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KNIhA, AKá tu ešte NeBolA
KYsuce • ŽILInsKá obLasŤ • PovaŽIe •
LIPtov • sPIŠ • ŠarIŠ • PoDJavorInsKá
obLasŤ • PonItrIe • PoHronIe •
HoreHronIe • ZáHorIe • trnavsKá
obLasŤ • MaLoKarPatsKá obLasŤ •
teKov • PoDPoľanIe • Hont •
novoHraD • GeMer – MaLoHont
Obdivujte spolu s nami bohatstvo slovenských ľudových krojov zo zbierky
Jany Kucbeľovej, ako ich nosili naši predkovia od Záhoria až po Spiš. Ich
nevídanú a neopakovateľnú krásu a rozmanitosť vám predstaví táto jedinečná kniha, ktorá si zaslúži čestné miesto v každej rodinnej knižnici,
aby nám i našim deťom pripomínala dedičstvo našich predkov, najmä
ich tvorivosť, zmysel pre krásu a estetiku v odievaní.
Odetí do krásy
Autor: Jana Kucbeľová, Peter Brenkus
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AAA

| KrSt | tV | PrINt | rádIo | oNlINe |

2

Cena: 39,90 €
Vychádza: 15. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-5985-0
Formát: 252 × 301 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé
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Šálka v prachu

Eslovenčina je ťažká

Cukor a soľ

Milujem tvoje lži

Autor: Matej Adámy
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Carlos Arturo Sotelo Zumarán
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

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

Autor: Adriana Macháčová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6115-0
Formát: 115 × 180 mm, 216 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6080-1
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-4564-8
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: druhé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5971-3
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

V roku 1984 získal Peruánec Carlos štipendium, aby šiel študovať do ČSSR. Jeho mama
s tým nesúhlasila, bála sa, čo sa mu v takej exotickej krajine môže stať, ale pustila ho. Carlos
v tejto knihe rozpráva, čo videl, ako žil, najprv v spoločnosti zahraničných študentov a neskôr
na univerzite. Je to história Carlosovho dospievania, ale aj história premeny Slovenska.

Rozvod nie je vždy riešením. Platí to aj v prípade hlavnej hrdinky Nory. Dcéry vyrástli a starostlivosť o ne a domácnosť ju po rokoch už nenapĺňa. Napriek nesúhlasu manžela Ľuboša
si doplní vzdelanie a zamestná sa v reklamnej agentúre. Netuší však, že to je začiatok konca ich rodiny, na ktorej jej tak záležalo. Až po rozvode pochopí, čo všetko stratila.

Chytil zlatú rybku

Nikdy

Autor: Emil Babin
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

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

Cena: 9,90 €
Vychádza: 12. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6107-5
Formát: 140 × 150 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6221-8
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: druhé

e-kniha

KNIhA PlNá humoru
Vitajte v osobitom, veselom, trpkom a všetkými spôsobmi zneuctenom svete Mateja
Adámyho. Knižná prvotina jedného zo spoluzakladateľov slovenskej stand up scény je
nefalšovanou sondou do duše komika, ktorý na otázky okolia často nemá odpoveď, ale
aspoň sa ju snaží hľadať. Šálka v prachu obsahuje mnoho zaschnutých stôp: po detstve
v Petržalke 90. rokov, platonickej láske k prvej slovenskej premiérke, nástupe a odchode
z nadnárodnej korporácie či po nešťastnom štamgastovi malej krčmy v Plaveckom Petrovi. Autorov jazyk v sebe kĺbi spomienkový impresionizmus, presnosť vtipov rokmi ladených na klubových pódiách a svojráznosť úvah, vďaka ktorej je ojedinelým zjavom na
domácom poli humoru.
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Po svojej prvej knižke aforizmov Pil na sekeru (IKAR 2016) pokračuje básnik a skvelý novinár Emil Babín v skratkovitom hodnotení našej prítomnosti. V tejto knihe svoje videnie
zaostruje na „veci a vecičky“, ktoré sa krivia a deformujú vplyvom našej ľudskej nedokonalosti. Prečítajte si trefné aforizmy plné pichľavej satiry aj dobrosrdečného humoru.

Po 20-tich rokoch spoločného života Peter jedného rána Katke oznámi, že miluje inú, zbalí
si veci a je preč. Ako to má Katka povedať Liv, sedemnásťročnej dcére, ktorá otca miluje?
Ako má žiť? Dokáže to? Prehltne bolesť a zradu? Zo začiatku sa to zdá nemožné, no ako plynie čas, Katka si rekapituluje svoj život, manželstvo a pochopí, že všetko bolo trocha inak.

e-kniha

Katarína nájde po smrti starej mamy v zaprášenom kufri list od otca, ktorého nikdy nepoznala. Verí, že toto stretnutie konečne zlomí jej neradostný osud. Boris Klen ju pozve
na večierok, kde chce dcéru predstaviť snobskej rodine. Všetko však dopadne inak. Kto
má záujem na tom, aby Katarína navždy zmizla zo života úspešného podnikateľa?

Klamstvá
Autor: Táňa Keleová-Vasilková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6222-5
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: druhé
Viola a Viktor majú na prvý pohľad takmer ideálne manželstvo. Viola je úspešná módna
návrhárka a Viktor novinár, momentálne na materskej dovolenke. Všetci ich obdivujú
a závidia im. No zdá sa, že ich vzťah má predsa len vážne trhliny: trhliny v podobe Viktorových lží a klamstiev, ktoré časom náhodou vyjdú na povrch.
5
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Deviaty hrob

Nevzdávaj sa

Druhý život Nicka Masona

Temná veža III: Pustatiny

Autor: Stefan Ahnhem
Žáner: detektívny triler
Kategória: AAA

Autor: Harlan Coben
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA

Autor: Steve Hamilton
Žáner: detektívny triler
Kategória: AA

Autor: Stephen King
Žáner: Fantasy
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5951-5
Formát: 145 × 227 mm, 480 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6024-5
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6002-3
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 7. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5688-0
Formát: 125 × 200 mm, 544 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

Život detektíva Napoleona Dumasa, zvaného Nap, sa navždy zmenil v poslednom ročníku
strednej školy. Jeho brata, dvojča Lea, a priateľku Dianu vtedy našli mŕtvych na železničnej
trati a Maura, ktorú pokladal za svoju životnú lásku, bez akéhokoľvek vysvetlenia zmizla.
Po pätnástich rokoch však v aute podozrivého z vraždy nájdu Maurine odtlačky...

e-kniha

e-kniha

| tV | outdoor | rádIo |
| PrINt | oNlINe |
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Outsider
e-kniha

