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Henrietu nesmierne zranila manželova nevera. nemieni sa však vzdať a na zá-
chranu svojej rodiny je odhodlaná urobiť čokoľvek. nerozvážnosť, žiarlivosť a bo-
lesť jej zatemnia myseľ. Spácha zločin a s tajomstvom sa v slabej chvíli zdôverí
priateľke...

tomáš Vilček je mladý právnik a srdcom dobrodruh, ktorý žije svoje cestovateľské
sny. má rád veľké výzvy. preto v lete 2014, hneď po ukončení vysokej školy, vyrazil
s batohom na chrbte spoznávať svet taký, aký je. o svojich dobrodružných krokoch
počas jedného roku na cestách písal blogy, ktoré prerástli do tejto knihy.

A teraz ma pobozkaj
autor: Adriana Macháčová
Žáner: Slovenská literatúra
kategória: aa

Cena: 9,90 €
Vychádza: 20. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5541-8
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Tomas World Expedition
autor: Tomáš Vilček
Žáner: Slovenská literatúra, cestopis
kategória: aa

Cena: 17,90 €
Vychádza: 9. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5445-9
Formát: 145 × 227 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

rhys Winterborne je waleský magnát a v ceste za najvyššími métami mu bráni už iba
jeho neurodzený pôvod. keď sa zoznámi s mladou aristokratkou lady ravenelovou,
je posadnutý myšlienkou vlastniť ju za každú cenu. plachá Helen nepozná pozlátený,
ale cynický svet londýnskej spoločnosti a vystaví rhysovu pevnú vôľu skúške.

Štyridsiatnička maribeth kleinová si v kolotoči pracovných a rodinných povinností
ani neuvedomí, že prekonala infarkt. po operácii sa odhodlá urobiť niečo nepred-
staviteľné: jednoducho si zbalí pár vecí a zmizne. Jej život je zrazu plný nových zážit-
kov. no čo ju to všetko bude stáť? Čo získa a čo stratí?

Nemilosrdný magnát
autor: Lisa Kleypasová
Žáner: román pre ženy
kategória: aa

Cena: 10,90 €
Vychádza: 2. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5345-2
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Nehľadaj ma
autor: Gayle Formanová
Žáner: román pre ženy

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 9. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5363-6
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

kto by chcel za manželku hašterivú starú dievku? Slečna Jane lowndesová o man-
želstvo nestojí, a za knihou a okuliarmi v striebornom ráme sa skrýva ako za bojovým
štítom. po chomúte netúži ani zhýralec Garrett, ktorý sa s Jane v jednom kuse háda.
maškarný ples a tajný bozk však všetko zmenia.

Vyblednuté fotografie, staré listy a rozprávková zbierka skvostných šperkov. to je
obsah dlhé roky opustenej bezpečnostnej schránky v newyorskej banke, ku ktorej
sa nik nehlási. no ak nebudú dedičia, šperky pôjdu do dražby. kto bola žena, ktorá
po sebe zanechala také bohatstvo, ale žiadny závet?

Lady v modrom
autor: Valerie Bowmanová
Žáner: román pre ženy

kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5448-0
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Dražba
autor: Danielle Steel
Žáner: román pre ženy

kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5451-0
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Objímala v rukách zavretú urnu a čakala, kedy prídu slzy. Zavrela oči a vybavila si jej
tvár. V spomienkach sa vrátila ku krásnym chvíľam, ktoré spolu zažili. Čakala ju doma
po ťažkom dni v práci. Utešovala ju, keď jej bolo najhoršie. Ráno ju nežne prebúdzala.
Je navždy preč. „Mia,“ zastonala a po zašpinených lícach sa jej valili dva cícerky sĺz.
„Zostaneš v mojom srdci.“
V Chorvátsku objavili telo zavraždenej turistky zo Slovenska. ide o tvár známu z te-
levíznej obrazovky, mladú a krásnu moderátorku počasia. podozrenie padne na jej
priateľa, s ktorým sa pohádala a rozišla na dovolenke. nikto však nevie, že nevinne
pôsobiaca blondínka sa za hranicami dostala do iných problémov. miestny boháč
a mafián je len jedným z nich. marek Wolf musí presvedčiť chorvátskych vyšetrova-
teľov, ktorí majú v rukách pátranie po vrahovi príťažlivej rosničky, že držia nespráv-
neho podozrivého. opäť sa ocitá v neľahkej situácii.

