Sledujte ma na facebooku

Ako ste prežili letné prázdniny?

Ahojte,
kamaráti!

Ja som sa mal vynikajúco. Bol som u babky
a dokonca až v dvoch táboroch. Poviem
vám: to bola paráda. Okrem rôznych výletov,
kúpania a hrania sa s novými kamošmi
z tábora som si našiel čas aj na super knihy.
A čo vy? Oddychovali ste v prírode, športovali,
alebo ste aj leňošili s dobrou knihou? Dúfam,
že ste si prázdniny užili tak veľmi ako ja.
A hoci nás teraz čaká viac školských
povinností, verím, že sa vám podarí prečítať
aj dobrú knihu. Bola by veľká škoda, keby ste
prehliadli pestrú ponuku, ktorú sme si pre
vás pripravili. Nechýbajú tu skvelé novinky,
dobrodružstvá, encyklopédie a komiksy, na
ktoré mnohí isto čakáte. Váš Čitko 

Čitko

,
P O ZO R
SÚŤAŽ
avú
Pri listovaní tohto katalógu narazíte aj na veľmi zaujím
taví
preds
vám
knižnú novinku Vitaj v múzeu, ktorá
rí
našich 42 najzaujímavejších múzeí. A určite niekto
aj
um
múze
to
é
nejak
nin
prázd
h
z vás počas letnýc
navštívili a dozvedeli sa v ňom niečo zaujímavé zo
slovenskej histórie. Ja sám som u babky navštívil
a vašou
múzeum jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. No
boli,
ste
m
ktoro
v
um,
múze
mi
sliť
úlohou bude nakre
alebo ktoré je vo vašom okolí. K tomu pripíšte krátky
A ak
text s názvom a s krátkou charakteristikou múzea.
mi
opíšte
a
slite
nakre
ste žiadne múzeum nenavštívili,
okolí.
vašom
vo
dza
nachá
sa
ktorá
historickú pamiatku,
Už sa teším, čo všetko sa od vás dozviem.
2021
Svoje obrázky s opisom mi posielajte do 15. 10.
na adresu Vydavateľstva Slovart. Tie najkrajšie
na
odmením peknými knižkami a pochválim sa nimi aj
.
Čitko
e
svojej facebookovej stránk

ie ceny.

Naše knižky dostaneš vždy za lepš

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

Veľká kniha
o divokých tvoroch
Napísal a ilustroval: Yuval Zommer
230 × 340 mm, tvrdá väzba, 64 strán, od 6 rokov

TVOJA CENA:

11,90€
14,95€

Naozaj sú líšky prešibané, paviány
nadurdené a netopiere slepé? Prečo vlky vyjú na mesiac? Ako veľmi
lenivý je leňoch? Koľko bradavíc
má prasa bradavičnaté?
V tejto bohato ilustrovanej knihe nájdeš
odpovede na tieto otázky a dozvieš sa aj
mnoho zaujímavostí o tom, ako sa predátory bránia, ako dávajú o sebe vedieť,
čo sa stalo s predátormi ľadovej doby
a ktoré predátory sú ohrozené a prečo.
Zoznámiš sa s mnohými druhmi nádherných i prekvapivých divokých tvorov
z celého sveta.

Veľká kniha
o morských tvoroch

to
aj tie
Máš
?
y
h
i
kn

64 strán

Zoznám sa
s predátorm
i
z celého
sveta!

Veľká kniha
o operených tvoroch

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

11,90€

11,90€

14,95€

14,95€

64 strán
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Zuby
TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

Autor: Wojciech Grajkowski,
ilustroval: Wojciech Stachyra
245 × 260 mm, tvrdá väzba, 32 strán,
od 5 rokov

To
najdôležitejšie,
čo potrebuješ
vedieť

o zuboch

1 000 anglických slov
Hravé učenie s obrázkami
Autor: Dawn Sirett
216 × 276 mm, tvrdá väzba, 64 strán, od 5 rokov

Keď je
učenie

z á b av o u

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

Zoznám sa s Pavlou a jej dvoma kamarátmi – Zrkadielkom a Sondou!
Prevedú ťa svetom zubov a odpovedia ti na tie najdôležitejšie otázky:
Čo sú mliečne a čo trvalé zuby?
Prečo sa deti rodia bez zubov a prečo mliečne zuby vypadávajú?
Ako vyzerá prvá návšteva zubára a kedy potrebuješ zubný strojček?
Ako a čím si čistiť zuby a prečo je starostlivosť
o zuby taká dôležitá?
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Zábavná obrázková knižka inšpiruje vaše
dieťa spoznávať anglický jazyk a pomáha
rozvíjať jeho slovnú zásobu a jazykové
zručnosti. Na každej stránke naň čakajú
úlohy a zaujímavé témy: od divých zvierat
cez povolania a rozprávkový svet až po
farby, tvary a čísla. Kniha obsahuje päť
jednoduchých príbehov, ktoré podporujú
fantáziu a motivujú dieťa tvoriť vlastné vety.

Yakari 6
Tajomstvo Malého bleska
Autori: Derib + Job
215 × 287 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 5 rokov

Po ďalšom dni plnom dobrodružstiev sa Yakari a jeho verný
mustang Malý blesk uložia na spánok. No keď sa Yakari ráno zobudí, Malý blesk v ohrade nie je! Čo sa stalo? Yakari netuší, že Malý
blesk musí podstúpiť veľa nebezpečných skúšok: prejsť cez divokú
rieku, nájsť cestu z labyrintu či absolvovať skúšku ohňom. Podarí
sa mu ich zvládnuť a vrátiť sa k Yakarimu?

Pre malých
milovníkov

Indiánov
,
dobrodr
užstva
a komiks
ov

TVOJA CENA:

6,40€

Ponúk
predc ame aj
hádza
príbeh júce
y.

7,95 €

Pozn
áš
z telk
y
a kin
a.
Howg
h!

Yakari 1
Yakari a Veľký orol

Yakari 2
Yakari a Biely bizón

Yakari 4
Yakari a králik
Nanabozo

Yakari 5
Yakari a medveď grizly

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

7,95 €

7,95 €

7,95 €

7,95 €

7,95 €

6,40€

48 strán

Yakari 3
Yakari a bobia hrádza

6,40€

48 strán

6,40€

48 strán

6,40€

48 strán

6,40€

48 strán
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Malý Mikuláš zasa
vystrája (6)

TVOJA CENA:

7,90€

Napísal: René Goscinny, ilustroval: Jean-Jacques Sempé
150 × 200 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 5 rokov

9,95€

Od au
tora
sl
Asávneho

te
a Ob rixa
elix
a

Dobrodružstvá Malého Mikuláša sa hádam nikdy
neskončia. Tento malý šibal oplýva nápadmi, energiou
a tými najfantastickejšími plánmi, ktoré sa však nie vždy
skončia podľa očakávania. Vylomeniny malého Mikuláša
a jeho kamarátov spestrujú život rodičom aj učiteľskému
zboru. No všetko sa napokon urovná, veď Mikuláš má
vždy len tie najlepšie úmysly – a to je podstatné!

