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Mengeleho dievča

Vražda s pridanou hodnotou

Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu

Temné dedičstvo Alžbety Bátoriovej

Autor: Viola Stern Fischerová,
Veronika Homolová Tóthová
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Václav Neuer
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Pavol Fabian
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Andrej Štiavnický
Žáner: Slovenská literatúra, historický román
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 22. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5100-7
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5104-5
Formát: 125 × 200 mm, 640 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 12, 90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5188-5
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| prinT | rádio
Cena: 12,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5067-3
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| ooh | online |

Kriminálny príbeh zo súčasnosti voľne nadväzuje na autorovu prvotinu Krkavčí súd.
Václav neuer aj v tejto knihe zúročuje svoje skúsenosti z každodennej práce policajtov. Silnou motiváciou bola preňho aj tvorba dominika dána, ktorý je zároveň
jeho bývalý dlhoročný kolega a veľmi blízky spolupracovník z oddelenia vrážd.

| TV | rádio | prinT | online |

SKuTočný príBeh SloVenKy, KTorá
preŽilA šTyri KonCenTrAčné TáBory
Tá hrozná doba stvorila množstvo príbehov. príbehov o odvahe, statočnosti, láskavosti
a obetovaní sa, ale aj o zlobe, podlosti a obludnom ponižovaní iných ľudských bytostí.
príbeh Violy Fischerovej je však výnimočný. okrem toho, že prežila peklo táborov
smrti a našla v sebe silu na riskantný útek, dokázala ešte niečo. Vďaka nej chytili
brutálnu dozorkyňu z Birkenau. po vojne sa náhodou stretla so svojou veľkou láskou.
Mužom, o ktorom roky nevedela, či ešte žije. Ale nakoniec sa vydala za niekoho iného. rytiera. Skutočného novodobého rytiera, ktorý získal toto vyznamenanie od francúzskeho prezidenta za statočnosť v boji na strane Spojencov.
Viola Fischerová po rokoch zverila svoje spomienky reportérke Veronike homolovej
Tóthovej. Táto kniha zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia.
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e-kniha

peter luha, člen himalájskej expedície, sa po páde do trhliny stane nezvestným, ale
nie mŕtvym. Zabudne, kým bol, v novom živote sa však nestratí. následky úrazu spôsobia, že jeho myseľ nadobudne nezvyčajnú schopnosť. Zároveň záhadne dokáže
pomáhať zvieratám, čo ho neraz vytrhne z najhoršieho...

Andrej štiavnický pútavým a preňho príznačným spôsobom odhŕňa ťažkú, zaprášenú
oponu dramatickej histórie uhorska. čitateľ s napätím a úžasom sleduje spletitosť
zákulisných, zákerných zámerov zblúdilej rehoľníčky sestry rosetty. práve ona je pokračovateľkou a nasledovníčkou ukrutnej Alžbety Bátoriovej.

Spálenisko

Zahoď starosti

Úsvit v Amsterdame

Autor: Jana Shemesh
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Jana Kocianová, Marika Studeničová
Žáner: Slovenská literatúra, biograﬁa
Kategória: AA

Autor: Alex Strieženec
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5152-6
Formát: 120 × 190 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 2. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5161-8
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5228-8
Formát: 115 × 180 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

V tomto príbehu nie je žiadna pozitívna postava. Všetci klamú, podvádzajú, taja svoju
minulosť, manipulujú, niektorí dokonca aj vraždia. Je to rozprávanie o ľuďoch, ktorí
nerobia žiadne hrdinské činy, len chcú prežiť. Spúšťajú tak reťaz udalostí s fatálnymi
dôsledkami a sami sa stávajú ich obeťami.

„nikdy som si nemyslela, že som až taká dôležitá osoba, aby môj životný príbeh obstál
vedľa životopisov toľkých prominentov a celebrít, pod ktorých knihami sa prehýbajú
regály kníhkupectiev. hlavným problémom však bola moja deravá pamäť, ale Marika
ma presvedčila...“ Biograﬁa a spomienky úspešnej speváčky.

Môžeš vystúpiť z vlastného života? Zanechať rodinu, syna, manželku? Vymazať svoju
existenciu? náš hrdina emigroval v nesprávnom čase, asi rok pred pádom komunizmu. nemohol tušiť, aké zmeny nastanú, že možno odchádza zbytočne. V cudzej kramine sa ocitne na dne. nájde cestu domov? Alebo ho prehltne amsterdamská noc?
3

Edičný program | november – december 2016
Špiónka

Zabudnutý čas

Autor: Paulo Coelho
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Autor: Sharon Guskinová
Žáner: psychologický román
Kategória: AAA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5149-6
Formát: 125 × 200 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5071-0
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha
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Kúzelníkov únik z reality

Babička pozdravuje
a ospravedlňuje sa
Autor: Fredrik Backman
Žáner: Spoločenský román, humor
Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5088-8
Formát: 145 × 227 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Autor: Lars Vasa Johansson
Žáner: Spoločenský román, fantasy
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5168-7
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

e-kniha

e-kniha

Anton je racionálny muž, neusmieva sa často. Jeho život napĺňa cestovanie a predvádzanie stále rovnakých trikov. Za osamelých nocí si neraz spomenie na svoju tínedžerskú lásku. Všetko sa však zmení, keď zablúdi do čarovného lesa... Groteskný príbeh o záhadných cestách, ktorými nás život niekedy vedie práve tam, kde chceme byť.

