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e-kniha

NEPREKONATEĽNÁ
SATIRA
e-kniha

PULITZEROVA
CENA
ZA LITERATÚRU
2018

Markus Zusak

CLAYOV MOST
Andrew Sean Greer

LESS
Arthur Less je neúspešný spisovateľ,
ktorému nemilosrdne klope na dvere
päťdesiatka. Vníma to ako hroznú nespravodlivosť – veď len teraz sa ako-tak naučil žiť! A akoby toho nebolo
dosť, dostane pozvánku na svadbu
svojho bývalého priateľa, s ktorým prežil posledných deväť rokov a dúfal
v lásku až za hrob. Prepadne ho zúfalstvo a šialený smútok, s ktorým si nevie
rady. Svadby sa rozhodne nemieni zúčastniť a aby si to ospravedlnil aj sám pred sebou, prijme pozvánky
na všetky konferencie, literárne podujatia a tvorivé pobyty, ktoré
predtým veselo ignoroval. Naplánuje si tak cestu okolo sveta, počas ktorej oslávi aj obávané narodeniny. Veď napokon, čo už môže
stratiť?
Čoskoro sa však ukáže, že postrácať môže naozaj všeličo – od kufra,
cez zvyšky ilúzií až po dôstojnosť. Jeho cesta sa zmení na odyseovskú púť plnú šialenstva na letiskách, podivných stretnutí a tragikomických dobrodružstiev, ktoré však majú nečakane liečivý účinok.
Less je satira o Američanovi na cestách, román o nevyhnutnosti
starnutia,  celoživotných priateľstvách aj premárnených šanciach,
no predovšetkým je to príbeh lásky – vtipný, dojímavý a krásny.
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Spoločenský
román
Cena: 13,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6564-6
Formát: 125 × 200 mm,
272 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Odeon
Vydanie: Prvé

Päť nedospelých bratov Dunbarovcov
žije na predmestí austrálskeho mesta
bez otca a mat-ky, podľa vlastných pravidiel. Ich domov sa zmieta v chaose.
Matka chlapcov, klaviristka, ktorá na
otcov podnet emigrovala z komunistického Poľska, sa najprv prebíjala životom v rakúskom tábore, potom v Austrálii robila podradné práce, učila sa
po anglicky a na-pokon sa vydala. Piatich synov vychovávala prísne, ale
s láskou. Po jej smrti život bratov poznačí záhadné zmiznutie otca. Dávajú
mu prezývku Vrah, lebo sa nazdávajú,
že po jeho odchode v srdci každého
z nich niečo zomrelo. Keď sa po čase otec z ničoho nič objaví, vyháňajú ho. Len jeden z bratov, Clay, pozná otcovo tajomstvo a aj
jeho postihne osobná tragédia. Vyberie sa postaviť most cez dravú
rieku, čím zároveň symbolicky stavia most medzi bratmi a otcom,
ale aj medzi minulosťou a prítomnosťou.
„Clay Dunbar stavia most z mnohých dôvodov: kvôli bratom a na
počesť rodičov... ale je to aj pokus o veľkoleposť. Stavia most, aby
zachránil sám seba a aby vytvoril jedi-nečnú, krásnu chvíľu: zázrak, nič menej.“
Od autora
vyšlo:
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13,90 €

Spoločenský
román
Cena: 15,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6644-5
Formát: 125 × 200 mm,
544 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

PREŽIL AUSCHWITZ A STAL SA
KRAJČÍROM PREZIDENTOV

Martin Greenfield
a Winton Hall

e-kniha

JEDEN ŽIVOT
NESTAČÍ
Obálka je v príprave

ROVNOMENNÝ
FILM V KINÁCH
OD 6. JÚNA
2019

ŠATY ROBIA ČLOVEKA
W. Bruce Cameron

PSIA DUŠA 2
PSIA CESTA
Kamoš je dobrý pes. V niekoľkých rušných a pohnutých životoch hľadal svoje poslanie a konečne nachádza pokoj
a mier. Keď však odrazu zistí, ako zvedavé bábätko Clarity stvára huncútstva na rodinnej farme, nadobudne
istotu, že maličké dievčatko zo všetkého najviac potrebuje vlastného psa.
Tento nádherný román je pokračovaním cesty duše oddaného psa, ktorý nachádza zmysel svojej existencie prostredníctvom života ľudí, učí ich
smiať sa a milovať. Je to podmanivý príbeh plný nádeje, neochvejnej vernosti a najmä lásky, ktorá zdoláva všetky prekážky.
Psia duša 2/Psia cesta je voľné pokračovanie príbehu verného psieho kamaráta z Cameronovho bestsellera Psie poslanie, ktorý v roku
2017 sfilmoval režisér Lasse Hallstöm pod názvom Psia duša.

Cena: 10,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6823-4
Formát: 125 × 200 mm,
304 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Druhé

Od autora
vyšlo:

9,90 €
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Rodinný
román
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10,90 €

Martina Greenfielda nazvali najvýznamnejším žijúcim krajčírom v Ame
rike a najzaujímavejším človekom
na svete. Prežil holokaust a vyroz
prával svoj úžasný ži votný príbeh.
Ako pätnásťročného ho spolu s rodinou odviedli z domova v Československu a previezli do nacistického koncentračného tábora Auschwitz. Zoči-voči
sa tu stretol s anjelom smrti doktorom
Josefom Mengelem. Navždy ho odlúčili od rodičov, sestier a bračeka. Greenfield si spomína na zúfalstvo a strach,
ktoré prežíval ako osamotený tínedžer
v tábore smrti. Rozpráva, ako košeľa istého esesáka prudko zmenila ďalší priebeh jeho života. Naučil sa šiť, a keď začal košeľu nosiť
pod väzenskou uniformou, pochopil, že odev má veľkú moc a človeku dokonca môže zachrániť život.
Šaty robia človeka sú jedinečné pamäti, ktoré dodávajú nádej
a obnovujú vieru v ľudskú nezlomnosť. Sú napísané s úprimnosťou
odhaľujúcou dušu a niekedy aj so sarkastickým zmyslom pre humor. Je to príbeh muža, ktorý zažil nepredstaviteľné hrôzy, no neprestal snívať sen o úspechu.

