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Ahooooj

Naše knižky dostaneš vždy za lepšie ceny.

Tieto knižky nebudeš musieť nikde zháňať, pošlem ti ich priamo do školy a nemusíš ani platiť poštovné.Stačí vyplniť objednávku na zadnej strane katalógu a odovzdať ju učiteľovi, ktorý ti tento katalóg dal.

Už sa tešíš na dlhé zimné 
večery? A ešte viac na 
vianočné prázdniny? 

Na toto obdobie som pre teba 
a tvojich blízkych pripravil nový 
vianočný katalóg plný perfektných 
knižiek, ktoré ti isto spríjemnia voľný 
čas počas nadchádzajúcich  
mrazivých dní.

Do katalógu som zaradil množstvo 
zaujímavých noviniek, ale aj 
pokračovania obľúbených sérií, 
na ktoré určite už netrpezlivo 
čakáš. Verím, že si vyberieš, či už 
obľubuješ vtipné, dobrodružné 
a napínavé príbehy, alebo 
radšej listuješ v obrázkových 
encyklopédiách, ktoré ti prezradia 
veľa zaujímavostí a faktov.  

Tvoj Čitko 

Čitko

Sledujte ma na facebooku

Neviem ako ty, ale ja vždy pred Vianocami 
pomáham rodičom s vianočnou výzdobou.  
A občas prispejem aj vlastnoručne vyrobenou 
ozdobou. Vždy som na seba hrdý a poviem si, 
že nie som až také nemehlo. A čo ty? Aj ty vieš 
vyrobiť vianočnú ozdobu? Decká, som veľmi 
zvedavý, či aj vy ste také šikovné a zručné. 

 

Svoju ozdobu pošli do 30. 11. 2018 na adresu 
Vydavateľstva Slovart, Bojnická 10, 830 00 
Bratislava.

Tie najkrajšie odmením peknými knižkami 
a pochválim sa s nimi aj na facebookovskej 
stránke Čitko.

POZOR SÚŤAŽ

PRETO VYHLASUJEM SÚŤAŽ 
O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ 
OZDOBU.



Cena pre teba:

15,90 €
Bežná cena 19,95 €

Planéta Zem
Ilustrovaný atlas všetkých  
kútov a kultúr sveta
Autor: Enrico Lavagno

Chceš vedieť, kde žijú najväčšie veľryby? Do ktorého 
mora sa vlieva rieka Rýn a aká dlhá je rieka Dunaj? Fascinujú ťa najväčšie 
svetové gejzíry či driemajúce sopky? Tento bohato ilustrovaný atlas našej planéty ťa povodí  
po všetkých kontinentoch, nájdeš v ňom historické a kultúrne zaujímavosti jednotlivých krajín,  

tradície ich obyvateľov, prírodné krásy i nerastné bohatstvo. Očaria ťa najkrajšie stavby  
i najvyššie vrchy na svete, miestna fauna a flóra, ale aj spôsob života ľudí na 

danom území. Na konci knihy sa zoznámiš s vlajkami všetkých krajín. 
Pod každou mapou nájdeš internetový odkaz, ktorý si môžeš 
otvoriť vo svojom počítači a rozšíriť si tak svoje vedomosti. 
Čakajú ťa tisíce nových poznatkov, tak do toho! 

280 × 353 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 6 rokov

Toto je kniha, s ktorou môžeš  byť online a rodičia ťa za to  pochvália!  
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Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Najkrajšie  
rozprávky  
o princeznách

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Hups, Rups a Šups
Napísali: Gabriela Futová  
a Katarína Škorupová
Ilustrovala: Katarína  
Ilkovičová

Skvelý darček pre každé dievča, ktoré niekedy snívalo o tom, 
že bude princeznou. Niektoré rozprávky sú trochu smutné, niektoré 
poriadne bláznivé, všetky však končia šťastne. V knihe nájdeš aj tieto 
rozprávky: Snehulienka, Žabí princ, Popoluška,  Kocúr v čižmách a mnoho 
ďalších.

Malý Hups je tlačiarenský škriatok. Berie z kníh písmenká a robí si z nich nábytok 
vo svojej myšacej diere. Jedného dňa sa zoznámi s Amálkou a zdá sa, že jej svojimi 
písmenkovými kúskami narobil kopu problémov. Ale všetko je inak, písmenká  
v Amálkinej čítanke nevymenil Hups. No Amálka sa naňho za to hnevá, až jej  
po lícach stekajú slzy. Hups jej musí dokázať, že to nebol on. Musí nájsť toho 
záškodníka, čo Amálku rozplakal.

165 × 230 mm,  
tvrdá väzba, 112 strán,  
od 5 rokov

Tlačiarenskí škriatkovia existujú! Neverýte?
Moja rozprávková 

kabelka

191 × 136 mm, tvrdá väzba,  
96 strán, od 5 rokov
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Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Moja prvá kniha  
o domácich zvieratách
Napísala: Chiara Piroddi
Ilustrovala: Agnese Baruzzi

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Labky, krídla, chvostíky
Napísala: Mária Štefánková
Ilustroval: Marek Mertinko

V knihe Moja prvá kniha o domácich zvieratách 
nájdete cvičenia a hry vychádzajúce z princípov 
svetoznámej pedagogičky Marie Montessori. 
Úlohy rozvíjajú kognitívne schopnosti detí, ktoré 
pracujú s rôznymi pomôckami – farbičkami, 
nožničkami a nálepkami. Deti prostredníctvom 
rôznych úloh objavujú pútavý svet domácich 
zvierat. Učenie sa tak pre ne stáva hrou, zábavou 
i prirodzenou súčasťou života.

216 × 272 mm, mäkká väzba, 64 strán, od 5 rokov

Kniha Labky, krídla, chvostíky je plná veršovaných hádaniek pre deti. Nájdeš v nej 
zvieratká od výmyslu sveta, prasiatko, psíka či mačičku, rovnako ako zvieratká  
z ďalekých krajín. Vtáky, čo lietajú vysoko v oblakoch, i ryby plávajúce hlboko pod 
morskou hladinou. Bohato ilustrovaná kniha s vtipnými a milými farebnými obrázkami 
určite pobaví aj dospelých a rozvinie ti tvorivosť a pozorovacie schopnosti.

180 × 230 mm,  
tvrdá väzba,  
64 strán,  
od 5 rokov

Cvičenia a hry  
s úžasnými nálepkami

Krásne mäkké čierne blatko,
to je niečo pre PRASIATKO!

Veselé básničky  

pre vtipné hlavičky
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Cena pre teba:

3,90 €
Bežná cena 4,95 €

Mimi a Líza
Hry, hádanky, úlohy

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Sliz 
Všetko, čo potrebuješ vedieť 
na prípravu perfektného slizu
Napísal: Kolektív autorov

Mimi a Lízu určite poznáš z večerníčkov alebo knižiek. Teraz sa môžeš s dievčatami 
zahrať,  ale aj niečo naučiť. Čakajú ťa rôzne hry, úlohy, bludiská, dokresľovačky 
a hádanky. A navyše si môžeš vyskúšať čítať ako nevidiaca Mimi.
Dokážeš prečítať, čo Mimi napísala bodkovaným Braillovým písmom?

210 x 297 mm, mäkká väzba, 32 strán + vkladačka s razbou písma, od 6 rokov

Kniha Sliz obsahuje viac ako 30 receptov na pružný, lepkavý, voňavý aj smradľavý, 
farebný, svetielkujúci či priesvitný sliz, ktorý si môžeš s rodičmi vyrobiť doma, navyše 
z bezpečných a ľahko dostupných surovín. Fantázii sa medze nekladú – či už ide 
o prípravu ohromnej sopečnej erupcie, jedlého čokoládového alebo nechutného 
sopľavého slizu. Vďaka jednoduchým postupom a fotografiám dokáže vyčarovať sliz 
každý – ani nemusíš byť žiakom Slizolinu!

