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Sledujte ma na facebooku

Čitko

j

P O ZO R ,

SÚŤAŽ!

Každý z nás si poča
s Vianoc zdobí svo
j príbytok.
Niekto vlastnoručn
e vyrába vianočné
ozdoby
a niekto si ich kúpi
v obchode. Tie vla
stnoručné
však majú svoje via
nočné čaro. A pre
to by ma
potešilo, keby sa čo
najviac z vás pokú
silo
vyrobiť vlastnoručn
ú vianočnú ozdobu
. A nie len
tak hocijakú, ale vyr
obenú zo snehových
vločiek.
Že nevieš robiť sn
ehové vločky? Neva
dí! Známa
reportérka televízi
e Tresky-plesky Ka
ta Strofová
napísala vo svojej
knihe návod na ich
výrobu
a ja som ho pre teb
a odpísal sem na
stranu.

Už sa tešíš na dlhé
zimné večery?
A ešte viac na
vianočné prázdniny?
A práve na toto obdobie
som pre teba pripravil nový vianočný
katalóg, plný perfektných knižiek,
ktoré ti istotne spríjemnia tvoj voľný
čas počas dlhých chladných večerov.
Verím, že si vyberieš tie pravé knihy
pre seba, či už obľubuješ vtipné,
dobrodružné, napínavé príbehy,
alebo radšej listuješ v obrázkových
encyklopédiách, ktoré ti prezradia veľa
zaujímavých faktov. Tvoj Čitko 
Naše knižky dostaneš vždy za lepšie

TEN, KTO MI POŠL
E VIANOČNÚ OZDO
BU
VYROBENÚ Z VIA
NOČNÝCH VLOČIEK
,
BUDE ZARADENÝ
DO SÚŤAŽE.
Tie najkrajšie už tra
dične odmením
super knihami, po
chválim sa s nimi
aj na
facebookovskej str
ánke Čitko a vyzdo
bím
nimi aj vianočný str
omček u nás vo
vydavateľstve.
Svoju ozdobu pošli
do 30. 11 2020 na adr
esu
Vydavateľstva Slovar
t, Bojnická 10, 830
00 Bratislava
a nezabudni dopísať
svoje meno, vek, adr
esu školy
a meno pani učiteľky.

ceny.

Nemusíš ich nikde zh

áňať, pošlem ti ich pri

amo do školy a nemu

Stačí vyplniť objednávku na zadnej stran

NÁVOD:

síš ani platiť poštovné

e katalógu a odovzdať ju učiteľovi, od

.

ktorého si katalóg dostal.

1
Papier
viackrát
poprekladaj.
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Najprv
odstrihni okraj
a po stranách
sprav čo najviac
menších, aj
väčších zárezov.
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Potom papier rozlož
a vznikne ti takáto
krásna vločka.

Príbehy hviezd
Mýty a legendy zo
všetkých kútov sveta
TVOJA CENA:

13,50€

Napísala: Anita Ganeri, ilustroval: Andy Wilx
240 × 270 mm, tvrdá väzba, 96 strán, od 7 rokov

16,95€

á
Nádhern
á
kniha pln
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ý
m
legiend a
,
h
c
o hviezda
ch a
súhvezdia
voroch.
bájnych t

Po celé tisícročia ľudia upierajú zrak na nočnú oblohu,
obdivujú jagavé hviezdy a snažia sa prísť na to, ako sa tam
hore dostali. Vymysleli o tom množstvo príbehov. Kto bol
prvým faraónom, najmocnejším bohom Slnka či bohom
podsvetia? Kto zachránil pred netvorom z mora krásnu
Andromedu a aké miesto má na nebi žirafa, lev, hydra, býk
či emu? To je len štipka prachu z množstva legiend
a mýtov od Indie cez Európu až po Tichomorie, ktoré si
ľudia odnepamäti rozprávajú o hviezdach. Skrýva sa v nich
toľko zázrakov, koľko sa nevojde nikam inam. Len sa
v noci pozri na oblohu. Určite ich tam nájdeš.
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TVOJA CENA:

5,50€
6,95€

Moja prvá kniha o domove
Montessori: Svet úspechov

Yakari 4
Yakari a králik Nanabozo

Napísala: Chiara Piroddi, ilustrovala: Agnese Baruzzi
216 × 272 mm, mäkká väzba, 40 strán + 8 strán nálepiek, od 4 rokov

Autori: Derib + Job
215 × 287 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 5 rokov

V knihe Moja prvá kniha o domove
nájdete cvičenia a hry vychádzajúce
z princípov svetoznámej pedagogiky
Marie Montessori. Úlohy v tejto knihe
rozvíjajú kognitívne schopnosti detí,
ktoré pracujú s rôznymi pomôckami
– prstovými farbami, nálepkami, farbičkami. Deti prostredníctvom pútavých úloh zistia, aké hravé a náučné
činnosti sa dajú doma vykonávať.
Učenie sa tak pre ne stáva hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou života.

í
Najlepš
?
t
kamará
n
Indiá
Yakari!

Už v

yšlo

Yakari 1
Yakari a Veľký orol

TVOJA CENA:

Poznáš
aj z telky

6,40€
7,95 €

Yakari 2
Yakari a Biely bizón

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

sú

y
ia a hr
Cvičen álepkami
in
žasným

Yakari čaká pri Medvedej skale na Nebeskú
dúhu, chcela mu totiž prezradiť tajomstvo.
Namiesto nej sa však zjaví čarovný králik Nanabozo, ktorý vie rozprávať. Zväčšuje sa a zmizne,
kedy sa mu len zachce. Vraj je strážcom Nebeskej dúhy. No dúha sa stratila! Navliekla si
zázračné mokasíny a odišla do krajiny bielych
medveďov! Yakari a Nanabozo ju musia nájsť!

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €

Yakari 3
Yakari a bobia hrádza

TVOJA CENA:

6,40€
7,95 €
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Ako sa stal Gusto pilotom

Škriatok Bertil a záhada strateného potoka

Napísala a ilustrovala: Lucia Zednikovičová
210 × 200 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 5 rokov

Napísala: Mária Lazárová, ilustrovala: Hedviga Gutierrez
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 104 strán, od 5 rokov

Čimčar
áračim-čim
-čim ra
v lietad
z
le pole
tííííím
!

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

9,95€

11,95€

7,90€

Vrabčiak Gusto má veľký sen. Chcel by lietať. Vravíš si, veď vrabce predsa vedia lietať. To áno, lenže Gusto túži lietať v lietadle.
Rodičia by z neho najradšej mali muzikanta a jedine babka rozumie jeho túžbe. Zavedie ho na tajné miesto, kde Gusto zistí, že
túžbu po lietadlách majú už dávno v rodine. Príbeh je o vytrvalosti,
o dôležitosti snívania, o podpore rodiny a aj o odvahe.

9,50€

Na povale starého domu býva škriatok Bertil s dvomi kamarátmi – Pipom
a Olíviou. Pipo a Olívia sú myšky.
Nosia Bertilovi jedlo z neďalekej
továrne na piškóty a on im za to číta
rozprávky. Bez myšiek by sa škriatkovi žilo naozaj ťažko, pretože nikdy
nevychádza von. A načo aj? Mesto je
prázdne a zarastá burinou. A zostalo
by to tak navždy, keby sa zvedavá
Olívia v jeden deň nerozhodla nájsť
potok, ktorý tu voľakedy tiekol.

piť,
istú vodu
Kto chce č
!
ju zašpiniť
nesmie si
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Kata Strofová a tajomstvo snehových vločiek

Tri mačiatka tety Mily

Napísal: Juraj Šlauka, ilustrovala: Veronika Kocourková
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 160 strán, od 5 rokov

Napísala: Mária Lazárová, ilustrovala: Simona Čechová
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 5 rokov

Oned
lho
aj
o b ra z n a
ovká
RTVS ch
!