VšetCI Budú PotreStANí
Je niekoľko týždňov pred Vianocami. Sneh a mráz držia Štokholm aj Kodaň v železnom
zovretí, keď Fabiana Riska povolajú, aby v tichosti vyšetril zmiznutie ministra spravodlivosti. Prípad oﬁciálne pridelia tajnej polícii, no tá, podobne ako Fabian a jeho tehotná
kolegyňa Malin Rehnbergová, len tápa. Čoskoro sa ukáže, že nič nie je také, ako si mysleli, a že mocní dávajú prednosť tomu, aby sa všetko ututlalo a pravda nikdy nevyšla
najavo. V tom čase v Kodani nájdu brutálne zavraždenú manželku dánskej televíznej celebrity v jej luxusnej vile. Vraždu vyšetruje Dunja Hougaardová a pátranie ju zavedie do
Švédska. Cesty Fabiana a Dunji sa v mrazivo chladnej Škandinávii skrížia a čoraz hlbšie
sú zatiahnutí do pavučiny konšpirácie. Ukáže sa, že skutočnosť predstihuje aj tie najhoršie predstavy.
6

Autor: Anthony Franze
Žáner: triler
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6093-1
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

VrAj SA treBA NAučIť VyuŽíVAť Aj to,
čo NAjVIAC NeNáVIdíme
e-kniha

Grayovi sa veľmi nedarí. Absolvoval štúdium práva, no stále pracuje len ako poslíček na
Najvyššom súde. Keď zasiahne pri prepade v garáži súdu, obeť – predseda Najvyššieho
súdu USA – sa mu odvďačí a Gray sa stane jeho asistentom. Len čo si začne zvykať na nový
život, obráti sa naňho FBI s prosbou o pomoc pri dolapení neznámeho sériového vraha.

Nick Mason vyrastal v uliciach chudobnej chicagskej štvrte, a hoci odmlada nemal ďaleko od konﬂiktov so zákonom, vždy sa mu akosi podarilo vyviaznuť. Až do chvíle, keď
ho zlákala vidina rýchleho nelegálneho zárobku a putoval do najprísnejšie stráženého
federálneho väzenia. Vonku zanechal ženu a malú dcérku, ktorá mu veľmi chýbala. V tom
dostal ponuku, aká sa neodmieta. Ak svoju dušu upíše diablovi menom Darius Cole, zrušia mu doživotný trest. Dostane sa na slobodu, no musí splniť každé prianie maﬁánskeho
bosa, ktorý riadi svoje impérium spoza väzenských múrov. Po krku mu idú poctiví chicagski policajti, ktorým sa vôbec nepáči, že je opäť na slobode, špinaví fízli, ktorým kazí
kšefty, aj bývalí kumpáni, o ktorých vie príliš veľa. Mason sa tešil na opätovné stretnutie
s rodinou, no zdá sa, že bude musieť obetovať viac ako len vlastnú slobodu, aby ochránil
dcéru a neprišiel o všetko.

Roland Deschain z Gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci po ceste
dobra a zla, stopuje tajuplného mága so schopnosťou oživovať mŕtvych, známeho iba
ako muž v čiernom. Kto je muž v čiernom a čo vie o Temnej veži? Kde je hranica medzi
dobrom a zlom?
V dnes už legendárnej sérii Temná veža Stephen King predstavuje výnimočný svet pustatiny plný vizuálne ohromujúcich scenérií a nezabudnuteľných postáv. V treťom pokračovaní sledujeme cestu pištoľníka Rolanda Deschaina a jeho spoločníkov, ktorí neúnavne kráčajú v ústrety záhadami opradenej Temnej veži.
V sérii
Stephena Kinga
temná veža
vyšlo:

temná veža I:
Pištoľník
11,90 €

temná veža II:
osudová
trojka
14,90 €
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Krvavé stopy

Hlboko v lese

Straka

Zlá dcéra

Autor: Angela Marsonsová
Žáner: detektínvy triler
Kategória: AA

Autor: Cass Greenová
Žáner: Psychologický triler
Kategória: AA

Autor: Natalie Danielsová
Žáner: Psychologický triler
Kategória: AA

Autor: Joy Fieldingová
Žáner: Psychologický triler
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6007-8
ormát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 26. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6071-9
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6070-2
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 12. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6069-6
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

Mladá žena Neve neprežíva najlepšie obdobie. Rozišla sa s priateľom, trochu vystrája,
práca ju ubíja a nemá vlastné bývanie. Keď za záhadných okolností zdedí zanedbanú malú
chatu v lese v malebnom Cornwalle, neváha a rozhodne sa, že hektický Londýn dočasne
vymení za vidiek. Chata však ukrýva tajomstvá, ktoré môžu prevrátiť jej život naruby.

e-kniha

e-kniha

Biele telá
e-kniha

AKo NájSť VrAhA, AK oBete NemAjú
NIč SPoločNé?
Mŕtva žena s jedinou čistou bodnou ranou do srdca pôsobí na prvý pohľad ako obeť
nevydarenej lúpeže a zdá sa, že život starostlivej a bezúhonnej sociálnej pracovníčky
tak vyhasol omylom. Detektívke Kim Stonovej však na prípade čosi nesedí.
Keď polícia nájde telo drogovo závislého dievčaťa s rovnakou bodnou ranou, Kim vytuší, že ide o prácu toho istého vraha. Okrem chladného a premysleného usmrtenia
však medzi obeťami nenachádza nijakú súvislosť. Taký komplikovaný prípad ešte nemala. Počet obetí narastá a Kim so svojím tímom postupne rozmotáva spleť záhad
a krôčik po krôčiku sa dostáva k vrahovi. V smrteľnom nebezpečenstve sa nakoniec
ocitá aj jedna osoba z jej radov, lenže tentoraz možno Kim nebude mať toľko sily, aby
všetkých zachránila.
8

Autor: Jane Robinsová
Žáner: Psychologický triler
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 25. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5967-6
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

Felix a Tilda pôsobia ako dokonalý pár. Lenže Callie s hrôzou pozoruje, ako jej sestra Tilda
pod vplyvom dominantného Felixa chradne. Rozhodne sa to zmeniť a pridá sa do internetovej skupiny pre obete domáceho násilia. Keď však jeden z násilníkov zabije jej kamarátku, situácia sa jej vymkne spod kontroly. Vtom záhadným spôsobom zomiera aj Felix...

odPuStIť druhému je ťAŽKé.
Ale čo SeBe?

rodINu
SI čloVeK NeVyBerá...

Novinárka Constance Mortensonová stratila ostražitosť, keď sa pred rokmi v parku na
ihrisku zoznamovala s mamičkou malého dievčatka. Možno i preto, lebo Ness bola lesbička a šťastne zadaná. Hoci s výhradami, Constance si ju postupne obľúbila a vpustila
Ness nielen do srdca, ale i do rodiny.
Teraz sa Constance ocitá na psychiatrii. Netuší prečo a nevie ani, čo také strašné vykonala, že sa o ňu zaujíma polícia. Mladá doktorka Emma Robinsonová trpezlivo oživuje
v pacientke pamäť, hoci vie, že spomienky môžu Constance napokon zabiť. Je však presvedčená, že každý človek sa musí naučiť odpúšťať, a to predovšetkým sebe.