Malý Mikuláš (1)

Prázdniny malého
Mikuláša (3)

Malý Mikuláš
a kamoši (4)

Problémy malého
Mikuláša (5)

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

7,90€

7,90€

168 strán
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Mikulášove
prestávky (2)

7,90€

144 strán

7,90€

168 strán

7,90€

144 strán

160 strán

Doma je to
hotový an
jelik.
No naprie
k tým
najlepším
úmyslom
sa okolo n
eho vždy
strhne me
la.

Poznáš
Pippi Dlhú Pančuchu?
Napísala: Astrid Lindgrenová, ilustrovala: Ingrid Vang Nyman
210 × 280 mm, tvrdá väzba, 32 strán, od 5 rokov

Do vily Vilôčky, čo susedí s domom Tommyho
a Anniky, sa nasťahuje najsilnejšie dievčatko na
svete – Pippi Dlhá Pančucha – s opicou
a koňom. Pippi nemá rodičov, ktorí by jej niečo
prikazovali či zakazovali, preto si vždy robí, čo sa
jej zachce. S novými susedmi sa rýchlo skamaráti a zažijú kopec zábavy. Zájdu do cirkusu, stanú
sa „vecohľadačmi“, pečú, upratujú či lapajú
zlodejov! No predovšetkým sa veselo zabávajú!

TVOJA CENA:

„Len
sa
nebo o mňa
p o r j, ja si

adím

!“

Pippi pre
najmenších

7,20€
8,95€
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Spider-Man
Veľká moc, veľká zodpovednosť
Autori: Paul Tobin, Matteo Lolli, Roberto di Salvo
157 × 240 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 7 rokov

Minecraft
Príbehy z Overworldu
Môj p

Napísal: Kolektív autorov
152 × 230 mm, tvrdá väzba, 88 strán, od 6 rokov

rvý

komiks

Ak si
zmešk
príbe
al prv
hy
é
ponúk Minecraft
u,
ame ic
h opä
ť.

TVOJA CENA:

Minecraft

6,40€
7,95 €

TVOJA CENA:

Prichádza
Spider-Man
a s ním aj jeho
najlepší pria
telia
a najväčší
protivníci!

Petrovi Parkerovi sa život obráti na ruby v priebehu sekundy.
Uhryzol ho totiž rádioaktívny
pavúk. Kto by nechcel mať
superschopnosti? No kto
získa veľkú moc, má zrazu aj
zodpovednosť za ostatných,
a tak odvtedy v kostýme Spider-Mana zachraňuje svet
pred zloduchmi.
Porazí Doktora Octopusa,
Goblina či Mysteria?
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6,40€
7,95 €

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

88 strán

Vo svete Minecraftu sa odohráva mnoho nezvyčajných príbehov.
O tom, ako sa zlá čarodejnica zblíži so strelcom zabijakom, či
o statočných hrdinoch, ktorí sa (ne)vyznajú v Overworlde. A to nie
je ešte ani zďaleka všetko! Začítaj sa do napínavých príbehov od
známych autorov a blok po bloku s nimi preskúmaj Overworld!

Komiks
je
Minecraft
ou
v
o
n
s
ť
ä
sp
zbierkou
!
príbehov

Toto je nindža mačka
a krádež korunovačných
klenotov
Toto je nindža mačka 4

Slepá
orá
mačka, kt
je nindža?
To musíš
čítať!

Napísal: Dermot O´Leary, ilustroval: Nick East
130 × 200 mm, mäkká väzba, 198 strán, od 6 rokov

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

Mačke Toto odľahlo, že jej ďalšia nindža misia
je jednoduchá. Jediné, čo musí urobiť, je zobrať
francúzskeho veľvyslanca do paláca Tower of
London a ukázať mu zvieracie korunovačné
klenoty. Diamantový obojok nevyčísliteľnej
hodnoty sa však prepadne pod zem a obvinia
z toho mačku Toto a jej šéfa Larryho. Niekto to
na nich narafičil. To je jasné! Na úteku to však
ťažko dokáže. Spolu s priateľmi budú musieť
vziať rozum do hrsti, aby prišli záhade na kĺb.
Podarí sa im zistiť, kto za krádežou naozaj je,
a postaviť toho zloducha pred súd?

Toto je nindža mačka
a obrí kobrí útek
Toto je nindža mačka 1

,
te nestalo
Ak sa tak eš
na jej
aj
O
T
O
T
vyber sa s
á!
brodružstv
prvé tri do

Toto je nindža mačka
a záchrana svetového
mieru syra
Toto je nindža mačka 2

Toto je nindža mačka
a katastrofa na Mačkanici
Toto je nindža mačka 3

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

9,95€

9,95€

9,95€

7,90€

7,90€

186 strán

7,90€

186 strán

192 strán,
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Grázlik Gabo

Kúpte si družičku

Napísala: Francesca Simon, ilustroval: Tony Ross
130 × 200 mm, mäkká väzba, 112 / 104 strán, od 7 rokov

Napísala: Jacqueline Wilsonová, Ilustroval: Nick Sharratt
125 × 190 mm, mäkká väzba, 312 strán, od 7 rokov

Grázlik Gabo a kliatba ľudožrúta

Grázlik Gabo a banková lúpež

eh
Tento príb
mi.
ta
a
š
sa začína
mi
ý
k
a
ij
c
A nie ho
re
p
i
m
ta
– ša
družičku.

TVOJA CENA:

3,90€
4,95€

TVOJA CENA:

3,90€

TVOJA CENA:

6,40€

4,95€

7,95 €

Aj tvoji rodičia sú nespravodliví? Grázlik Gabo si to o tých svojich myslí
a snaží sa ich prevychovať. Tiež chce vyhrať súťaž v pečení koláčov
a 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. V knižke s bankovou lúpežou sa zasa
dozvieš, prečo Vzorného Vilka prenasleduje pirátska kliatba a ako to
vyzerá, keď za učiteľskú katedru zasadne Náladová Naďa. A nakoniec
podnikavý Gabo zistí, že rodičia tu nie sú na to, aby nám slúžili, a preto si
založí školské noviny... a napokon vylúpi banku!