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

Príbe
h
o troc
h
mači
atkac
h
a ich
odva
he

ryesnčežoí
P
ed
ek

TVOJA CENA:

9,50€

ni
e?
a inokedy ni
ata
K
ka
ér
rt
Repo
vie!
ti na to odpo

11,95€

Kata Strofová, neohrozená reportérka televízie Tresky plesky zažila kedysi dávno, keď bola ešte malá, jeden neobyčajný príbeh.
Kata ako všetky deti miluje zasnežené Vianoce. Jeden rok však žiaden
sneh nenapadol. Rodičia ju utešovali, veď možno nasneží inokedy. No
zvedavá Kata chcela zistiť, čo je vo veci. Prečo niekedy sneží a inokedy
nie? Tak vyliezla po požiarnickom rebríku rovno do oblakov. kde zažila
neuveriteľné dobrodružstvo. Podarí sa Kate zachrániť biele Vianoce?
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Herkules, Jonáš a Lucinka sú mačiatka, ktoré vyrastajú u láskavej
tety Mily. Ich veľké dobrodružstvo sa začne v deň, keď jastrab unesie malú Lucinku. Herkules a Jonáš neváhajú ani chvíľu a rozbehnú
sa za ňou. Po ceste stretnú zábudlivého zajaca Karotku a jeho
priateľa orla Maxa. Tu sa však príbeh troch mačiatok nekončí. Kým
sa vrátia k svojej tete Mily, zažijú ešte všelijaké dobrodružstvá.

Etiketa
Pravidlá slušného
správania
TVOJA CENA:

7,90€

Napísala: Mária Hurbanová, ilustrovala: Marta Mészárosová
200 × 280 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 5 rokov

9,95€

Náš medveď má najzvláštnejšiu záľubu zo všetkých
medveďov. Rád pozoruje slušných ľudí a všeličo sa od
nich naučil. Vieš, kto má pozdraviť ako prvý? Alebo ako
sa správať v kine? Kto kráča prvý po schodoch a že je
rozdiel, či je to nahor či nadol? Ako sa správne obliecť
na slávnostnú príležitosť? Čo sa nesluší robiť pri stole?
Na všetky tieto otázky medveď pozná odpoveď.

Kde všade

sa musím
pozdraviť?
U zubára,
u babky, v le
se,
v škole...
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Mimi a Líza 3
Záhada vianočného svetla

Mimi a Líza
Hry, hádanky, úlohy

Mimi a Líza
Vymaľovanka

Napísali: Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, ilustrovali: Ivana Šebestová, Boris Šima a Katarína Kerekesová
180 × 195 mm, tvrdá väzba, 104 strán, od 6 rokov

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

210 × 297 mm, mäkká väzba,
32 strán, od 6 rokov

ti
a si posvie
Mimi a Líz
.
u
d
a
h
á
z
ú
na vianočn

a

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

11,95€

4,95€

4,95€

9,50€

3,90€

Mimi vidí svet rukami a ušami. 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.

Mimi a Líza 1

Mimi a Líza 2

Zač
predc ítaj sa do
hádz
aj
dobr
odru úcich
žstie
Mimi
a Lízy v
!

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

168 strán
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168 strán

3,90€

Prenes sa s dievčatami do rôznych svetov a spolu s nimi hádaj,
lúšti, vyfarbuj, dokresluj, ale najmä sa zabávaj! Okrem toho si
môžeš vyskúšať, aké je to čítať prstami. V strede zábavného
zošita hier a úloh nájdeš dvojhárok s pravým Braillovým písmom.
ítať
e to č
Aké j ami?
t
s
pr

esľu
dokr
aľuj a stnej
Vym
vla
ľa
d
o
osti
p
staviv
pred

j

Zvedavé otázky
a odpovede

Moje telo
Zvedavé otázky a odpovede

Zvieratá
Zvedavé otázky a odpovede

Napísala: Anne Rooney, ilustrovala: Ana Gomez
215 × 280 mm, tvrdá väzba, 32 strán, od 6 rokov

Napísala: Camilla de la Bedoyere, ilustrovala: Pauline Reeves
215 × 280 mm, tvrdá väzba, 32 strán, od 6 rokov

Prežčeo
m

,
Dozvieš sa
lé
a
aké dokon
te
je tvoje lo
mavá
a aká zaují
a
je živočíšn
ríša

Máš kopec zvedavých otázok?
Tieto knihy sú plné odpovedí!
Vďaka vtipným ilustráciám
a pútavému textu zistíš
aké zvláštne a dokonalé je
tvoje telo a objavíš mnoho
zaujímavostí zo živočíšnej ríše.

nemô
od
dýchať p
vodou?

TVOJA CENA:

7,20€
8,95€

Má hm
TVOJA CENA:

7,20€

yz

uši?

8,95€

Zistíš, prečo sú bunky špeciálne, koľko vlasov
máme na hlave, prečo nemôžeme dýchať pod
vodou, koľko litrov krvi nám prúdi v tele, prečo
nevidíme v tme, a dozvieš sa ešte veľa ďalších
pozoruhodných a prekvapivých zaujímavostí.

Zistíš, prečo majú plameniaky ružovú farbu, koľko
očí má pavúk, prečo sú korytnačky také pomalé,
aký dlhý jazyk má žirafa, ktoré zvieratá obľubujú
zelenú stravu a prečo krokodíly hltajú kamene
a dozvieš sa aj mnoho ďalších pozoruhodných
a prekvapivých zaujímavostí.
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!
Pozokr
a!

Grázlik Gabo lieta
v oblakoch

Novin

Audiokniha Grázlik Gabo
Narozprával: Števo Martinovič
1 x CD, 3 hodiny a 2 minúty, od 7 rokov

Napísala: Francesca Simon, ilustroval: Tony Ross
130 × 200 mm, mäkká väzba, 144 strán, od 7 rokov

4 úplne nové
príbehy

TVOJA CENA:

3,90€
4,95€

Grázlik Gabo neverí vlastným ušiam. Poletí
lietadlom! Žiaľ, spolu s ním aj jeho príšerní
rodičia a otravný brat Vilko. Čo už, vždy lepšie ako hrabať trávu v záhrade. Už sa nevie
dočkať, kedy sa vyblázni v novom akvaparku.
V škole dostal za úlohu zbierať pochvaly za
pomoc v domácnosti. Keby tak niekto konečne ocenil pozeranie telky, mal by vyznamenaní až-až. Navyše musí napísať sloh na
dejepis. A tak Grázlik Gabo stvorí najväčšie
veľdielo všetkých čias!

TVOJA CENA:

9,50€
10,40€

Dvanásť príbehov o zážitkoch z Gabovho bláznivého života je tu pre teba. Dozvieš sa v nich, aké
príšerné je chodiť proti vlastnej vôli do tanečného krúžku, ako prežiť noc v strašidelnom dome či
rodinnú večeru v odporne drahej reštaurácii, aj
prečo je niekedy celkom zábavné byť poslušný.

eš
Teraz môž
h
c
ý
v
o
12 Gab
j
a
v
o
príbeh

počúvať!
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Už zasa Emil z Lönnebergy 2

Oslavy v Bullerbyne 2

Napísala: Astrid Lindgrenová, ilustroval: Björn Berg
150 × 200 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 7 rokov

Napísala: Astrid Lindgrenová, ilustroval: Björn Berg
150 × 200 mm, tvrdá väzba, 136 strán, od 7 rokov

Máme pre teba
aj prvú časť!

