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Somár je Švajčiar

Som nový človiečik

Autor: Jozef Karika
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Jozef Banáš
ilustroval: Ivan Popovič
Kaligramy: Dávid Popovič
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA

Autor: Kristína Farkašová
ilustroval: Boris Farkaš
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AAA
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noVé VydAnie KultoVeJ trilógie
Séria, ktorá ako prvá zachytila šokujúce skutočnosti 90. rokov a nebezpečenstvo
vzmáhajúceho sa neonacizmu na Slovensku.
nazrite na odvrátenú stranu našej spoločnosti a spoznajte príčiny rozvratu jednej
celej generácie aj štátu.
Strhujúci príbeh o Michalovi Harvanovi, ktorý sa pod vplyvom tragických udalostí
mení z nesmelého a idealistického chlapca na obávaného bossa podsvetia.
Brutálne, drsné, no zároveň dojímavé čítanie o tvrdej slovenskej realite.
Jozef Karika patrí k najúspešnejším a najobľúbenejším slovenským spisovateľom.
píše o všetkom, čo patrí k životu – aj o tých odvrátených stranách. práve pre svoje
trilery a horory sa stal populárny, no nesnaží sa šokovať za každú cenu.
dokazujú to mnohé ocenenia, vrátane nominácie na Anasoft litera 2017, kde za
svoju knihu Trhlina získal Cenu čitateľov.
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priAteĽoM i nepriAteĽoM,
KtorÍ SA StAnÚ priAteĽMi
občas sa ma kdekto pýta, prečo píšem. raz odpoviem vážne: preto, aby som zanechal stopu budúcim generáciám. inokedy trocha zažartujem: preto, lebo ma nikto
nepočúva. Časom mi však došlo, že písanie je pre mňa prácou na zveľaďovaní samého seba. tak ako by malo byť vyučovanie prácou na zveľaďovaní učiteľky, liečenie
prácou na zveľaďovaní lekára, rýľovanie prácou na zveľaďovaní záhradníka. Až potom
príde na rad čitateľ, žiak, pacient, konzument plodov záhradníkovej práce.
Možno to znie nadnesene, ale je to tak. no kým som si to neuvedomil, nevedel som,
že píšem pre radosť. teraz to však viem. lebo podľa státisícov čitateliek a čitateľov
mojich kníh sa moja radosť z písania prenáša aj na nich. po tých tisíckach prečítaných strán máme spolu priam rodinný vzťah.
preto si trúfam ponúknuť návod, ako prežiť medzi ľuďmi. Sú to moje skúsenosti, úvahy, prehry, výhry, pády i vzlety, aj keď viem, že skúsenosť je neprenosná.
JozeF BAnáš

Pracovná verzia obálky

Cena: 25,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
eAn: 0203440
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spolu 648 str.
Väzba: 3× brožovaná
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Vydanie: prvé
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Všetko
čo mám rád
Autor:
Ondrej Kandráč
Žáner: Slovenská
literatúra
Kategória: AA
Cena: 12,90 €

Vychádza:
december 2017
iSBn: 978-80-551-5860-0
Formát: 220 × 220 mm,
176 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

to najlepšie z hudobno-zábavnej talk show tV JoJ so štefanom Skrúcaným
a ondrejom Kandráčom Všetko čo mám rád teraz vychádza v knižnej podobe.
táto darčeková publikácia vám prináša skvelú atmosféru relácie spolu s množstvom
fotograﬁí a výberom tých najlepších vtipov od moderátorov a ich hostí. Súčasťou
knihy je spevník s notami k piesňam, ktoré v šou odzneli. zaspievať si tak môžete
napríklad aj slovenský megahit Hej, sokoly!

nAJKrAJšÍ dArČeK
pre zAČÍnAJÚCi ŽiVot
Som nový človiečik je špeciálny zápisníček pre vášho nového človiečika, z ktorého mu môžete vytvoriť naozajstnú knižku. o ňom, o vás,
o krásach, kruhoch pod očami či o počte nočných vstávaní. Je to nežná, vtipná, dojímavá záležitosť, aká samotnej autorke (ktorá, ako iste
viete, je mama) chýbala na trhu.
Bez gýčov a fotiek spiacich detičiek, ktoré s realitou nemajú veľa
spoločného, prichádza na trh knižka, ktorá bude pre vášho nového
človiečika celoživotným bohatstvom. Autorka od vás nechce žiadne
dlhé vypisovačky ani slohové práce, takže sa nemusíte báť, že sa na
materskej narobíte ešte viac. Stačí zaškrtnúť, zakrúžkovať, kde-tu dodať slovko a všetky krásy sveta ukryť do jednej knižky v slávnostnej
škatuľke, na ktorú dokonca môžete špeciálnymi nálepkami napísať
meno malého človiečika.

Ohyb rieky
Autor: Peter Holka
Žáner: Slovenská literatúra
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5684-2
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

román petra Holku zachytáva osudy troch generácií otcov a ich synov od začiatku
20. storočia po súčasnosť. príbeh rozdelený na tri časti je síce napísaný s humorom
a iróniou, ale autor s nesmiernou ľahkosťou píše aj o vážnych dejinných udalostiach.
publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Stratené svetlo

Čaro

Domina

Šéf

Autor: Jill Santopolová
Žáner: román pre ženy

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

Autor: L. S. Hiltonová
Žáner: erotický triler
Kategória: AA

Autor: Vi Keelandová
Žáner: erotický román
Kategória: AA

Cena: 11,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5666-8
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Väzba: Viazaná
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Večera v bielom je nezabudnuteľná noc, keď sa ľudia zídu, aby sa spolu navečerali na
mieste, ktoré je neznáme až do poslednej chvíle. tento rok sa jej zúčastní 14 vybraných hostí. prečítajte si sedem prelínajúcich sa príbehov o siedmich ľuďoch, ktorým
paríž zmení život a otvorí ho pre nových priateľov a, samozrejme, pre lásku.
e-kniha