Poznáš

tky
vpšre
íbehy
Grázlika
Gaba?
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Tilly je sklamaná, keď zistí, že jej kamoška 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. To
však veľmi nádejne nevyzerá. Mama bez vysvetlenia odišla a teraz žije sama
s ockom. Rozhodne sa preto vziať osud do vlastných rúk. Ako to celé dopadne? Splní sa Tilly sen a stretne sa opäť so svojou mamou?

Práca snov
Bavia ma zvieratá
TVOJA CENA:

9,50€

Napísal: Steve Martin, ilustroval: Roberto Blefari
250 x 297 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 8 rokov

11,95€

Miluješ zvieratá a snívaš o tom, že keď
vyrastieš, budeš s nimi pracovať?
Ak áno, táto kniha je pre teba!
Vďaka tejto knihe môžeš prežiť typický deň
každého z 25 ľudí, ktorí pracujú so zvieratkami. Dozvieš sa, čo je najlepšie a najhoršie na
ich práci. Zistíš, čomu sa celé dni venuje morský biológ, ako sa stať policajným psovodom,
čo si vyžaduje práca zvieracieho portrétistu
a mnoho iných zaujímavostí. Kniha plná úsmevných príbehov a užitočných faktov ti priblíži
pestrú škálu fantastických povolaní od starostlivosti o škrečky a kone cez výskum tigrov
a delfínov až po nakrúcanie sov a cvičenie
psov. Tak sa pusti do čítania a zistíš, ako premeniť svoju lásku k zvieratám na prácu snov!

Keď
vyrastiem,

budem...
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Rozprávky pre neposlušné deti
a ich starostlivých rodičov

Moje super aktivity v prírode
Napísala: Josie Jeffery, Ilustrovala: Alice Lickensová
279 × 216 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 8 rokov

Napísal: Dušan Taragel, ilustroval: Danglár Gertli Jozef
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 168 strán, od 9 rokov

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

14 kultov
ý
rozprávo ch
k
+
test
neposluš
nosti
+
presvedč
o
argumen vací
tár

Máte doma dieťa, ktoré sa špára v nose, je zábudlivé, lenivé, papuľnaté a nechce sa umývať? Hľadáte dobrú polepšovňu, ktorá ho
zachráni pred doživotnou neposlušnosťou? Už nehľadajte – kúpte
si knihu veselých nápravných rozprávok a vaše dieťa sa konečne
dozvie, čo ho čaká, keď bude neposlušné!
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Zábava

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

na dvor
e,
v lese, p
ri
vode, v
noci,
v parku
či
na ulici

Pretvor svoje okolie na úžasné ihrisko. Či už žiješ v mestskej
džungli, alebo na dedine, vzrušujúce hry a dobrodružstvá v tejto
knihe ti v tom pomôžu. Nájdeš tu aktivity v parku, lese, záhrade,
nočné, slnečné, dokonca aj také, ktoré ti spríjemnia sychravé
a daždivé dni. Takže ani poriadny lejak ti už zábavu nepokazí!
S touto knihou nuda naozaj nikomu nehrozí!

101 psích trikov.
Vydanie pre deti
Napísala: Kyra Sundance
178 × 229 mm, mäkká väzba, 192 strán, od 8 rokov

TVOJA CENA:

9,50€

é hry
n
v
a
Záb
ity pre

a aktiv
íkov
milovn
h
c
ý
l
a
m
psov

Autorka úspešnej knihy 101 psích trikov, ktorá
si po vydaní získala tisícky fanúšikov, prichádza s vydaním tejto knihy pre deti.
Mnohé hry a aktivity sú také jednoduché, že ich
zvládnu deti od piatich rokov. Tínedžeri zase ocenia pôsobivé triky, ktorými bude ich vycvičený pes
ohurovať okolie. Okrem základných povelov môžu
malí cvičitelia psa naučiť chodiť po kladine, skákať
cez prekážky, upratovať si hračky či hrať futbal. So
svojím psím kamarátom si užijú kopec zábavy aj pri
výtvarných a tvorivých aktivitách. Môžu s ním maľovať labkami, vyrobiť mu pekný obojok, misku
s menom alebo medailón s odtlačkom laby.

11,95€
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Johanka v Zapadáčiku

Modré srdce s kečupovým fľakom

Napísala: Toňa Revajová, ilustroval: Ďuro Balogh
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 8 rokov

Napísala: Marta Hlušíková, ilustrovala: Alexandra Just
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 112 strán, od 9 rokov

c,
Pomo
m sa

nechce
znovu
sťahovať!

TVOJA CENA:

Páči s
a
Vi k t o j e j
r, no
srdce
jej dá
Luki.

9,50€

TVOJA CENA:

11,95€

7,90

€

9,95€

Štvrtáčka Johanka je trochu
smutná. Prišla o všetkých
kamarátov, malý brat jej zničil
najmilšiu knihu a veľmi jej chýba
starká. Práve sa s mamou
a bratom Samkom presťahovala
do Zapadáčika, kde je okrem
malej školy iba malý kostol a obchod. Namiesto pošty tam majú
oranžovú poštovú schránku.
A práve do nej Johanka hodí
list, o ktorom mama nič netuší.
Potom sa čuduje, ako málo stačí,
aby sa udalosti dali do pohybu.
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Deväťročná Laura má najväčšiu nohu v triede, geniálneho malého
brata, v triede dve namyslené nepriateľky a jednu super kamošku.
Okrem toho sa jej páči starší Viktor, no modré srdce jej venuje
jeho brat Luki. Každý iný chlapec by jej daroval srdce červené,
a nie modré, zašpinené od kečupu. Laura nakoniec dostane srdiečka dve. Od koho? Nechaj sa prekvapiť.

NOVINKA

TVOJA CENA:

Tom Gates 16: MEGA storky a historky

7,90€
9,95€

Napísala a ilustrovala: Liz Pichon, 150 × 192 mm, mäkká väzba, 256 strán, od 8 rokov

Skvelé! Začínajú sa polročné prázdniny. Tom sa teší, ako si oddýchne a užije si
prázdniny. Lenže rodičia si splietli dátum a musia chodiť do práce. Narýchlo teda
vymýšľajú Tomovi program, no jemu to neprekáža. Hlavne ak môže niečo vyrábať
a navyše sa pritom všeličo dozvie – napríklad čo má dedo vytetované na nohe
a s kým bola babka na večeri. Prázdniny utečú ako voda, a keď sa Tom po týždni
znova vyberie do školy, celkom zabudne, že...
Ďalšie veselé príbehy Toma sú tentoraz spojené s hromadou
návodov na veci, ktoré si môžeš vyrobiť!

