v zajatí v KĽDR. Výbušný riaditeľ madridskej zoo, na všetko odhodlaný plukovník
zimbabwianskej armády, prezident Mugabe, vodca Kim Čong-un a nádherná vietnamská
mafiánka. Môžu mať tieto postavy a štáty niečo spoločné? Spisovateľovi Markovi Boškovi
sa podarilo pospájať zdanlivo nezlučiteľné a vytvoriť napínavý príbeh plný bizarných si-
tuácií a humoru. Hoci sa to zdá neuveriteľné, autor vychádzal z overeného faktu – Zim-
babwe spoločne s KĽDR naozaj uskutočnilo utajenú operáciu Noemova archa, ktorá sa
stala základnou osnovou Boškovho románu. Hoci sa riaditeľ španielskej zoo po fiasku
s prirodzeným oplodnením samice nosorožca čierneho odhodlá na šialený a nebezpečný
krok, jeho čin svedčí o tom, že sa netreba báť plniť si sny a vízie ani v neskoršom veku.
Svet sa predsa každým dňom zmenšuje...

ako ukradnúť noSoroŽca 
a poraziť vietnamSkú mafiu

Vitajte v KĽDR!

autor: Marek Boško
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 9,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6347-5
formát: 125 × 200 mm, 216 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Kde všade som (ne)zomrel je séria autobiografických tragikomických poviedok cynického
hypochondra Petra Popluhára, ktorý sa na svojich cestách po Afrike, Ázii a Amerike do-
stáva do katastrofálnych situácií, stretáva protivných ľudí a bojuje s kadejakými pliagami
vrátane extrémnych črevných infekcií či ťažkej malárie. Napriek tomu, že sa niekoľkokrát
lúči so životom, príbehom nechýba nadhľad a humor. Peter Popluhár je slovensko-ma-
ďarský internetový zabávač (v podstate YouTuber, ale to pred dospelými nerád priznáva),
cestovateľ a neuveriteľný smoliar. Jeho videá, ktoré sa vyznačujú jemne nekorektným
humorom, dosiahli od roku 2007 milióny pozretí a získali si tisíce fanúšikov nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti sa venuje anglickému youtubovému kanálu
PPPeter a jeho slovenskému ekvivalentu PPPíter.

vŠak ho to prejde, 
keď tam raz naozaj zomrie

Kde všade som 
(ne)zomrel

autor: Peter Popluhár
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6302-4
formát: 150 × 190 mm, 
200 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

e-kniha Jozef Banáš sa v obsažnom diele pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá spojené so Štefá-
nikom a jeho dobou. Stál za jeho smrťou Beneš? Bol Štefánik slobodomurár? Kto v sku-
točnosti vyhlásil Česko-Slovenskú republiku? Prečo sa nikdy neoženil? V knihe sa dozviete
aj to, aký svetový rekord vytvoril a či sa stretol s Dubčekom. Prečítate si, o čom hovoril
s Tolstým a prečo necestoval Titanicom, hoci to bolo v pláne, dozviete sa o stratenom
zlatom poklade ruského cára aj o tom, prečo nemecké tajné služby financovali ruských
boľševikov. Milan Rastislav Štefánik dokázal nepredstaviteľné. Chlapec zo zabudnutých
kopaníc Horného Uhorska sa presadil priamo v Paríži – centre vtedajšieho sveta. Čím
sa motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl? Aj o tom je beletrizovaný
príbeh najvýznamnejšieho muža slovenského národa.

príBeh najvýznamnejŠieho muŽa
SlovenSkého národa

Prebijem sa! Štefánik. 
Muž železnej vôle

autor: Jozef Banáš
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aaa

cena: 14,90 €
vychádza: 1. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6500-4
formát: 145 × 205 mm, 472 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

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.

Pätnásť príbehov, kde šlo o život. Pätnásť vážne chorých ľudí, ktorí si s nádejou ľahli na
operačný stôl, aby prijali od iného človeka najväčší dar – „náhradný“ orgán, ktorý im
mal zachrániť život. Pätnásť ciest z bolesti a beznádeje od pätnástich vynikajúcich slo-
venských autorov a autoriek. Poviedky vznikli na základe skutočných príbehov.

Tajné životy – Druhá časť

autor: Biba Bohinská
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: a

cena: 11,90 €
vychádza: október 2018
iSBn: 978-80-551-5984-3
formát: 125 × 200 mm, 280 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Ži vo mne

autor: Kolektív
Žáner: poviedky
kategória: aa

cena: 9,90 €
vychádza: 9. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6449-6
formát: 125 × 200 mm, 200 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

e-kniha

| krSt  | rádio  | print  | citylight  | online  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |
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Spoznajte minulosť jedného z najznámejších spisovateľov súčasnosti. Jeho podmanivé knihy
a nezabudnuteľné myšlienky ovplyvnili miliónoy čitateľov na celom svete. Čo však formovalo
život Paula Coelha? Vo svojom najväčšmi autobiografickom románe s nami znovu prežíva
sen generácie hippies, ktorá túžila zmeniť svet a šíriť mier. Paulo je mladý muž a chce sa
stať spisovateľom. Nechá si narásť dlhé vlasy a vyberie sa do sveta hľadať slobodu a hlbší
zmysel existencie. Zástupcovia brazílskej vojenskej diktatúry ho zatknú a uväznia. Neskôr,
v roku 1970 sa v Amsterdame stretne s Karlou a nasadnú na Magic Bus, ktorý ich má od-
viezť do Nepálu. Cestou prežijú výnimočný príbeh lásky. Aj ich spolucestujúci prechádzajú
hlbokými premenami a nachádzajú nové životné hodnoty.

kto Sa chce učiť, muSí Sa najprv 
pooBzerať okolo SeBa

Hippie

autor: Paulo Coelho
Žáner: Spoločenský román, biografia
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6301-7
formát: 125 × 200 mm, 248 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Strhujúci príbeh, podľa ktorého bol nakrútený rovnomenný televízny seriál v produkcii
HBO. Novinárka Camille Preakerová sa vracia do rodného mestečka Wind Gap, aby
tam napísala reportáž o zmiznutom dievčatku. Krátko po jej príchode však malú Natalie
nájdu uškrtenú, navyše s vytrhnutými zubami. Rovnaký prípad sa stal aj pred rokom.
Obe vraždy majú pre Camille pomerne osobný charakter – aj jej totiž pred niekoľkými
rokmi zomrela chorľavá mladšia sestra. Camille sa oboznamuje s okolnosťami oboch
vrážd a spoznáva rodiny obetí, pričom si čoraz naliehavejšie uvedomuje, že všetko je
inak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V hlave sa jej rojí množstvo otázok: Môže
mať detektív Willis pravdu, keď tvrdí, že vrah nepochádza z Wind Gapu? Ako je možné,
že matka, s ktorou si Camille nikdy nerozumela, nezmenila vzhľad dcérinej izby ani nie-
koľko rokov po jej smrti? Odhalenie rodinných tajomstiev Camille zasiahne.

nič nie je, ako Sa zdá...