Môj priateľ Ježiš
| prinT | rádio | ooh | online |

| rádio | prinT | online |
Muž menom ove
Vyšlo, 13,90 €

preVinilA SA iBA TýM,
Že BolA neZáViSlá ŽenA

noAh Má šTyri roKy
A ChCe íSť doMoV

Byť VýniMočný
Je nAJlepší SpôSoB, AKo Byť iný

portrét o fascinujúcom a tajomnom živote jednej z najžiadanejších žien svojich čias,
ktorá sa do histórie zapísala pod menom Mata hari. Táto exotická tanečnica, ktorá
šokovala a bavila publikum, sa čoskoro stala dôverníčkou a milenkou najbohatších
a najvplyvnejších mužov. Vzdialená Jáva, búrlivý secesný paríž a Berlín v časoch
1. svetovej vojny sú miesta, kde si táto neskrotná žena bránila svoje sny o slobode
a nezávislosti navzdory spoločenským predsudkom, hoci za to nakoniec draho zaplatila... Autor na základe mnohých nepublikovaných dokumentov zrekonštruoval biograﬁu slávnej špiónky prostredníctvom ﬁktívnych listov, ktoré napísala svojmu právnikovi z parížskeho väzenia Saint-lazare a zanechala svojej dcére. Chcela, aby jej
jediná dedička spoznala pravdu a pochopila dôvody, prečo sa rozhodla viesť intenzívny život plný dobrodružstva, lásky a intríg.

... jediný problém je v tom, že už doma je. S noahom nič nejde ľahko, to jeho mama
Janie dobre vie. Má také hrozné nočné mory, že desia aj ju. Ľudia vravia, že z toho
vyrastie, ale zdá sa, že sa deje pravý opak – je to čoraz horšie. Jeromovi Andersonovi
sa jeho svet už prevrátil. Smrteľná diagnóza ho postaví zoči-voči faktu, že čoskoro
môže zomrieť. Kedysi vychádzajúca hviezda akademických kruhov, profesor psychiatrie, zahodil celú kariéru, aby mohol skúmať záhadu reinkarnácie. Stratil úctu
svojich kolegov, ale to ho nezastavilo. Život zasvätil hľadaniu vysvetlení. Janie k nemu
privedie syna, lebo zúfalo hľadá pomoc. Anderson si uvedomí, že noah môže byť
kľúčovou osobou v jeho výskume, poslednou šancou na vykúpenie. čoskoro všetci
traja – noah, Janie a Anderson – klopú na dvere ženy, ktorú nikdy nevideli. Za tými
dverami čakajú odpovede na všetky ich otázky. naozaj však po nich túžia?

elsa má sedem rokov a je komplikovaná. Jej najlepšou, v skutočnosti jedinou priateľkou je sedemdesiatsedemročná babička. Tá kedysi bola vychýrenou a úspešnou
chirurgičkou, no dnes jazdí bez vodičského preukazu a nevítaných návštevníkov domu ostreľuje z balkóna paintballovou puškou. Ľudia o nej tvrdia, že je čulá, ale iná.
Bláznivá. ibaže babička je génius, ovláda tajný jazyk a má vlastné kráľovstvo, v ktorom všetko funguje inak. presne tam zaviedla vnučku elsu, keď sa jej rodičia rozviedli
a v škole ju šikanovali. Kráľovstvo Miamas je ich útočisko. Jedného dňa však babička
ochorie a dozvie sa, že zomiera. Milovanej vnučke else ešte pripraví posledné dobrodružstvo – v podobe série listov, v ktorých sa ospravedlňuje susedom a ich doručovanie zverila práve else. pri dobrodružnom putovaní sa elsa učí akceptovať smrť
blízkych a krok za krokom odhaľuje pravdu o kráľovstve Miamas a svojej babičke.
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Autor: Lars Husum
Žáner: Spoločenský román, humor
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5085-7
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

čo by ste urobili, keby sa u vás doma nečakane zjavil Ježiš? nikolaj neváhal ani sekundu a ovalil ho ťažkým popolníkom, ale návšteník sa aj po takej silnej rane dokázal
udržať na nohách. prišiel mu totiž pomôcť, lebo nikolaj sa dostal na krivé chodníčky.
Je tento Ježiš len jeho fantázia, motorkár, alebo je naozaj Boží syn?
5
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Sova

Pred pádom

Autor: Samuel Bjørk
Žáner: Triler, napätie
Kategória: AAA
Cena: 15,90 €
Vychádza: 2. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-4942-4
Formát: 145 × 227 mm, 448 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé
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Hrob v horách

Stratený symbol

Autor: Noah Hawley
Žáner: psychologický triler
Kategória: AAA

Autor: Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
Žáner: detektívka, triler
Kategória: AAA

Autor: Dan Brown
Žáner: Triler, krimi
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 29. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5225-7
Formát: 145 × 227 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5183-0
Formát: 145 × 227 mm, 464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5184-7
Formát: 130 × 210 mm, 584 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| rádio | prinT | online |

Za hmlistého večera sa na palube súkromného lietadla zíde jedenásť ľudí – desať
boháčov a jeden neúspešný maliar. Krátko po štarte sa lietadlo zrúti do oceána. Katastrofu prežije iba maliar Scott Burroughs a štvorročný chlapček. Mohla toľko vplyvných ľudí pripraviť o život len obyčajná náhoda? Alebo ide o niečo oveľa temnejšie?
Cestujem sama
Vyšlo, 15,90 €

