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Naše knižky dostaneš vždy za lepšie ceny.

Nemusíš ich nikde zháňať, pošlem ti ich priamo do školy a nemusíš ani platiť poštovné.Stačí vyplniť objednávku na zadnej strane katalógu a odovzdať ju učiteľovi, od ktorého si katalóg dostal.

Ahooooj

Školský rok sa nám začal a museli  
sme opäť vytiahnuť svoje školské tašky. 

Mnohí z vás sa do školy tešili, ale určite  
sa medzi vami nájdu aj takí, čo by radšej 
sedeli pri vode s kamošmi. A aby 
začiatok školského roka nebol taký 
nudný, pripravil som vám nový katalóg. 

Nájdeš v ňom nielen perfektné knižky 
s úsmevnými príhodami a napínavými 

príbehmi, ale aj zaujímavé encyklopédie a iné 
populárno–náučné knižky, vďaka ktorým  
sa všeličo zaujímavé dozvieš a ešte sa aj zabavíš. 
Tak sa pusť do listovania. Verím, že si nájdeš  
tu pravú knižku. Tvoj Čitko 

Čitko

Sledujte ma na facebooku

Prázdniny nám síce skončili, ale určite na ne spomínate 
v dobrom. Niektorí z vás trávili prázdniny u svojich 
starých rodičov, na letných táboroch, alebo s rodičmi 
na spoločnej dovolenke, z ktorej máte plno pekných 
zážitkov. 

A keďže ja som veľmi zvedavý a zaujíma ma, kde všade 
ste boli a čo všetko ste videli a zažili, tak som si pre vás 
vymyslel súťaž, aby ste mi vyrobili, navrhli a nakreslili 
vlastnú pohľadnicu zo svojich letných prázdnin. A budem 
rád, ak nebudeš kopírovať už vyrobenú pohľadnicu, ale 
pošleš mi tvoj originálny návrh. 

POHĽADNICE POSIELAJTE DO 15. 10. 2018  
NA ADRESU VYDAVATEĽSTVA SLOVART, 
BOJNICKÁ 10, 830 00 BRATISLAVA. 

Môžeš použiť akúkoľvek techniku, fantázii sa medze 
nekladú. Tie najkrajšie odmením peknými knižkami 
a pochválim sa s nimi na facebookovskej stránke Čitko.

VYHLASUJEM  NOVÚ SÚŤAŽ!



Cena pre teba:

13,50 €
Bežná cena 16,95 €

Stromy
Veľká ilustrovaná kniha zo sveta stromov
Napísali: Piotr Socha, Wojciech Grajkowski

Prichádzame s ďalšou veľkou knihou, ktorá  
je plná nádherných veľkoformátových ilustrácií. 

Navštív zázračný svet stromov a zistíš:
prečo sú také dôležité a koľko druhov ich existuje; ktoré z nich sú najvyššie, najstaršie a najhrubšie; 
ako vznikli skamenené lesy; čo sú to letokruhy a bonsaje; ktoré živočíchy sa stromami živia a ktoré  
na nich žijú; aké bájne či historické osobnosti sú s nimi spojené a na čo všetko nám stromy slúžia.
Ilustrácie a stručné zrozumiteľné texty prinášajú nielen základné informácie, ale aj množstvo 
zaujímavostí a kuriozít.

272 × 370 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 7 rokov

Čo všetko vieš o stromoch?
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Dvaja malí bratia Ben a Tom sa vďaka svojim nápadom dostávajú  
do najrôznejších situácii a zažívajú spolu všelijaké zábavné 
dobrodružstvá. Vďaka spoločným hrám spoznávajú nielen svet,  
ktorý ich obklopuje, ale aj seba samých. Nacvičujú predstavenie,  
učia sa plávať, pokúšajú sa piecť, vyberú sa na výlet, odhaľujú zločin... 
Knižka vznikla na motívy večerníčkového seriálu RTVS.

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 128 strán, od 5 rokov

Drobci
Veľké dobrodružstvá malých hrdinov
Napísali: Vanda Raýmanová, Juraj Raýman
Ilustrovali: Vanda Raýmanová, Ivana Šebestová

Na stránkach tejto bohato ilustrovanej knihy sa skrýva množstvo zvierat  
od dravých šeliem z afrických saván až po tučniaky na ľadových kryhách. Nájdeš 
v nej plameniaky i kopec psíkov, vtáky, chrobáky aj škorpióny. Tak len hľadaj 
a spočítaj zvieratá na dvojstránkach. S chuťou do toho! Precvičíš si nielen svoje 
pozorovacie schopnosti, ale aj počty.

265 × 370 mm, tvrdá väzba, 56 strán, od 5 rokov

Tajomná príroda
Hľadaj, nájdi, spočítaj!
Autorka: Agnese Baruzzi

Máš orlí zrak  a páli ti to?

Ben a Tom, to sú 
bratia ako hrom.
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Jurský svet

Vitaj v Jurskom svete – najúžasnejšom 
zábavnom parku na našej planéte. 
Pomôž vedcom z parku vytvoriť nové 
druhy, zabráň obrovským tvorom 
v úteku a chyť zlodeja dinosaurích vajec.  
Čaká ťa množstvo úloh a dobrodružstiev. Nezabudni 
na nálepky, ktoré sa dajú použiť viackrát. Tak do toho! 
Jurský svet je tu len pre teba!

Dinosaurie dobrodružstvá  

s nálepkami na teba  
už čakajú!