Ostré predmety

autor: Gillian Flynnová
Žáner: triler
kategória: aa

cena: 9,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6454-0
formát: 125 × 200 mm, 272 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: druhé

Niekedy je ohromne jednoduché vyvolať v ľuďoch vzájomnú nenávisť, až sa zdá nepo-
chopiteľné, že robia aj niečo iné. Medveďovcami otriasla tragická udalosť a od tých
čias tu má každý maslo na hlave. Lebo niekedy aj čestní ľudia robia hrozné veci v dobrej
viere, že si iba chránia svojich najmilších. V nasledujúcich mesiacoch sa najlepšie ka-
marátky Maya a Ana pokúšajú uniknúť z reality, čo ich obklopuje. Lenže nič sa nedarí,
ako dúfali. Rivalita medzi Medveďovcami a susednou Zubrovkou sa mení na šialený
boj o peniaze, moc a prežitie. Vrcholí na hokejovom zápase medzi miestnymi tímami.
Zároveň vypláva na povrch najväčšie tajomstvo jedného mladého hráča a spoločnosť
je opäť donútená zaujať stanovisko. Neskôr budú všetci hovoriť, že práve v tom roku
do Medveďoviec prišlo násilie, ale to je lož. Násilie tam už jestvovalo. Voľné pokračo-
vanie Medveďoviec, ponúka pôsobivý opis pohnutých ľudských osudov a vzťahov v ma-
lom meste hlboko v lesoch.

vŽdy rozhodne láSka

My verzus vy

autor: Fredrik Backman
Žáner: Spoločenský román
kategória: aaa

cena: 14,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6398-7
formát: 145 × 227 mm, 464 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Londýn, rok 1940. Emmy sa zamestná v ženskom časopise ako prepisovateľka nekom-
promisnej pani Birdovej, ktorá má jasné pravidlá – listy od čitateliek s nevhodnými té-
mami patria do koša. Emmy však dojímavé príbehy žien nedajú spávať a sama im od-
povedá. Navždy sa však nič neutají.

Norbert Zelenka má sedemdesiattri rokov a je na mizine. Tri jeho susedy vymyslia bizarný
plán, ako mu pomôcť z núdze. Dlho ho musia presviedčať, no Norbert napokon neochot-
ne pristane, že sa stane vykladačom kariet. Budúcnosť sa zdá ružová, no všetko sa zvrtne
v deň, keď bez stopy zmizne mladá žena, ktorá si vytiahla karty prorokujúce nešťastie.

Milá pani Birdová

autor: A. J. Pearceová
Žáner: Spoločenský román
kategória: aa

cena: 12,90 €
vychádza: 30. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6263-8
formát: 125 × 200 mm, 312 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Váhavý veštec

autor: Keziah Frostová
Žáner: Spoločenský román
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 2. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6264-5
formát: 125 × 200 mm, 304 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Diár 2019 – Cesty
cena: 13,90 €vyšlo: 14,90 €
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Leonarda Lawsona, uznávaného profesora stredovekého umenia nájdu zavraždeného za
veľmi zvláštnych okolností. Starcovo skaličené a deformované telo je poskrúcané podľa vý-
javu z jedného umeleckého diela. Detektívka, hlavná inšpektorka Eve Clayová, musí pri pá-
traní po vrahovi bojovať s vlastnými démonmi, aby rozlúštila temnú symboliku miesta činu.

Darby Thornovú snehová víchrica prinúti stráviť noc na diaľničnom odpočívadle vysoko
v horách. Spoločnosť jej robia iba štyria neznámi ľudia. Čas sa vlečie až do chvíle, kým
Darby náhodne v jednej dodávke na parkovisku neobjaví uväznené malé dievčatko. Roz-
hodne sa riskovať vlastný život, aby ho zachránila. Kto zo štyroch neznámych je únosca?

Mlčať je zlato

autor: Mark Roberts
Žáner: detektívny triler
kategória: aa

cena: 14,90 €
vychádza: 2. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6287-4
formát: 125 × 200 mm, 400 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Niet úniku

autor: Taylor Adams
Žáner: detektívny triler
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6188-4
formát: 125 × 200 mm, 304 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Agent MI6 Jonathan Green v Bruseli vystupuje ako britský diplomat. Jeho kariéra je
ohrozená pre únik háklivých dokumentov týkajúcich sa Domu, miesta, kde sa pri vypo-
čúvaní zajatcov používali brutálne praktiky. Dokumenty sa dostali do rúk švédskej tajnej
agentky Bente Jensenovej. Obaja agenti sa tak ocitnú v tichej vojne...

Autorku cestovateľských článkov Lee po návrate domov čaká nemilé prekvapenie. Jej naj-
lepšieho priateľa – multimilionára Jacka sa niekto pokúsil zabiť. Všetky stopy vedú do školy
Berkshire, kam Lee s Jackom kedysi chodil a kde zažili brutálne šikanovanie. Lee by radšej
ušla na opačný koniec sveta, než by sa vrátila do Berkshire, ale Jack potrebuje pomoc.