Bol prVý, Kto JeJ nAozAJ rozuMel.
MAl Byť AJ poSledný?
lucy stojí pred nesmierne ťažkým rozhodnutím. prv než k nemu môže dospieť, musí
si premietnuť celý svoj príbeh, vlastne ich príbeh, celkom od začiatku.
lucy a gabe sa zoznámia v poslednom ročníku na Kolumbijskej univerzite v new
yorku v deň, ktorý navždy zmení ich životy. Spolu sa rozhodnú prežiť svoje životy tak,
aby mali nejaký vyšší zmysel. Keď sa po roku znovu stretnú, akoby zasiahol osud.
Možno je im súdené nájsť zmysel života jeden v druhom. lenže potom sa gabe stane
fotoreportérom a vyšlú ho na Stredný východ. Žne úspechy a z jednej misie je ďalšia
a ďalšia. lucina kariéra sa rozvíja v new yorku. nasleduje trinásťročná cesta plná
snov, túžob, žiarlivosti, zrád a napokon lásky. naozaj im to nadelil osud alebo ich rozdelili ich vlastné rozhodnutia? Hoci lucy a gabe na tej ceste delia celé kontinenty,
srdcia ich stále spájajú.
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Ak ste si mysleli, že o Judith už viete všetko, že všetko, čo mohla ponúknuť, vám ponúkla už v Maestre, mýlite sa... V pokračovaní tohto románu zasadeného opäť do prostredia drsného sveta oligarchov, maﬁánov a dravých obchodníkov s umením, kde sú
škandály, intrigy, ba i zločin takmer na dennom poriadku, vás určite ešte prekvapí.

reese sa zúfalo snažila vyslobodiť z nudného rande. napokon jej pomohol neznámy
sexi Chase. Bola to čudná konverzácia, no šarm neznámeho jej ešte niekoľko nocí
nedal spávať. Myslela si, že sa už nestretnú, no náhoda všetko zariadila inak. reese
nutne potrebovala prácu a Chase sa stal jej novým a veľmi, ale veľmi sexi šéfom...

Mesačné svetlo na Nightingale way

Lásk@ na prvý klik

Neodolateľný pokušiteľ

Autor: Samantha Youngová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Autor: Rainbow Rowellová
Žáner: román pre ženy

Autor: Lisa Kleypasová
Žáner: román pre ženy
Kategória: AA

Cena: 13,90 €
Vychádza: 5. 12. 2017
iSBn: 978-80-551-5703-0
Formát: 145 × 227 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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grace sa rozhodla, že s loganom si určite nič nezačne. lenže potom sa stane niečo
neuveriteľné a nespútaný lámač sŕdc sa pomaly mení na silného, spoľahlivého muža,
po akom vždy túžila. no vo chvíli, keď podľahne jeho šarmu, pripomenie sa jej minulosť a hrozí, že všetko, čo si vybudovali, sa zrúti ako domček z karát…

Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 28. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5685-9
Formát: 125 × 200 mm, 360 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

e-kniha

Kamarátky a kolegyne Beth a Jennifer vedia, že im niekto číta maily. (V redakcii to
nie je tajomstvo. také sú ﬁremné pravidlá.) napriek tomu si však v pracovnom čase
ustavične posielajú vtipné odkazy a rozoberajú svoje osobné životy. do ich mailov
sa začíta ﬁremný it špecialista lincoln a k jednej z nich začne cítiť niečo viac...

Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
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e-kniha

Väčšina mladých aristokratiek sníva o vydaji, no lady pandora ravenelová má iné
plány. Ambiciózna krásavica radšej tvorí spoločenské hry na predaj. na jednom veľkolepom večierku sa však nechtiac ocitne v kompromitujúcej situácii s neodolateľným mladým mužom. pandora svojou výnimočnosťou gabriela úplne poblázni...
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Obeť bez tváre

Oklam ma

Hra na smrť

Stále vládne mráz

Autor: Stefan Ahnhem
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AAA

Autor: Harlan Coben
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA

Autor: Angela Marsonsová
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AAA

Autor: Cilla a Rolf Börjlindovci
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AAA
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Bývalá pilotka špeciálnych síl Maya veľakrát zažila vojnové hrôzy, no najdesivejší
obraz sa jej naskytne, keď si prehrá záznam z domácej kamery na kontrolu dieťaťa.
Jej dvojročná dcérka lily sa na ňom hrá s Mayiným mužom Joeom. na tom by nemuselo byť nič zvláštne, keby Joea dva týždne predtým nezavraždili...

Dvojčatá z ľadu

e-kniha

e-kniha

KAŽdý z triedy
MôŽe Byť VrAHoM AJ oBeťou
učiteľa pracovného vyučovania nájdu brutálne zavraždeného v jeho dielni. Vrah pri
tele zanechal fotograﬁu triedy zo začiatku osemdesiatych rokov. obeť mala na fotograﬁi tvár prečiarknutú krížikom. štokholmský vyšetrovateľ Fabian risk sa s rodinou
vracia do Helsingborgu, svojho rodného mesta. Sotva sa stihnú usadiť v novom
dome, šéfka Astrid tuvessonová ho poverí vyšetrovaním vraždy. obeťou je jeden
z riskových dávnych spolužiakov a čoskoro je jasné, že vrah postupuje podľa diabolsky zostaveného plánu a ešte zďaleka nie je koniec.
Fabian rozbieha vyšetrovanie a nechtiac v ňom ožívajú spomienky na zabudnuté nezrelé lásky aj brutálne šikanovanie na škole. Čoskoro je čoraz hlbšie zapletený do
prípadu, kde napokon nie je nič také, ako sa zdá, a nebezpečenstvo sa stupňuje. to
všetko má osudné následky nielen preňho samého, ale aj pre jeho najbližšie okolie.
6