183 × 235 mm, mäkká väzba, 64 strán, od 5 rokov

Poriadne lepkavá zábava! Vyrob si poriadne ťahavý sliiiiiiz

Aké je to čítať 

prstami? Na túto 

knihu sa dá pozerať 

aj dotykom!
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Mimi a Líza
Záhada vianočného svetla
Napísali: Katarína Kerekesová, Katarína Moláková
Ilustrovala: Ivana Šebestová

Mimi vidí svet rukami a ušami. Je totiž nevidiaca.  
Spolu so svojou kamarátkou Lízou už zažili veľa 
zábavy, ale aj záhad. Teraz konečne prišli Vianoce. 
Mimi a Líza spoločne so susedmi z domu zdobia 
nádherný stromček. Ibaže žiarovky na ňom nechcú 
svietiť. Kam zmizlo to čarovné vianočné svetlo? 
Utieklo? Alebo ho ktosi ukradol? Možno v tom 
má prsty podozrivý sused Viliam, ktorý sa s nikým 
nekamaráti. Odpoveď sa skrýva v minulosti, keď 
boli susedia ešte malými deťmi. Mimi a Líza sa 
teda vydajú na dobrodružnú cestu časom, aby 
vrátili Vianociam ich očarujúce svetlo.

180 × 195 mm, tvrdá väzba, 104 strán, od 6 rokov

Mimi a Lízu určite poznáš z večerníčkov alebo knižiek. Teraz sa môžeš s dievčatami 
zahrať,  ale aj niečo naučiť. Čakajú ťa rôzne hry, úlohy, bludiská, dokresľovačky 
a hádanky. A navyše si môžeš vyskúšať čítať ako nevidiaca Mimi.
Dokážeš prečítať, čo Mimi napísala bodkovaným Braillovým písmom?

210 x 297 mm, mäkká väzba, 32 strán + vkladačka s razbou písma, od 6 rokov

Mimi a Líza –  
Vymaľovanka

Chceš si prečítať  
aj predchádzajúce  
dobrodružstvá Mimi a Lízy?

Môžeš si dobrodružstvá  
Mimi a Lízy aj vymaľovať.

Cena pre vás:

9,50 €
Bežná cena 11,95€

Cena pre vás:

9,50 €
Bežná cena 11,95€

Cena pre vás:

3,90 €
Bežná cena 4,95 €

Mimi a Líza 1

Mimi a Líza 2

180 × 195 mm,  
tvrdá väzba,  
168 strán,  
od 6 rokov

180 × 195 mm,  
tvrdá väzba,  
168 strán,  
od 6 rokov

210 × 297 mm, 
mäkká väzba,  
32 strán,  
od 5 rokov

Mimi a Líza sú späť a posvietia 
si na vianočnú záhadu

Uvidíš  vo večerníčku  na Vianoce  na Dvojke 
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Medvedík Pú
Napísal: A. A. Milne
Ilustroval: E. H. Shepard

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Dorka  
Magorka  
s hlavou  
v oblakoch 4
Napísala: Abby Hanlon

Najväčšia klasika detskej literatúry 
nesmie chýbať v našom vianočnom 
katalógu. Pôvabná rozprávková  
knižka o príhodách malého 
medvedíka a jeho priateľov 
s pôvodnými ilustráciami E. H. 
Sheparda. Každá nová generácia 
detí nanovo prežíva s Medvedíkom 
Pú a jeho kamarátmi Prasiatkom, 
Híkajom, Krištofom Robinom 
a Tigrom hrdinské skutky a čarovné 
dobrodružstvá.

130 × 200 mm, tvrdá väzba,  
304 strán, od 7 rokov

Štvrté pokračovanie fantasticky 
fantazmagorických dobrodružstiev 
Dorky Magorky je tu. Dorka prežije 
jeden naozaj veľmi dlhý a veľmi zlý 
deň. Musí si obliecť ten najotrasnejší 
kabát, aký kedy videla. Mama od nej 
chce, aby sa hrala potichu. No a jej 
úhlavná nepriateľka Pažravica Žravica 
sa vráti. Vtom však Dorke vypadne 
prvý zub. V jej fantazmagorickom 
svete to znamená ešte väčšie nové 
dobrodružstvo. Bude ohromne 
nebezpečné a nikto netuší,  
ako to vlastne dopadne.

135 × 185 mm, mäkká väzba,  
160 strán, od 6 rokov

Dorka Magorka 1

Dorka Magorka má  
ozajsky ozajskú kamošku 2

Chýbajú ti  
predchádzajúce  
časti?

Ešte väčšie nové 
dobrodružstvo  

Dorky Magorky

Dorka Magorka,  
čierna ovca rodiny 3

Rozprávka, ktorú poznajú  

aj tvoji starí rodičia!

Cena každého dielu:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Websterovci
Napísali: Katarína Kerekesová 
a Vanda Rozenbergová
Ilustroval: Boris Šíma

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Láskavé rozprávky
Napísal: Braňo Jobus
Ilustroval: Igor Derevenec

Pavúčia rodinka Websterovcov žije vo výťahovej strojovni. Šesťročná pavúčica Lili sa toho 
musí veľa naučiť. Utkať svoje prvé vlákno, spustiť sa prvýkrát do školy. Jej tínedžerský 
brat Hugo ju sprevádza, aj keď mu sestra niekedy poriadne lezie na nervy. Mama Alma 
sa postará o pavúčie pochúťky a tato Walter o rozhodné slová. Trošku zábudlivá babka 
Matilda a vášnivý zberateľ dedko Rafael zas o prekvapivé vynálezy. V šiestich príbehoch 
objavíš nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája.

165 × 230 mm, tvrdá väzba,  
168 strán, od 8 rokov

Na začiatku bola otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá 
otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá 
Agapé a býva v päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsaťjeden ako 
rozprávok v tejto knihe. Každá rozpráva príbeh o inej podobe lásky.

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 7 rokov

Je láska  
len jedna?

Príbehy o pavúčej 

rodinke od autorov 

knižky Mimi a Líza

Poznáte  ich z telky  a kín
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Cena pre teba:

 5,50 €
Bežná cena 6,95 €

www.trápenie
Napísala: Jacqueline Wilsonová
Ilustroval: Nick Sharratt

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Pištáčik
Napísal: Dušan Dušek
Ilustroval: Ďuro Balogh

Učiteľ Rýchloš vymyslel pre decká vo svojej triede super 
stránku www.trapenie. Už žiadne nudné sedenie v kruhu  
a rozoberanie problémov. Koho niečo trápi, jednoducho to tam 
napíše a nemusí sa ani podpísať! Stačí počkať na dobré rady 
od spolužiakov a všetko je zrazu inak. 
V knihe je šesť 
príbehov, ktoré 
sú navzájom 
prepojené. 
Autorkou sied- 
meho príbehu je 
12-ročná víťazka 
internetovej súťaže.

125 × 190 mm,  
mäkká väzba,  
128 strán,  
od 7 rokov

Pištáčik je veselý chlapík. Žije v Šaštíne – 
to je tam, kde si ľudia jeden z druhého radi 
uťahujú. A radi sa na tom smejú. Pištáčik je 
kamarát s vrabcami, so škorcami, stehlíkmi 
či s drozdami, ba aj so zlým vtáčiskom 
Lojzom. Okrem nich má ešte jedného 
kamaráta – verného psa Čujka. A veľa 
známych. So všetkými dobre vychádza, 
trápi ho len podvaznoha, známy 
fiškus – ušomraný Marcel. Ten 
mu kazí všetky plány a chce ho 
zakaždým dobehnúť. No je  
s ním veselo. Začítaj sa a uvidíš!

165 × 230 mm, tvrdá väzba,  
192 strán, od 7 rokov

Nestarnúci hrdina zo Záhoria

Veselé príhody  

pána Pištáčika

Už žiadne  

trápenie!
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Ja nič, ja muzikant
Napísal: Braňo Jobus
Ilustrovala: Katarína Macurová

Volám sa Chrumo a som červotoč. Veľmi 
hlučný červotoč. Celá rodina sa na mňa za to 
hnevá. Dokonca sme sa kvôli tomu lomozu, čo 
dokážem pri hryzení narobiť, museli už viackrát 
presťahovať. No môžem ja za to, že mi najviac 
chutia hudobné nástroje? Nielenže mi chutia, 
milujem aj ich zvuk! Možno by som hudbu mal 
študovať. Môže byť červotoč ako ja muzikantom?

