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Knižnica na počúvanie vám prináša audioknihu Čierna hra. Dnes už kultový román
od slovenského majstra napätia, jozefa Kariku, načítal herec Peter Sklár.
Krátko po Nežnej revolúcii zavládlo ponuré obdobie – smrť nikdy nebola ďaleko
a darilo sa všetkým druhom svinstva. V tejto atmosfére a nových podmienkach sa
z obyčajných ľudí snažiacich sa vyšvihnúť stávajú výpalníci, drogoví díleri, priekupníci
so zbraňami, zločinci v bielych golieroch či prví mafiánski bossovia. Do temnej špirály
chtiac-nechtiac vťahujú aj svojich najbližších, manželky i deti. zatiaľ čo niektorí pre-
nikajú k čoraz väčšej moci, iní kráčajú k predčasnému koncu.

DrSNý trIlEr 
z KrVAVýCh 90-tyCh roKoV

mimoriadne vtipná sebareflexia dnešnej generácie rozvedených skoroštyridsiatni-
kov, začínajúcich odznova, ibaže so „zdochnutými srdcami“ a deťmi v puberte. maji-
teľka čerstvo zdochnutého srdca sa so životom „preťahuje“ so šarmom a vtipom,
niekedy až krutým...

Nové vydanie príbehu dvoch žien, nerozlučných priateliek. Anna, prekladateľka, žije
s manželom a dvomi dcérkami a na prvý pohľad jej nič nechýba. V skutočnosti je to
však trocha inak... Veronika, učiteľka, je osamelá matka devätnásťročnej dcéry a vô-
bec ju netrápi, že v jej živote nie je nijaký muž. Život je však plný prekvapení...

Zdochnuté srdce
Autor: Eli Elias
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5724-5
Formát: 125 × 200 mm, 168 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé

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

Cena: 11,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-4325-5
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé

Sebareflexia moderného muža, ktorý odhaľuje svoje vnútro až na kostnú dreň. roz-
právanie o živote so ženami a medzi ženami je katalyzované sexom, láskou, peniazmi,
úspechom… Ale aj samotou, zúfalstvom, nepochopením a prehrami.
'Alexander Pavlov je úspešný, cynický a bezohľadný muž. Cestu životom si razí s ma-
tematickou presnosťou. Citlivo totiž nahmatal pulz doby a pochopil, ako funguje.
V skutočnosti je však osamelý. málokomu dovolí, aby sa k nemu dostal blízko. Para-
doxne sú to ženy, ktoré jediné to dokážu. z črepov, ktoré po takýchto stretnutiach
ostávajú, sa pokúša vyskladať vlastné zrkadlo, aby pochopil, kým vlastne je.

NAjVäčšou PrEhrou muŽA 
Sú Slzy jEho ŽENy

Štyri nočné obdobia
Autor: Matej Rudinský
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 8,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5530-2
Formát: 105 × 170 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Agáta nie je obyčajná mladá žena. je výnimočná. Vidí a počuje veci, ktoré ľudia okolo
nej nevnímajú. Cíti ľudský strach a bolesť, aj radosť a šťastie. Niekoľko rokov spolu-
pracovala s políciou. Potom, pre jednu chybu vo výklade snov, bola z policajného
kolektívu vylúčená. rozhodla sa svoje schopnosti stlmiť, emócie potlačiť, sny igno-
rovať. Nejaký čas to fungovalo, až kým...
zrazu sa jej v snoch začne zjavovať plavovlasé dievčatko s modrými očami. Prečo ju
vyhľadalo? čo jej chce povedať? Kto to je? Kde je? Agáta nedokáže ignorovať jeho
volanie o pomoc. Keď sa veci začnú komplikovať, je nútená obrátiť sa na kapitána
reissa, skeptického policajta, ktorý ju, aj napriek niekoľkoročnej spolupráci, stále
považuje za podvodníčku.

DAr AlEBo PrEKlIAtIE?

Dievčatko s modrými očami
Autor: Eva Dedinská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Cena: 10,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5505-0
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Čierna hra – Vláda mafie
Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA
Cena: 12,90 €

Formát: 2 CD, mp3, 15 hod. 39 min.
Vychádza: júl 2017
EAN: 0510041
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Krásne romantický, silný, ale aj mierne provokatívny príbeh lásky medzi dvomi cel-
kom rozdielnymi ľuďmi. Wavy je dcéra drogového dílera a psychicky nevyrovnanej
ženy. Život ju naučil nedôverovať nikomu a ničomu, dokonca ani vlastným rodičom.
je uzavretá, radšej drží jazyk za zubami a už ako osemročná musí doma variť a starať
sa o malého brata. jediné potešenie nachádza v pozorovaní hviezd na poli pri dome,
až raz pri tom nechtiac spôsobí nehodu – motorkár Kellen v snahe vyhnúť sa diev-
čatku takmer príde o život. medzi tínedžerkou Wavy a obrovským potetovaným chla-
pom, bývalým kriminálnikom, sa nečakane rýchlo vytvorí mocné puto. Pre Wavy je
vzťah s Kellenom jediná krásna vec v brutálnom svete narkomanov a zhýralosti. len-
že, čo je krásne pre ňu, je neprijateľné pre okolitý svet. A keď po náhlej tragickej
smrti Waviných rodičov obvinia Kellena z ich vraždy, zasa putuje do väzenia...

