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Jabloňové lásky

Prípad Najdúch

Reﬂex

Nemaľuj ženu na stenu

Autor: Zuzana Široká
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Miroslav Frindt
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Autor: Zuzana Štelbaská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Juraj Soviar
Žáner: Slovenská literatúra, poézia
Kategória: A

Cena: 10,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5206-6
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 7. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5210-3
Formát: 125 × 200 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5370-4
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 5,90 €
Vychádza: 14. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5303-2
Formát: 75 × 150 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

Vo svojej novej zbierke básní Juraj Soviar píše o čase, v ktorom žijeme, a ten je rýchly, bláznivý, často bezohľadný a nám sa zdá, že všetko je obrátené dolu hlavou. pri
čítaní veršov tohto známeho textára piesní budete mať pocit, že s ním a so skupinou
elán sedíte v bratislavskej vieche a zhovárate sa o živote.

Vzťahy v televíznej stanici TV Slovakia 24 vôbec nie sú také ideálne, ako ich vedenie
prezentuje. Situácia sa ešte viac skomplikuje, keď zvukár radovan Strempek nájde
na autobusovej zastávke škatuľu s opusteným dieťaťom. novinári tušia senzáciu a deň
za dňom sa príbeh posúva do roviny, ktorá presahuje hranice zdravého rozumu.
| tV | ráDio | print | online |

| print | online |
e-kniha

láSKA SA uKrýVA
V KorunáCh StromoV
tridsiatnička Simona stratila všetko, čo bolo pre ňu dôležité: nečakane jej zomrela
matka, vzápätí prišla o prácu a opustil ju dlhoročný milenec. Chtiac-nechtiac zbalila svoj mestský život do kufra a presťahovala sa na vidiek, do starého penziónu
uprostred jabloňového sadu, v ktorom vyrastala ona, jej matka, stará mama a rad
prababičiek.
Denníky týchto žien, siahajúce viac než storočie dozadu, jej pomôžu pochopiť
samu seba a objaviť svoje korene pevne vrastené do úrodnej pôdy. podarí sa Simone vykročiť z tieňa svojej jablone? nájde lásku, otca pre dieťa, čo sa už čoskoro vypýta na svet? horkosladký a dojímavý príbeh, plný drám a smútku, ale
i nádejí na novú jar. nech už sa v okolitom svete robí čokoľvek, kým kvitnú a rodia
jablone, majú ženy nádej. A kde je nádej, tam vzíde aj láska.
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Kričiace kamene

Fajnšmeker

Autor: Stanislav Háber
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A

Autor: Thomas Kamenar
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 24. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5304-9
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Silné ľuDSKé príBehy
z teleVízneJ oBrAzoVKy
e-kniha

„Sú tajomstvá, ktoré môžeme spoznať, ak máme dostatočne slobodné srdce.“ V zdanlivom prostom príbehu autor zachytil najdôležitejšie, zväčša temné stránky prechodu
od totalitného zriadenia k demokracii. S ľahkosťou napísaný detektívny román
o troch kamarátoch strhne čitateľa napínavým, miestami aj humorným dejom.

Boj matky o syna, ktorý jej píše sms s volaním o pomoc z pivnice, kam ho zavrel
otec. príbeh sedemdesiatročného muža, ktorý s piatimi malými deťmi ostal na ulici
po tom, čo im zhorel dom. zúfalstvo matky dvoch autistických synov v tínedžerskom
veku, ktorí jej ohrozujú zdravie a demolujú dom. Snaha mladíka liečiť rakovinu surovou stravou. Senzačné schopnosti slovenských detí, ktoré vidia tretím okom. Spovede prostitútok, ktoré padli na úplné dno... to je len zlomok toho, čo sa podarilo zachytiť kamerou v magazíne Reﬂex za viac ako desaťročie. Vo forme poviedok,
reportáží a rozhovorov získali príbehy úplne novú atmosféru.
V tejto knihe sú spracované niektoré z množstva silných ľudských príbehov, ktoré
môžu diváci denne sledovať na obrazovkách. odhaľujú to, na čo v televízii nie je dostatok priestoru – hlboké emócie respondentov, ako aj zákulisie nakrúcania.