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 8 rokov

Grázlik Gabo
Napísala: Francesca Simon
Ilustroval: Tony Ross

V škole pripravujú vianočné 
predstavenie a Grázlik Gabo sa 
rozhodol, že pozmení scenár podľa 
svojho gusta. Najviac poteší darček  
z lásky, len si prosím neber príklad od 
Gaba, lebo namiesto slávnostného 
obeda vás a vašich blízkych čaká číra 
katastrofa. A navyše sa Gabo zapojí 
do súťaže, stvorí snežného obra 
a vymyslí recept proti nude.

Vianočná nádielka Grázlika Gaba Grázlik Gabo a snežný obor

Cena každého dielu:

3,90 €
Bežná cena 4,95 €

130 × 200 mm, mäkká väzba,  
104 strán, od 7 rokov

130 × 200 mm, mäkká väzba,  
96 strán, od 7 rokov

Preži  Vianoce s Grázlikom Gabom
Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Zoznám sa s Chrumom, 

muzikálnym červotočom!
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Kroniky 
Narnie
Napísal: Clive Staples Lewis

Kroniky Narnie si získali 
srdcia miliónov detí  
v celom „našom“ svete. 
V našom preto, lebo 
Narnia je iným, ďalším 
svetom. Je svetom 
plným čarodejníkov, víl 
a škriatkov, hovoriacich 
zvierat, dobra a zla, ale 
predovšetkým je svetom 
tisícov napínavých  
a dobrodružných 
príbehov. Prečítaj  
si prvý a druhý...

Malý Digory sa prisťahuje do Londýna k svojmu strýkovi a tete. 
Strýko je čudák a čarodejník. Úskokom pošle svojho synovca 
Digoryho a jeho kamarátku Polly na prieskum do iného sveta, 
kam sa on sám neodváži. Digory a Polly v ňom objavia miesto, 
odkiaľ sa dá vchádzať do množstva iných svetov. Hneď prvý, 
ktorý navštívia, však nevyzerá prívetivo. Je mŕtvy a všetko sa  
v ňom rozpadá. Nechtiac v ňom oživia kráľovnú Jádis, ktorá  
pred vekmi kliatbou zabila všetko živé vo svojej krajine.

V Európe zúri vojna a štvorica súrodencov sa presťahuje na vidiek, 
kde pri hre objavia skriňu na šaty, cez ktorú sa dá dostať do 
Narnie. Tú medzičasom ovládla zlá Jádis, ktorá sa teraz volá Biela 
čarodejnica, lebo svoju krajinu zakliala, aby v nej bola navždy zima  
a nikdy Vianoce. Podľa starej veštby sa jej vláda má skončiť až 
vtedy, keď na tróny na hrade Cair Paravel zasadnú štyria ľudia. 
Zatiaľ však kruto vládne a mení všetkých, čo sa jej znepáčia, na 
kamenné sochy. Zachrániť ich môže iba dych leva Aslana.

Lev, šatník  
a čarodejnica
Kroniky Narnie 2

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Čarodejníkov 
synovec
Kroniky Narnie 1

125 × 190 mm,  
tvrdá väzba s prebalom,  
208 strán,  
od 8 rokov

125 × 190 mm,  
tvrdá väzba s prebalom,  
184 strán,  
od 8 rokov

Poznáš aj  
z telky a kina!
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Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Ako maliari vidia svet
Autorky: Katarína Kosánová, Andrea Gregušová
Ilustrovala: Nataša Štefunková

Čítaj, kresli, maľuj a hraj sa  
v galérii slovenských výtvarníkov!
Kamaráti GALÉ a RIA ťa prevedú galériou slávnych  
slovenských maliarov. Naučia ťa, ktoré výtvarné techniky používali, 
a uvidíš, aké zázraky s nimi dosiahli. Na vlastnej koži si môžeš 
vyskúšať, ako slávni maliari vytvorili svoje diela. Ak ešte nevieš, čo 
je to línia, reprodukcia, ornament či figúra, a pritom máš kreslenie 
zo všetkého najradšej, táto kniha je presne pre teba.

210 × 270 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 8 rokov 

Pre všetkých milovníkov 
výtvarnej výchovy
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Cena pre teba:

15,90 €
Bežná cena 19,95 €

LEGO®
Úžasné nápady od výmyslu sveta
Autor: Warren Elmore

Popusti uzdu fantázii, zlepši si techniku a postav 
čokoľvek od výmyslu sveta.
V tejto super knihe nájdeš všetko možné od hradov a zámkov 
až po zvieratá na farme, od lodí až po vozy, od ufónov až po 
stojan na bicykle a ešte oveľa, oveľa viac!

227 × 276 mm, tvrdá väzba, 200 strán, pre všetkých milovníkov LEGA®

Ďalšie tipy a triky od  

najväčších fanúšikov LEGA®
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Ktoré súčasné zvieratá sú potomkami dinosaurov? 
Kedy objavili prvé kosti dinosaurov? Ktorý dinosaurus 
mal viac než 800 zubov? Prečo dinosaury vymreli? 
Úžasné obrázky a ilustrácie skúmajú dinosaurov 
neuveriteľne detailne a predstavujú nám ich širokú 
pestrosť, od pokojných bylinožravých Brachiosaurusov 
po mocných predátorov ako Tyrannosaurus rex.

215 × 270 mm, tvrdá väzba s prebalom, 80 strán, od 9 rokov

Dinosaury
Obry pravekého sveta
Napísal: Kolektív autorov

Náš svet
Prírodné divy planéty 
Zem

Hlboký vesmír
Fascinujúca výprava 
vesmírom

Cena každej 
encyklopédie:

6,40 €

215 × 270 mm,  
tvrdá väzba  
s prebalom,  
80 strán,  
od 9 rokov 

Objav dinosaury  

v celej ich kráse!

Fanúšikom encyklopédií  
ponúkame aj:

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €
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Harry Potter
Filmové prútiky
Napísala: Monique Peterson

V príbehoch o Harrym Potterovi je každý 
prútik taký jedinečný ako čarodejnica alebo 
čarodejník, ktorých si ich vybral. Prútiky, čo sa 
objavili na filmových plátnach, boli do detailov 
navrhnuté a špeciálne vyrobené: od elegantného, 
jemným viničom obrasteného prútika Hermiony 
Grangerovej až po odstrašujúce a kosťami 
vykladané prútiky smrťožrútov. Kniha Harry 
Potter: Filmové prútiky je magickým obrazovým 
sprievodcom o kúzelných prútikoch, ich tvorcoch 
a výrobe s podrobným opisom a rôznymi 
zaujímavosťami z natáčania.

300 × 151 mm, tvrdá väzba, 154 strán,  
pre všetkých milovníkov Harryho Pottera

Ďalšia kniha do 

fanúšikovskej 
zbierky 

Cena každej 
encyklopédie:

23,90 €

Harry Potter –  
Hrdinovia a tí druhí

Harry Potter –  
Magické miesta z filmov

Harry Potter –  
Filmové čary

Harry Potter –  
Tvory a netvory

Harry Potter –  
Rekvizity a artefakty

Ponúkame aj predchádzajúce encyklopédie:

235 x 280 mm, tvrdá väzba, 208 strán, pre všetkých milovníkov Harryho Pottera

Cena pre teba:

15,90 €
Bežná cena 19,95 €
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Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Peter Pan
Napísal: James Matthew Barrie

Kde je tá zázračná Krajina-Nekrajina? No predsa  
„Druhá zákruta doprava a potom až do rána rovno.“

Nezabudnuteľná klasika s nádhernými ilustráciami Petra Uchnára. 
Peter Pan letí k oknu detskej izby, kde bývajú súrodenci Wendy, Michaela 
a John. Deti s Petrom Panom odletia do Krajiny-Nekrajiny na dobrodružnú 
cestu po svete, kde žijú morské víly a Stratení chlapci. V Krajine-Nekrajine však 
nie je celkom bezpečne – podlý kapitán Hák je pripravený na pomstu a nič ho 

nezastaví.

