


Malí ľudia,  
VEĽKÉ SNYAko ste prežili  

letné prázdniny? 
Ja som sa mal náramne. Bol som 
s rodičmi pri mori, potom v dvoch 
táboroch a koniec prázdnin som 
strávil u babky, kde som mal 
viac času aj na moje obľúbené 
čítanie. Ale vo vydavateľstve 
naši ľudia nezaháľali a spoločne 
sme pre vás pripravili tento nový 
jesenný katalóg, v ktorom nájdete 
skvelé novinky, dobrodružstvá, 
encyklopédie a komiksy.  
Takže neváhajte a listujte!  
Váš Čitko 

Čitko

Sledujte ma na facebooku

Naše knižky dostaneš vždy za lepšie ceny.

Tieto knižky nebudeš musieť nikde zháňať, pošlem ti ich priamo do školy a nemusíš ani platiť poštovné.

Stačí vyplniť objednávku na zadnej strane katalógu a odovzdať ju učiteľovi, ktorý ti tento katalóg dal.

Keď si pozorne prelistujete katalóg tak v ňom naďabíte aj 

na knižku Megadom na strome. Mimochodom, túto knižku 

pre lenivých čitateľov si teraz môžete objednať za špeciálnu 

zvýhodnenú cenu. No a tento megadom nie je len taký obyčajný 

dom na strome. Má 13 poschodí, bývajú tam dvaja kamaráti Andy 

a Terry a majú v ňom bowlingovú dráhu, priesvitný bazén, nádrž  

s ľudožravými žralokmi, tajné podzemné laboratórium, herňu, 

či stroj na penové cukríky, ktorý vám ich triafa rovno do úst... 

Uznajte, že v takomto megadome sa nedá na nič iné sústrediť,  

ako si len užívať tieto atrakcie. A čo vy? Tiež by ste chceli bývať  

v takomto dome na strome? A čo by ste v ňom chceli mať vy?  

To je moje súťažné zadanie. Nakreslite a napíšte mi, čo vy 

by ste chceli mať vo svojom megadome na strome. Vašej 

fantázii sa medze nekladú a môžete nakresliť úplne všetko, čo  

by vás v takomto dome najviac bavilo (potešilo). 

Svoje práce mi posielajte do 31. októbra 2022 buď poštou 

na adresu: Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 Bratislava, 

alebo emailom na citko@slovart.sk. Do zásielky či emailu pripíšte 

svoje meno, vek a adresu tvojej školy. Tie najlepšie diela odmením 

peknými knižkami.

POZOR,  
SÚŤAŽ

Ahojte, kamaráti!



Anna Franková
Malí ľudia, veľké sny

Anna Franková sa narodila v Nemecku. Keď vypukla 
druhá svetová vojna, celá jej rodina sa musela skryť  

v tajnej miestnosti otcovej firmy v Amsterdame. Tu vzni-
kol Annin denník, v ktorom písala o svojej viere  

v dobro ľudstva a nádeji na mier. Po skončení vojny sa 
jej zápisky dostali do rúk čitateľov z celého sveta, a tak 
sa stala jednou z najdôležitejších autoriek 20. storočia.Zoznám sa s výnimočnými 

ľuďmi a ich nevšednými 
osudmi. Obe naše hrdinky 

dosiahli úžasné úspechy, hoci 
na začiatku boli len malé deti 

s veľkými snami. Na konci kníh 
nájdeš skutočné fotografie 
hrdiniek a fakty z ich života.

6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Maria Isabel Sánchez Vegara
Ilustrovali: Frau Isa a Sveta Doroshevová  

195 × 239 mm, tvrdá väzba, 32/32 strán, od 5 rokov

Marie Curie
Malí ľudia, veľké sny

Keď bola Marie Curie mladá, štúdium na 
univerzite jej ako žene zakázali. Napriek 

tomu sa stala vedkyňou uznávanou na ce-
lom svete. Za objav rádia a polónia, ktorý 
významne pomohol v boji proti rakovine, 

získala Nobelovu cenu za fyziku.

Marie Curie (1906)

Anna Franková (1941)

Malí ľudia,  
VEĽKÉ SNY

6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA:

O najslávnejšej 

všetkých čias

vedkyni 

O autorke  najznámejšieho denníka  na svete
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Napísala: Mária Lazárová, ilustrovala: Hedviga Gutierrez 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 104 strán, od 5 rokov

Škriatok Bertil  
a záhada strateného potoka

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 nevy-
chádza 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.

V treťom príbehu sa Dorka učí 
čítať a dosť ju hnevá, že niektorí  
z jej priateľov 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. Ona je kapitán Puk. 

Má SUPERSILU, SUPERRÝCH-
LOSŤ a SUPERFANTÁZIU!

Vo štvrtom príbehu si Dorka musí obliecť 
najotrasnejší kabát a navyše mama od 
nej chce, aby sa hrala potichu. No a jej 

úhlavná nepriateľka Pažravica Žravica sa 
vráti. Vtom však Dorke vypadne prvý zub.  
V jej fantazmagorickom svete to zname-

ná ešte väčšie nové dobrodružstvo.

5,50€ 
6,95 €

TVOJA CENA:

Dorka Magorka, čierna ovca rodiny 
Dorka Magorka 3

Dorka Magorka s hlavou v oblakoch
Dorka Magorka 4

Napísala: Abby Hanlon 
135 × 185 mm, mäkká väzba, 160/160 strán, od 6 rokov

Dorka Magorka

5,50€ 
6,95 €

TVOJA CENA:

Poznáš  

všetky príbehy 

Dorky  
Magorky?

Kto chce  čistú vodu piť,nesmie si juzašpiniť!

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:
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Napísala: Mária Lazárová, ilustrovala: Andrea Tachezy 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 128 strán, od 5 rokov

Napísala: Alexandra Pavelková, ilustrovala: Ľudka Žoldáková 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 176 strán, od 6 rokov

Ema a ružová veľryba Štyria mačkatieri

Ema žije na brehu mora s mamou, ockom aj kocúrikom Rikom. S kým 
sa ale má hrať, keď naokolo nie sú žiadne deti? Raz sa k brehu zatúla 
veľrybie mláďa Lily. Lily nie je obyčajné mláďa, ale ružové. A hneď sú  

s Emou kamarátky. No pre veľryby nie je veľmi bezpečné plávať  
k brehu. Vieš prečo? Lily to zistí, až keď sa ju mama vyberie hľadať  

a uviazne na plytčine. Do záchrannej akcie sa zapoja všetci priatelia.