Tichá vojna

autor: Andreas Norman
Žáner: Špionážny triler
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 30. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6300-0
formát: 125 × 200 mm, 296 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Jednosmerný lístok

autor: Jay Formanová
Žáner: detektívny triler
kategória: aa

cena: 12,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6288-1
formát: 125 × 200 mm, 320 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Inšpektorka Emily Baxterová sa ešte celkom nespamätala z prípadu Handrovej bábiky
a zo zmiznutia svojho priateľa Williama „Wolfa“ Fawkesa. Hoci sa zdráha pustiť do ob-
jasňovania ďalšej strašnej vraždy, pozvú ju na poradu nového americko-britského vyše-
trovacieho tímu do New Yorku. Tam jej predložia fotografie zatiaľ poslednej vraždy, ktorej
páchateľ sa zjavne inšpiroval Handrovou bábikou. Telo našli skrútené do známej polohy
a zavesené nad Brooklynským mostom, so slovom NÁVNADA vyrezaným hlboko do hru-
de. Tlak médií rastie a Baxterovej prikážu, aby pomáhala pri vyšetrovaní a zúčastnila sa
na obhliadke miesta ďalšej vraždy, kde opäť našli obeť, tentoraz s nápisom BÁBKA. Na
oboch stranách Atlantiku pribúdajú čoraz senzačnejšie a zvrátenejšie vraždy. Tím vyše-
trovateľov neúnavne prenasleduje páchateľa, ale ten je stále o krok pred ním. Baxterová
musí zabudnúť na smútok a strach, ktoré ju paralyzujú už celý rok, a zastaviť ďalšieho
krutého vraha, skôr než bude neskoro.

inŠpektorka, ktorá nemôŽe veriť 
nikomu, vrah, ktorý nemá čo Stratiť

Obesenec

autor: Daniel Cole
Žáner: detektívny triler
kategória: aaa

cena: 13,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6207-2
formát: 145 × 227 mm, 
376 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Profesor bioinformatiky Theo Cray vidí niečo aj tam, kde iní nevidia nič... V srdci mon-
tanských hôr sa Theo od policajtov dozvie, že jeho bývalú študentku Juniper, ktorá neďa-
leko pracovala na vlastnom výskume, roztrhal medveď. Vlastne to mohlo byť aj inak
a Theo je podozrivý z vraždy. Našťastie sa všetko vysvetlí, ale Theovi prípad akosi nedá
pokoj a má pocit, že policajtom čosi uniká. Začne pátrať na vlastnú päsť a po čase je
presvedčený, že hrozný čin nespáchalo zviera. Policajti však vôbec neberú do úvahy jeho
teórie, že vrah je mimoriadne prefíkaný, zručný a určite neudrel prvý raz. Theo cíti, že
záhadné a silné monštrum nezastaví nič, len on sám. Rozhodne sa naprogramovať po-
čítačový model, ktorý by mu prezradil možné miesta predchádzajúcich, doteraz neziste-
ných vrážd. Neváha použiť všetky svoje vedomosti a zručnosti, aby sa dostal vrahovi na
stopu. Uvedomí si, že to zvládne len tak, ak bude premýšľať ako predátor, ktorého hľadá,
a sám sa nestane jeho obeťou.

zaBíjal človek aleBo zviera?

Naturalista

autor: Andrew Mayne
Žáner: detektívny triler
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6205-8
formát: 125 × 200 mm, 368 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

vyšlo: 13,90 €

e-kniha

e-kniha e-kniha

e-kniha

e-kniha

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |



13

Edičný program | október 2018

12

Edičný program | október 2018

Detektívku Jude Fontainovú pred tromi rokmi uniesol šialenec, ktorý ju týral v pustom
dome na okraji Minneapolisu. Bola odrezaná od celého sveta a postupne sa naučila
predvídať konanie svojho väzniteľa. Naučila sa odčítať každý výraz, pohľad, jemné gesto
či úškrn. Vo všetkom sa skrývali významy, ktoré jej pomohli prežiť. Jude sa napokon po-
darí utiecť, no život na slobode ju mätie. Jej novonadobudnutá schopnosť čítať ľudí ju aj
iných často privádza do rozpakov. Je sama, prehnane vnímavá, trápi ju štokholmský syn-
dróm a klaustrofóbia. Túži sa vrátiť na oddelenie vrážd a zamestnať si hlavu. Podarí sa
jej to a hoci jej nový partner Uriah Ashby ju otvorene považuje za blázna, pracujú spolu
na prípade nezvestných mladých dievčat. Všetko nasvedčuje tomu, že si samy siahli na
život, a predsa čosi nesedí. Ozývajú sa ich zúfalé matky, dejú sa čudné veci, spletajú sa
nepravdepodobné nitky... a k tomu všetkému Jude aj Uriaha dobieha vlastná minulosť.

uŽ nedokáŽe vidieť len tvár, 
vidí aj jej príBeh

Svedectvá tiel

autor: Anne Frasierová
Žáner: detektívny triler
kategória: aaa

cena: 11,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6286-7
formát: 125 × 200 mm, 312 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Lou Clarková vie všeličo... Vie, koľko kilometrov ju delí od partnera Sama žijúceho
v Londýne. Vie, že jej newyorský zamestnávateľ je dobrý človek a že jeho manželka
má pred ním tajnosti. Nevie však, že sa stretne s niekým, kto jej obráti život naruby.
Josh jej tak veľmi pripomína muža, ktorého poznala, až to bolí. Lou netuší, čo si počať
so svojím srdcom, to by najradšej žilo na dvoch miestach. Nech sa však rozhodne ako-
koľvek, všetko sa tým krokom zmení. Stále som to ja je voľným pokračovaním svetových
bestsellerov Predtým ako som ťa poznala, ktorý sa dočkal aj filmového spracovania,
a Čo bolo potom.

rozhodnutie, 
ktoré zmení celý jej Život

Stále som to ja

autor: Jojo Moyesová
Žáner: román pre ženy
kategória: aaa

cena: 14,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6180-8
formát: 125 × 227 mm, 424 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Melissa a Hester sú susedy. Melissa je vydatá, má dospievajúcu dcéru Tilly. Keď bola Tilly
malá, bezdetná vdova Hester sa o ňu často starala a s Melissou boli priateľky. No tentokrát
Melissino rozhodnutie prijať pomoc od Hester zavedie obidve ženy na desivú a nebezpečnú
cestu, ktorá odhalí temné tajomstvá a trhliny v ich starostlivo udržiavanom imidži.