Cena: 13,90 €
Vychádza: 27. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5383-4
Formát: 183 × 233 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé
obľúbený moderátor thomas Kamenar sa v televízii JoJ predstavil aj ako skvelý kuchár
a znalec jedla. Vo svojej kuchársko-cestovateľskej šou ukázal, že výborne ovláda kuchyňu dvoch krajín, s ktorými je spätý: slovenskú a rakúsku. recepty zaujmú začiatočníkov i ostrieľané gazdinky, ktoré spoznajú thomasove triky a zlepšováky v kuchyni.
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Kde si?

Víťazstvo

Dánske dievča

Psia duša – Psie poslanie

Autor: Kate Eberlenová
Žáner: láska, romantika
Kategória: AA

Autor: M. S. Forceová
Žáner: láska, erotika
Kategória: AA

Autor: David Ebershoff
Žáner: Spoločenský román, história
Kategória: AA

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

Cena: 12,90 €
Vychádza: 27. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5262-2
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5382-7
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5229-5
Formát: 125 × 200 mm, 464 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

Cena: 11,90 €
odvaha
Vychádza: 14. 2 .2017
Vyšlo, 11,90 €
iSBn: 978-80-551-5246-2
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cnosť
Vyšlo, 11,90 €

Autor tohto bestsellera je presvedčený, že pes sa môže narodiť viackrát za sebou,
aby dostal šancu zdokonaľovať sa v rozličných zručnostiach a v chápaní ľudského
správania. Psia duša, precítený a vtipný príbeh, ktorý ponúka psí pohľad na svet, sa
dočkal aj ﬁlmového spracovania.

Vrcholy a pády, rozchody a návraty – taký je vzťah hollywoodskeho herca Flynna
a učiteľky natalie, ktorú jeho temné tajomstvá poriadne šokovali. no na druhej strane
v nej prebudili zvedavosť. preto sa odhodlá vstúpiť do neznámych vôd a objavovať
také stránky ľúbostného života, aké doteraz ešte nepoznala.
e-kniha

niKoho V ŽiVote | ráDio | print | online |
neStretneš náhoDou
tess nedokáže pustiť z hlavy motto namaľované na ozdobnom tanieri, ktorý leží na poličke doma v kuchyni, ani keď je s najlepšou kamarátkou vo Florencii na posledných,
priam idylických letných prázdninách. Čoskoro nastúpi na univerzitu v londýne a nového
života sa už nevie dočkať. Aj Gus je s rodičmi vo Florencii na prázdninách, sedem mesiacov po tom, ako sa ich rodinný život nečakane a tragicky zmenil. má namierené do
londýna na štúdium medicíny a usiluje sa byť poslušným synom, hoci túži utiecť a prísť
na to, kým skutočne je. A v jeden horúci letný deň sa chodníčky osemnásťročného
dievčaťa a chlapca na chvíľu pretnú. obaja sa vrátia do Anglicka a čelila budúcnosti výrazne odlišnej od toho, čo si každý z nich vysníval. počas nasledujúcich šestnástich rokov im život a láska pripravia nejedno prekvapenie. Delí ich vzdialenosť a osud, a tak
nemajú možnosť stretnúť sa. Až sa opäť jedného dňa ocitnú v nádhernej Florencii.
4

Bezohľadný darebák

e-kniha

Autor: Lisa Kleypasová
Žáner: romantika, história
Kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5251-6
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Čo uroBíte, AK SA muŽ, Ktorého
miluJete, túŽi zmeniť nA Ženu?
e-kniha

Devon ravenel má povesť nemravníka, ktorého čaru jednoducho nemožno odolať.
nečakane sa stáva dedičom titulu a panstva, ktoré obýva krásna vdova, lady trenearová. Jej bystrý úsudok a odhodlanie narazia na Devonovu nebezpečnú povahu.
Vie, že zhýralcovi nemôže veriť, no ich vzájomná príťažlivosť sa nedá poprieť...

| print | ráDio | ooh | online |

Dán einar, krajinkár jutskej prírody, a Američanka Greta, známa portrétistka, sa
stretli počas štúdií v Kodani a vzali sa. ich spoločný život postupne narúšajú einarove
sklony prezliekať sa a neskôr aj vydávať za ženu. Keď už manželia nevládzu vzdorovať
odsúdeniu dánskej konzervatívnej spoločnosti, usádzajú sa v paríži. einarov psychický stav zaujme mnohých špecialistov a prípadu sa napokon ujíma nemecký chirurg,
ktorý ho v roku 1931 preoperuje na ženu. einarovi sa plní jeho sen, prijíma meno
lili elbe, ale ich manželstvo sa rozpadá. Autor vo svojom románe spracoval jeden
z najvášnivejších a najnezvyčajnejších ľúbostných príbehov 20. storočia. zároveň sa
pokúsil vystihnúť atmosféru európskeho a sčasti aj amerického prostredia medzi
dvoma svetovými vojnami, vtedajšiu kultúru i myslenie. román sa hneď po svojom
vydaní zaradil medzi bestsellery a úspech dosiahla aj jeho ﬁlmová verzia.