Autor: S. K. Tremayne
Žáner: psychologický triler
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
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Angus a Sarah sa ešte donedávna tešili zo svojich dvojčiat Kirstie a lydie. Všetko
sa zmenilo, keď malá lydia nešťastnou náhodou zomrela. rok po tejto tragickej
udalosti sa Kirstie začne z ničoho nič správať veľmi čudne, až napokon začne vyhlasovať, že ona je v skutočnosti lydia a tá, ktorá zomrela, bola Kirstie...

| print | online |

e-kniha

KiM StonoVá
opäť V nASAdenÍ

SpinKAJ ešte, BAHniAtKo,
Veď Stále Vládne Mráz

Výskumné centrum Westerly nie je pre slabé povahy. zaoberá sa skúmaním ľudského tela v rôznych štádiách rozkladu. A práve na ich pozemku nájde detektívka
Kim Stonová pri rutinnej návšteve telo mladej ženy. dievčenská tvár nevidomými
očami hľadí na modrú oblohu a nad jej zohavenou mŕtvolou sa zlietajú stovky múch.
Má rozbitú hlavu a ústa plné hliny.
Čoskoro tu Kim nájde ďalšiu ženu a pochopí, že páchateľ objavil dokonalý úkryt pre
obete svojich zločinov. no zdá sa, že sériový vrah ešte neskončil. Koľko tiel ešte
objavia? Keď zrazu zmizne aj miestna reportérka tracy Frostová, Kim začína tušiť,
že kľúč k vrahovmu počínaniu treba hľadať v minulosti. opäť sa začína boj s časom.
zistí Kim pravdu skôr, než sa vo zvrátenej a chorej mysli vraha zrodí ďalší krvavý plán
a vyhliadne si novú obeť?

Jednej noci bezdomovkyňa Muriel natrafí v centre štokholmu na plačúce dievčatko.
Volá sa Folami, a podobne ako veľa iných detí, aj ona sem prišla na vlastnú päsť,
úplne sama. Muriel ju odvedie na miesto, kde sama prechodne býva. po nebezpečnom incidente sa tam však už neodvážia zostať, preto Muriel požiada o pomoc bývalého policajta a bezdomovca toma Stiltona.
V Smålande našli zahrabané telo zavraždeného chlapca. Komisárka Mette olsäterová a jej tím posilnený mladou vyšetrovateľkou oliviou rönningovou sa rýchlo presunú na miesto hrozného nálezu, aby čím skôr vyriešili obludnú vraždu. neďaleko
nachádzajú dýku s nápisom, ktorý naznačuje, že chlapec sa stal obeťou rumunskej
zločineckej organizácie. Stilton ponúka pomoc pri vyšetrovaní. Spolu s oliviou ho
vyšlú do Bukurešti, aby zistili čo najviac o chlapcovi aj možnom vrahovi.
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Nomád

Chaos

Osudová trojka

Tí, ktorí zlyhali

Autor: James Swallow
Žáner: špionážny triler
Kategória: AAA

Autor: Patricia Cornwellová
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA

Autor: Stephen King
Žáner: Fantasy, western
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
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Formát: 125 × 200 mm, 496 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Väzba: Viazaná
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Formát: 125 × 200 mm, 488 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Autor: Michael Hjorth
& Hans Rosenfeldt
Žáner: Krimi
Kategória: AAA
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Poznám tajomstvo

VýBuCH V BArCelone
Bol len zAČiAtoK...
Marc dane je agent britskej tajnej služby Mi6. Jeho tím niekto vláka do pasce a všetci
vrátane jeho priateľky Samanthy zahynú. tá mu však ešte pred smrťou stihne povedať,
že v Mi6 je zradca, ktorému boli na stope. napriek tomu všetky indície ukazujú, že páchateľom útoku bol práve Marc. Je obvinený z vlastizrady a v snahe očistiť svoje meno
a zachrániť si život sa musí dať na útek. po čase zistí, že korupcia prerastá aj do ďalších
tajných zložiek. už nemá komu dôverovať, ani na koho sa obrátiť o pomoc. A vtedy mu
cestu skríži lucy Keyesová, bývalá príslušníčka amerického námorníctva. Spoločne
sa snažia získať čo najviac dôkazov a informácií, pretože je viac než isté, že za všetkým
stoja záujmy rôznych organizácií a skupín a honba za ziskom pochádzajúcim z nelegálnej činnosti. podporu nájdu u ekka Solomona, vlastníka veľmi vplyvnej spoločnosti
rubicon group, pre ktorého lucy pracuje. lenže to všetko je len začiatok.

| náVšteVA AutoroV |

e-kniha

Autor: Tess Gerritsenová
Žáner: Krimi, triler
Kategória: AA
Cena: 11,90 €
Vychádza: 21. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5706-1
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Vyd. značka: iKAr
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za horúceho letného večera v Cambridgei začne vyšetrovateľ pete Marino pracovať na
prípade mŕtvej bicyklistky, ktorá zahynula v parku neďaleko bežeckej dráhy. na spoluprácu prizvú aj doktorku Scarpettovú. ukáže sa, že mladá žena, ktorú Scarpettová v ten
deň už dvakrát stretla, zomrela pôsobením záhadnej, takmer nadprirodzenej sily...

e-kniha
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iba jediná žena by mohla rizzoliovej a islesovej pomôcť vyriešiť záhadnú vraždu. Je
však presvedčená, že vrah ide po nej a ona sa stane jeho ďalšou obeťou. lebo skrýva jedno tajomstvo, ktoré však nesmie vyzradiť. A prípad sa tak stáva pre obe expertky veľkou výzvou.