Žena za dverami

autor: Cass Greenová
Žáner: psychologický triler
kategória: aaa

cena: 12,90 €
vychádza: 2. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6289-8
formát: 125 × 200 mm, 304 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Neúspešný spisovateľ James Hernandez sa zoznámi s poetkou Louisou „Lou“ Bellovou
a je presvedčený, že stretol lásku svojho života. Má to však háčik: Lou je zasnúbená s jeho
najlepším priateľom Robom. Roky plynú až raz Louino manželstvo zničí zrada a ona vy-
hľadá útechu u Jamesa... Poddajú sa vášni, no dôsledky sú zdrvujúcejšie, než očakávali.

Dash Alexander je najvyhľadávanejším učiteľom jogy v Lotose. Vďaka jeho výnimočnému
štýlu učenia a sexi telu sa ženy okolo neho zbiehajú ako supy. Hanblivá študentka medi-
cíny Amber musí napísať seminárnu prácu o ľudskej sexualite a Dash jej ponúkne pomoc.
Má však jednu podmienku. Amber má byť jeho asistentkou na hodinách tantrickej jogy.

Ži, kým sa dá

autor: Camille Pagánová
Žáner: romanca
kategória: aa

cena: 10,90 €
vychádza: 9. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6284-3
formát: 125 × 200 mm, 272 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Posvätný pokoj

autor: Audrey Carlanová
Žáner: erotická romanca
kategória: aa

cena: 10,90 €
vychádza: 2. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6285-0
formát: 125 × 200 mm, 296 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: október 2018
iSBn: 978-80-551-6502-8
formát: 145 × 227 mm, 432 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé
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Fascinujúce počítačové ilustrácie vám ukážu ľudské telo v úplne novom svetle. Objavte
úžasné veci, ktoré sa dejú v našom organizme – od životne dôležitých reflexov až po pre-
nasledovanie a usmrcovanie mikroorganizmov imunitnými bunkami. Zistite, prečo pot
môže zachrániť život, ako si mozog ukladá spomienky a prečo je krv červená.

Či už chcete písať príbeh svojho života, zaznamenávať si zážitky z ciest, zapisovať si úlohy,
recepty a úspechy alebo jednoducho potrebujete priestor na kreatívne nápady, plány a sny
– tento zápisník sa hodí na každú príležitosť! S krásnymi ilustráciami a pozitívnymi afirmá-
ciami bude vaším ideálnym spoločníkom, ktorý vám každý deň vyčarí úsmev na tvári.

Ľudské telo v kocke

autor: Kolektív
Žáner: encyklopédia
kategória: aa

cena: 19,90 €
vychádza: 12. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6270-6
formát: 252 × 301 mm, 208 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Motivačný zápisník

autor: Jan Menděl
Žáner: diár
kategória: aaa

cena: 7,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6462-5
formát: 120 × 175 mm, 128 str.
väzba: flexi
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Lagom (vyslovuje sa lah-gom) je vyrovnaný životný štýl. Jeho základom je striedmosť,
nenápadnosť a vnútorná pohoda. Lagom vo švédčine znamená „to správne množstvo“
a vychádza z príslovia „Lagom är bäst“, teda „všetko s mierou“. Lagom možno aplikovať
na všetky aspekty života, či už je to rozumná spotreba neobnoviteľných zdrojov, do-
držiavanie zdravého stravovania, vplyv vecí v domácnosti na životné prostredie, vytvo-
renie správnej rovnováhy pracovného a osobného života, šetrenie namiesto nadmer-
ného míňania a rešpektovanie širšieho kontextu vecí a náš vplyv na ne. Lagom vám
môže pripadať ako lekcia v striedmosti, ale vo svojej podstate hovorí o užívaní si jedno-
duchšieho života, aby ste sa v ňom vedeli sústrediť na dôležitejšie veci. Môžete si ho
ušiť na mieru podľa svojich potrieb a pomocou drobných zmien dosiahnuť rovnováhu
vo všetkých aspektoch života.

lagom – ani veľa, ani málo, 
tak akurát

Lagom: Švédske
umenie rovnováhy

autor: Jonny Jackson
& Elias Larsen
Žáner: Životný štýl
kategória: a

cena: 11,90 €
vychádza: 12. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6321-5
formát: 170 × 190 mm,
144 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Na to, aby ste vstúpili do kontaktu so svojou tvorivosťou a s vnútornou múdrosťou,
musíte sa zbaviť všetkého, čo vám v tom doteraz bránilo. Problém sa nikdy nerieši na
tej istej úrovni, na akej vzniká. Kľúčové je zmeniť svoju energiu aj spôsob, akým vní-
mame seba a okolitý svet. Táto kniha vás zavedie na expedíciu do svojho vnútra, ktorá
vám umožní uzdraviť starú bolesť, napojiť sa na vyššie ja a získať prístup k svojmu vý-
nimočnému potenciálu. Ak v prítomnosti žijete naplneným a šťastným životom, s vďa-
kou hľadíte do minulosti a s dôverou do budúcnosti. Ako však uzdraviť dávnu bolesť
a opätovne z celého srdca dôverovať? Autorka sa s vami podelí o svoje poznatky v ná-
deji, že vám tak znova otvorí srdce. Liečivé cvičenia, rituály, úvahy a meditácie vám
pomôžu odstrániť duševné a emocionálne bloky, premeniť obavy na výhody a naplniť
život vďačnosťou a láskou.

je najvyŠŠí čaS, 
aBy Ste Boli ŠťaStní!

Nech vám šťastie slúži

autor: Laura Malinová Seilerová
Žáner: Self-help
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6320-8
formát: 125 × 200 mm, 248 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

hodnotný
darček pre
kaŽdého
člena 
rodiny

Objavte svet najfascinujúcejších príbehov ľudstva. Táto kniha vám prináša krásne ilustro -
vané prerozprávanie Biblie prostredníctvom viac ako130 nesmrteľných príbehov. Spro-
stredkuje vám jedinečnú poetiku a ducha pôvodných starozákonných a novozákonných
spisov a textov. Pomocou krásnych príbehov oživuje biblické postavy i atmosféru života
v Svätej zemi. Nahliadnite do príbehov z Biblie aj cez nádherné ilustrácie, kresby, foto-
grafie a mapy či cez historické reálie a objekty.