Rosnička
autor: František Kozmon
Žáner: Slovenská literatúra, krimi

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5490-9
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Smrť na doVolenke

potkan
Vyšlo, 12,90 €
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po búrlivej noci sa ruby prebudí na veľmi čudnom mieste – je zavretá v studenej, tma-
vej pivnici a nemá ani potuchy, ako sa tam dostala. pomaly sa jej zmocňuje panika a to
všetko je len začiatok jej desivej nočnej mory. Vtom ticho preruší nejaký hluk, kroky,
únosca sa blíži... a vzápätí jej pokojným hlasom oznamuje, že po nej nikto pátrať nebude,
že ju už nikto nebude potrebovať. iba on...
približne v rovnakom čase nájdu na odľahlej pláži pochované telo inej mladej ženy.
Bola mŕtva celé roky, no nikto na polícii nenahlásil jej nezvestnosť. prečo by to aj robil,
veď rodine celý čas posielala o sebe správy.
prípadu sa ujíma inšpektorka Helen Graceová, ktorá je presvedčená, že jej protivníkom
nie je nijaký amatér. no kým sa ona snaží pochopiť motív jeho konania, čas sa neúpros-
ne kráti pre obeť, ktorá je možno ešte nažive... kto vyhrá tieto kruté preteky s časom?

tu ťa nikto 
Hľadať neBude

Život v londýnskom detskom domove longacre bol pre chovancov hotovým peklom,
až kým jednej noci nešťastnou náhodou nevyhorel. prešlo veľa rokov a bývalí cho-
vanci domova žijú opäť v strachu. akási tajomná postava zabíja jedného po druhom
každého, kto v ňom  vyrástol.

presne desať rokov uplynulo odvtedy, čo nicolette odišla z rodného mestečka. V tom
čase jej najlepšia priateľka Corinne zmizla bez stopy a vinník ani telo sa nenašli. te-
raz sa vracia domov, aby sa postarala o chorého otca. Čoskoro sa však ocitne upro-
stred drámy, ktorá oživí Corinnin prípad a otvorí staré, ale nezahojené rany.

Pekne spinkaj bábika
autor: M. J. Arlidge
Žáner: detektívny triler

kategória: aaa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 23. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5346-9
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

morgan Vinová snívala o kariére veľkej novinárky, ale osud chcel inak. na vysokej
škole otehotnela a vychovala dcéru lissu, ale manželstvo skrachovalo. teraz sa živí
upratovaním domov a býva sama. osemnásťročná lissa si lepšie rozumie s otcom
a jeho extravagantnou partnerkou. matku navštívi práve v čase, keď verejnosť ostro
sleduje odvolací proces s dannym kilcannonom, matkinou detskou láskou. usvedčili
ho z vraždy jeho nevlastnej štrnásťročnej dcéry, čo morgan považuje za justičný omyl
a obetavo sa angažuje za jeho prepustenie. Súd napokon dannyho oslobodí. morgan
potajomky dúfa v obnovenie starého romantického vzťahu a aj lissa príťažlivému
dannymu začína dôverovať. lenže o niekoľko dní krásne dievča bez stopy zmizne.
kto a najmä prečo má záujem na ututlaní zločinu? majú spomienky z detstva aj po
rokoch význam? komu možno veriť? Boj o čas a dôveru sa začína.

Slepá dôVera Sa neVypláCa

Komu možno veriť
autor: Simon Booker
Žáner: detektívny triler

kategória: aaa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 6. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5430-5
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Vrah prichádza po polnoci
autor: Mark Hill
Žáner: detektívny triler

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 23. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5347-6
Formát: 125 × 200 mm, 392 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Tá, čo prežije
autor: Megan Mirandová
Žáner: detektívny triler

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 2. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5362-9
Formát: 125 × 200 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

právnička a slobodná matka iris má ťažko zvládnuteľného malého syna, neempatickú
dominantnú matku a starostí vyše hlavy. a má aj staršieho brata – autistu, ktorý si
odpykáva trest za brutálnu vraždu. o jeho existencii sa práve dozvedela úplnou ná-
hodou. prečo jej matka celý život klamala?

mladý dokumentarista Jeremiah sa aj s rodinou vydá na dovolenku do malej obce
v Južnom tirolsku. náhodou sa dozvie o krvavom zločine, ktorý sa tu stal pred mno-
hými rokmi a o ktorom nik nechce hovoriť. Brutálna vražda nemá vinníka a Jeremiah
sa napriek varovaniam púšťa do vyšetrovania.

