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Vzkriesené nádeje

Tajné životy

Autor: Imrich Béreš,
Táňa Veselá
Žáner: Biograﬁa
Kategória: A

Autor: Dada S. Brezovská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Biba Bohinská
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5309-4
Formát: 125 × 200 mm, 272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Vychádza: marec 2017
ISBN: 978-80-551-5489-3
Formát: 125 × 200 mm
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Pavlu, Slávku a Vieru okrem spoločnej adresy zdanlivo vôbec nič nespája. Žijú v anonymite malej mestskej bytovky a za zamknutými dverami úzkostlivo skrývajú svoje
trápenia, uväznené v bludných kruhoch trpkých spomienok. Keď sa už zdá, že pochovali aj nádej, nastane nečakaný zvrat, ktorý trom ženám úplne zmení život.

ŽIVOT, SMRŤ A PENIAZE
Činorodý Imrich Béreš bilancuje svoj život, pretože je čo bilancovať. Aj bez zveličovania a prifarbovania. Lebo jeho život bol bohatý, radostný a plný víťazstiev. Nezriedka
však býval aj smutný, krutý, beznádejný a vyplnený nezmerateľnými bolesťami
a smútkami. Imrich Béreš zostal napriek tomu šťastným človekom. Azda preto, lebo
sa vlastnú bolesť vždy pokúšal premeniť na radosť iných. Smrť účinkovala v jeho
okolí akosi pričasto, no nezlomila ho. Po každej jej bezohľadnej návšteve našiel silu
znova sa usmievať. A pomáhať druhým. Nie preto, že na to mal, ale preto, že v sebe
vždy nosil to, čo doňho vštepili rodičia: V živote sa netreba pozerať len na seba, ale
aj okolo seba.

Obálka je v príprave

Keď život skúša

Cena: 11,90 €
Vychádza: marec 2017
ISBN: 978-80-551-5440-4
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Maková knižka

| PRINT | ONLINE |

Autor: Mária Abrahámová,
Gabriela Čechovičová
Žáner: Recepty
Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5283-7
Formát: 183 × 233 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Úspešný televízny seriál Tajné životy z produkcie RTVS oslovil divákov neľahkou témou – ukázal príbehy týraných žien. Otvorene hovoril o tajomstvách skrývaných za
múrmi domovov, vine a nevine, nádejách a druhých šanciach žien i mužov, ktorí hľadajú nové začiatky v živote.

Spoznajte príbeh maku a vyskúšajte túto tradičnú slovenskú plodinu v skvelých
jedlách. Maková knižka vám prináša zaujímavosti o pôvode či pestovaní maku
a 71 receptov – slaných aj sladkých, tradičných či moderných, inšpirovaných medzinárodnou kuchyňou. Nič to, ak budete mať maku plné zuby!

Denník operátora radaru

Človek na ulici

Autor: Michal Liščák
Žáner: Biograﬁa
Kategória: A

Autor: Ivan Horváth
Žáner: Klasická slovenská literatúra
Kategória: A

Autor: Marcela Laiferová
Žáner: Recepty
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 28. 2. 2017
ISBN: 978-80-551-5469-5
Formát: 125 × 200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 28. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5326-1
Formát: 120 × 200 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 8,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5462-6
Formát: 195 × 195 mm, 84 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Autentický denník Michala Liščáka zachytáva spomienky na jeho mladosť a roky
vojenčiny v Jaroměři. „Keď sa mi ho podarilo nájsť v jednej debničke na povale, zistil
som, aký je to vzácny dokument doby, v ktorom sú aj mená v našich pamätiach už
vyhasnuté. Denník sa začína dátumom: 28. október 1955.“

| PRINT | ONLINE |

Edícia Zlatým písmom prináša ďalšie z klasických diel slovenskej literatúry. Cyklus
noviel Človek na ulici pozostáva z piatich noviel Bratia Jurgovci a jednej dlhšej, samostatnej novely Laco a Bratislava. Autor sa vo svojej tvorbe zameriava na vnútorný
svet postáv a kontrasty medzi snom a realitou.

Ako si spríjemniť a okoreniť život

Populárna speváčka a skvelá gazdinka Marcela Laiferová je presvedčená, že dnešné rovnoprávne a vyťažené ženy túžia byť príťažlivé aj v kuchyni. V tejto knihe píše
o tom, na čo dbať pri výbere potravín, čím nás dokážu obohatiť koreniny a ktorá zelenina by sa mala stať pravidelnou súčasťou nášho jedálnička.
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Musíme zostať spolu

Madam X

Dievča z kalendára 2

Modrooký chlapec

Autor: Jana Benková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA

Autor: Jasinda Wilderová
Žáner: Erotika, román pre ženy
Kategória: AAA

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

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

Cena: 8,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5419-0
Formát: 125 × 200 mm, 200 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5266-0
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 4. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5288-2
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5282-0
Formát: 125 × 200 mm, 288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Mladá novinárka Simona má šťastie na témy, ktoré obracajú jej život naruby. Článok
o záhadnom miznutí utečencov zo záchytného tábora nie je žiadnou výnimkou. Stopy
vedú až na tie najvyššie miesta a na Simonu číha nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje
aj jej vzťah s novým manželom Oliverom.

Tento román je azda to najlepšie, čo Danielle Steel vytvorila. Príbeh televíznej reportérky Ginny Carterovej, ktorá prišla o celú rodinu je pútavý román o temnom tajomstve, o druhej šanci a sile lásky a odvahy, ktorú každý z nás potrebuje na prekonanie tých najväčších životných problémov.