Jedného dňa si Robin vypočula telefonický odkaz od svojej staršej sestry Melanie, s ktorou
prerušila kontakt. Rozbúšilo sa jej srdce a zmocnil sa jej záchvat paniky. Melanin odkaz
bol hrozný – ich otca, druhú manželku a jej dvanásťročnú dcéru z predchádzajúceho
manželstva postrelili pri násilnom vniknutí do domu a ležia v nemocnici v kritickom stave.
Uplynulo už vyše päť rokov, odkedy sa Robin dištancovala od svojho otca, keď sa oženil
s jej najlepšou priateľkou. S Melanie sa nerozprávala viac než dva roky. Teraz sa musí
vrátiť k rodine, ktorú opustila. A keď sa Robin usiluje urovnať vzťahy so sestrou, zatiaľ
čo otec je na pokraji smrti, rozmýšľa, či za tou tragédiou nie je čosi viac ako lúpežný
prepad. Zdá sa, že všetci – jej nepredvídateľná sestra, neveľmi komunikatívny synovec,
neprítomný brat – majú čo skrývať. A všetci sú v ohrození.
9
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Tetovač z Auschwitzu

Oheň a síra

Červený zápisník

Psia cesta

Autor: Heather Morrisová
Žáner: Skutočný príbeh
Kategória: AA

Autor: Michael Wolff
Žáner: reportážna literatúra
Kategória: AAA

Autor: Soﬁa Lundbergová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Autor: W. Bruce Cameron
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 26. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6073-3
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vyšlo: 26. 4. 2018
ISBN: 978-80-551-6094-8
Formát: 145 × 227 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6004-7
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6026-9
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

Doris si od roku 1928 zapisuje mená ľudí, ktorých počas života stretla. Väčšina je však
už preškrtnutá, pretože ich nositelia dávno nežijú. Jedinou Dorisinou príbuznou je praneter Jenny žijúca na opačnom brehu Atlantiku. Jedného dňa sa Doris rozhodne o všetkých napísať, aby Jenny, posledná pamätníčka jej existencie, zdedila aspoň spomienky.

e-kniha

| PrINt | oNlINe |

Mária Terézia – Medzi trónom a láskou
e-kniha

SKutočNý PríBeh o NádejI, odVAhe
A VeľKej láSKe

NAjKoNtroVerzNejšIA KNIhA
21. StoročIA

Román vychádzajúci zo skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si našli nový
domov v Austrálii. Lale v tábore dostal prácu tetovača. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú
mu umožňovala táto funkcia, využíval na získavanie potravín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch, čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním.
Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystrašené a roztrasené mladé dievča...
Pre Laleho – ﬁčúra, frajera a trochu aj dobrodruha – to bola láska na prvý pohľad. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita. To, čo robí
túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú
jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať.

Novinár a spisovateľ Michael Wolff vďaka dobrým vzťahom s Trumpovým kabinetom
prináša kuloárne informácie z pracovne najkontroverznejšieho prezidenta všetkých
čias. Opisuje dramatické a živelné úradovanie, odrážajúce prezidentovu osobnosť,
čím odkrýva pravdu o chaose v Oválnej pracovni. Dozviete sa napríklad, čo si o prezidentovi Trumpovi myslí jeho štáb, čo priviedlo Trumpa k tvrdeniu, že ho bývalý prezident Obama odpočúva, alebo prečo vyhodili šéfa FBI Jamesa Comeyho. Americká
spoločnosť je dnes mimoriadne polarizovaná a na svedomí to má prezident Trump.
Kniha Oheň a síra od Michaela Wolffa je brilantne napísaná a mimoriadne aktuálna
správa o situácii v Bielom dome. Vysvetľuje, ako a prečo sa Donald Trump stal kráľom
sporov a rozkolov.
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Autor: Gabriele Marie Cristenová
Žáner: historický román
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vyšlo: 10. 4. 2018
ISBN: 978-80-551-6126-6
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: druhé
Keď Mária Terézia v novembri 1780 zomrela, v jej pozostalosti sa našiel udivujúci zoznam. Niekoľko dní pred smrťou sa panovníčka obzerá späť – a rozpráva, ako sa všetko
začalo: Malá Rezi má šesť rokov a je veľmi vzdialená od toho, aby bola žiadanou dedičkou, keď do jej života po prvý raz vstúpil roku 1723 pätnásťročný dedičný princ Lotrinský.

PríBeh o láSKe,
Ktorá zdolá VšetKy PreKáŽKy
Psia cesta je voľné pokračovanie príbehu verného psieho kamaráta z Cameronovho bestsellera Psia duša/Psie poslanie, ktorý sa v roku 2017 dočkal aj ﬁlmového stvárnenia
v réžii Lasseho Hallströma. Kamoš, teraz už starý pes dožívajúci na Farme, nachádza
po smrti svojho „chlapca“ Ethana nový zmysel života, keď zachraňuje život jeho malej
vnučke Clarity. Po svojom skone a prevtelení do kríženky Molly oddane bdie nad dospievajúcou Clarity, ktorá čelí psychickému týraniu matky a bývalého priateľa s násilnými
sklonmi. Po Mollinej tragickej smrti Kamoš, tentoraz v tele temperamentného a nebojácneho kríženca yorkshira a čivavy Maxa, verne sprevádza mladú Clarity v najproblémovejšom období jej života. Kamošova reinkarnačná púť vrcholí v tele bígla Tobyho,
ktorý v kláštornom hospici v role terapeutického psa poskytuje útechu umierajúcim.
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Zakázané ovocie

Všetko, čo nám zostalo

Autor: Jojo Moyesová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Kerry Lonsdalová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5964-5
Formát: 145 × 227 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5949-2
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé
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e-kniha

Aimee a James si naplánovali spoločný život, lenže v ich svadobný deň sa v slávnostne
vyzdobenom kostole koná Jamesov pohreb. Ten náhodou spadol z plachetnice počas rybačky s obchodným partnerom v Mexiku a utopil sa. Aimee sa musí vzchopiť a vybudovať
si nový život, lenže vtom sa dopočuje, že so smrťou snúbenca to bolo inak...

Kým prišla búrka

Bazén

Autor: Tami Oldhamová Ashcraftová
a Susea McGearhartová
Žáner: memoáre
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: máj 2018
ISBN: 978-80-551-6152-5
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Autor: Libby Pageová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

e-kniha

Tami Oldhamová a jej snúbenec Richard Sharp boli mladí a zaľúbení, život mali pred
sebou. Keď vyrazili na jachte Hazana z Tahiti, obloha bola belasá, slnko žiarivé. Ich cieľom bolo San Diego. Po dvoch týždňoch plavby ich však postretla pohroma... Podarilo
sa im prežiť? Rovnomenný ﬁlm prichádza do slovenských kín 31. mája.