PoD hVIEzDAmI
jE mIESto PrE KAŽDého

Cisár František jozef je mladý, bohatý a je najvyšší čas, aby si našiel manželku. Pät-
násťročná bavorská vojvodkyňa Alžbeta – Sissi, cestuje na habsburgovský dvor so
staršou sestrou helenou, ktorú zasnúbili s mladým cisárom. Krátko po prvom stret-
nutí sa Sissi a František jozef ocitnú pred nečakanou dilemou.

román o dvoch mužoch a jednej žene a o veľmi vážnych, ale aj triviálnych otázkach
života. hannah chce okolo seba šíriť dobro a život prežívať naplno. A občas sa správať
úplne spontánne – napríklad behať naboso po lúke. je optimistka a chcela by to
preniesť aj na svojho priateľa Simona. lenže osud niekedy všetko spochybní...

Všetko príšerné aj krásne
Autor: Bryn Greenwoodová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5493-0
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Sissi – náhodná cisárovná
Autor: Allison Patakiová
Žáner: historický román
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5502-9
Formát: 145 × 227 mm, 472 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Najlepší rok tvojho života
Autor: Charlotte Lucasová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5522-7
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Connor má odjakživa jasno v tom, čo mu žena môže dať – má byť pekná, prítulná
a poruke. Vďaka neodolateľnému šarmu zakaždým dostane, čo chce aj koho chce.
Až kým nestretne Ellu, ktorá mu urobí zo života peklo... a jeho to nadchne. má láska
profesorky literatúry a sebavedomého študenta budúcnosť?

molly je dcéra multimilionára, leo zasa vojnový korešpondent, ktorý pochádza z chu-
dobnej rodiny. zaľúbia sa do seba a vezmú sa aj napriek nesúhlasu jej rodiny. Všetko sa
zmení, keď leo odíde na nebezpečnú misiu do Sýrie, kde pri nehode stratí pamäť. molly
sa mu snaží pomôcť získať stratené spomienky, no zároveň pred ním niečo tají.

Skúška z lásky
Autor: Jennifer Probstová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 8. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5569-2
Formát: 125 × 200 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Keď som ťa stratila
Autor: Kelly Rimmerová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5511-1
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

leah martinová celý život bojuje s pokušením, ale už má plné zuby rátania kalórií
a matkiných kritických poznámok. lenže nijaká maškrta na svete neodvedie jej po-
zornosť od sexi chlapa, akým je Sam Cooper. ten jedného dňa jej mame oznámi, že
sú zasnúbení... čo je nehorázne klamstvo.

Počas ďalších troch mesiacov mia stretáva nových mužov. V júli sa stane herečkou
v hudobnom videoklipe. V auguste sa vydá do texasu, kde sa má tváriť, že je dávno
stratená sestra ropného magnáta. túto úlohu však skomplikuje jej minulosť. V sep-
tembri sa mia vráti do rodného mesta, kde ľudia, ktorí sú jej blízki, bojujú o život.

Na veľkosti záleží
Autor: Alison Blissová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5551-7
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Dievča z kalendára 3
Autor: Audrey Carlanová
Žáner: Erotika, román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5500-5
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-knihae-kniha

e-kniha e-kniha

e-kniha

e-kniha

Pr
ac

ov
ná

 v
er

zia
 o

bá
lk

y

| ráDIo | PrINt | oNlINE |

| PrINt | oNlINE |

| PrINt | oNlINE | | PrINt | oNlINE || PrINt | oNlINE |



7

Edičný program | júl – august 2017

6

Edičný program | júl – august 2017

Niekto sa chce asi hrať, ale vybral si hru krutú, bezcitnú a zvrátenú. unesie dve de-
väťročné kamarátky Charlie a Amy a vzápätí pošle obom rodinám esemesku so svo-
jou požiadavkou. Vyzve ich, aby za deti ponúkli určitú sumu. Kto ponúkne viac, vy-
hráva. No takýmto spôsobom zároveň vynesie rozsudok smrti nad druhým
dievčaťom. Prípadu, ktorý sa nápadne podobá na únos spred roka, sa ujme inšpek-
torka Kim Stonová. Spočiatku je bezradná a nemá sa čoho chytiť, lebo únosca sta-
rostlivo zametá za sebou každú stopu. Po ďalších esemeskách s desivým obsahom
si uvedomuje, že jej súperom je azda ten najšialenejší zločinec, s akým sa kedy
vo svojej kariére stretla. čas neúprosne beží a šance, že by sa dievčatá vrátili domov
živé, sa pre ne každou hodinou zmenšujú. Kľúčom k vyriešeniu prípadu by možno
bolo odkrytie temných tajomstiev z minulosti oboch rodín.