Jedného dňa sa život v dome so záhradou navždy zmení. 
V ten deň totiž majitelia domu zachránia opustené ma-
čiatka a zoberú ich k sebe. Postarať sa o ne však nie je 

jednoduché, pretože dvaja malí kocúrikovia sú veľmi chorí. 
Osirelé mačiatka aj staršie mačky, ktoré už v dome žili, 

budú musieť prekonať veľa prekážok a vylízať mnoho mi-
siek, kým sa z nich stane nerozlučná partia.

Škriatok Bertil  
a záhada strateného potoka

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

môže začať!Záchranná akcia
Zblížia sa malí 

kocúrikovia 
so starými 
mačkami?
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Napísala: Daisy Meadows
Ilustrovala: Georgie Ripper 

125 × 195 mm, mäkká väzba, 80 strán, od 6 rokov

Violetta, fialová víla
Čarovná dúha 7

SET
Čarovná dúha

Set obsahuje všet-
kých sedem knižiek.
Na vnútornej časti 

obálok si môžeš víly 
aj vyfarbiť!

125 x 195 mm, mäkká s rukávom,  
7 x 80 strán, od 6 rokov

Posledná Dúhová víla!
Violetta, fialová víla, sa 

ukrýva v maľbe na kolotoči. 
Dokážu vari pestrofarebné 
kone zaviesť Rebeku a Tinu 

k poslednej víle?

19,90€ 
24,90 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

V KAŽDEJ KNIŽKE  
O ČAROVNEJ DÚHE NÁJDEŠ 

JEDNU ROZPRÁVKU. KEĎ 
POZBIERAŠ VŠETKY, VRÁTIŠ  

JAS KRAJINE VÍL!

Tina sa počas plavby na Dúhový 
ostrov spriatelila s Rebekou. Obe 
majú s rodičmi stráviť na ostrove 
dovolenku. Ostrov nie je hocaký, 

no priam čarovný a priateľky, 
ktoré majú rady dobrodružstvo, 
musia každý deň nájsť jednu zo 
siedmich Dúhových víl. Ak sa im 
to nepodarí, svet škriatkov a víl 

zostane sivý a smutný.

Čarovná  
dúha

Oliva, zelená víla
 Čarovná dúha 4

80 strán

Rozalína, červená víla 
Čarovná dúha 1

80 strán

Irisa, modrá víla 
Čarovná dúha 5

80 strán

Astra, oranžová víla 
Čarovná dúha 2

80 strán

Hyacinta, indigová víla 
Čarovná dúha 6

80 strán

Narcisa, žltá víla 
Čarovná dúha 3

80 strán

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

3,90€ 
4,95 €

TVOJA CENA:

Chýbajú ti 

predchádzajúce 

víly? Tu sú!
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157 × 240 mm, tvrdá väzba,  
80 strán, od 7 rokov

Spider-Man 1 

Napísal: Kolektív autorov 
157 × 240 mm, tvrdá väzba, 96 strán, od 7 rokov

Spider-Man 2:
Spider-Man a Venom

Tak to sa ešte nestalo! Spider-Man a Venon sú rozhádaní 
a bývajú spolu v jednom byte! A to nie je všetko! Spidey 
a Venom sa zrazu ocitnú v tele toho druhého. Čo sa to 

deje? Kto stojí za týmto šialeným experimentom? A o čo 
mu ide? Ak to chcú títo dvaja hrdinovia zistiť a vrátiť všet-
ko do normálu, musia spolupracovať. Podarí sa im to? To 

sa čoskoro dozvieš!

152 × 230 mm, tvrdá väzba,  
88 strán, od 7 rokov

Minecraft: S witherom opreteky 

6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA: 6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: Sfé R. Monster, ilustrovala: Sarah Graley 
152 × 230 mm, tvrdá väzba, 88 strán, od 7 rokov

Minecraft: Druhá kniha príbehov

Vitaj späť v hre! Kamaráti Evan, Tyler, Tobi, Candace a Grace už pod-
nikli mnoho výprav naprieč celým herným svetom a plánujú ďalšiu.  

Chcú sa dostať k morskému palácu! Cestu im však skrížia nepriatelia  
(v hre aj v skutočnosti), s ktorými si musia poradiť. Keď sa po útoku pi-
rátov ocitnú pred ešte väčšou hrozbou, všetci hráči si uvedomia, že sa 

musia spoľahnúť len jeden na druhého, inak protivníka nikdy neporazia.

7,20€ 
8,95 €

TVOJA CENA:

6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA:

príbeh  
zo sveta 

Minecraftu!

Nový 

Ponúkame aj:

Ponúkame aj:
Problémy  na druhú!
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Andy píše knižky a Terry do nich kreslí obrázky. Na tom by nebolo nič zvlášt-
ne. Lenže obaja bývajú spolu v megadome na strome. A to nie je obyčajný 
dom na strome. Nechýba v ňom ani bowlingová dráha, priesvitný bazén, 

nádrž s ľudožravými žralokmi, tajné podzemné laboratórium, herňa, či stroj 
na penové cukríky. No uznaj, že v takom prípade sa nedá veľmi sústrediť na 
písanie ani ilustrovanie kníh. A to riaditeľovi vydavateľstva sľúbili, že zajtra  

o piatej odovzdajú hotovú knihu. Koľko z nej už majú? No hádaj! Ani čiarku!
Aj ten najväčší čitateľský lenivec či MEGANEČÍTAČ bude pri tejto 

knihe plakať od smiechu. 