Parížske slnko
Autor: Alica Eštoková
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: A
Cena: 9,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5308-7
Formát: 125 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha
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Láska si nevyberá farbu pleti, náboženstvo, ba ani krajinu, v ktorej nás zasiahne.
A udrie v momente, keď to neočakávame. O Soﬁu majú odrazu vážny záujem dvaja
muži. Dokáže sa vzoprieť okoliu a zariadiť si život s moslimom Nadirom? Alebo jej
srdce opantá Slovák Martin?
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Ty PATRíš MNE!

ZRýChLITE SI PLuZ AJ NA JAR!

Práca Madam X spočíva v tom, že vychováva a mení drzých, rozmaznaných synov
bohatých a mocných mužov na slušných mladých ľudí, ktorí sa vedia vhodne správať
v spoločnosti. Za jej soﬁstikovaným zovňajškom sa však skrýva zlomená žena, uväznená medzi nebezpečnou minulosťou, na ktorú si nespomína, a prítomnosťou v uzavretom luxusnom apartmáne. Tam žije pod ochranou krásneho Caleba, ktorý tvrdí,
že má právo na jej telo aj na jej dušu, lebo ju v minulosti zachránil pred istou smrťou.
Caleb opakovane dáva Madam X najavo svoju dominantnosť. Madam X po ňom fyzicky túži, no občas jej naháňa strach. Na jednej strane jej vyhovuje bezpečie v Calebovom strešnom apartmáne, v zlatej klietke, na druhej strane túži po slobode a voľnosti. Až sa raz náhodou dostane von a stretne neznámeho tajomného muža, ktorý
by mohol zmeniť celý jej život...

Mia Saundersová pokračuje vo svojej ceste za získaním peňazí aj za dobrodružstvom. Jej otec ešte vždy leží v kóme a ona musí splácať jeho obrovský dlh. Pracuje
ako dobre platená spoločníčka v eskortnej spoločnosti svojej tety Millie. Čas plynie
a Mia sa stretáva s novými mužmi, s ktorými vždy strávi jeden mesiac. Apríl prežije
so známym bejzbalistom Masonom Murphym a spriatelí sa aj s jeho pravou rukou
Rachel. V máji sa vyberie na havaj a spoločnosť jej robí neodolateľný domorodec
Tai Niko. V júni odchádza do Washingtonu, kde sa stane spoločníčkou bohatého
a vplyvného podnikateľa Warrena Shipleyho, ale nie je jej ľahostajný ani jeho syn,
senátor Aaron Shipley. Stále však nezabúda na Wesa, muža, s ktorým strávila prvý
mesiac a ktorého si nevie vyhnať z hlavy.

Skôr než odídeš
Autor: Clare Swatmanová
Žáner: Román pre ženy
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5287-5
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
Ed a Zoe žili vo veľmi komplikovanom vzťahu plnom hádok i zmierení. Po rokoch sa
zdá, že konečne našli šťastie a ich krásnej budúcnosti už nič nestojí v ceste. No
a potom sa stane niečo nečakané – Ed umiera pri nehode. A Zoe hľadá spôsob,
ako prežiť. Musí napraviť všetko, čo bolo v ich vzťahu zlé. Nie je však už neskoro?
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Nemý svedok
Autor: Michael Hjorth
& Hans Rosenfeldt
Žáner: detektívka, triler
Kategória: AAA

e-kniha

Cena: 14,90 €
Vychádza: 25. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5290-5
Formát: 145 × 227 mm, 424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Stratená

Múza

Prevtelenie

Autor: Kathryn Croftová
Žáner: psychologický triler
Kategória: AA

Autor: Jessie Burtonová
Žáner: historický román
Kategória: AAA

Autor: Emma Donoghuová
Žáner: historický román
Kategória: AA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 4. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5331-5
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5332-2
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5082-6
Formát: 145 × 227 mm, 296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Pred osemnástimi rokmi sa helena, šesťmesačná dcérka Simone Porterovej, stala
obeťou únosu. Simone a jej manžel Matt si pomaly znovu vybudovali rozvrátené životy,
ale bolesť zo straty dieťaťa ich nikdy neopustila. Zrazu sa sčista-jasna objaví mladá
žena a tvrdí, že má informácie o ich unesenej dcére...

Temné tajomstvá
Vyšlo, 14,90 €

učeň
Vyšlo, 14,90 €

hrob v horách
Vyšlo, 14,90 €

Miniaturista
Vyšlo, 14,90 €

MuSí Ju NáJSŤ SKôR AKO VRAh
Možno nie je vždy bezpečné mať krásny dom v prírode a ďaleko od ľudí. Rodine
Carlstenovcov jedného dňa pri vchodových dverách zazvoní muž. V ruke má brokovnicu a v hlave jediný cieľ: všetkých zlikvidovať. Matku, otca aj dve malé deti. Ale
prečo? Čím sa previnili? Azda tým, že sa zasadzovali za lepšie životné prostredie?
Nikto nič nevidel ani nepočul a vrah akoby sa pod zem prepadol. Našiel sa iba jediný
odtlačok topánky.
Do prípadu sa vloží Sebastian Bergman a jeho kolegovia. Pri vyšetrovaní vyjde najavo, že existuje jeden očitý svedok tejto brutálnej vraždy. Malé dievča. No ani po
ňom niet žiadnej stopy. Sebastian si je vedomý, že musí dievča vystopovať skôr, než
bude neskoro. Nie je totiž sám, kto ho hľadá. Na dievča poľuje aj vrah odhodlaný
dokončiť to, čo začal.
6

e-kniha

Autor: Alexandra Oliva
Žáner: psychologický triler
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5265-3
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