Temná minulosť
autor: Marion Pauwová
Žáner: psychologický triler

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5472-5
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Podstata zla
autor: Luca D’Andrea
Žáner: krimi, triler

kategória: aaa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5452-7
Formát: 145 × 227 mm, 416 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

na koho 
to slovo padne
Vyšlo, 13,90 €

Jeden musí 
z kola von

Vyšlo, 13,90 €
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poznáte  budúcnosť,  ktorú  nám  predpovedali  ľudia  žijúci  v päťdesiatych  rokoch 
20. storočia? V tom roku 2016, v ktorom žije tom Barren, ľudstvo prekvitá v techno -
utopickom raji s lietajúcimi autami. tom však pri cestovaní v čase čosi pokašle, naruší
štruktúru vesmíru a ocitne sa v dystopickej pustatine – v našom roku 2016.

malá rose sa bicykluje neďaleko svojho domu, keď sa odrazu prepadne pod zem.
preberie sa na dne štvorcovej jamy, na ktorej stenách žiaria tajomné symboly. Ha-
sičom, ktorí ju prídu zachrániť, sa zhora naskytne ešte zvláštnejší pohľad: dievčatko
leží na dlani obrovskej kovovej ruky.

Dnešok nie je naposledy
autor: Elan Mastai
Žáner: Sci-fi, spoločenský román

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 2. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5360-5
Formát: 125 × 200 mm, 424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Spiaci obri
autor: Sylvain Neuvel
Žáner: Sci-fi triler

kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5365-0
Formát: 125 × 200 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Ginny moonová je navonok ako iní štrnásťroční tínedžeri. Je však autistka a svoje
detstvo prežila v mnohých pestúnskych rodinách. Je posadnutá bábikou, o ktorú
kedysi prišla a jej svet tvorí nutkavé spriadanie tajných plánov na útek z domova,
kde ju majú radi a konečne si ju chcú ponechať navždy.

pútavý, miestami láskavo komický a hlboko emocionálny pohľad na druhú svetovú voj-
nu a na dôsledky, ktoré doľahli nielen na tých, čo prežili, ale aj na budúce generácie.
Je vyrozprávaný prostredníctvom životných osudov jedného človeka. Vojnové zážitky
pilota teddyho sú síce hlavnou, no nie jedinou osou silného a dojímavého príbehu.

Vo svete Ginny Moonovej
autor: Benjamin Ludwig
Žáner: psychologický román

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5428-2
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Boh v ruinách
autor: Kate Atkinsonová
Žáner: Spoločenský román

kategória: aa
Cena: 16,90 €
Vychádza: 30. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5351-3
Formát: 145 × 227 mm, 408 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

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: jún 2017
iSBn: 978-80-551-5381-0
Formát: 172 × 245 mm, 688 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

ako vyniknúť vo svete, kde chce blogovať azda každý? Čo vedia najúspešnejší blo-
geri na svete a ktoré vedomosti (zatiaľ) chýbajú vám? Známa podnikateľka a odbor-
níčka na digitálnu stratégiu vám vysvetlí, ako si máte vybudovať blog, vďaka ktorému
sa zviditeľníte, zabezpečíte si nové príležitosti, dobre zarobíte a zmeníte si život.

potrápte si sivé mozgové bunky a vyriešte vyše 100 hádaniek, hlavolamov a prípa-
dov inšpirovaných slávnym detektívom z pera agathy Christie. pokúste sa vyrovnať
svojráznemu Herculovi poirotovi a odhaľte kľúčové stopy v úlohách s rôznymi stup-
ňami náročnosti. Súčasťou knihy sú aj nápovedy a správne riešenia.