Tom Gates 1:

Tom Gates 2:

Tom Gates 4:

Moje (takmer vždy)
dokonalé nápady

Tom Gates 5:

Tom Gates 6:

Tom Gates 7:

Moje perfektné
výhovorky

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

7,95 €

9,95€

9,95€

8,95€

7,95 €

7,95 €

Môj geniálny svet

6,40€

7,90€

7,90€

Je absolútne úžasný
(z času na čas)

7,20€

Megasuper darčeky
(že vraj)

6,40€

Dieťa (takmer)
megašťasteny

6,40€

Tom Gates 8:

Tom Gates 9:

Je hviezda triedy
(keď sa to tak vezme)

Vie všetko najlepšie
(alebo ani nie)

Tom Gates 10:

Tom Gates 11:

Tom Gates 12:

Tom Gates 13:

Tom Gates 14:

Tom Gates 15:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

9,95€

Áno! Nie. (Možno)

7,90€

7,90€

7,90€

Zombopsi sú mega
(Aspoň podľa mňa...)

7,90€

Najvnuk, najsyn,
najbrat... (To iste!)

7,90€

Super dobrodružstvo
(viac-menej)

7,90€

Dnes sa mi (takmer)
všetko darí

7,90€

si poradí so všetkým
(alebo ani nie?)

7,90€
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Odpadkový fantóm
Napísal: Branislav Jobus, ilustroval: Filip Horník
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 112 strán, od 8 rokov

NOVINKA

Slávna 5 sa má super
Napísala: Enid Blyton
120 × 200 mm, mäkká väzba, 184 strán, od 8 rokov

napínavé
Jedenáste žstvo
dobrodru
Slávnej 5

„Bude sa
vať,
zatrávňo
skládka
končí!“
TVOJA CENA:
TVOJA CENA:

10,40€

6,40€
7,95 €

12,95€

Odpadkový fantóm vytriedil v zbernom dvore, čo sa
dalo, a sám skončil na skládke odpadu. Malej Etelke však tak veľmi chýba, až presvedčí svoju mamu
a vyberú sa ho na skládku hľadať. Fantóma objavia
a spolu s pracovníkmi skládky i so zvieracími obyvateľmi zažijú množstvo dobrodružstiev, niekedy aj poriadne
nebezpečných. A my
sa popritom dozvieme,
čo všetko sa na takej
skládke deje a čo môžeme spraviť pre to, aby
namiesto parkov a ihrísk
nevznikali nové skládky.
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Julian, Dick, Anna, George a pes Tim sa vyberú kempovať!
Kamaráti sa tesne pred výletom dočítajú v novinách o zmiznutí
dvoch známych vedcov, no nedajú si tým pokaziť prázdniny. Usadia sa na lúke tesne vedľa cirkusantov, no tí z toho vôbec nie sú
nadšení a správajú sa nepriateľsky. A aby toho nebolo málo, Slávnej päťke robí starosti aj blikajúce svetlo v najvyššej veži opustenej zrúcaniny. Rozhodnú sa tú záhadu preskúmať!

Beštia z Buckinghamu

Najhorší učitelia na svete

Napísal: David Walliams, ilustroval: Tony Ross
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 464 strán, od 9 rokov

Napísal: David Walliams, ilustroval: Tony Ross
150 × 200 mm, tvrdá väzba, 312 strán, od 9 rokov

hách:
ých úlo
V hlavn rinc Alfréd –
vý p
Chorľa
ov f
12 roák
ky gry
s
n
it
a obrov

– milióny r

P O ZO
R!
10 naj
horší
ch
učiteľ
ov na
svete
!

okov

TVOJA CENA:
TVOJA CENA:

9,50€

9,50€
11,95€

11,95€

Princ Alfréd nikdy v živote nevyšiel
z Buckinghamského paláca, zo sídla
kráľovskej rodiny. Krajina je ponorená do
tmy, riadi ju lord protektor, lebo kráľ je
ako bez života a poriadok ohrozujú sprisahanci. Všetkých strážia hrôzostrašné
kráľovské stráže s laserovými puškami.
Alfréd pozná vonkajší svet iba z kníh
a verí, že všetko je tak, ako hovorí lord
protektor a pestúnka. Raz v noci však
kráľovské stráže odvedú jeho milovanú
mamu do väzenia za vlastizradu. Afréd je
odhodlaný zachrániť ju.
Ale najprv musí poraziť najhrôzostrašnejšiu beštiu všetkých čias,
OBROVSKÉHO GRYFA!

Myslíš si, že už nemôže byť naozaj nikto horší ako
najhoršie deti na svete? Tak to si na omyle!
Ešte nepoznáš zástupkyňu, čo nechala po škole aj samu seba,
kuchárku, ktorá umýva riady vlastnou parochňou, ani učiteľa, čo má
panický strach nielen z lopty, ale aj z detí, čo majú hlavu ako lopta!
Nech sa páči, zoznám sa s desiatimi najhoršími učiteľmi na svete!
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Maxi Einsteinová:
Stroj času
Maxi Einsteinová 3

Geniálna
MAXI
EINSTEINOV
Á
zmení svet!

Napísali: James Patterson a Chris Grabenstein, ilustrovala: Beverly Johnson
130 × 195 mm, tvrdá väzba, 336 strán, od 9 rokov

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

Maxi a jej geniálni priatelia
z Inštitútu pre zmenu bojujú proti
svetovému hladu. Okrem problému
s nedostatkom jedla čelí Maxi aj
korporácii Korp, plnej chamtivcov
a bohatých zločincov. Na úteku
pred nimi zistí, že jej idol Albert
Einstein vymyslel aj stroj času. To
sa jej hodí. V minulosti má totiž
šancu zistiť, kto boli jej rodičia aj
odkiaľ pochádza ona sama.
Podarí sa jej to?
Začítaj sa aj do
cich
predchádzajú
i
ax
M
ov
ad
príp

Maxi Einsteinová:
Geniálny experiment
Maxi Einsteinová 1

Einsteinovej!

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

11,95€

11,95€

9,50€

130 × 195 mm, tvrdá väzba,
344 strán, od 9 rokov
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Maxi Einsteinová:
Svet patrí rebelom!
Maxi Einsteinová 2

9,50€

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

Traja kamoši a fakticky fantastický bunker
Napísala: Babča B. Kardošová, ilustrovala: Katka Slaninková
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 192 strán, od 9 rokov

Komisár Mrodge
TVOJA CENA:

10,40€

Napísal: Branislav Jobus, ilustroval: Igor Derevenec
180 × 195 mm, tvrdá väzba, 120 strán, od 10 rokov

12,95€

av n á
ne záb
Extrém vka pre
í
detekt
ch
a veľký
h
c
ý
mal

Bunker je
najtajnejšia
skrýša, akú

potre
bu
každ je
ý!