V polovici 19. storočia sa v zaostalom írskom kraji stane nevídaný zázrak. Vzdelaná anglická ošetrovateľka Lib, ktorá prichádza preveriť, či je táto informácia naozaj pravdivá,
sa ocitne v prostredí, kde rozhodujú muži, legendy a povery. Prípad skúma aj priebojný
novinár a obaja čoskoro zistia, že pravda o zázraku znamená smrť.

| RáDIO | PRINT | ONLINE |

Posledná

TAJOMSTVO
STRATENéhO OBRAZu
e-kniha

Všetko sa začalo nevinne – do novej reality šou sa prihlási dvanásť účastníkov, medzi
nimi aj profesionálna ochranárka prírody Zoo. Súťažiacich vyšlú do lesa, kde v tíme
i jednotlivo plnia rôzne úlohy, ktoré preverujú hranice ich odolnosti a vytrvalosti. V reálnom svete sa však zatiaľ stane niečo hrozné a účastníci šou o ničom netušia...

e-kniha

Olive Schlossová prichádza v 30. rokoch minulého storočia do španielska na letný
byt. Rada maľuje, no svoj talent musí pred otcom, viedenským obchodníkom s umením, tajiť. V prenajatej haciende sa zblíži so slúžkou Teresou a s jej nevlastným bratom, ambicióznym umelcom Isaacom. V tom čase sa už v španielsku schyľuje ku
krvavej občianskej vojne, ktorá neblaho zasiahne aj do ich osudov.
O niekoľko desaťročí neskôr prichádza do Londýna karibská emigrantka Odelle Bastienová. Podarí sa jej zamestnať v prestížnom Skeltonovom inštitúte výtvarného
umenia a náhodou objaví obraz, ktorého autorom je vraj istý Isaac Robles. Jeho záhadná smrť kedysi nadlho rozvírila vody umeleckého sveta. Rozruch okolo obrazu
neutícha a Odelle sa postupne zaplieta do siete intríg a klamstiev.

Izba
Autor: Emma Donoghuová
Žáner: psychologický román
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5153-3
Formát: 145 × 227 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Úlohu rozprávača trpkého príbehu zverila autorka päťročnému chlapcovi. Jack vyrastá
v prostredí izby, záhradného domčeka prebudovaného na nedobytnú pevnosť. Poznanie o svete nadobúda iba prostredníctvom detských kníh a televíznych seriálov a jeho
jediným medziľudským spojením je vzťah k rovnako uväznenej a týranej matke.
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Diablov denník
Autor: Robert K. Wittman,
David Kinney
Žáner: Faktograﬁa, história
Kategória: AAA
Cena: 17,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5286-8
Formát: 145 × 227 mm, 512 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Sixtínska kaplnka – zmenšená verzia

Tu žila Britt-Marie

Autor: Antonio Paolucci
Žáner: Obrazová publikácia
Kategória: AAA
Cena: 24,90 €
Vychádza: 31. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5481-7
Formát: 170 × 240 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Edizioni Musei
Vaticani, Scripta Maneant,
Ikar
Vydanie: Prvé

Autor: Fredrick Backman
Žáner: Spoločenský román,
humor
Kategória: AAA
Babička pozdravuje a ospraCena: 13,90 €
vedlňuje sa
Vychádza: 14. 3. 2017
Vyšlo, 14,90 €
ISBN: 978-80-551-5267-7
Formát: 145 × 227 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

unikátna obrazová publikácia je výsledkom fotograﬁckého snímania, ktoré sa v Sixtínskej kaplnke uskutočnilo v decembri 2015 a januári 2016. Detailne zachytáva
interiér tohto veľkolepého miesta. Fotograﬁe sú doplnené o odborný výklad, ktorý
vám pomôže lepšie porozumieť práci renesančných majstrov.

Muž menom Ove
Vyšlo, 13,90 €

Poviedky o Rusku
Autor: Dmitry Glukhovsky
Žáner: Poviedky
Kategória: AAA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5284-4
Formát: 125 × 200 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Britt-Marie naozaj nie je pasívne agresívna. To len špina, neporiadok a nesprávne uložený príbor ju nútia kričať, aj to iba hlboko vo vnútri. Odchodom z domu práve ukončila
svoje 40-ročné manželstvo a život ženy v domácnosti. Osud ju zavedie do zapadnutej
dediny Borg a zvláštnou zhodou okolností sa z nej stane trénerka mladých futbalistov.

| PRINT | ONLINE |

Vzduch a anjeli

TAJOMSTVá MuŽA, KTORý FORMOVAL
hITLEROVO MySLENIE
Diablov denník je výnimočným pohľadom na druhú svetovú vojnu doplnený o strhujúci detektívny príbeh. Autori knihy nielenže pátrajú po zmiznutom súkromnom denníku hitlerovho „hlavného ideológa“ Alfreda Rosenberga, ale vďaka objavu týchto
dlhé roky nezvestných zápisov ponúkajú nový pohľad na obdobie nástupu nacistov
k moci a na genézu holokaustu.
Päťsto strán Rosenbergovho denníka našli Spojenci po vojne v istom bavorskom
zámku. Počas norimberského procesu s vojnovými zločincami denník poslúžil prokurátorom pri príprave Rosenbergovej obžaloby, ale po jeho odsúdení a poprave
záhadne zmizol. Robert K. Wittman – jeden z najpredávanejších autorov podľa New
York Times a bývalý agent FBI, sa o denníku dozvedel v roku 2001 a nasledovalo
desaťročie komplikovaného pátrania plného zvratov.
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Zasr*tý Bucky Dent