My všetky deti z Bullerbynu 1

TVOJA CENA:

6,40€

TVOJA CENA:

7,95 €

6,40€

TVOJA CENA:

6,40€

7,95 €

7,95 €
112 strán

Emilove huncútstva dobre poznali aj všetci Lönneberčania. Ale čo sa
stalo, keď Emil vylial ockovi na hlavu zabíjačkovú kašu, keď zlú správkyňu
chudobinca chytil do pasce na vlky, a keď... Z prvej knihy o Emilovi už vieme, že za každé lapajstvo Emila poslali za trest do kôlničky, a tam pritom
vyrezával drevených panáčikov. Vo chvíli, keď sa náš príbeh začínal, mal
Emil vyrezaných 97 panáčikov. Na konci tohoto rozprávania ich má 125.
TVOJA CENA:

9,50€

Emil z Lönnebergy 1
Audiokniha
Emil z Lönnebergy
TVOJA CENA:

6,40€

TVOJA CENA:

9,50€

7,95 €

11,95€

112 strán

Narozprával:
Miro Noga
1 x CD,
1 hodina a 40 minút,
od 7 rokov

11,95€

V malej švédskej osade Bullerbyn žijú tri rodiny, v ktorých je šesť detí,
traja chlapci a tri dievčatá. V krásnej prírode spoločne prežívajú veľké
i malé udalosti, drobné i veľké radosti a starosti. Situácie videné očami
malého dievčaťa a jemný humor robia z tejto knižky jedno z najobľúbenejších diel svetovej literatúry pre deti. Oslavy
Obe časti
v Bullerbyne sú pokračovaním knihy My všetky
ponúkame aj
deti z Bullerbynu.
v audioverzii

Audiokniha
My všetky deti
z Bullerbynu 1

Audiokniha
Oslavy
v Bullerbyne 2

Narozprávala:
Táňa Pauhofová
1 x CD,
2 hodiny a 5 minút,
od 7 rokov

Narozprávala:
Táňa Pauhofová
1 x CD,
2 hodiny a 49 minút,
od 7 rokov

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€
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Knihy

o slovenských
maliaroch
pre všetkých
malých
umelcov.
V týchto interaktívnych knihách
ťa dvaja malí kamaráti Galé
a Ria prevedú galériou slávnych
slovenských maliarov
a výtvarníkov. Tak čítaj, kresli,
hraj sa, maľuj a na vlastnej
koži skúšaj, akým spôsobom
vytvorili slovenskí umelci
svoje slávne diela.
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Ako umelci vidia svet
Umenie je hra

Ako maliari
vidia svet

Napísali: Katarína Kosánová a Andrea Gregušová,
ilustrovala: Nataša Štefunková
210 × 270 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 8 rokov

Napísali: Katarína Kosánová a Andrea Gregušová,
ilustrovala: Nataša Štefunková
210 × 270 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 8 rokov

Svet
famóznych
maliarov
a ich slávnych
obrazov.
TVOJA CENA:
TVOJA CENA:

11,90€

11,90€
14,95€

14,95€

Táto interaktívna kniha ponúka nielen obrazy na premýšľanie, ale aj texty a úlohy na poučenie a zábavu.
Zistíš, čo všetko môže byť výtvarným umením, na aké
svetoznáme obrazy sa diela podobajú, a zoznámiš sa
so zaujímavými výtvarnými technikami. Tak neváhaj
a ZAHRAJ SA S UMENÍM!

Aj v tejto knihe ťa kamaráti Galé a Ria prevedú
galériou slávnych slovenských maliarov. Dozvieš
sa, ktoré výtvarné techniky používali, a uvidíš,
aké zázraky s nimi dosiahli. Na vlastnej koži si
vyskúšaš, ako tvorili svoje slávne obrazy. A zistíš,
čo je to línia, reprodukcia, ornament či figúra.

Čo je vnútri fantastických
strojov a stavieb

Hrozby sú všade okolo nás
Hrozbológia 1

Kolektív autorov
252 × 301 mm, tvrdá väzba, 48 strán, od 8 rokov

Napísal: David O´Doherty, ilustroval: Chris Judge
150 × 192 mm, mäkká väzba, 256 strán, od 8 rokov

Nazri, zisti
j!
a prebáda

Prečítaj si rady
najväčšieho
hrozbológa! Možno
.
ti zachránia život

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

9,95€

9,95€

7,90€

NAZRI dovnútra jedného z najväčších ďalekohľadov sveta, do útrob
parného rušňa či do tesných priestorov nemeckých ponoriek z druhej
svetovej vojny. ZISTI, ako to vyzeralo v stredovekej pevnosti, ako funguje uhoľná baňa či koľko členov posádky slúžilo na palube zaoceánskeho parníka Queen Mary. PREBÁDAJ, čo drží pohromade Empire State
Building, ako žijú a pracujú astronauti na raketopláne, alebo čo
sa odohráva v zákulisí veľkej opery.

7,90€

Ak ti ešte zostalo niečo z pudu sebazáchovy, určite si prečítaj rady najväčšieho
hrozbológa na svete. Možno ti to zachráni
život. Knihu plnú hrozieb a desov by si mal
povinne prečítať každý. Je v nej toľko obrázkov, že ju ocení i ten najlenivejší čitateľ. Aj
ten predsa potrebuje vedieť, ako sa vyhnúť
všetkým hrôzam a nebezpečenstvám a prežiť
v hrôzostrašnej džungli dnešného sveta.
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Sherlock Junior a strelec bez hlavy
Sherlock Junior 2
Napísal: Kolektív autorov, ilustroval: Nikolai Renger
148 × 220 mm, tvrdá väzba, 104 strán, od 8 rokov

Websterovci 1

Websterovci 2

Napísali: Vanda Rozenbergová
a Katarína Kerekesová, ilustroval: Boris Šima
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 168 strán, od 8 rokov

Napísali: Vanda Rozenbergová
a Katarína Kerekesová, ilustroval: Boris Šima
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 168 strán, od 8 rokov

Čítaj krim
i
a uč sa
angličtin
u!

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

TVOJA CENA:

7,90€

TVOJA CENA:

9,50€

9,95€

Pri čítaní tohto detektívneho prípadu
môžeš záhadu nielen riešiť, ale zároveň
sa len tak mimochodom naučiť anglické
slová a frázy. Zo slávneho Britského
múzea v Londýne najprv niekto ukradne
hlavu vzácnej šachovej figúrky. Neskôr
zmizne aj celá figúrka a strelec je jednoducho preč. Sherlock Junior a Watson
neváhajú a okamžite sa pustia po stope
záhadného zlodeja. Podarí sa im vyriešiť
Prípad strelca bez hlavy? Napínavý
kriminálny príbeh, spletité hádanky,
prvé slová a vety po anglicky, to
všetko čaká len na teba.

11,95€

aj do
Začítaj sa
zajúceho
predchád
prípadu!

Sherlock Junior a medveď
v Londýne
Sherlock Junior 1

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

Všetky anglické texty si môžeš vypočuť v origináli na webovej
stránke http://www.duden-leseprofi.de/Sherlock-Bär
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96 strán

Obľúbená pavúčia rodinka Websterovcov žije na najvyššom poschodí v útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni.
V prvej knihe sa šesťročná pavúčica Lili musí naučiť utkať svoje prvé
vlákno a spustiť sa ním prvýkrát do školy. Pri nej stojí jej tínedžerský brat
Hugo, starostlivá mama Alma, rozhodný tato Walter, zábudlivá babka
Matilda a vynaliezavý dedko Rafael. V druhej knihe Websterovcov ťa čaká
dobrodružná cesta vysávačom, pobyt v kúpeľoch, aj
napínavá domová súťaž
v preťahovaní vláknom. V ich
príbehoch objavíme nielen
pevnosť pavúčieho vlákna,
ale najmä skutočnú silu
rodiny, ktorú spája.