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

Juraj má skoro jedenásť a chcel by pieskomila. Alebo psa,
či iné prítulné zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde
domov. No nič z toho mu nedovolia. Všetko je problém.
A tak si Juraj nájde v lese fantastický bunker a troch
kamošov. Doktor, slečna a agent, čiže kôň, mačka a pes
naučia Juraja, že keď niečo chce, musí byť trpezlivý, že najlepšie
sa premýšľa na strome a že všetko nie je vždy tak, ako to vyzerá.

Z bratislavského Nového mosta niekto ukradol reštauráciu,
čo vyzerá ako UFO. Boli to
mimozemšťania, teroristi, nebezpeční zločinci či futbalisti,
ktorí namiesto hrania radšej
okopávajú zemiaky? Komisár
Mrodge už je páchateľom na
stope. Na pomoc mu prídu
ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica Sosámráda,
alias detektor pravdy, pavúk
De Gen i bývalá recidivistka
labuť Viollete. Komisár lúšti
zamotaný prípad s nasadením
vlastného života.
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Zakliate jedenáste narodeniny

O chlapcovi, ktorý rozumel psom

Napísala: Wendy Mass
135 × 185 mm, mäkká väzba, 240 strán, od 9 rokov

Napísala: Gabriela Futová, ilustroval: Viliam Slaminka
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 192 strán, od 10 rokov

Toto sú
tie
najhorš
ie
narode
niny!
Alebo N
IE?

TVOJA CENA:

10,40€
12,95€

O pso
a o ve ch
ciach
,
ktoré
nieke
dy

nechceme
vidieť

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

Amanda má jedenásť a teší sa na perfektnú narodeninovú oslavu.
Ale celý deň je od začiatku jedna veľká katastrofa. A najhoršie je,
že už rok neprehovorila so svojím najlepším kamarátom Leom,
s ktorým oslavujú narodky v ten istý deň a doteraz ich oslavovali
vždy spolu. Večer zalezie do postele šťastná, že má tento otrasný
deň za sebou, ale keď sa ráno zobudí, jej narodeniny sa znova
zopakujú. A potom znova... a znova… Čo sa to deje?
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Keď učiteľka zobrala svoju triedu do útulku,
chlapec, o ktorom je tento príbeh, si vybral toho
najškaredšieho. Bola to iba školská úloha, no
len do chvíle, kým pes Jety naňho neprehovoril.
Tým sa spustila séria ich dobrodružstiev. A išlo
naozaj o krk. Zachránili spolu psíkov z množiarne, oslobodili psov uviazaných na reťazi a pritom sa dostali do riadnych problémov. Zasahovať musela dokonca aj polícia. Našťastie, mama
s otcom ho v tom nenechali a ich pochopenie
a láska nakoniec všetko vyriešili.

Víťazstvá a prehry
1918 – 1945
Napísal: Róbert Beutelhauser, ilustrovala: Katarína Slaninková
130 × 200 mm, mäkká väzba, 184 strán, od 9 rokov

TVOJA CENA:

4,80€

Totálne mŕtve
dinosaury
Napísal: Martin Oliver, ilustroval: Daniel Postgate
130 × 200 mm, mäkká väzba, 136 strán, od 9 rokov

5,95€

sa
Dostaň
urom
dinosa

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

á
Dôležit
ašich
etapa n
dejín

V ďalšej časti Našich hrôzyplných dejín spoznáme osud Československa od
jeho vzniku v roku 1918 až po jeho rozpad počas druhej svetovej vojny. Prvé
roky boli búrlivé, nový štát sa musel vyrovnávať s nevraživosťou susedov
a zároveň si politici museli ujasniť, aký štát chcú budovať. Budeme sledovať,
ako sa nakoniec dva národy rozkmotrili, štát sa rozpadol a obyvatelia museli
čeliť virvaru druhej svetovej vojny. Dôležitá etapa našich dejín je opäť opísaná zrozumiteľne a prístupne s ilustračnými obrázkami Kataríny Slaninkovej.

na kosť!

Táto knižka ti ukáže omnoho viac než len kosti.
Objavíš najúžasnejšie tvory, aké kedy žili, a dočítaš sa
o záhadách, na ktorých si paleontológovia lámu zuby.
Prečítaj si o dinokatastrofách, dinodiétach a dokonca
aj o zhnitých pozostatkoch ako dinovýkaly! Postav pred
súd Tyrannosaura rexa, otestuj kamarátov v mŕtvych dinokvízoch a zisti, či sa práve TY môžeš stať dinosaurím
detektívom. Odpoveď určite vykopeš z tejto knihy.
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Vitaj v múzeu
Napísala: Andrea Kellö Žačoková,
ilustrovala: Emília H. Jesenská
210 × 300 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 9 rokov

Keď vstúpiš do budovy s nápisom MÚZEUM,
čaká ťa nevšedný zážitok. Je to ako vojsť do
stroja času, z ktorého vystúpiš v minulosti.
Dozvieš sa, ako sa vzácnosti dostanú do
múzea, čo sa tam s nimi deje a kto sa o ne
stará. Táto bohato ilustrovaná kniha ťa vezme
na exkurziu do 42 slovenských múzeí a ukáže ti množstvo zaujímavostí. Ako to kedysi
vyzeralo v kláštore, kaštieli či na hrade? Ako
ľudia nakupovali a ako pozorovali hviezdy?
Čo sa deje v bani, v lese, v jaskyni či v kúpeľoch? Ako sa učia nevidiace deti ako vznikajú
známky a mince, aká je práca polície
a ako vyzerá vojenská poľná kuchyňa?

TVOJA CENA:

11,90€
14,95€
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Dobrodružná
výprava do

slovenský
ch
múzeí

Cesta naprieč dejinami
História, ako ste ju
doteraz nevideli!
TVOJA CENA:

11,90€
14,95€

Napísal: Kolektív autorov
252 × 301 mm, tvrdá väzba, 160 strán, od 10 rokov

Tento unikátny sprievodca ti priblíži
najdôležitejšie udalosti a fakty na viac než
65 originálnych mapách z celého sveta.
Získaš fantastický prehľad o dobyvačných
cestách Vikingov, o tom, kde si čierna smrť
vyžiadala najviac životov, kde sa schovávali
najkrutejší piráti a kde sa odohrali najkrvavejšie bitky prvej svetovej vojny a ešte oveľa
viac! Tento jedinečný historický atlas ti predstaví dejiny tak, ako ich ešte doteraz nebolo
možné vidieť!