Autor: John Donne
Žáner: Poézia
Kategória: A

Autor: David Duchovny
Žáner: Spoločenský román, humor
Kategória: AA

Cena: 9,90 €
Vychádza: 25. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5343-8
Formát: 110 × 160 mm, 84 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 11,90 €
Vychádza: 25. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5329-2
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Renesančný básnik John Donne napísal v mladosti množstvo uvoľnených, roztopašných veršov, ktoré sú jeho nezanedbateľným odkazom. Spája sa v nich nízke so
vznešeným a tragické so smiešnym, čím vznikajú prekvapujúce kontrasty. Jeho umenie zaujme aj dnešných čitateľov zvláštnou symbiózou intelektu a vášne.

e-kniha

| PRINT | ONLINE |

RuSKO SA ROZuMOM POChOPIŤ NEDá
e-kniha

Román Davida Duchovného s mnohými kultúrnymi a historickými odkazmi opisuje
vzťahy otcov a synov aj prastarú rivalitu fanúšikov newyorských yankeeov a bostonských Red Sox. Zobrazuje našu ochotu v mene lásky vydržať či riskovať hocičo. Tento
nežný, múdry a vtipný príbeh dokazuje, že život v skutočnosti patrí porazeným.

Čo je súčasné Rusko? Kto mu vládne? Akí sú jeho obyvatelia? Na tieto, ale aj iné
otázky sa autor slávnej série o moskovskom metre Dmitry Glukhovsky usiluje odpovedať čitateľovi, a to v prekvapujúcej polohe. Veľké plochy postapokalyptických románov zamenil za intímny priestor série poviedok, v ktorých kriticky zachytáva situáciu v dnešnom Rusku. V centre jeho pozornosti sú médiá, naivní obyvatelia, no
ústredným motívom vinúcim sa celým dielom je skúmanie mocných a ich vplyv na
najrôznejšie oblasti života.
hoci sa Glukhovsky na chvíľu presunul zo sveta sci-ﬁ do súčasnosti, svoju fantáziu
nezaprel. V duchu hesla Rusko sa rozumom pochopiť nedá parodicky vysvetľuje
niektoré javy vo svojej domovine prostredníctvom príchodu mimozemšťanov či spoluprácou s vládcami pekla. Fantastické prvky Glukhovskému tentoraz slúžia najmä
ako zväčšovacie sklo ruských paradoxov.
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Očarujúca za 21 dní

Môj domáci právnik

Autor: Christel Vatassová,
Pascal Loperena
Žáner: Móda, životný štýl
Kategória: AAA

Autor: Ivan Syrový
Žáner: Poradcovia, právo
Kategória: AA

Cena: 19,90 €
Vychádza: 30. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5413-8
Formát: 160 × 220 mm, 240 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

| PRINT | ONLINE |

e-kniha

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5340-7
Formát: 167 × 220 mm, 120 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
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Mestský mních

Efektívnejší spánok

Autor: Pedram Shojai
Žáner: Ezoterika, self-help
Kategória: AA

Autor: Shawn Stevenson
Žáner: Zdravie, životný štýl
Kategória: AA

Cena: 10,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5280-6
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 25. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5327-8
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Čo robiť pri rozvode, spisovaní závetu či poisťovaní majetku? Právnik Ivan Syrový
zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje jednotlivé kroky a dáva užitočné rady, ako postupovať pri najbežnejších právnych situáciách, s ktorými sa môžete v živote stretnúť.
Súčasťou knihy sú aj príklady najčastejších zmlúv.
| RáDIO | PRINT | ONLINE |

TáTO KNIhA
VáM ZMENí ŽIVOT ZA 21 DNí!
„Po dvadsiatich rokoch strávených v popredných parížskych modelingových agentúrach, obklopená tými najkrajšími ženami, som si uvedomila, že máme spoločné túžby:
cítiť sa sebaisto, krásne a atraktívne. A pretože na vytvorenie návyku stačí dvadsaťjeden dní, vyzývam vás: staňte sa za tri týždne tou osobou, o ktorej ste snívali!
Pomocou jednoduchých denných aktivít a vďaka radám módnych a stylingových odborníčok sa vám podarí zvýrazniť svoje najlepšie vlastnosti a vyzdvihnúť to, vďaka
čomu ste naozaj jedinečná.
Od znalkýň z brandže – vrátane modeliek, módnych návrhárok či redaktorky magazína Elle – sa z prvej ruky dozviete, ako si vybrať oblečenie, zvládnuť mejkap a účes
za desať minút, zvoliť doplnky, spraviť si dokonalú svojku a ešte oveľa viac.
Christel Vatassová
Chcete prijať túto výzvu a stať sa očarujúca?“
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Cvičte pri behu
Autor: Christine Theissová
Žáner: Poradcovia, šport
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5330-8
Formát: 180 × 240 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
Dvíhanie činiek v telocvični a nudné behy na dlhé trate už patria minulosti. Konečne
vznikla koncepcia, vďaka ktorej sa monotónny džoging zmení na zábavné cvičenie
v prírode. Ozvláštnite svoj beh a spravte z neho efektívny celotelový tréning bez
ohľadu na to, či ste začiatočník, alebo pokročilý.