10,90 €
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Memoáre

Cena: 11,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6560-8
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

PO STOPÁCH
NEOBJASNENEJ VRAŽDY

e-kniha

e-kniha

Jan Stocklassa

NÁVYKOVÉ
SEVERSKÉ
KRIMI

ČO SA VLASTNE
STALO?

ODKAZ STIEGA LARSSONA
Desať rokov po smrti Stiega Larssona,
autora svetoznámej krimisérie Mille
nium, sa prvýkrát nahliadne do jeho
archívu, na ktorý sa dlho zabúdalo.
V dvadsiatich škatuliach objaví novinár a spisovateľ Jan Stocklassa mate
riál, v ktorom Larsson mapuje pravicový extrémizmus osemdesiatych rokov
a záhadný prípad: neobjasnenú vraždu švédskeho premiéra Olofa Palmeho, ktorého zastrelili 28. 2. 1986. Aj napriek tisíckam podozrivých sa nenašla
jediná stopa, ktorá by viedla k odhaleniu vraha. Nenašla sa, alebo sa nikdy
nájsť nemala.
Larssonove dokumenty, listy, články a fotografie prinášajú nové indície. Stopy vedú k niečomu, čo bolo vyše troch desaťročí nepredsta
viteľné – k pravdepodobnému objasneniu Palmeho vraždy. Vďaka
materiálom z Larssonovho vyšetrovania, ktorému zasvätil osemnásť
rokov života, prichádza Jan Stocklassa na stopu možnému páchateľovi. Odkaz Stiega Larssona obsahuje doteraz nezverejnené texty
a predstavuje jedinečný opis skutočných udalostí, až neuveriteľne
pripomínajúci osudy postáv z jeho krimirománov.
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Kristina Ohlssonová

KLAMSTVÁ,
KTORÉ HOVORÍME

Reportážna
literatúra
Cena: 14,90 €
Vychádza: 21. 5. 2019
Formát: 125 × 200 mm,
ISBN: 978-80-551-6712-1
440 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Sara, obvinená z piatich vrážd, je mŕtva.
Právnika Martina Bennera, ktorý sa
o jej prípad zaujímal, vtiahli proti jeho
vôli do pátrania po jej zmiznutom štvor
ročnom synovi Miovi. Kým sa chlapec
nenájde, nenechá ho bezohľadná ma
ﬁánska organizácia na pokoji. Martin
zúfalo sleduje každú jednu stopu, no
tých je žalostne málo. Čo sa vlastne stalo v posledný deň v Miovej škôlke?
Chlapcovo zmiznutie však nie je Martinov jediný problém. Musí zistiť, kto sa ho snaží dostať do väzenia za vraždu, ktorú nespáchal.
S každým pribúdajúcim dňom je paranoidnejší. Kto ho môže sledovať zblízka a pritom zostať neviditeľným?
Honba za pravdou postaví Martina pred nepríjemnú dilemu. Dokáže zachrániť Mia a aj samého seba? Alebo musí obetovať ešte
viac, aby sa dočkal vytúženého pokoja?
Klamstvá, ktoré hovoríme je pokračovaním
románu Pochované klamstvá.
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14,90 €

Severské
krimi
Cena: 13,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6633-9
Formát: 125 × 200 mm,
376 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

OD AUTORA BESTSELLERA
NATURALISTA
e-kniha

Detektívny
triler

Sharon Boltonová – MAJSTER

LUPA

Séria
Profesor Cray:
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12,90 €

Obálka je v príprave

Profesor Theo Cray sa aktívne zapája
do hľadania najhorších sériových vrahov v histórii, p
 ričom používa vlastné
vedecké metódy. Z univerzitného výskumu ho vylúčia pre podozrenia, ktoré
sa okolo neho nakopili po smrti jeho
bývalej študentky a jej prenasledovateľa. Profesor Cray sa snaží dostať
svoj život znova do normálnych koľají,
lenže stretáva sa s ďalším nevyriešeným prípadom.
Zúfalý otec nezvestného dieťaťa z chudobnej štvrte Los Angeles, ktorého
osud si autority nevšímajú, sa obráti so
žiadosťou o pomoc práve na Thea. Jedinou stopou po záhadnom únoscovi sú kresby ďalších detí a legendy o človeku s prezývkou Muž s hračkami, ktorý sa túla mestom.
Theo pri odhaľovaní tajomstiev obklopujúcich Muža s hračkami
musí opustiť svoj vedecký svet a vstúpiť tam, kde sny a nočné mory
majú rovnakú dôležitosť ako realita. Pri riešení prípadu postupne
prichádza na to, že ide o ďalekosiahle sprisahanie a že obetí stále
nie je dosť.

Mladá strážnička Florence Loveladyová naštartovala svoju kariéru, keď sa jej podarilo usvedčiť výrobcu truhiel Larryho Grassbrooka zo série vrážd detí. Obete vtedy ako
v nočnej more pochovali zaživa. Prešlo tridsať rokov. Larry
vo väzení zomrel a udalosti z minulosti sa vynárajú opäť.
Napodobňuje niekto pôvodné vraždy? V ohrození života
sa za podobných mysterióznych okolností odrazu ocitne aj
Florencein milovaný syn.