Napísal: Andy Griffiths, ilustroval: Terry Denton 
130 × 200 mm, mäkká väzba, 248 strán, od 8 rokov

Megadom na strome. 13 poschodí
Megadom na strome 1

V knižke Grázlik Gabo a živá mŕtvola Gabo urobí všetko, aby vyhral voľby. Aj 
u vás doma sa už niekedy stratilo diaľkové ovládanie? A namiesto pozerania 
telky si si robil domáce úlohy? Nuž, Grázlik Gabo si to zariadi inak... A navy-
še sa Gabo pokúsi oživiť mŕtveho. V knižke Grázlik Gabo a kliatba múmie sa 
zasa dozvieš, prečo sa v škole neoplatí podvádzať a čo s malým chalanom 
dokáže urobiť zberateľská vášeň. Na plavárni sa zrazu objaví žralok a Gabo 
zistí, že predsa len vie plávať. Okrem toho Vilko s mamou padnú do spárov 

zákernej múmie a jediný, kto ich môže vyslobodiť je Grázlik Gabo!

Napísala: Francesca Simon, ilustroval: Tony Ross
130 × 200 mm, mäkká väzba, 104 / 88 strán, od 7 rokov

Grázlik Gabo

Grázlik Gabo a živá mŕtvola Grázlik Gabo a kliatba múmie

4,70€ 
5,95 €

TVOJA CENA:

4,70€ 
5,95 €

TVOJA CENA:

Poznáš 
všetky 

výmysly 
Grázlika 

Gaba?

4,90€ 
9,95 €

MIMORIADNA 
CENA:

Pre lenivých  

čitateľov

Terry a Andy  

žijú v najsamsuper 

megadome  
na strome!
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10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: Branislav Jobus, ilustrovala: Hedviga Mihálik Gutierrez 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 80 strán, od 7 rokov

Chrontulienka

Malý Jalafáš dostal do vienka veľmi nelichotivé 
hygienické návyky. Sudičky Špina Špinavá  

a Chronta Chrontavá totiž zamkli svoje sestry 
Čistotku Čistotnú a Milku Poriadkumilovnú  

v aute. A tak Jalafášovi čistota a poriadok nič 
nehovorili. Ešteže Čistotka a Milka vymysleli, 

ako Jalafáša z tej šlamastiky dostať. Oživili kopu 
špiny pod jeho posteľou a stvorili Chrontulien-

ku. A v tej chvíli sa začali diať divy.

Kto zachráni korytnačky? 
Vetroplavci 1

Napísala: Jen Marlin, ilustrovala: Izzy Burton 
140 × 190 mm, tvrdá väzba, 128 strán, od 7 rokov

Kam zmizli papagáje?
Vetroplavci 2

Max so Sofiou dúfajú, že s nimi plachetnica Veternica ešte vypláva do 
ďalekých krajín. Jedného dňa, odrazu obrovský nápor vetra zdvihne loď 

a vzápätí zistia, že sa plavia po širočiznej rieke. Je to Amazonka  
a deti sa ocitli uprostred dažďového pralesa. Tu stretnú nových priate-
ľov, ktorí sa snažia zachrániť ohrozený druh nádherných papagájov ara 
arakanga. Podarí sa Maxovi a Sofii nájsť arakangy a pomôcť domoro-

dým obyvateľom pri záchrane dažďového pralesa?

140 × 190 mm, tvrdá väzba,  
128 strán, od 7 rokov

7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

Max a Sofia zachraňujú                                 druhy zvierat!

Ponúkame aj prvé 

dobrodružstvo  

o záchrane 

korytnačiek

Ako Chrontulienka učila Jalafášačistote  a poriadku.

ohrozené
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7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

7,20€ 
8,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Mária Hurbanová, iIlustrovala: Marta Mészárosová 
200 × 280 mm, tvrdá väzba, 40 strán, od 5 rokov

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

Etiketa
Pravidlá slušného správania

Zvieratá
Zvedavé otázky a odpovede

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.

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 zo živočíšnej ríše.

Má hmyzuši? sa patrí 
pozdraviť? 

Kde  
všade 
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13,50€ 
16,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: Matt Ralphs, ilustrovala: Katie Ponder 
229 × 280 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 7 rokov

Severské mýty

Vyber sa na vzrušujúcu výpravu do kra-
jiny ohňa a ľadu, do tajomného sveta 

hrdých Vikingov. Spoznáš praotca bohov 
Odina, ktorý neváhal obetovať oko za 

múdrosť sveta, mocného a nebojácneho 
Tóra a jeho ženu – zlatovlasú Sif, krásnu 

vanskú bohyňu Freyu – mocnú čaro-
dejnicu, neustále odmietajúcu obrích 

nápadníkov a, samozrejme, prešibaného 
darebáka Lokiho, ktorý pripraví nadpri-
rodzeným bytostiam nejednu horúcu 
chvíľu. Nebudú chýbať ani iné bájne 
tvory ako hrôzostrašný, no bystrý vlk, 

obrovský had, zruční trpaslíci, trollovia, 
elfovia, obri, vedmy a sudičky.

Bohovia,  príšery  a hrdinovia starých Vikingov
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Napísal: Braňo Jobus, ilustroval: Igor Derevenec 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 8 rokov

Láskavé rozprávky

Na začiatku bola otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý po-
hľad jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do 
celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodo-
vom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsaťjeden ako rozprávok 

v tejto knihe. Každá rozpráva príbeh o inej podobe lásky.

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Petra Hilbert, ilustrovala: Maria Makeeva 
165 × 230 mm, tvrdá väzba, 144 strán, od 8 rokov

Pepína z Longitálu

Osemročná Pepína žije v dome na 
kopci neďaleko jedného veľkomesta. 
Otec spisovateľ a mama novinárka 
majú stále veľa práce a nikdy nie sú 

doma. Pepínin svet preto tvorí kamen-
ný dom, divotvorná záhrada rastúca 
na jeho streche a podivuhodní su-
sedia. Prisťahuje sa k nim aj babka 
Katinka, ktorej drsno-vtipné príhody 

ťa prenesú do doby, keď sa žilo úplne 
inak. Je tu aj rozprávanie Pepíninho 

otca, ktorý sa práve vrátil z výpravy po 
Afrike a na pobyt doma si akosi nevie 
zvyknúť. Skrátka v dome s tajomnou 
záhradou a podivuhodnými susedmi 

nie je nikdy nuda.

V dome  s tajomnou záhradou nie je  o dobrodružstvánikdy núdza.