SoVA loVí V noCi | TV | prinT | rádio | ooh | online |
A S ňou priChádZA SMrť
Tri mesiace nezvestnú tínedžerku Camillu Greenovú našli v lese. niekto ju rituálnym
spôsobom zavraždil, možno aj týral a mučil. opatrne ju položil na lôžko z vtáčích pier
a okolo tela umiestnil sviečky v tvare pentagramu. Vrah po sebe nezanechal žiadne
stopy.
Vyšetrovaním prípadu je poverený skúsený kriminalistický veterán holger Munch
a jeho geniálna, hoci trochu labilná kolegyňa Mia Krügerová. Ani oni, ani nikto z ich
tímu však nie je pripravený na zlo, ktorému budú musieť čeliť pri pátraní. čo je to za
šialenca, kto sa to komu a za čo mstí? Spočiatku nenachádzajú nič, žiadne dôkazy,
nemajú sa čoho zachytiť. Zapracuje však mladý hacker a... náhoda. Kruh sa pomaly
uzatvára a všetko nasvedčuje tomu, že medzi vraždou a udalosťami, ktoré sa odohrali
pred mnohými rokmi, by mohla existovať nejaká súvislosť.
6

učeň
Vyšlo,
14,90 €

Flotila
Autor: Ernest Cline
Žáner: Sci-fi, dystopia
Kategória: AAA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 29. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5086-4
Formát: 145 × 227 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| rádio | prinT | online |

Temné
tajomstvá
Vyšlo,
14,90 €

prípAd, KTorý MAl ZoSTAť uTAJený
e-kniha

pre Zacka lightmana je to spočiatku iba ďalší nudný deň v škole. lenže potom sa na
hodine matematiky pozrie z okna a na oblohe uvidí... uFo. najprv mu napadne, že sa
zbláznil ako jeho zosnulý otec. lietajúci tanier je ako vystrihnutý z populárnej online videohry Flotila. Jej cieľom je, aby hráči ochránili Zem pred inváziou mimozemšťanov...

Mal to byť celkom obyčajný, hoci trocha náročný výlet do hôr, ale kamarátky Karin
a Maria boli na takéto túry pripravené. no tentoraz akoby sa proti nim všetko spolčilo.
Karin sa navyše nebezpečne pošmykne, ešteže sa má čoho zachytiť – nie je to však
konár, ani palica, ona sa drží ľudskej kosti! privolaná polícia na mieste činu nájde
šesť zakopaných tiel, lepšie povedané šesť kostier, z ktorých dve určite patrili deťom.
dve dospelé osoby sa im podarí identiﬁkovať, no identita zvyšných štyroch zostáva
záhadou. A keď si vyšetrovatelia už myslia, že našli odpoveď, vynárajú sa ďalšie otázky.
Stopy nikam nevedú a vyšetrovanie sa dostáva do slepej uličky. Sebastian Bergman,
ktorý je súčasťou vyšetrovacieho tímu, využíva túto situáciu aj na to, aby unikol svojej
expriateľke a strávil istý čas so svojou dcérou policajtkou Vanjou. navyše čoskoro
zistí, že do prípadu je zapojený viac, ako by sám chcel...

e-kniha

profesora langdona nečakane pozvú prednášať do washingtonského Kapitolu.
pozvanie mu cez sprostredkovateľa zašle jeho mentor, ﬁlantrop a slobodomurár peter Solomon, preto langdon rád vyhovie. lenže prednášková sála zíva prázdnotou...
Solomona uniesli a jeho život je v langdonových rukách.

To

| prinT | online |

Autor: Stephen King
Žáner: psychologický román, napätie
Kategória: AAA
Cena: 22,90 €
Vychádza: 6. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-4960-8
Formát: 125 × 200 mm, 1160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

derry nie je obyčajné malomesto. pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa
prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v derry a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná
sila, ktorú možno nazvať len To, ovláda obyvateľov, vraždí nevinné deti a zdá sa, že ju
neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz?
7
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Dievča z kalendára 1

Hľadanie prísľubu večnosti

Zázračné ráno

Neznáma moc Luny v kocke

Autor: Audrey Carlanová
Žáner: erotika, román pre ženy
Kategória: AAA

Autor: Jennifer Probstová
Žáner: láska, romantika
Kategória: AA

Autor: Hal Elrod
Žáner: ezoterika, motivačná literatúra
Kategória: AA

Autor: Johanna Paunggerová, Thomas Poppe
Žáner: ezoterika, motivačná literatúra
Kategória: A

Cena: 11,90 €
Vychádza: 29. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5089-5
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5166-3
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 22. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5150-2
Formát: 125 × 200 mm, 232 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 5,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5182-3
Formát: 105 × 165 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

| rádio | prinT | online |

šTVordielnA SériA eroTiCKýCh
príBehoV VáM ZrýChli pulZ
KAŽdý MeSiAC V roKu!
Mia Saundersová, mladá neúspešná herečka a čašníčka, potrebuje peniaze. Milión dolárov. Má len rok na to, aby splatila otcov dlh istému finančnému žralokovi.
rozhodne sa preto pracovať v luxusnej eskortnej spoločnosti ako dobre platená
spoločníčka. Mia má každý mesiac splatiť časť otcovho dlhu. A každý mesiac má
stráviť s mužom, ktorý si ju objedná, ale nemusí s ním spávať, iba ak by chcela
percentá navyše. no nie sú to ľahko zarobené peniaze? V januári stretne dokonalého Wesa a všetko je odrazu inak. Vo februári ju čaká nadaný Alec a v marci
bohatý Anthony...
8
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Arilyn celé roky pomáha druhým zbaviť sa svojich emočných problémov, no teraz aj
jej nečakane dochádza dych. po tom, ako prichytila svojho partnera a učiteľa jogy
v komprimitujúco nejogovej pozícii s jeho žiačkou, rozhodla sa, že jej už žiadny podliak nezlomí srdce. A už vôbec nie arogantný policajný dôstojník Stone petty.