Kniha Efektívnejší spánok je skvelá príručka, vďaka ktorej budete lepšie spať, cítiť
sa sviežejší a tešiť sa zo zdravšieho a šťastnejšieho života. Dozviete sa, ktoré živiny
potrebujete na normalizáciu spánku, a spoznáte cviky a kondičné tipy, ktoré vám
pomôžu zostať ﬁt z telesného aj duševného hľadiska.
| PRINT | ONLINE |
e-kniha

VýChODNá FILOZOFIA
V ZáPADNOM SVETE
už ste sa niekedy cítili vinní za to, že ste nestihli ísť do ﬁtka? Konečne sa ste sa
naučili základy meditácie a potom ste s tým skončili? Ľutujete, že netrávite dosť času
so svojimi blízkymi? už ste sa niekedy vrátili z dovolenky vyčerpanejší ako pred ňou?
Ste vystresovaní, unavení alebo znudení z toho, že sa dookola točíte v kruhu? Vitajte
v modernom svete. Ak ste sa v niečom z toho našli, držíte v ruke tú správnu knihu.
Pedram Shojai precestoval svet a od duchovných vodcov sa naučil rôzne liečebné
techniky. Počas celej svojej kariéry sa snažil priniesť rovnováhu a odovzdať starovekú
múdrosť Východu obyčajným ľuďom v mestách. V knihe sa začítate do príbehov ľudí,
možno takých, ako ste vy sami, a nájdete v nej aj množstvo praktických rád a cvičení,
ktoré využijete vo svojom každodennom živote. Naučte sa zastaviť čas, „natankovať“
a sústrediť sa na veci, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.

Vôňa anjelov
Autor: Martha Brookhartová Haldová
Žáner: Ezoterika
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 4. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5341-4
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

e-kniha

Dojímavý príbeh o žene, ktorá sa chcela vrátiť do života, hoci lekári jej už nedávali
žiadnu nádej. Autorka otvorene a úprimne hovorí o výzvach, malých i veľkých vrcholoch na ceste k svojmu uzdraveniu, ale aj o tom, ako sa dnes pozerá na život, umieranie a prepojenie medzi veľkými náboženstvami vo svete.
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Vyznajte lásku svojmu partnerovi či deťom. Zablahoželajte
priateľom k sviatku alebo zaželajte veľa šťastia blízkym, ktorí
to najviac potrebujú. Tieto darčekové knihy v sebe ukrývajú
dojímavé vyznania a výroky
vhodné na každú príležitosť.

Malé vyznanie lásky
ISBN: 978-80-551-5392-6

Má váš priateľ za sebou ťažké obdobie,
alebo sa mu iba chcete poďakovať?
urobte vašim najbližším radosť knihami,
ktoré im zaručene vyčarujú úsmev na tvári.

Život je ako jazda
na koni
ISBN: 978-80-551-5406-0

Veľa šťastia!
ISBN: 978-80-551-5401-5

Nerozluční priatelia
ISBN: 978-80-551-5407-7

Všetko najlepšie
k narodeninám!
ISBN: 978-80-551-5398-8

Klobúk dolu
ISBN: 978-80-551-5408-4

Autor: Kolektív
Žáner: Darčekové knihy
Kategória: AA

Môjmu drobčekovi
ISBN: 978-80-551-5399-5

My dvaja v dobrom
aj v zlom
ISBN: 978-80-551-5409-1

Cena: à 3,90 €
Vychádza: 4. 4. 2017
Formát:
115 × 105 mm, à 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Skoré uzdravenie
ISBN: 978-80-551-5400-8
Kytica plná želaní
ISBN: 978-80-551-5397-1
Nestresuj sa
ISBN: 978-80-551-5402-2

Život a starosti niekedy prerastú cez hlavu každému. V takýchto chvíľach si všetky manželky, matky, sestry či priateľky
zaslúžia malé povzbudenie. Ak
nedokážete nájsť vhodné slová, pomôžu vám tieto milé knihy plné výrokov a múdrostí.
Dodajú sebaistotu a dobrú
náladu každej žene.
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Je v tebe viac, než si
myslíš
ISBN: 978-80-551-5403-9
Vyčnievaj z radu
ISBN: 978-80-551-5404-6
Si fakt dokonalá
ISBN: 978-80-551-5405-3

Vtipné aj dojímavé výroky a bonmoty určite
potešia všetkých, ktorí na svojho domáceho
miláčika nedajú dopustiť.
Autor: Kolektív
Žáner: Darčekové knihy
Kategória: AA
Cena: à 3,90 €
Vychádza: 4. 4. 2017
Formát:
115 × 105 mm, à 48 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Darčekové knižky, ktoré vašim blízkym pripomenú, že vek je len číslo a život treba brať
s humorom.