Je 

len jedna?

láska 
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11,20€ 
13,95 €

TVOJA CENA:

Napísali: Max Teporelli a Barbara Gozzi, ilustrovala: Agnese Innocente 
205 × 253 mm, tvrdá väzba, 88 strán, od 8 rokov

Keď sa vôbec nedarí
Napísala: Enid Blyton 

120 × 200 mm, mäkká väzba, 184 strán, od 8 rokov

Slávna 5 v karavane

Robiť chyby nie je chyba!
Potvrdzuje to aj desať úžasných príbehov o slávnych geniálnych 
mužoch a ženách v tejto knihe. Všetci urobili (mnoho!) chýb, než 

objavili alebo vynašli niečo, čo zmenilo životy ľudí na celom svete. 
Chyby, omyly a prešľapy ťa niekedy môžu doviesť veľmi ďaleko...

Prázdniny v obytnom 
prívese! Aký vzrušujúci 

nápad! Piati kamaráti sa 
cestou stretnú s cirku-

som a čoskoro prídu na 
to, že klauni nemyslia 

iba na žarty.

5,50€ 
6,95 €

TVOJA CENA:

Poznáš  
všetky  

Slávnej 5?
záhady 

Príbehy 

ktorí sa 
nevzdali. 

géniov, 
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Napísala: Carol Vorderman 
195 × 233 mm, flexi väzba, 224 strán,  

od 8 do 16 rokov

Programovanie  
pre deti

12,50€ 
15,95 €

TVOJA CENA:

Pomocou prehľadných postupov a grafických 
návodov uvedených v tejto knihe aj úplný začia-

točník zvládne základy programovania v jazykoch 
ScratchTM 3.0 či PythonTM a bude v nich 

schopný vytvárať jednoduché hry a zábavné ani-
mácie. Prvé kroky sa naučíš v programovacom 
jazyku ScratchTM 3.0 a potom plynulo prejdeš 

na PythonTM. Okrem toho sa naučíš, čo sa 
nachádza vnútri počítača, ako funguje internet, 

nájdeš tam informácie o ďalších programovacích 
jazykoch či užitočných programoch a tiež sa 

dozvieš, ako vznikajú aplikácie a počítačové hry.

Chceš hlbšie  preniknúť do sveta 
programov, hier  a aplikácií?

počítačových
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Napísal: Roman Cséfalvay, ilustroval: Viliam Slaminka 
230 × 300 mm, tvrdá väzba, 64 strán, od 9 rokov

Nočný život zvierat

Táto kniha ťa vezme na netradičnú výpravu 
za zvieratami. Zistíš, ako sa v úplnej tme 

orientuje netopier či líška na love. Zblízka 
si obzrieš obyvateľov jaskýň, nahliadneš do 

podzemných úkrytov zvierat, prečítaš si  
o súboji potkanov aj o tom, čo počas splnu 

robia raky. Odhalíš drobný hmyz, ktorý 
za tmy vylieza z úkrytov v našich domác-
nostiach. Dozvieš sa o nástrahách, ktoré 
v nočnom meste číhajú na vtáky, o práci 

zoológov a tiež tipy, ako môžeš v noci pozo-
rovať zvieratá aj ty.

11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

Čo sa v noci odohráva za našimi oknami?

15



7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Helen Chapman, ilustroval: Glen Singleton 
153 × 234 mm, mäkká väzba, 208 strán, od 10 rokov

101 mega vedeckých experimentov

6,40€ 
7,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Anna Rooney, ilustrovala: Putri Febriana 
180 × 230 mm, mäkká väzba, 96 strán, od 9 rokovv

Matematika za 30 sekúnd

V tejto knihe sa dozvieš, ako vyrobiť zo základných každodenných 
prísad tie najneobvyklejšie veci a môžeš tak prekvapiť všetkých 

svojich priateľov, rodinu či známych. V knihe nájdeš nielen fareb-
né ilustrácie, podrobné návody, pokyny, rady a fakty, ale aj vedec-

ké vysvetlenie na konci každého experimentu. Takže sa nielen 
zabavíš, ale aj niečo zaujímavé naučíš.

Čo je matematika? Na čo ju vlastne potrebuješ? Vieš spočítať 
hviezdy? Aké je najväčšie možné číslo? Kniha obsahuje 30 za-
ujímavých kapitol, v ktorých nájdeš odpovede na tieto aj mnohé 

ďalšie otázky. Vyber sa na cestu do neuveriteľného sveta matema-
tiky, rýchlych faktov, malých výziev a stručných zhrnutí.

Stačí  
pol minúty  a nudný predmet premeníš na  zábavné objavovanie! nech to 

nevybuchne!
Pozor, 
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10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: Andrew Henderson 
170 × 239 mm, mäkká väzba, 192 strán, od 10 rokov

Ako sa stať 
 futbalovou hviezdou

Nauč sa od najlepších, ako vniesť do hry 
presnosť, eleganciu a zábavu.  

Päťnásobný majster sveta vo futbalovom 
freestyle Andrew Henderson ponúka hráčom 

rôzneho veku aj úrovne skúsenosti  
a rady, ako zahviezdiť na futbalovom 
trávniku i mimo neho. Kniha plná 
tipov a trikov obsahuje vyše 200 

farebných fotografií, s pomocou 
ktorých Henderson vysvetľuje, 
ako získať väčšiu kontrolu nad 
loptou, rozvíjať presnosť i pohy-
bovú kreativitu – skrátka, pozdvih-

núť svoju futbalovú techniku a tým aj 
výkon na futbalovom ihrisku.

od majstra sveta  vo freestyle futbale

Tipy,  zručnosti  a triky 

Vyše 200 náučných fotografií
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7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Wendy Mass 
135 × 185 mm, mäkká väzba, 232 strán, od 9 rokov

Už žiadne narodeniny

Grace sa učí žiť so svojimi novými magickými schopnosťami. Na čo 
ich smie a má použiť? A aké vlastne sú? A ako si poradí s časom, čo 
zastal? S časom, ktorý má požičaný? Vo víre zázračných udalostí sa 
roztočí záhada za záhadou. Ešteže má svoj skvelý tím zasvätených 

kamarátov – Amandu, Lea, Rory, Taru, Davida a Connora.