Príbeh o večnom 

chlapcovi, ktorý  
dobyl svet

215 × 270 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 9 rokov
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Tvoja Johanka
Napísala: Toňa Revajová
Ilustroval: Ďuro Balogh

Doma, v škole i v Zapadáčiku sa dejú veci. Maji sa po dlhých 
mesiacoch vráti mama z nemocnice, teta Motyková sa tam zasa 
ocitne. A môj život je bohatší o dva červené prístroje – o malý 
fotoaparát a ozajstný počítač. A tak už mi nič nebráni napísať 
e-mail, kedy sa mi zachce. Najlepšej kamoške Maji alebo 
bývalému spolužiakovi Borisovi. A hoci som mame sľúbila, že 
ockovi napíšem až na Vianoce, raz, keď je mama v škole, sľub 
poruším. To všetko je v tretej knihe o mne, Johanke.

125 × 190 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 9 rokov

Johanka v Zapadáčiku Zlom väz, Johanka

Cena každej knižky: 

7,90 €
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 9 rokov

Už viem, po kom som  

taká „opytovacia“!

Ponúkame aj predchádzajúce  
dve knižky o Johanke:
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95  €

Santasaurus
Napísal: Tom Fletcher
Ilustroval: Shane Devries

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Santa a jeho  
falošná brada
Napísal: Terry Pratchett
Ilustroval: Mark Beech

Zabudni na všetko, čo sa hovorí o severnom póle, a priprav sa na štedrovečerné 
dobrodružstvo s desaťročným Vilym, so spievajúcimi škriatkami, Santom (Áno! 
S naozajstným Santom!), no i s kopou darebákov, lietajúcimi sobmi a tým 
najnezvyčajnejším dinosaurom... Santasaurus prežije s Vilym deň, keď sa aj nemožné 
môže stať možným, ak po tom túžime z hĺbky svojho srdca.

130 × 195 mm, tvrdá väzba, 368 strán, od 9 rokov

Stromček, kapor, koledy, darčeky a prskavky... – Nie je 
to už tak trochu nuda? Čo by si povedal na vybuchujúci 
vianočný koláč alebo krotkého snežného muža? Čo 
keby si Santa našiel prácu v zoo, spôsobil chaos v 
hračkárstve, či sa dokonca ocitol pred súdom? Naskoč 
do fantasticky vtipného sveta sira Terryho Pratchetta. 
Pri čítaní týchto jedenástich poviedok sa budeš smiať, 
híkať aj plakať (ale od smiechu). Vianoce už nikdy 
nebudeš vnímať tak ako doteraz.

130 × 210 mm, tvrdá väzba, 192 strán, od 9 rokov

Želali ste si niekedy, aby 

boli Vianoce úplne iné?
Santa a dinosaury? To nebudú obyčajné 

Vianoce.
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Žiadna záhada  pre nich nie je prekážkou

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Turecký poklad
Napísal: Pavol Weiss
Ilustroval: Jozef Gertli Danglár

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

SLÁVNA 5  opäť v akcii
Napísala: Enid Blyton

Tentoraz dievčatá pátrajú po vzácnom 
poklade z čias protitureckých vojen  
a odhaľujú históriu miesta spojenú  
s Habánmi. Náhodný objav hlineného 
črepu spustí pátranie za pokladom aj 
informáciami, kto to tí Habáni vlastne 
boli. Naozaj niekde ukryli poklad? A kde? 
Dievčatá budú potrebovať odvahu, silu  
a aj dôvtip, aby našli odpovede na všetky 
otázky. Vydaj sa s nimi na dobrodružnú 
výpravu za pokladom.

130 × 200 mm, tvrdá väzba, 120 strán,  
od 9 rokov

Najslávnejší pátrači všetkých čias – Julian, 
Dick, Anna, sesternica George a jej pes 
Timothy – sa cez vianočné prázdniny 
vydávajú na ďalšiu dobrodružnú výpravu. 
Strýkovi Quentinovi totiž niekto ukradol 
dôležité dokumenty. George má plán, 
no nikto jej neverí. Podarí sa tvrdohlavej 
sesternici ostatných presvedčiť, že sú 
naozaj v nebezpečenstve a odhaliť  
v tajomných podzemných chodbách 
nebezpečných zločincov?

120 × 200 mm, mäkká väzba, 160 strán,  
od 9 rokov

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Slávna 5 
na ostrove 
pokladov

Tajomný mlyn  
v Karpatoch

A túto záhadu ste čítali? Chceš si prečítať aj prvé 
dobrodružstvo kamarátok?

120 × 200 mm, 
mäkká väzba,  
152 strán,  
od 9 rokov

130 × 200 mm, 
tvrdá väzba,  
120 strán,  
od 9 rokov

Päť dievčat 

pátra po 

poklade

Ak sa chceš hlavnej hrdinky 

Stelly na niečo opýtať, máš 

jedinečnú šancu! Môžeš jej 

napísať e-mail
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Babka Gaunerka
Napísal: David Walliams
Ilustroval: Tony Ross

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Príbeh Tracy 
Beakerovej
Napísala: Jacqueline Wilsonová
Ilustroval: Nick Sharratt

BENOVA BABKA JE ÚPLNE OBYČAJNÁ. Má sivé vlasy a umelé zuby. Z rukáva jej 
trčí použitá vreckovka, ktorou Benovi často utiera tvár. Telku má pokazenú už aspoň 
desať rokov a Ben u nej musí chodiť do postele tak skoro, že sa mu z nej ráno neoplatí 
ani vstávať. Na Vianoce mu pod stromček vždy upletie sveter, ktorý potom musí celý 
rok nosiť. A OKREM TOHO... JE MEDZINÁRODNÁ ZLODEJKA ŠPERKOV!!!

125 × 190 mm, tvrdá väzba, 296 strán, od 9 rokov

Volám sa Tracy Beakerová a táto 
kniha je celá o mne. Je to absolútne 
neuveriteľný srdcervúci príbeh. 
Čestné slovo. Stavím sa, že podľa 
neho nejaký producent nakrúti film  
a ja budem hviezda. (Ako moja 
mama.) Možno dovolím, aby nejakú 
malú úlohu v mojom filme dali 
Petrovi. Ale Lujza s Justínou v ňom 
hrať nebudú. ANI NÁHODOU! 
Kamila, ktorú voláme Kam, môže 
napísať scenár. Kam je... Ak chceš 
vedieť, kto to je, radšej otvor knihu 
a čítaj. Niekedy je to fakt sranda, 
inokedy mi je skôr do plaču, no aj 
tak je to NAJLEPŠIA KNIHA NA 
SVETE. Musí byť! Je predsa o mne!

125 × 190 mm, mäkká väzba,  
160 strán, od 9 rokov

Pri čítaní 

pukneš od 

smiechu

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Tento príbeh  

ťa dostane!
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Ovoňaj fialky odspodu
Ruby Redfortová 3
Napísala: Lauren Child

Tretia supertajná akcia Ruby Redfortovej, 
tajnej agentky, lúštiteľky kódov a trinásťročnej 
supernadanej baby, na ktorej nie je obyčajné 
absolútne nič. 
Tentoraz ju akcia pre agentúru Spektrum zavedie do divočiny 
a otestuje jej schopnosť prežiť. Po Twinforde sa túlajú 
nebezpečné tigre a vyzerá to tak, že niekto schválne vypustil 
na slobodu niekoľko veľmi nebezpečných a naozaj ohrozených 
druhov zvierat. Bude to teda poriadna zverina... a Ruby sa 
dokonca stratí v divočine. Otázka znie, či sa z tohto vylíže aj 
tentoraz. Stavíme sa?

130 × 180 mm, tvrdá väzba s prebalom, 440 strán, od 10 rokov

Pozri sa mi do očí
Ruby Redfortová 1

Naposledy zadrž dych
Ruby Redfortová 2

Poznáš aj 
predchádzajúce  
supertajné akcie 
Ruby Redfortovej?

Cena každého dielu:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Myslí jej to suprovo, je úplne cool a dokáže špičkovo lúštiť zašifrované kódy.