Čo sa
DE
D
KE Y A K
udialo vo
svete
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TVOJA CENA:

12,80€

Geografia
Spolu to zvládneme

Expedícia bádateľa Venceslava Brábka
Do temných hlbín silúrskych morí (2)

Napísal: Kolektív autorov
195 × 233 mm, mäkká väzba, 256 strán, od 11 rokov

Napísal a ilustroval: Jan Sovák
168 × 235 mm, flexi väzba, 96 strán, od 10 rokov

Uchop
SVET d
o
vlastný
ch
rúk!

15,95€

Ponúk
výpra ame aj prv
ú
vu Ve
nc
Brábk eslava
a

Expedícia bádateľa
Venceslava Brábka
Do vrchnej kriedy pod
čiernymi lesmi (1)

TVOJA CENA:
TVOJA CENA:

9,50€

9,50€
11,95€

11,95€

168 × 235 mm, flexi väzba,
96 strán, od 10 rokov

Majú vaše deti problémy s prípravou na hodiny geografie?
A darí sa vám, rodičom, pochopiť všetko, čo sa majú naučiť?
Táto kniha sa vám stane neoceniteľným pomocníkom. Vďaka modernému
vizuálnemu prístupu sú aj zložité geografické problémy vysvetlené zrozumiteľne. Kniha sa venuje všetkým hlavným okruhom geografie – od oceánov a sopiek cez klimatické zmeny, populačný rast národov, štáty až po
druhy máp a ich využívanie.

V prvom denníku vedec Venceslav Brábek opísal svoju expedíciu do obdobia vrchnej kriedy pred 70 miliónmi rokov. Na druhej výprave, tentoraz
do obdobia silúru ho sprevádzala jeho priateľka Aurélia. Na výprave ich
čakala skalnatá krajina, horúce podnebie, hrozivé búrky a nebezpečne
rozbúrené more. K dispozícii mali jednoduchú ponorku a potápačský
oblek a ich úlohou bolo pozorovať svet pravekých živočíchov pod vodou
a zbierať na brehu to, čo vyplavilo more. Brábek a Aurélia si všetko poctivo zapisovali, kreslili a fotografovali.
Živoč
íc
a ra s t h y
liny
z čias

dá
min vno
ulý
ch
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Bitky a bojiská
Stručné dejiny Slovenska
pre mladých čitateľov
Napísal: Roman Mocpajchel, ilustroval: František Hříbal
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 12 rokov

TVOJA CENA:

Nefalšované
ehy,
hrdinské príb
ili
ktoré ovplyvn
naše dejiny

Kniha približuje dvadsať bitiek a vojenských
udalostí, ktoré ovplyvnili vývoj našich dejín.
Väčšina sa odohrala na území súčasného
Slovenska.
Pri každej bitke sú uvedené základné informácie
– kde a kedy sa konala a medzi kým, koľko vojakov sa na nej zúčastnilo, aké boli straty, prečo
je dôležitá pre naše dejiny. Nasleduje uvedenie
do širších súvislostí a opis bitky. V závere každej
kapitoly je niekoľko doplnkových textov – približujú významné osobnosti, dobovú vojenskú taktiku
a ďalšie zaujímavosti.

11,90€
14,95€
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SESTRY
Úsmev 2

Mlčať je zlatá rybka
TVOJA CENA:

Napísala a nakreslila: Raina Telgemeier
140 × 203 mm, mäkká väzba, 208 strán, od 10 rokov

Napísala: Annabel Pitcher
130 × 210 mm, mäkká väzba, 328 strán, od 13 rokov

7,90€

Chceš
komik aj prvý
s o Ra
ine?
Tu je!

9,95€

ÚSMEV
Úsmev 1

TVOJA CENA:

9,50€

TVOJA CENA:

11,95€

9,50€

V šoku
prestan
e
rozpráv
ať...

11,95€
140 × 203 mm, mäkká väzba,
224 strán, od 10 rokov

Vtipný príbeh o tom, ako prežiť s neznesiteľnou sestrou rodinný
výlet a nepozabíjať sa!
Raina sa nevie dočkať, až bude mať súrodenca a z nej sa stane veľká sestra.
Amara je však iná, než si Raina predstavovala... Často je mrzutá a najradšej
sa hrá sama. Prejdú roky a ich vzťah sa veľmi nezlepšuje. Do toho všetkého
sa im narodí brat a navyše sa zdá, že medzi ich rodičmi to škrípe. Najvyšší
čas, aby dievčatá začali spolu vychádzať! Napokon, veď sú predsa sestry!

Kom
iks
podľ
skuto a
čn
udalo ých
stí!
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Tess je obyčajné pätnásťročné dievča, trochu introvertné, s miernou nadváhou. Žije navonok bezproblémový život. Až kým jedného
dňa nezistí, že ocko nie je jej skutočný otec. V šoku prestane
rozprávať, obrní sa múrom mlčania a rozhodne sa na vlastnú päsť
odhaliť tajomstvo svojho pôvodu. Na tejto strastiplnej ceste odhalí
veci, ktoré môžu viacerým ľuďom zničiť život. Jediný priateľ, ktorý
verne stojí po jej boku, je detská baterka v tvare zlatej rybky...

Chlapec v pásikavom pyžame

Pán prsteňov 2
Dve veže

Autor: John Boyne
120 × 200 mm, mäkká väzba, 176 strán, od 12 rokov

Napísal: J. R. R. Tolkien
130 × 207 mm, mäkká väzba, 376 strán, od 13 rokov

Ponúk
ame
aj prv
ý diel!

Prečo chla
pec,
čo žije za p
lotom,
nosí to ču
dné
pásikavé p
yžamo
aj cez deň
?
TVOJA CENA:

6,40€

Pán prsteňov 1
Spoločenstvo prsteňa

TVOJA CENA:

7,90€

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

7,95 €

Je dôležité začať čítať tento príbeh bez toho, aby si vedel,
o čom táto kniha je.
Ak sa pustíš do čítania, vyberieš sa na cestu spolu s deväťročným
chlapcom Brunom. Skôr či neskôr prídeš s Brunom k plotu. Stretneš
tam chlapca s čudným menom Šmuel, ktorý nosí čudné pásikavé
pyžamo, ako všetci ostatní ľudia za plotom. Ploty ako tento existujú
všade na svete. Veríme, že nikdy nebudeš musieť takýto plot prekročiť.

