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Klebetromán , Kalligram, 2004
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Životopis
 narodil sa 15. 11. 1978 v Brezne
 vyštudoval históriu a filozofiu na UMB
Banská Bystrica (Katedra humanitných
vied)
 pracoval ako historik v múzeu, redaktor
regionálnej televízie, hovorca mesta a šéf
oddelenia cestovného ruchu a marketingu
 bol kmeňovým autorom internetových
stránok G. O. M.
 získal viaceré literárne ocenenia plus ceny
za reportáž Kontroverzná tabuľa pre
regionálnu televíziu v Ružomberku
 je slobodný, bezdetný, žije v Ružomberku

Ocenenia
 Cena Zlatá kniha (V tieni mafie 2: Čas
dravcov, V tieni mafie)
 TOP 20 najpredávanejších titulov
Martinus.sk za rok 2011 (Nepriateľ štátu)
 Umiestnenie v ankete Kniha roka 2010
(V tieni Mafie)
 Cena Belá 2009 (poviedka Samota
a čestné uznanie za poviedku Lesný
strach)
 Cena Fantázie 2009 (poviedka Samota)
 Kafka 2008 (reportáž Kontroverzná
tabuľa)
 Cena Fantázie 2008 (poviedka Dedičstvo
zeme)
 Cena literárneho fondu za publicistiku za
rok 2008
 Workshop 2008 (reportáž Kontroverzná
tabuľa)
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V tieni mafie / Jozef
Karika. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2010.
- 325 s.
ISBN 978-80-551-2131-4

Drsný a zároveň dojímavý mafiánsky román o
úpadku jednej celej generácie. Autor so znalosťou
veci
analyzuje
príčiny
formovania
prvých
zločineckých skupín, teritoriálne rozdelenie moci a
vplyv podsvetia na politickú klímu v krajine.
Román V tieni mafie so šokujúcou otvorenosťou
opisuje bezohľadné mafiánske praktiky od
výpalníctva, nakrúcania pornografie, obchodu s
bielym mäsom až po korupciu, ktorá rozožiera
štátne a samosprávne štruktúry. Román však
hovorí aj o priateľstve dnešných tridsiatnikov.
Traja
kamaráti
dozrievajú
pod
vplyvom
spoločenského diania. Život im ponúka rozličné
spôsoby, ako si vydobyť spoločenskú prestíž. Odolá
ich priateľstvo nástrahám, alebo ich rozdelí v svete
financií a zločinu taký neočakávaný cit, ako je
láska?

Nepriateľ štátu / Jozef
Karika. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2011. –
188 s.
ISBN 978-80-551-2780-4
Nepriateľ štátu – voľné pokračovanie bestsellerov
V tieni mafie a Čas dravcov. Nadupaný triler plný
akcie a zákulisného diania, z ktorého sa vám
zakrúti hlava. Nepriateľ štátu ponúka elektrizujúce
vyvrcholenie príbehu o ceste mafiánskeho bosa
Michala Harvana za mocou a rešpektom. Rozhodne
sa tu aj o zvyškoch ľudskosti a citov, ktoré mu ešte
zostali.
Harvan
sa stretne
s najmocnejším
nepriateľom. Ocitne sa v epicentre pokusu o pád
vlády a štátny prevrat. Ciele tohto zámeru sa však
ukážu
oveľa
hrozivejšie…Okrem
odhalenia
najväčšieho sprisahania slovenských politických
špičiek nazriete aj do tieňov prvého Slovenského
štátu, Hlinkovej gardy, arizácií, či falošného
národovectva. Nepriateľ štátu uzatvára vzťahy
a osudy postáv, ktoré poznáte z bestsellerov V tieni
mafie a Čas dravcov.

Na smrť / Jozef Karika. –
1. vyd. – Bratislava: Ikar,
2012. – 375 s.
ISBN 978-80-551-3170-2

Mrazivý triler o priateľstve a láske, ktoré sa zmenili
na smrteľnú nenávisť. Dvaja nerozluční priatelia
vyrastajú koncom dvadsiatych rokov minulého
storočia v malom slovenskom meste. Po tragickej
udalosti sú nútení utiecť do zahraničia a opustiť
dievča, o ktoré súperia. Jeden emigruje do New
Yorku. Stane sa pešiakom obávaného židovského
gangu,
zažije
krvavú
vojnu
najmocnejších
mafiánskych rodín a stúpa v hierarchii podsvetia.
Druhý sa ocitne v Mníchove, kde ho zverbujú do
nacistickej tajnej služby. Zúčastní sa na mnohých
vražedných akciách a postupne sa mení na
beštiálneho dôstojníka SS. Po vypuknutí vojny sa
opäť stretávajú. Vydrží ich priateľstvo ťažkú
skúšku – alebo sa z nich stanú nepriatelia na život
a na smrť?

V tieni mafie II.:
Čas dravcov / Jozef
Karika. – 1. vyd. –
Bratislava: Ikar, 2011.
- 230 s.
ISBN 978-80-551-2396-7
Ikariáda 2012 (cena Zlatá kniha – V tieni mafie II.)

Pokračovanie bestselleru V tieni mafie II.: Čas
dravcov odkrýva ďalšie šokujúce skutočnosti o
praktikách mafie, politickej korupcii, rozkrádaní
eurofondov, o biznise s prostitúciou, ale aj o
vzťahoch vplyvných mužov k ženám.
Jozef Karika s čitateľmi.
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