Biblia pre celú rodinu

autor: Kolektív
Žáner: náučná literatúra
kategória: aa

cena: 24,90 €

vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6112-9
formát: 229 × 276 mm, 320 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

e-kniha
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Miluj svoju rodinu, staraj sa o tých, ktorí sú ti zverení, nikdy sa nevzdávaj a neprestávaj
sa hrať – to sú zásady vlkov. Empaticky sa starajú o starých a ranených druhov, láskavo
vychovávajú svoje potomstvo a pri hre vedia na všetko zabudnúť. Vlky premýšľajú, majú
predstavy, robia si plány, inteligentne komunikujú navzájom a – podobajú sa nám viac
ako ktorýkoľvek iný živý tvor. Elli H. Radingerová, uznávaná nemecká odborníčka na
vlky, rozpráva napínavé príbehy, ktoré sú vzorovým príkladom zmyslu pre rodinu, dôvery,
trpezlivosti, manažérskych schopností, pozornosti, správania v prípade nezdaru alebo
smrti. Prináša úžasné a dosiaľ neznáme poznatky o živote vlkov a tvrdí, že vlky by boli
lepšími ľuďmi.

úŽaSné fakty o zvieratách, 
ktoré Sa nám veľmi podoBajú

uroB
Si Sám

nápady

Múdrosť vlkov

autor: Elli H. Radingerová
Žáner: literatúra faktu
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6265-2
formát: 125 × 200 mm, 304 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: príroda
vydanie: prvé

V tejto publikácii nájde čitateľ prírodnú domácu lekárničku pre celú rodinu s receptami
starej mamy – proti bolestiam hrdla, krvácaniu z nosa, páleniu záhy, lýtkovým kŕčom, lá-
maniu nechtov a mnoho iných, rokmi overených prostriedkov proti našim chorobám a bo-
ľačkám. V knihe tiež nájdete rady ako dobre spať či recepty na prirodzené skrášľovanie.

Vytvorte vo vašej záhrade raj pre vtáčiky. Vďaka tejto knihe sa dozviete, ako môžete do
svojej záhrady prilákať nových obyvateľov. O živý ruch sa postarajú správne kŕmne rastliny,
vtáčie búdky a kŕmidlá. Portréty vtákov v knihe vám vysvetlia, ktoré vtáky prídu do záhrady
rady a ktoré rastliny sú pre ne vhodné. Tematické stránky ukážu všetko, čo je dôležité.

Vedeli ste, že nemusíte míňať peniaze na drahú prírodnú kozmetiku a čistiace prostried-
ky? Tieto knihy vás naučia, ako si vyrobiť domáce mydlá bez konzervantov a čistiace pro-
striedky bez nebezpečných chemikálií. Naučia vás tiež pripraviť chutné a osviežujúce ná-
poje, ktorých zložením si budete absolútne istí. Príručky Mejkap a Dievčenské účesy vám
zas prinášajú dobré rady pre malé aj veľké dámy.

Domáce recepty proti rôznym chorobám

autor: Franziska von Au
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: aa

cena: 10,90 €
vychádza: 9. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6322-2
formát: 145 × 227 mm, 272 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: príroda
vydanie: prvé

Záhrada pre vtáčiky

autor: Ulrich Schmid
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: aa

cena: 7,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6310-9
formát: 170 × 213 mm, 80 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: príroda
vydanie: prvé

autor: Alexandra Veresová
Dievčenské účesy  48 str.

iSBn: 978-80-551-6315-4

autor: Monika Halmosová
Domáce sirupy a limonády  32 str.

iSBn: 978-80-551-6312-3

autor: Ibolya Nagyová
Mejkap  32 str.

iSBn: 978-80-551-6314-7

autor: Katalin Bögösová
Domáce mydlá  32 str.

iSBn: 978-80-551-6311-6

autor: Anita Czibulyová
Domáce čistiace 
prostriedky  32 str.

iSBn: 978-80-551-6313-0

Žáner: populárno-
-náučná literatúra
kategória: aa
cena: à 2,40 €
vychádza: 9. 10. 2018
formát: 202 × 202 mm
väzba: Brožovaná
vyd. značka: príroda
vydanie: prvé

e-kniha
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Nahliadnite do fascinujúceho sveta v úli aj mimo neho. Včely sú životne dôležité pre bu-
dúcnosť našej planéty, no sú ohrozené a ich počet stále klesá. Táto neobyčajne obsiahla
kniha vám ponúka pozoruhodný pohľad do ich sveta a ukazuje, ako môžeme včely chrá-
niť, pomáhať im a tešiť sa z nich v každodennom živote. Prečo sú včely také dokonalé
opeľovače? Čo môžeme zmeniť v našom najbližšom okolí, aby sme prilákali rozličné dru-
hy včiel a zabezpečili pre ne potravu? Ako sa zbiera med? Odpovede na tieto a mnohé
ďalšie otázky nájdete v tejto príručke, ktorá je plná faktov a zaujímavostí o včelách. Do-
zviete sa o anatómii včiel aj o ich vábení do vašej záhrady. Čakajú na vás praktické in-
formácie a rady o starostlivosti o včely, získavaní medu či vosku a tiež medové recepty
pre zdravie a krásu. Táto publikácia je určená nielen včelárom, ale každému, koho za-
ujíma svet včiel či včelárstvo.

kompletná príručka pre včelárov
a vŠetkých záujemcov o včelárStvo

Včely – Kompletná 
príručka pre včelárov
autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná 
literatúra
kategória: aa

cena: 17,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6268-3
formát: 195 × 233 mm, 224 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: v októbri 2018
formát: 200 × 200 mm
väzba: viazaná
vyd. značka: príroda
vydanie: prvé

V krajine, ktorá je na pokraji občianskej vojny, sa zoznámia dvaja mladí ľudia – zmyselná,
tvrdošijne nezávislá Nadia a mierny, zdržanlivý Said. Rozhorí sa medzi nimi láska, no in-
tímnejšiemu vzťahu bránia nepokoje, ktoré sa šíria ich mestom. Keď naplno vypuknú a uli-
ce sa zmenia na spleť kontrolných stanovíšť, prestreliek a bombových výbuchov, mladá
dvojica sa dopočuje o dverách, cez ktoré sa ľudia môžu dostať z krajiny niekam ďaleko,
hoci to môže byť riskantné a platí sa za to. Násilnosti sa stupňujú a Nadia so Saidom ne-
majú na výber. Opúšťajú rodnú krajinu a doterajší život, nájdu si také dvere a prekročia
ich prah. Ocitajú sa v odlišnom svete a úporne sa usilujú udržať svoj vzťah, nezabúdať
na minulosť a zachovať si vedomie toho, kto vlastne sú. Mohsin Hamid rozpráva s hlbokou
intímnosťou a s pôsobivou vynachádzavosťou nezabudnuteľný, aktuálny, ale zároveň nad-
časový príbeh o láske, oddanosti a odvahe.