Jurský svet sa zbláznil! Jurský svet. Dinosaury sú tu!!!
240 × 316 mm, mäkká väzba, 48 strán, od 5 rokov 205 × 288 mm, mäkká väzba, 32 strán, od 5 rokov

Cena pre teba:

3,90 €
Bežná cena 4,95 €

Cena pre teba:

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

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Červík Ervín
Napísala: Andrea Gregušová
Ilustroval: Juraj Martiška

Červík Ervín je sympatický veselý chlapík, ktorý  
má zo všetkého najradšej klobúky a pokojný život 
vo svojom jabĺčku. Keď ho však búrka jedného dňa 
pripraví o dom na jablonke Ilonke, prežíva vzrušujúcu 
cestu plnú dobrodružstiev, nebezpečenstva, ale  
i nových priateľov z ríše hmyzu. Čaká ťa pútavý 
humorný príbeh s krásnymi ilustráciami  
a prekvapenie v podobe spoločenskej hry  
pre celú rodinu

165 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 104 strán, od 6 rokov

O medvedíkovi bez mena
Napísala: Mária Lazárová 
Ilustroval: Juraj Martiška

Vitaj v Zvieratkove!
Dnes k nám zavítal nový obyvateľ, medvedík  
v károvanej bundičke. Hroch Hubert ho priviedol 
domov, lebo macko nevedel, kde býva, kde má  
rodičov, a dokonca ani ako sa volá. A to v Zvieratkove  
nejde, každý musí mať v matrike zapísané 
svoje meno. Kto mu 
pomôže vybrať vhodné 
meno? Hlavnú úlohu 
zohrá mačka Malvína. 
Na medvedíkovu počesť 
usporiada slávnosť,  
na ktorú zavíta aj vzácna 
návšteva.

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 
104 strán, od 6 rokov

Kto medvedíkovi pomôže 

vybrať meno?

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Chceš sa  
zahrať na 
červíka Ervína?  
Vo vnútri nájdeš 
hrací plán  
s návodom.

Červík Ervín chce mať svoj klobúk a pokoj. Ale raz príde búrka...

6



Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Dorka Magorka,  
čierna ovca rodiny
Napísala: Abby Hanlon 

V treťom pokračovaní dobrodružstiev Dorky Magorky sa Dorka 
učí čítať a dosť ju hnevá, že niektorí z jej kamošov to už vedia. Vraj 
by sa to mala naučiť, lebo čítanie rozvíja fantáziu. Tú má Dorka ale 
predsa viac než BOHATÚÚÚ!!!
Premeniť sa na Batmana? To by bola nuda. Dnes je kapitán Puk. 
Má SUPERSILU, SUPERRÝCHLOSŤ a SUPERFANTÁZIU!
Dokáže si vyfantazmagoriť lepšie FANTAZMAGÓRIE, ako by ste 
mohli nájsť v akejkoľvek knihe. Načo teda čítať? Chceš vedieť, čo 
všetko zas vymyslela? 
Hm, to je problém. Na rozdiel od Dorky si to totiž budeš musieť 
prečítať.

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

Cena každého dielu:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Dorka  
Magorka

Dorka Magorka má 
ozajsky ozajskú 
kamošku

Chýbajú ti predchádzajúce časti?

160 strán 160 strán

Dorka Magorka nechce  
čítať!
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Grázlik Gabo
Napísala: Francesca Simon
Ilustroval: Tony Ross

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Kúpte si  
družičku!
Napísala: Jacqueline Wilsonová
Ilustroval: Nick Sharratt

Tilly je sklamaná, keď zistí, že jej kamoška Tidy ide na svadbu za družičku. 
Presne o tom totiž dennodenne sníva ona – Tilly. Zas a znova si predstavuje, 
ako v nádherných šatách kráča k oltáru za mamou na svadbe svojich rodičov. 
Rozhodne sa preto vziať osud do vlastných rúk. Do výkladu miestneho 
obchodu vylepí inzerát, v ktorom ponúka svoje družičkovské služby. Aké je 
jej prekvapenie, keď si ju už čoskoro chce niekto najať.

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

V meste sa koná súťaž v pečení 
koláčov a Gabo urobí všetko, naozaj 
všetko preto, aby vyhral. Okrem 
toho opráši starú ľudožrútsku kliatbu 
a ukáže rodičom, že niekedy je 
skutočne lepšie byť grázlikom ako 
vzorným synáčikom. A poznáš už 
Žofiu? Nie, nie tú od susedov, ale tú 
z triedy Grázlika Gaba. Stavím sa, že 
nevieš, o kom je reč.

Grázlik Gabo a kliatba ľudožrúta Grázlik Gabo a Žravá Žofia

Cena každého dielu:

3,90 €
Bežná cena 4,95 €

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

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

Veľký sen sa stane skutočnosťou

Máš aj  tieto príbehy  Grázlika  Gaba?
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Kirigami
Viac ako 100 nápadov  
na papierové vystrihovačky
Autor: Karol Krčmár

Hra s papierom a nožnicami ťa zabaví na celé hodiny. 
Vystrihovanie zvládne každý z vás rôzneho veku. Stačí 
zopár správnych pohybov nožnicami podľa návodu 
a obyčajný papier sa náhle premení na zvieratko, 
budovu, originálny pozdrav, obraz, ozdobu, hračku 
či masku. Okrem toho si precvičíš motoriku rúk, 
priestorovú orientáciu a tvorivosť.
Autor knihy Karol Krčmár je výtvarník a dizajnér 
a jeho knižky o skladačkách a vystrihovačkách 
vychádzajú aj v zahraničí.

210 × 270 mm, mäkká väzba, 96 strán, od 7 rokov

Papier, nožnice, kniha 

Kirigami a o zábavu  

máš postarané!

• Detailné nákresy  v skutočnej veľkosti• Farebné fotografie• Postupy krok za krokom• Šablóny na vystrihnutie
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Dračí denník
Štikút Strašný Šťukovec III.
Napísala: Cressida Cowell

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Kniha pre každého pravého hrdinu a milovníka série Ako si vycvičiť draka. 
Je rozdelená na štyri časti podľa ročných období. Nájdeš v nej množstvo 
citátov dračích hrdinov, vikingské piesne, vtipy či zábavné rozhovory  
s Bezzubým... Nenechaj si ujsť ani úryvky z obľúbených príbehov  
o Štikútovi, drakoch a dračích hrdinoch. Ako bonus nájdeš  
v denníku prázdne stránky, ktoré môžeš zaplniť vlastnými 
citátmi, dračími príbehmi či kresbami. Tak do toho, ponor  
sa do Štikútovho dračieho sveta a vytvor si svoj vlastný!

148 × 210 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 8 rokov

Toto nesmie chýbať 
žiadnemu fanúšikovi série 

Ako si vycvičiť draka.