Kriminálny
triler
Detektívny
triler
Cena: 12,90 €
Vychádza: 14. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6651-3
Formát: 125 × 200 mm,
304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6643-8
Formát: 125 × 200 mm,
328 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

Andrew Mayne

Cena: 14,90 €
Vychádza: 21. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6641-4
Formát: 125 × 200 mm,
424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Edwin Hill – ZÁTIŠIE
Knihovníčka Harvardovej univerzity Hester Thursbyová si
vďaka svojim pátracím schopnostiam privyrába vyhľadávaním stratených osôb. Klienti si ju zvyčajne najímajú, aby
našla známosti z dávnych školských plesov alebo dala dokopy adoptované deti a ich biologických rodičov. Najnov
šie má vypátrať šarmantného, charizmatického Sama
Blaina, ktorý je dlhodobo nezvestný. Ten však vôbec netúži, aby ho našli...
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BLUDISKO
STRATENÝCH DUŠÍ
V katedrále mesta Ragmullin nájdu zavraždenú ženu a o pár hodín nato mu
ža obeseného na strome pred domom,
v ktorom býval. Vyšetrovaním poveria
inšpektorku Lottie Parkerovú. Obaja
mŕtvi majú rovnaké, veľmi zvláštne tetovanie na vnútornej strane stehna. Je
jasné, že ich niečo spája, ale čo to je?
Inšpektorka sleduje niekoľko stôp, zakaždým však skončí v slepej uličke.
Pátranie ju napokon privedie do bývalého cirkevného sirotinca St Angela‘s,
ktorý zohral temnú úlohu aj v tragédii,
čo postihla jej rodinu. Odrazu prípad,
ktorý vyšetruje, dostane veľmi osobný charakter. Inšpektorka zistí
súvislosť medzi dvomi mŕtvymi a nevyriešenými vraždami spred
mnohých rokov. Dokonca na vlastnú päsť navštívi Vatikán, kam
ktosi v podzemnom archíve ukryl záznamy o záhadných úmrtiach
chovancov.
Medzičasom však dôjde k ďalšej tragédii – dvaja chlapci sú nezvestní. Lottie Parkerová musí čo najrýchlejšie konať, kým vrah udrie znova, ale čo ak pri tom vystaví nebezpečenstvu aj vlastné deti?
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Kate Hewittová

e-kniha

Patricia Gibneyová

PREVÁŽI ROZUM, ALEBO
MATERINSKÁ LÁSKA?
e-kniha

JE NEBEZPEČNÉ ODOMYKAŤ
DVERE DO ZABUDNUTEJ
MINULOSTI

MATKINO ZBOHOM
„Ruky ma až boleli od túžby vziať
svoje milované dieťa do náručia a už
nikdy ho nepustiť. Vedela som však,
že nesmiem.“

Detektívny
triler
Cena: 15,90 €
Vychádza: 28. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6640-7
Formát: 125 × 200 mm,
258 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Tehotná Heather sa nachádza v zložitej situácii. Nezvláda splácať účty, man
žela má po úraze a doma ju čakajú
ďalšie tri hladné krky. Štvrté dieťa za
daných okolností neuživí.
Grace je zas bohatá, slobodná a ambiciózna žena túžiaca po bábätku, priam
ideálna náhradná matka pre Heatherino nenarodené dieťa a triezve riešenie
jej problému. No hoci rozum tasí v prospech adopcie silné argumenty, srdce tak ľahko nepremôže. Hea
ther zožierajú výčitky, trápi bezmocnosť.
Životy dvoch žien sa tak vďaka novému človiečikovi prepletú a ony
si k sebe musia nájsť cestu. Nečakane však prichádza zdrvujúca
správa a ich krehký svet sa prevráti naruby.
Pochopia, čo je pre dieťa, ktoré obidve ľúbia, najlepšie?
Matkino zbohom je dojímavá, srdcervúca dráma, ktorá pohladí
dušu, rozplače a nadlho uviazne v pamäti.
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Román
pre ženy
Cena: 13,90 €
Vychádza: 14. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6650-6
Formát: 125 × 200 mm,
360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

AK SA PRÍBEH NEKONČÍ
ŠŤASTNE, JE TO VÔBEC KONIEC?

PREŠLI SME SI
PEKLOM

e-kniha

e-kniha

DRUHÁ ČASŤ
STRHUJÚCEHO
ISKRIVÉHO
ROMÁNU

Charlotte Lucasová

POČKAJTE SI
NA HAPPY END
Ella je presvedčená, že o kvalite príbehu rozhoduje jeho koniec. Svet je plný
tragédií, načo sú nám ešte aj smutné
príbehy? Hlavná hrdinka preto vymýšľa
známym románom a filmom správne
konce. Teda šťastné. Lenže pristúpi aj
skutočný život na jej hru?
Oscar je bohatý muž, ale šťastena sa
mu vyhýba veľkým oblúkom. Ella sa
s tým nedokáže zmieriť. Zaumieni si, že
tomuto cudziemu človeku, s ktorým sa
jej skrížili cesty, obráti život naruby
a zariadi, aby sa všetko na dobré obrátilo. No je to vôbec možné? A čo robiť,
ak o to dotyčný nestojí? Počkajte si na happy end je čarovný a vtipný román o prešľapoch, pádoch, vzostupoch a o tom, či sa naozaj
všetko musí končiť ako v rozprávke.
CHARLOTTE LUCASOVÁ (1972) je pseudonym nemeckej autorky Wiebke Lorenzovej. Pochádza z Düsseldorfu, no v súčasnosti žije a tvorí v Hamburgu. Jej psychologické trilery zaznamenali veľký čitateľský úspech. Zatiaľ posledný román Najlepší
rok tvojho života (IKAR 2017) vážne i nevážne hľadá odpovede na otázky o zmysle
života.
Od autorky
vyšlo:
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13,90 €

Aly Martinezová

NAJJASNEJŠÍ SÚMRAK

Román
pre ženy
Cena: 13,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6529-5
Formát: 125 × 200 mm,
400 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Pred desiatimi rokmi uniesli študentke
medicíny Charlotte syna. Stačila vtedy
chvíľka nepozornosti a dieťa zmizlo
bez stopy. Po zdĺhavom, bezvýslednom
vyšetrovaní nastane v prípade zvrat
a Charlotte sa dozvedá vymodlenú
pravdu. Jej milovaný Lucas žije. A stojí
hneď vedľa nej.
Celé roky sa vyhýbala deťom, nielen
v súkromí, ale aj vo svojej pneumologickej ambulancii, a tak sa nezblížila
ani s Travisom, so synom svojho milovaného Portera, prvého muža,
ktorého si po dlhom čase pustila k telu. A práve Travis je jej stratené dieťa.
Chlapec pravú mamu odmieta. Miluje rodinu, v ktorej vyrastal, nie
cudziu ženu. Charlotte puká srdce. Najhorší je však strach, že svojho synčeka pre vážnu chorobu opäť stratí. Tentoraz navždy.
Najjasnejší súmrak je druhým, záverečným dielom románu
Najtemnejší úsvit.
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10,90 €