Hriešny Hollywood
Autor: Alessandra Torreová
Žáner: láska, erotika
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 24. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5306-3
Formát: 125 × 200 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

pokojné vody konzervatívneho mestečka rozvíri pravá atmosféra ﬁlmového hollywoodu. Summer sa zrazu ocitne v správnej chvíli na správnom mieste a prijme ponúknutú rolu. pri nakrúcaní sa často stretáva s hollywoodskym sexidolom Colom,
ktorým opovrhuje, ale zároveň ju k nemu niečo neodolateľne ťahá...
5
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Olej a mramor

Shoe dog

Autor: Stephanie Storeyová
Žáner: historický román
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5232-5
Formát: 145 × 227 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé
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Diabolské hry

Krátky pád

Autor: Phil Knight
Žáner: Autobiograﬁa
Kategória: AA

Autor: Angela Marsonsová
Žáner: Detektívny triler
Kategória: AAA

Autor: Matthew Fitzsimmons
Žáner: triler, napätie
Kategória: AAA

Cena: 15,90 €
Vychádza: 7. 2 .2017
iSBn: 978-80-551-5261-5
Formát: 145 × 227 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 30. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5165-6
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5233-2
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| print | online |

e-kniha

Čerstvý absolvent vysokej školy phil Knight si od otca požičal päťdesiat dolárov a založil spoločnosť s jednoduchým poslaním: dovážať z Japonska kvalitné a lacné bežecké topánky. zakladateľ svetoznámej značky Nike sa konečne rozhodol porozprávať svoj príbeh v podobe prekvapujúcich a zábavných pamätí, bez cenzúry.
| ráDio | print | online |

leonArDo A miChelAnGelo
A iCh StrhuJúCi príBeh
Florencia – v tomto úžasnom a prosperujúcom meste sa začiatkom 16. storočia skrížia
osudy dvoch velikánov renesančného umenia. oboch zaujme príležitosť získať zákazku
na spracovanie mramorového monolitu. leonardo je presvedčený, že má kameň istý,
ale predstavitelia mesta napokon uprednostnia temperamentného michelangela. len
ťažko nesie svoju porážku a začne verejne spochybňovať návrhy svojho rivala. V koncoch je však aj michelangelo, ktorý zúfalo stojí pred kusom neforemného mramoru
a nevie, ako začať. Až k nemu kameň prehovorí... náhoda zasiahne aj do leonardovho
života – na trhu uvidí krásnu ženu a pristúpi na žiadosť pána Gioconda, že preňho namaľuje jej portrét. Volala sa lisa. Dávid a Mona Lisa, dnes tieto diela obdivuje celý
svet, ale len málokto vie, ako ťažko sa rodili, ba ani to, že boli príčinou rivality dvoch renesančných géniov – leonarda da Vinci a michelangela Buonarrotiho.
6

Wangovci verzus svet

Cena: 14,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5230-1
Formát: 125 × 200 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Mŕtve tajomstvo

e-kniha

Autor: Jade Changová
Žáner: Spoločenský román, humor
Kategória: AA

| print | ráDio | ooh | online |

Charles Wang sa hnevá na Ameriku, ba aj na celý svet. tohto arogantného, ale inak
vcelku milého podnikateľa, ktorý vybudoval kozmetické impérium na báze močoviny
a zarobil obrovský majetok, práve zruinovala ﬁnančná kríza. Charles už nechce nič
iné, len vrátiť sa s rodinou do Číny. Cesta sa však poriadne skomplikuje.