Citáty, vtipy, zábavné rozhovory a úryvky z obľúbených príbehov  o Štikútovi.
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Muflón Ancijáš a mimozemšťan
Napísal: Braňo Jobus, Ilustroval: Igor Derevenec

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Ako muflón Ancijáš  
sľub dodržal

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 8 rokov

Ahojte, vraciam sa 

k vám z vesmíru

Môžeš si objednať  
aj predchádzajúce  
Ancijášove dobrodružstvá

Muflóna Ancijáša sa len tak ľahko nezbavíme. 
Prichádza späť z vesmíru, kam sa nechal vystreliť, 
aby dodržal svoj sľub a zaniesol balík na 
vesmírnu adresu. Zažil tam všeličo – 
zachránil zloducha Antónia Migrifiča,  
pral kozmonautom ponožky a skamarátil  
sa s vesmírnou bunkou Vebunkou,  
s ktorou nakoniec pristáli na ostrove 
Maurícius vo vyhasnutej sopke. No určite 
jej nezabudol ukázať ani kus nášho 
krásneho sveta, lásku aj dobrotu.

165 × 230 mm, tvrdá väzba,  
136 strán, od 8 rokov
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Tom Gates 12: 
Najvnuk, najsyn, najbrat... (To iste!)
Napísala: Liz Pichon

Pre Toma Gatesa je svet gombička! Zabavte sa spolu.

Máme tu pre  

teba aj všetky 

predchádzajúce  

časti

Škola dá Tomovi opäť poriadne zabrať. 
Na úlohu totiž dostal špeciálny  
projekt, a keď sa doň pustí, narazí na 
šokujúce fakty, nielen o svojej rodine  
a kamošoch, ale napríklad, že:
• nebyť torty, Tom by vôbec nebol
• mačky prespia 70 % života
• mentolová zmrzlina je ABSOLÚTNY HNUS
Všetko je to čistá pravda. Tom Gates to predsa 
musí vedieť. Veď je to najvnuk, najsyn, najbrat...

150 × 192 mm, mäkká väzba, 256 strán, od 8 rokov

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Tom Gates 3:
Všetko fičí podľa  
plánu (tak trochu)

Cena pre teba:

7,90 €
Tom Gates 6:
Megasuper darčeky  
(že vraj)

Cena pre teba:

6,40 €

Tom Gates 2:
Moje perfektné 
výhovorky

Cena pre teba:

6,40 €
Tom Gates 5:
Je absolútne úžasný  
(z času na čas)

Cena pre teba:

6,40 €

Tom Gates 1:
Môj geniálny svet

Cena pre teba:

5,50 €
Tom Gates 4:
Moje (takmer vždy)  
dokonalé nápady

Cena pre teba:

7,90 €
Tom Gates 11:
Zombopsi sú mega 
(Aspoň podľa mňa...)

Cena pre teba:

7,90 €

Najnovšia časť série o najsamsuper 

chalanovi a jeho mrzutej sestre je tu!

Tom Gates 7:
Dieťa (takmer)  
megašťasteny

Cena pre teba:

6,40 €
Tom Gates 9:
Je hviezda triedy  
(keď sa to tak vezme)

Cena pre teba:

7,90 €

Tom Gates 8:
Áno! Nie. (Možno)

Cena pre teba:

6,40 €

Tom Gates 10:  
Vie všetko najlepšie
(alebo ani nie) 

Cena pre teba:

7,90 €
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Aj u teba sa v noci v izbe spod postele ozýva podozrivé vŕzganie? 
Lucy má pocit, že ju spod postele niekto sleduje, no netuší, kto to môže byť. Raz 
ráno všetci dospelí zmiznú. Decká, samozrejme, vyskakujú od radosti. Už žiadne 
upratovanie! Konečne môžu robiť taký neporiadok, ako sa im len zachce! Celé mesto 
prevrátia hore nohami. Každý večer je všade špina a kopa smetí, no do rána sú preč. 
Lucy začne pátrať po rodičoch. Čo ak ich uniesol ten, čo vzal všetky smeti? No kto by 
už chcel smeti? A kto rodičov? Krocho, Grco, Hniso a Chrcho to možno vedia.

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

Vrzgoši
Napísal: Tom Fletcher
Ilustroval: Shane Devries

Volám sa Johanka a neuveríš, čo sa mi zasa stalo. 
Sotva som si v Zapadáčiku zvykla, našla kamarátov 
a dokonca som sa aj trochu skamarátila s tetou 
Motykovou, už sa znovu musím sťahovať. Nový byt, 
nová škola, noví spolužiaci. A že vraj ja prevraciam 
mame život hore nohami.

Cena každého dielu:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Johanka  
v Zapadáčiku

Môžeš si prečítať aj prvý diel o Johanke

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

Zlom väz, Johanka!
Napísala: Toňa Revajová
Ilustroval: Ďuro Balogh

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

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

Pomoc, nechcem sa 
znovu sťahovať! Vrzgoši prichádzajú 

a rodičia miznú! Zistí 

Lucy, kto ich uniesol?
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Môj módny zápisník

V tejto knižke určenej  
len pre baby nájdeš:
• päť pravidiel módy
• ako sa inšpirovať celebritami
• skvelé testy
• dobré tipy na nakupovanie
• užitočné rady, čo si obliecť
• viac ako 100 nálepiek
• priestor pre vlastné návrhy a vpisovanie  

super vecí o sebe a svojej kamoške

167 × 210 mm, tvrdá väzba, 96 strán, od 9 rokov

Tajomný mlyn  
v Karpatoch
Napísal: Pavol Weiss
Ilustroval: Jozef Gertli Danglár

Akčná päťka. Tak sa nazýva pätica kamarátok, ktoré  
trávia prázdniny v mlyne pod Karpatmi. Keď sa jednej  
z nich stratí pes, dievčatá sa vyberú na záchrannú 
akciu. No v lese naďabia na niečo zvláštne. Vranu 
priviazanú motúzom o strom. Kto by také niečo spravil? 
A prečo? Dievčatá nedokážu premôcť svoju zvedavosť, 
a tak sa púšťajú do dobrodružného pátrania, počas 
ktorého sa dokonca pripletú do cesty nebezpečným 
pytliakom.

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

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Päť odvážnych dievčat na stope nebezpečných pytliakov!