9,95€

130 × 207 mm, mäkká väzba,
456 strán, od 13 rokov

en
Jerd
steň

p
vládne
!
všetkým

Druhá časť najznámejšej trilógie
minulého storočia.
Spoločenstvo prsteňa sa rozpadlo. Frodo
a Sam pokračujú v ceste pozdĺž rieky Anduin
sami. Ale naozaj sú sami? V pätách im totiž ide
tajomný slizký spolupútnik, ktorý ich nasleduje,
nech pôjdu kamkoľvek...
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Frajer na záskok

Mechanický anjel
Pekelné stroje 1

Napísala: Kasie West
130 × 210 mm, mäkká väzba, 280 strán, od 13 rokov

TVOJA CENA:

7,90€
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Napísala: Cassandra Clare
130 × 210 mm, mäkká väzba, 408 strán, od 15 rokov

Ak
začne to
š
už to čítať,
n e p z ruky

ustí

š!

Prvá časť
bestsellero
vej série

o Tieňo

lovcov

TVOJA CENA:

10,40€

9,95€

12,95€

Keď Giu na parkovisku tesne pred vstupom na školský ples opustí
Bradley, musí rýchlo konať. Už pár mesiacov o ňom totiž kamošom
rozpráva a tento večer mal potvrdiť, že Bradley naozaj existuje. Opustená uvidí v jednom z áut chalana, ktorý čaká na sestru. Neváha
a požiada ho, aby dve hodiny predstieral, že je Bradley. Problém
však príde, keď si uvedomí, že naňho nevie prestať myslieť. Podarí sa
jej zmeniť frajera na záskok na skutočný vzťah bez toho, aby jej na to
všetci prišli a ona tak prišla o všetkých kamošov?

Šestnásťročná Tessa Grayová sa vydáva na dlhú zaoceánsku plavbu,
aby vo viktoriánskom Anglicku našla brata. V Londýne plnom upírov,
bosorákov a iných nadprirodzených bytostí ju čaká doslova hrôza.
Útočisko nájde u Tieňolovcov, ktorí jej prisľúbia pomoc, ak im na
oplátku poskytne svoje tajomné schopnosti. Tessu očaria najmä dvaja najlepší priatelia: Jem, za ktorého peknou tvárou sa skrýva temné
tajomstvo, a modrooký Will, ktorý od seba všetkých odháňa štipľavými komentármi a nevyspytateľnými náladami. Tessa pochopí, že si
bude musieť vybrať, či zachráni brata alebo pomôže novým priateľom
zachrániť svet, a že láska je to najnebezpečnejšie kúzlo zo všetkých.

Tisíc dokonalých tónov

Hviezdy pre teba

Napísala: C. G. Drews
125 × 175 mm, mäkká väzba, 200 strán, od 15 rokov

TVOJA CENA:

9,50€

O tom, a
ko
sa vášeň
zmení n
a
posadnutosť.

11,95€

Beck nenávidí svoj život. Nenávidí svoju násilnícku matku. A zo
všetkého najviac nenávidí klavír, na ktorom ho matka núti hodiny hrať
každý jeden deň. Nikdy nebude hrať tak ako ona – kedysi slávna
virtuózka, ktorú choroba premenila za zatrpknutú bytosť. Všetko sa
zmení, keď Beckovi vtrhne do života August, uletené dievča plné
života, energie a optimizmu, a on zrazu zatúži uniknúť bolestivej existencii. Bude to však stačiť na to, aby sa konečne vymanil z chorého
vzťahu, vzoprel sa tyranke a zabojoval o vlastné šťastie?

Napísala: Miroslava Varáčková
130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 216 strán, od 15 rokov

Partia
h
svojskýc
v
o
r
e
ž
tíned
lu
o
p
s
drží

TVOJA CENA:

10,40€

v dobrom
i v zlom

12,95€

Nový román od najpredávanejšej YA slovenskej autorky.
Volá ju Jednička a jeden pre druhého znamenajú všetko. Spájajú ich
staré pesničky, neštandardná vášeň a zmysel pre humor. Keď sa práve
nedoťahujú, Žela zachraňuje svet, tvorí umenie a chodí s kamarátmi na
tajné výpravy. Partia svojských tínedžerov drží spolu v dobrom i zlom
a v opustenom dome si vytvorila útočisko, kde to žije. Veria na druhé
šance, nesmrteľnosť korytnačky a silu priateľstva. Hľadajú zmysel aj
tam, kde už často nie je. Až kým nepohasnú hviezdy.
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OBJEDNÁVKA
Z KATALÓGU

X Názov knihy

1 000 anglických slov – Hravé učenie s obrázkami 6,40
101 psích trikov. Vydanie pre deti
9,50
Beštia z Buckinghamu
9,50
Bitky a bojiská.
11,90
Cesta naprieč dejinami
11,90
Expedícia bádateľa V. Brábka do Vrchnej Kriedy (1) 9,50

OBJEDNÁVAŤ MÔŽETE VIACKRÁT
AŽ DO 15. 12. 2021!

Meno a priezvisko

Telefón (mobil)

ZŠ

Trieda

Ulica

Mesto

PSČ

Súhlasíme s objednávkou označených titulov.
Celkový počet objednaných titulov je

kusov

Celková cena objednávky je

EUR

Dátum

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.

Podpis rodiča:

Cena Počet
v EUR kusov

Expedícia bádateľa V. Brábka do temných hlbín
silúrskych morí (2)

9,50

Frajer na záskok
Geografia: Spolu to zvládneme
Grázlik Gabo a banková lúpež
Grázlik Gabo a kliatba ľudožrúta
Hviezdy pre teba
Chlapec v pásikavom pyžame
Johanka v Zapadáčiku
Komisár Mrodge
Kúpte si družičku!
Malý Mikuláš 1
Malý Mikuláš a kamoši 4
Malý Mikuláš zasa vystrája 6
Maxi Einsteinová 1: Geniálny experiment
Maxi Einsteinová 2: Svet patrí rebelom!
Maxi Einsteinová 3: Stroj času
Mechanický anjel – Pekelné stroje 1
Mikulášove prestávky 2
Minecraft
Minecraft: Príbehy z Overworldu
Mlčať je zlatá rybka
Modré srdce s kečupovým fľakom
Moje super aktivity v prírode
Najhorší učitelia na svete
Novodobé ríše
O chlapcovi, ktorý rozumel psom
Odpadkový fantóm
Pán prsteňov 1: Spoločenstvo prsteňa
Pán prsteňov 2: Dve veže
Poznáš Pippi Dlhú Pančuchu?
Práca snov / Bavia ma zvieratá
Prázdniny malého Mikuláša 3
Problémy malého Mikuláša 5
Rozprávky pre neposlušné deti
Sestry – Úsmev 2