Keď nájdu zohavené a na smrť dobodané telo násilného zločinca, povolajú na miesto
činu detektívku Kim Stonovú a jej tím, aby prípad čo najrýchlejšie vyriešili. pri vyšetrovaní tohto brutálneho zločinu čoskoro zistia, že nejde o obyčajnú vraždu, ale
o čosi oveľa vážnejšie a oveľa zlovestnejšie.
prípad naberá na obrátkach, doslova každý deň sa vynárajú nové, mimoriadne znepokojujúce fakty. podivuhodná hra sa začína a Kim musí čeliť nemilosrdnému protivníkovi, ktorý sa zabáva vlastnými zvrátenými pokusmi. zdá sa, že nebezpečný psychopat ju vytrvalo sleduje a pozná všetky jej slabé miesta, a tak každý jej krok môže
byť posledný. začína tušiť, že niečo bude v neporiadku aj s ľuďmi, o ktorých by to
nepredpokladala. lenže zatiaľ nemá v rukách žiadne dôkazy...

| print | ráDio | ooh | online |

Autor: Ava McCarthyová
Žáner: Detektívny triler
Kategória: AAA

tichý výkrik
Vyšlo, 13,90 €

VrAŽeDný experiment SA zAČínA
e-kniha

e-kniha

pred desiatimi rokmi zmizla štrnásťročná Suzanne, dcéra vplyvného senátora Benjamina lombarda, z ktorého sa medzitým stal horúci kandidát na úrad prezidenta.
pre hackera a vojaka Gibsona Vaughna, ktorý má s lombardom nevyrovnané účty,
je prípad osobnou záležitosťou, preto prijme ponuku na spoluprácu pri pátraní.

Pracovná verzia obálky

e-kniha

| ráDio | print | online |

Cena: 11,90 €
Vychádza: 14. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5247-9
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

Jodie sa zrútil celý svet vo chvíli, keď prišla o svoju trojročnú dcérku. Je rozhodnutá vziať
si život, no ešte predtým plánuje pomstiť smrť svojho dieťaťa. Chce zabiť svojho zdanlivo
dokonalého manžela, ktorý však skrýva viac než len svoju skutočnú povahu. Situácia
sa jej vymkne spod kontroly a séria šokujúcich odhalení akoby nemala konca-kraja.
7
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Mesto zrkadiel

Pištoľník

Dym

Autor: Justin Cronin
Žáner: Sci-fi, fantasy
Kategória: AAA

Autor: Stephen King
Žáner: Fantasy western
Kategória: AA

Autor: Dan Vyleta
Žáner: Sci-fi, fantasy
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 27. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5245-5
Formát: 145 × 227 mm, 632 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 2. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5260-8
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 24. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5231-8
Formát: 145 × 227 mm, 488 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Dvanástka
Vyšlo, 17,90 €

e-kniha

roland Deschain, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci po ceste dobra
a zla, stopuje tajuplného mága so schopnosťou oživovať mŕtvych, známeho iba ako muž
v čiernom.V úvodnom diele dnes už legendárnej série Temná veža autor predstavuje
výnimočný svet pustatiny plný ohromujúcich scenérií a nezabudnuteľných postáv.

poSleDný BoJ
A KoneČné zúČtoVAnie

priechod
Vyšlo, 17,90 €

| ráDio | print | online |

Justin Cronin vo svojej medzinárodne uznávanej trilógii vytvoril nezabudnuteľný obraz
apokalyptického sveta, ktorý sa raz a navždy zmenil po nevydarenom vládnom
experimente. Výpravná trilógia sa v Meste zrkadiel dostáva do úchvatného záverečného ﬁnále. Svet, aký sme ho poznali, už neexistuje. Čo vyrastie na jeho mieste?
Dvanástka bola zničená, hrozba zanikla a po dvadsiatich rokoch života v mieri ľudia
opúšťajú bezpečie obranných múrov posledného mesta Kerrville, aby znovu osídlili
celý svetadiel. lenže ďaleko od nich, v mŕtvej metropole, na nich čaká on: subjekt
nula. prvý. timothy Fanning – otec Dvanástky. prenasleduje ho úzkosť, že v sebe
zničil svoju ľudskú podobu, a nenávisť zrodená z vlastnej premeny horí jasným plameňom. Vybuduje novú armádu a zaútočí. naposledy sa stretnú v boji svetlo a tma.
A Amy a jej priatelia sa konečne dozvedia, aký osud ich čaká.