MuŽ V ČiernoM uniKAl Cez pÚšť
A pištoĽnÍK KráČAl V JeHo StopáCH

zA nezVládnutý teSt
guĽKA do HlAVy!

roland deschain z gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci po
ceste dobra a zla, ktorý stopuje tajuplného mága známeho iba ako muž v čiernom,
sa ocitne vyčerpaný na brehu západného mora. po boji s netvormi podobnými obrovským krabom sa zranený a v delíriu vyvolanom otravou vlečie po pláži, kde postupne nachádza troje dverí do rôznych časových období nášho sveta.
prvé dvere ho privedú do osemdesiatych rokov minulého storočia, aby sa spojil
s tvrdohlavým eddiem deanom, mladíkom závislým od heroínu. za druhými dverami
nájde v roku 1964 rozpoltenú osobnosť odettu Holmesovú/dettu Walkerovú a tretie dvere ho prenesú do druhej polovice sedemdesiatych rokov. Ak chce roland pokračovať vo svojej púti k temnej veži, musí sa vyliečiť z otravy a pritiahnuť do svojho
sveta troch ľudí.

prvú obeť beštiálneho vraha objavili v opustenej budove školy. známa televízna
hviezda bola priviazaná k stoličke a obrátená tvárou k stene. na krku mala štítok
s nápisom „neprospel“ a v hlave otvor po strele z jatočnej pištole. na operadle stoličky bol pripevnený niekoľkostranový vedomostný test. Súdiac podľa počtu chybných odpovedí, obeť pravdepodobne zlyhala v najdôležitejšej skúške svojho života.
nebezpečný páchateľ je čoraz odvážnejší, obetí pribúda. Jeho modus operandi sa
v podstate nemení a je zaujímavé, že ide vždy o mediálne známe a populárne osobnosti. zdá sa, že kriminalisti z riksmordu majú do činenia s inteligentným, no zjavne
chorým človekom, ktorého ženie nenávisť k povrchným idolom súčasnej doby. lenže
dôkazy im chýbajú a stopy unikajú. Žeby kľúčom k objasneniu prípadu bola anonymná osoba, na ktorú Sebastian Bergman náhodou natrafí v chatovacej miestnosti?
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Manželská zmluva
Autor: Michelle Richmondová
Žáner: psychologická dráma
Kategória: AA
Cena: 13,90 €
Vychádza: 21. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5662-0
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Sherlock Holmes
Veľká kniha poviedok
zostavil: Otto Penzler
Žáner: poviedky
Kategória: AAA
Cena: 69,00 €
Vychádza: 30. 10. 2017
iSBn: 978-80-551-5081-9
Formát: 230 × 280 mm,
968 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Krajina tieňov

Čarodejnica
z Portobella

Autor: Elizabeth Kostovová
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA

ilustrované vydanie
Autor: Paulo Coelho
ilustroval: Bystrík Vančo
Žáner: Spoločenský román
Kategória: AAA
Cena: 14,90 €
Vychádza: november 2017
iSBn: 978-80-551-5651-4
Formát: 150 × 190 mm,
288 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5680-4
Formát: 125 × 200 mm, 504 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
| print | online |
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AKo ďAleKo By Ste zAšli, ABy Ste
oCHránili SVoJe MAnŽelStVo?

originálny dArČeK
pre MiloVnÍKoV záHAd

z bývalej rockovej speváčky Alice sa stala úspešná právnička a Jake je psychoterapeut s nádejnou praxou. Jake Alice miluje, ale bojí sa, že je príliš nestála, preto ju
požiada o ruku, aby si ju poistil. Keď si prezerajú svadobné dary, nájdu medzi nimi aj
lákavú ponuku od jedného z najvýznamnejších Aliciných klientov, aby sa pripojili
k exkluzívnej komunite, ktorá vznikla na ochranu inštitúcie manželstva. pred vstupom
treba len podpísať zmluvu a zaviazať sa, že obaja budú dodržiavať stanovené pravidlá,
z ktorých väčšina vyzerá logicky a zmysluplne. Alice a Jake sú spočiatku očarení
atraktívnym spoločenstvom, zmyslom pre spolupatričnosť, zaujímavým spoločenským
životom a rovnako zmýšľajúcimi pármi. A potom jeden z nich poruší pravidlá. no také
čosi je neprípustné. Všetko sa zrazu prekvapujúco zmení a pre Jaka a Alice sa manželstvo ich snov stáva najhoršou nočnou morou.

Žiadny iný literárny hrdina v histórii nebol tak dlho populárny ako Sherlock Holmes,
geniálny britský detektív s vynikajúcimi dedukčnými schopnosťami a obrovským intelektom. už od publikovania prvého príbehu v roku 1887 Štúdia v červenom čitatelia
milovali čítanie o ňom – a spisovatelia rovnako milovali písanie o ňom. Americký
kníhkupec a editor otto penzler zostavil najrozsiahlejšiu zbierku poviedok o Sherlockovi Holmesovi všetkých čias! okrem svojho úvodu zaradil do zbierky aj doylovo
rozprávanie o smrti Sherlocka Holmesa, ktoré vyšlo prvý raz v roku 1900. doyle napokon podľahol tlaku nadšenej čitateľskej verejnosti a Sherlocka vzkriesil. Slovenský
preklad zbierky obsahuje 80 poviedok rôzneho žánru z pera talentovaných autorov,
ako napríklad laurie r. Kingová, Anthony Burgess, Anne peryová, Stephen King,
neil gaiman a mnohí ďalší.
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FASCinuJÚCi prÍBeH
o Sile ČloVeKA