Román
pre ženy
Cena: 10,90 €
ISBN: 978-80-551-6649-0
Vychádza: 7. 5. 2019
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

PRÍBEH O ŽENÁCH
SO SPÁLENOU DUŠOU
e-kniha

VÝBER Z POÉZIE
A PIESŇOVÝCH TEXTOV

Zuzana Široká

Ľuboš Zeman

ČERNICOVÉ DIEVČATÁ

MALÁ TICHÁ RADOSŤ

Ema má mamu a aj ona je mama. Zrazu je však sama – jej manžel Tobias nečakane zomrel. Zanechal jej zásuvku
plnú starých obrázkov, zápiskov a tajomstiev rodiny a krajiny, s ktorou ju nikdy nezoznámil. Ema sa spolu s deťmi
vydá na cestu za minulosťou svojho
muža, za koreňmi rodu jej synov, za tajomstvami žien ukrývajúcich spálené
duše v hustom černičí. Spolu s liečivými bylinkami v starej záhrade, takmer
navlas rovnakej ako bola tá, v ktorej vyrastala, zbiera pradienka jednotlivých
osudov a postupne ich spletá do veľkého príbehu o zranených, no múdrych
ženách a o každodenných zázrakoch odohrávajúcich sa medzi bylinkovými záhonmi.

Je to možno iba zhoda okolností, ale
najsilnejšia trojka našich textárov –
Boris Filan, Kamil Peteraj a Ľuboš Zeman – sa narodila v Bratislave. Nie je
preto náhodné, že všetci traja písali aj
pre skupinu Elán, ktorej zakladajúci
členovia vyrastali v blízkosti Račian
skeho mýta. A všetci traja sa stali predstaviteľmi výsostne mestskej poézie.
Básnik a textár ĽUBOŠ ZEMAN (1949)
v mladosti patriaci k tvorivej bohéme
možno nepredpokladal, že jeho texty
si raz obľúbia celé generácie Slovákov.
Kaskadér, Ulica, Tuláci v podchodoch,
Voňavky dievčat, Žuvačka za uchom,
Taliansky muzikál a mnohé z ďalších takmer 500 piesní, pre ktoré
napísal text, doteraz vysielajú naše rádiá. Niektoré z hitov napísal
aj po česky pre Věru Špinarovú či Karla Gotta. Je majiteľom de
viatich Bratislavských lýr a za Čardáš dvoch sŕdc získal cenu na
svetovom festivale Yamaha v Japonsku. No najvyšším ocenením
pre tohto v duši veľmi skromného človeka je azda to, že jeho text
V slovenských dolinách v podaní skvelého Karola Duchoňa už zľudovel. Ľuboš Zeman, navonok búrlivák, milovník dobrého vína,
džentlmen a pravý muž je však aj hĺbavý filozof a výborný básnik.

Zuzana Široká debutovala knihou Šťastie na mňa spadlo z neba
(2013). Po nej vydala úspešné novely Tiene bieleho orgovánu (2014)
a Polámané krídla (2015). Sága Jabloňové lásky (2017) patrí čitateľsky k najobľúbenejším.

7,90 €
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8,90 €

Slovenská
literatúra
Cena: 10,90 €
ISBN: 978-80-551-6569-1
Vychádza: 16. 5. 2019
Formát: 125 × 200 mm,
256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

10,90 €
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Slovenská
literatúra
Cena: 12,90 €
Vychádza: 28. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6489-2
Formát: 134 × 210 mm,
184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

SPOZNAJTE
RENESANČNÉHO GÉNIA

EKOPROJEKT V SPOLUPRÁCI
SO SPOLOČNOSŤOU NETFLIX!

Fabio Scaletti

Alastair Fothergill,
Keith Scholey
a Fred Pearce

LEONARDO 500
Pred päťsto rokmi, 2. mája
1519, zomrel maliar, sochár,
architekt, prírodovedec,
hudobník, spisovateľ,
vynálezca a konštruktér
Leonardo da Vinci. Doko
nalá renesančná osobnosť,
ktorá mala ruky umelca
a myseľ vedca. Leonardo
nám zanechal rozsiahle dielo, a to veľká časť jeho výtvarných prác a vedeckých
rozpráv bola zničená.
Vďaka tejto unikátnej, výpravnej publikácii máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s mnohými zachovanými Leonardo
vými prácami vrátane tých najznámejších a najobdivovanejších.
Veľký priestor je venovaný aj jeho kontroverzným dielam. Spoznáte
Leonardovu techniku práce, jeho vedecké a technologické metódy,
podrobné štúdie anatómie vrátane množstva návrhov. Všetky publikované práce a obrazy dopĺňa podrobný opis a technické nákresy.
Súčasťou knihy je aj rozsiahla štúdia Martina Kempa, emeritného
profesora dejín umenia na Oxfordskej univerzite a člena Britskej
akadémie, ktorý svoj život zasvätil práve štúdiu renesančného génia z Vinci.
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Predhovor David
Attenborough

NAŠA PLANÉTA

Obrazová
publikácia
Cena: 65,00 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6815-9
Formát: 250 × 235 mm,
304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Vydajte sa na nezabudnuteľnú cestu okolo sveta!
Fascinujúci sprievodca
k dokumentárnemu seriálu
spoločnosti NETFLIX prináša úplne nový pohľad
na našu planétu prostredníctvom jedinečných fotografií živočíchov a environ
mentálnych premien.
Tento pozoruhodný fotografický sprievodca k originálnemu dokumentárnemu seriálu spoločnosti NETFLIX od režisérov sérií Planet Earth (Planéta Zem) a Blue
Planet (Modrá planéta) vám sprostredkuje dosiaľ nevídané zábery
zo života najzaujímavejších živočíchov, ale aj neuveriteľných zmien
životného prostredia.
Preskúmajte najvzácnejšie organizmy na svete a doteraz neprebádané časti Zeme – morské hĺbky, odľahlé lesy či ľadovcové príkrovy
– a preniknite do podstaty a tajov nášho prírodného sveta. Pozrite sa
na Zem ako nikdy doteraz a zistite, ako ľudia ovplyvňujú svetové ekosystémy. Táto výnimočná publikácia aktívne prispieva k celosvetovej
diskusii o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji našej planéty.
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Obrazová
publikácia
Cena: 29,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6507-3
Formát: 216 × 279 mm,
184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