e-kniha

už naši predkovia si uvedomovali vplyv mesačných rytmov a ich význam pre náš
každodenný život. Vedeli, že nezáleží len na schopnostiach a prostriedkoch, ale aj
na správnom okamihu, ktorý na svoje konanie zvolíme. A postupne prišli na rozličné
metódy, ako tento okamih rozoznať...

Vzácne dary

Smrť ako prebudenie

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

Autor: Radživ Parti a Paul Perry
Žáner: ezoterika, motivačná literatúra
Kategória: AAA

Cena: 11,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5069-7
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Málo ZnáMe TAJoMSTVo,
KToré VáM ZAručene ZMení ŽiVoT
e-kniha

Vdovec paul parker si získa srdce bohatej Francúzky a ožení sa s ňou. Z prvého
manželstva už má nie veľmi vydareného syna a zo zväzku s krásnou Veronikou sa
narodia tri dcéry. paul po dlhej chorobe umiera a rodina sa zíde pri čítaní závetu, čo
navždy zmení ich životy. najväčšie prekvapenie si však nechal práve pre Veroniku...

čo keby ste sa zajtra zobudili a ako zázrakom sa nejaká oblasť vášho života zmenila?
Boli by ste by šťastnejší, zdravší, úspešnejší, v lepšej kondícii. Mali by ste viac energie, menej stresu a možno aj viac peňazí. Zlepšili by sa vaše osobné aj pracovné
vzťahy, vyriešili by sa nejeden z vašich problémov. V tejto knižke vám prezradíme
jedno malé tajomstvo, ktoré zaručene zmení akúkoľvek oblasť vášho života rýchlejšie,
než by ste boli ochotní pripustiť.
Zobuďte sa do zázračného rána! Túto účinnú metódu praktizuje už tisícky ľudí na
celom svete a aj pre vás by sa mohla stať tým najjednoduchším spôsobom, ako si
vytvoriť život, po akom ste vždy túžili. Je priamo tu, na dosah ruky, a táto kniha vám
prezradí, ako na to. Ste pripravení? Ďalšia kapitola vášho života – najvýnimočnejšieho
života, aký si dokážete predstaviť – sa môže začať.

e-kniha

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5068-0
Formát: 125 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

pozoruhodná, svojím spôsobom napínavá a veľmi zaujímavá kniha ponúka skutočný
príbeh duchovnej transformácie človeka, spočiatku veľkého materialistu, pragmatika,
ba v istom ohľade i skeptika. Autor opisuje svoje zážitky z iného sveta a predkladá
neuveriteľné podrobnosti o nebi, pekle, posmrtnom živote i o stretnutiach s anjelmi.
9
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Rukojemník ISIS

Totálne opojenie – Drogy v tretej ríši

Káva na každý deň

LaPetit – Spolu pri stole

Autor: Puk Damsgårdová
Žáner: Faktograﬁa, memoáre
Kategória: AA

Autor: Norman Ohler
Žáner: Faktograﬁa, história
Kategória: AA

Autor: Anette Moldvaerová
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Autor: Monika Kóňová
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 29. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5083-3
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 22. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-4968-4
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5148-9
Formát:
195 × 233 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5301-8
Formát: 170 × 233 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

e-kniha

Jeden národ, jedna ríša, priveľa drog. Kniha je grandiózne spracovaná ako napínavý
triler, ktorý sa však opiera o presné vedecké fakty. ide o prvý rozsiahly výskum drogovej reality v tretej ríši. dokument, ktorý čitateľovi otvorí oči, objasňuje z nového
uhla pohľadu udalosti v nacistickom štáte a na bojových poliach.

Dejiny sveta v skratke

13 MeSiACoV
V ZAJATí TeroriSToV
dramatický príbeh dánskeho fotografa daniela ryea, ktorý bol 398 dní rukojemníkom teroristickej organizácie islamský štát. Bol jedným z mála väzňov, ktorí vyviazli
živí zo smutne známeho väzenia v rakke.
dvadsaťpäťročný fotograf na voľnej nohe daniel odchádza do najnebezpečnejších
oblastí sveta, aby zdokumentoval hrôzy vojny a chudobu obyvateľstva. Keď sa v roku
2013 rozhodol vrátiť domov, cestou ho uniesla skupina džihádistov. daniel strávil
13 mesiacov v sýrskych väzniciach spolu s ďalšími osemnástimi cudzincami. V neľudských podmienkach, v bolestiach a strachu zo smrti je jeho jedinou útechou spoločnosť ostatných väzňov, okrem iných aj neskôr popraveného Jamesa Foleyho. Kniha podáva šokujúce svedectvo o pomeroch vo väzniciach islamského štátu, ale je
to aj príbeh o priateľstve a boji o prežitie.
10
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Autor: Christopher Lascelles
Žáner: Faktograﬁa, história
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5169-4
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

ZA lepšiu KáVoVú BudúCnoSť
SloVenSKA!
e-kniha

Ako dlho sú tu ľudia? Kedy bola bronzová doba? Kde vznikli prvé civilizácie? Kniha
odpovedá na tieto otázky a aj na mnohé ďalšie v priebehu rýchlej cesty od Veľkého
tresku až po 21. storočie. nachádza sa v nej aj tridsaťšesť mapiek, špeciálne vyhotovených na pomoc čitateľom, aby si mohli dať do súvislosti udalosti, miesta a ríše.