TIGER – žije na 
Sumatre – naháňal 

Clancyho
po ulici pred mojím 

domom.
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Cena pre teba:

19,90 €
Bežná cena 24,90 €

Úplne nová  
Mamutia  
kniha techniky
Napísal: David Macaulay

Celosvetový bestseller Mamutia kniha techniky  
sa dočkal úplne nového vydania a rozšírenia  
o najnovšie výdobytky vedy a techniky, aby sme 
my mladí čitatelia pochopili, ako funguje všetko od 
veterných mlynov až po WiFi. V tejto výnimočnej 
knihe sa zoznámiš so základnými princípmi, na 
ktorých fungujú rôzne vynálezy, a zistíš, ako objavy 
z minulosti pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť. 
V tomto úplne novom vydaní nájdeš aj najnovšie 
technológie ako dotykové displeje či 3D tlačiarne. 
Každý vynález je úžasne vysvetlený milým, i keď 
trochu nechápavým mamutom.

216 × 280 mm, tvrdá väzba, 400 strán, od 10 rokov

Od pák  k laserom, od pluhu k webovým stránkam.Ilustrovaný sprievodca  svetom strojov.
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Cena pre teba:

19,90 €
Bežná cena 24,90  €

Megaencyklopédia úplne 
všetkého na svete
Napísal: Kolektív autorov

V tejto Megaencyklopédii nájdeš na každej stránke 
jednu miniencyklopédiu. Základné kapitoly sú veda 
a moderné technoloógie, príroda, geografia, kultúra, 
šport, história a hudba. V knihe sa dozvieš všetko 
aj o vesmírnych vozidlách, významných objavoch, 
prehistorickom živote a oveľa, oveľa viac. Množstvo 
informácií dopĺňa viac než 10 000 obrázkov,  
zoznamov a prehľadných časových osí.

Megaencyklopédia úplne všetkého na svete 
je dokonalý darček pre školákov a nájde si 
svoje miesto v každej domácej aj školskej 
knižnici. 

252 × 301 mm, tvrdá väzba, 360 strán, od 10 rokov

Viac než 10 000  úžasných fotografií

MINIencyklopédie  
v jednej 

 MEGAencyklopédii.
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Cena pre teba:

15,90 €
Bežná cena 19,95 €

Guinness World Records 2019
Napísal: Kolektív autorov

V najnovšom vydaní Guinness 
World Records opäť prinášame 
nejednu kuriozitu. Zoznám sa  
s najtalentovanejšími domácimi 
maznáčikmi, žasni nad dych 
vyrážajúcou krásou dinosaurov, 
obdivuj umelú inteligenciu  
a virtuálnu realitu. Okrem toho ťa 
čakajú tvorcovia najúžasnejších 
domácich projektov na svete.  
A k tomu viac ako tisíc rekordov zo 
všetkých oblastí ľudskej činnosti. 
Jednoducho úžasná kniha!

228 × 304 mm, tvrdá väzba, 256 
strán, od 10 rokov

Spoznaj skutočných super- hrdinov!

Vydané  v českom jazyku
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Cena pre teba:

4,80 €
Bežná cena 5,95 €

Nechutné trávenie
Napísal: Nick Arnold
Ilustroval: Tony De Saules

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Turci, Habsburgovci 
a iné pohromy
Napísal: Robert Beutelhauser
Ilustrovala: Katarína Slaninková

Veda plná nechutných kúskov!

Koľko moču udrží tvoj mechúr bez cikania? Prečo 
nesmú astronauti pred letom do vesmíru jesť 
fazuľu? Ktorá časť mozgu má na starosti vracanie?
Odpovede nájdeš len v tejto knižke. Veda ešte nikdy 
nebola taká príšerná!

130 × 200 mm, mäkká väzba, 160 strán, od 9 rokov

Aj ďalšie pokračovanie hrôzstrašností, 
príšerností a nechutností v našich dejinách 
sa začína porážkou. Tentoraz v bitke pri 
Moháči. Odvtedy veľká časť Uhorska patrila 
Osmanskej ríši. Dozvieš sa nielen to, ako 
Turci drancovali krajinu, ale aj to, za čo všetko 
im vďačíme. Dozvieš sa, kto boli kuruci a kto 
labanci, v ktorom slovenskom meste bolo 
upálených najviac čarodejníc a ako to naozaj 
bolo s Jánošíkom. No a na záver nahliadneš  
do slovenskej siene slávy. 
Pútavý text je prešpikovaný šťavnatými 
ilustráciami, ktoré rúcajú školské 
predstavy o histórii. 

130 × 200 mm, mäkká väzba, 136 strán, od 9 rokov

Varúúúj! Turci idú!
Máš na to žalúdok?
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Hrobka plná pokladov
Napísal: Terry Deary
Ilustroval: Martin Brown

Cena pre teba:

4,80 €
Bežná cena 5,95 €

Tupohlaví tyrani
Napísal: Terry Deary
Ilustroval: Mike Phillips

Egypt sa chystá na pohreb svojho kráľa faraóna 
Tutanchamona, a to je skvelá príležitosť pre kráľa 
zlodejov Antefa – podarí sa mu najväčšia krádež  
v histórii ľudstva? Vybieli faraónovu hrobku? Ukradne 
ťuťovi Tutovi všetky poklady rovno spod zadku?
Prečítaj si ďalšiu knižku zo série Hrôzostrašná 
história a všetko sa dozvieš  
v príšernom príbehu o hrobke 
plnej pokladov!

130 × 200 mm, mäkká väzba,  
140 strán, od 9 rokov

Táto knižka ti ukáže tých najkrutejších vládcov sveta, cynických cisárov, krvilačných 
kráľov, tupých tyranov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí trpeli vrtochmi vládcov celé stáročia. 
Mocní ľudia len zriedka vládnu spravodlivo. Dozvieš sa, kto vymenoval somára za 
najvyššieho kňaza, kto sa zadusil zobákom, keď jedol vranu, či kto oslávil víťazstvo tým, 
že zjedol nepriateľovi hlavu. Dočítaš sa o prezidentovi, ktorý vládne aj z hrobu,  
o mongolskom monštre Džingischánovi i o tom, aký bol 
Ivan Hrozný. Žeby hrozný?

130 × 200 mm, mäkká 
väzba, 176 strán, od 9 rokov

Mimoriadna
cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 7,95 €

Detektívka zo 

starého Egypta.

Príšerné príbehy, ktoré sa fakt stali!
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Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Cena každého dielu:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Zachráni doktor  
Proktor Vianoce?
Doktor Proktor 5
Napísal: Jo Nesbø
Ilustroval: Per Dybvig

Na Kanónovej ulici sa už všetci tešia na Vianoce. 
Zrazu sa však v rádiu ozvú správy: Pán Trane 
odkúpil všetky práva na Vianoce a nikto ich nesmie 
sláviť, kým najskôr neutratí menší majetok v niektorom z Traneho 
obchodov. Bule, Lisa a Doktor Proktor sa rozhodnú, že sa Vianoce 
pokúsia zachrániť. Musia si poradiť nielen s Traneovskými príšernými 
dvojčatami, vampírou žirafou z kukučkových hodín, fínskymi 
stíhačkami, ale aj s nevrlým vianočným škriatkom, ktorý vôbec nie 
je taký, ako by ste si vianočného škriatka predstavovali. A všetko čo 
majú, je kúsok časomydla a nekonečné zásoby prdiprášku.

145 × 200 mm, tvrdá väzba, 232 strán, od 10 rokov

HDL: 

Prdiprášok  
doktora Proktora
Doktor Proktor 1

Časovaňa  
doktora Proktora
Doktor Proktor 2

Doktor Proktor 
a koniec sveta
Doktor Proktor 3

Doktor Proktor  
a veľká lúpež zlata
Doktor Proktor 4

Ponúkame všetky predchádzajúce príbehy:

184 strán 280 strán 304 strán 224 strán

Ešte nikdy 

neviseli 

Vianoce 

na tenšom 

vlásku...
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Super strela,  
Carlos! 3
Napísal: Július Belan
Ilustrovala: Lea Schulze

Carlos Alvaréz má za sebou prvú sezónu vo futbalovom klube 
Modré gepardy. Po zisku ligového pohára má pocit, že všetko 
pôjde v novom ročníku ako po masle. Opak je však pravdou. Na 
tréningu si zlomí ruku a odvtedy ide všetko dole vodou. Tímu sa 
vôbec nedarí a medzi hráčmi panuje napätá atmosféra. Tréner 
Silva je odvolaný a jeho miesto zaujme nový tréner. Ten prinesie 
do tímu nový štýl tréningov a prístup k hráčom, čo sa razom 
odzrkadlí aj na výsledkoch. Carlos sa vráti späť do hry. Boj  
o vytúžený ligový titul sa môže začať.