Blog za milión
autor: Natasha Courtenayová-Smithová
Žáner: Biznis, blogovanie

kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: 27. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-545 3-4
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Hercule Poirot – záhady a rébusy
autor: Tim Dedopulous
Žáner: populárno-náučná literatúra

kategória: aa
Cena: 15,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5307-0
Formát: 170 × 238 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

e-kniha

e-knihae-kniha

|  print  |  online  |

|  print  |  online  |

|  print  |  online  |

|  tV  |  rádio  |  print  |  online  |



98

Edičný program | máj – jún 2017

podľa 52 projektov z tejto knihy si ľahko vytvoríte uprostred mesta zelené prostredie.
originálne nápady autorky môžete realizovať bez ohľadu na to, koľko miesta a skú-
seností máte. od tipov na vysádzanie až po nápady na dekorácie – na každý týždeň
tu nájdete skvelé návrhy na vytvorenie svojej záhradnej oázy v meste.

52 projektov 
pre mestských záhradkárov
autor: Bärbel Oftringová
Žáner: populárno-náučná literatúra
kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5464-0
Formát: 185 × 215 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

V tejto inšpiratívnej knihe sa dozviete všetko, čo by ste mali vedieť o hviezde barovej
scény. Zoznámite sa so vzrušujúcimi dejinami tohto kultového nápoja, spoznáte 60
zaujímavých značiek ginu zo svetových liehovarov s najbohatšou tradíciou a nájdete
tu recepty na najznámejšie ginové kokteily.

Gin
autor: Jens Dreisbach
Žáner: Varenie, nápoje

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: jún 2017
iSBn: 978-80-551-5423-7
Formát: 160 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Fascie sú hlboko uložené spojivové tkanivo, ktoré obklopuje svaly, podopiera ich
a udržiava pohyblivosť. ak sú pružné a pevné, chránia svaly pred poranením, sme
vďaka nim čulí a v kondícii. táto kniha prináša vyše 70 cvikov využívajúcich švihy,
kmitanie a strečing s jednoduchými pomôckami aj bez nich.

Fasciálny tréning
autor: Susann Hempelová
Žáner: populárno-náučná literatúra, šport

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: jún 2017
iSBn: 978-80-551-5424-4
Formát: 190 × 245 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

rum je čosi viac ako len liehovina – je to životný pocit. tekuté zlato karibiku nielen
ochucuje exotické koktaily a longdrinky, ale dozreté v drevených sudoch poskytuje ob-
divovateľom a pôžitkárom číru radosť. táto atraktívna príručka vás zoznámi s napínavou
históriou destilátov z cukrovej trstiny, objasní ich výrobu a prinesie najlepšie recepty.

Rum
autor: Ulrike Lowisová
Žáner: Varenie, nápoje

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: jún 2017
iSBn: 978-80-551-5422-0
Formát: 160 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

kniha Pilates krok za krokom je vaším trpezlivým učiteľom. ukáže vám základné po-
hyby a techniky dýchania, naučí vás, ako získať istotu a zručnosť pri cvičení. od zá-
kladov vám vysvetlí všetky polohy a série cvikov. Je plná užitočných rád a pomôže
vám, keď sa vám nebude dariť.

Pilates krok za krokom
autor: Kolektív
Žáner: populárno-náučná literatúra, šport

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 28. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5568-5
Formát: 170 × 217 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

Severské krajiny sú z hľadiska kvality života hodnotené ako najlepšie miesta na bý-
vanie. V čom tkvie ich tajomstvo? Jedným z kľúčových faktorov je hygge. tento pojem
v sebe zahŕňa útulnosť a pohodu, srdečnosť, družnosť a spriaznenosť. Hygge je aj
hľadanie útechy a vzpruhy v prírode, nachádzanie potešenia v aktivitách pod šírym
nebom, oslava drobných radostí každodenného života i prejav láskavosti voči sebe
aj iným. Je o nachádzaní potešenia v obyčajných veciach v živote, o priateľskom vzťa-
hu s príbuznými a so známymi.
Signe Johansenová, absolventka prestížnej kuchárskej školy leiths a autorka píšuca
o jedle, skúma tajomstvá severského života a radí, ako si ich osvojiť, nech bývate
kdekoľvek na svete. kniha obsahuje aj 50 receptov inšpirovaných škandinávskou
kuchyňou, naučí vás vychutnať pobyt pod šírym nebom a nezabúda ani na potešenie
z fiky – stretnutia pri dezerte s kávou. Stačí málo a hygge sa stane súčasťou vášho
života kedykoľvek a kdekoľvek.