Poznáš aj
z televízie

Ako Štefan Drco
vyhral kopu hnoja
Napísal: Branislav Jobus, ilustroval: Martin Ondrušek
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 8 rokov

TVOJA CENA:

11,90€
14,95€

CNOSTI
alebo
?
HRIECHY
i!
s
Vyber

Kniha, ktorú môžeš čítať z oboch strán. Podľa toho či sa rozhodneš pre cnosti alebo hriechy Štefana Drca.
Štefan Drco bol z malej obce a v kolektíve nebol príliš obľúbený, pretože bol mimoriadne nerozhodný. Na dedinskej zábave vyhral v tombole kopu hnoja. A keďže sa nevedel rozhodnúť, či ju má obísť sprava
alebo zľava, sadol si na stoličku a pozoroval, čo sa v tej kope hnoja
deje. Zrazu vidí, že nie je sám, čo sa nevie rozhodnúť. Kohút Fifinbrus
sa rozhoduje medzi pýchou a pokorou, pavúk Motaj medzi lakomstvom
a štedrosťou, komári Mirnix a Dirnix medzi
zradou a vernosťou. Ak chceš vedieť,
ako to dopadne, keď sa rozhodnú
pre cnosť, čítaj knihu z jednej
strany, ak chceš vedieť, čo
sa stane, ak zvíťazí
neresť, knihu otoč
a čítaj z druhej
strany.
Kniha
,
ktorú
m
čítať z ôžeš
oboch
strán
.
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LEGO®
Úžasné nápady
od výmyslu sveta
Autor: Warren Elmore
227 × 276 mm, tvrdá väzba, 200 strán, pre všetkých milovníkov LEGA®

ntázii,
Popusti uzdu fa
a postav
ku
zlepši si techni
lu sveta.
ys
čokoľvek od vým
TVOJA CENA:

15,90€
19,95€
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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!

Ďalšie

triky
tipyaa
jväčších
od n
v
fanúšiko
LEGA®

Maxi Einsteinová: Svet patrí rebelom!
Maxi Einsteinová 2

Charlieho mimoni: Góly, body, kamoši
Napísal a ilustroval: Dave Cousins
150 × 190 mm, mäkká väzba, 224 strán, od 8 rokov

ALANIMOŇOV
CH
tímom M

s
riteľná
a ich neuve
ALOVOU
B
T
U
cesta za F
slávou.

Napísali: James Patterson, Chris Grabenstein, ilustrovala: Beverly Johnson
130 × 195 mm, tvrdá väzba, 316 strán, od 9 rokov

Ponúk
predc ame aj
hádza
prípad júci
.

Maxi Einsteinová:
Geniálny experiment
Maxi Einsteinová 1

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

TVOJA CENA:

9,50€

TVOJA CENA:

7,90€

11,95€

9,95€

Charlie miluje futbal. Nadšene ho sleduje, o futbalistoch a slávnych
góloch vie absolútne všetko a je kapitánom miestneho tímu. Svojich
kamošov prihlási do súťaže o svetový pohár. Má však jeden problém –
musí dokázať, že si miesto v turnaji naozaj zaslúžia.
Zápisky Charlieho tímu sú plné kresieb, futbalových pikošiek a záznamov zo zápasov plných vtipných katastrof a prekvapení. Zabavia každého – chlapcov aj dievčatá, tých, čo bez futbalu nevedia žiť, aj tých čo
jeho čaru ešte nepodľahli.

344 strán

V indickom mestečku prežívajú obyvatelia obrovskú krízu kvôli nedostatku pitnej vody. Pomôcť im môže len 12-ročná Maxi so skupinou svojich geniálnych kamošov. Na krk im však dýcha mocná
nadnárodná korporácia Korp, ktorá sa snaží na probléme s vodou
zarobiť. Podarí sa najbystrejšiemu dievčaťu na svete zabezpečiť
pitnú vodu zdarma pre všetkých a uniknúť únoscom z Korpu?

a
iáln
Á
en
G
IN
TE OV
XI EINS

MA

vet!
zmení s
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Ďaleká cesta za domovom

Dedkov veľký útek

Napísal: Richard Adams, ilustroval: Aldo Galli
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 448 strán, pre všetkých

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

Jackov
dedko,
slávne
letecké
eso,
sa určit
e vyrov
ná aj
babke
Gaune
rke.

O odvah

e,
priate
ľstve
a ceste
za
prežit
ím

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

16,95€

11,95€

13,50€

Fenomenálny celosvetový bestseller
a najobľúbenejšia detská kniha posledných desaťročí
„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, režisérka
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9,50€

Jackov dedko chodí do obchodu v papučiach, na večeru ti ponúkne niečo fakt podozrivé a často si nespomenie ani na meno
vlastného vnuka. Ale Jack mu to nemá za
zlé, no jeho rodičia by starčeka najradšej
videli v domove dôchodcov. Dedko sa však
vzbúri a všetkým ukáže, že je ešte stále
frajer a ako bývalý vojenský letec dokáže si
sadnúť do lietadla, vzniesť sa k oblakom
a zahrať sa na hrdinu! Pridaj sa k Jackovi
a jeho dedkovi a preži s nimi vzrušujúci let
nad Londýnom vo svete plnom snov
a nebezpečných dobrodružstiev.

Náš brat Hlavička

Santasaurus

Napísal: Juraj Raýman, ilustroval: Ďuro Balogh
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 128 strán, od 10 rokov

Napísal: Tom Fletcher, ilustroval: Shane Devries
130 × 195 mm, tvrdá väzba, 368 strán, od 9 rokov

a di Santa
nos
a
To bu ury?
TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

11,95€

11,95€

9,50€

dú
neoby
čajné
Vi a n o
ce!

9,50€

Dobrodružný príbeh o inakosti, o uznaní a priateľstve
Volám sa Alica, mám desať rokov a mám aj staršieho brata Milana. Ale
ja som mu vymyslela prezývku Hlavička. To podľa prilby, ktorú nosí, aj
keď ide spať. Susedom na sídlisku prekážali bratove záchvaty, tak sme
sa presťahovali na dedinu. Pôvodne som chcela brata pred miestnymi
deťmi zatajiť, ale nakoniec bolo všetko inak. Spôsobilo to zmiznutie
rodičov a svoju úlohu zohrali aj cvičené myši, šialený psychiater a najmä Té Bé Pé, čiže Tajné Bratstvo Pátračov.

Tro

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 túžiš
z hĺbky svojho srdca.

chu

INÉ
kri

mi
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Peter Pan
Napísal: James Matthew Barrie, ilustroval: Peter Uchnár
215 × 270 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 9 rokov
TVOJA CENA:

11,90€
14,95€

ina?
jina-Nekraj
zračná Kra
va
zá
ra
tá
p
o
je
d
e
d
ta
u
K
„Druhá zákr
o.“
vn
No predsa
ro
a
n
rá
do
a potom až
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Príbeh

o večnom
chlapcovi,

Nezabudnuteľná klasika
s nádhernými ilustráciami
Petra Uchnára.
Peter Pan letí k oknu detskej
ktorý dobyl
izby, kde bývajú súrodenci Wendy,
svet
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.

To je finta, Carlos! 4

Nový príb
e

h
jedená
s
Carlos ťročného
a, k
sa vst torému
u
do fut pom
akadé balovej
mi
zmeni e úplne
l život
.

Napísal: Július Belan, ilustrovala: Lea Schulze
130 × 195 mm, mäkká väzba, 272 strán, od 10 rokov

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

V záverečnej štvrtej časti sa Carlos
so spoluhráčmi nevie dočkať domácich majstrovstiev sveta klubov. Nikto
nepochybuje o tom, že budú siahať
po titule. No veľmi rýchlo príde tvrdý
pád a Modrí gepardi sklamú všetkých
fanúšikov. Počas sezóny sa Carlos
s Felipem a Silvinhom zapoja do
Pouličnej ligy pre hráčov, ktorí sa
nikoho a ničoho neboja. Do ligy, ktorá
má svoje vlastné pravidlá a špeciálne
ihriská. V hre je totiž oveľa viac, ako
si na začiatku mysleli.