Pre psičkárov
ISBN: 978-80-551-5410-7
Pre milovníkov mačiek
ISBN: 978-80-551-5411-4
30 na krku
ISBN: 978-80-551-5396-4
40 na krku
ISBN: 978-80-551-5395-7
50 na krku
ISBN: 978-80-551-5394-0
60 na krku
ISBN: 978-80-551-5393-3
13
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Cestovateľský denník
ISBN: 978-80-551-5391-9

Zápisník z ciest
ISBN: 978-80-551-5390-2

Autor: Kolektív
Žáner: Darčekové knihy
Kategória: AA
Cena: à 6,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
Formát: 120 × 175 mm,
à 96 str.
Väzba: Flexi s gumičkou
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Tajné cestovateľské tipy, reštaurácie s chutným jedlom alebo adresy na napísanie
pohľadníc – do týchto šikovných kníh sa skrátka zmestí všetko. Okrem toho je v nich
dosť miesta aj na nalepenie fotograﬁí a iných suvenírov z ciest. Vytvorte si osobitú
a jedinečnú spomienku na dovolenku.

Oci, ako to bolo?
ISBN: 978-80-551-5388-9

Mami, ako to bolo?
ISBN: 978-80-551-5389-6

Autor: Kolektív
Žáner: Darčekové knihy
Kategória: AA
Cena: à 7,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
Formát: 170 × 245 mm,
à 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé

Viete, ako ste prišli k svojmu menu? Akí boli vaši rodičia, keď boli tínedžeri, a kde sa
zoznámili? Tieto knihy vám umožnia zaznamenať všetky vaše spomienky na spoločné
zážitky s vašimi rodičmi. Vzájomne si odpoviete na rozličné otázky a určite sa o sebe
dozviete aj niečo nové. A možno vás spomienky podnietia aj niečo spolu podniknúť.
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Testy zo slovenského jazyka a literatúry
pre 5. ročník základných škôl

Liečivá sila vitamínov
a minerálnych látok

Autor: Ingrid Feriancová
Žáner: Pracovný zošit
Kategória: AA
Cena: 5,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5412-1
Formát: 205 × 290 mm, 72 str.
Väzba: Zošit
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Autor: Jarmila Mandžuková
Žáner: Ezoterika, zdravie
Kategória: AA
Cena: 10,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5442-8
Formát: 145 × 205 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Pracovný zošit pomôže všetkým záujemcom o štúdium na 8-ročnom gymnáziu v príprave na prijímacie pohovory. Obsahuje súbor testov na precvičovanie vedomostí
z gramatiky, literatúry a na čítanie s porozumením. Pri ich tvorbe vychádzala autorka
z vlastných dlhoročných skúseností.

Zdravie z prírodnej lekárne
Autor: Prof. Christo Mermerski,
Dr. Jonko Mermerski
Žáner: Ezoterika, zdravie
Kategória: AA
Cena: 16,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5425-1
Formát: 165 × 200 mm, 520 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Kniha Zdravie z prírodnej lekárne je váš vlastný domáci lekár. Ponúka vám vyše 2500
receptov na prípravu liečivej a protirakovinovej stravy. Dozviete sa v nej, že prírodná
medicína má recepty na všetky ochorenia – stačí ich len poznať a vedieť správne
používať.

Zaklínačka rakoviny

Bylinky

Autor: Sophie Sabbageová
Žáner: Ezoterika, zdravie
Kategória: A

Autor: Gill Daviesová
Žáner: Zdravie
Kategória: A

Cena: 9,90 €
Vychádza: 28 .3. 2017
ISBN: 978-80-551-5285-1
Formát: 125 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

PRAKTICKý
DOMáCI LEKáR
e-kniha

Rakovina nie je trest ani dôkaz vašej bezcennosti a už vôbec nepotvrdzuje to, že ste
zlyhali ako ľudská bytosť. Čo keby ste na chvíľu prestali nenávidieť a zamysleli sa,
čo vás choroba môže naučiť o tom, kto ste, ako ste žili a čím by ste sa ešte mohli
stať? Kniha nie je náhrada za odborné lekárske rady.

e-kniha

Dnešný životný štýl vo vyspelých krajinách síce ponúka veľké množstvo potravín, ale,
žiaľ, nezabezpečuje dostatočný prísun základných látok. Dôvodom sú predovšetkým
zlé stravovacie návyky, pretože nekonzumujeme dostatok zeleniny, ovocia a celozrnných potravín, ktoré sú najbohatšími zdrojmi nutričných látok.
Vitamíny, minerály, aminokyseliny, výťažky z rastlín, včelie produkty a ďalšie látky sú
pre náš organizmus dôležité a ich výskum dosiahol obrovský pokrok. Potraviny a potravinové doplnky pôsobia nielen preventívne, ale sú aj vhodným prostriedkom pri
liečbe mnohých chorôb a zdravotných ťažkostí.
Jarmila Mandžuková, skúsená autorka viac ako 90 kníh o zdravom stravovaní a životnom štýle, v tejto knihe ponúka zaujímavé a vyčerpávajúce informácie o látkach,
ktoré prospievajú ľudskému telu.

Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5130-4
Formát: 150 × 212 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé
Za bylinný liek môžeme považovať hociktorú časť rastliny – kvety, listy, korene, semená, živicu alebo kôru. Na kulinárske účely sa však používajú iba zelené listové
časti; ostatné slúžia ako koreniny. Kniha ponúka detailný opis 65 byliniek, uvádza aj
ich pôvod a tradičné použitie v kuchyni či medicíne.
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Očistné polievky

Babičkina kuchárka nad zlato

Hniezdo

Autor:
Alison Velázquezová
Žáner: Recepty, životný štýl
Kategória: AA

Autor: Renáto Magát
Žáner: Recepty
Kategória: A

Autor: Cynthia D´Aprix Sweeneyová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

Autor: Olivier Bourdeaut
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5426-8
Formát: 165 × 240 mm, 400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé/Ikar

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5268-4
Formát: 125 × 200 mm, 376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5342-1
Formát: 125 × 200 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5289-9
Formát: 195 × 233 mm,
192 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

| RáDIO | PRINT | ONLINE |

Kedysi, v dobách minulých, poznali naše babičky tajomstvá lacnej a nesmierne chutnej domácej kuchyne. My ich vám teraz prinášame v knihe Babičkina kuchárka nad
zlato. Nájdete tu jedlá jednoduché, každodenné, ale aj tie náročnejšie. A primiešali
sme k nim aj zopár tipov a dobrých kuchynských rád nad zlato.