náVody na pokoJný ŽiVot

Hygge
autor: Signe Johansenová
Žáner: Životný štýl

kategória: aaa
Cena: 14,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5431-2
Formát: 164 × 220 mm, 208 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé

ako si udržať zdravie tela i ducha? ako sa starať o svoju imunitu a nepodliehať choro-
bám? autorka v tejto knihe odhaľuje tajomstvo správneho dýchania, dobrej výživy a trá-
venia, očisty organizmu od nahromadených toxických látok. Vysvetľuje význam rôznych
prírodných terapií a nezabúda ani na rady, ako si udržať čistú myseľ a pokoj v duši.

Zdravie pre telo i dušu
autor: Jadwiga Górnicka
Žáner: Zdravie

kategória: aa
Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5385-8
Formát: 145 × 205 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

e-kniha

|  rádio  |  print  |  online  |
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10

prečítajte si zaujímavé fakty o pôvode, chuti a tradícii známych korenín. autorka v kni-
he opisuje ich chuť, vlastnosti a to, ako sa navzájom čo najlepšie dopĺňajú alebo ku
ktorému druhu mäsa či zeleniny sa hodia. Venuje sa aj liečivým vlastnostiam, ktoré
koreniny prenesú na jedlo. text s množstvom informácií dopĺňajú farebné ilustrácie.

ako pripraviť jedlo pre rodinu, keď v peňaženke zostalo len zopár centov? Stačí po-
znať tie správne recepty, pár tipov a šikovných trikov a zistíte, že aj jednoduché a lac-
né jedlá môžu vynikajúco chutiť. ak spojíte snahu ušetriť s receptami a radami v tejto
knihe, nezaskočí vás ani napätý rodinný rozpočet.

Koreniny
autor: Gill Daviesová
Žáner: Zdravie, recepty

kategória: aa
Cena: 10,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5131-1
Formát: 150 × 212 mm, 192 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Babičkina úsporná kuchárka
autor: Jarmila Mandžuková
Žáner: recepty

kategória: aa
Cena: 13,90 €
Vychádza: 20. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5542-5
Formát: 165 × 240 mm, 312 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Sú krajiny, kde prejdete desiatky, ba aj stovky kilometrov bez toho, aby sa okolo vás
niečo zmenilo. o Slovensku to však určite neplatí. tu niekedy stačí neveľká pešia
túra alebo krátky výlet a pred očami návštevníka sa otvorí pestrá mozaika meniacej
sa krajiny poskladaná z jednotlivých obrazov predstavujúcich lesy, lúky, vinice, dediny,
malé i väčšie mestá. nechýbajú v nej prírodné zaujímavosti, ako sú národné parky,
skalné mestá či jaskyne.
Bohatým dedičstvom Slovenska sú aj nevšedné kultúrne a historické pamiatky –
hrady, zámky, kaštiele, kláštory, kostoly, kaplnky, historické mestá a živý autentický
folklór. krásy tejto krajiny očaria každého, kto ich vníma otvorenými očami. Bohatá
obrazová publikácia obsahuje sprievodné texty v slovenčine, angličtine, nemčine
a francúzštine.

SpoZnaJte kráSy SloVenSka

Slovensko 
v obrazoch
autor: Ján Lacika
Žáner: obrazová publikácia

kategória: aa
Cena: 14,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5386-5
Formát: 210 × 295 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Vďaka zeleninovým prísadám zostanú koláče dlho šťavnaté a zároveň budú mať nižší
obsah sacharidov. Sladké dezerty v zdravšej verzii navyše aj skvele chutia. dôkazom
sú obľúbené klasické koláče, ako mrkvová torta alebo tekvicový koláč. Vhodnou zlož-
kou sladkých koláčov sú však aj iné druhy zeleniny. Vyskúšajte cviklový koláč so zá-
zvorom, ananásovo-mrkvový koláč s kokosom alebo orechovo-paštrnákové mafiny.

S desiatimi základnými receptami na korpusy bez múky môžete vykúzliť akýkoľvek
koláč či tortu podľa vlastnej chuti a fantázie. ovocné a krémové torty, detské naro-
deninové torty s motívmi, koláče na plech, muffiny a iné dobroty z dostupných su-
rovín vyčaria úsmev na tvári každému maškrtníkovi.