šIAlENEC, Ktorý SA NEzAStAVí 
PrED NIčím

Zmiznuté dievčatá
Autor: Angela Marsonsová
Žáner: Detektívny triler
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5507-4
Formát: 125 × 200 mm, 456 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

tom locke pracuje ako elitný žoldnier pre Apollo outcomes, úspešnú vojenskú fir-
mu. Po návrate z misie v líbyi mu pridelia prísne tajnú nelegálnu operáciu na ukra-
jine. má len sedem dní, aby zachránil rodinu známeho ukrajinského oligarchu a rea-
lizoval veľkolepú útočnú akciu.
locke však netuší, že jeho ctižiadostivý a záhadný šéf Brad Winters sa zaplietol do
vysokej geopolitickej hry s vplyvnými kapitálovými investormi po celom svete. jedi-
ným chybným krokom riskujú všetko. A toho chybného kroku sa už možno dopustila
lockova stará láska, vojnová korešpondentka Alie macFarlanová, ktorá impulzívnym
konaním ohrozí ich život.
locke tak musí vynaložiť všetky sily, aby predišiel zrade, ktorá by mohla vyústiť do
katastrofy... a nakloniť misky mocenských váh na stranu Putinovho ruska.

jEDEN ChyBNý KroK A SVEt čAKá
PolItICKá KAtAStroFA

Tieňová vojna
Autor: Sean McFate, Bret Witter
Žáner: špionážny triler
Kategória: AAA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 22. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5588-3
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Všetko sa začína malou bežnou láskavosťou – Emily požiada priateľku Stephanie, aby
vyzdvihla jej syna Nickyho zo škôlky. tá ochotne súhlasí, veď Nicky a jej päťročný syn
miles sú najlepší kamaráti a radi spolu trávia čas, podobne ako ich matky. Emily si však
po syna už nepríde.  Stephanie sa čoskoro dozvie šokujúcu správu – Emily je mŕtva.

trinásťročná julie Whitakerová jednej noci zmizne. Po dlhých ôsmich rokoch, sa na
prahu jej rodičovského domu objaví mladá žena, ktorá o sebe tvrdí, že je julie. Po-
čiatočný úžas a nadšenie rodiny čoskoro vystriedajú pochybnosti a neodbytné otáz-
ky. údajná julie sa totiž správa viac než čudne...

Láskavosť
Autor: Darcey Bellová
Žáner: Detektívny triler
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 1. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5510-4
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Kam zmizla Julie
Autor: Amy Gentryová
Žáner: Psychologický triler
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5501-2
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

oceňovaný príbeh o rodičoch, ktorí sa nezastavia pred ničím, aby svoje deti dostali
späť, bez ohľadu na to, akú cenu za to zaplatia. Sudca Scott Sampson vedie dokonalý
život, má prestížnu prácu a žije v kruhu milovanej rodiny. Ako každú stredu aj teraz
sa chystá vyzdvihnúť svoje šesťročné dvojčatá zo škôlky a ísť s nimi na plaváreň.
jeho žena Alison mu však napíše esemesku, že sa po deti zastaví ona. Až večer si
Scott uvedomí, že sa vrátila domov bez nich. A žiadnu správu mu vraj neposlala.
Vtom zazvoní telefón a ten znamená začiatok ich nočnej mory. Niekto im zmeneným
hlasom oznámi, že uniesol ich deti. Sudcu varuje, že ak sa počas najbližšieho po-
jednávania nebude riadiť jeho pokynmi, trest bude krutý. Prominentný sudca je zde-
sený, nikdy nič podobné nezažil. obavy, podozrenia a nervozita sa stupňujú, v man-
želstve im to začína škrípať, Scott si zrazu nie je istý ani vlastnou ženou.

čo VšEtKo SPrAVí SuDCA, KEď mu
uNESú DEtI?

Mlč ako hrob
Autor: Brad Parks
Žáner: Detektívny triler
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5550-0
Formát: 125 × 200 mm, 464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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už v septembri sa do slovenských kín dostane nové filmové spracovanie kultového
románu to. jedno z najznámejších diel majstra hororu Stephena Kinga vám preto
ponúkame v novom vydaní so špeciálnou filmovou obálkou.
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? Skupinka priateľov,
ktorí v Derry vyrástli, dnes žije roztrúsená vo všetkých kútoch sveta. Sú bohatí, úspeš-
ní aj slávni, ale nie sú šťastní. A najmä im chýba veľká časť spomienok na desivé
udalosti z detstva. Kto im vymazal pamäť? Ak to chcú zistiť, musia sa opäť stretnúť
s pradávnym zlom.

BuDEš PláVAť tIEŽ

udalosti súvisiace so zmiznutím Agathy Christie v zime 1926 sú dobre známe – jej
manžel sa dopustil nevery, 3. 12. po hádke zmizla a po desiatich dňoch ju našli v istom
hoteli v harrogate. čo sa však dialo počas tých desiatich dní? Autor sa chopil týchto
faktov skutočne vynaliezavo a utkal z nich mimoriadne strhujúci a presvedčivý príbeh.

Pán mercedes sa po údere do hlavy, ktorým ho zneškodnila holly Gibneyová a za-
bránila mu tak v masovej vražde, nadlho stal iba telom bez duše. Vďaka experimen-
tálnej liečbe sa však vrátil z tmy. jeho chorá myseľ má schopnosť pohybovať nielen
predmetmi, ale aj ľuďmi a teraz rozpútala vlnu samovrážd.

To
Autor: Stephen King
Žáner: horor
Kategória: AA

Cena: 22,90 €
Vychádza: 8. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5635-4
Formát: 125 × 200 mm, 1056 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Talent na vraždenie
Autor: Andrew Wilson
Žáner: Detektívny román
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5450-3
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Koniec hliadky
Autor: Stephen King
Žáner: triler
Kategória: AAA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 8. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5520-3
Formát: 125 × 200 mm, 464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

tieto nádherné, bohato ilustrované knihy odborným a názorným spôsobom doku-
mentujú úžasný technický pokrok v konštrukcii silných strojov. V publikáciách náj-
dete informácie o širokej škále typov a modelov, rozličných formách ich konštrukcie
a využitia, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí.