Ste vášnivý kávičkár? pripravte si aj doma skvelú kávu podľa podrobných návodov
z tejto knihy. poradia vám, ako spracovať zrná, vybrať si správne pomôcky a zavŕšiť
to napríklad nádherným latte art ako od profesionálneho baristu.
Vyše 100 originálnych receptov z celého sveta zaručí, že vaše chuťové poháriky sa
potešia – okrem iných tu nájdete ﬂat white, frappé mocha, affogato a café au lait.
Sprievodca svetom najlepších kávovníkových zŕn vám vysvetlí rozdiel medzi arabikou
a robustou alebo Typicou a Bourbonom. V knihe nájdete všetky informácie potrebné
na prípravu perfektnej šálky kávy. Túto príručku odporúča aj známy slovenský barista
Martin hudák, dvojnásobný vicemajster sveta v kategórii Coffee in good spirit –
Melbourne 2014 a šanghaj 2016.

JAr, leTo, JeSeň i ZiMA ZíSKAJú
S lApeTiT CelKoM noVú Chuť
Ak už neviete, čo navariť cez týždeň na večeru, alebo vám chýba pár overených sviatočných receptov, ktoré budú hitmi pre všetkých jedákov za stolom, Monika vám ukáže, ako jednoducho na to.
V tejto knihe nájdete recepty na rýchle večere na každý deň, ale aj skvelé víkendové
varenie, a to všetko prispôsobené sezónnym surovinám podľa ročných období.
Autorka sa s vami podelí o svoje tipy, ako a čo skladovať, prečo je výhodnejšie kúpiť
jedno kura, naporciovať ho a oblafnúť recept, kde je potrebný vývar, ale aj ako si ho
doma pripraviť a mať vždy po ruke.
11
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Autor: Cara Coppermanová
Žáner: poradcovia, zábava
Kategória: AA

Autor: Carl-Johan Forssén Ehrlin
Žáner: poradca pre rodičov
Kategória: AAA

Cena: 7,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5227-1
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 1. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5185-4
Formát: 170 × 240 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

neoﬁciálna príručka
pokémon Go do terénu
Vyšlo, 10,90 €

príručKA K MoBilneJ hre
poKéMon Go!, KTorú MuSíTe MAť
Základná neautorizovaná príručka pokémon Go! je nevyhnutná pomôcka k mobilnej
hre, ktorá vtrhla do sveta ako víchor. Tento prehľadný sprievodca naučí hráčov všetko, čo potrebujú vedieť, aby sa z nich stali neprekonateľní pokétréneri. prináša tipy,
triky, stratégie, odborné postrehy a obsahuje dokonca aj návod na hranie hry v rozličných mestách. nezaobíde sa bez nej nikto, kto chce zaplniť svoj pokédex.
V príručke nájdete: všetko, čo potrebujete vedieť o lure moduloch, pokéloptách či
vajíčkach. Ako sa zvyšujú úrovne, získavajú skúsenosti, medaily, odmeny atď. Ako
chytiť naozaj silných pokémonov... od 20. úrovne vyššie! A ako vo svojom meste nájdete tie najlepšie telocvične a pokéstopy.
12

Sloníča, ktoré chce zaspať

pôVABná | prinT | online |
KolíSKA Zo SloV

Zajko, ktorý chce zaspať
Vyšlo, 7,90 €

priekopnícka švédska rozprávka na dobrú noc Zajko, ktorý chce zaspať dobyla svet
rýchlosťou blesku. predalo sa niekoľko miliónov výtlačkov a v mnohých krajinách sa
stala najpredávanejšou knihou. Sloníča, ktoré chce zaspať je pokračovanie tejto rozprávkovej uspávanky. Využíva rovnaké psychologické techniky, ktoré pomôžu dieťaťu
zaspať.
na ceste do ríše snov tentoraz budete sprevádzať slonicu nezbednicu. V zázračnom
lese, na ktorého konci čaká spánok, stretávajú nezbednica a jej spoločník rozprávkové postavičky a zažívajú dobrodružstvá, ktoré deťom pomôžu uvoľniť sa, rýchlejšie
zaspať a pokojne oddychovať. pridajte sa k miliónom rodičov na svete, ktorí vo svojich
rodinách zaviedli pravidelný večerný rituál – čítanie na dobrú noc. Získate tak príležitosť stráviť krásne chvíle so svojím dieťaťom!

Fantastické zvery a ich výskyt

™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

Čarovná príručka k ﬁlmu
Žáner: Fantasy
Kategória: AAA
Cena: 9,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5123-6
Formát: 152 × 229 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Anglická verzia obálky

Pokémon Go!
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nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť o čarovnom svete ﬁlmu.
úžasné fotograﬁe a detaily z nakrúcania predstavujú všetky vaše obľúbené postavy, miesta,
scény, kúzla a magické okamihy z ﬁlmu!