Exit Západ

autor: Mohsin Hamid
Žáner: Spoločenský román
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 30. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6245-4
formát: 125 × 200 mm, 184 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: odeon
vydanie: prvé

Hélene Destréeovej, bezdetnej učiteľke biológie, sa akosi nepozdáva psychický stav jej dva-
násťročného žiaka Théa. Vysvitne, že chlapec dlhodobo trpí pre rozvod rodičov a tajne sa
uchyľuje k alkoholu spolu so spolužiakom Mathisom. Mathisovej matke Cécile sa jej pred-
stava usporiadanej rodiny rozpadá, keď odhalí manželovu temnú stránku. Všetci potrebujú
pochopenie a pomoc, kým nie je neskoro… Román Spojenia je zdanlivo jednoduchý, no má
mnoho významov. Popri príbehu o alkoholizme adolescentov tu autorka suverénne rozohráva
vzťahy medzi manželmi nepostrehnuteľné voľným okom, skryté životy dospelých, traumy
z detstva, genetické prepojenia, väzby medzi rodičmi a deťmi najmä po rozpade manželstva,
dôsledky správania nefungujúcich rodičov na ich deti, slepotu a neochotu okolia, spoločenské
predsudky a zábrany, sociálne vylúčenie v dôsledku nezamestnanosti. Majstrovsky tak ob-
nažuje stav súčasnej spoločnosti, generujúci mnohé osobné nešťastia a tragédie.

prekročia tieň Svojej 
ľahoStajnoSti?

prekročia prah 
do odliŠného Sveta

Spojenia

autor: Delphine de Vigan
Žáner: Spoločenský román
kategória: aa

cena: 11,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6271-3
formát: 125 × 200 mm, 192 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: odeon
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

Objavte divoké srdce dažďového lesa.

Na póloch
iSBn: 978-80-551-6203-4

Prebádajte najodľahlejšie končiny Zeme.
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Najprv to vyzerá ako najhorší deň v jeho živote, no napokon sa zmení na to najblázni-
vejšie dobrodružstvo. Ján Mrkvička, chlapec s obyčajným menom, vo chvíli, keď stratí aj
poslednú nádej v šťastnú budúcnosť, objaví čosi neuveriteľné – jeho osudom je zmeniť
svet! Otázne však ostáva ako...
Spolu s ukradnutým slonom, presnejšie slonicou, a poriadne drzou mincou navštívi pod-
zemnú ríšu, kde sa to hemží osobnosťami svetovej vedy, umenia aj politiky. Kto iný ako
Napoleon, Vincent van Gogh či Albert Einstein by mu mohol v jeho poslaní pomôcť viac?
Na neobyčajnej ceste do minulosti, vo veľmi nevšednej vesmírnej lodi, ho čaká niekoľko
lekcií o tom, čo je v živote naozaj dôležité a možno sa dozvie aj to, že byť hladný je nie-
kedy ťažšie ako kvantová mechanika.

ceSta do hlBín ôSmakovej duŠe

Deň, keď som zmenil svet

autor: Iveta Kesnerová
Žáner: young adult
kategória: aa

cena: 9,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6081-8
formát: 125 × 200 mm, 168 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: yoli
vydanie: prvé

Olívia a Oliver túžobne čakajú na prvé snehové vločky a Petronela sa snaží jablkový do-
mec vyzdobiť tak, aby bol čo najútulnejší. Na návštevu sa totiž ohlásili jej sestry – čaro-
dejnice zodpovedné za počasie. Vo všetkom tom ruchu a zmätku si nikto nevšimne via-
nočného škriatka, ktorý sa uhniezdil v dome pri mlyne. Svojimi žartíkmi sa postará
o poriadny rozruch – a aj o poriadnu hádku medzi dvojčatami. Petronela však zistí, kto
v mlyne vyčíňa, a dostane nápad, ako na škriatka vyzrieť...

teŠte Sa na 
poriadny rozruch!

Petronela Jabĺčková 3: 
Guľovačka a nezbedný 
škriatok

autor: Sabine Städingová
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: aa

cena: 8,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6304-8
formát: 145 × 215 mm, 184 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Jeden veľký rozprávkový príbeh. Má všetko, čo patrí k rozprávke: dobrodružný dej, boj
dobra a zla, kamarátske vzťahy aj veľkú lásku. A vyniká ešte niečím! Okrem napínavých
zvratov a tajomstva ponúka dieťaťu hru, v ktorej sa rozhoduje, ako bude pokračovať
v čítaní. Samo si vyberie, čo sa prihodí synovi strateného kráľa, ako sa odohrá súboj
medzi zelenými a stromovými škriatkami a čo urobia kráľovná Marlena i princezná Sne-
žienka. Hoci rozprávka povodí dieťa tromi rozličnými cestami, pričom každá z nich bude
iná, určite ho na svojom konci nesklame. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

kniha podporuje
čítanie S porozumením

Stratený kráľ

autor: Roman Brat
ilustrácie: Filip Horník
Žáner: pre deti od 8 rokov
kategória: aa

cena: 10,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6305-5
formát: 195 × 265 mm, 
160 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Maddin život je samá rutina. Ak má byť jej mladšia sestra autistka šťastná a zdravá,
inak to ani nejde. Bee vyžaduje nepretržitú starostlivosť a okrem Maddy a mamy nikoho
na svete nemá. Maddy si pri nej rozhodne nemôže dovoliť spoločenský život, o priateľovi
ani nehovoriac – na to, skrátka, nemá čas. A potom stretne Alberta...