Kopec nápadov a tipov, ako stále vyzerať fantasticky!
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Polnočná banda
Napísal: David Walliams
Ilustroval: Tony Ross

Dobrých kamošov nájdeš aj na miestach, 
kde by si to nečakal.
Tom veru nie je žiadny športovec a v internátnej škole 
medzi nadutých spolužiakov vôbec nezapadá. Keď ho 
do hlavy trafí kriketová loptička, ocitne sa  
v londýnskej nemocnici. Na detské oddelenie ho vezie 
hrôzostrašný sluha a uvíta ho tam tá najprotivnejšia 
sestrička na svete. Sestra Matróna presne vie, ako 
znepríjemniť život každému. Tom by ani vo sne neveril, 
že práve tu zažije najúžasnejšie dobrodružstvá 
a nájde si tých najlepších priateľov – POLNOČNÚ 
BANDU.

125 × 190 mm, tvrdá väzba, 480 strán, od 9 rokov

Slávna 5  
má problémy
Napísala: Enid Blyton

V ďalšej časti slávnych pátračov naši 
piati kamaráti pátrajú po tom, čo sa 
deje vo veľkom sídle na Sovom vrchu. 
Jedného dňa sa vyberú do podzemia, 
no železná brána sa za nimi zrazu  
z ničoho nič zatvorí. Aký skvelý nápad 
dostane Julian? Čo sa stane v tajnej 
izbe? Záver bude určite napínavý! Tak 
si to prečítaj!

120 × 200 mm, mäkká väzba, 168 strán, 
od 9 rokov

Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Slávna 5  
ide táboriť

Môžeš si objednať  
aj toto dobrodružstvo

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

Nezastavia sa,  kým nerozlúštia každú záhadu.

Neverili by ste, čo 
všetko sa môže udiať 

po polnoci ...

15



Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Góól!
Napísal: Kolektív autorov

Kto je najlepší futbalový útočník? Ako sa robí Cruyffova kľučka? 
Koľko nabehajú hráči počas zápasu? Táto obrázková 
príručka najobľúbenejšej hry na svete je určená 
fanúšikom a hráčom všetkých vekových 
kategórií a úrovní. Začiatočníkom vysvetlí 
pravidlá a skúsenejším hráčom poradí, ako 
si zlepšiť techniku. Zoznámiš sa s hernou 
stratégiou tímu, ako aj s úlohami jednotlivých 
hráčov až po jeho vedenie. Hlavný text 
dopĺňa množstvo zaujímavých informácií  
o prestížnych futbalových turnajoch, ich hviezdach  
a famóznych výkonoch.

216 × 276 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 9 rokov

Fotky, fakty 

a fantastické 

futbalové finty!

Vieš všetko  

o futbale?

16



Hlboký vesmír
Vydajte sa na fascinujúcu 
výpravu vesmírom
Napísal: Kolektív autorov

Nádherné ilustrácie a prierezové schémy 
ťa vezmú na fascinujúcu obrazovú výpravu 
Slnečnou sústavou, pri ktorej odhalíš jej úžasné 
tajomstvá. Táto encyklopédia pre celú rodinu 
odpovie na otázky aj tých najzvedavších a odhalí 
krásy nášho nesmierneho vesmíru. 
Obsahuje kľúčové informácie a fakty  
o planétach Slnečnej sústavy, dozvieš  
sa všetko o Slnku, Mesiaci  
a hviezdach. Preskúmaš vnútro rakiet, 
raketoplánov, vesmírnych staníc  
a omnoho viac.

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

Táto encyklopédia je plná nádherných ilustrácií a prierezových schém, ktoré  
ti odhalia neuveriteľné tajomstvá a divy našej planéty Zem. V tejto knihe zistíš všetko  
o prírodných javoch, ako sú zemetrasenia a sopky, ako Slnko, Mesiac a Slnečná 
sústava vplývajú na ekosystém, odhalíš krásu a rozmanitosť prírody, príčiny  
extrémneho počasia a omnoho viac.

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

Objav divy a tajomstvá našej planéty.

Obleč si 

skafander  

a otvor okná 

vesmíru 

dokorán.

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Náš svet
Prírodné divy planéty Zem
Napísal: Kolektív autorov
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Cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 6,95 €

Za všetko  
(ne)môže Štúr
Napísal: Róbert Beutelhauser
Ilustrovala: Katarína Slaninková

Čarodejnice
Napísal: Terry Deary, Ilustroval: Mike Phillips

Odhaľ pravdu o špicatých klobúkoch, čiernych mačkách a iných hlúpostiach, ktoré 
ľudia oddávna rozprávajú o čarodejníctve. Nájdi odvahu spoznať nechutné fakty  
o zločinných popravách a utrpení nešťastných ľudí. Dozvieš sa, aké zaklínadlo  
sa používalo na liečbu akné, prečo ľuďom platili, ak prebodli čarodejnicu, akými 
hroznými nástrojmi mučili v stredoveku podozrivých z čarodejníctva. Všetko,  
čo potrebuješ vedieť o čarodejniciach - a viac než to!

129 × 178 mm, mäkká väzba, 96 strán, od 9 rokovZdá sa ti, že obdobie slovenského národného 
obrodenia je nekonečná nuda, a keď počuješ 
slovo štúrovci, naskakuje ti husia koža? Táto 
knižka ťa presvedčí o opaku. Čaká ťa listovanie 
v cholerovom denníku, rátanie škôd, ktoré 
spôsobili Napoleonovi vojaci, dozvieš sa,  
čo sa udialo 22. augusta 1830  
v liptovskomikulášskom Hostinci u čierneho 
orla, prečo vlastne Štúr zomrel, a množstvo iných 
zaujímavostí. A ako odmenu za čitateľskú vernosť 
si môžeš zarapovať Žiadosti slovenského národa.

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

Mimoriadna
cena pre teba:

5,50 €
Bežná cena 7,95 €

Nie, slovenské dejiny 

nemusia byť nuda! História nikdy nebola taká 
desivá!