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: David Walliams, ilustroval: Tony Ross 
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 288 strán, od 9 rokov

Malý milionár

Dvanásťročný Joe sa akoby zázrakom zo dňa na deň stane milionárom. 
Zrazu má všetko, na čo si len spomenie. Vlastnú Formulu1, nahrávacie 

štúdio, žraloka, dokonca aj komorníka, ktorý je... Čo myslíte? No predsa 
orangutan! Má to ale niekto v živote šťastie! Veď čo viac si môže chalan  

v jeho veku priať? Joeovi k šťastiu predsa len niečo chýba. Ozajstný pria-
teľ. Podarí sa mu ho nájsť? Prezradím len toľko, že pri hľadaní to nebude 

mať ľahké. Pochopí aj to, že peniaze naozaj nie sú všetko.

Napadlo ti už 

niekedy, aké by  

bolo mať tak

milión eur?
Grace sa učí 

a musí  
vyhrať preteky 

s časom...

čarovať 
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10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

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

Najhorší rodičia na svete

Táto kniha je o tých najhorších a najtrápnejších rodičoch na zeme-
guli. Že tých máš doma? No... veď uvidíme... Každému, kto siahne 
po tejto knihe, okamžite svitne, že jeho rodičia tým našim nesiaha-
jú ani po členky. Ver mi, že tvoji rodičia sú ešte celkom v pohode! 

Za týchto rodičov by ich nikto nevymenil. Že ich chceš aspoň 
vidieť? Tak čítaj, ale len na vlastné riziko!

Napísal: David Walliams, ilustroval: Tony Ross 
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 312 strán, od 8 rokov

Sliz

Vitaj na ostrove MULČ! Na tomto 
malom ostrove býva neuveriteľné 
množstvo hnusných dospelých. 

Školu, miestny park, hračkárstvo, ba 
dokonca aj pojazdné zmrzlinárske 
auto riadia príšerní dospeláci, ktorí 
radi robia deťom peklo zo života. 

Samotný ostrov vlastní tá najodpor-
nejšia osoba – Gréta Chamtivá! 
Niečo s nimi už konečne treba 

spraviť. Nájde sa aspoň jeden od-
vážlivec, čo to zvládne? Zoznám sa 
s Nedom, neobyčajným chlapcom 

so zvláštnymi schopnosťami.
So SLIZOSCHOPNOSŤAMI!

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Len pre
SILNÉ 

žalúdky! 

nie sú to  tvoji rodičia!  Títo sú miliónkrát  horší!

Nie,
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10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

Napísali: Lucy Hawking a Stephen Hawking, Ilustroval: Garry Parsons 
145 × 215 mm, tvrdá väzba s prebalom, 320 strán, od 10 rokov

Gregor a modrý mesiac

Gregor a Anka sú od šťastia 
bez seba. Dostali sa do špe- 

ciálneho programu, v ktorom sa 
školia mladí astronauti. Splnili 
sa im najtajnejšie sny, lebo sú 
pri všetkých najnovších vesmír-

nych objavoch a obklopení 
kamarátmi rovnako nadšenými 
pre nekonečný kozmos. Počas 
výcviku vo vesmírnom tábore 
zistia, že zvláštne veci sa dejú 
nielen na Zemi, ale aj na obež-
nej dráhe, a ich výcvik je kaž-

dým dňom desivejší.

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: David Almond, ilustroval: David Litchfield 
130 × 210 mm, tvrdá väzba, 128 strán, od 9 rokov

Vojna sa skončila

Píše sa rok 1918 a vo svete zúri vojna. Johnov otec bojuje v zákopoch  
v ďalekom Francúzsku a mama pracuje v zbrojovke na okraji ich anglické-
ho mestečka. John má plnú hlavu otázok, na ktoré mu nikto nevie odpo-

vedať. Prečo je vlastne vojna? Prečo si ľudia ubližujú? Má aj on nejakých 
nepriateľov? Učiteľ v škole tvrdí, že aj John bojuje, že je vo vojne s deťmi 
zo znepriateleného Nemecka. Jedného dňa zažije John v lese za mestom 

niečo neuveriteľné. Stretne sa s nemeckým chlapcom menom Jan.

Tentoraz ťa 

čaká misia

Keď dospelí bojujú, deti musia vybojovať vlastné 
bitky.

na Mars!

20



7,90€ 
9,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Jacqueline Wilsonová, ilustroval: Nick Sharratt 
125 × 190 mm, mäkká väzba, 456 strán, od 10 rokov

Poletím aj bez krídel

Dvanásťročná Katy je vždy plná energie. Bezhlavo sa vrhne do 
každého dobrodružstva či hry. Keď bola Katy malá, zomrela jej 

mama. Otec sa druhý raz oženil a postupne do ich rodiny pribú-
dali noví bratia a sestry, ktorí zbožňujú svoju staršiu sestru. Zdá 

sa, že jediným problémom je jej vzťah s nevlastnou matkou. Osud 
však našej odvážnej hrdinke prinesie ešte jednu skúšku. Ako to 
zvládne? Nestratí odvahu, kamarátov a temperament? Nie! To 

by predsa nebola Katy. Všetkým nám ukáže, že aj keď nemôžeš 
chodiť, ešte vždy môžeš lietať!

Prvé lásky
Napísala: Jacqueline Wilsonová, ilustroval: Nick Sharratt 

125 × 190 mm, mäkká väzba, 168 strán, od 9 rokov

Kde nájsť vysnívaného rozprávkového 
chalana, aby sa človek pred kamoškami 
nestrápnil a nevyzeral ako malé decko? 
Keď nikto podobný nie je po ruke, ne-
zostáva 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.

5,50€ 
6,95 €

TVOJA CENA:

Tu sa dozvieš 
veľa dôležitých VECÍ  O CHALANOCH!