Zelené koláčiky
autor: Nina Engelsová
Žáner: recepty
kategória: aa
Cena: 11,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5443-5
Formát: 220 × 220 mm, 96 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Pečieme bez múky
autor: Anja Donnermeyerová
Žáner: recepty

kategória: aa
Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5387-2
Formát: 170 × 235 mm, 128 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Viete, aká kuchárska kniha je najlepšia? no predsa vaša vlastná! tá, ktorú si sami
zostavíte z tých najlepších receptov od mamy, babičiek, kolegýň či priateliek. na to
vám poslúži tento zápisník. tu budete mať všetky recepty zhromaždené na jednom
mieste. prajeme vám veľa úspechov a skvelých kulinárskych zážitkov!

Moja kuchárka – zápisník najlepších receptov

autor: Kolektív
Žáner: Zápisník, recepty

kategória: aa
Cena: 3,90 €
Vychádza: 28. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5572-2
Formát: 145 × 200 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
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nemáte optimálnu hmotnosť a nedarí sa vám schudnúť? Stáva sa, že zhodené kilá vždy
priberiete naspäť? Sklamali vás všetky diéty a rôzne „zázraky“ na chudnutie? ak si na
niektorú z týchto otázok odpoviete áno, kniha, ktorú držíte v rukách, je určená práve
vám. dozviete sa v nej, ako dospieť k vysnívanej hmotnosti natrvalo a bez hladovania.

Štíhla bez hladovania
autor: Jarmila Mandžuková
Žáner: Životný štýl, recepty

kategória: aa
Cena: 7,90 €
Vychádza: 17. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5485-5
Formát: 145 × 205 mm, 136 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
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Vždy som mala jasno v tom, čo chcem dosiahnuť. najlepšie známky na škole a pri-
jatie na Stanfordovu univerzitu. Starká, mama aj sestra pre lásku a sex stratili hlavu.
Hovorila som si, že rovnakú chybu neurobím a od splnenia sna ma neodvedie nijaký
chalan. a potom sa o mňa začala zaujímať najväčšia rocková hviezda na svete...

klasický veľkoromán zo života ruskej spoločnosti v prvých dekádach 19. storočia
vychádza v dvojzväzkovom vydaní. popri množstve realisticky zobrazených postáv
zasadených do historických udalostí plnokrvne zobrazuje postavy generála kutuzova
a napoleona. nájdeme tu opis napoleonských rusko-francúzskych vojen prebieha-
júcich v rokoch 1805 – 1812. Hlavnými hrdinami románu sú dvaja šľachtici andrej
Bolkonský a pierre Bezuchov, ako aj členovia rodiny rostovovcov. pierre Bezuchov
je nositeľom tolstého myšlienok, často výstižne hodnotí politicko-spoločenské dianie
okolo seba, niekedy aj významné historické postavy.

libby Stroutovú vraj každý dobre pozná – pred pár rokmi ju vyhlásili za najtučnejšiu
tínedžerku sveta. no nikto sa neunúva zistiť, kým naozaj je a čím si prešla. Jack mas-
selin je šarmantný a vie, ako zapadnúť. no nikto netuší, že skrýva tajomstvo. ich
stretnutie obom obráti celý svet hore nohami.

Vojna a mier I.
autor: 
Lev Nikolajevič Tolstoj
Žáner: 
Spoločenský román
kategória: aa

Cena: 19,90 €
Vychádza: 2. 5. 2017
Formát: 
125 × 200 mm, 
704 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Kvet
autor: E. Craftová, S. Olsenová
Žáner: young adult

kategória: aa
Cena: 10,90 €
Vychádza: 23. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5364-3
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Vesmír na pleciach
autor: Jennifer Nivenová
Žáner: young adult