Život a iné predsmrtné zážitky

Svet plný farieb

Autor: Camille Pagánová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Eva Woodsová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6027-6
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5948-5
Formát: 125 × 200 mm, 454 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

môŽe čloVeK uNIKNúť
Pred mINuloSťou?
Ospalé prímorské mestečko Merham neponúka v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia veľa vzrušenia. Aspoň v očiach mladej Lottie a Celie, ktoré vyrastajú v jednom dome takmer ako sestry.
Keď sa do Arcadie, veľkolepého sídla v štýle art deco, nasťahuje skupina bohémov, Lottie
a Celiu priláka ich alternatívny spôsob života, taký poburujúci pre miestnych obyvateľov.
Lenže to, čo sa v dome stane, má napokon tragické a trvalé následky pre všetkých.
Teraz, takmer po päťdesiatich rokoch, Arcadiu renovujú a znova vyvoláva u Merhamčanov silné emócie. Ako sa dom prebúdza k životu, prebúdzajú sa aj tajomstvá pochované pred mnohými rokmi. A vynára sa otázka – môže človek uniknúť pred svojou minulosťou?
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Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5961-4
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

Libby sa práve dozvedela, že jej ostáva iba pár mesiacov života. Skôr, než to stihne oznámiť manželovi, ten ju predbehne so svojou vlastnou novinou – chce sa rozviesť. Libby sa
zosype celý svet a impulzívne odchádza užívať si posledné chvíle do Portorika. Ale vydrží
jej odhodlanie tlak v podobe novej rastúcej lásky príťažlivého portorického pilota?

PríBeh o hodNotáCh,
NA Ktoré Sme uŽ zABudlI
e-kniha

Annie žije so svojím smútkom tak dlho, že celkom zabudla na radosť. Keď jedného dňa náhodou stretne Polly, vôbec neprekypuje nadšením. Polly je Annin presný opak. Hýri radosťou, lebo pochopila, že život je príliš krátky na to, aby sme si mohli dovoliť premrhať čo len
jediný deň. Chorej Polly ich zostáva necelých sto a napriek tomu sa snaží Annie pomôcť...

Rosemary, dnes vyše osemdesiatročná pani, prežila v Brixtone celý život. Všetko sa však
neúprosne mení a po smrti svojho manžela ostáva sama. Kate sa práve prisťahovala
a v rušnom veľkomeste sa cíti osamelá. Spočiatku mala veľké očakávania, no časom
stratila záujem o okolitý svet. Jej kariéra novinárky sa iba rozbieha – píše bezvýznamné
články do miestnych novín, no rada by sa pustila do skutočných reportáží. Svoju šancu
vycíti v okamihu, keď sa dozvie o ohrození existencie miestneho kúpaliska. Táto správa
znepokojí aj Rosemary. Ak by bazén zatvorili, stratila by dôvod žiť. Boj o záchranu kúpaliska, srdce miestnej komunity, obe ženy spojí a postupne ich vzťah prerastie do hlbokého
priateľstva, jednej z mála hodnôt, na ktorých v živote záleží.
13
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Večná vášeň

Madam X – Vyhostenie

Pekný zadok za 30 dní

Už navždy ﬁt

Autor: Audrey Carlanová
Žáner: erotická romanca
Kategória: AA

Autor: Jasinda Wilderová
Žáner: erotická romanca
Kategória: AA

Autor: Brigitte Engammarová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6068-9
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5962-1
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6089-4
Formát: 165 × 225 mm, 104 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Autor: Kolektív
Žáner: Populárno-náučná
literatúra
Kategória: A

e-kniha

Caleb bol pre ňu všetko: milenec, opatrovník, muž, ktorý jej životu dal zmysel. No postupne zisťuje, že jej v mnohom klamal. Logan zasa predstavuje všetko, čo jej chýbalo:
slobodu, radosť a vášeň, akú dovtedy neokúsila. Ocitá sa uväznená medzi dvoma mužmi,
pre koho sa rozhodne? Tretie pokračovanie šteklivej série Madam X.

Progresívne tréningy vhodné pre všetky ženy. Začínajú sa dôkladným rozcvičením a končia
sa naťahovaním na zlepšenie pružnosti, čím šetria svaly a kĺby. Táto kniha vás bude sprevádzať počas celého tréningu a prinesie vám cviky osobitne navrhnuté na vyformovanie zadku za rekordne krátky čas. Zmiernite svoju celulitídu a zbavte sa každodenného napätia.

Vyznamenanie

Pevné brucho za 30 dní

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

Autor: Brigitte Engammarová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 12. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6001-6
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6090-0
Formát: 165 × 225 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6114-3
Formát: 195 × 233 mm,
192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

zmySelNá SérIA PlNá láSKy
Učiteľka jogy Genevieve Harperová nesie na pleciach obrovské bremeno. Po tragickej
nehode rodičov sa stará o svojich dvoch súrodencov a robí, čo môže, aby vyžila. Hoci
má len dvadsaťštyri rokov, vôbec nemá čas na mužov... hlavne na krásavcov, ktorí by jej
mohli zlomiť srdce. Bejzbalista Trent Fox je fakt trieda, či už na ihrisku, alebo v posteli.
Je jedným z najlepších pálkarov na svete. Nedávne zranenie ho privádza do Lotosu, centra jogy, kde spoznáva Genevieve, tmavookú útlu blondínku so šťavnatými perami, ktoré
okamžite zatúži pobozkať, a nie len to. Pravidelné schôdzky s ohybnou sexi blondínou si
poistí súkromnými hodinami, vďaka ktorým sa presvedčí, aká dokáže byť joga zmyselná.
A neostane to bez následkov.
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e-kniha

V roku 1940 obsadí nemecká armáda Francúzsko a šestnásťročná Gaëlle sa stáva svedkom vojnových hrôz. Karty zamieša aj nemecký veliteľ okupujúci ich dom, ktorý ju zatiahne do svojich tajných plánov. Spolupráca s Nemcom však Gaëlle na dlhé roky poznačí
a ona je nútená odísť po vojne do Paríža, kde sa stáva Diorovou modelkou.

Pevné brucho za mesiac? Je to možné! Ideálny program pre všetky ženy, čo nemajú čas
zájsť do ﬁtnescentra a hľadajú vhodné cvičenie. Každý týždeň objavíte nové cvičenia,
osobitne navrhnuté na vyformovanie brušného svalstva za rekordne krátky čas. Jednoduché cviky a návody na masáže vám pomôžu predísť aj nepríjemnému nadúvaniu.

oBNoVte SIlu A roVNoVáhu
SVojho telA
Všetci starneme, no nie všetci rovnako rýchlo. Čudovali ste sa niekedy, prečo niektorý 70-ročný človek ráno tak ťažko vstáva z postele, kým iný behá polmaratóny?
Zväčša je to preto, lebo maratónsky bežec si udržiava pohyblivosť všetkých častí tela
každodenným tréningom. Práve o tom je funkčný tréning – ide o zapojenie všetkých
častí tela.
Táto kniha vám pomôže udržať telesnú kondíciu aj v budúcnosti. Poslúži na to 62 nadväzujúcich cvikov (každý má aj modiﬁkácie vyhovujúce vašim schopnostiam), 20 unikátnych tréningových programov a tri jednomesačné ﬁtnesové programy, ktoré sa dajú
jednoducho zvládnuť. Kniha Už navždy ﬁt vám dodá silu na vykonávanie ešte väčšieho
množstva obľúbených činností, ktorým sa budete môcť venovať s istotou a ľahkosťou
po ďalšie roky.
15
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Jednoducho Hawking!