Harry Potter

Ron Weasley

Hermiona Grangerová

Sprievodca k ﬁlmom

Sprievodca k ﬁlmom

Sprievodca k ﬁlmom

Žáner: Fantasy
Kategória: AAA

Žáner: Fantasy
Kategória: AAA

Žáner: Fantasy
Kategória: AAA

Cena: 9,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5120-5
Formát: 146 × 222 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5122-9
Formát: 146 × 222 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5121-2
Formát: 146 × 222 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Vďaka všetkým ôsmim ﬁlmom môžete znovu prežívať
harryho vzrušujúce dobrodružstvá. V tejto knihe nájdete okrem nezabudnuteľných citátov a fotograﬁí všetko, čo potrebujete vedieť o „chlapcovi, ktorý prežil“.

Znovu prežite magické okamihy s ronom Weasleym,
ktorý prejavil rovnakú odvahu ako jeho najlepší priateľ
harry potter. Výber fotograﬁí a citátov zo všetkých ﬁlmov predstavuje ronov život v rokforte.

Vo všetkých ﬁlmoch o harrym potterovi prejavuje hermiona múdrosť a odvahu. prežite ďalšie príbehy s dievčaťom, ktoré dokázalo, že aj tí, čo sa narodia muklom,
môžu patriť k najšikovnejším čarodejníkom.
13
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Poviedky

Cymbelin

Nie som básnik

Šprtka

Autor: Ernest Hemingway
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AAA

Autor: William Shakespeare
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AAA

Autor: Peter „Expl0ited“ Altof
Žáner: young adult, poézia
Kategória: AA

Autor: Holly Smalová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 6. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5164-9
Formát: 125 × 200 mm, 536 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 6. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5181-6
Formát: 125 × 200 mm, 168 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 6,90 €
Vychádza: Vyšlo
iSBn: 978-80-551-5163-2
Formát: 100 × 140 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5087-1
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Obálka je v príprave

e-kniha

| prinT | online |

erneST heMinGWAy

WilliAM ShAKeSpeAre

nAhliAdniTe do duše
ZnáMeho youTuBerA

hemingwayov autorský výber poviedok vyšiel roku 1938, v slovenčine prvý raz roku
1961. V textoch akoby sa premietal celý spisovateľov život – ocitneme sa uprostred
Afriky pod Kilimandžárom, v michiganských lesoch, na talianskom fronte, v povojnovom Francúzsku či španielsku. poviedky vychádzajú v novom slovenskom preklade Vladislava Gálisa.
„Keď idete tam, kam musíte ísť, robíte to, čo musíte robiť, a vidíte to, čo musíte vidieť,
otupíte si nástroj, ktorým píšete. Ale radšej nech je ohnutý a tupý, nech viem, že ho
musím nabrúsiť, vyklepať a zaostriť, a nech viem, že mám o čom písať, než aby sa
celý ligotal a nemal by som čo povedať alebo aby ležal hladký a naolejovaný v skrini,
ale nepoužíval by som ho.“

Falošným učiteľom uveria
len blázni. Ten, kto zradu zakúsil,
vie, aká je trpká. Ešte trpkejšie
však zradu prežíva, kto zradcom je.
Tragédia Cymbelin, hoci v neskorších obdobiach označovaná ako komédia či romanca, nie je až taká známa ako ostatné Shakespearove hry. rozpráva o britskom kráľovi
Cymbelinovi a jeho dcére imogene, ktorá uteká pred intrigami zlej kráľovnej za svojím
mužom posthumom, lebo si odmietla vziať kráľovninho syna – zlého, zákerného a hlúpeho Clotena. Je to hra nádherná a zázračná, hlboko pôsobivá vo svojej obraznosti.
Má všetky vlastnosti, ktoré charakterizujú autorovu tvorbu – pútavú zápletku, intrigy,
faloš, tému naplnenej i nenaplnenej lásky, boja za pravdu a spravodlivosť.

„Tuším, že by som sem mal napísať niečo múdre, niečo, čo vám zmení život, alebo vám
ho aspoň pomôže inak vnímať, ale to ste na zlej adrese. nie som Budha, dalajláma
ani Majk Spirit. A vôbec, čo by ste chceli od devätnásťročného youtubera, všakže.
Tak vám sem len napíšem, prečo je knižka, ktorú držíte v rukách, plná básní, a nie
príbehov o tom, ako a prečo som začal natáčať videá a čo všetko sa mi pri tom prihodilo. Toho mám totiž už plné zuby. pýta sa ma na to azda každý. Každého zaujíma
len to, kde beriem inšpiráciu na videá, kde a kedy bude zase nejaká autogramiáda
a čo mám v pláne natáčať ďalej. Mám pocit, že ma beriete ako nejakú internetovú
obdobu cirkusovej atrakcie bez akýchkoľvek emócií. V tejto maličkej knižke vás preto
nechám nahliadnuť do svojej hlavy a dám vám možnosť vnímať ma inak ako toho
arogantného frajera...“