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 27. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5449-7
Formát: 145 × 227 mm, 392 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Chlapec peter a lišiak pax sú nerozluční priatelia, odkedy peter líščie mláďa zachrá-
nil. lenže jedného dňa sa stane čosi nepredstaviteľné. otec narukuje do armády
a prinúti petra vypustiť lišiaka späť do divočiny. o chlapca sa má postarať starý otec,
päťsto kilometrov od domova. no pre paxa tam nie je miesto. a tak sa chlapec – na-
priek blízkosti vojny – vyberie svojho lišiaka hľadať. pax medzitým vytrvalo čaká na
svojho chlapca a vydáva sa na vlastné dobrodružstvo...
oceňovaná autorka Sara pennypackerová prináša čitateľom dojímavý príbeh o cene
za vojnu a o sile priateľstva. pre čitateľov od 10 rokov.

iBa preto, Že Sa to nedeJe tu, 
neZnamená to, Že Sa to 
nedeJe VôBeC

Lišiak Pax
autor: Sara Pennypackerová
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 9,90 €
Vychádza: 6. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5447-3
Formát: 165 × 240 mm, 248 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

iSBn: 978-80-551-5324-7

Vojna a mier II.
autor: 
Lev Nikolajevič Tolstoj
Žáner: 
Spoločenský román
kategória: aa

Cena: 19,90 €
Vychádza: 6. 6. 2017
Formát: 
125 × 200 mm, 
720 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvéiSBn: 978-80-551-5473-2

ako máme žiť, aby sme mali čo najdlhší a najzdravší život? rozhoduje o tom náš ži-
votný štýl, alebo to závisí od dobrých génov?
potom ako rodičia Bertila marklunda predčasne odišli, vzrastal v ňom nepokoj, že
ho stretne podobný osud. Začal študovať materiály z rozličných odvetví medicíny.
odpoveď, ku ktorej sa dopracoval, ho milo prekvapila. Výskum ukázal, že o tom, ako
dlho budeme žiť, rozhoduje na 75 percent náš životný štýl. takže ste to vy, kto určuje,
ako chcete či nechcete starnúť. kniha vám ponúka presne mierené tipy, založené
na najnovších výskumoch. ponúka odpoveď na otázku, prečo a ako zmeniť životný
štýl k lepšiemu. Čím viac návykov podporujúcich zdravie máte, tým viac zdravých ro-
kov života získate.

Čo urČuJe dĺŽku náŠHo ŽiVota?

10 tipov ako si 
predĺžiť život o 10 rokov
autor: Bertil Marklund
Žáner: Životný štýl

kategória: aa
Cena: 9,90 €
Vychádza: 13. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5465-7
Formát: 125 × 200 mm, 152 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: pragma litera
Vydanie: prvé
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Čo robiť na cestách v aute, keď zo zadného sedadla zaznie otázka: kedy tam už bu-
deme? táto knižka je príležitosťou pre rodičov a deti, ako sa spolu zabaviť. upozorní,
čo sa kde oplatí vidieť a aké prírodné zaujímavosti či umelecké pamiatky sa v okolí
cesty nachádzajú. krátke texty dopĺňajú fotografie, kvíz a zábavné mapy.

Za posledných sto rokov vzniklo toľko vynálezov ako nikdy predtým. používame ich
s takou samozrejmosťou, ako keby tu boli odjakživa. ale ony – neboli! Zábavná kniha
mapuje vynálezy 20. storočia. autori knihy a rovnomenného animovaného seriálu
fakty podávajú s hravosťou a humorným nadhľadom. pre deti od 10 rokov.

Zábava na cestách
autor: Tomáš Gális
Žáner: pre deti
kategória: aa
Cena: 9,90 €

Vychádza: 27. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5480-0
Formát: 240 × 104 mm, 80 str.

Väzba: Špirálová
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Mať tak o koliesko viac
autor: D. Popovič, I. Popovič
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5482-4
Formát: 183 × 233 mm, 224 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Bystré hlavičky, pozor! pirátsky kapitán hľadá poklad, ema nevie nájsť topánky. po-
môžte im a vyriešte ešte veľa ďalších napínavých úloh, ako sú labyrinty, osemsme-
rovky, sudoku, doplňovačky, hlavolamy. Stanete sa tak hádankovými majstrami! Blok
plný hádaniek obsahuje aj správne riešenia a je vhodný pre čitateľov od 5 rokov.