Precvič si mozog

Šinrin’joku: Umenie a veda lesného kúpeľa

Malá kniha o Ikigai

Autor: Rüdiger Vaas
Žáner: Populárno-náučná
literatúra
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Autor: Dr. Quing Li
Žáner: Životný štýl
Kategória: AA

Autor: Ken Mogi
Žáner: Životný štýl
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: máj 2018
ISBN: 978-80-551-5963-8
Formát: 223 × 269 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6025-2
Formát: 149 × 210 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6091-7
Formát: 125 × 205 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vyšlo: 26. 4. 2018
ISBN: 978-80-551-6008-5
Formát: 118 × 210 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Množstvo úloh na precvičenie myslenia v jednej knihe! Viac ako 1 000-krát si potrénujete
pamäť, vyriešite viac než 1 000 skvelých rébusov, získate vyše 1 000 príležitostí zabaviť
sa. Dôkladný ﬁtnes program pre sivé mozgové bunky vzpruží myseľ a súčasne je zárukou
dobrej nálady. V závere knihy nájdete aj všetky správne riešenia.

Šinrin’joku alebo lesný kúpeľ znamená čas strávený v lese pre lepšie zdravie, šťastie
a pocit pokoja. Predstavuje spôsob opätovného spojenia s prírodou. Na stránkach tejto
knihy Dr. Li ponúka spolu s výsledkami dlhoročného prevratného výskumu a príkladmi
liečivej moci stromov aj praktický návod, ako môžete šinrin’joku vyskúšať aj vy.

Album nášho dieťatka

Diár 2019 – Cesty

Autor: Kolektív
Žáner: rodina
Kategória: AA

Autor: Paulo Coelho
Ilustrovala: Catalina Estrada
Žáner: diár
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6072-6
Formát: 130 × 205 mm, 264 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

e-kniha

„Prečo sa vesmír
vlastne unúva existovať?“
Stephen Hawking
Vydajte sa so Stephenom Hawkingom na cestu naprieč priestorom a časom! Čo bolo
pred veľkým treskom? Prečo sú čierne diery čierne? Môžeme si zacestovať do minulosti?
Táto kniha sa snaží vniesť trochu svetla do tmy, v ktorej sú ešte stále ponorené naše poznatky o najhlbších tajomstvách vesmíru. Fascinujúce myšlienky úžasného vedca Stephena Hawkinga vysvetľuje stručne a jednoducho – tak, aby im porozumel každý. Vďaka
zaujímavým textom a vtipným obrázkom je cesta do Hawkingovho vesmíru nielen poučná a zábavná, ale doslova vzrušujúca. V knihe nájdete aj zábavné kvízy.
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Cena: 10,90 €
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6060-3
Formát: 285 × 230 mm, 40 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé
Prvý rok života dieťatka je naozaj vzácny. Zachyťte udalosti týchto dní v netradičnom albume. Krásne ilustrácie, trhacie kartičky pripomínajúce dôležité udalosti aj chytľavé detské
veršíky robia z Albumu nášho dieťatka atrakrívny spôsob, ako zaznamenť zázrak prvého
roka, vďaka čomu si dokážete tieto dni pripomínať vy aj vaše dieťa po zvyšok života.

Diár na rok 2019 s výberom najkrajších citátov z diel najobľúbenejšieho autora našich
čias Paula Coelha. V roku 2019 sa diár zameriava na tému „cesty“ a obsahuje originálne
a hlboké myšlienky, ktoré vyslovili postavy jeho početných románov. Dopĺňajú ho pôvabné ilustrácie, plné farieb a elegancie.

jAPoNSKá CeStA,
AKo NájSť Vo SVojom ŽIVote CIeľ
Ikigai je spôsob myslenia, ktorý môže meniť život. Je to zázrak, ktorý sa dá nájsť v srdci
rekordnej japonskej dlhovekosti, senzorickej krásy a všímavosti. Táto fascinujúca kniha
plná postrehov, rád a múdrosti vás povedie po ceste k naplnenej a zdravej existencii.
Poskytne vám nástroje, aby ste každý deň robili zo svojho života to najlepšie – či už z hľadiska kariéry, alebo zmysluplného trávenia voľného času. Kniha, ktorú napísal japonský
neurovedec, autor bestsellerov a rozhlasový redaktor žijúci v Tokiu, vám pomôže spoznať
a objaviť svoje najvlastnejšie ikigai.
17
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ISBN: 978-80-551-6123-5

ISBN: 978-80-551-6124-2
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55 najkrajších miest
a mestečiek Slovenska
55 Loveliest Places
in Slovakia

Slovensko, Slovakia, Slowakei, La Slovaquie

Tajný život húb

TAO – cesta ku zdraviu

Autor: A. Vojček, J. Lacika
Žáner: obrazová publikácia
Kategória: AA

Autor: Zuna Vesan Kozánková
Žáner: ezoterika
| KrSt |
Kategória: AA

Autor: J. Leikert, A. Vojček
Žáner: obrazová publikácia
Kategória: AA
Cena: à 15,90 €
Vyšlo: 11. 4. 2018
Formát: 215 × 295 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: druhé

Cena: 14,95 €
Vyšlo: 11. 4. 2018
ISBN: 978-80-551-6125-9
Formát: 215 × 297 mm, 112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: druhé

Autor: Robert Hofrichter
Žáner: Populárno-náučná
literatúra
Kategória: AA

Tieto nádherné knihy podávajú svedectvo o veľkoleposti a bohatosti slovenskej histórie.
Zachytávajú nielen slovom, ale aj obrazom kultúru slovenského národa v dejinných súvislostiach, opisujú výnimočné lokality a vzácne kultúrne pamätihodnosti Slovenska.

Cena: 11,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5965-2
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Rozhovory s Bohom

Diktáty a pravopisné cvičenia
pre 3., 4., 5. ročník základných škôl

e-kniha

Autor: Anna Holováčová, Terézia Lampartová
Žáner: Cvičebnice
Kategória: AA

ISBN: 978-80-551-6164-8
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ISBN: 978-80-551-6165-5

ISBN: 978-80-551-6166-2

Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: druhé

Cvičebnice sú určené všetkým žiakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať
a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúkajú im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou
formou zvládnuť pravopis spisovného jazyka a zároveň rozvíjať ich tvorivosť
a fantáziu. Na overenie správnosti sú na konci kníh uvedené riešenia úloh.
Cvičebnice rovnako poslúžia na hodinách slovenského jazyka i pri domácej
príprave.

Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5968-3
Formát: 165 × 225 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: Prvé
Manuál pre aktívneho človeka. Úžasná a komplexná kniha s návodom, ako byť zodpovedný za svoje zdravie a ako byť sám sebe lekárom. Autorka v knihe prehľadne a zrozumiteľne spracovala poznatky z tradičnej čínskej medicíny obohatené o taoistickú duchovnú tradíciu a skúsenosti z vlastnej terapeutickej praxe.