Prihraj, Carlos! 1

y
e aj všetk
Ponúkam zajúce
d
á
predch
diely.

Daj gól, Carlos! 2

Super strela, Carlos! 3

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

7,95 €

9,95€

9,95€

6,40€

7,90€

280 strán

7,90€

272 strán

272 strán
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Leonardo da Vinci
Fantastické vynálezy
Autor: David Hawcock
218 × 248 mm, tvrdá väzba, 14 strán, pre všetkých

Kniha predstavuje v 3D šesť
najznámejších vynálezov Leonarda da
Vinci – ornitoptéru, obrnený bojový voz
a samohybný vozík či mechanického
rytiera, leva a vtáka – opísaných
TVOJA CENA:
a názorne zobrazených
13,50€
prostredníctvom
jeho originálnych
16,95€
textov a úžasných kresieb. Leonardove
mechanické stroje ti pred očami
znova ožijú v celej svojej kráse
vďaka trojrozmerným modelom –
majstrovským dielam z papiera.

Skvelý
d
darček po
k
e
č
m
stro
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Najz
n

áme

vynál

jšie

ezy

rene
sa
géni nčného
av3
D

Veľká kniha
slovenských rozprávok
Napísal: Ľubomír Feldek, ilustroval: Peter Uchnár
230 × 285 mm, tvrdá väzba, 368 strán, od 10 rokov
TVOJA CENA:

19,90€
24,90€

Vyber sa na čarovnú cestu svetom slovenských rozprávok v spoločnosti známych aj
menej známych hrdinov ako Hlúpy Jano,
Šurina a Otolienka, Psota, Víťazko, Popoluška, Mechúrik-Koščúrik či Strčprstdodierky.
Významný slovenský básnik a spisovateľ
Ľubomír Feldek v tejto zbierke predstavuje
55 ľudových rozprávok, ktoré pôvabným
spôsobom prerozprával a vyšperkoval
veršami. Knihu zdobia nádherné ilustrácie Petra Uchnára.

Známe aj
neznáme
rozprávk
y
v novom
šate!
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Turci, Habsburgovci a iné pohromy

Úctyhodní Egypťania

Napísal: Robert Beutelhauser, ilustrovala: Katarína Slaninková
130 × 200 mm, mäkká väzba, 136 strán, od 9 rokov

Napísali: Terry Deary a Peter Hepplewhite, ilustroval: Martin Brown
130 × 200 mm, mäkká väzba, 128 strán, od 9 rokov

Varúúú
j!
TVOJA CENA:

5,50€
6,95€

Aj ďalšie pokračovanie hrôzstrašností,
príšerností a nechutností v našich dejinách
sa začína porážkou. Tentoraz v bitke pri
Moháči. Odvtedy veľká časť Uhorska patrila už 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.
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Turc
i
idú!

TVOJA CENA:

4,80€
5,95€

Toto je kniha o rozprávkovo
bohatých faraónoch a skutočne
chudobných roľníkoch, ktorí žili
5 000 rokov pred nami!
Dozvieš sa:
Prečo niektorí králi museli
nosiť falošné brady?
Ktorý faraón mal
najodpornejšie vyrážky?
Prečo roľníci smrdeli cesnakom?
Dočítaš sa všeličo o záhadách pyramíd, nájdeš recept na chutné tritisícročné cukríky, návod, ako vyrobiť
múmiu, a pár čísel z úctyhodnej
egyptskej matematiky.

O tom
,
ako žil
i
Egypťa
nia
5 000
rokov
pred n
ami.

Nechutné trávenie

Šibnuté štíty

Napísal: Nick Arnold, ilustroval: Tony De Saules
130 × 200 mm, mäkká väzba, 160 strán, od 9 rokov

Napísala: Anita Ganeri, ilustroval: Mike Phillips
130 × 200 mm, mäkká väzba, 128 strán, od 9 rokov

Máš na
to
žalúdo
k?
TVOJA CENA:

TVOJA CENA:

5,95€

5,95€

4,80€

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!

4,80€

vaj
zná
o
p
S
sné
úža y
fakt h
toc
o ští

Štvú ťa neprehľadné mapy a jazykolomné
pojmy? Daj zbohom nudným hodinám zemepisu a vylez do omamných výšok Šibnutých
štítov. Uvidíš medúzy zaseknuté na vrchole
štítu, narazíš na legendárneho yetiho,
pobežíš ako o život, keď sa na teba bude
rútiť lavína. Vydaj sa na vzrušujúcu túru od
Everestu po Kilimandžáro, prečítaj si o odvážnych objaviteľoch, ktorí si spievali piesne,
aby prežili, a sleduj, ako mohutný ľadovec
vyrezáva obrovskú ryhu horským úbočím.
Bude to hrozne vzrušujúce.
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Zachráni doktor Proktor Vianoce?
Doktor Proktor 5

Prvé lásky
Napísala: Jacqueline Wilsonová, ilustroval: Nick Sharratt
125 × 190 mm, mäkká väzba, 168 strán, od 9 rokov

Napísal: Jo Nesbo, ilustroval: Per Dybvig
145 × 200 mm, tvrdá väzba, 232 strán, od 10 rokov

Tentokrát
visia Vian
oce
na vlásku
!

TVOJA CENA:

5,50€
6,95€

TVOJA CENA:

11,90€

Tu s
veľa a dozv
i
dôl
ežit eš
V
ý
CHA ECÍ O ch
LAN
OCH
!

14,95€

Je päť dní pred Štedrým dňom a celý svet sa už teší na Vianoce.
Stalo sa však niečo strašné! Nórsky kráľ predal Vianoce pánovi
Tranemu a ten vyhlásil, že ich smú sláviť iba rodiny, ktoré minú na
darčeky najmenej desaťtisíc! No čo bude s deťmi, ktorých rodičia
si to nemôžu dovoliť? Doktor Proktor, Bule a Lisa našťastie nájdu
vianočného škriatka Stanislawa a pokúsia sa Vianoce zachrániť
pre všetkých. Držme im palce, nech sa to podarí!
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Kde nájsť vysnívaného rozprávkového chalana, aby sa človek pred kamoškami nestrápnil a nevyzeral ako malé decko? Keď
nikto podobný nie je po ruke, nezostáva
iné, ako si ho vymyslieť! Chceš vedieť, ako
to dopadne? Prečítaj si knihu. Obsahuje
dokonca aj deväť dôvodov, pre ktoré by si
si ju nemala nechať ujsť.

ÚSMEV

Prvé trampoty
Napísala: Jacqueline Wilsonová, ilustroval: Nick Sharratt
125 × 190 mm, mäkká väzba, 232 strán, od 9 rokov

Napísala: Raina Telgemeier, ilustrovala: Stephanie Yue
140 × 203 mm, mäkká väzba, 224 strán, od 10 rokov
TVOJA CENA:

9,50€

Najchud
šie
baby ne
musia
byť vžd
y tie
najkrajš
ie...

TVOJA CENA:

5,50€
6,95€

Ela s Naďou a Magdou idú na vianočné nákupy.
Náhodou sa ocitnú v dave dievčat, ktoré prišli
na konkurz na modelky. Ela sa začne porovnávať
s okolostojacimi dievčatami aj so svojimi kamarátkami a zrazu jej svitne, že je oproti nim príšerne tučná. Ela je veľmi milá, iba trochu plnoštíhla.
Rozhodne sa držať diétu. Veľmi prísnu diétu...
Ako sa to všetko skončí?