Hádanky a hlavolamy
autor: Kolektív
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 4,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5369-8
Formát: 170 × 240 mm, 80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Veľké puzzle – Čísla
iSBn: 978-80-551-5466-4

Staň sa detektívom a nájdi všetky rozdiely na obrázkoch. ktorá kravička sa nehodí
do radu, ktoré veci nepatria do lesa a ktorý pancier je korytnačkin? máme pre teba
množstvo napínavých úloh a zábavu na celé hodiny! Blok pre šikovné deti od 5 rokov
obsahuje veľa krásnych ilustrácií a správne riešenia.

tri rôzne tematické sety v kufríkoch – Veľké puzzle
a Moja malá kniha, pútavo a zábavným spôsobom
budujú u malých detí schopnosť rozoznávať slová,
čísla či zvieratká a vytvárať asociácie medzi slovami
a obrázkami počas hry. Sety sú plné pestrých ob-
rázkov a jednoduchých textov. podporujú a rozvíjajú
u detí schopnosť spoznávať, pomenovať a charakte-
rizovať  rozličné  druhy  zvierat,  porozumieť  číslam
a vytvárať základnú slovnú zásobu. každý set obsa-
huje  28  dielikov  skladačky,  plagát,  16-stranovú
knižku v slovenčine aj angličtine a je vhodný pre de-
ti od 3 rokov.

autor: Kolektív
Žáner: pre deti
kategória: aa
Cena: 7,90 €
Vychádza: jún 2017

Formát: 200 × 265
Väzba: kufrík s puzzle
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Nájdi rozdiely
autor: Kolektív
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 4,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5368-1
Formát: 170 × 240 mm, 80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

Veľké puzzle – Prvé slovíčka
iSBn: 978-80-551-5467-1

Veľké puzzle – Zvieratká
iSBn: 978-80-551-5468-8autor originálnych a vtipných rozprávkových príbehov nás zavedie k jazerným vážkam,

do sály sto lakťov pod zemou aj do fazuľového neapola. niektoré príbehy pre múdre
hlavičky nám možno budú povedomé aj z večerníčkov. kniha je vhodná pre čitateľov
od 6 rokov. publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

pupo a Fazuľka sú úplne obyčajní škôlkari. pupo nosí okuliare, má guľaté bruško
a často sa bojí. Fazuľka je zase malá, hanblivá a rada trucuje. a predsa sú obaja
skvelé deti – tak ako aj ty! ich príbehy ti ukážu, ako sa popasovať s každodennými
problémami a ako získať zdravé sebavedomie. pre deti od 4 rokov.

Večera u kráľa
autor: Pavel Uher
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 8,90 €
Vychádza: máj 2017
iSBn: 978-80-551-5310-0
Formát: 170 × 240 mm, 104 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé

  Pupo a Fazuľka
autor: Hana Lasicová
Žáner: pre deti

kategória: aa
Cena: 8,90 €
Vychádza: 6. 6. 2017
iSBn: 978-80-551-5446-6
Formát: 165 × 240 mm, 120 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Edičný program 
vydavateľstva Ikar máj – jún 2017

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.

PríBeH, Ktorý VáS nAučí miloVAť ŽiVot

lilah a Callum sa náhodne stretnú na trajekte, ktorý�m
každé ráno chodia do práce. Ani jeden z nich nie je
už vo veku tínedžera a ani jeden z nich neverí na lásku
na prvy� pohľad, ani na šťastné konce „až naveky“. on
je úspešny� marketingovy� expert, ona zasa renomova-
ná právnička, odporkyňa spotrebnej spoločnosti a za-
nietená ochranárka prírody. Ani jeden z nich nehľadá

dlhodobý vzťah a každý� má na to svoje dôvody. náho-
da však zariadi, aby stretnutie na trajekte nebolo ich
prvý�m a zároveň posledný�m. Začína sa obdobie nie-
koľkých krásnych, možno najšťastnejších mesiacov
v ich životoch. Spontánna lilah učí zamrznutého Cal-
luma užívať si život naplno a nepremárniť ani minútu.
ich  šťastie  je  takmer dokonalé,  až na  jeden detail.
Hneď na začiatku lilah Calluma varovala, že to medzi
nimi nemôže prerásť do vážnejšieho vzťahu. no zatajila
mu prečo...

Spoznal som ťa bosú
Autor: Kelly Rimmerová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AAA

Cena: 12,90 €
Vychádza: 16. 5. 2017
iSBn: 978-80-551-5361-2
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.

Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: Prvé
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