7,90
12,80
3,90
3,90
10,40
6,40
7,90
10,40
6,40
7,90
7,90
7,90
9,50
9,50
9,50
10,40
7,90
6,40
6,40
7,90
9,50
9,50
9,50
14,40
10,40
10,40
7,90
7,90
7,20
9,50
7,90
7,90
9,50
9,50

X Názov knihy

Cena Počet
v EUR kusov

Slávna 5 sa má super
Spider-Man
Štvrtkový klub detektívov
Takto sa to podarí
Tisíc dokonalých tónov
Tom Gates 1: Môj geniálny svet
Tom Gates 2: Moje perfektné výhovorky
Tom Gates 4: Moje dokonalé nápady
Tom Gates 5: Je absolútne úžasný ( z času na čas)
Tom Gates 6: Megasuper darčeky (že vraj)
Tom Gates 7: Dieťa (takmer) megašťasteny
Tom Gates 8: Áno! Nie. (Možno)
Tom Gates 9: Je hviezda triedy
Tom Gates 10: Vie všetko najlepšie (alebo ani nie)
Tom Gates 11: Zombopsi sú mega (Aspoň podľa mňa)
Tom Gates 12: Najvnuk, najsyn, najbrat... (To iste!)
Tom Gates 13: Super dobrodružstvo (viac-menej)
Tom Gates 14: Dnes sa mi (takmer) všetko darí
Tom Gates 15: si poradí so všetkým (alebo ani nie?)
Tom Gates 16: MEGA storky a historky
Totálne mŕtve dinosaury
Toto je nindža mačka a obrí kobrí útek 1
Toto je nindža mačka a záchrana svetového syra 2
Toto je nindža mačka a katastrofa na Mačkanici 3

6,40
6,40
11,20
10,40
9,50
6,40
7,90
7,90
7,20
6,40
6,40
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
4,80
7,90
7,90
7,90

Toto je nindža mačka a krádež korunovačných
klenotov 4

7,90

Traja kamoši a fakticky fantastický bunker
Tri sestry, tri kráľovné
Úsmev 1
Veľká kniha o divokých tvoroch
Veľká kniha o morských tvoroch
Veľká kniha o operených tvoroch
Vitaj v múzeu
Víťazstvá a prehry 1918 -1945
Yakari 1 – Yakari a Veľký orol
Yakari 2 – Yakari a Biely bizón
Yakari 3 – Yakari a bobia hrádza
Yakari 4 – Yakari a králik Nanabozo
Yakari 5 – Yakari a medveď grizly
Yakari 6 – Tajomstvo Malého bleska
Zakliate jedenáste narodeniny
Zuby

9,50
11,90
9,50
11,90
11,90
11,90
11,90
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
7,90
6,40

Štvrtkový klub detektívov

Tri sestry, tri kráľovné

Napísal: Richard Osman
130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 392 strán, pre dospelých

Napísala: Philippa Gregory
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 464 strán, pre dospelých

Štyria

neobyčajn
í
priatelia.

Spája ich
príbuzens
ké
puto, no

Jedna
brutálna
vražda.

rozdeľuje

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

13,95€

14,95€

11,20€

Každý štvrtok sa v Coopers Chase, luxusnom sídle pre seniorov,
stretávajú amatérski detektívi a venujú sa nevyriešeným vraždám
miestnej polície. Tamojší developer sa usiluje využiť právnické
kľučky v zmluve, aby na mieste kaplnky a cintorína na pozemku
bývalého kláštora postavil osem nových bytov. Očividne mu nie je
súdený dlhý život, a keď ho niekto znesie zo sveta, Štvrtkový klub
detektívov má konečne pred sebou skutočný prípad vraždy.

11,90€

ich túžba
po
moci.

Margarétu Tudorovú, jej sestru Máriu a Katarínu Aragónsku spája
príbuzenské puto, no rozdeľuje ich túžba po moci. Každá z nich
sa stáva kráľovnou – jedna škótskou, druhá francúzskou a tretia
anglickou. Zo svojho úspechu sa však neradujú dlho. Dvorné
intrigy a osud to zariadia tak, aby všetky tri celý život súperili.
Anglicko a Škótsko, ktoré je rozdrobené na jednotlivé šľachtické
klany, sú ustavične znepriatelené. Politickú situáciu ovplyvňuje
aj Francúzsko. Anglický kráľ Henrich VIII. hrá svoju hru nielen na
poli politiky, ale aj lásky.
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Takto sa to podarí
Recepty na duševnú pohodu
Napísala: Janette Šimková
135 × 205 mm, flexi väzba, 192 strán, pre dospelých

Novodobé ríše
Autor: Robert Aldrich
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 376 strán, pre dospelých

ť
ako, ži ý
Cesta
i
l tn
ne kva ot.
č
o
t
u
k
s
iv
nený ž
a napl

Rozmach
a úpadok

y
koloniáln
ií
r
é
p
im

TVOJA CENA:

10,40€
12,95€

TVOJA CENA:

14,40€
17,95€

Ako veriť svojim schopnostiam
a rozvíjať si intuíciu? Ako nepodliehať úzkosti a negativite, zvládať
konflikty, nenechať sa rozhodiť
tým, čo nedokážeme ovplyvniť,
ako sa vymotať z pocitu starých
krívd? Kniha skúsenej koučky
Janette Šimkovej sa zameriava na
témy, ktoré narúšajú našu duševnú pohodu, a ponúka osvedčené
riešenia, ako dostať veci pod
kontrolu.

Koloniálne ríše boli súčasťou politických máp
sveta viac ako päť storočí, od renesancie až do
dnešných dní. Kniha ponúka trinásť príspevkov
zaoberajúcich sa dejinami novovekých impérií,
ktoré vybudovalo osmanské Turecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, škandinávske
štáty, Veľká Británia, Francúzsko, cárske
i sovietske Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Belgicko,
Nemecko, Taliansko a Spojené štáty americké.
Štúdie dopĺňajú mapy, farebné ilustrácie a ďalšie informácie. Výsledkom je fascinujúci príbeh
o novodobých ríšach a ich úlohe pri formovaní
súčasnej globálnej civilizácie.

Čitateľský klub Slovart, kontaktujte: Mgr. Michaela Jůrová, jurova@slovart.sk, tel. č.: 0918 948 837, objednávať môžete do 15. 12. 2021
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