uniKátne
iluStroVAné VydAnie

Mladá Američanka Alexandra Boydová pricestovala do bulharského mesta Soﬁa
v nádeji, že život v zahraničí jej zahojí rany, ktoré v nej zostali po strate brata. Krátko
po príchode do tohto elegantného východoeurópskeho mesta sa ponúkne, že pomôže starším ľuďom nastúpiť do taxíka – a až keď sú preč, uvedomí si, že si nedopatrením nechala ich batoh. Vnútri našla krásne vyrezávanú drevenú škatuľu, na ktorej stálo: Stojan lazarov. zdvihla veko a zistila, že v rukách drží urnu s ľudským
popolom. Keď sa Alexandra vydá hľadať rodinu, aby jej mohla vrátiť vzácny majetok,
postupne sa dozvedá o tajomstve nadaného hudobníka, ktorý trpel pod politickým
útlakom, a veľmi rýchlo zistí, že s týmto pátraním je spojené nebezpečenstvo.
Fascinujúci príbeh o osudoch viacerých generácií a o dejinách krásnej, ale ťažko
skúšanej krajiny.

Athena je adoptívna dcéra libanonských emigrantov, ktorých z Bejrútu vyhnala vojna.
V londýne sa počas univerzitných štúdií zoznámi s mužom, s ktorým privedú na svet
dieťa. Vzťah však nemá dlhú životnosť. Athena neustále myslí na svoju biologickú
matku, ktorá ju po narodení opustila, preto sa rozhodne vydať do transylvánie, aby
ju vyhľadala. počas svojho putovania dospeje k poznaniu, ktoré naveky zmení nielen
jej život, ale aj životy ostatných ľudí v jej okolí. príbeh mladej „čarodejnice z portobella“
nám vyrozprávajú práve osoby, ktoré okolo nej žili.
Čarodejnica z Portobella je prvou knihou špeciálnej ilustrovanej série Coelhových
románov. Autorom poetických ilustrácií je Bystrík Vančo. Vydavateľstvo iKAr plánuje
popstupne vydať niekoľko kníh paula Coelha, každú z nich umelecky spracuje iný
výtvarník. dizajn edície navrhol oceňovaný slovenský graﬁcký dizajnér Boris Meluš.
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Zdravie z Božej lekárne

V pohode po rozchode

Inteligencia psyché

Anjeli na dosah

Autor: Maria Trebenová
Žáner: zdravie
Kategória: AA

Autor: Meshel Laurieová
Žáner: Motivačná literatúra
Kategória: AA

Autor: Artho Stefan Witteman
Žáner: ezoterika
Kategória: AA

Autor: Lorna Byrneová
Žáner: ezoterika
Kategória: AAA

Cena: 5,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5740-5
Formát: 210 × 297 mm, 96 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: šieste

Cena: 9,90 €
Vychádza: 1. 12. 2017
iSBn: 978-80-551-5709-2
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 28. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5668-2
Formát: 125 × 200 mm, 240 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé

Cena: 12,90 €
Vychádza: 3. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5633-0
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Ľudská duša je ako labyrint, v ktorom človek ľahko zablúdi. Autor v knihe načrtáva
nový obraz ľudských emócií. na názorných príkladoch z praxe opisuje dušu, ukazuje,
z akých stavebných kameňov sa skladá, ako na seba jej jednotlivé časti pôsobia. za
zdanlivým chaosom duše sme potom schopní rozpoznať vnútornú logiku a lásku.
e-kniha

poznAtKy oSVedČené MiliónMi
ČitAteĽoV

VylieČte Si zloMené SrdCe
poMoCou BudHizMu

Svetoznáma rakúska liečiteľka a bylinkárka ponúka v novom vydaní žiadanej a obľúbenej bylinkárskej knihy množstvo informácií o bylinkách a liečivách z nich vyrábaných, o ich účinkoch a možnostiach použitia. poznatky Marie trebenovej sú rovnako dobre použiteľné v súčasnosti, tak ako boli aj v minulosti.
Maria trebenová, rodným menom Maria günzel, sa narodila v Žatci. Jej životným poslaním bola výchova detí a štúdium liečivých bylín a ich vlastností. známa sa stala
vďaka tzv. švédskym bylinám, ktoré spojila s legendou o znovuobjavení dávneho receptu švédskym lekárom Samstem. Bola veľmi zbožná a často opakovala, že svoje
znalosti získavala s pomocou panny Márie. Bola známa aj ako špecialistka na bylinnú
liečbu a alternatívne liečebné postupy.

Koniec manželstva, romantickej lásky či priateľstva – rozchody nebývajú vždy
príjemné, no napriek tomu sa im v živote nevyhneme. Môžu vyvolať nečakané citové reakcie a túžbu urobiť niečo bláznivé. Keď sa manželstvo Meshel laurieovej po
19 rokoch rozpadalo, budhistická ﬁlozoﬁa jej pomohla premeniť túto negatívnu skúsenosť na príležitosť na osobný rast a dosiahnutie väčšieho šťastia. S humorným
nadhľadom a veľmi úprimne sa s vami podelí o vlastné skúsenosti a ukáže vám,
ako môže byť budhizmus cestou, ktorá vám pomôže prekonať strach, osamelosť
a bolesť zlomeného srdca. zároveň sa dozviete, ako vás budhistické pojmy o márnosti a pominuteľnosti môžu oslobodiť, aby ste veci videli jasnejšie či ako možno
niekoho milovať bez pripútanosti.
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Odpojte sa
Autor: S. Y. Schwartzová a D. Goldsteinová
Žáner: ezoterika
Kategória: AA
Cena: 9,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5683-5
Formát: 125 × 200 mm, 208 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Či už ste generálny riaditeľ, alebo len obyčajný človek, prezradíme vám tajomstvo. Ak
chcete svoju prácu vykonávať efektívnejšie a viesť šťastnejší a zdravší život, musíte
spomaliť a prestať sa ponáhľať, musíte sa odpojiť. táto revolučná kniha ukáže všetkým
prepracovaným a vystresovaným ľuďom, aké ľahké je odpútať sa a uvoľniť stres.