Keď nemôžeš chodiť, ešte 

vždy môžeš lietať!
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130 × 210 mm, tvrdá väzba,  
272 strán, od 11 rokov

Žezlo Prastarých 
Detektív Kostlivec 1

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

Hra s ohňom 
Detektív Kostlivec 2

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

Čas temnoty 
Detektív Kostlivec 4

11,20€ 
13,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: Derek Landy 
130 × 210 mm, tvrdá väzba, 360 strán, od 11 rokov

Krajina živých
Detektív Kostlivec 5

Kolohnát s Valkýrou sa snažia zistiť, kto v skutočnosti stojí za 
teroristickým útokom na Siene. Nepriateľ si najal neporaziteľ-

ného lámača kostí, aby zahladil všetky stopy. Kostlivec, Valkýra 
a ich priatelia však nemusia bojovať len s ním; na scéne sa zno-
va objavujú Ostatky, čo chcú ovládnuť svet, aj prízrak Temravy, 

ktorá ho chce celkom zničiť. Valkýra má strach, či sa všetko 
vyrieši skôr, než bude neskoro. Problém však je, že aby s tým 

mohla niečo spraviť, musí najprv zomrieť.

najvtipnejšieho detektíva a jeho 

chránenkyne Stephanie je tu!
PIATY PRÍPAD

Ponúkame aj predchádzajúce príbehy

10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:
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Napísala: Kasie West 
130 × 210 mm, mäkká väzba, 320 strán, od 12 rokov

Kamoši, frajeri a bozky za kamerou
Kamoši, frajeri... 2

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Ursula K. Le Guin 
130 × 200 mm, mäkká väzba, 224 strán, od 12 rokov

Čarodej Zememorí 1

Sedemnásťročná Lacey má jasný cieľ. Chce sa stať herečkou. Keď 
jej ponúknu hlavnú ženskú úlohu v horore po boku charizmatického 
Granta Jamesa, neváha. Opustí domov a vydáva sa na cestu do Los 

Angeles. Otec však pre jej sny pochopenie nemá. Zoženie Lacey 
doučovateľa a trvá na tom, aby si poctivo robila domáce úlohy. Počas 
nakrúcania sa navyše začnú diať čudné veci, niekto jej hádže polená 
pod nohy. Pomôžu Lacey jej slávnejší hereckí kolegovia alebo sú to 

práve oni, kto sa ju snaží znemožniť?

Čarodej Zememorí Ged je najväčším čarodejom celej krajiny, no 
kedysi to bol nedočkavý, namyslený mladík, túžiaci po moci a pozna-
ní. Zo svojho rodného ostrova Gont odišiel do čarodejníckej školy na 
Roke, kde z pýchy vypustil na svet tieň, čo spôsobil smrť arcimága. 

Ged bude musieť podstúpiť skúšku, zvládnuť slová moci, skrotiť silné-
ho draka, vstúpiť na prah smrti, aby znovu nastolil rovnováhu, ktorú vo 

svojej nevedomosti porušil.

Za svoju  pýchu musí
tvrdo  

zaplatiť

Sedemnásťročná 

Lacey si plní  

svoj herecký sen. 

Je to však  
to pravé?  
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14,40€ 
17,95 €

TVOJA CENA:

Autor: Dan Green 
216 × 276 mm, tvrdá väzba, 192 strán, od 10 rokov

Horniny, minerály,  
drahokamy

a iné poklady neživej  
prírody

Fascinujú ťa farebné minerály, trblietavé drahokamy, 
vzácne fosílie či krásne ulity a lastúry, aké na pláži len 

tak nenájdeš? Tu sa dozvieš, že horniny a minerály nie sú 
výnimočné len svojimi vlastnosťami a krásou, ale rozprá-
vajú aj príbeh o vzniku Zeme a jej premenách. Fosílie sú 

zase svedkami vývoja života na našej neustále sa meniacej 
planéte. Text knihy dopĺňa aj množstvo zaujímavostí – vieš, 

ktorá hornina je taká ľahká, že pláva na vode, z akého 
minerálu je hrot šípu pevnejší ako oceľ alebo ako vznikajú 
kryštály? Vydaj sa na cestu objavovania týchto prírodných 

divov okolo nás!

Viac ako 1 000 úžasných fotografií  a stovky informácií  o prírodných divoch  okolo nás!
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Celosvetový bestseller Mamutia kniha 
techniky sa dočkal úplne nového vyda-
nia a rozšírenia o najnovšie výdobytky 

vedy a techniky, aby sme my mladí čita-
telia pochopili, ako funguje všetko od 

veterných mlynov až po WiFi.

Vydaj sa na púť za úžasnými objavmi od 
prvých vynálezov pravekého človeka až 

po zázračný digitálny svet! Zoznámiš 
sa so základnými princípmi, na ktorých 

fungujú stovky strojov a zariadení,  
a zistíš, ako objavy z minulosti pomá-

hajú budovať lepšiu budúcnosť. Každý 
vynález je úžasne vysvetlený milým,  
i keď trochu nechápavým mamutom.

Napísal: David Macaulay 
216 × 280 mm, tvrdá väzba, 400 strán, od 10 rokov

Úplne nová Mamutia 
kniha techniky

19,90€ 
24,90 €

TVOJA CENA: Ilustrovaný sprievodca  svetom  strojov
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15,90€ 
19,95 €

TVOJA CENA:

Architektúra
Stručné dejiny Slovenska 

pre mladých čitateľov
Autor: Matúš Dulla, ilustroval: Ján Vajsábel 

165 × 230 mm, tvrdá väzba, 304 strán, od 12 rokov

„Na každom kroku nás obklopujú diela nenápadné 
a pôsobivé, staršie i nedávne. Máloktorá krajina 

má taký pestrý kaleidoskop architektonických diel 
ako Slovensko. Ak o nich viac vieme a ak poznáme 
pohnútky či osudy tých, čo tie diela vytvorili, určite 
budeme vedieť naše pamiatky nielen lepšie chrá-
niť, ale aj oceňovať vznik nových architektonicky 

hodnotných diel."

Autor ťa prevedie dejinami architektúry,  
a to pekne tému po téme.