úžasné digitálne ilustrácie vám ukážu svet zvierat v úplne novom svetle. V knihe sa
stretnete so všetkými typmi zvierat od drobnej perloočky po ohromného vráskavca
obrovského. táto bohato ilustrovaná encyklopédia vám ponúka fascinujúce detaily
– od trblietavých šupiniek na motýlích krídlach cez drsné hrany tigrích zubov až po
jedový osteň vtákopyska. A dozviete sa z nej veľa zaujímavých faktov, napríklad, ako
tučniaky chránia svoje mláďatá, prečo chameleóny menia farbu aj ako navzájom ko-
munikujú mravce.

ríšA zVIErAt, 
AKo StE ju DotErAz NEPozNAlI

Cena: 24,90 €
Vychádza: 22. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5508-1
Formát: 252 × 301 mm,
288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Živočíchy v kocke Autor: John Woodward
Žáner: Encyklopédia
Kategória: AA

Autor: Michael Dörflinger
Žáner: Encyklopédia
Kategória: AA

Cena: à 16,90 €
Vychádza: august 2017
Formát: 183 × 245 mm,
304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Traktory – Veľká kniha
ISBN: 978-80-551-5549-4

Lokomotívy – Veľká kniha
ISBN: 978-80-551-5546-3

e-kniha

e-kniha

Najslávnejší detektív sa vracia na scénu. Viete dedukovať ako Sherlock holmes? Skúste
to! Vyriešte vyše 140 dômyselných hádaniek, ktoré súvisia so stratenými prípadmi Sher-
locka holmesa. V tejto pozoruhodnej zbierke hlavolamov nájdete úlohy pre každého –
od jednoduchých až po diabolsky zložité. Na konci knihy sú aj správne riešenia.

Stratené prípady Sherlocka Holmesa
Záhady a rébusy
Autor: Dr. John Watson
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA
Cena: 15,90 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5484-8
Formát: 170 × 238 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Na svet prišlo bábätko, stelesnenie mamičkinej a oteckovej lásky. jeho príchod sprevádzali slzy, smiech, šťastie a život celej rodiny sa navždy zmenil. Píšte svojmu bäbatku
denníček o tom, ako ste vyberali jeho meno, aké boli jeho prvé dni a noci, kto sú jeho príbuzní, ako papá a spinká, kedy ste zapálili jeho prvú a druhú sviečku na torte
a ďalšie spoločné zážitky, ktoré vám priniesli veľa prekvapenia a radosti. Denníček je v modrom a ružovom prevedení a má priestor aj na rodinné fotografie.

Na svet prišlo 
naše bábätko – chlapček

Príbeh umenia už desaťročia zostáva bezkonkurenčným úvodom do dejín umenia.
Vzdeláva a zároveň prináša radosť. čitatelia všetkých vekových kategórií a vzdela-
nostnej úrovne na celom svete našli v profesorovi Gombrichovi skvelého rozprávača,
ktorý niekoľkými slovami dokáže vysvetliť celkovú atmosféru daného historického ob-
dobia. Chce, aby sme dejiny umenia vnímali ako „príbeh sústavného prelínania a zme-
ny tradícií, v ktorých sa každé dielo vzťahuje na minulosť a ukazuje na budúcnosť“,
ako „živú reťaz, ktorá trvalo spája umenie našich dní s umením z čias pyramíd“.
V novej úprave pokračuje 16. vydanie tohto klasického diela vo svojom triumfálnom
postupe v oslovení budúcich generácií a zostáva prvou voľbou pre všetkých nováči-
kov v poznávaní umenia.
reprodukcie – čiernobiele aj farebné – a rozkladacie prílohy dopĺňajú pútavé a zro-
zumiteľné rozprávanie, v ktorom sa spája autorovo poznanie a múdrosť s jedinečným
darom priamo pretlmočiť hlbokú lásku k výtvarným dielam, ktoré opisuje.

VStuPNá BráNA Do SVEtA umENIA

Príbeh umenia
Autor: E. H. Gombrich
Žáner: Populárno-náučná literatúra

Kategória: AAA
Cena: 59,00 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5381-0
Formát: 172 × 245 mm, 688 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

| tV | ráDIo | PrINt | oNlINE |

V roku 2003 vyšla kniha What’s What alebo Prečo je to v angličtine tak. Pedagóg jozef
Kot ňou chcel doplniť učebnice anglického jazyka a zaoberať sa najmä tým, čo vyvoláva
otázniky. Formu dialógu s čitateľom zachoval aj v druhom, rozšírenom vydaní, ktoré od-
povie na otázky všetkým, ktorí sa prekladateľstvu chcú venovať profesionálne.

angličtina bez učebnice 
What’s What 2.0
Autor: Jozef Kot
Žáner: Náučná literatúra
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5567-8
Formát: 145 × 227 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Paulo Coelho, ktorého milióny čitateľov považujú za alchymistu slova, patrí k najvplyv-
nejším spisovateľom posledného storočia. jeho knihy sa objavujú na prvých mies-
tach rebríčkov bestsellerov. tento krásny, bohato ilustrovaný diár predstavuje puto-
vanie dvanástimi mesiacmi roka s výberom najkrajších citátov z jeho diel.