Vstúpte do galérie s názvom Slovensko. Na malý priestor uprostred Európy sa sústredili
vysoké tatranské končiare aj šíre podunajské roviny, dlhé zalesnené horské pásma i hlboké
kotliny plné života. Prírodné scenérie dotvárajú starobylé pamiatky aj moderná architektúra. Sprievodné texty k obrázkom sú v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine.

Cena: 3,50 €
Vychádza: 22. 6. 2018
Formát: 170 × 240 mm, 80 str.
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FASCINujúCe dIVy
utAjeNého SVetA
Toto nie je atlas či kľúč na určovanie húb. Nenájdete tu ani návod, ako hubárčiť či pripravovať tieto občas chutné, inokedy zradné dary lesov či lúk. Pri čítaní odhalíte fascinujúce súvislosti neznámeho univerza, nad ktorým budete žasnúť.
Poďte s nami na výlet do tajuplného sveta húb. Natrafíte na aristokratov i prefíkaných
podvodníkov, ale aj na užitočné spletité výtvory pod zemou a skutočných majstrov omamných premien. Predovšetkým však odhalíte súvislosti života a svet, ktorý sa vyvíja na základe symbiózy, partnerstva a vzájomnej podpory. Nechajte sa očariť!

Autor: Neale Donald Walsch
Žáner: ezoterika
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5960-7
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: Prvé

e-kniha

Ponúkajú ľudstvu pomoc vysoko vyvinuté bytosti z inej dimenzie? Môžu zohrať ľudia v procese evolúcie rozhodujúcu úlohu, keď sa spoja v spoločnom poslaní pomôcť planéte v kritickom období, ktoré ju čaká? Autor v rozhovore s Bohom dostal šestnásť konkrétnych
príkladov na to, ako by sme mohli navždy zmeniť vývoj ľudstva.
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Podzemná železnica

Môj boj 4

Ako sa zamilovať do blázna

Prekliaty princ

Autor: Colson Whitehead
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Autor: Karl Ove Knausgård
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Autor: Rebekah Cranová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Erin Wattová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 12. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6000-9
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5950-8
Formát: 125 × 200 mm, 472 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5969-0
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-5996-9
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

BrutálNy reAlIzmuS
A PoetICKá KráSA

PoKrAčoVANIe
NeKomPromISNej SérIe

Georgia, polovica 19. storočia. Cora je mladá otrokyňa na bavlníkovej plantáži. Aj medzi
svojimi však patrí medzi vyvrheľov. Keďže dospieva a stáva sa ženou, dobre vie, že ju
čaká ešte viac utrpenia. A tak keď ju otrok Caesar osloví, aby spolu s ním ušla podzemnou železnicou na sever, Cora sa napokon rozhodne pre tento riskantný krok.
Hoci výrazom „podzemná železnica“ sa v dejinách USA tradične označuje sieť tajných
ciest a úkrytov pre otrokov na úteku, tu ide o skutočnú koľajovú vlakovú dráhu pod povrchom zeme. Coru čaká strastiplná púť cez jednotlivé štáty a na každej zastávke – podobne ako Gulliver na svojich cestách – prežíva nové dobrodružstvo a stretáva sa s novou podobou sveta.

„Podpísal som zmluvu s diablom,“ povedal autor o svojej šesťzväzkovej autobiograﬁi,
ktorej dal príznačný názov Môj boj. Dielo vyvolalo v Nórsku a neskôr i ďaleko za jeho
hranicami mimoriadny ohlas a vášnivé diskusie. Autor v ňom totiž otvorene a nekompromisne vykresľuje osudy a zážitky svojej rodiny či priateľov a predovšetkým seba v ustavičnom boji so zvládaním života v celej jeho rozmanitosti a zložitosti či s vlastnými spisovateľskými ambíciami.
Vo štvrtej časti Karl Ove po troch rokoch štúdia na gymnáziu v Kristiansande cestuje do
severného Nórska, aby tu pracoval rok ako učiteľ. Spoznáva nový svet a získava skúsenosti,
ktorým sám nerozumie. Román približuje mladícku neskazenú bezbrehosť aj chvíle hlbokého poníženia, úprimnú nezrelosť a hlad po existenciálnom aj sexuálnom uspokojení.
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Šestnásťročná Zander Osbornová žije vo vlastnom svete a očividne sa trápi. Jedného
dňa ju rodičia prihlásia do tábora pre problémových tínedžerov, o ktorých si myslí, že sú
blázni. Štyroch z nich však tábor spojí, a ak chce byť Zander opäť šťastná, musí odhaliť
svoje tajomstvo a otvoriť srdce.

Reed Royal má všetko – atraktívny vzhľad, spoločenské postavenie, peniaze. Nikdy mu
však nezáležalo na ničom okrem rodiny. Až kým sa v jeho živote neobjavila Ella Harperová.
To, čo sa pôvodne začalo ako prejav čírej nenávisti sa postupne zmenilo na túžbu mať
Ellu po svojom boku. Stačila však jedna zbytočná chyba a Ella z Reedovho náručia ušla.

Leto bez vody

Miluj jej voľnosť

Autor: Laura Silvermanová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Atticus
Žáner: Poézia
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6003-0
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5966-9
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

Anise plánuje stráviť každú minútu letných prázdnin s priateľmi: surfovaním a posedávaním
pri ohni až do úsvitu. Ale po vážnej autonehode, pri ktorej si jej teta zlomí obidve nohy, je
prvý raz nútená rozlúčiť sa s oceánom, priateľmi a dokonca aj so svojím sľubne sa začínajúcim vzťahom a odletieť do Nebrasky. Život vo vnútrozemí však nie je jednoduchý.

e-kniha

| PrINt | oNlINe |

e-kniha

Tajomný instagramový básnik Atticus vo svojej zbierke zachytáva esenciu veľkých okamihov aj romantiku všednosti s priam dojímavou pokorou. Prvý pohľad novej lásky, neskrotnú slobodu ženskej duše. Pozoruje a spája v pár výstižných riadkoch to, čo nás v živote najviac povznáša i ťaží.
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Nekonečný príbeh
Autor: Michael Ende
Žáner: Pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 15,90 €
Vychádza: 2. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6104-4
Formát: 125 × 200 mm, 424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: druhé/IKAr

Dvadsaťtisíc míľ pod morom
Autor: Jules Verne
Prerozprávala: Emma Altomareová
Ilustrovala: Francesca Rossiová
Žáner: Pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: máj 2018
ISBN: 978-80-551-5792-4
Formát: 215 × 293 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Pripojte sa k profesorovi Aronnaxovi, jeho vernému sluhovi Conseilovi a námorníkovi Nedovi
Landovi na palube Nautila – ponorky, ktorej velí mysteriózny a fascinujúci kapitán Nemo.
Stanete sa súčasťou podmorského lovu, budete utekať pred kmeňom kanibalov a čeliť
útoku obrovských chobotníc... a nakoniec uniknete hroznému vodnému víru Malström.