• prvé stavby • románske baziliky • vznešená 
gotika • striedma renesancia • veľkolepý 

barok • ľudová architektúra • dôstojný klasi-
cizmus • rozprávkový romantizmus • eklektika 
• secesia • funkcionalizmus • moderné štýly

Od pravekých zemníc po moderné sklené paláce
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Napísala: L. M. Montgomery 
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 360 strán, od 12 rokov

Anna na Redmonde 3

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: L. M. Montgomery 
125 × 190 mm, tvrdá väzba, 408 strán, od 12 rokov

Anna v Summerside 4

125 × 190 mm, tvrdá väzba,  
416 strán, od 10 rokov

125 × 190 mm, tvrdá väzba,  
376 strán, od 10 rokov

Anna zo Zeleného  
domu 1 

Anna v Avonlea 2

Dozvieme sa, kam sa podeli tri roky Anninho 
života po tom, čo sa zasnúbila s Gilbertom 

Blythom. Anna prijala miesto riaditeľky strednej 
školy v meste Summerside a našla si ubytovanie 
u dvoch starších vdov a ich gazdinej. Spočiatku 

bojovala s nepriazňou mesta. Po istom čase však 
niektorí museli chtiac-nechtiac zmeniť postoj  

a Annu si obľúbili. Anna spôsobom sebe vlast-
ným zasahuje. Ako a koľkým z nich pomôže 

úplne zmeniť život?

Anna sa vyberie na vysnívanú vysokú školu Redmond. Vzrušujúci 
život vysokoškoláčky si skutočne vychutnáva. Na Redmonde si 

nájde priateľov, ktorí ju vtiahnu do čulého spoločenského diania. 
S priateľkami si dokonca prenajmú domček U Patty, kde si vytvo-

ria útulné hniezdočko. Dievčatá sa vydávajú, chlapci ženia, no ona 
sa nechce vzdať svojich snov. Aj jej sa hrnú žiadosti o ruku, všetky 
však odmieta, kým nakoniec nenájde svojho rozprávkového prin-

ca. Ale čo na to Gilbert Blythe?

9,50€ 
11,95 €

TVOJA CENA:

ANNU nemožno neľúbiť!

Chýbajú ti prvé dve 

časti? Tu sú.
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10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: Marisha Pessl 
130 × 200 mm, mäkká väzba, 288 strán, od 15 rokov

Návraty do Nesveta

11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

Napísala : Claire M. Andrews 
130 × 210 mm, mäkká väzba, 392 strán, od 15 rokov

Dcéra Sparty 1

Beatrice a jej šiesti najlepší priatelia boli nerozlučný tím, až po-
kým Beatricin frajer nezomrel. Jeho záhadná smrť navždy všetko 

zmenila a ona prerušila s partiou kontakt. Rok po maturite sa 
Beatrice opäť stretáva s bývalými priateľmi a dúfa, že konečne náj-
de odpovede na ťaživé otázky. Ich noc však dopadne inak. Všetci 
uviaznu v časovej slučke, ktorá ich núti prežívať ten istý deň stále 
odznova. Z nočnej mory v snovom Nesvete sa však môže vyslobo-
diť len jeden z nich a práve v tom tkvie hrôza voľby, ktorej šestica 

kamarátov čelí. Je možné rozhodnúť, kto z nich si zaslúži žiť?

Sedemnásťročná Dafne je bojovníčka, odhodlaná spraviť všetko pre to, 
aby ju Sparta uznala za rovnocennú. Nečakané stretnutie s bohyňou 

Artemidou, ktorá má v rukách osud jej brata, prevráti jej život naruby. Ak 
Dafne nenájde deväť ukradnutých záhadných predmetov z hory Olymp, 

bohovia stratia moc, smrteľníci sa ocitnú v chaose a jej brat zomrie. Daf-
ne a jej sprievodcu – príťažlivého a suverénneho boha Apolóna, zavedie 
putovanie do Minotaurovho labyrintu, za Sfingou a jej hádankami, ces-
tou spojí sily s legendárnym hrdinom Teseom či s Hippolytou z kmeňa 

Amazoniek a napokon bude musieť čeliť aj samotným bohom.

Šesť priateľov. 

Ktorý z nich to 
bude?

Len jeden  môže prežiť. 

V novej fantasy sérii plnej gréckej mytológie čelí hlavná hrdinka Dafne ťažkým skúškam. 
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13,50€ 
16,95 €

TVOJA CENA:

Napísala: V. E. Schwab 
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 456 strán, od 18 rokov

Neviditeľný život Addie LaRueovej
Napísala: Miroslava Varáčková 

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 200 strán, od 15 rokov

Najmilšie želanie

Gréta má šestnásť, čaká ju život na stredoškolskom internáte  
a odlúčenie od rodiny. Je naučená sústrediť všetku svoju pozor-
nosť na sestru, ktorej zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starost-
livosť, a tak ju nová situácia a nadbytok voľného času desia. Dni 

poznačené osamelosťou striedajú znepokojivé noci zahalené 
zlovestnými tieňmi, čo sú jej neustále v pätách. Pod tlakom okol-

ností, odkázaná len sama na seba, prepadne Gréta do sveta,  
z ktorého cesta nazad je neľahká a tŕnistá.

Francúzsko 1714. Zúfalá mladá žena spraví faustovskú dohodu, 
aby mohla žiť večne, bez obmedzení. Zmluva s temným božstvom 
má však háčik, Addie po sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu 

– ľudia na ňu zabudnú, len čo z nej spustia zrak. Tak sa začína ne-
zvyčajný príbeh Addie LaRueovej, odvíjajúci sa naprieč storočiami 

a kontinentmi, naprieč dejinami i umením. Až kým Addie takmer 
po tristo rokoch nestretne mladého kníhkupca, ktorý jediný si 

dokáže zapamätať jej meno.

10,40€ 
12,95 €

TVOJA CENA:

Príbeh  
o probléme,  

o ktorom  

by sa nemalo 

mlčať.

Život, na  ktorý si nik 
Príbeh, na  ktorý nikdy

nespomenie. 
nezabudnete.
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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.

OBJEDNÁVKA  
Z KATALÓGU
OBJEDNÁVAŤ MÔŽETE VIACKRÁT  
AŽ DO 15. 12. 2022!