ČO DEDINU PREJDEŠ,
TO INÝ KROJ NÁJDEŠ

MÚDROSTI NAŠICH PREDKOV,
KTORÉ PREŽILI STÁROČIA

Zuzana Beňušková
Jana Kucbeľová
Peter Brenkus

Peter Jurčovič

SLOVENSKÉ
PRANOSTIKY
NA CELÝ ROK

KROJE SLOVENSKA
Máloktorá krajina sa môže pochváliť takým bohatstvom krás
nych a rozmanitých ľudových
odevov, akými sa pýši Slovensko.
Sviatočné i všedné ženské, mužské a detské kroje v podobe,
do akej sa v jednotlivých regiónoch vyvinuli za posledných
250 rokov, sú ukážkou zručnosti
a vkusu ľudových vrstiev, najmä
však práce všetkých, ktorí sa
podieľali na ich vzniku – tkáčok,
krajčírok, vyšívačiek, čipkárok.
Kroje z jednotlivých regiónov Slovenska sú súčasťou nášho národného dedičstva a svedčia o vysokej estetickej hodnote tradičného
ľudového odievania na Slovensku.
Ženské, mužské a detské kroje z jednotlivých regiónov určené na
slávnostné príležitosti či na všedný pracovný deň, ale aj detaily jednotlivých odevných častí a výšiviek či zdobenia vyhotovených rôznymi technikami sa v knihe predstavujú na vyše 250 unikátnych
fotografiách. Stručné texty v štyroch jazykoch (slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština) poskytnú čitateľovi nielen základné informácie o pôvode a použití krojov, ale aj ďalšie zaujímavosti o ich
histórii.
Vyšlo:
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39,90 €

Obrazová
publikácia

Kniha významného slovenského meteorológa Petra Jurčoviča nie
len
spracúva, ale aj vysvetľuje vznik pranostík viažucich sa k jednot
livým
dňom roka. Autor navyše pripojil aj
množstvo zaujímavostí o mimoriadnych prírodných javoch, výčinoch počasia a teplotných či zrážkových rekordoch nielen na území Slovenska.
O počasie sa ľudia zaujímali odnepamäti – to, že ho dokázali predvídať
na základe svojich pozorovaní, im neraz pomohlo prežiť v ťažkých pod
mienkach. V súčasnosti nám už, našťastie, vo väčšine prípadov nej
de o život, napriek tomu však počasie a s ním spojené ľudové
pranostiky, ktoré nám po sebe zanechali naši predkovia, stále
pútajú našu pozornosť. Mnohé z nich sú aktuálne ešte i dnes, nie
ktoré však zmenou klímy stratili časom svoje opodstatnenie. Veď
posúďte sami...

Cena: 19,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6669-8
Formát: 210 × 297 mm,
168 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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Slovenské
pranostiky
Ľudová kultúra
Cena: 19,90 €
ISBN: 978-80-551-6668-1
Vychádza: 16. 5. 2019
Formát: 165 × 240 mm,
488 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

KOMPLETNÝ PROGRAM
PRE SAMOUKOV
Učebnice

Životný štýl

Učebnice
Cena: à 19,90 €
288 str.
Cvičebnice
Cena: à 15,90 €
264 str.
Vychádzajú: máj 2019
Formát: 195 × 233 mm,
Väzba: Flexi
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

Ryder Carroll

METÓDA BULLET JOURNAL
Metóda bullet journal nie je len o organizácii poznámok
a zoznamoch úloh. Cieľom je „intencionálny život“. Život,
z ktorého vytesníte zbytočné rozptýlenie a sústredíte svoj
čas a energiu na nájdenie skutočného zmyslu v práci aj
v osobnom živote. Ak chcete viac času venovať tomu, na
čom vám záleží, zabudnite na hlúposti. V tejto knihe sa
dozviete ako na to.

Angličtina
pre každého
Učebnica

Úroveň 3
stredne pokročilý

Životný štýl

Cvičebnica

Úroveň 3
stredne pokročilý
ISBN: 978-80-551-6588-2

Precvičte si slovnú zásobu
a gramatiku, ktorú ste sa
naučili v učebnici pomocou
stoviek cvičení, aktivít
a sprievodných nahrávok.

Učebnica

Úroveň 4 – pokročilý

Ingrid Fetellová Leeová

ISBN: 978-80-551-6587-5

OBKLOPENÍ RADOSŤOU

Cvičebnica

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo nás teší pohľad
na západ slnka alebo rozkvitnuté čerešne? Prostredie,
v ktorom žijeme, veci, ktorými sa obklopujeme, ovplyvňujú našu náladu viac, ako si myslíme. Dbať na estetickú
stránku okolia nie je prejavom povrchnosti, práve naopak. Môže hrať v náš prospech, aby bol náš život bohatší, zdravší a naozaj radostný.

Úroveň 4 – pokročilý
ISBN: 978-80-551-6589-9
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Cena: 13,90 €
Vychádza: 28. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6631-5
Formát: 125 × 200 mm,
336 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé

e-kniha

ISBN: 978-80-551-6586-8

Kompletný program
na samoštúdium anglického
jazyka, ktorý kombinuje
jednoduché vizuálne učenie
s prehľadným vysvetlením
gramatiky, s cvičeniami
i s voľne dostupnými
nahrávkami.

Cena: 18,90 €
Vychádza: 21. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6767-1
Formát: 145 × 227 mm,
320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: IKAR
Vydanie: Prvé
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Krížovky

Cena: 3,50 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6810-4
Formát: 210 × 290 mm,
120 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

MNOŽSTVO
VESELÝCH
DIKTÁTOV
Anna Holovačová

ZÁBAVNÉ KRÍŽOVKY
vtipy, rady, výroky slávnych
Neviete čo s voľným časom? Obľúbené švédske krížovky vám ponúknu zábavu i poučenie vo chvíľach
voľna doma či na dovolenke. V tajničkách sa ukrývajú užitočné rady pre domáce gazdinky, ale aj výroky slávnych osobností a vtipy pre celú rodinu.