130 × 195 mm, mäkká väzba, 272 strán, od 10 rokov

Ponúkame aj predchádzajúce diely:

Príbeh jedenásťročného 

Carlosa, ktorému sa vstupom 

do futbalovej akadémie  

úplne zmení život.

Carlosova futbalová kariéra pokračuje!

Daj gól, Carlos! 2

272 strán

Prihraj, Carlos! 1

280 strán

Cena každého dielu:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Tiene nad Veligradom
Legenda o Braslavovi 1 
Napísala: Ivana Jungová
Ilustroval: Martin Schwarz

Cena pre teba:

13,50 €
Bežná cena 16,95 €

Ďaleká cesta  
za domovom
Napísal: Richard Adams
Ilustroval: Aldo Galli

Územie Veľkej Moravy, druhá polovica  
9. storočia. V okolí Veligradu sa usídlilo zvláštne 
zviera – bájny gryf. To miesto vzbudzuje 
strach, nik sa tam neodváži. Jedného dňa však 
presvedčí syn kniežaťa dvoch pastierov Bojana 
a Rodana, aby mu k obávanému miestu ukázali 
cestu. Stretnutím s gryfom získajú chlapci 
špeciálne schopnosti. Na Veligrad si brúsia zuby 
Frankovia. Kupcov so soľou prepadávajú lupiči 
a počas dlhej zimy ľudia podľahnú chorobám, 
strachu a neistote. Zdá sa, že jedinú možnosť 
záchrany ponúka legenda o slávnom Braslavovi.

145 × 230 mm, tvrdá väzba, 352 strán, od 10 rokov

Ďaleká cesta za domovom patrí  
medzi okúzľujúce klasiky detskej literatúry. 

 „Šumenie trávy, vôňa vetra, dobrodružstvo a túžba po 
domove. Toto nie je len napínavé a poučné rozprávanie 
o putovaní divokých králikov za šťastím. Je to nádherná 
kniha pre celú rodinu o tých najdôležitejších veciach 
v živote: o slobode, odvahe, sile priateľstva a potrebe 
bezpečia. Jeden z najkrajších príbehov pre deti, ktorý  
sa mi ako dospelej dostal do rúk. Čítavame si ho  
nahlas pred spaním. Odporúčam do každej postele.“
Eva Borušovičová, spisovateľka a režisérka

145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom,  
448 strán, pre všetkých

Fenomenálny celosvetový  

bestseller a najobľúbenejšia 

detská kniha posledných 
desaťročí

História Veľkej Moravy  a život ľudí s mytológiou  a nadprirodzenými bytosťami

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Za hlasom 
krahulca
Legenda o 
Braslavovi 2

Chceš aj druhú časť? Tu je!

145 × 230 mm, 
tvrdá väzba,  
232 strán,  
od 10 rokov
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Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Biblické postavy
Napísal: Kolektív autorov
Ilustroval: Tony Ross

Ilustrovaný lexikón biblických postáv je praktickým pomocníkom pre všetkých mladých čitateľov 
(a ich rodičov), ktorí sa chcú zoznámiť s postavami a príbehmi jednej z najdôležitejších kníh, aké 
kedy boli napísané. Sprievodca prináša viac ako 90 profilov vodcov, patriarchov, sudcov, prorokov, 
apoštolov a ďalších kľúčových postáv Starej aj Novej zmluvy – od Adama a Evy cez Abraháma, 
Mojžiša a Šalamúna až po Máriu, Jozefa, Ježiša a jeho učeníkov.
Text knihy vychádzajúci z ekumenického prekladu 
Písma dopĺňajú citáty z Biblie, rôzne 
zaujímavosti a vysvetlivky, ako aj 
množstvo pôsobivých ilustrácií.

183 × 233 mm, tvrdá väzba, 208 strán,  
od 10 rokov

Od Adama a Evy až po 

Ježiša a jeho učeníkov
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Strieborná maska
Magistérium 4 
Napísali: Holly Black a Cassandra Clare

Callum Hunt skončil vo väzení. Z 15-ročného študenta 
magistéria sa stal najobávanejší mág, vtelenie Nepriateľa 
smrti. Callum je presvedčený, že mu na celom svete nik 
neostal. Nie po smrti najlepšieho priateľa Aarona. Keď 
sa Callovi naskytne príležitosť z magického väzenia ujsť, 
musí sa pokúsiť o nemožné: naučiť sa privádzať mŕtvych 
späť medzi živých. Vo svete čarodejníkov sa schyľuje  
k ďalšej strašnej vojne a Call sa bude musieť rozhodnúť, 
ako využije svoju moc – pokušenie oživiť blízkych, za 
ktorými žialime, je totiž priveľké. Najmä ak už nemáme 
čo stratiť.

130 × 200 mm, mäkká väzba, 208 strán, od 10 rokov

Cena každej časti:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Železná  
skúška
Magistérium 1

Medená  
rukavica
Magistérium 2

Bronzový  
kľúč
Magistérium 3

Chýba ti niektorá časť?

296 strán

256 strán

240 strán

Desivá  cesta za hranicu života a smrti

Jeden Harry Potter nestačí!
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Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Lekcie lásky
Napísala: Jacqueline Wilsonová

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Za trest trinásťročná
Napísala: Wendy Mass

Prue a jej mladšia sestra Grace nechodia do školy, pretože ich ultra prísny otec 
vzdeláva doma. No keď otca po mozgovej príhode odvezú do nemocnice, Prue si 
konečne vyskúša, aké to je, keď má človek trochu slobody. Po dlhých rokoch izolácie 
však Prue zistí, aké ťažké je zapadnúť medzi nových spolužiakov a učiteľov. Jediný,  
s kým sa v škole môže porozprávať, je milý mladý učiteľ výtvarnej výchovy – Rax.

125 × 190 mm, mäkká väzba, 280 strán, od 12 rokov

Dvanásťročnú Taru rodičia za trest pošlú do ospalého mestečka k príbuzným, 
ktorých sotva pozná, no je nad slnko jasnejšie, že sú to poriadni čudáci. No až 
keď sa zoznámi s Angelinou, pochopí, že doteraz bolo všetko v poriadku. Ak sa 
Tare nepodarí zozbierať trinásť záhadných predmetov pre starú paniu pred rýchlo 
sa blížiacimi trinástymi narodeninami, následky budú PRÍŠERNÉ. Tara a jej noví 
priatelia sa dostanú na miesta, o existencii ktorých nemali doteraz ani poňatia. Na 
miesta v skutočnom svete i hlboko v ľudskom vnútri.

135 × 185 mm, mäkká väzba, 344 strán, od 10 rokov

Chýba ti niektorá časť?

Je  
trinástka naozaj zakliate  číslo?

Príbeh 
zakázanej lásky
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Už zase lietam
Napísala: Sita Brahmachari

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Láska nie je lotéria
Napísala: Kasie West

Kite a Dawn si už v škôlke sľúbili, že budú sestry. A preto sa všetci čudujú, prečo Kite 
po samovražde najlepšej priateľky neplače. Kite sa však utápa v bezmocnom hneve  
a smútku, ktorý ostatní nevidia. Rodičom sa stráca pred očami a tak ju vezmú preč  
z Londýna. Kite nechce o svojom žiali hovoriť. No potom stretne Gartha, ktorý jej 
neradí, ani sa ju nesnaží utešiť, len ticho počúva. Zrazu je jasné, že našla niekoho, kto 
ju chápe, a verí, že i keď už nikdy nebude ako predtým, raz zase začne lietať.