Diár 2018 – Sloboda
Autor: Paulo Coelho
Žáner: Diár
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vyšlo: 6. 6. 2017
ISBN: 978-80-551-5187-8
Formát: 130 × 205 mm, 264 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

táto praktická príručka vám ukáže, ako môže každý človek prevziať kontrolu nad svo-
jím životom a stať sa osobou, akou chce byť. Poradí vám, ako sa vyrovnať s prekáž-
kami a problémami, hoci sa to niekedy zdá ťažké. Pomôže vám zvoliť si vlastnú cestu,
a nie tú, na ktorú sa vás niekto snaží dotlačiť.

odpoveď
Autor: Allan a Barbara Peasovci
Žáner: motivačná literatúra
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
ISBN: 978-80-551-4837-3
Vychádza: 11. 7. 2017
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Autor: Barbara Minozzo
Žáner: rodina
Kategória: AA

Cena: 6,90 €
ISBN: 978-80-551-5614-9
Vychádza: 18. 7. 2017
Formát: 210 × 148 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé/Ikar

e-kniha

Kniha poskytuje inšpiratívne rady, vďaka ktorým sa zmenil život už mnohým ľuďom.
Autori sa zameriavajú najmä na to, ako sa dá skvalitniť život, ako prekonávať stres a po-
tláčať jeho nepriaznivé účinky na ľudský organizmus. jasne vysvetľujú, prečo je aktívny
prístup k životu a koncentrácia na prítomný okamih kľúčom k harmonickému životu.

ako mať lepší život
Autor: Mats Billmark a Susan Billmarková
Žáner: Životný štýl
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 25. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5503-6
Formát: 125 × 200 mm, 200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Na svet prišlo 
naše bábätko – dievčatko

Autor: Barbara Minozzo
Žáner: rodina
Kategória: AA

Cena: 6,90 €
ISBN: 978-80-551-5615-6
Vychádza: 18. 7. 2017
Formát: 210 × 148 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé/Ikar
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V tejto knihe z novej edície malých kuchárskych kníh nájdete 90 receptov na všetky
typy jedál – na šaláty, predjedlá, nátierky, polievky, na hlavné jedlá z mäsa, hydiny,
diviny, rýb, zo zeleniny, cestovín a zemiakov. Aby bola ponuka kompletná, na konci
knihy autori pripojili aj zopár receptov na jednoduché múčniky.

Polievku dokáže uvariť aj menej skúsená gazdinka. uvariť však také polievky, aké
varili naše babičky, vie dnes už málokto. lacno a zároveň veľmi chutne. Inšpirujte
sa ich receptami na jednoduché, každodenné, ale aj náročnejšie polievky určené
na slávnostnú príležitosť. V knihe nájdete aj recepty na omáčky a prívarky.

Varíme a pečieme
Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 3,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5041-3
Formát: 165 × 240 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Babičkine polievky, omáčky a prívarky
Autor: Renato Magát
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 18. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5547-0
Formát: 165 × 240 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín,
svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám.
okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými.
Po každej kapitole nasledujú úlohy, ich správne riešenia sú zaradené na konci knihy.

táto praktická kniha obsahuje všetko o ekologickom kompostovaní až po informácie
o vermikomposte a je plná jedinečných rád. odborníčka na pôdu vám ukáže, ako
získať zdravú pôdu a dopestovať krásne ovocie a zeleninu lacným a udržateľným
spôsobom.

Maturita z dejepisu
Autor: Zuzana Pravdová
Žáner: učebnica
Kategória: AA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5607-1
Formát: 205 × 290 mm, 112 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Biokompost
Autor: Pauline Pearsová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5506-7
Formát: 178 × 228 mm, 192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Kto chodí po svete s otvorenými očami, má nádej, že uvidí aj to, čo zostane pred
ostatnými navždy ukryté. Autori tejto obrazovej publikácie chodili po Slovensku
s otvorenými očami i s otvoreným srdcom a slovom i obrazom predstavujú krásy na-
šej krajiny, aby aj jej návštevníci uvideli tie najkrajšie zázraky. Bohato ilustrovaná
 obrazová publikácia vám ukáže najkrajšie miesta Slovenska, jeho architektonické
skvosty a nevídané prírodné krásy. Všíma si najmä pamiatky, ktoré sú zaradené do
Svetového kultúrneho dedičstva uNESCo. Sprievodné texty v slovenčine, angličtine,
nemčine a francúzštine robia z tejto knihy ideálny darček pre zahraničných návštev-
níkov a priateľov Slovenska.

ArChItEKtúrA – KráSy PríroDy 
– PAmIAtKy uNESCo

SLoVENSKo
Autor: Alexander Vojček, 
Drahoslav Machala
Žáner: obrazová publikácia
Kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5573-9
Formát: 210 × 297 mm, 140 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Kokosový olej je spomedzi výrobkov z kokosu určite najobľúbenejší. Dá sa použiť doslova
na všetko, a to nielen vo výžive, ale aj v kozmetike či dokonca v domácnosti. objavte
vyše 70 receptov a nápadov na chutné jedlá s kokosovým olejom či inými výrobkami
z kokosu a ďalších 70 rád a možností, ako kokos využiť na krásu alebo v domácnosti!