Táto kniha by k tebe najradšej doletela na metle!
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Cena pre teba:

4,80 €
Bežná cena 5,95 €

Výbušné experimenty
Napísal: Nick Arnold
Ilustroval: Tony de Saulles 

Krv, kosti a vnútornosti
Napísal: Nick Arnold 
lustroval: Tony de Saulles

Toto je kniha experimentov, ktoré 
môžeš vyskúšať, no zároveň je to aj 
kniha o experimentoch a o ľuďoch, 
čo tie experimenty robia. Stretneš 
tu zopár príšerných ľudí. Muža, čo 
ponúkal deťom na jedenie psie 
výkaly, vedcov, ktorí zistili, prečo 
nám smrdia ponožky, vedca, ktorý 
premenil netopiere na zápalné 
bomby i takého, čo si rozpustil 
vlastné prsty, a inžiniera, ktorý si 
vyhodil do vzduchu záhradný gril.

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

Kniha ťa prevedie po miestach, cez ktoré 
prechádza tvoja potrava, dozvieš sa prečo mŕtvoly 
potrebujú holiča a aké zvery žijú na tvojich 
mihalniciach… Otestuješ si teórie o sile svojho 
mozgu, objavíš tajomstvá čudných vedcov  
a naučíš sa diagnostikovať smrteľné choroby. 
Kniha je preplnená hroznými informáciami, 
zaujímavými kvízmi, učiteľskými testami 
 a bláznivými kresbami.

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

Cena pre teba:

4,80 €
Bežná cena 5,95 €

Pozrime sa  

na seba pekne zvnútra! To je teda  
boooooomba
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Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Naposledy zadrž dych
Ruby Redfortová 2
Napísala: Lauren Child

Ruby Redfortová je najodvážnejšie  
a najmúdrejšie trinásťročné dievča široko 
– ďaleko. Supertajná agentúra Spektrum 
ju vysiela na ďalšiu misiu, z ktorej sa vykľuje 
krutý boj o život. Ruby musí zachrániť pred 
temnými silami Twinford, rodičov i celý svet. 
Ešte šťastie, že sa nebojí mora, žralokov ani 
príšer s množstvom chápadiel. Ruby má však 
jeden veľký problém. Nedokáže pod vodou 
zadržať dych na dlhšie než 61 sekúnd. Stane 
sa jej to osudným alebo sa jej podarí splniť 
svoje poslanie a zachrániť svet?

Bohovia vôbec  
nie sú zlí
Napísala: Maz Evans

Život dvanásťročného Elliota sa zmení vo chvíli, keď do maštale na farme, kde býva  
s mamou, spadne z neba dievča. Tvrdí, že je Panna, jedno zo znamení zverokruhu,  
a priletela na zem s dôležitým poslaním. Elliot sa nechtiac zapletie do jej záležitostí  
a okrem starostí s učiteľom dejepisu mu pribudnú ďalšie s démonom smrti Thanatom, 
ktorý chce získať štyri zázračné kamene a ovládnuť ľudstvo. Elliotovi však prídu na 
pomoc olympskí bohovia na čele s Diom a ukáže sa, že hoci už pred tisícročiami odišli 
na odpočinok, dokážu si poradiť aj s problémami 21. storočia.

130 × 195 mm, mäkká väzba, 328 strán, od 10 rokov

Obálka SL3675A 
+  úryvok zo str. Nie je nič, čo by 

nevyriešili bohovia 

z Olympu!

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Pozri sa mi do očí
Ruby Redfortová 1

Môžeš si prečítať aj prvý 
prípad Ruby Redfortovej

130 × 180 mm,  
tvrdá väzba, 400 strán,  
od 10 rokov

130 × 180 mm, 
tvrdá väzba, 368 
strán, od 10 rokov

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

zašifrované kódy.
Ruby opäť zasahuje!
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Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Rory na svoje dvanáste narodeniny netrpezlivo čakala celý život. Má dokonca aj 
zoznam vecí, ktoré sa jej v ten vysnívaný deň splnia. Vždy, keď o niečo požiada rodičov, 
odpovedia jej: „Keď budeš mať dvanásť, keď budeš mať dvanásť, keď budeš mať 
dvanásť...“ Nuž, presne o 18 hodín, 36 minút a 52 sekúnd začne Rory konečne žiť 
naplno! Vtipný príbeh plný prekvapení o túžbe dospieť určite zaujme každé dievča.

135 × 185 mm, mäkká väzba, 288 strán, od 11 rokov

Konečne 
dvanásťročná
Napísala: Wendy Mass

Len nie desaťročná!
Napísala: Wendy Mass

Vyzerá to, že ak Grace okamžite nikto nepomôže, zostane desaťročná už navždy!
Grace upadla v deň svojich desiatych narodenín do čudného meravého stavu  
a Amanda s Leom si rýchlo uvedomia, že v tom má prsty záhadná stará pani  
Angelina, ktorá má na svedomí všetky zázraky v ich mestečku na konci sveta.
No Angelina nemá vo zvyku hovoriť ľuďom celú pravdu, a tak sa im len vďaka 
kamarátom podarí poskladať celý príbeh. Musia sa vybrať do minulosti a vyhrať  
preteky s časom. Pri rozmotávaní záhad však zistia, že nezachraňujú len Grace.

135 × 185 mm, mäkká väzba, 288 strán, od 10 rokov

Pozri sa mi do očí
Ruby Redfortová 1

Už nikdy žiadne 

narodeniny?! 

Musia sa vrátiť do 

minulosti a vyhrať 

preteky s časom.

Život na  
plný plyn
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Vietor vo dverách
Struny času 2
Napísala: Madeleine L‘Engle

V jeden sychravý novembrový deň sa trinásťročná Meg Murryová vráti 
zo školy a jej brat Charles Wallace jej oznámi, že v záhrade spozoroval 
draky. V tú noc sa Meg, Charles Wallace a ich kamarát Calvin vyberú 
do záhrady, kde im tajuplný Učiteľ prezradí, že to, čo videli, neboli vôbec 
draky, ale prazvláštni cherubíni. Vysvitne, že Charles je vážne chorý a Učiteľ 
s prapodivnými tvormi mu prišli na pomoc – tým, že ho uzdravia, udržia 
rovnováhu vo vesmíre a zabránia, aby ich zlo pohltilo.