Autor: Mark Roberts
Žáner: hororový triler
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5084-0
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| print | online |

e-kniha

počas spánku niekto zmasakroval šesťčlennú rodinu. páchateľ si dal dokonca záležať,
aby ich zohavené telá starostlivo rozmiestnil do tajomného obrazca. Ale kto? A prečo?
niet času na dohady, mesto ovládla panika a detektívka Clayová musí chytiť zabijaka
skôr, ako udrie znova. lenže on má náskok a dokonca o nej vie viac ako sama tuší.

Fantastické zvery a ich výskyt
Pôvodný scenár
Autor: J. K. Rowlingová
Žáner: Filmový scenár
Kategória: AAA

e-kniha

Cena: 12,90 €
Vychádza: 27. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5302-5
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

ľudia s nečistými myšlienkami sú označení dymom, ktorý je znakom úpadku. Cnostná šľachta dym nevypúšťa. Celkom čudné, no celkom skutočné Anglicko pred sto
rokmi. toto je svet Dymu, majstrovské rozprávačské dielo, dickensovsky spletitý príbeh vyznačujúci sa urputnou silou predstavivosti, bohatou atmosférou a napätím.

Tolkienova Stredozem

Krvavá hmla
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záhady a rébusy
Autor: Tim Dedopulous
Žáner: populárno-náučná literatúra
Kategória: AA
Cena: 16,90 €
Vychádza: január 2017
iSBn: 978-80-551-5220-2
Formát: 170 × 238 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé
nijaký z nespočetných svetov fantazijnej prózy nie je taký slávny a taký jednoducho
rozoznateľný ako Tolkienova Stredozem. rébusy a hádanky v tejto knihe sa snažia
čo najvernejšie zobraziť národy a krajiny tohto ﬁktívneho kontinentu. Kniha obsahuje
viac ako 150 hlavolamov – od jednoduchých až po naozaj zložité rébusy.

| print | ráDio | ooh | online |

máGiA Filmu uKrytá Do SloV
objaviteľ a magizoológ m.l.o.K. (mlok) Scamander sa vracia z cesty okolo sveta, na
ktorej hľadal vzácne a nezvyčajné čarovné tvory. V new yorku sa plánoval zdržať len
krátko, no náhodná zámena jeho kufríka, z ktorého unikne niekoľko fantastických
zvierat do mesta, jeho plány zmení a všetkým spôsobí veľké starosti...
Fantastické zvery a ich výskyt sú scenáristický debut J.K. rowlingovej, autorky mimoriadne obľúbených svetových bestsellerov o harrym potterovi. nakrútili podľa
neho celovečerný ﬁlm v hlavnej úlohe s eddiem redmaynom, nositeľom ceny Academy Award®, ktorý stvárňuje mloka Scamandera. Dej sa odohráva päťdesiat rokov
pred začiatkom príbehu harryho pottera. V tomto veľkolepom rozprávaní o priateľstve, mágii a zmätkoch sa stretneme s mnohými pozoruhodnými postavami a prežijeme plno dobrodružstiev.
9
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Kniha o hygge
Autor: Louisa Thomsenová
Britsová
Žáner: Životný štýl, bývanie
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5243-1
Formát: 126 × 176 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Danšari – Umenie upratovať

Umenie sebapoznania

Autor: Hideko Jamašitová
Žáner: motivačná literatúra
Kategória: AA

Autor: Don Miguel Ruiz Jr.
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

Cena: 8,90 €
Vychádza: 27. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5250-9
Formát: 125 × 200 mm, 176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5242-4
Formát: 127 × 190 mm, 176 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

| ráDio | print | online |
| ráDio | print | online |

šKAnDináVSKe teplo DomoVA

uprACte Si V Dome AJ V Duši
– JeDnoDuCho A rýChlo

Dáni sú pokladaní za jeden z najšťastnejších národov na svete. za ich spokojnosť
môže hygge, pocit tepla a istoty, okamih pohodlia a radosti. hygge (vyslovuje sa
hü-ga) je pojem súvisiaci s pocitom prítomnosti a spolupatričnosti. najčastejšie ho
charakterizuje potreba tepla, pohodlia, bezpečia a ochrany. Je to zážitok sebauvedomenia a pocitu, že sme súčasťou komunity podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú
pre nás zároveň oporou, dodávajú nám odvahu a poskytujú útechu. hygge teda
znamená, že sa chceme so svojimi najbližšími podeliť o intimitu a zážitok spojenia.
táto krásna kniha vám pomôže nájsť hygge a naučí vás, ako ho vytvárať každý deň.
uvarte si kávu, sadnite si do obľúbeného kresla a hľadajte spôsob, ako si zlepšiť
život pomocou hygge.