Superpotravina kokos
Autor: Brynley Kingová
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vyšlo: 16. 6. 2017
ISBN: 978-80-551-5470-1
Formát: 210 × 240 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

zoznámte sa s umením prípravy perfektného nálevu a naučte sa hodnotiť čaj ako pro-
fesionáli. zistite, ako na chutnosť nápoja vplývajú druh čajovníka, podmienky a oblasť
pestovania, sezóna zberu a priemyselná úprava čajových listov. V knihe nájdete vyše
100 základných receptov, vďaka ktorým sa naučíte pripravovať čaj aj úplne po novom.

Čaj
Autor: Linda Gaylardová
Žáner: Populárno-náučná literatúra
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5509-8
Formát: 195 × 233 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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harriet je od radosti celá bez seba, keď jej otec oznámi, že ide pracovať do New yorku.
Verí, že sa tam opäť stretne so supermodelom Nickom. lenže – prekvapenie... Keď
rodičia hovorili o New yorku, mali na mysli jedno nudné mestečko vzdialené od centra
dve hodiny vlakom. A preraziť v módnej metropole Ameriky, to bude asi riadna fuška...

Kelsea už nie je iba dievča z chatrče, ba ani mocná kráľovná tearlingu. je z nej oby-
čajná väzenkyňa vydaná na milosť a nemilosť krutej červenej kráľovnej. odovzdala
jej svoju moc, a hoci tým celkom nezachránila svoje kráľovstvo, získala preň niekoľko
rokov mieru. Dokážu ich jej poddaní zúročiť tak, aby už nikdy nemuseli do otroctva?

Rebelka
Autor: Holly Smalová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5344-5
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

osud Tearlingu
Autor: Erika Johansenová
Žáner: young adult
Kategória: A

Cena: 15,90 €
Vychádza: 18. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5492-3
Formát: 125 × 200 mm, 464 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

táto príručka je rozdelená do štyroch častí, zameraných na jednotlivé ročné obdobia.
Inšpiruj sa ňou pri skrášľovaní a nakrúcaní vlogov po celý rok. Každá časť obsahuje
plánovacie strany plné aktivít, vďaka ktorým kedykoľvek nakrútiš trendový vlog. tak
na čo čakáš? Nalistuj si aktuálne ročné obdobie a inšpiruj sa!

Príručka vlogerky o kráse
Autor: Frankie Jonesová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5582-1
Formát: 135 × 185 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

Vieš, aké farby sa nosia v lete a aké v zime? Ktoré topánky a doplnky sú tie pravé
na večierok alebo jarnú prechádzku? Preveď svoje diváčky svetom tvojho štýlu. Buď
úprimná, keď hodnotíš, či je oblečenie pohodlné. ukáž detaily a nezabudni spomenúť
cenu. V tejto knihe nájdeš skvelé rady, ktoré spravia tvoj vlog výnimočným.

Príručka vlogerky o móde
Autor: Frankie Jonesová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5583-8
Formát: 135 × 185 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

e-kniha

čo sa stane, keď v ťažkej chvíli stretnete nesprávneho človeka? Nie zlého, ne-
správneho... martinovi mayerovi sa to prihodilo a na takéto stretnutie doplatil živo-
tom. Koho však za zbytočnú smrť potrestať, keď o osude nedospelého mladíka
rozhodla guľôčka na rulete? z martinovho najlepšieho kamaráta sa stáva bezdo-
movec. túla sa bezcieľne životom a stará sa o starca, ktorý nesie v sebe vinu za
smrť žiaka. jedného dňa sa však Petrov život zázračne zmení. začína žiť dvojakým
životom plným klamstiev a falošných ilúzií. zapletie sa s čudáckym falšovateľom
dokladov a odrazu sa ocitne v centre záujmu médií. Kto je záhadný hrdina v maske
klauna a ako súvisí so samovraždou obľúbenej popovej hviezdy? Prípad dostáva
na starosť detektív Vlčák.

SPrVu NEVINNá hrA 
SA mENí NA NočNú moru

Pod maskou
Autor: Senta Andok
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 28. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5521-0
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: Prvé

e-kniha

tri časti tohto románu vznikali postupne, z poviedok, ktoré spisovateľ spočiatku uve-
rejňoval samostatne. V konečnom zhrnutí týchto poviedok na ucelený román sa ne-
pochybne odrážajú hemingwayove najprogresívnejšie myšlienky a skúsenosti, ktoré
nadobudol v boji v španielskej občianskej vojne, a pod ktorých dojmom román uza-
vrel. Pritom sám námet diela vzišiel zo sociálnych a hospodárskych pomerov v uSA
za veľkej hospodárskej krízy na začiatku tridsiatych rokov.
román má dve hlavné témy. V prvej, ktorá je vyjadrená už v názve knihy, spisovateľovi
ide o zobrazenie rozdielov medzi svetom bohatých a svetom chudobných – tých, čo
majú, a tých, čo nemajú. hemingway sa v žiadnom zo svojich románov nezaoberal
ekonomickými a sociálnymi problémami s takou dôkladnosťou a hĺbkou, ako to urobil
v tomto diele.

mAjStroVSKé DIElo 
SVEtoVEj lItErárNEj KlASIKy

Mať a nemať
Autor: Ernest Hemingway
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5367-4
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: Prvé

| PrINt | oNlINE |
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tri – dva – jeden – štart! Práve vyrážame na úchvatnú cestu vesmírom. Dozvieme sa
na nej, ako vznikla slnečná sústava, zoznámime sa s jej úžasnými planétami a prebá-
dame aj tie vzdialenejšie končiny, aby sme odhalili tajomstvá nekonečného priestoru.
Vďaka fascinujúcim kresbám a fotografiám spoznáme krásne hlbiny vesmíru.