Edičný program | máj – jún 2018
Petronela Jabĺčková:
Tajomstvo jablkového koláča
Autor: Sabine Städingová
Žáner: Pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: 15. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5946-1
Formát: 145 × 215 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Pracovná verzia obálky
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Petronela Jabĺčková je čarodejnica. No nie obyčajná! Je to čarodejnica, ktorá má na starosti jablone, a ako sa v takomto prípade sluší a patrí, býva v jablku. V ňom si pokojne
nažíva – až kým sa do susedného domu pri starom mlyne nenasťahujú Pečkovci s dvoma
malými zvedavcami, dvojčatami Olíviou a Oliverom.

| PrINt | oNlINe |

Gulliverove cesty

legeNdárNe doBrodruŽStVo
V KrAjINe FANtázIA
Dvanásťročný Bastián Baltazár Bux nie je v škole veľmi obľúbený, preto je často sám
a najlepšie sa cíti medzi policami plnými kníh. Jedného dňa neodolá a z antikvariátu
ukradne tajuplnú hrubú knihu so znakom dvojhlavého hada na obálke a s dvojfarebným
písmom. Keď sa do nej začíta, kniha ho nečakane vtiahne do svojho deja a chlapec sa
tak stane súčasťou napínavého príbehu. Dozvie sa, že krajine Fantázia a jej vládkyni,
detskej kráľovnej, hrozí zánik. Kráľovná si na pomoc zavolá Atreja a poverí ho, aby sa
spolu s drakom šťastia Falkom pokúsil zachrániť krajinu. Všetko však nasvedčuje tomu,
že práve nešikovnému Bastiánovi, ktorý je v triede terčom posmechu, sa podarí odvrátiť
zánik Fantázie a zachrániť jej podivuhodných obyvateľov.
22

Autor: Jonathan Swift
Prerozprávala: Emma Altomareová
Ilustrovala: Francesca Rossiová
Žáner: Pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: máj 2018
ISBN: 978-80-551-5800-6
Formát: 225 × 303 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Ak snívate o cestovaní do tajomných vzdialených krajín, objavovaní zvláštnych nových
národov a prežívaní neuveriteľných dobrodružstiev, vydajte sa spolu s Lemuelom Gulliverom na úžasný ostrov Liliput, ktorý obývajú miniatúrni ľudkovia. Pripravte sa na dobrodružstvo svojho života a vydajte sa na nezabudnuteľnú cestu!

Mirelka Pátračová
rieši prípad Maﬁnového hlavolamu
Autor: Kate Pankhurstová
Žáner: Pre deti od 8 rokov
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6084-9
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Mirelka Pátračová a jej odvážne kamarátky z detektívnej kancelárie Tri pátračky riešia
nový zamotaný prípad. U nich v Mláčkovciach sa práve koná ďalší ročník juniorskej televíznej súťaže Napeč alebo uteč! Kamarátky musia čeliť úmyselnej koláčovej sabotáži.
Rozlúsknu tri detektívne esá, kto chce zmariť súťaž?

Ako sa Otko potkol o Fidlibuma
Autor: Halka Marčeková
Ilustroval: Juraj Martiška
Žáner: Pre deti od 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 8,90 €

Vychádza: 5. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-5986-7
Formát: 195 × 195 mm, 72 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

PotKAN otKo NA CeSte zA SloBodou
Otko je neobyčajne múdry potkan. Kým sa stretne so svojím kamarátom, škriatkom
Fidlibumom, prežije veľké a napínavé dobrodružstvo. Z obchodu so zvieratkami sa dostane do rodiny nepodareného Jožka a čaká ho smutný život v klietke po kanárikovi.
Otko sa však nevzdá! Z televíznej obrazovky sa dozvie, ako vyzerá svet vonku, a urobí
všetko pre to, aby sa dostal na slobodu! Skočí z okna na pyžamovej gume, letí na helikoptére aj pláva v hovädzej polievke. Vtipný príbeh o statočnom potkanovi, ktorý všetkých prekvapil!
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Poviem ti: Čo robia autá

Poviem ti: Čo robia vlaky

Kto rastie v sade

Najdôležitejšie zvieratá na svete

Autor: Marcin Brykczyński, Artur Nowicki
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

Autor: Marcin Brykczyński, Artur Nowicki
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6062-7
Formát: 200 × 280 mm, 28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 9. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6063-4
Formát: 200 × 280 mm, 28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Autor: Kateryna Mikhalitsyna
Ilustrovala: Oksana Bula
Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Koľko je tu áut! Osobné aj nákladné, moderné i starodávne, kempingový príves a dokonca
aj príves na prevoz koňa. A čo všetko sa tu deje! Autá jazdia po diaľnici, súťažia na pretekoch, stoja v kolóne aj v niekoľkoposchodovej parkovacej garáži. Ďalšie dopravné prostriedky pracujú na poli alebo na stavbe, odhŕňajú sneh a pomáhajú kocúrovi zliezť zo stromu.

Cena: 15,90 €
Vychádza: 26. 6. 2018
ISBN: 978-80-551-6088-7
Formát: 213 × 255 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: 7. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-5995-9
Formát: 195 × 260 mm, 52 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Koľajnice, výhybky, stanice... Aký je tu ruch! Vlaky nákladné, poštové aj superrýchle, lokomotívy, dreziny, horská železnica, ozubnicová železnica... Navštívte múzeum lokomotív
aj svetoznáme železničné stanice, spoznajte zvláštne koľajové prostriedky, mapy železničných trás a zistite, ako funguje parná lokomotíva!

| PrINt | oNlINe |

Pre malých milovníkov zvierat, ktorí chcú vedieť všetko! Najdôležitejší ľudia na svete potrebujú vedieť všetko o stvoreniach, ktoré žijú na našej planéte – a pomôže im s tým
práve táto kniha! Zoznámte sa s množstvom zaujímavých faktov, zistite, kde zvieratá
žijú a čo jedia a objavte vzrušujúci svet živočíšnej ríše.
| PrINt | oNlINe |

Poviem ti, čo robia dinosaury

Poviem ti, kde sa berie med

Autor: Emilia Dziubaková
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

Autor: K. Bajerowiczová, M. Brykcziński
Žáner: Pre deti od 2 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6082-5
Formát: 200 × 280 mm, 28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 29. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6083-2
Formát: 200 × 280 mm, 28 str.
Väzba: leporelo
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Chlpáň je ukrutne hladný. Je však veľmi ťažké niečo si uloviť. Našťastie nájde vajce, no
ukáže sa, že z neho nebude volské oko ani praženička... Vajce je totiž kapsulou na cestu
v čase! Chlpáň a jeho verný druh šváb sa ocitnú vo svete dinosaurov.
24

Koľko očí má včela? Načo sú jej kefky? Ako nosí nektár do úľa? Kde sa berie ovocie? To
všetko a veľa ďalších zaujímavostí sa dozviete pri čítaní a prezeraní tejto výnimočnej knihy, ktorá prehlbuje znalosti o prírode, rozvíja detskú všímavosť a schopnosť rozprávať
príbehy, ale predovšetkým vám zaručí skvelú zábavu a užitočne strávený čas.