Učebnica

Cena: 3,50 €
Vychádza: 14. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6807-4
Formát: 170 × 240 mm,
80 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Druhé

Renáta Somorová

ZÁBAVNÉ DIKTÁTY
a pravopisné cvičenia
pre 1. stupeň
základných škôl

Terézia Lampartová

ZÁBAVNÉ DIKTÁTY
a pravopisné cvičenia
pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá
s osemročným štúdiom

Zábavné čítanie, lúštenie a učenie sa v jednom. Žia
ci si precvičia pravopis riešením rébusov, doplňovačiek, krížoviek, prešmyčiek a hádaniek.
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Cena: 4,50 €
Vychádza: 14. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6768-8
Formát: 170 × 240 mm,
104 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Druhé

Cvičebnica je určená pre žiakov 2.,
3. a 4. ročníka základnej školy na
precvičenie a upevnenie pravopisu
a gramatických zručností. Každá
kapitola obsahuje pravopisné cvičenia, diktáty a veľa tvorivých a zábavných úloh – krížoviek, doplňovačiek, prešmyčiek, maľovaniek. Pri ich riešení sa žiaci nielen
poučia, ale aj pobavia. Na konci knižky je kľúč na overenie správnych odpovedí.

Potrebujete si precvičiť vybrané slová, písanie veľkých písmen a ďalšie
gramatické javy, s ktorými máte
často problémy? Urobte to s úsmevom na tvári! Táto príručka vám
ponúka množstvo veselých diktátov,
vtipných doplňovačiek, hádaniek, výrokov a rébusov.

PRECVIČUJEME SI VYBRANÉ SLOVÁ
pre žiakov druhého stupňa
základných škôl a gymnázií
s osemročným štúdiom

Učebnica

Učebnica

Cena: 4,50 €
Vychádza: 14. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6769-5
Formát: 170 × 240 mm,
88 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Druhé

DUCHOVNÉ TAJOMSTVÁ, KTORÉ
VÁM POMÔŽU ODHALIŤ ZMYSEL
ŽIVOTA

N. I. Danikov

Elizabeth Peruová

LIEČIVÝ ZÁZVOR
Zázrak pre zdravie

VESMÍRNI POSLOVIA

Jedinečné recepty na prevenciu
a liečbu infarktu, vysokého
krvného tlaku, astmy a ďalších
desiatok ochorení
Ľudia už po stáročia používajú zázvor ako korenie pri príprave rôznych jedál a nemenej známe sú aj
jeho liečivé vlastnosti. Liečivú silu zázvoru si mimoriadne vysoko cenili
a podnes cenia v krajinách Orientu,
v Európe, Amerike. Zázvor a prípravky z neho obsahujú celý rad liečivých
biologicky aktívnych zlúčenín. V tejto knihe sa oboznámite s bohatými
skúsenosťami moderného a starého ľudového lekárstva, nájdete
v nej najnovšie vedecké informácie o používaní zázvoru ako účinného lieku.
Tento jedinečný podzemok odvádza toxíny z tela, zabraňuje rastu
rakovinových buniek, posilňuje tráviace orgány, stimuluje duševnú
aktivitu, čistí pečeň, povzbudzuje pohlavnú túžbu, zvyšuje imunitu.
Séria
Zázrak
pre zdravie:

12,90 €
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12,90 €

e-kniha

JEDINEČNÉ RECEPTY
NA PREVENCIU A LIEČBU

Patríte k ľuďom, ktorí túžia dozvedieť sa
viac o svojej životnej ceste a zmysle svojho bytia na Zemi? Čo ak je to možné –
zistiť pôvod vašej duše, miesto, kde je
váš domov, kto ste a prečo ste tu? Duchovná učiteľka a vesmírna sprievodkyňa Elizabeth Peruová napísala túto
knihu pre bádajúce duše: pre všetkých,
ktorí dychtia po odpovediach o svojej
pravej podstate a úlohe vesmírneho občana v tomto svete.

Zdravie

Cena: 11,90 €
Vychádza: 21. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6543-1
Formát: 135 × 205 mm,
200 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Príroda
Vydanie: Prvé

Dozviete sa:
• trinásť univerzálnych tajomstiev, kto
ré vám pomôžu opätovne sa spojiť so
svojou dušou, porozumieť vnútornému volaniu a princípu zhmotňovania vašich túžob
• ako môžu retrográdne pohyby planét a zatmenia Slnka a Mesiaca
ovplyvniť vašu energiu
• vesmírne príčiny fyzických, emocionálnych, mentálnych a duchov
ných problémov
• bežné fyzické príznaky energetických zmien a akcelerácie napĺňania vášho životného účelu
Kniha Vesmírni poslovia je určená tým, ktorí cítia, že ich život je sú
časťou väčšieho plánu. Je to itinerár, ktorý vám pomôže porozumieť
svojmu miestu vo vesmíre a postrčí vás, aby ste začali žiť v súlade
s najvrúcnejšími túžbami svojej duše.