Stretnite SA
So SVoJÍM AnJeloM
nové inšpiratívne dielo lorny Byrneovej je voľným pokračovaním medzinárodného
bestsellera Anjeli v mojich vlasoch. V knihe s autobiograﬁckými črtami sa prelínajú
príbehy a živé dialógy z rôznych období lorninho života. V ranom detstve na írskom
vidieku jej anjeli pomáhali pri prekonávaní traumatických udalostí. príbehy sa prelínajú s detailnými opismi anjelov, ich druhov a ich správania. také podrobné informácie dosiaľ neboli nikde inde zverejnené. lorna v knihe spomína, ako sa jej manžel
Joe, ktorý umrel mladý, vracia a navštevuje ju. prvýkrát odkrýva rolu duší našich najbližších, ktorí sa môžu nakrátko vrátiť z neba, aby nám pomáhali a viedli nás v kritických okamihoch našej životnej púte.
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Oslavujeme s Teleránom

Moderné paleo za 28 dní

Autor: Kolektív
Žáner: recepty
Kategória: AAA

Autor: Diana Uríčková,
Andrea Vráblová, Miroslav Karpaty
Žáner: recepty
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5810-5
Formát: 175 × 233 mm, 256 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
| tV | rádio | print | online |

Cena: 12,90 €
Vychádza: november 2017
iSBn: 978-80-551-5571-5
Formát: 145 × 210 mm, 176 str.
Väzba: Flexi
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Ako zvíťaziť nad
kokosovým orechom
a nevypichnúť si oko
paličkami
Autor: Ashley Blomová
Žáner:
populárno-náučná literatúra
Kategória: AA
Cena: 7,90 €
Vychádza: 21. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5612-5
Formát: 120 × 160 mm, 160 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé

Liečivá sóda
Autor: N. I. Danikov
Žáner: zdravie
Kategória: AA
Cena: 12,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5671-2
Formát: 145 × 205 mm, 288 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
Jedlú sódu pozná azda každý od raného detstva. Čistí sa ňou kuchynský riad, užíva
sa pri pálení záhy, pridáva do cesta. nie každý však vie, že sóda má mnoho liečivých
vlastností a pomáha pri početných ochoreniach. prevencia chorôb, zbavenie sa alkoholovej či nikotínovej závislosti, očista organizmu – to je len zlomok z toho, čo dokáže.

Recepty našich starých mám

pozýVAMe VáS
do KuCHyne teleránA!

CHCete SCHudnÚť AleBo By Ste
CHCeli Byť štÍHli? to nie Je to iSté

odpoVede
nA VšetKy otázKy o etiKete

Ste zbláznení do dobrého jedla? Milujete spoločnosť rodiny, priateľov, oslavy plné dobrôt, smiechu a hladných hostí? to ste s nami – Aďkou, Kvetkou, lenkou, romanom,
darom a tomášom – na jednej lodi! pripravili sme pre vás jedinečnú kuchársku knihu
plnú nielen dobrôt od výmyslu sveta, ale aj našich tajomstiev! nájdete v nej overené,
tradičné i netradičné rodinné recepty od divákov telerána, aj od našich hostí a nás
samotných. tak šup, rozohriať sporák, rozprestrieť obrus, vytiahnuť taniere a ide sa
oslavovať s teleránom! Spolu privítame nový rok, romanticky oslávime Valentína, vybláznime sa počas fašiangov, pohostíme šibačov na Veľkú noc, pripravíme prekvapenie
mamám, ockom aj deťom, užijeme si grilovačku či garden párty, poriadne sa vystrašíme
na halloweenskom večierku a napokon svorne zasadneme k vianočnému stolu! Ako
vidíte, dôvod na chutnú hostinu si vždy nájdeme!
VAši Moderátori teleránA

nijaká diéta nefunguje. Čím skôr sa s tým zmierite, tým menej sa budete trápiť. držaním diéty môžete dosiahnuť zníženie hmotnosti, ale výsledok sa stratí, len čo sa vrátite k predchádzajúcim návykom. táto kniha vám ukáže, že narábať s jedlom a stravovať sa dá aj inak. Jej cieľom je poskytnúť vám dôležité informácie a ukázať
praktickú cestu. naučí vás vnímať jedlo po novom, aby ste neboli otrokmi diét, kalórií,
kombinácií a časových obmedzení.
28-dňový stravovací program je zostavený tak, aby vyhovoval mnohým ľuďom. tvoria
ho štyri týždenné nákupné zoznamy a kompletný jedálny lístok na každý deň s jednoduchými a zrozumiteľnými receptmi. program navyše šetrí váš čas, pretože vás
naučí variť do zásoby. V závere knihy nájdete rady, ako sa zdravo otužovať a aj cvičiť
v pohodlí domova.

niekedy to pri hostine všetko ide ako po masle... až kým nedorazí artičoka. Čo urobíte potom? (odpoveď: začnite odspodu cibuľky artičoky a jemne vytiahnite lístok.
Chyťte vrchnú časť lístka, spodné dve tretiny namočte do masla. zubami jemne zoškrabte z lístka dužinu. opakujte.)
Či už potrebujete predniesť prípitok, alebo ste konfrontovaní s kumkvatom, táto kniha vám ukáže, ako zvládnuť hostinu elegantne a s minimom neporiadku. nájdete
v nej odpovede na 50 otázok súvisiacich s etiketou pri jedle, na ktoré ste sa neodvážili opýtať. A keď si nabudúce popálite jazyk, budete vedieť, čo robiť. Kniha Ako
zvíťaziť nad kokosovým orechom a nevypichnúť si oko paličkami je zábavným
a skvelým ťahákom a nielenže vám ukáže, ako otvoriť kokosový orech, ale vás aj
presvedčí, že to dokážete!
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Autor: Lucia Súkeníková
Žáner: recepty
Kategória: AA
Cena: 14,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5574-6
Formát: 210 × 265 mm, 184 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: príroda
Vydanie: prvé
tradičné slovenské recepty našich starých mám, ktoré voňajú detstvom a vanilkou.
V rodinách sa dedia ako vzácne poklady z generácie na generáciu. Výborné rezy,
drobné pečivo, múčniky, koláče a mnoho iných sladkých a slaných dobrôt si môžete
doma upiecť podľa 80 najlepších receptov našich starých mám.
15
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Môj boj 3