materiálny dostatok spôsobil, že sme zahltení vecami, hoci mnohé z nich nepotrebujeme alebo vôbec nepoužívame. Spôsob, ako s nimi nakladáme, ovplyvňuje celý
náš život. Danšari – nové japonské umenie upratovať – ponúka návod, ako si urobiť
poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. riaďte sa troma základnými zásadami danšari a zmeňte svoj život: Veci nadobúdajú hodnotu tým, že
ich používame (DAn). Veci by mali byť v tomto momente na mieste, kde sú najviac
potrebné (šA). Veci sú najkrajšie, ak sú tam, kde majú byť (ri).
Ak sa vám to podarí, zistíte, že všetko je zrazu ľahšie a máte sa lepšie. Danšari je proces
hľadania samého seba, ktorý sa dá vtkať do osobného života aj práce. Spriateliť sa s vecami a vlastnoručne vytvoriť priestor plný priateľov. A spriateliť sa aj sám so sebou.
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oslobodiť sa od iluzórnych presvedčení a žiť autenticky, takto by asi znelo motto novej knihy známeho duchovného učiteľa. Spojením múdrosti rodinnej tradície toltékov s poznaním, ktoré autor získal na osobnej ceste, pomáha druhým pri hľadaní
a uskutočňovaní vlastnej cesty k osobnej slobode.

Všetko najlepšie!
iSBn: 978-80-551-5214-1

Autor: Ellen Giggenbachová
Žáner: populárno-náučná
literatúra, hobby
Kategória: AA
Cena: à 8,90 €
Vychádza: január 2017
Formát: 148 × 210 mm, 64 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Nápadité poďakovania
iSBn: 978-80-551-5213-4

zablahoželajte či poďakujte svojim priateľom a blízkym pomocou vlastnoručne vyrobených papierových kartičiek a škatuliek, ktoré navrhla a nakreslila ilustrátorka
ellen Giggenbachová. Každá z kníh obsahuje 20 kartičiek, 20 štítkov, 7 škatuliek
a vyše 200 nálepiek.

Krásne maličkosti

Papierové lietadielka

Autor: Cheryl Strayedová
Žáner: poradcovia
Kategória: AA

Autor: Sam Ita
Žáner: pre deti
Kategória: A

Cena: 13,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5170-0
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Cena: 6,90 €
Vychádza: 21. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5263-9
Formát: 170 × 240 mm, 80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Život môže byť ťažký a náročný, ale aj úžasný a preto si treba vážiť každú maličkosť.
Kniha skúsenej autorky prináša skvelé rady do života a zároveň každého očarí svojou
priamosťou a otvorenosťou. A nechýba jej ani primeraná dávka humoru, bez ktorého
by to v živote určite nešlo.

poskladajte si fantastické lietadielka z papiera. prinášame vám štrnásť zaujímavých
modelov s podrobným ilustrovaným návodom a odkazom na video. okrem toho nájdete pri každom lietadielku odkaz na internetovú stránku s originálnym vzorom papiera, ktorý si môžete vytlačiť. prajeme vám príjemný let!
11
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Slovensko zaujímavosti – unikáty – rarity

Tajomstvo biologických hodín

Môj boj 2

Cymbelin

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

Autor: Jarmila Mandžuková
Žáner: zdravie
Kategória: AA

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

Autor: William Shakespeare
Žáner: Svetová klasika
Kategória: AA

Cena: 14,95 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-4912-7
Formát: 210 × 297 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/ikar

Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5264-6
Formát: 145 × 205 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Cena: 15,90 €
Vychádza: 21. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5300-1
Formát: 125 × 200 mm, 552 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 7,90 €
Vychádza: 10. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5181-6
Formát: 125 × 200 mm, 168 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Kto chodí po svete s otvorenými očami, má nádej, že uvidí aj to, čo zostane pred
ostatnými ukryté. Autori tejto publikácie chodili po Slovensku s otvorenými očami
i s otvoreným srdcom a predstavujú krásy našej krajiny. Kniha obsahuje sprievodné
texty v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine.