130 × 200 mm, mäkká väzba. 232 strán, od 11 rokov

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Struny  
času

Chýba ti prvá časť?

130 × 200 mm, mäkká väzba,  
224 strán, od 11 rokov

Vesmírne dobrodružstvo  

pokračuje

Klasika detskej  
sci – fi literatúry 
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Bronzový kľúč 
Magistérium 3
Napísali: Holly Black a Cassandra Clare

Call, Tamara a Aaron by sa mali sústrediť 
na náročné testy a čarodejnícke skúšky. 
No po náhlej smrti jedného spolužiaka sa 
musia vydať po stope hrozivého zla. Niekto 
totiž oslobodil beštiu, čo mala ostať spútaná 
hlboko v školských žalároch. Callovi ide  
o život a tak mladý čarodejník a jeho kamoši 
budú musieť zapojiť všetky svoje magické 
schopnosti, aby ho vypátrali skôr, než si 
zlo nájde ich. To však nebude jednoduché. 
Ukazuje sa totiž, že jediný spôsob, ako 
odhaliť pravdu, je riskovať úplne všetko.

130 × 200 mm, mäkká väzba, 240 strán,  
od 10 rokov

Chýba ti prvá časť?

Chýba ti prvá a druhá časť?

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Železná 
skúška 
Magistérium 1

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

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Medená 
rukavica 
Magistérium 2

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

Ste pripravení na 

rozuzlenie, po ktorom už  

nič nebude ako predtým?

Jeden  
Harry  

Potter  nestačí!
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Cena pre teba:

6,40 €
Bežná cena 7,95 €

Diablov učeň
Veľká vojna o peklo 1
Napísal: Kenneth Bogh Andersen

Filip je dobrák. Nikdy neublížil ani muške a tak celkom nechápe, prečo sa po strašnej 
nehode ocitne pred pekelnými bránami. Sám Satan si čoskoro uvedomí, že tu 
niečo nesedí, a hore na zemi to niekto poriadne pokašľal. Satan však 
potrebuje nasledovníka a Filip je jediný vhodný kandidát široko – 
ďaleko. Tak sa pustí do výcviku a snaží sa rozvinúť Filipove temné 
stránky... No Filip si v pekle nájde priateľov a dokonca objaví 
nebezpečné sprisahanie zosnované proti samému Satanovi.

130 × 210 mm, tvrdá väzba, 320 strán, od 11 rokov

Chlapec  
na vrchole hory
Napísal: John Boyne

Je naozaj také ľahké skaziť nevinného?
Príbeh francúzskeho chlapca Pierrota, ktorý sa po smrti oboch rodičov ocitol  
v horskom sídle Adolfa Hitlera, kde jeho teta Beatrix pracuje ako gazdiná.
Hitler mu do istej miery nahrádza otca, Pierrot sa v ňom vidí, túži sa mu podobať. 
Chlapec je svedkom mnohých historických okamihov, napríklad návštevy vojvodu 
z Windsoru. Ako ho poznačí život v Berghofe pod krídlami Führera?
Príbeh, pri ktorom si čitateľ položí otázku: Čo by som robil ja?

120 × 200 mm, mäkká väzba, 232 strán, od 11 rokov

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Od autora knihy  Chlapec v pásikavom pyžame

Nová fantasy séria, ktorá 

v domácom Dánsku 

ohúrila desaťtisíce 

čitateľov.

Čertovsky napínavá kniha!
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Červené lístie 
Napísala: Sita Brahmachari

Trinásťročná Aisha utiekla z vojnou zmietaného Somálska a útočisko hľadá 
v lesoparku. Dvanásťročný Zak sa snaží vyrovnať s rozvodom rodičov. Kým 
ich honosný príbytok rekonštruujú, Zak žije sám a opustený v rozbúranom 
dome. Šestnásťročná Iona ušla pred krutým otčimom a nemá strechu nad 
hlavou. Zatiaľ čo sú noviny plné ich fotografií a nad hlavami im krúžia policajné 
helikoptéry, oni nájdu v parku pod červeným lístím priateľstvo, ktoré im možno 
ukáže tú správnu cestu.

125 × 190 mm, tvrdá väzba, 312 strán, od 12 rokov

Útek a náhodné stretnutie ich navždy zmenia

P. S. Mám ťa rada
Napísala: Kasie West

Lily si kráti hodiny chémie tým, že píše na lavicu texty piesní. Na druhý deň zistí, že  
v tom ktosi nielenže pokračoval, ale jej na lavicu napísal odkaz. To je však iba začiatok!
O pár dní si s tajomným neznámym už Lily píše listy. Zverujú si v nich tajomstvá, 
odporúčajú si kapely a sú si zo dňa na deň bližší. Lily sa do svojho dopisovateľa zaľúbi, 
lenže vôbec netuší, do koho vlastne zaľúbená je. Keď sa snaží túto záhadu vyriešiť, 
príde na to, že láska je jedno veľké prekvapenie.

130 × 210 mm, mäkká väzba, 312 strán, od 13 rokov

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Kde je hranica medzi láskou a nenávisťou?
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Stručné dejiny Slovenska  
pre mladých čitateľov 
Napísala: Denisa Gaálová

Spoznaj slovenské dejiny v tejto  
fantastickej knihe, ktorá by nemala  
chýbať v žiadnej knižnici. Kniha ťa 
prevedie našou minulosťou od praveku 
až po vznik samostatného Slovenska. 
Nečakaj však učebnicu plnú rokov, 
mien a iných faktov. Významné udalosti 
slovenských dejín sú podané tak jasne  
a prehľadne, s ilustráciami a mapami,  
že si ich zaručene zapamätáš.

130 × 210 mm, tvrdá väzba, 288 strán,  
od 12 rokov

Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Pútavé príbehy našich dejín od praveku po súčasnosť!
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Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Matematika
Spolu to zvládneme
Napísala: Carol Vorderman

Prírodné vedy
Spolu to zvládneme
Napísala: Carol Vorderman

V tejto knihe nájdete jednoducho vysvetlené všetky učivá, s ktorými 
sa vaše dieťa na škole stretne. Pozrite sa zblízka na čísla, geometriu, 
trigonometriu, algebru, štatistiku aj pravdepodobnosť. Len s touto 
knihou sa naučíte rozriešiť aj tie najkomplikovanejšie matematické 
úlohy krok za krokom. Súčasťou knihy sú aj prehľadné tabuľky  
a slovník matematických pojmov.