Pre malých školákov, ktorí chcú vedieť všetko! zoznám sa s množstvom zaujímavostí,
zisti všetko o úžasných živočíchoch, ľuďoch či miestach. Pomysli si na nejaké miesto,
akékoľvek miesto na svete, a objav zázraky našej fascinujúcej planéty. Pre čitateľov
od 7 rokov.

Encyklopédia vesmíru
Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 22. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5585-2
Formát: 216 × 276 mm, 136 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/Ikar

Najdôležitejšie veci na svete
Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5494-7
Formát: 213 × 255 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Kreatívna knižka pre všetkých malých umelcov. S ňou ľahko zvládnu prechod od prvých
čiar k oválom, trojuholníkom a ďalším základným tvarom. Pomocou nich sa naučia kresliť
najrozličnejšie obrázky ako autíčko, leva, macka, princezničku či malého piráta, postup-
ne, krok za krokom. Keď si deti obrázky pekne vyfarbia, ich radosť bude dvojnásobná!

Škola kreslenia pre deti
Autor: Alex Bernfels
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 6,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5622-4
Formát: 195 × 265 mm, 80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

ISBN: 978-80-551-5570-8

Autor: J.K. Rowlingová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Fantastické zvery a ich výskyt
Knižku Fantastické zvery a ich výskyt nájdete takmer v každej
čarodejníckej domácnosti. teraz majú aj muklovia príležitosť
dozvedieť sa, čím sa živí chumáčik a prečo radšej nenechávať
vonku mlieko knézlom.

Vychádza: 18. 7. 2017
Formát: 125 × 200 mm, 144 str.

Vychádza: 11. 7. 2017
Formát: 125 × 200 mm, 144 str.

Vychádza: 11. 7. 2017
Formát: 125 × 200 mm, 148 str.

ISBN: 978-80-551-5586-9

Rozprávky Barda Beedla
moralista, mág a veľký liberál Beedle je pre svet čarodejníkov
tým, čím je pre muklov hans Christian Andersen. Päť očarujú-
cich rozprávok plných mágie a ľsti čítali rodičia v čarodejníckych
rodinách svojim ratolestiam pred spaním celé storočia.

Metlobal v priebehu vekov
Ak ste si niekedy kládli otázku, kde sa vzala ohnivá strela alebo

prečo majú Wigtownskí tuláci na habitoch sekáčik na mäso,
musíte si prečítať Metlobal v priebehu vekov. Každý, kto hrá ale-

bo sleduje metlobal, knihu pána Whispa nepochybne ocení.

PoKrAčoVANIE 
SVEtoVého 
BEStSEllErA

Denník odvážneho bojka
Drsná škola
Autor: Jeff Kinney
Žáner: Pre deti
Kategória: AAA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 11. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5495-4
Formát: 145 × 205 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vyšlo

Naozaj sa v „starých dobrých časoch“
žilo lepšie? Greg heffley nájde od-
poveď na tú otázku, keď sa všetci
obyvatelia mesta na víkend „dobro-
voľne“ vzdajú elektroniky. Greg však
nie je stavaný na staromódnu drinu.
Na úteku pred rastúcim napätím
 doma skončí na mieste, kde na
 decká číha ešte horšie nebezpe-
čenstvo. Nájde spôsob, ako prežiť?
Alebo  naňho bude „škola v prírode“
príliš drsná?

ISBN: 978-80-551-5587-6

Séria detských náučných kníh Povedz mi opäť prináša skvelé odpovede na všetky
zvedavé otázky. Knižky pre bystré deti obsahujú farebné ilustrácie a samolepky a za-
vedú vás do krajiny dinosaurov či do sveta, v ktorom slovíčko „neviem“ nemá miesto.

Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: à 14,90 €
Vychádza: august 2017
Formát: 150 × 204 mm,
112 str.
Väzba: špirálová
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Autor: Sabine Jourdainová
Povedz mi: Dinosaury

ISBN: 978-80-551-5460-2

Autor: Sophie de Mullenheim
Povedz mi ako to funguje

ISBN: 978-80-551-5461-9

Cena: à 6,90 €
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Druhé
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Svetoznámy dánsky rozprávkar rád v detstve sníval. Keď vyrástol, preniesol svoje
sny, túžby a citlivú dušu do príbehov, ako sú Palculienka, Snehová kráľovná alebo
Statočný cínový vojačik. obyčajné veci v nich majú zázračnú moc, pravdivé slovo je
silnejšie ako tisíc klamstiev a dobré srdce je cennejšie ako všetky poklady.