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl
Autor: Terézia Lampartová
Žáner: učebnice
Kategória: A
Cena: 5,50 €
Vychádza: február 2017
iSBn: 978-80-551-5415-2
Formát: 205 × 290 mm, 56 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé/ikar
pracovný zošit obsahuje rozprávky, básničky a náučné texty. Autorka k nim vytvorila
hravé úlohy na čítanie, rozvíjanie logického myslenia a kreativity. Žiaci sa naučia porozumieť textu a zadaniam úloh, čo vedie k úspešným výsledkom aj v iných predmetoch a v celoštátnom testovaní.
12
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Biologické hodiny podľa autorky koordinujú stovky procesov v ľudskom organizme.
tento nový pohľad na cyklické dianie v našom tele pomáha pochopiť príčiny chorôb
a možnosti ich liečby. Keď sa začnete riadiť vnútornými hodinami, budete zdravší,
šťastnejší a spokojnejší.

Ako sa dožiť 100 rokov
Autor: Prof. Christo Mermerski
Žáner: motivačná literatúra
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 21. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5244-8
Formát: 145 × 205 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
Keď nás matka príroda stvorila, vybavila nás všetkým, čo potrebujeme na zdravú
existenciu. treba len vedieť, kde to nájdeme a ako to máme použiť. táto kniha vám
pomôže nájsť cestu k zdravej dlhovekosti, a to výlučne pomocou prírodných prostriedkov.

e-kniha

| print | online |

KAŽDý má len JeDen ŽiVot
– len JeDnu šAnCu nA BoJ
„podpísal som zmluvu s diablom,“ povedal autor o svojom šesťzväzkovom autobiograﬁckom románe, ktorému dal príznačný názov Môj boj.
Druhý zo šiestich zväzkov, ktoré sa dajú čítať ako súvislý text, ale aj ako šesť nezávislých románov, je štúdiou extrémneho realizmu, neuveriteľným ponorom do každodenných a zdanlivo všedných tém, do pokory, sebaponižovania a fascinácie detailmi,
ktoré inokedy prehliadame. román je aj knihou o láske a priateľstve, o rodičoch
a svokrovcoch, o živote s malými deťmi vo švédskom meste, o písaní, v ktorom autor
hľadá únik, o prekračovaní vlastných hraníc.

neSmrteľná KlASiKA
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.
13
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Nauč sa používať farby

Dinosaurie mamy vraveli: „Daj pozor,
moje dieťa, ak ťa GiGAntoSAuruS
nájde, zje ťa! nohami robí Dup!
A čeľusťami Chrup! Budeš len biedna obeť, spestrí si tebou oBeD!“
ilustrované leporelo je vhodné pre deti
od 2 rokov.

Autor: Rosa M. Curtová
Žáner: pre deti
Kategória: AA
Cena: 5,90 €
Vychádza: 7. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5249-3
Formát: 226 × 268 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
Svet okolo nás hýri farbami. Vieš ich používať? zober si farebné ceruzky alebo
fixky, postupuj krok za krokom podľa návodov v tejto knižke a naučíš sa správne
vyfarbovať a miešať farby. Vyskúšaj to! Keď to zvládneš, vytvoríš si krásne a originálne obrázky. pre deti od 4 rokov.

Gigantosaurus
Autor: Jonny Duddle
Žáner: pre deti
Kategória: AA
Cena: 7,90 €

Zvieratká z abecedy
Autor: Ivona Ďuričová
Žáner: pre deti
Kategória: AA
Cena: 6,90 €
Vychádza: 21. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5151-9
Formát: 195 × 195 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka:
Stonožka
Vydanie: prvé
V knižke plnej veselých básničiek sa deti zoznámia s pruhovanou zebrou, s barančekom neposedkom aj so žiraﬁačikom, čo ľúbi čokoládu, s pandami fešandami, so zatúlaným sloníkom a s inými zvieratkami. na konci knižky sa všetky ukryli do hádaniek.
Kto v nich zvieratká objaví, bude dobrý kamarát aj s ABeCeDou. pre deti od 4 rokov.
14

Vychádza: január 2017
iSBn: 978-80-551-5221-9
Formát: 195 × 165 mm, 36 str.
Väzba: lepená
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Krtka prebudilo slniečko. Bude pekný
deň, a tak ho strávi na záhrade. Čakajú
tam na neho sladké jahôdky. Klasické
leporelo prináša ďalšie z milých dobrodružstiev Krtka pre najmenších. tentoraz sa dozvieme, čo Krtko stihne za jeden deň. pre deti od 3 rokov.