195 × 233 mm, flexi väzba, 264 strán, od 11 rokov

Táto unikátna obrazová encyklopédia poskytuje základné informácie  
z biológie, chémie a fyziky. Stane sa neoceniteľným sprievodcom rodičov  
i detí. Vysvetľuje aj tie najkomplikovanejšie procesy odohrávajúce sa  
v prírode. Vďaka inovatívnemu vizuálnemu prístupu s množstvom ilustrácií, 
grafov a tabuliek, ktorý je spojený s jasným a zrozumiteľným výkladom, 
bude pre vás veda ľahšia ako kedykoľvek predtým.

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

Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Základný  
a jednoduchý 
vizuálny sprievodca 
pre rodičov,  
aby pochopili  
a dokázali vysvetliť 
matematiku, 
základy biológie, 
chémie a fyziky 
svojim deťom.

Trápia sa vaše 

deti s domácimi 

úlohami?
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Diamantový dvor
Napísala: Richelle Mead

Mladá šľachtičná Adelaide sa musí vydávať za slúžku, aby unikla vopred 
dohodnutému manželstvu. Musí vstúpiť na Diamantový dvor, čo nie je 
len obyčajná škola, kde sa mladé chudobné dievčatá učia spôsobom 
vysokopostavených dám. Adelaide sa podarí pred všetkými utajiť svoj 
skutočný pôvod. Pred všetkými, až na Cedrica, syna majiteľa Diamantového 
dvora. Aj Cedric však skrýva mnohé tajomstvá. Ak podľahnú láske, hrozí im 
škandál obrovských rozmerov a zaľúbencov čaká život vydedencov kdesi na 
kraji obývaného sveta...

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

Fakt láska bolí? Brutálne!
Klub okašlaných báb 2
Napísala: Holly Bourne

Klub okašlaných báb založili ho tri kamošky - Amber, Evie a Lottie - baby čeliace životným 
prekážkam tínedžeriek pomocou priateľstva, feminizmu a syrových chrumiek. Kniha sa 
venuje Amber, talentovanej študentke výtvarníctva, ktorá túži len po jedinom – po láske.  
Má mamu, ktorá má od starostlivej dosť ďaleko. Amber dúfa, že ak s ňou strávi leto, všetko 
sa zmení. Na scéne sa zjaví aj klasický lámač sŕdc Kyle. Naozaj sa doňho môže Amber 
zaľúbiť? Napriek tomu, že má vždy poruke rady svojich najlepších kamošiek, musí si priznať 
pravdu: láska fakt bolí. Brutálne!

130 × 210 mm, mäkká väzba, 440 strán, od 15 rokov

Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Cena každého dielu:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Si ty normálna?!
Klub okašlaných  
báb 1

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

Asi som sa 
zaľúbila do 

chalana, ktorý 
mi stopercentne 
ZLOMÍ SRDCE.

Historická trojdielna séria  s kvapkou romantiky
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Cena pre teba:

10,40 €
Bežná cena 12,95 €

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Niečo viac
Napísal: Patrick Ness

Chlapec menom Seth zomiera. Život mu vezmú besniace morské vlny. No potom  
sa prebudí. Nahý, smädný a hladný. Ale živý. Ako je to možné? Spomína si na vlastnú 
smrť, ale ako to, že sa prebral? A kde sa vlastne nachádza? Ulice sú mu povedomé,  
ale všetko je opustené a zničené. Čo sa to deje? A prečo vždy keď zatvorí oči, podľahne 
spomienkam, ktoré mu pripadajú reálnejšie ako svet okolo? Čo je vlastne skutočné? 
Seth hľadá odpovede a dúfa, že tu nie je sám, že toto predsa len nebude jeho osobné 
peklo... a že musí existovať niečo viac.

130 × 210 mm, tvrdá väzba, 320 strán, od 15 rokov

Chybná
Napísala: Cecelia Ahern

Život sedemnásťročnej Celestine Northovej nemal chybu. Bolo také ľahké byť 
dokonalou dcérou, sestrou, obľúbenou v škole a priateľkou najžiadanejšieho 
chalana na škole. Stačilo však jedno rozhodnutie, ktorým porušila pravidlá,  
a odrazu jej hrozí strata slobody – ak ju dokonalá spoločnosť uzná Chybnou a vypáli 
jej na telo znamenie. Príbeh, kde sa možno nie tak bezchybné sedemnásťročné 
dievča stane proti svojej vôli vyvrheľom i hrdinkou.

130 × 200 mm, mäkká väzba, 320 strán, od 15 rokov

Jedna chyba  zničí všetko
Od autora knihy  

Sedem minút po polnoci 
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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

Ako muflón Ancijáš sľub dodržal 9,50
Bohovia vôbec nie sú zlí 7,90
Bronzový kľúč – Magistérium 3 7,90
Čarodejnice 5,50
Červené lístie 7,90
Červík Ervín 7,90
Diablov učeň 7,90
Diamantový dvor 10,40
Dorka Magorka 5,50
Dorka Magorka má ozajsky ozajskú kamošku 5,50
Dorka Magorka, čierna ovca rodiny 5,50
Dračí denník (Štikút Strašný Šťukovec lll.) 7,90
Drobci 7,90
Druhá Boleynová 11,90

Fakt láska bolí? Brutálne! –  
Klub okašlaných báb 2 7,90

Góól! 11,90
Grázlik Gabo a kliatba ľudožrúta 3,90
Grázlik Gabo a Žravá Žofia 3,90
Hlboký vesmír 6,40
Hodina človečiny 9,50
Chlapec na vrchole hory 6,40
Chybná 9,50
Johanka v Zapadáčiku 7,90
Jurský svet sa zbláznil! 6,40
Jurský svet. Dinosaury sú tu!!! 3,90
Katarína Aragónska 11,90
Kirigami 7,90
Konečne dvanásťročná 6,40
Krv, kosti a vnútornosti 4,80
Kúpte si družičku! 6,40
Len nie desaťročná! 7,90
Matematika – Spolu to zvládneme 11,90
Medená rukavica – Magistérium 2 7,90
Môj módny zápisník 7,90
Muflón Ancijáš a mimozemšťan 9,50
Naposledy zadrž dych – Ruby Redfortová 2 9,50
Náš svet. Prírodné divy planéty Zem 6,40