125 × 190 mm, tvrdá väzba, 280 strán, od 13 rokov

Spontánnosť nepatrí medzi typické vlastnosti hlavnej hrdinky Maddie. Všetko si 
dôkladne plánuje a tvrdo drie, aby to dosiahla. Raz si však kúpi lós a na vlastné 
prekvapenie... Vyhrá! Život sa jej zmení ako šibnutím čarovného prútika. Už sa nemusí 
trápiť, či získa štipendium na prestížnu školu. Byť stredobodom pozornosti v škole 
tiež nie je na zahodenie. Až kým sa informácia o výhre nerozšíri a nezačnú ju žiadať 
o pôžičku ešte aj náhodní okoloidúci. Zrazu Maddie netuší, komu má veriť. Jedinou 
výnimkou je Seth Nguyen. Maddie s ním pracuje v miestnej zoo. Seth očividne netuší, 
že sa v jej živote niečo zmenilo. A, ktovieprečo, Maddie sa rozhodne, že mu to ani 
nepovie. Čo sa však stane, keď Seth jej tajomstvo odhalí?

130 × 210 mm, mäkká väzba, 304 strán, od 13 rokov

Miliónový 
príbeh o výhre 

i prehre

Čas a dobrý priateľ všetko zahoja.
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

A Cup of Style
Motivačný diár 2019
Napísali: Lucie a Nicole 
Ehrenbergerové

Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Dospievanie
Spolu to zvládneme
Napísal: Robert Winston

Očakávaný Motivačný diár 2019 blogeriek Lucie a Nicole z A Cup of Style je  
konečne tu! Pomocou štýlového diára si nielen prehľadne naplánuješ všetky svoje 
úlohy, povinnosti a stretnutia, zapíšeš si poznámky, ale dievčatá sa s tebou podelia  
o vyskúšané praktické rady, ako si lepšie zorganizovať čas, ako sa naučiť šetriť alebo 
ako byť sebavedomejšia. Premyslený a krásny diár ťa poteší zakaždým, keď ho vezmeš 
do ruky, ale predovšetkým ti dodá motiváciu na pozitívne zmeny!

148 × 210 mm, tvrdá väzba s gumičkou, 224 strán, pre tínedžerky

Sprievodca pubertou pomôže rodičom a tínedžerom bezpečne zvládnuť nástrahy  
tohto komplikovaného životného obdobia. Kniha pokrýva všetky témy súvisiace  
s dospievaním –  hľadanie vlastnej identity, telesné zmeny, fyzické aj duševné zdravie, 
emócie a výkyvy nálad, koníčky, školský život, sociálne médiá a bezpečnosť na 
internete, vzťahy s rodinnými príslušníkmi i rovesníkmi, alkohol, drogy či sex a sexualita.

195 × 233 mm, flexi väzba, 256 strán, od 11 rokov

Všetko, čo ste chceli vedieť o dospievaní, ale hanbili ste sa opýtať.

A Cup of Style nie je len  
diár, ale aj blog  
a YouTube kanál

@lucie_ehr, @nicole_e

www.acupofstyle.com

A Cup of Style

Diár je  

dvojjazyčný cz/sk

Uži si rok 2019 
na jednotku!
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Leah mimo rytmu
Napísala: Becky Albertalli

Cena pre teba:

11,20 €
Bežná cena 13,95 €

Polnočný  klenot
Diamantový dvor 2
Napísala: Richelle Mead

Leah je najlepšia kamoška Simona Spiera z knihy Ja, Simon... proti pravidlám 
Homo sapiens. Keď ide o bubnovanie, Leah nemá problém udržať rytmus, 
čo sa jej v skutočnom živote veľmi nedarí. Hoci jej mama vie, že Leah je 
bisexuálka, nenazbierala ešte dosť odvahy, aby to povedala aj niektorému zo 
svojich kamošov. Dokonca ani Simonovi, ktorý už má coming out za sebou. 
Vzťahy v partii začínajú byť pred maturitami a odchodom na vysokú školu 
poriadne napäté. Dlhoročné priateľstvo sa otriasa v základoch a pre Leah je 
čoraz ťažšie naladiť sa s nimi na rovnakú vlnovú dĺžku – najmä keď si uvedomí, 
že s jedným z nich by mohlo ísť o viac než len o kamarátstvo.

130 × 200 mm, mäkká väzba, 328 strán, od 15 rokov

Tri príbehy mladých žien s nezvyčajnými osudmi, ktoré sa pretnú práve na 
Diamantovom dvore. V druhom diele sa zoznámiš s Mirou, ktorej osud doprial uniknúť 
z vojnového sveta a pridať sa k Diamantovému dvoru, ktorý je školou a zároveň obchodnou 
spoločnosťou. Chudobné dievčatá v nej dostávajú príležitosť zmeniť sa na dámy z vyššej 
spoločnosti a neskôr si nájsť mocných a bohatých manželov v Novom svete. 
Mira však aj tu naráža na urážky, a to nielen od dievčat z Diamantového 
dvora, ale aj od nápadníkov – mužov, ktorým by sa jedného dňa mala 
oddať. Nájde si však aj skutočné priateľky. Vo dne robí, čo sa od nej 
očakáva, no v noci sa vydáva na iné chodníčky – a ak niekto odhalí, 
čo robí, môže ju to na najvyššom súde v Adórii stáť to najcennejšie.

145 × 230 mm, tvrdá väzba, 376 strán, od 15 rokov

Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Diamantový  
dvor 1
145 × 230 mm, 
tvrdá väzba,  
384 strán,  
od 15 rokov

Ponúkame aj prvý diel:

Od  
autorky megaúspešnej Upírskej akadémie

Leah je cool 
bubeníčka a vždy 

nad vecou...
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Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Rázcestia osudu
Zárezy smrti 2
Napísala: Veronica Roth

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Počúvaj nôž
Nespútaný chaos 1
Napísal: Patrick Ness

Akos miluje Cyru napriek tomu, že mu bolo určené zomrieť v službách jej rodiny. A keď sa 
Cyrin otec Lazmet – bezcitný tyran, ktorý bol dávno vyhlásený za mŕtveho, vráti na trón, Akos 
verí, že sa jeho koniec neodvratne blíži. Keď Lazmet rozpúta krutú vojnu, 
Cyra a Akos ho chcú za každú cenu zastaviť. Pre Cyru to znamená, že 
možno bude musieť vziať otcovi život. Pre Akosa to značí, že bude 
zrejme musieť obetovať svoj vlastný. Ohromujúci zvrat odhalí, že osud 
ich životné cesty ovplyvnil úplne nečakaným spôsobom.

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 392 strán,  
pre milovníkov fantasy od 15 rokov

Prvý diel napínavej dystopickej trilógie od oceňovaného autora 
Patricka Nessa, ktorý si získal priazeň čitateľov na celom svete. 
Predstav si, že žiješ v Prentissove – meste, kde každý dokáže počuť tvoje 
myšlienky. Predstav si, že si ustavične ponorený do otravného myšlienkového 
mraku – Šumu, ktorý spája mysle všetkých obyvateľov mesta a nikdy vás 
nenechá na pokoji. Pre Todda je to realita, no raz objaví niečo nemožné –  
miesto, kde žiaden Šum nie je. Todd tak zároveň nechtiac prenikne  
k tajomstvám, ktoré mali ostať navždy ukryté, a musí sa aj so svojím verným 
psom vydať na útek, aby sa zachránil. Ako však uniknúť prenasledovateľom,  
keď vďaka Šumu dokážu počuť každú tvoju myšlienku?

130 × 210 mm, mäkká väzba, 424 strán, od 15 rokov

Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Zárezy smrti 1

130 × 210 mm, 
tvrdá väzba 
s prebalom, 416 
strán, od 15 rokov

Ponúkame aj prvý diel:

Od autorky dystopickej  série DIVERGENCIA

Svet v ktorom 

myšlienky 
neutajíš
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OBJEDNÁVKA  
Z KATALÓGU
OBJEDNÁVAŤ MÔŽETE VIACKRÁT  
AŽ DO 17. 12. 2018

Celkový počet objednaných titulov je kusov

EURCelková cena objednávky je

Dátum

Podpis rodiča: 

Telefón (mobil)

Meno a priezvisko

ZŠ Trieda

PSČ

Ulica

Mesto

Súhlasíme s objednávkou označených titulov.

Rodičia, tento kupón neposielajte do Slovartu, 
odovzdajte ho p. učiteľke/učiteľovi v škole.
Učiteľ si túto objednávku ponechá a pošle  
do Slovartu súhrnnú objednávku kníh.