14

KATASTroFy priťAhuJe AKo MAGneT
„Volám sa harriet Mannersová a som šprtka,“ hovorí o sebe hlavná hrdinka tejto
knihy. Vie, že mačka má tridsaťdva svalov v každom uchu, že „okamih“ trvá stotinu
sekundy a že priemerný človek sa smeje pätnásť ráz za deň. Vie, že netopiere sa
vždy vydajú doľava, keď vyletia z jaskyne, a že arašidy sú jednou zo zložiek dynamitu.
no nevie, prečo sa jej v škole nikto nepáči. preto keď ju osloví zástupca modelingovej agentúry, harriet sa okamžite chytí novej šance, hoci to znamená spustiť lavínu
nepríjemností a dokonca klamať ľuďom, ktorých miluje. ide z jednej katastrofy do
druhej a začína si uvedomovať, že svet módy nie je pre ňu. harriet by chcela žiť v reálnom svete, lenže bude schopná zmeniť sa skôr, než všetko zničí?
15
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Varíme s láskou

Varíme a pečieme na sviatky

Prírodná hormonálna liečba

Zásaditý doktor

Autor: Peter Planieta, Zuzana Marková
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Autor: Annelie Scheuernstuhlová, Anne Hildová
Žáner: poradcovia, zdravie
Kategória: AA

Autor: Maria Lohmannová
Žáner: poradcovia, zdravie
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5180-9
Formát: 165 × 240 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/ikar

Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5040-6
Formát: 165 × 240 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5113-7
Formát: 145 × 205 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-4914-1
Formát: 145 × 205 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Chcete sa stravovať zdravšie a neviete, ako začať? Táto kniha vám ukáže, že variť
jednoducho, zdravo a chutne z prirodzených potravín nie je až také zložité a ﬁnančne
náročné. Autori vám ponúkajú vzorové jedálničky na celý deň. pomocou nich sa presvedčíte, že kvalitné a správne jedlo je tou najlepšou investíciou do vášho zdravia.

150 receptov na slávnostné jedlá, ktoré sa spájajú so sviatkami počas celého roka.
Znásobia sviatočnú atmosféru Vianoc a silvestrovských osláv, ale aj fašiangov a Veľkej noci. Kniha prináša aj recepty na valentínske maškrty a na múčniky a iné pochúťky, ktoré spríjemnia vaše posedenia v kruhu rodiny.

Kniha prakticky objasňuje, ako rozoznať a liečiť ženské i mužské hormonálne poruchy zdravými prírodnými hormónmi bez nežiaducich vedľajších účinkov. Autorky zrozumiteľne vysvetľujú všetko, čo potrebujete vedieť o užívaní prirodzených hormónov,
aby ste tak mohli dosiahnuť rovnováhu telesného aj duševného zdravia.

Kniha ponúka cielenú pomoc od hlavy po päty: dozviete sa, ktoré potraviny vám pomôžu pri 35 najčastejších akútnych bolestiach alebo chronických ochoreniach. nájdete v nej tipy na doplnkové použitie: Schüßlerove soli, zásadité kúpele a zábaly;
tiež 60 receptov zo zásaditej kuchyne.

Pečieme s láskou

Guľôčky plné energie

Veľký babičkin snár

Vtáky Európy

Autor: Peter Planieta, Zuzana Marková
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Autor: Kate Turnerová
Žáner: poradcovia, recepty
Kategória: AA

Autor: Renáto Magát
Žáner: poradcovia, duchovné náuky
Kategória: AA

Autor: Rob Hume
Žáner: poradcovia, zdravie
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5128-1
Formát: 165 × 240 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 6,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5112-0
Formát: 150 × 195 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 9,99 €
Vychádza: Vyšlo
iSBn: 978-80-551-5160-1
Formát: 130 × 200 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/ikar

Cena: 24,90 €
Vychádza: 15. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5224-0
Formát: 140 × 210 mm, 448 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: druhé/ikar

Sladkosti máme všetci radi, niekto menej, niekto viac a niekto ešte viac. Zároveň si
však čoraz viac ľudí začína uvedomovať, že nášmu telu neprospievajú ani zvonka, ani
zvnútra. preto vám autori v tejto knihe ponúkajú recepty, ktoré zaručene uspokoja vašu
chuť na sladké a zároveň nezaťažujú váš organizmus ako tradičné koláče.
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potrebujete si dodať energiu? Chcete podporiť svoj imunitný systém? Alebo hľadáte
len niečo ľahké na zahryznutie? recepty na tieto vegetariánske guľôčky využívajú
prísady bohaté na bielkoviny, s nízkym glykemickým indexom, bez raﬁnovaného cukru. obsahujú len zdravé tuky – a navyše výborne chutia.

Sny odjakživa patria medzi najtajomnejšie šifry nášho podvedomia. prihovárajú sa
nám svojím jazykom a nie vždy im rozumieme. Táto kniha vám pomôže objasniť ich
skryté posolstvo. Výklad sna podľa snára je impulz na zamyslenie, malé usmernenie,
ako sa dostať zo spleti starostí a problémov a posunúť sa na životnej ceste.

príručka približuje viac ako 500 druhov vtákov prostredníctvom fotograﬁí urobených
v ich prirodzenom prostredí. na fotograﬁách sú navyše zachytené detaily sfarbenia,
čo umožňuje rýchle a presné určovanie v prírode. informatívne texty vám dovolia nahliadnuť do sveta vtákov.
17
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Slovenské rozprávky
prerozprávala: Zora Špačková
Žáner: rozprávky
Kategória: AAA
Cena: 14,90 €
Vychádza: november 2016
iSBn: 978-80-551-5154-0
Formát: 205 × 290 mm, 180 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Wilf – najväčší strachopud
Zachraňuje svet
Autor: Georgia Pritchettová
Žáner: rozprávky
Kategória: AA
Cena: 8,90 €
Vychádza: 22. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5080-2
Formát: 135 × 185 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Spoveď vymysleného
priateľa

Zabi nudu!