Volám sa Adam, som siedmak, mám dvanásť rokov. Mám aj dvoch súrodencov, s ktorými
sa musím deliť o peniaze svojich rodičov. Našťastie, som najstaršie z detí, a preto mám
vlastnú izbu. Mám aj oboch rodičov, a to je v našej triede exotika. Ale naši sú naozaj
exoti. Zobrali sa po dvadsiatich rokoch chodenia.

Inak normálni

autor: Tammy Robinsonová
Žáner: young adult
kategória: aa

cena: 10,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6269-0
formát: 125 × 200 mm, 312 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: yoli
vydanie: prvé

Život Adama 3 – Dvanásť rokov rebelom

autor: Peter „Petko“ Opet
Žáner: young adult
kategória: aa

cena: 6,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6303-1
formát: 125 × 200 mm, 176 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: yoli
vydanie: prvé

Vyšlo

e-kniha
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Žil raz vo veľkom meste chlapec, ktorý sa volal Jakub. On, ocko a mamička bývali v krás-
nom parku. Vždy po obede Jakub chodieval cez park do pekárne po čerstvé rožky. Jed-
ného dňa sa v jeho živote objavila líška. A keď vám do života vstúpi líška – môže sa stať
čokoľvek. Tento príbeh rozpráva o priateľstve a snoch. A tiež o tom, čo je veľmi dôležité
pre každého z nás. Je to príbeh o šťastí.

Šťastie je líška

autor: Evelina Daciutė
ilustrácie: Aušra Kiudulaitė
Žáner: pre deti od 5 rokov
kategória: aa

cena: 9,90 €

vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6266-9
formát: 260 × 250 mm, 48 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Podeľte sa so svojím dieťaťom o čarovný príbeh Malého princa. Pôvodné autorove kresby
a upravený text odhalia nežný a poetický svet Malého princa, ktorý k nám priletel z ďa-
lekej planétky, kde zanechal svoju ružu. Toto neopakovateľné dielo dosiahlo svetový
úspech a stalo sa základným kameňom každej knižnice. Z knihy sa stal najslávnejší roz-
právkový príbeh modernej literatúry a nezmazateľne sa zapísal do sŕdc mnohých det-
ských aj dospelých čitateľov svojimi myšlienkami a krásnymi metaforami. Pilot, ktorý je
zároveň aj rozprávačom príbehu, stroskotá na Sahare, kde sa stretáva s Malým princom.

„doBre vidíme iBa Srdcom. 
to hlavné je očiam 
neviditeľné.“

literárno-umelecké vydanie

Malý princ pre deti

autor: 
Antoine de 
Saint-Exupéry
Žáner: pre deti od 4 rokov
kategória: aa

cena: 5,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6306-2
formát: 185 × 210 mm, 
32 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Tajný vianočný hosť

autor: Anette Amrheinová
ilustrácie: 
Sabine Straubová
Žáner: pre deti od 3 rokov
kategória: aa

cena: 5,90 €
vychádza: 23. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6309-3
formát: 215 × 280 mm, 
32 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Medveď bol v lese nový, nuž si hľadal miesto, kde by sa uložil na zimný spánok. Netrvalo
dlho a svoje obydlie našiel: bola to prekrásna jaskyňa! Jej zariaďovanie mu zabralo toľko
času, že zrazu prišla zima. Medveď ešte nikdy nemal Vianoce. Ako dobre, že tohto roku
sa nestihol uložiť na zimný spánok! Rozhodol sa, že pre lesné zvieratká usporiada oslavu.
S nadšením sa pustil do príprav: poslal pozvánky, zohnal orechy aj med a doprostred
 jaskyne postavil peknú jedličku. Vyzdobil ju slamenými hviezdičkami a červenými jabĺč-
kami. Ako tak chystal všetko pre svojich hostí, ani si nevšimol, že ostatné zvieratká sa
ho boja. Už nadišiel Štedrý večer na stole horeli sviečky, rozvoniavalo jedlo, ale nik ne-
chodil. Medveď bol sám a smutný rozmýšľal prečo…

kráSna 
vianočná rozprávka

Veľká rodina tučniakov sa vyberie hľadať vhodné miesto pre svoje hniezdo. Jedno vajíčko
sa však po ceste odkotúľa preč. Pomôžeš mláďatku von zo škurpinky a nájdeš spolu s ním
jeho rodičov? Milý príbeh plný dobrodružstva pre našich najmenších. V interaktívnej kniž-
ke budú musieť vajíčku pomáhať, fúkať, klopkať, hladkať a napokon aj nakŕmiť a pritúliť
si malého tučniačika.

Pritúľ si ma

autor: Sophie Schoenwaldová
ilustrácie: Nadine Reitzová
Žáner: pre deti od 18 mesiacov
kategória: aa

cena: 5,90 €

vychádza: 29. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6352-9
formát: 180 × 180 mm, 12 str.
väzba: leporelo
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

pomôŽ vajíčku nájSť jeho rodičov
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Táto edícia vám ponúka veršíky s bohatými ilustrá-
ciami, ktoré zobrazujú charakteristické črty vzhľadu
zvieratiek z vidieka a opisujú ich typické správanie.
Knižky v deťoch prebúdzajú záujem o svet prírody,
podporujú predstavivosť, rozširujú vedomosti, trénu-
jú pamäť a obohacujú slovnú zásobu. Jednoducho,
s týmito knihami sa deti zabavia a naučia sa veľa
zaujímavostí o zvieratkách v lese či na vidieku.

autor: Katarzyna Morycová
ilustrácie: Anna Genslerová
Žáner: pre deti od 4 rokov
kategória: aa

cena: à 4,90 €
vychádza: 16. 10. 2018
formát: 200 × 200 mm, 40 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 4 rokov
kategória: aa

cena: à 2,50 €
vychádza: október 2018
formát: 216 × 279 mm, 32 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Cvičenia na každý deň: Angličtina
Cvičenia na každý deň: Matematika
Cvičenia na každý deň: Veda

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 6 rokov
kategória: aa

cena: à 4,90 €
vychádza: október 2018
formát: 216 × 279 mm, 
96 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

aj učenie môŽe Byť záBava

zoznám Sa 
So zvieratkami

vyfarBi
a Spoznaj
Vyfarbite a spoznajte svoje obľúbené
hračky a hry či zvieratká! S týmito kniž-
kami v rukách sa každý malý čitateľ nie-
len zabaví, ale možno objaví nejakú no-
vú zábavnú hru.