X Názov knihy Cena    
v EUR

Počet 
kusov

Niečo viac 10,40
O medvedíkovi bez mena 7,90
P. S. Mám ťa rada 7,90
Polnočná banda 9,50
Pozri sa mi do očí – Ruby Redfortová 1 9,50
Prírodné vedy – Spolu to zvládneme 11,90
Si ty normálna?! – Klub okašlaných báb 1 7,90
Slávna 5 ide táboriť 5,50
Slávna 5 má problémy 5,50
Stromy 13,50
Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov 7,90
Struny času 1 7,90
Superšťavy 9,50
Tajomná príroda 9,50
Tajomný mlyn v Karpatoch 7,90
Tom Gates 1: Môj geniálny svet 5,50
Tom Gates 2: Moje perfektné výhovorky 6,40
Tom Gates 3: Všetko fičí podľa plánu 7,90
Tom Gates 4: Moje dokonalé nápady 7,90
Tom Gates 5: Je absolútne úžasný 6,40
Tom Gates 6: Megasuper darčeky 6,40
Tom Gates 7: Dieťa megašťasteny 6,40
Tom Gates 8: Áno! Nie. (Možno) 6,40
Tom Gates 9: Je hviezda triedy 7,90

Tom Gates 10: Vie všetko najlepšie  
(alebo ani nie) 7,90

Tom Gates 11: Zombopsi sú mega  
(Aspoň podľa mňa) 7,90

Tom Gates 12: Najvnuk, najsyn, najbrat... 
(To iste!) 7,90

Vietor vo dverách – Struny času 2 7,90
Vrzgoši 9,50
Výbušné experimenty 4,80
Za všetko (ne)môže Štúr 5,50
Zdokonaľ sa v angličtine za 15 minút 7,90
Zlom väz, Johanka! 7,90
Železná skúška – Magistérium 1 7,90



Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Cena pre teba:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Hodina človečiny
Tridsaťtri vybraných filanoviek
Napísal: Boris Filan

V hlave mi rozkvitli čudné úvahy o Ľudovítovi Štúrovi aj nádherné stretnutia 
vo vlakoch plných vášní a neuveriteľná história slovenských drotárov. Mnohé 
príbehy v knihe sú aperitívne a vyvolávajú podobné spomienky. Červené 
sárí Indiry Gándhíovej a skokanská veža, na ktorej stojí Angela Merkelová. 
Legendárny nožiar Lasky a nebezpečné lásky môjho syna Mareka. Minule 
sme sa bavili s Veronou Šikulovou, že najväčšia odmena je, keď človeku skáču 
myšlienky ako ohnivé blchy. Vtedy je radosť písať tak, aby to pre vás bolo ako 
prázdniny u starej mamy – zábavné, vzrušujúce a pohodové.

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 232 strán, pre dospelých

Druhá Boleynová
Napísala: Philippa Gregory 

Píše sa rok 1521 a na anglickom tróne sedí Henrich VIII. Kráľovský dvor sa utápa  
v radovánkach, usporadúvajú sa turnaje, tanečné zábavy, kráľ sa oddáva poľovačkám. 
Kráľovná Katarína upadá do nemilosti, lebo Henrichovi neporodila vytúženého syna. Na 
dvor prichádzajú Mary Boleynová a jej sestra Anna. Ich rodina túži po moci a pre svoj cieľ 
neváha bezohľadne využívať dcéry. Mary sa vydá, no stane sa kráľovou milenkou a porodí 
mu dcéru a syna. Kráľov záujem však o ňu chladne a zatúži po jej sestre Anne. No tej 
ide o viac ako o postavenie milenky. Román je pokračovaním literárneho cyklu o dynastii 
Tudorovcov.

145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom,  
552 strán, pre dospelých

Cena každého dielu:

11,90 €
Bežná cena 14,95 €

Katarína  
Aragónska
Večná princezná

145 × 230 mm, tvrdá 
väzba s prebalom,  
416 strán,  
pre dospelých

Sesterský boj  
o priazeň kráľa.

Krátke poviedky, úvahy a fejtóny o tom, čo ma oslovilo, potešilo alebo nahnevalo.

Ponúkame aj prvý príbeh  
z dynastie Tudorovcov
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Cena pre teba:

7,90 €
Bežná cena 9,95 €

Cena pre teba:

9,50 €
Bežná cena 11,95 €

Vďaka tejto pomôcke si obohatíte slovnú zásobu, pochopíte  
používanie a rôznorodosť slovných spojení a frazeologizmov.
• Nájdete tu 3 000 slov a slovných spojení
• Pochopíte, čo tieto slová znamenajú v rôznych kontextoch a významoch
• Naučíte sa správne používať ľahko zameniteľné slová i slovné spojenia
Takto budete v komunikácii reagovať pohotovejšie a hovoriť plynulejšie.

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

Zdokonaľ sa v angličtine  
za 15 minút denne

Máte problémy s pokožkou,  
so spánkom, s nadváhou, s vysokým 
krvným tlakom? Alebo ste úplne stratili 
vitalitu? Kniha ponúka 50 odborne 
zostavených výživných receptov  
na chutné nápoje, ktoré vám dodajú 
energiu a obnovia zdravie. Či už sa 
rozhodnete dodržiavať striktný očistný 
program, alebo začleníte šťavy do svojho 
denného jedálneho lístka, táto kniha 
vám poskytne potrebné know–how, 
ako pomocou odšťavovania dosiahnuť 
prečistenie tela a získať energiu na ceste 
k lepšiemu zdraviu.

190 × 235 mm, mäkká väzba, 144 strán,  
pre dospelých

Superšťavy
Na povzbudenie,  
prečistenie a liečenie
Napísala: Kara M. L. Rosen

Prečistite si telo a získajte 

späť svoje zdravé ja!

Naučte sa hovoriť ako native  speaker

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