Autor: Sophie de Mullenheim

Povedz mi: Zvieratá
iSBn: 978-80-551-5731-3

SPozNAj So SláVIKom Stromy,
Ktoré rAStú V SAde
Dlho letel slávik z ďalekej Afriky, až uvidel pod
sebou starý sad. Tu niekde bude jeho domov.
Pamätal si oteckovu radu, že si má urobiť
hniezdo na rovnakom strome, na akom sa narodil. V sade rástli rôzne stromy aj kríky a všetky mu o sebe porozprávali veľa zaujímavého,
ale slávik cítil, že nie sú pre neho tie pravé. Vari ostane bez domova? No raz si voňavý orgován spomenul, že neďaleko rastie ker, ktorý
má žiarivo červené kvety. Ten, o ktorom slávikov otecko napísal pieseň.

Kto rastie
v parku
Vyšlo:
8,90 €

Autor: Anne Royerová

Povedz mi: Mytológia
iSBn: 978-80-551-5730-6

Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA
Cena: à 15,90 €
Vychádza: máj 2018
Formát: 140 × 204 mm,
104 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Každá z týchto kníh prináša odpovede na vyše 200 otázok, ktoré kladú všetky deti a na
ktoré dospeláci nie vždy vedia odpovedať! Nauč sa zaujímavosti zo sveta zvierat či o tajomnej mytológii. Každá z kníh obsahuje aj množstvo farebných samolepiek.
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Rekordy na 4 kolesách

Všetko, čo má vedieť správna baba

Moja prvá angličtina s Montessori

Prázdniny pri mori s Montessori

Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti od 7 rokov
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6010-8
Formát: 240 × 300 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6009-2
Formát: 240 × 300 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Autor: Lydie Barusseauová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
pre deti od 3 do 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6042-9
Formát: 215 × 285 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Autor: Laurie Daubaová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
pre deti od 3 do 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 22. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6061-0
Formát: 215 × 285 mm, 72 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Základné údaje, zábavné skutočnosti a rekordy! Nechcel by si zdokonaliť obrovské vozidlo? Si na štarte rely v kreslení – nastúp teda a pridaj plyn! Zoznám sa so zaujímavosťami zo sveta motorových vozidiel, vyrieš zaujímavé rébusy a obdivuj jedinečné kvadrokoptéry, gigantické dopravné lode či rýchlovlaky.

To najlepšie zo mňa
Autor: Anna Brettová
Žáner: Pre deti od 10 rokov
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6085-6
Formát: 189 × 246 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Zapíš si najmilšie spomienky, objav rady a triky na každý deň a naplánuj si budúcnosť!
Zaznamenaj si doň všetko: svoje zvyky, úspechy, pocity pohody, nádeje i obavy. A celkom
na konci zistíš, ako ďaleko si sa dostala a čo si sa o SEBE dozvedela.
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Sprav si test priateľstva a zisti, aký typ priateľky si. Navrhni si vlastné šperky a nakresli
kúzelnú čriedu jednorožcov. Vytvor rodokmeň svojej rodiny, nauč sa čítať z ruky a zoznám
sa s úspechmi svetoznámych žien. Toto všetko a ešte oveľa viac nájdeš v zábavnom pracovnom zošite, ktorý si vyplníš podľa vlastnej fantázie!

Hádaj, kresli, zabav sa:
Jednorožce a čarovné kone
Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti od 6 rokov
Kategória: AA
Cena: 7,90
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6087-0
Formát: 210 × 280 mm, 108 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Poď s nami do Dúhového údolia a pomocou pestrofarebných hádaniek, rébusov, mandál
a maľovaniek odhaľ magický svet čarovných koní a jednorožcov. Precvič si motoriku, rozvíjaj svoju tvorivosť a koncentráciu a objav nádherné samolepky!

Vitajte v našom programe Montessori, ktorý ponúka viac ako 60 rôznych cvičení so zvyšujúcou sa náročnosťou. Vďaka nim objavia deti základnú slovnú zásobu anglického jazyka. Na uľahčenie prvých dotykov s angličtinou náš program využíva karty so slovíčkami
a nahrávky, ktoré si môžete ku knihe stiahnuť z internetu.

Mojich prvých 1000 slovíčok
Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti od 3 rokov
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
| PrINt |
Vychádza: jún 2018
ISBN: 978-80-551-6011-5
Formát: 255 × 320 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka:
Stonožka
Vydanie: Prvé
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Prvý obrázkový slovník pre deti, vďaka ktorému sa naučia 1 000 slov… a všeličo iné! Vstávanie, obliekanie či nakupovanie, všetky slovíčka zvládnu hravo
a s radosťou. Najmenší čitatelia sa zabavia pri opisovaní obrázkov a vymýšľaní príbehov!

Skvelý zošit plný hier k moru! Prázdniny sú vzácnym obdobím, kedy máme čas v deťoch
prebúdzať prirodzenú zvedavosť, nechať ich objavovať prírodu, ktorá nás obklopuje,
a tým podporovať proces učenia sa. Vďaka tomuto zošitu sa vaše dieťa bude môcť aj
počas prázdnin rozvíjať v základoch čítania, spočítavania či vystrihovania.
Naučme sa diskutovať
ako Artur a Mila
Poďme von s Arturom a Milou

Autor: A. Gauthierová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
pre deti od 4 do 7 rokov
Kategória: AA
Cena: à 5,90 €
Vychádza: 11. 5. 2018
ISBN: 978-80-551-6040-5
ISBN: 978-80-551-6041-2 Formát: 170 × 210 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
Tieto malé knižky prinášajú viacero spôsobov, akými sa môžu deti učiť a nadobúdať väčšiu sebadôveru. Rodičia tu nájdu návody, ako s láskavým prístupom priviesť deti k tomu, aby vedeli
vyťažiť čo najviac zo svojich vlastných skúseností, a aby takto dozrievali.
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GLOBáLNy FENOMéN,
KTORý ZMENIL MILIóNy ŽIVOTOV
| PrINt | oNlINe |

Ako mi Tajomstvo zmenilo život
Autor: Rhonda Byrne
Žáner: ezoterika
Cena: 13,90 €
Vychádza: 19. 6. 2018

Kategória: AAA

ISBN: 978-80-551-6092-4
Formát: 140 × 178 mm,
272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAr
Vydanie: Prvé

Bestseller Tajomstvo autorky Rhondy Byrneovej za desať
rokov od prvého vydania vynieslo na svetlo sveta množstvo
čitateľov, ktorí sa podelili o svoje skutočné príbehy zázračných zmien v živote. Táto kniha prináša výber najsilnejších,
najdojímavejších a najpovzbudzujúcejších životných osudov. Každý príbeh je autentickou ilustráciou cesty k úspechu, bez ohľadu na to, či ide o peniaze, zdravie, vzťahy, lásku, rodinu, kariéru, alebo iné oblasti života. Ako mi
Tajomstvo zmenilo život ukazuje zas a znova, že naplnený
život ako sen nie je odopretý nikomu.
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