Tie najzábavnejšie úlohy pre malých
školákov prinášame hneď v troch ver-
ziách – Angličtina, Matematika a Ve-
da. Deti od 6 rokov v týchto zošitoch
nájdu cvičenia, krížovky, omaľovánky,
príklady, pokusy a mnoho ďalších zá-
bavných úloh. Deti si vďaka nim nená-
silne precvičia svoje vedomosti zo ško-
ly, získajú veľa zaujímavých informácií
a naučia sa nové zručnosti.

Veršované zvieratkovo
– na vidieku

iSBn: 978-80-551-6308-6

iSBn: 978-80-551-6386-4

Vyfarbi a spoznaj:
Zvieratká

iSBn: 978-80-551-6377-2

Vyfarbi a spoznaj:
Hračky a hry

iSBn: 978-80-551-6380-2

Veršované 
zvieratkovo – v lese

iSBn: 978-80-551-6307-9

Pozor, deti! Vytiahnite svoje farbičky, pastelky aj fixky a vymaľujte si obrázky v tejto super
knihe plnej vymaľovánok. Nájdete v nej zvieratká z džungle aj z farmy, krotké aj divoké,
s mláďatkami aj zvieracími kamarátmi. Pozrite sa, aké sú pestrofarebné a nádherné!
Vyfarbite ich podľa obrázkových vzorov a zoznámte sa s nimi.

Super vymaľovánky

autor: Kolektív
Žáner: pre deti od 3 rokov
kategória: aa

cena: 1,90 €
vychádza: október 2018
ean: 0204053
formát: 216 × 279 mm, 16 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

„Už sú s nami všetci, pozor, začíname, nastražíme uši, oči otvárame. Neposlušník je tu,
zostaň v kľude, zvedaví sú všetci, o čom to dnes bude.“ Miro Jaroš ťa naučí, ako vstávať
ráno s úsmevom, ako si poupratovať hračky a čo všetko robia poslušné deti. Zaspievajte
si pritom spolu pesničky na priloženom CD!

iSBn: 978-80-551-6387-1 iSBn: 978-80-551-6388-8

Pesničkový neposlušník 1
autor: Miro Jaroš
Žáner: pre deti od 3 rokov
kategória: aa

cena: 7,90 €
vychádza: 9. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-6503-5
formát: 160 × 160 mm, 68 str., cd
väzba: viazaná
vyd. značka: 
Stonožka
vydanie: druhé
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Princezné

autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 4 rokov
kategória: aa

cena: 7,90 €
vychádza: október 2018
iSBn: 978-80-551-6370-3
formát: kufrík so zošitmi
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Dinosaury

autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 4 rokov
kategória: aa

cena: 7,90 €
vychádza: október 2018
iSBn: 978-80-551-6369-7
formát: kufrík so zošitmi
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

Moje zvieratká

autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 4 rokov
kategória: aa

cena: 7,90 €
vychádza: október 2018

cena: à 1,90 €
vychádzajú:
október 2018

autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 5 rokov
kategória: aa

iSBn: 978-80-551-6368-0
formát: kufrík so zošitmi
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

formát: 216 × 279 mm, 18 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

cena: à 1,90 €
vychádzajú:
október 2018

autor: Kolektív
Žáner: pre deti 
od 5 rokov
kategória: aa

formát: 216 × 279 mm, 18 str.
väzba: Brožovaná
vyd. značka: Stonožka
vydanie: prvé

tri kufríky plné záBavy
V týchto kufríkoch nájdeš pekné obrázky na vymaľovanie, farebné hlavo-
lamy, skvelé nápady na vystrihovanie, veľa nálepiek a extra veľký plagát.

Farby a tvary

iSBn: 978-80-551-6384-0

Ovocie

iSBn: 978-80-551-6383-3

Slová

iSBn: 978-80-551-6385-7

Vozidlá

iSBn: 978-80-551-6381-9

Zvieratá

iSBn: 978-80-551-6382-6

Dievčatá

iSBn: 978-80-551-6376-5

Dinosaury

iSBn: 978-80-551-6373-4

Chlapci

iSBn: 978-80-551-6375-8

Pod hladinou mora

iSBn: 978-80-551-6374-1

Zvieratá

iSBn: 978-80-551-6372-7

nalepuj a Spoznávaj

aktivity S nálepkami



Edičný program vydavateľstva Ikar október 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.

vychádza: 16. 10. 2018
iSBn: 978-80-551-5900-3
formát: 125 × 200 mm, 
352 str.
väzba: viazaná
vyd. značka: ikar
vydanie: prvé

Ničnever – Pozoruhodné
skúšky Morrigan Crowovej

autor: Jessica Townsendová
Žáner: fantasy od 10 rokov
kategória: aaa

cena: 12,90 €

Nad Morrigan Crowovou visí kliatba. Narodila sa v deň Zvečerenia, a preto ju obviňujú zo
všetkého zlého, čo sa stalo, od krupobitia po infarkty. Čo je však najhoršie, podľa kliatby
je odsúdená na záhubu a zomrie o polnoci po dovŕšení jedenásteho roku života. Kým Mor-
rigan odovzdane čaká na svoj osud, objaví sa pozoruhodný neznámy muž Jupiter North.
Unesie ju do tajného magického mesta zvaného Ničnever, čím ju zachráni
pred prenasledovateľmi – tieňovými jazdcami a poľovníckymi psami

z čierneho dymu. Morrigan sa ešte dozvie, že Jupiter si ju vybral ako
uchádzačku o miesto v najprestížnejšej organizácii v meste – v Spolku

výnimočných. Aby doň vstúpila, musí podstúpiť štyri ťažké a nebezpeč-
né skúšky. Súperiť pritom bude so stovkami iných detí, pričom každé

sa pýši extrémnym nadaním. Morrigan však žiaden talent ne-
má. Ak chce zostať v bezpečí Ničneveru, musí nájsť spô-

sob, ako uspieť. A to rýchlo. Inak jej nezostane nič
iné, len opustiť mesto a čeliť neblahé-

mu osudu.

Svetový bestselleruž aj na Slovensku!

e-kniha

|  tlačová konferencia  |  rádio  |
|  katalóg vkládky do printov  |
|  print  |  online  |  citylight  |