Čakanie na Bojanglesa

e-kniha

Pred užasnutými očami malého syna tancujú Ocko a Mama na pieseň Niny Simonovej Mr. Bojangles. Ich láska je čarovná, závratná, je to nikdy sa nekončiaci sviatok.
Prvé husle v rodine hrá nevypočítateľná a neskrotná matka. Neprestajne, priam magicky vťahuje svojich blízkych do víru poézie a snov. Až raz zájde priďaleko...

Chutné šaláty

Portrét Doriana Graya
e-kniha

PRIDAJTE SA S NAMI
K POLIEVKOVEJ REVOLÚCII!
Polievka je jednoduchá a spoľahlivá metóda hydratácie, prináša do tela živiny a energiu. Cieľom tejto knihy je nielen ponúknuť nový názor na to, aká môže byť polievka,
ale predstaviť ju aj ako súčasť životného štýlu. husté polievky plné živín by sa mali
stať základom vášho života.
Stačí mixér – a obyčajné suroviny, ktoré používate každý deň, sa zmenia na jedlo
plné živín. Zlepšite si zdravie niektorou z 10 očistných kúr, ktoré vám pomôžu znovu
nadobudnúť energiu, schudnúť a ešte oveľa viac. V knihe nájdete vyše 80 receptov
na sezónne polievky vrátane studených polievok, vývarov a silných polievok. Nakúpte
si zásoby do kuchyne a naučte sa pripravovať a skladovať jednoduché polievky, ktoré
vás zasýtia a zlepšia vám zdravie.
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Autor: Zdenka Horecká, Vladimír Horecký
Žáner: Recepty
Kategória: A
Cena: 8,90 €
Vychádza: 11. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-4948-6
Formát: 165 × 240 mm, 164 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé
šaláty sa v súčasnosti, keď sa do popredia dostáva myšlienka zdravého stravovania,
tešia stále väčšej obľube, najmä pre svoju jednoduchú prípravu a priaznivú energetickú hodnotu. Táto kniha skúsených autorov vám ponúka 150 receptov na prípravu
rozmanitých a chutných šalátov.

DEDIČSTVO,
KTORé ČISTí ChARAKTER
Každá rodina má problémy, ale Plumbovci vyčnievajú ešte aj medzi tými najproblematickejšími. Roky napätia hromadiaceho sa pod povrchom vyvrcholia v jeden chladný októbrový deň v New yorku. Melody, Beatrice a Jack Plumbovci sa zídu, aby si
pohovorili so svojím charizmatickým, ale ľahkomyseľným starším bratom Leom, ktorého práve prepustili z protidrogového liečenia.
Nehoda, ktorú Leo spôsobil pod vplyvom alkoholu, ohrozí spoločný fond Plumbovcov
zvaný hniezdo. hodnota hniezda nečakane vzrástla a všetci sa už dlho spoliehajú,
že tie peniaze im pomôžu vyriešiť problémy, ktoré si sami spôsobili. Zachráni Leo
súrodencov a tým aj ľudí, ktorých milujú? Alebo budú všetci musieť prehodnotiť starostlivo naplánovanú budúcnosť? Súrodenci spoja sily a pustia sa do boja so starými
spormi aj súčasnými problémami.

Autor: Oscar Wilde
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5281-3
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé
Klasický román o túžbe po večnej mladosti a kráse vznikol v roku 1891 a hneď po
svojom vydaní vyvolal v prudérnej viktoriánskej spoločnosti škandál. Kritici ho označovali za explóziu estetizmu a dekadencie s naznačenou témou homosexuality.
Jeho téma je však aj po rokoch stále aktuálna.
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Autor: Dan Brown
Žáner: young adult
Kategória: AAA

ISBN: 978-80-551-5291-2

Cena: 13,90 €
Vychádza: 28. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5269-1
Formát: 145 × 227 mm, 384 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé

e-kniha

Povedz mi kedy
Autor: Géraldine Maincentová
ISBN: 978-80-551-5223-3

Megabestseller Da Vinciho kód teraz dostáva k dispozícii nová čitateľská generácia
v upravenej verzii pre mladých. V knihe nájdete vyše dvadsať farebných fotograﬁí architektonických pamiatok a umeleckých diel z Paríža, Londýna a iných významných
miest. Najväčšia konšpirácia uplynulých dvetisíc rokov sa môže začať!

Žáner: Pre deti
Kategória: A

Séria detských náučných kníh Povedz mi opäť prináša skvelé odpovede na všetky
zvedavé otázky. Perfektné knižky pre všetky bystré deti obsahujú aj množstvo farebných ilustrácií a samolepiek. Vhodné pre čitateľov od 3 rokov.