X Názov knihy Cena    
v EUR

Počet 
kusov

A cup of Style – Motivačný diár 2019 9,50
Ako maliari vidia svet 11,90
Babka Gaunerka 7,90
Biblické postavy 10,40
Bosí sme prišli na svet 9,50
Bronzový kľúč – Magistérium 3 7,90
Čarodejníkov synovec – Kroniky Narnie 1 9,50
Časovaňa doktora Proktora – Doktor Proktor 2 11,90
Daj gól, Carlos! 2 6,40
Ďaleká cesta za domovom 13,50
Diamantov dvor 10,40
Dinosaury – Obry pravekého sveta 6,40
Do plaviek 10,40
Doktor Proktor a koniec sveta – Dr. Proktor 3 11,90
Doktor Proktor a veľká lúpež zlata – Dr. Proktor 4 11,90
Dorka Magorka 1 5,50
Dorka Magorka má ozajsky ozajskú kamošku 2 5,50
Dorka Magorka, čierna ovca rodiny 3 5,50
Dorka Magorka s hlavou v oblakoch 4 5,50
Dospievanie – Spolu to zvládneme 11,90
Grázlik Gabo a snežný obor 3,90
Guinness World Records 2019 15,90
Harry Potter: Filmové čary 23,90
Harry Potter: Filmové prútiky 15,90
Harry Potter: Hrdinovia a tí druhí 23,90
Harry Potter: Magické miesta z filmov 23,90
Harry Potter: Rekvizity a artefakty 23,90
Harry Potter: Tvory a netvory 23,90
Hlboký vesmír 6,40
Hrobka plná pokladov 5,50
Hups, Rups a Šups 9,50
Ja nič, ja muzikant 9,50
Johanka v Zapadáčiku 7,90
Labky, krídla, chvostíky 6,40
Láska nie je lotéria 7,90
Láskavé rozprávky 9,50
Leah mimo rytmu 9,50
LEGO® – Úžasné nápady od výmyslu sveta 15,90
Lekcie lásky 6,40
Lev, šatník a čarodejnica – Kroniky Narnie 2 9,50
Medená rukavica – Magistérium 2 7,90
Medvedík Pú 7,90
Megaencyklopédia úplne všetkého 19,90
Mimi a Líza 1 9,50
Mimi a Líza 2 9,50

X Názov knihy Cena    
v EUR

Počet 
kusov

Mimi a Líza 3 Záhada vianočného svetla 9,50
Mimi a Líza – Hry, hádanky, úlohy 3,90
Mimi a Líza – Vymaľovanka 3,90
Moja prvá kniha o domácich zvieratách 6,40
Na ceste k úspechu 7,90
Nabrúsený šéfkuchár 10,40
Najkrajšie rozprávky o princeznách 6,40
Naposledy zadrž dych – Ruby Redfortová 2 9,50
Náš svet – Prírodné divy planéty Zem 6,40
Nechutné trávenie 4,80
Ovoňaj fialky odspodu – Ruby Redfortová 3 9,50
Peter Pan 11,90
Pištáčik 9,50
Planéta Zem 15,90
Počúvaj nôž – Nespútaný chaos 1 9,50
Polnočný klenot – Diamantový dvor 2 11,20
Pozri sa mi do očí – Ruby Redfortová 1 9,50
Prdiprášok doktora Proktora – Dr. Proktor 1 11,90
Príbeh Tracy Beakerovej 6,40
Prihraj, Carlos! 1 6,40
Rázcestia osudu – Zárezy smrti 2 11,90
Santa a jeho falošná brada 7,90
Santasaurus 9,50
Slávna 5 na ostrove pokladov  5,50
Slávna 5 opäť v akcii 5,50
Sliz 5,50
Strieborná maska – Magistérium 4 7,90
Super strela, Carlos! 3 7,90
Tajomný mlyn v Karpatoch 7,90
Tiene nad Veligradom 7,90
Tupohlaví tyrani 4,80
Turci, Habsburgovci a iné pohromy 5,50
Turecký poklad 7,90
Tvoja Johanka 7,90
Úplne nová mamutia kniha techniky 19,90
Už zase lietam 7,90
Vianočná nádielka Grázlika Gaba 3,90
www.trápenie 5,50
Websterovci 9,50
Za hlasom krahulca 7,90
Za trest trinásťročná 7,90
Zachráni doktor Proktor Vianoce? – Dr. Proktor 5 11,90
Zárezy smrti 1 11,90
Zlom väz, Johanka 7,90
Železná skúška – Magistérium 1 7,90



Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Bosí sme prišli  
na svet
Napísala:  Silvia Bystričanová

Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Do plaviek
Napísala: Eva Borušovičová

Román, ktorý vás pohladí na duši. Vincent je v podstate šťastný človek. Až do chvíle, 
keď si začne klásť otázku: Načo? Okolnosti ho zavedú k jazeru – k tajomnému 
mužovi s člnom Teodorovi, ktorý ho svojím zvláštnym zmyslom pre humor a životnou 
múdrosťou naučí dívať sa na život inak. Svojský Teodor preváža ľudí cez jazero 
zadarmo, ale s podmienkou, že do jeho člna musia vstúpiť naboso. Vincent stretne  
v údolí, kde každý každého pozná, Bereniku, ženu s čistou dušou, a nájde odpoveď na 
svoju otázku. Bosí a čistí prichádzame na svet. Naboso sa aj vystupuje z člna Teodora  
a navyše s poznaním, že život je dar.

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 152 strán, pre dospelých

Do plaviek nie je kniha o chudnutí. Nie je ani o cvičení. Je o odvahe, o radosti, 
o láskavosti. O tom, že možností, ako žiť naplnený život, je mnoho a ani v jednej z nich 
sa nehovorí veta „Čo by povedali ľudia.“ Do plaviek je kniha krátkych aj dlhších textov, 
ktoré sa dajú čítať v posteli, vo vlaku, na pláži, v čakárni, nahlas, pošepky, do telefónu aj 
na záchode. Ak je pravda, že knihy sa delia na tie, ktoré vám dávajú chuť žiť, a tie, ktoré 
vám ju berú, tak s touto knižkou po boku by sa vám malo na ceste životom kráčať akosi 
ľahšie. A možno si aj poskočíte.

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 360 strán, pre dospelých 

Návod, ako 

preplávať životom 

a nezblázniť sa
Pozerajme  sa na život inak
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Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Nabrúsený šéfkuchár
Napísal: Anthony Warner

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Na ceste k úspechu
Motivujúce citáty na každý deň
Napísal: Kolektív autorov

V súčasnosti sme vystavení záplave informácií o zdravej výžive. Diéta na úpravu črevnej 
flóry, paleo stravovanie, bezlepková diéta, konšpiračné teórie o cukre... Profesionálny 
šéfkuchár a bloger Anthony Warner oslovil tím psychiatrov, behaviorálnych ekonómov, 
dietológov a expertov z oblasti potravinárskej výroby, aby spolu s nimi odhalil, prečo 
toľko praktických a inteligentných ľudí podľahne rôznym bláznivým výstrelkom  
v stravovaní. Neváha pritom použiť aj tvrdé slová a na konci knihy má čitateľ k dispozícii 
všetko potrebné, aby sa nedal pomýliť stravovacími šarlatánmi.

130 × 210 mm, mäkká väzba, 328 strán, pre dospelých

Univerzálny kalendár 
môžete začať používať 
hneď a nechať sa unášať 
krásnymi slovami mnoho 
rokov. Človek strávi  
v priemere 35 percent 
bdelého času v práci. Vďaka 
citátom z tejto knižky bude 
každá jedna hodina vášho 
pracovného dňa šťastnejšia, 
naplnená zmyslom a radosťou 
zo sebarealizácie. 

130 × 110 mm, špirálový kalendár 
v mäkkom púzdre, 368 strán,  
pre dospelých

Skvelý darček  

pre každého
Šéfkuchár vedec rúca mýty o zdravom stravovaní

Čitateľský klub Slovart, kontaktujte: Mgr. Michaela Jůrová, jurova@slovart.sk, tel.č.: 0918 948 837, objednávať môžete do 17. 12. 2018 www.slovart.sk/citatelskyklub