Svet za chrbtom

Jeden z nás klame

Ako kolibrík

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

Autor: Thomas Melle
Žáner: Beletrizovaný životopis
Kategória: AA

Autor: Karen M. McManusová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Autor: Barbora Škovierová
Žáner: young adult
Kategória: AA

Cena: 14,90 €
Vychádza: 28. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5564-7
Formát: 125 × 200 mm, 424 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5563-0
Formát: 125 × 200 mm, 320 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: odeon
Vydanie: prvé

Cena: 10,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5670-5
Formát: 125 × 200 mm, 336 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé

Cena: 9,90 €
Vychádza: 5. 12. 2017
iSBn: 978-80-551-5701-6
Formát: 125 × 200 mm, 144 str.
Väzba: Brožovaná
Vyd. značka: yoli
Vydanie: prvé
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geniálne poKrAČoVAnie
neKoMproMiSneJ Série

literárnA SpoVeď
o CeloŽiVotnoM Údele

KAM AŽ záJdu, ABy Si uCHránili
SVoJe tAJoMStVá?

KniHA o HĽAdAnÍ priAteĽStVA,
láSKe A porozuMenÍ

„Žijem, mám vlastné deti a pri ich výchove sa usilujem o jediné: aby sa nebáli vlastného otca,“ píše Karl ove Knausgård v treťom pokračovaní cyklu Môj boj.
Kniha je napísaná očami malého chlapca. Hovorí o prvej učiteľke, prvej láske a prvej
chlapčenskej kapele. o oslavách Vianoc a o návštevách starých rodičov. Chlapec
sa učí plávať, chodí na futbalové tréningy, objavuje erotické časopisy a túži spoznať
lákavý dievčenský svet.
Knausgårdova genialita však ďaleko prekračuje rámec tradičného generačného románu. Analyzuje ochromujúci strach mladého chlapca pred otcom a prehlbuje tmu,
pocity samoty a smútku, ktoré čitateľ nachádzal už v prvých dvoch knihách cyklu.

V knihe, ktorú možno považovať aj za autobiograﬁu či literárnu spoveď, thomas Melle
otvorene a nekompromisne rozpráva o svojom prekliatí – bipolárnej poruche, duševnom ochorení známom aj pod starším názvom maniodepresia. od prvej epizódy,
ktorú autor zažil počas štúdia v Berlíne, opisuje striedanie depresie a mánie. osobné
skúsenosti autora sa prelínajú s informáciami o tejto ťažkej psychickej poruche. Kniha je zároveň príbehom vyrovnávania sa s ňou, presiaknutá túžbou po „normálnom“,
bežnom živote. Kým zo začiatku je autor chorobe bezmocne vydaný napospas a nechápe, čo sa deje, postupne jej začína rozumieť a prichádza na to, že predstavuje
celoživotný údel a jeho spolužitie s chorobou je trvalé.

V jedno popoludnie sa piati stredoškoláci, ktorých na prvý pohľad nič nespája, ocitnú
po škole, hoci nič zlé nespravili – vraj. Vzorná študentka Bronwyn, ktorá nikdy neporušila žiadne pravidlo, bejzbalová hviezda Cooper, krásavica a „typická“ blondína
Addy, ktorá sa snaží zatajiť trhliny vo svojom živote, darebák nate, ktorého od kriminálu delí azda len krôčik, a outsider Simon, autor počítačovej aplikácie, na ktorej si
študenti strednej školy Bayview High môžu prečítať bulvárne klebety o svojich spolužiakoch. Všetci sa dobre bavia, okrem samotných aktérov. práve na druhý deň Simon plánoval zverejniť na nete ďalšie pikantné historky. už to však nestihne, pretože
v škole náhle zomrel. podľa vyšetrovateľov jeho smrť nebola nehoda...

„Mama sa rozhodla vziať ma k psychologičke. o. K., tu ma máte, pomyslela som si.
Vy si riešite svoje problémy, ale k psychologičke pôjdem ja, však? dobre, mama zistila, že som klamala. povedala som jej, že ma strašne bolí brucho, asi som zjedla
niečo pokazené, a nešla som do školy. nejako sa jej podarilo vypátrať, že som sa
s babami a patrikom opila. to bola akcia...“
Soﬁa má šestnásť. Manželstvo jej rodičov sa rozpadáva a mama jej neskutočne lezie
na nervy. ešteže je tu patrik, s ktorým chodí. A najlepšia kamarátka eva! no a samozrejme tanec, ktorý miluje. V škole dostanú za úlohu napísať zvláštny sloh. o tom, ako
sa svet zmenil od detstva ich rodičov. A v tej chvíli sa všetko okolo Soﬁe začne mlieť...
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Harry Potter a väzeň z Azkabanu
Ilustrované vydanie
Autor: J.K. Rowlingová
| print
ilustroval: Jim Kay
Žáner: Beletria
Kategória: AA
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Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
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Autor: Emma Tekelyová,
Ema Pospíšilová Tekelyová
Žáner: pre deti
Kategória: AA
|
Cena: 7,90 €
Vychádza: november 2017
iSBn 978-80-551-5642-2
Formát: 167 x 220 mm, 96 strán
Väzba: Brožovaná
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Mamy a dcéry držia spolu, celý život si pomáhajú, spolu pečú prvé koláče, majú podobný štýl obliekania... na mnohé prvé veci o živote, rodine a škole sa rokmi zabudne. prvé obrázky či fotograﬁe sa stratia... tento šikovný výchovný pomocník pre mamy a kreatívny zápisník pre dcéry zaznamená všetko dôležité a odloží sa. Aby po
rokoch, keď budú mama aj dcéra dospelé, mohli spolu na to prvé spomínať.