11,95€

, ako
Komiks o tom
strojček
a
i
oš
rodina, kam
všetko
žu
ká
do
by
na zu
!
ať
ot
m
za

Rodina, priatelia, chalani a...
dráma so zubami?!
Raina je obyčajné jedenásťročné dievča
s obyčajnými dievčenskými problémami. To
sa však zmení, keď spadne a vážne si poškodí predné zuby. Musí prejsť strastiplnú cestu
s množstvom bolestivých chirurgických procedúr, kým sa škody napravia. A to všetko
počas puberty!
Vtipný a dojímavý príbeh dospievajúceho
dievčaťa, zápasiaceho s otázkami vzhľadu
a vlastnej identity.
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Zdravia, šťastia vinšujeme
Naše ľudové tradície a sviatky
Napísala: Zora Mintalová Zubercová, ilustroval: František Hříbal
165 × 235 mm, tvrdá väzba, 248 strán, od 10 rokov
TVOJA CENA:

10,40€
12,95€

Kedysi dávno si ľudia nevedeli vysvetliť prírodné javy
a zákony. Mali strach z tmy, zo zimy, z búrky, ohňa, neúrody,
chorôb. Nepoznali internet ani mobil, nič z toho neexistovalo. Ako teda žili? Nenudili sa? Z čoho sa tešili? Čo robili
v nedeľu, ako oslavovali sviatky, narodeniny, svadbu? Kniha
predstavuje najdôležitejšie sviatky a zvyky všetkých štyroch
ročných období. Hlavný text je doplnený ukážkami textov
tradičných piesní, detských piesní, kolied, vinšov, detských
riekaniek a pranostík.

dola,
lúžila sto
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č
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n
Vieš
pitvor?
sýpka či
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TVOJA CENA:

10,40€
12,95€

Žezlo Prastarých
Detektív Kostlivec 1

Čas temnoty
Detektív Kostlivec 4

TVOJA CENA:
Napísal: Dereck Landy
130 × 210 mm, tvrdá väzba, 328 strán, od 12 rokov

9,50€

Chýbajú ti
predchádzajúce
prípady?
Tu sú!

Kolohnát sa ocitol v šialenom svete za hranicami našej reality, kde zažíva nepredstaviteľné
muky. Beztvárnych tam totiž vyhnali spolu
s ním. Jeho jedinou šancou na únik je Valkýra.
Musí nájsť jeho stratenú lebku a risknúť výlet
do pekelnej dimenzie, aby ho vrátila naspäť do
nášho sveta. Tá, čo nosí na krku, nie je jeho –
vyhral ju v kartách. Aj keby sa jej to podarilo,
číhajú naňho ďalšie nebezpečenstvá. Temnota
sa chystá pohltiť svet. Vraj ešte bude veselo!

11,95€

272 strán

Hra s ohňom
Detektív Kostlivec 2

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

Úplne

NOVÝ PRÍPAD
najvtipnejšieho
detektíva a jeho
chránenkyne
Stephanie je tu!

264 strán

Beztvárni
Detektív Kostlivec 3

TVOJA CENA:

9,50€
11,95€

304 strán
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Pre teba, mamička, s láskou
365 úprimných vyznaní
Autor: Helen Exley
130 × 110 mm, špirálová väzba, 368 strán, pre všetkých

Skvelé
od
darčeky p
!
stromček

365 dôvodov na úsmev
Autor: Valeria Manferto De Fabianis
160 × 175 mm, tvrdá väzba, 392 strán, pre všetkých

y
Veselé obrázk
e
a krásn
ždy
myšlienky v
ev
sm
vyčaria ú
!
ri
na tvá

TVOJA CENA:

7,90€
9,95€

TVOJA CENA:

11,20€
13,95€

Tento krásny darček bude tvojej mamičke každý deň pripomínať, ako
ju ľúbiš a vážiš si ju – za jej námahu, starostlivosť a láskavosť.

a ešte nevie
Ak tvoja mam
táto kniha
ako ju ľúbiš,
teba.
jej to povie za
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Táto knižka s rozkošnými a veselými fotografiami ponúka na každý deň
milú myšlienku, aforizmus či vtip, vďaka ktorým budete mať každý deň
úsmev na tvári.

Veľký sprievodca svetom
postáv DC Comics
TVOJA CENA:

13,50€
16,95€

Autorka: Melanie Scott
183 × 233 mm, tvrdá väzba, 216 strán, od 12 rokov

Je Superman najsilnejší superhrdina? Odkiaľ
pochádza Wonder Woman? Kto je najrýchlejší
muž na svete? Kto sú Batmanovi spojenci? Táto
ilustrovaná encyklopédia zostavená DC expertmi
obsahuje viac ako 200 neuveriteľných postáv
a superhrdinských tímov vrátane Batmana, Harley
Quinn, Ligy spravodlivosti a ďalších. Vesmír DC
Comics prešiel znovuzrodením, navždy sa zmenil
a s ním aj jeho postavy.

ko 200
a
c
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i
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To mu

V encyklopédii nájdeš najaktuálnejšie
príbehy jednotlivých hrdinov i obrázky
z komiksov. Navyše sa dozvieš
všetko dôležité o postavách a ich
superschopnostiach.
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Časopédia
TVOJA CENA:

19,90€
24,90€

Napísal: Kolektív autorov
252 × 301 mm, tvrdá väzba, 320 strán, od 12 rokov

Príroda a ľudstvo v čase.
Spoznaj 13 miliárd rokov dejín vesmíru
a planéty Zem. Unikátna
ČASOPÉDIA ponúka prehľad všetkých najdôležitejších udalostí svetových dejín – od vzniku vesmíru,
cez vznik života na Zemi, éru dinosaurov a objavenie predkov ľudí, až po vesmírne lety a nástup robotiky. Kniha je doslova nabitá faktami a úžasnými
detailmi. Dozvieš sa, ako sa vyvíjalo písmo, kto boli
autori najdôležitejších objavov, ako vznikali a zanikali rôzne ríše, ale aj kto bol najobávanejším pirátom
všetkých čias a ktorý zločin sa ako prvý podarilo
vyriešiť vďaka analýze odtlačkov prstov. Prehľadné
diagramy s úžasnými ilustráciami a stručnými textami predstavujú fascinujúci príbeh vesmíru, našej
planéty, prírody a ľudstva.
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Fak
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Stromy, listy,
kvety a semená
Obrazová encyklopédia
rastlinnej ríše
Napísala: Dr. Sarah Jose
216 × 276 mm, tvrdá väzba, 192 strán, od 12 rokov

Vyber sa s touto encyklopédiou na vzrušujúcu výpravu do divov rastlinnej ríše. Obsahuje vyše tisíc
farebných obrázkov a je plná fascinujúcich faktov.
Objavuj nádherný svet rastlín od najmenších semienok po najvyššie stromy. Obdivuj najčudnejšie,
najsmradľavejšie a najsmrtiacejšie kvety.
TVOJA CENA:

14,30€
17,95€

Ktoré rastliny požierajú hmyz?
Ako si kaktusy skladujú vodu?
Ktorý kvet vyzerá ako včela?
Kde rastie najvyšší strom
na svete?
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A Cup of Style
Diár 2021 veľký

A Cup of Style
Diár 2021 malý

Mesto duchov
Cassidy Blake 1

Napísali: Lucie a Nicole Ehrenbergerové,
ilustrovala: Bára z Nikolajky
148 × 210 mm, tvrdá väzba s gumičkou,
192 strán, pre všetkých

Napísali: Lucie a Nicole Ehrenbergerové,
ilustrovala: Bára z Nikolajky
105 × 148 mm, tvrdá väzba s gumičkou,
192 strán, pre všetkých

Napísala: Victoria Schwab
130 × 200 mm, mäkká väzba, 304 strán, od 11 rokov

Ro k 2 0 2 1
š
naplánuje
!
RAZ-DVA

H r ô z o s t ra š
TVOJA CENA:

9,50€

TVOJA CENA:

7,90€

TVOJA CENA:

n

é
dobrod
ružstvo
pre mil
ovníkov
scifi a f
antasy

11,95€

9,95€

10,40€
12,95€

Štýlové diáre pre rok 2021 od Lucie a Nicole z blogu A Cup of Style ponúka veľa priestoru na plánovanie úloh, povinností a voľnočasových aktivít.
Obsahuje aj „to do“ zoznamy a ďalšie špeciálne sekcie. Tento rok v ňom
nájdete krásne ilustrácie a motivačné citáty. Diár má elegantnú obálku
a praktickú čiernu gumičku.