Krtkov deň
Autor: Jozef Brukner
ilustrácie: Zdeněk Miler
Žáner: pre deti

Kategória: AA
Cena: 3,90 €
Vychádza: 14. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5186-1
Formát: 238 × 160 mm, 12 str.
Väzba: lepená
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: tretie
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Zlodej snov

Učíme sa písať písmenká

Autor: Abi Elphinstonová
Žáner: pre deti
Kategória: AA

Autor: Beatrica Čulmanová
Žáner: pracovný zošit pre deti
Kategória: AA
e-kniha

Cena: 9,90 €
Vychádza: 24. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5240-0
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Cena: 3,90 €
Vychádza: 19. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5013-0
Formát: 205 × 290 mm, 32 str.
Väzba: lepená
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé/ikar

molly sa raz v noci preberie uprostred lesa. nespomína si, ako sa tam dostala, ale vie, že ju tam priviedla
opakujúca sa nočná mora s bubnami a zlovestnými
maskami. Zlodej snov na ňu čaká. pre deti od 9 rokov.

pracovný zošit je určený prváčikom na nácvik písania
písmen. Deti si najskôr pripravia ruku na písanie a potom
sa veselými obrázkami a veršíkmi o každom písmenku
motivujú k jeho písaniu podľa vyznačeného vzoru.

Prečo lienky
nosia podkolienky
Autor: Ivona Ďuričová
Žáner: pre deti
Kategória: AA
Cena: 5,90 €
Vychádza: 28. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5418-3
Formát: 145 × 205 mm, 64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé/ikar
Vtipné básničky zavedú deti na poetickú lúku, kde nuda má zákaz vstupu! Chrobáčiky, zvieratká aj vtáčiky
sú tam doma a každý z nich má svoj príbeh. pre deti
od 5 rokov.

Modelka

Srdcu nerozkážeš

Autor: Holly Smalová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Krystal Sutherlandová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 14. 2. 2017
iSBn: 978-80-551-5248-6
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

| print | online |

e-kniha

harriet mannersová je opäť tu. už to však nie je šprtka, ale obľúbená a coolová baba,
ktorá žije vo svete módy. Je z nej modelka, ale napodiv, cíti sa menej populárna a ešte trápnejšia ako predtým. no ponuka modelingovej agentúry ísť v lete na fotenie
do Japonska, to znie ako skvelá dovolenka...

Cena: 10,90 €
Vychádza: 17. 1. 2017
iSBn: 978-80-551-5241-7
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

| print | online |

e-kniha

henry page nebol nikdy naozaj zamilovaný. Ale keď v maturitnom ročníku nastúpi
do jeho triedy Grace , niečo sa v ňom pohne. postupne zisťuje, že v jej živote sa muselo stať niečo, čo ju hlboko poznačilo. Chce to vedieť, lebo by jej rád pomohol. A tak
mu Grace všetko porozpráva...
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Stále som mama

| TV | PrinT | rádio | ooh | online |

Autor:Kristína Farkašová
ilustrácie:Boris Farkaš
Žáner:Slovenskáliteratúra
Kategória:AAA

#smiechcezslzyasople
#obdobievzdoru
#sommama

Cena:15,90€
Vychádza:10. 1. 2017
iSBn:978-80-551-5323-0
Formát:125×200mm,384str.
Väzba:Viazaná
Vyd.značka:ikar
Vydanie:Prvé
Úspešná slovenská herečka,
moderátorkaa autorkavtipných
prúžkovaných tričiek Kristína
Farkašová vydala pred rokom
knihuo materstveSom mama.
o životes dvojičkami,ktorérastúa meniasaz Knedlínadievčatá, napísala aj druhú knihu.
humor jej ani teraz nechýba,
hoci sa často smeje pomedzi
slzya sople.dievčatáobjavujú
sveta zanechávajúv ňomnezmazateľnú dvojradovú stopu.
A aj keď už majú na kdečo
vlastný škôlkarský názor, ich
rodička im i sebe ustavične
s láskoupripomína:Stálesom
mama!

Som mama
Vyšlo, 14,90 €
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