Spomienky Jacqua Papiera
zapísala Michelle Cuevasová
Žáner: pre deti
Kategória: AAA

Autor: Branislava Hronská
Žáner: pre deti
Kategória: AA

DIY aktivity

Cena: 8,90 €
Vychádza: 6. 12. 2016
iSBn: 978-80-551-5167-0
Formát: 145 × 205 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

e-kniha

ešte donedávna sa Wilf bál plyšových zvieratiek, lezúceho hmyzu a toho, že by sa
mu arašidové maslo mohlo prilepiť na podnebie. Teraz sa bojí najzloduchovatejšieho
zlodušiska na svete, malého fúzatého pupkáča od susedov, ktorý sa volá Alan. A Wilfovi nezostáva nič iné, iba prekonať svoj strach... pre čitateľov od 8 rokov.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5145-8
Formát: 183 × 233 mm, 96 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

e-kniha

O Šutierikovi, kamennom mužíčkovi
Autor: Silvia Havelková
Žáner: rozprávky
Kategória: AA

roZpráVKy, AKo Si iCh pAMäTáTe
Z Vášho deTSTVA
Jedinečný výber z pokladu našich ľudových rozprávok od viacerých zberateľov zachováva ich krásnu podobu, v akej žijú vo vedomí celých generácií. V knižke deti
nájdu čarovné príbehy s prvkami tajomna, humorne ladené rozprávky, ktorých hrdinom je zdravý rozum, ale aj rozprávky vyvolávajúce príjemné zimomriavky. Ako to už
v rozprávkach býva, dobro vždy zvíťazí nad zlom, pravda a láska nad lžou a nenávisťou.
prihovárajú sa deťom svojím posolstvom, umocneným malebnými ilustráciami, ktoré
boli vytvorené v dokonalej harmónii s príbehmi.
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Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5147-2
Formát: 165 × 240 mm, 112 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
na morskej pláži ožije jedného leta šutierik, kamenný mužíček. odvážneho šutierika
lákajú diaľky a vydá sa na kokosový ostrov po orech, z ktorého chce urobiť kočík
pre svoju sestričku, šutieročku. V spoločnosti korytnačky Kýry a čajky Gaviaty zažije
napínavé dobrodružstvá. pre deti od 5 rokov.
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KAŽdý SA oBčAS
CíTi neVidiTeĽný...

dAJ STop nude
A SKVelýM nápAdoM Zelenúúú!

To je pravda, ale vďaka tejto knihe sa tak budeš cítiť oveľa zriedkavejšie.
Jacques papier má neblahé tušenie, že všetci okrem jeho sestry Fleur ho nenávidia.
Keď v škole zdvihne ruku, učitelia si ho nevšímajú, pri športových hrách si ho nikdy
nevyberajú do tímu, a aj rodičom treba často pripomínať, aby naňho nezabudli pri
prestieraní stola. no keď sa konečne dozvie pravdu, zažije šok: Je iba Fleurin imaginárny priateľ! Keď ju presvedčí, aby mu dala slobodu, začína sa preňho prekvapujúca, dojímavá a zábavná púť za nájdením samého seba. Zisťuje, kto je Jacques papier naozaj a kam patrí. pre čitateľov od 8 rokov.
„Veru áno, milý svet, píšem svoje pamäti a prvú kapitolu som nazval jednoducho takto:
VŠETCI NENÁVIDIA JACQUA PAPIERA
Existuje však niekoľko výnimiek. Sú to: Moja mama. Môj otec. Moje dvojča Fleur.“

S touto knihou sa určite nudiť nebudeš!
nájdeš v nej:
• jednoduché tipy pre všetkých šikovných,
• návody a postupy,
• inšpirácie z televíznej relácie.
urob si smajlíkový vankúš, 3d obal na zošit, limetkový peračník, marshmallow ozdoby
na oslavu, zabav svojich kamarátov intergalaktickým slizom a ﬂubber mydlom, vyčaruj
si v izbe originálnu atmosféru farebným svietnikom, vešiakom zo starej platne a ďalšími jedinečnými kúskami. Všetko si vyrobíš z vecí, ktoré nájdeš doma alebo ľahko
v obchode či na internete.
daj stop nude a skvelým nápadom zelenúúú! pre deti od 9 rokov.
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Cuky Luky
Žáner: Humor, zábava
Kategória: AAA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 11. 2016
iSBn: 978-80-551-5226-4
Formát: 230 × 195 mm,
208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| TV | rádio | prinT | online |

Cuky a luky vychádza knižka! normálne, na Slovensku im vychádza.
nájdete v nej všetko, čo k dvom bratislavským pipinám patrí: luigiho, maserati, kabelky, pandy, ﬁtko, lodičky,
suši. A ku všetkému dostanete bonus
navyše: aktivitky, ktorými si môžete
krátiť čas v čakárni salónu krásy alebo v autoumyvárke. Alebo v päťhviezdičkovom hoteli. Alebo v saune. Alebo cestou do rakúska.
Tak, mršky, hor sa do kníhkupectiev!
nedá sa objednať k menučku.
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Knihy distribuuje vydavateľstvo ikar. Ceny 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.