Diár
je
dvojj
azyčn
ý
cz/sk
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Keď Cassidy, ktorej najlepší priateľ je duch, natiahne ruku a odhrnie Oponu,
vstupuje do sveta duchov. Túto schopnosť nadobudla, keď sa takmer utopila
(dobre, utopila sa, ale nerada na to spomína). Už sa teší na prázdniny, lenže
jej rodičia zmenia plány – idú nakrúcať seriál o najstrašidelnejších miestach
na svete a ich prvou zastávkou je škótsky Edinburgh, mesto s dávnou históriou a množstvom nepokojných prízrakov. Tam sa Cassidy zoznámi s Larou,
ktorá má rovnaký dar ako ona. Postupne zisťuje, koľko sa toho ešte musí naučiť o svete za Oponou, a na vlastnej koži zistí, aké nebezpečné je jej poslanie.

Červené lístie

Tiny Pretty Things 1
Krása, ktorá bolí...

Napísala: Sita Brahmachari
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 312 strán, od 12 rokov

TVOJA CENA:

7,90€

Útek
a náhodné
stretnutie
ich navždy
zmenia

9,95€

Trinásťročná Aisha utiekla pred vojnou zo 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 tu správnu cestu.

Napísali: Sona Charaipotra, Dhonielle Clayton
130 × 210 mm, mäkká väzba, 416 strán, od 13 rokov

TVOJA CENA:

10,40€
12,95€

Aký
krehký
ZÁKERNÝ
vie byť
život
baletiek?

Na prestížnom konzervatóriu v New Yorku sa stretávajú tri mladučké baletky
Gigi, Bette a June. Každá má svoje tajomstvo. Gigi prichádza do školy ako
nováčik a tancuje, pretože ju to baví. Keďže je však úspešnejšia ako ostatné
dievčatá, okamžite je všetkým tŕňom v oku. Bette by sa rada vyrovnala svojej
staršej sestre – primabaleríne. Vnútorný tlak ju núti robiť veci, ktoré sú často
za hranou. Perfekcionistka June zas dostala od svojej matky ultimátum –
buď dostane hlavnú rolu, alebo zo školy odíde. Súťaživosť narastá a z malých
zákerností sa stávajú väčšie. Niektoré z nich sú schopné spraviť hocičo.
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Niečo ako čistá depka

To sa môže stať len vo filme

Napísal: Ned Vizzini
130 × 210 mm, mäkká väzba, 376 strán, od 15 rokov

Napísala: Holly Bourne
130 × 210 mm, mäkká väzba, 392 strán, od 15 rokov

Kult
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i
hiatr a
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TVOJA CENA:

10,40€

TVOJA CENA:

Ro m a n t
ické
klišé ni
e je
obyčajn
ý
podvod
!

10,40€
12,95€

12,95€

Craig Gilner má pätnásť rokov a namiesto randenia sa pravidelne stretáva s „cvokármi“. Štúdium na vysnenej prestížnej škole
predstavuje čoraz väčší tlak, Craig nemôže spať, nemôže jesť...
a jeho depresia sa prehlbuje natoľko, že 15-ročný Craig začína
byť posadnutý myšlienkou na smrť. Craigov pokus o samovraždu
ho dostane na psychiatriu, kde okrem nových pravidiel spoznáva
transsexuála závislého od sexu, dievča, ktoré si zjazvilo tvár nožnicami, či samozvaného prezidenta Armelia. Až tu sa ukáže, či
Craig konečne dokáže čeliť zdroju svojej úzkosti.
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Audrey sa nevie spamätať z nešťastnej prvej lásky ani z rozvodu
rodičov. Rozhodne sa, že s romantikou nadobro skončila. Harry
je vtipný príťažlivý chalan. Dobre to o sebe vie a bez zábran koketuje s celým svetom. Presne ten typ, ktorý si chce Audrey držať
od tela. Kto by už po tom všetkom veril v nejaké romantické klišé!
Láska ako z filmu predsa neexistuje. Alebo...

Najlepšie lži

Ako nájsť vraha.
Príručka pre dobré dievčatá

Napísala: Sarah Lyu
130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 344 strán, od 15 rokov

TVOJA CENA:

11,20€
13,95€

Toxic
ké
priate
ľstvo
môže
m
smrti ať
ace
účink
y

Young adult psychologický triler o temnej stránke toxického
vzťahu dvoch kamarátok.
Remy bola kedysi šťastná. Mala super frajera Jacka a tú naj kamošku,
Elise, pre ktorú by spravila všetko na svete. Jack však zomrel. Zastrelili
ho. A Elise je tá, čo stlačila spúšť. Šlo o sebaobranu? Alebo sa za tragédiou skrýva niečo ešte temnejšie, skryté hlbšie, než si Remy kedy dokázala predstaviť? Polícia hľadá odpovede a Remy sa čoraz viac ponára do
vlastných spomienok, hľadá aspoň útržok pravdy, ktorá by mohla Elise
zachrániť. Aspoň kúsok pravdy v pavučine lží, ktoré zamorili to, čo sa
spočiatku zdalo ako začiatok jedného krásneho priateľstva.

Napísala: Holly Jackson
130 × 200 mm, mäkká väzba, 432 strán, od 15 rokov

TVOJA CENA:

10,40€

Detek
t
príbe ívny
h
nečak plný
an
odha ých
lení

12,95€

Pippa Fitz-Amobiová vyrastala v malom mestečku, ktorým pred piatimi
rokmi otriasla vražda stredoškoláčky Andie Bellovej. Prípad bol uzavretý
– spravil to jej priateľ Sal Singh. Sám Sal sa predsa priznal – predtým,
než si siahol na život. Pippa si však jeho vinou nie je zďaleka taká istá,
a preto sa rozhodne pátrať na vlastnú päsť. Vďaka svojej tvrdohlavosti
čoskoro zistí, že Andie skrývala minimálne toľko tajomstiev, koľko ľudí by
mohlo mať záujem na jej zmiznutí. Mohol by byť Sal skutočne nevinný?
Ak áno, ako nájsť skutočného vraha?
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OBJEDNÁVKA
Z KATALÓGU

X Názov knihy

OBJEDNÁVAŤ MÔŽETE VIACKRÁT
AŽ DO 31. 1. 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:

365 dôvodov na úsmev
A Cup of Style - Diár 2021 malý
A Cup of Style - Diár 2021 veľký
Agatha Christie – Životopis
Ako maliari vidia svet
Ako nájsť vraha
Ako sa stal Gusto pilotom
Ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja
Ako umelci vidia svet – Umenie je hra
Audiokniha – Emil z Lönnebergy 1
Audiokniha – Grázlik Gabo
Audiokniha – Moji milí Slováci
Audiokniha – My všetky deti z Bullerbynu 1
Audiokniha – Oslavy v Bullerbyne 2
Beztvárni – Detektív Kostlivec 3
Čas temnoty – Detektív Kostlivec 4
Časopédia
Červené lístie
Čo je vnútri fantastických strojov a stavieb
Daj gól, Carlos! 2
Ďaleká cesta za domovom
Dedkov veľký útek
Emil z Lönnebergy 1
Etiketa – Pravidlá slušného správania
Francúzsko krížom-krážom
Grázlik Gabo lieta v oblakoch
Hra s ohňom – Detektív Kostlivec 2
Hrozby sú všade okolo nás – Hrozbológia 1
Charlieho mimoni – Góly, body, kamoši
Kata Strofová a tajomstvo snehových vločiek
LEGO® – Úžasné nápady od výmyslu sveta
Leonardo Da Vinci – Fantastické vynálezy
Maxi Einsteinová 1 – Geniálny experiment
Maxi Einsteinová 2 – Svet patrí rebelom!
Mesto duchov – Cassidy Blake 1
Mimi a Líza – Hry a hádanky, úlohy
Mimi a Líza – Vymaľovanka
Mimi a Líza 1
Mimi a Líza 2
Mimi a Líza 3 – Záhada vianočnného svetla
Moja prvá kniha o domove (Montessori)
Moje telo – Zvedavé otázky a odpovede
Moji milí Slováci

Cena
v EUR
11,20
7,90
10,40
15,90
11,90
10,40
7,90
11,90
11,90
9,50
9,50
10,40
9,50
9,50
9,50
10,40
19,90
7,90
7,90
7,90
13,50
9,50
6,40
7,90
11,90
3,90
9,50
7,90
7,90
9,50
15,90
13,50
9,50
9,50
9,50
3,90
3,90
9,50
9,50
9,50
5,50
7,20
10,40

Počet
kusov

X Názov knihy
My všetky deti z Bullerbynu 1
Najlepšie lži
Náš brat Hlavička
Nechutné trávenie
Niečo ako čistá depka
Oslavy v Bullerbyne 2
Pani riek
Peter Pan

Cena
v EUR
6,40
11,20
9,50
4,80
10,40
6,40
13,50
11,90

Pre teba, mamička, s láskou – 365 úprimných
vyznaní

7,90

Príbehy hviezd
Prihraj, Carlos! 1
Prvé lásky
Prvé trampoty
Santasaurus

13,50
6,40
5,50
5,50
9,50

Sherlock Junior a medveď v Londýne – Sherlock
Junior 1

7,90

Sherlock Junior a strelec bez hlavy – Sherlock
Junior 2

7,90

Stromy, listy, kvety a semená
Super strela, Carlos! 3
Šibnuté štíty
Škriatok Bertil a záhada strateného potoka
Tiny Pretty Things
To je finta, Carlos! 4
To sa môže stať len vo filme
Tri mačiatka tety Mily
Turci, Habsburgovci a iné pohromy
Úctyhodní Egypťania
ÚSMEV
Už zasa Emil z Lönnebergy 2
Veľká kniha slovenských rozprávok
Veľký sprievodca svetom postáv DC Comics
Websterovci 1
Websterovci 2
Yakari 1 – Yakari a Veľký orol
Yakari 2 – Yakari a Biely bizón
Yakari 3 – Yakari a bobia hrádza
Yakari 4 – Yakari a králik Nanabozo
Zachráni doktor Proktor Vianoce? – Doktor Proktor 5
Zdravia, šťastia vinšujeme
Zvieratá – Zvedavé otázky a odpovede
Žezlo prastarých – Detektív Kostlivec 1

14,30
7,90
4,80
9,50
10,40
9,50
10,40
7,90
5,50
4,80
9,50
6,40
19,90
13,50
9,50
9,50
6,40
6,40
6,40
6,40
11,90
10,40
7,20
9,50

Počet
kusov

Pani riek

Agatha Christie: Životopis

Napísala: Philippa Gregory
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 456 strán, pre dospelých

TVOJA CENA:

Napísala: Janet Morgan
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 448 strán, pre dospelých

15,90€
19,95€

TVOJA CENA:

13,50€
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16,95€

Nová séria o vojne ruží od obľúbenej autorky historických románov Katarína Aragónska - večná princezná, Druhá Boleynová
a Dedičstvo Boleynovcov.
Jacquetta Luxemburská, vojvodkyňa z Bedfordu a grófka z Rivers,
rozpráva svoj neobyčajný životný príbeh od stretnutia s Janou z Arcu,
ktorú väznili na hrade jej strýka cez sobáš s vojvodom z Bedfordu,
synom anglického kráľa Henricha IV., až po manželstvo s jej osudovou
láskou Richardom Woodvillom, za ktorého sa tajne vydala bez kráľovho
zvolenia a mala s ním 14 detí vrátane budúcej kráľovnej Alžbety Woodvillovej. Vďaka rodinným vzťahom sa časom Jacquetta stáva hneď po
kráľovnej druhou najvýznamnejšou ženou anglického dvora.

Život a dielo Agathy Christie spracovalo množstvo autorov. Janet
Morganová však dostala ponuku priamo od Agathinej rodiny, aby
napísala jej „oficiálnu biografiu“. Vďaka tomu získala exkluzívny
prístup k Agathiným zápisníkom, korešpondencii i ďalším písomnostiam a tiež mala príležitosť vyspovedať početných Agathiných
príbuzných, priateľov a spolupracovníkov. Výsledkom je obsiahla
a dôkladne spracovaná publikácia. Čitateľom tak ponúka nové
uhly pohľadu na Agathinu osobnosť, prácu, rodinu, názory, skúsenosti a možno dokonca aj na jej záhadné a nikdy nevysvetlené
jedenásť dní trvajúce zmiznutie...
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Moji milí Slováci

Francúzsko krížom-krážom

Napísal: Július Satinský
110 × 185 mm, tvrdá väzba, 264 strán, pre dospelých

Napísala: Mária Danthine Dopjerová, Ilustrovala: Tina Minor
130 × 210 mm, tvrdá väzba, 168 strán, pre dospelých
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TVOJA CENA:

Audiokniha Moji milí Slováci

14,95€

Narozprával: Juraj Kemka
1 x CD, 6 hodín a 14 minút, pre dospelých

11,90€

TVOJA CENA:

10,40€
12,95€
TVOJA CENA:

10,40€

Ponúk
a
v audio me aj
verzii

12,95€

Moji milí Slováci predstavujú reedíciu prvej samostatnej
fejtónovej zbierky Júliusa Satinského. Ide o úprimné listy autora
vlastnému národu napísané tesne po nežnej revolúcii. Píše sa v nich
o nástrahách pre Slovákov, ktoré by mohli byť po tridsiatich rokoch
demokracie už dávno prekonané. Listy by tak mohli slúžiť ako historický prameň, vtipná spomienka na divoký začiatok 90. rokov
20. storočia. Niektoré listy sú však mrazivo aktuálne aj dnes.

Vo Francúzsku má takmer každé miesto
čosi, čo ho charakterizuje, čo ho robí
svojim, čosi, čo mu história odovzdala
ako jedinečný dar. Ľudia sa postarali,
aby sa ten dar v čase prenášal buď
symbolom, architektonickou črtou,
osobnosťou, produktom, či jedinečným
kuchárskym receptom. Musíte prísť práve sem, aby ste mohli pochopiť, uchopiť
a kúsok si so sebou odniesť. Autorka
pochádza z Piešťan, no žije a pracuje
v Paríži. Spolu s rodinou cestuje po
rôznych kútoch Francúzska a jej texty
lákajú ísť po jej stopách.

Čitateľský klub Slovart, kontaktujte: Mgr. Michaela Jůrová, jurova@slovart.sk, tel.č.: 0918 948 837, objednávať môžete do 31. 1. 2021
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