po obrovskom maléri s čarovaním Harry potter utečie od dursleyovcov z Malých
neradostníc na rytierskom autobuse, lebo vie, že ho čakajú veľké problémy. netrpezlivo očakávané ilustrované vydanie tretej knihy klasickej série J.K. rowlingovej
je plné magických okamihov, ktoré farbami vyčaril Jim Kay.

Traktor, ktorý chce zaspať

Päťminútové rozprávočky

Autor: Carl-Johan Forssén Erhlin
Žáner: pre deti
Kategória: AA

Autor: Brigitte Hoffmannová, Lena Steinfeldová
Žáner: pre deti od 4 rokov
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 21. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5689-7
Formát: 170 × 240 mm, 32 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: iKAr
Vydanie: prvé
učičíkajte svoje dieťa pomocou príbehu červeného traktora ranostaja, ktorý zoberie
malého nespavca na relaxačnú jazdu. na statku, kde žije gazda Bežužspinkať, ho
ospalý a unavený ranostaj zoznámi so sliepočkou Hildou či ospalou Sárou. Kniha
využíva špeciálne psychologické techniky, ktoré deťom navodia pokojný spánok.
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Ema má mamu, mama má Emu

Ťuki a stratený psík
Autor: Branislava Hronská
Žáner: pre deti od 3 rokov
Kategória: AA

Cena: 7,90 €
Vychádza: 14. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5824-2
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Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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na dvore svitol krásny deň! Slniečko sa usmievalo a zohrievalo všetko naokolo.
gazda naštartoval svoje nákladné auto a vybral sa na trh. zvieratká sa zatiaľ kŕmili
a oddychovali. len ťuki vymýšľal nové šibalstvá. Stále je to ten najzvedavejší kohútik
a má veľa otázok. zrazu však nájde psiu búdu prázdnu. Jeho kamarát sa stratil!

Cena: 9,90 €
Vychádza: december 2017
iSBn: 978-80-551-5705-4
Formát: 210 × 260 mm, 128 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
V kuríne miznú sliepkam vajcia, obor sa spriatelí s trpaslíkom, tóno s Julom vyrobia
mame k počítaču novú klávesnicu, emil a ema majú 342 nových priateľov a džin
Aladár neodolá dobrotám z čarodejníkovej špajzy. dvadsaťjeden príbehov plných humoru, dobrodružstiev aj prekvapení.

Tešíme sa na ježiška
Autor: Miro Jaroš
Žáner: pre deti od 5 rokov
Kategória: AA
Cena: 9,90 €

Vychádza: december 2017
iSBn: 978-80-551-5833-4
Formát: 195 × 195 mm, 80 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: Stonožka
Vydanie: prvé
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Skôr než na zem dopadnú prvé snehové vločky, skôr než si pred Mikulášom dáte topánočky do okna a napíšete list Ježiškovi, zoberiem vás na cestu za najväčším vianočným darom! Vydáme sa do malej dedinky, v ktorej bývajú naši kamaráti z knižky
lujza a Max. Spolu s nimi ho do Vianoc musíme nájsť! Ste zvedaví, čo to je? Stačí
otvoriť túto knižku. príbehy v knihe sú inšpirované pesničkami na rovnomennom Cd.
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Všetko TVOJE bolo JEJ!
Tá predo mnou
autor: JP Delaney
Žáner: triler
kategória: aaa

Cena: 13,90 €
Vychádza: 7. 11. 2017
iSBn: 978-80-551-5700-9
Formát: 125 × 200 mm, 384 str.
Väzba: Viazaná
Vyd. značka: ikar
Vydanie: prvé | rádio | print | online

eMMa

Jane
|

EMMA
emma si po traumatickom rozchode hľadá nový byt, ale tie, ktoré jej realitní agenti ukážu, si buď nemôže dovoliť, alebo sa v nich necíti bezpečne. Jej predstavám vyhovie až dom na Folgate Street 1. tento architektonický skvost zo svetlého kameňa má minimalistický dizajn, obrovské
okná a vysokánske stropy či najmodernejšiu elektroniku. nájomníčka
však musí dodržiavať zvláštne pravidlá. tajomný architekt, ktorý dom navrhol, si ponecháva úplnú kontrolu: nijaké knihy, nijaké ozdobné vankúše, nijaké fotograﬁe alebo rušivé osobné predmety. dom je navrhnutý
tak, aby zmenil svojho obyvateľa – a to sa mu aj podarí.

eliZaBetH

JANE

e-kniha

Jane po osobnej tragédii potrebuje nový začiatok. keď jej ponúknu na
prenájom dom na Folgate Street 1, okamžite ju zaujme pôsobivý priestor
aj jeho odmeraný, ale príťažlivý tvorca a majiteľ. Jane sa do domu nasťahuje a čoskoro sa dozvie o predčasnej smrti predchádzajúcej nájomníčky emmy, ktorá sa na ňu vekom aj vzhľadom dosť podobala. keď sa Jane
usiluje rozmotať klbko lží a zistiť pravdu, nevedomky sa správa podľa rovnakého vzorca, prijíma rovnaké rozhodnutia, stretáva sa s rovnakými ľuďmi a prežíva rovnaké hrôzy ako ona...
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