Najkrajšie rozprávky H. Ch. Andersena

Autor: Kolektív
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5634-7
Formát: 165 × 240 mm, 144 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Druhé

Baránok Chumáčik sa sám vydá na prvý výlet do lesa. Pes ringo ho, našťastie, rých-
lo vystopuje. Dva roztopašné poníky Gaštanko a Belo vyplašia celé stádo kráv. Pre-
fíkaný žabiak šaňo nastraží pascu na bociana Cyrila a jazvec Boris nájde nový do-
mov. Pre deti od 4 rokov.

Najkrajšie príbehy o zvieratkách
Autor: Erika Scheueringová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5704-7
Formát: 210 × 260 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Všetci zvedavci sa teraz dozvedia, prečo je ujo školník
myšomil, čo sa stvára cez prestávku, kto je v triede do
koho, čo platí na bacily či hlásnu trúbu. S básničkami
z peračníka sa školáci rýchlo skamarátia.

Básničky z peračníka
Autor: Alica Náhliková
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 5,50 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5627-9
Formát: 145 × 205 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/Ikar

Pekná taška na chrbte, prvý deň v škole, veselí spolu-
žiaci, neposlušné písmenká, najlepšia pani učiteľka na
svete, prvé prečítané knižky a sladká torta za vysved-
čenie... všetko, čo patrí do prváckej taštičky.

Básničky do prváckej 
taštičky
Autor: Alica Náhliková
Žáner: Pre deti
Kategória: AA
Cena: 5,50 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5626-2
Formát: 145 × 205 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/Ikar

Knižka pre malých čitateľov aj budúcich školáčikov je
plná hravých básničiek, do ktorých autorka povklada-
la čo najviac slov na všetky písmenká abecedy – i tie
s dĺžňami či mäkčeňmi.

Veselá abeceda
Autor: Ivona Ďuričová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 5,50 €
Vychádza: 15. 8. 2017
ISBN: 978-80-551-5628-6
Formát: 145 × 205 mm, 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/Ikar

Ako havran prinavrátil ľuďom slnko? Kto ukradol chobotnici jej krásu? A prečo sa
mocný leopard bojí malého zajaca? Svojrázny svet prefíkancov, prešibaných zvierat,
ktoré svojimi schopnosťami a trikmi balamutia ostatné zvieratá, aby tým samy niečo
získali. Niekedy vyhrajú, inokedy im zas ostatní prejdú cez rozum, no musíte sa mať
vždy na pozore pred ich šibalstvami. Príbehy zozbierané zo všetkých kútov sveta, oži-
vujú pozoruhodné ilustrácie tomislava tomića, prekypujúce humorom a prepraco-
vanými detailmi. Pre deti od 10 rokov.

NEoByčAjNá KNIŽKA 
PrE mAlýCh Aj VEľKýCh

Cena: 12,90 €
Vychádza: august 2017
ISBN: 978-80-551-5483-1
Formát: 228 × 266 mm, 
96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Prefíkané
bájky

Autor: JohnMatthews a Caitlín Matthewsová
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Pohľad na zvieratká v prírode nás často po-
teší, pretože na všetkých je niečo pekné
a zaujímavé. Vedia sa radovať i smútiť, pred-
povedajú počasie, sú výborní architekti či
športovci. A my ľudia sme zas múdri ako so-
vy, pracovití ako včely, za tuhej zimy spíme
ako medvede a v lete plávame ako bystré
pstruhy.
K zvieratkám, ktoré žijú na Slovensku, viaže
autora silné puto a rád o nich deťom všeličo
prezradí, čo ich poučí aj prekvapí. Napríklad,
že poriadkumilovný jazvec má vo svojom byte
kuchyňu a spálne, že vrabec dostane pred

dažďom zlú náladu i to, že motýľ súmračník
vonia jahodami...
Deti pobavia vtipné básničky o každom
zvieratku, a keď si knižku pozorne prečítajú,
naše dravce,
vtáčiky, ryby,
plazy aj
chrobáčiky
sa čoskoro
stanú ich
dobrými zná-
mymi.

VtIPNE A múDro
o zVIErAtKáCh NA SloVENSKu

Moja kniha o zvieratkách
Kto tu s nami žije

Autor: Janko Kurilla
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 7. 2017
ISBN: 978-80-551-5606-4
Formát: 205 × 290 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé/Ikar
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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.

Nekompromisný komisár Joona Linna si vo väzení
odpykáva trest za svojvoľný postup pri riešení pre-
došlého prípadu. Štokholm však terorizuje brutálny
vrah a komisárka Saga Bauerová je pre svedčená,
že pri pátraní po ňom sa nezaobídu bez Linnových
skúseností.

Vyšetrovatelia musia spolupracovať tajne. Vedia, že
vraha treba zastaviť čo najskôr, lebo hoci obetí pri-
búda, ešte ani zďaleka nepovedal posledné slovo.
Surovo, krvavo, bez najmenších zábran, pomsty -
chtivo a neústupne Lovec králikov kráča za svojím
zvráteným cieľom.

Lovec králikov
Autor: Lars Kepler
Žáner: Krimi
Kategória: AAA

Cena: 15,90 €
Vyšlo: jún 2017
ISBN: 978-80-551-5540-1
Formát: 145 × 227 mm, 512 str.

Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Hypnotizér
Vyšlo, 13,90 €

Uspávač
Vyšlo, 14,90 €

Zmluva podľa Paganiniho
Vyšlo, 13,90 €

Svedkyňa ohňa
Vyšlo, 13,90 €

Stalker
Vyšlo, 15,90 €