Šibal krtko

Autor: Tillie Coleová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Nataša Ďurinová
Ilustrácie: Zdeněk Miler
Žáner: Pre deti
Kategória: AA
Cena: 3,95 €
Vychádza: 7. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5171-7
Formát: 170 × 240 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
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Rune má päť rokov a nepáči sa mu, že sa musí s rodičmi presťahovať z Nórska do Ameriky. Tam sa však zoznámi s rovesníčkou Poppy a stane sa z nich nerozlučná dvojica.
Prejde desať rokov a Rune sa s rodičmi – zasa nerád – vracia späť do Osla. S Poppy
si sľúbia, že budú každý deň v kontakte. Ona sa však odmlčí a záhadne kamsi zmizne...

Autor: Jozef Kollár
Ilustrova: Juraj Martiška
Žáner: Pre deti
Kategória: AA

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

Tisíc chlapčenských bozkov

Cena: 12,90 €
Vychádza: 18. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5328-5
Formát: 145 × 227 mm, 328 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yOLi
Vydanie: Prvé
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Keď ťa chytím,
tak ťa zjem

Autor: Sabine Boccadorová

Povedz mi – Objavy a vynálezy

uprostred prírody čakajú na všetky deti, ktoré majú rady veselé príbehy milého krtka,
aj tentoraz nezvyčajné príhody. Krtko, myška, žabka, ježko a zajačik už vystrájajú v lese. hrajú sa pri vode a vymýšľajú rozličné žartovné kúsky a fígle. Veselé príbehy
s krásnymi ilustráciami sú vhodné pre deti od 3 rokov.

Obálka je v príprave

Da Vinciho kód

Do školy sa teším
Autor: Miro Jaroš
Žáner: Pre deti
Kategória: AAA

Cena: 5,50 €
Vychádza: 28. 3. 2017
ISBN: 978-80-551-5380-3
Formát: 160 × 160 mm, 32 str., CD
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé
| TV | PRINT | ONLINE |

Milí škôlkari, čoskoro pôjdete po prvýkrát do školy. Mnohí z vás už majú nachystanú
parádnu školskú tašku a v nej peračník aj nové pastelky. Poďte sa pozrieť, ako to
v škole vyzerá, a zaspievajte si pesničku s Mirom Jarošom! On je pripravený a vy?
Veselá knižka s hudobným CD je plná krásnych obrázkov a dobrej nálady.
Vhodné pre deti od 5 rokov.

Cena: 7,90 €
Vychádza: 25. 4. 2017
ISBN: 978-80-551-5444-2
Formát: 195 × 233 mm,
64 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

VEĽKá DETEKTíVNA NAháňAČKA
MyšIAKA TIMA A CyRILA
V rozprávkovej uličke Starého mesta bývajú vedľa seba pekár, kolár, kožušník, cukrár, debnár, vinár a stolár. V najmenšom domčeku, hneď oproti fontáne so zlatou
rybou na dlhom podstavci, žije ujo spisovateľ a básnik Cyril Veršovič Trieska Prvý
so svojou ženou a tromi večne hladnými deťmi. Bývajú s nimi aj dve andulky a kocúr Muro.
Čo sa stane, keď Murovi chutia viac medovníkové srdcia ako myši? Čo sa stane,
keď myšiakovi Timovi chutia viac vtipné verše ako syry? A čo sa stane, keď Cyril
musí písať svoje básne odznova? Naozaj zje myšiaka Tima, až ho chytí? Jedno je
isté: začne sa veľká detektívna naháňačka! Vyhrá ju ten, kto vypátra najviac vyhryzených písmeniek a vráti ich do Cyrilových básničiek. Interaktívna knižka pre
malých aj veľkých výmyselníkov je vhodná pre čitateľov od 6 rokov.
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harry hole
je späť

Smäd
Autor: Jo Nesbø
Žáner: Krimi
Kategória: AAA
Cena: 15,90 €
Vychádza: 21. 3. 2017
Formát: 125 × 200 mm,
560 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Ikar
Vydanie: Prvé
ISBN: 978-80-551-5325-4

e-kniha

V Osle nájdu mŕtvu ženu v jej vlastnom byte. Na
krku má stopy po železnom chrupe a z tela vycicanú krv. Vyšetrovací tím vedie Katrine Brattová.
Vraždy odkazujú na prejavy vampirizmu, ktorý
mnohí kriminálni psychológovia vnímajú veľmi kontroverzne. Pribúdajú ďalšie obete, ale spája ich
jedno: všetky ženy boli aktívne na internetovej
zoznamke. Harry Hole si už tri roky užíva pokojný rodinný život a odovzdáva svoje skúsenosti nádejným vyšetrovateľom na policajnej škole. Osud ho však prinúti
vrátiť sa do hry. Vytvorí paralelný vyšetrovací tím. Jedine on vidí za brutálnymi vraždami aj iný motív. Je vrahom
skutočne vampirista?

V SÉRII HARRY HOLE VYŠLO:

Netopierí muž
Vyšlo, 13,90 €

Šváby
Vyšlo, 13,90 €

Zrada
Vyšlo, 12,90 €

Bohyňa pomsty
Vyšlo, 12,90 €

Diblova hviezda
Vyšlo, 12,90 €

Spasiteľ
Vyšlo, 12,90 €

Snehuliak
Vyšlo, 12,90 €

Pancierové srdce Prízraky
Vyšlo, 13,90 €
Vyšlo, 13,90 €

Polícia
Vyšlo, 14,90 €
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