12,90 €
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Ezoterika

Cena: 9,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6621-6
Formát: 125 × 200 mm,
240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: Ajna
Vydanie: Prvé

DOBRODRUŽSTVÁ PODKINA
JEDNOUCHÉHO POKRAČUJÚ

Nina Protušová

Kieran Larwood

MIRA

TVORY
CHMÚRNEHO LESA (3)

Prežila. Bola to podľa všetkého nebezpečná nehoda za dosť zvláštnych okolností a Mira si z nej nič nepamätá. Vyviazla však takmer bez škrabanca
a nezranila nikoho iného – skutočné
šťastie v nešťastí. Mala by byť spokojná. Práve sa presťahovala k Táni, svojej
bláznivej najlepšej kamarátke, popri
práci v kaviarni sa znova začína pripravovať na prijímacie skúšky na vysokú
školu a jej milujúci priateľ Peter ju vo
všetkom oddane podporuje. Všetko sa
uberá správnym smerom.
Lenže čo sa skutočne odohralo v deň
nehody? Mira má pocit, že čosi nesedí,
a tak sa na vlastnú päsť púšťa do pátrania. Podporí ju jedine Rado,
jej spriaznená duša, a Mira pomaly začína tušiť, že má pred sebou
pekelne zamotané klbko lží a temných tajomstiev...
Nina Protušová (1995) pochádza zo Šale. Študuje dizajn na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje nielen čítaniu a písaniu príbehov,
ale aj kresleniu a šitiu. Keď potrebuje oddych od kreatívnych činností, trávi čas so
svojimi najbližšími. Domov sa vždy teší aj za svojím králikom a kocúrom.
Písaniu sa začala venovať už na strednej škole, kde uspela vo viacerých literárnych
súťažiach. V roku 2014 jej vyšiel debutový román Čierna schránka.
Od autorky
vyšlo:
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Young
adult
Cena: 11,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6666-7
Formát: 125 × 200 mm,
320 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: YOLi
Vydanie: Prvé
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ZVLÁŠTNA NEHODA
JEJ ZMENILA ŽIVOT

Bard zdvihol hlavu a pozrel na postavy, čo ho obstali. Mali čierne plášte
s kapucňami a pod nimi dlhé habity.
Od masiek z vyleštených kostí ozdobených vyrezávanými špirálami a runami
sa odrážalo slnko a z priezorov ho pozorovali tri páry chladných, ľahostajných očí. „Áno,“ prikývol, „sú to tanečnice nad kosťami, ale ušetri si nadšenie,
Ru. Prišli ma zabiť.“
Tanečnice nad kosťami odvedú barda
a jeho malého učňa Rua do svojho
chrámu na Kostibradle a bardovi prikážu, aby im rozpovedal príbeh, pre
ktorý ktosi žiada jeho hlavu. Podkin, Paz a Puk sa opäť ocitnú v nebezpečenstve, hrozí, že prídu o svoj nový domov. Gormovia útočia
na samotný les, aby z neho vzdorovité králiky vyhnali. Temravčania
sa chcú postaviť na odpor, no zachrániť ich môže jedine magický
luk Vrabčieho Dolu. Presvedčia tamojšieho náčelníka, aby sa posvätného daru vzdal? Vydajú sa za ním, na ceste hlbinami Chmúrneho lesa však striehne zrada...

Séria
Päť kráľovstiev:
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10,90 €

10,90 €

Pre deti
od 9 rokov
Cena: 10,90 €
Vychádza: 28. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6648-3
Formát: 125 × 200 mm,
296 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

SITUÁCIA
NA BAŽANTEJ FARME
JE VYPÄTÁ

e-kniha

VÄČŠIEHO SMOLIARA, AKO JE
ANDY, NENÁJDEŠ!

Rafał Skarżycki
Tomasz Lew Leśniak

HEJ, ANDY!
KDE SÚ
MOJE PRACHY?

Anna Benzingová
ilustrovala Nadine Reitzová

Andy zistí, že nemá peniaze na najnovšiu hernú konzolu, ktorú nevyhnutne potrebuje. Okamžite teda začne špekulovať, ako sa k nim
dostať. Situácia sa však komplikuje, peniaze sa vzďaľujú nielen
jemu, ale aj celej jeho rodine. Dokonca im hrozí, že sa budú musieť
presťahovať! Nech Andy skúša čokoľvek, valí sa naňho jedna pohroma za druhou. No náš hrdina sa nikdy nevzdáva a s pomocou
svojich kamarátov vyrieši oveľa viac než len finančné problémy.

Séria
Hej, Andy!:
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KATKA A AZURO – Azurov štart
Ak sa hneď niečo nezmení, jazdecký dvor sa musí predať, čo by
bola pre Katku hotová katastrofa. Čo s nimi bude potom – s otcom,
s Azurom a ostatnými koňmi? Katka a jej sesternica Klára súrne
potrebujú nápad, ako dostať vzniknutý zmätok pod kontrolu!
A akoby toho ešte nebolo dosť, Azuro počas pretekov svojím šialeným tempom vystaví Katku veľkému nebezpečenstvu.
Nový samostatný príbeh
o Katke a Azurovi.
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NAOZAJ SA V LESOCH
SKRÝVA YETI, KTORÝ MILUJE
ŠPAGETY?

KDE SA MORE VLIEVA
DO NEBA

Kate Pankhurstová

MIRELKA PÁTRAČOVÁ
rieši prípad kliatby
Špagetového yetiho
Pre Mirelku Pátračovú a jej kamarátky Pipu a Violetu z detektívnej
kancelárie Tri pátračky sú aj letné prázdniny skvelou príležitosťou
na odhalenie novej tajuplnej záhady. Len čo sa utáboria v kempe
Skala ulitníkov, z výpovedí očitých svedkýň zistia, že v jeho okolí sa
pohybuje hrozitánske chlpaté stvorenie so strašidelne žiariacimi
žltými očami. Je to skutočne yeti, ktorý v lese hybernoval milióny
rokov a zobudila ho vôňa špagiet z blízkeho kempu?
Séria
Mirelka
Pátračová
rieši:

7,90 €
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Finn si pamätá príbehy, ktoré mu rozprával starý otec. O vtákoch
knihomoľoch z Ostrovov kníh, o mieste s obrovskými mušľami či
o tancujúcich medúzach. A najmä o ďalekom čarovnom mieste,
kde sa more vlieva do neba.
Finnov dedko už odišiel z tohto sveta, preto sa Finn rozhodne na
jeho počesť postaviť loďku. Vydá sa na more, aby to čarovné miesto, ktoré poznal len z rozprávania, objavil sám
A možno, ale naozaj len možno objaví niečo, o čom ani netušil, že
chce nájsť.
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MILÉ ČÍTANIE PRE VŠETKY DETI,
KTORÉ CHCÚ MAŤ PSÍKA

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ
SPRÁVNY VČELÁR

Asa Karsinová

PRIŠIEL K NÁM BENY!
Volám sa Lea a vždy som túžila po psíkovi. Prečítala som veľa kníh
o psoch a naučila som sa všetko, čo o nich treba vedieť. A každučký deň som o nich básnila mamke a ockovi. Skrátka, robila som
všetko, aby som dostala psíka. A viete čo? Jedného dňa sa môj sen
splnil! Dostanem psíka. A dnes sa k nám Beny nasťahuje!

Edičný program vydavateľstva IKAR máj 2019
Knihy distribuuje vydavateľstvo IKAR, a.s. Ceny a dátumy vydania 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.
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Napísala a ilustrovala Simona Čechová

VČELÁR JOŽKO
V pustej doline, kde nič nebolo a nič nerástlo, žil osamelý Jožko.
Často mu bývalo smutno. No jedno ráno ho za chalúpkou čakalo
prekvapenie. Zatúlaný včelí roj si hľadal nový domov. Jožko sa potešil novým susedkám a zistil, aké je krásne o niekoho sa starať.
A aké je dôležité začať od seba, ak túžime, aby sa niečo zmenilo
k lepšiemu.
Simona Čechová je ilustrátorka a včelárka. Pri včelách vyrastala
a tomuto remeslu sa priučila od svojho otca, ktorý sa učil od svojho otca a ten zas od svojho... A tak sa už vyše 120 rokov v rodine
Čechových včelári. Včelár Jožko je jej prvá autorská knižka.
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AHOJTE, VOLÁM SA MIŠKA
A BÝVAM NA STROMOVEJ ULICI
ČÍSLO 11

OBJAVUJTE SVET S MILÝMI
CHLPÁČIKMI A ZAŽITE
S NIMI VEĽA ZÁBAVY!
Katja Richertová
Larisa Lauberová

CHLPÁČIKOVIA
Môj veľký obrázkový slovník

V tomto obrázkovom slovníku
vám Luna, Oskar a Bruno predstavia všetky skvelé veci zo svojho príbytku, hračky i dôležité veci
do záhrady. Chlpáčikovia navštívia aj obchod v meste, poobzerajú si stavenisko a zájdu aj na farmu. Nakoniec pripravia oslavu
a zažijú na nej prekvapenie! Spočítaj všetkých
hostí! Poznáš už všetky farby? V knihe objavíš
množstvo napínavých vecí a naučíš sa veľa nových slov! Pridáš sa k Chlpáčikom aj ty?

Napísala a ilustrovala Klaudia Zorgovská

MYŠKA MIŠKA A ELA
Myška Miška a dievčatko Ela bývajú vo veľkom meste, na Stromovej
ulici č. 11, a sú najlepšie kamarátky. Každý deň sa stretávajú na ich
tajnom mieste, spolu sa hrajú a navzájom si pomáhajú. Myška má
svoju izbičku, v ktorej má všetko, čo potrebuje, no najradšej spí vo
veľkej izbe pri Ele. Pri nej sa cíti veľká a v bezpečí. S Elou by išla aj
na kraj sveta. Miška a Ela vedia, že nech sa deje čokoľvek, vždy budú
stáť pri sebe.
Výtvarne pozoruhodnú knižku vytvorila talentovaná študentka ilu
strácie na VŠVU v Bratislave maľbou akrylom a tekutým akvarelom
v kombinácii s kresbou na novinovom papieri. Vychádza v peknej polygrafickej úprave.

34

EDIČNÝ PROGRAM MÁJ 2019

Doktor jazvec všetkých vylieči

Pre deti
od 3 rokov
Cena: 4,90 €
Vychádza: 16. 5. 2019
ISBN: 978-80-551-6647-6
Formát: 155 × 115 mm,
32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: Prvé

Ach jaj, Luna nemôže spievať, lebo ju veľmi
bolí hrdlo. Bruno zas maškrtil lesné plody
a rozbolelo ho bruško. Našťastie Oskar vie, čo
treba robiť: rýchlo navštíviť doktora jazveca!
Onedlho bude všetko opäť v poriadku.
Vitajte v lesnej škôlke

Konečne sa ide do škôlky! Luna sa teší na
spievanie a hru s ostatnými, Bruno by si najradšej kreslil. A lišiačik? Oskar sa bojí, že si nenájde kamarátov. No potom ho osloví zajko
Hopko, či s ním bude stavať jaskyňu. Oskar má
dobré nápady, a tak nepotrvá dlho, kým sa
z Hopka a Oskara stanú kamaráti.
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Vaša cest
a ku knihám

m

Život je krajší s knihou. Spríjemnite si ho aj vy s Knižným kompasom,
ktorý štartuje už 16. mája a prinesie vám množstvo zaujímavých noviniek. Hľadajte knihy označené logom Knižný kompas v každom dobrom
kníhkupectve alebo na webe, čítajte tie najlepšie jarné novinky a hrajte
o 110 kníh a 50 e-kníh.

Platí len do vyčerpania zásob.

AKCIA
Ku každej knihe,
ktorú vám odporučí
Knižný kompas
získate

ZÁBAVNÉ
KRÍŽOVKY

1€
len za

Ako dokáže čítanie kníh urobiť váš život krajším?
Robí z nás lepších ľudí

Čítanie beletrie nám ukazuje svet z pohľadu tisícov knižných hrdinov, stačí
si len vybrať. Čím viac príbehov prečítate, tým viac máte podľa štúdie v časopise Science, schopnosť vcítiť sa do emócií a myšlienok druhých ľudí. A to
znamená, že máte pre okolitý svet väčšie pochopenie a dokážete oveľa lepšie
nadväzovať vzťahy.

Redukuje stres

Štúdia zo Sussexskej univerzity tvrdí, že večerné čítanie dokáže v priebehu niekoľkých minút zredukovať váš stres až o 68%. Čítanie vám teda pomôže rýchlejšie a kvalitnejšie zaspať.
Viac zaujímavostí o tom, ako knihy dokážu zlepšiť váš život v každom
veku, sa dozviete už od 16. mája.

Sledujte nás

Knižný kompas,

Knižný_kompas a od 16. mája aj na

www.kniznykompas.sk