X Názov knihy Cena    
v EUR

Počet 
kusov

101 mega vedeckých experimentov 7,90

Ako sa stať futbalovou hviezdou 10,40

Anna Franková – Malí ľudia, veľké sny 6,40

Anna zo Zeleného domu 1 9,50

Anna v Avonlea 2 9,50

Anna na Redmonde 3 9,50

Anna v Summeriside 4 9,50

Architektúra – Stručné dejiny Slovenska  
pre mladých čitateľov

15,90

Astra, oranžová víla – Čarovná dúha 2 3,90

Cigary idú do neba 11,20

Čarodej Zememorí 9,50

Čas temnoty – Detektív Kostlivec 4 10,40

Dcéra Sparty 1 11,90

Dorka Magorka, čierna ovca rodiny 3 5,50

Dorka Magorka s hlavou v oblakoch 4 5,50

Dva razy mŕtvy 11,90

Ema a ružová veľryba 9,50

Etiketa 7,90

Grázlik Gabo a kliatba múmie 4,70

Grázlik Gabo a živá mŕtvola 4,70

Gregor a modrý mesiac 10,40

Horniny, minerály, drahokamy 14,40

Hra s ohňom – Detektív Kostlivec 2 9,50

Hyacinta, indigová víla – Čarovná dúha 6 3,90

Chrontulienka 10,40

Irisa, modrá víla – Čarovná dúha 5 3,90

Kam zmizli papagáje? – Vetroplavci 2 7,90

Kamoši, frajeri a bozky za kamerou 9,50

Keď sa vôbec nedarí 11,20

Krajina živých – Detektív Kostlivec 5 11,20

Kráľovnin sľub 11,90

Kto zachráni korytnačky – Vetroplavci 1 7,90

Láskavé rozprávky 9,50

X Názov knihy Cena    
v EUR

Počet 
kusov

Malý milionár 9,50

Marie Curie – Malí ľudia, veľké sny 6,40

Matematika za 30 sekúnd 6,40

Megadom na strome: 13 poschodí 4,90

Minecraft: Druhá kniha príbehov 6,40

Minecraft: S witherom opreteky 6,40

Najhorší rodičia na svete 10,40

Najmilšie želanie 10,40

Narcisa, žltá víla – Čarovná dúha 3 3,90

Návraty do Nesveta 10,40

Neviditeľný život Addie LaRueovej 13,50

Nočný život zvierat 11,90

Obyčajné zázraky 11,90

Oliva, zelená víla – Čarovná dúha 4 3,90

Pepína z Longitálu 9,50

Poletím aj bez krídel 7,90

Programovanie pre deti 12,50

Prvé lásky 5,50

Rozalína, červená víla – Čarovná dúha 1 3,90

SET Čarovná dúha 19,90

Severské mýty 13,50

Slávna 5 v karavane 5,50

Sliz 9,50

Spider-Man 1 6,40

Spider-Man 2: Spider-Man a Venom 7,20

Škriatok Bertil a záhada strateného potoka 9,50

Štvrtkový klub detektívov 11,90

Štyria mačkatieri 9,50

Úplne nová Mamutia kniha techniky 19,90

Už žiadne narodeniny 7,90

Violetta, fialová víla – Čarovná dúha 7 3,90

Vojna sa skončila 9,50

Zvieratá – Zvedavé otázky a odpovede 7,20

Žezlo Prastarých – Detektív Kostlivec 1 9,50



11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

Napísal: C. W. Gortner 
145 × 230 mm, tvrdá väzba s prebalom, 344 strán, pre dospelých

Kráľovnin sľub
Napísal: Richard Osman 

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 392 strán, pre dospelých

Dva razy mŕtvy

392 strán

Štvrtkový klub  
detektívov 

Štvrtkový klub detektívov, štyria amatérski vyšetrovatelia – seniori, riešia 
nový prípad. Elizabeth navštívi muža, ktorého považovala za mŕtveho. Po-
trebuje jej pomoc. Obvinili ho z krádeže diamantov a život mu ohrozuje 
nebezpečný zločinec. Keď telá pribúdajú, Elizabeth zapojí do poľovačky 

na surového vraha Joyce, Ibrahima a Rona. A nebolo by 
skvelé, keby našli aj tie diamanty? Tentoraz však Štvrt-

kový klub detektívov čelí nepriateľovi, ktorý by bez 
mihnutia oka odstránil aj štyroch sedemdesiatnikov. 

Nájdu vraha skôr, ako vrah nájde ich?

Izabela, nevlastná sestra kastílskeho kráľa Enriqua je pevne odhodlaná 
zabezpečiť si korunu a vydať sa za muža, ktorého miluje – za aragónskeho 

princa Ferdinanda, hoci kráľ ju sľúbil portugalskému kráľovi Afonsovi, 
aby si zabezpečil spojenectvo. Izabela však s Enriquem rozohrá smrteľne 
nebezpečnú hru a napokon nastúpi na trón v Kastílii, najmocnejšom krá-
ľovstve v Španielsku. S Ferdinandom spoja svoje ríše a túžia vybudovať 

jednotné, mocné kráľovstvo. Čoskoro však osud preverí Izabelino odhod-
lanie, odvahu a húževnatú vieru vo svoje miesto na tróne.

a historických 
udalostiach 
roku 1492.

Román o inkvizícii

Ponúkame aj prvý 

prípad Štvrtkového 

klubu detektívov

Štyria neobyčajní priatelia a ďalšia brutálna vražda
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11,90€ 
14,95 €

TVOJA CENA:

11,20€ 
13,95 €

TVOJA CENA:

Obyčajné zázraky 
Napísal: Samuel Kováčik, ilustrovala: Kamila Krkošová

145 × 230 mm, tvrdá väzba, 224 strán, od 12 rokov
Napísal: Boris Filan 

130 × 210 mm, tvrdá väzba s prebalom, 248 strán, pre dospelých

Cigary idú do neba

„Prečo?" je nesmierne dôležitá otázka, a len vďaka nej dnes vieme o sve-
te pomerne veľa, alebo si to aspoň myslíme. Samuel Kováčik, fyzik, ktorý 
stojí za projektom Vedátor.sk, rozpráva o vede fascinujúcim spôsobom.  

A to bez jediného vzorca či rovnice. Vysvetľuje bežné veci okolo nás 
– prečo je rastlina zelená, prečo Mesiac nespadne, ako vzniká dúha, 

odkiaľ sa berú oblaky či snehové vločky, prečo máme ročné obdobia. Pre 
niekoho to môže byť nuda, no pre Samuela sú to obyčajné zázraky a pre 

rodičov to môžu byť odpovede na detskú otázku „prečo?".

Stále som odkladal čas, keď napíšem niečo o svojom priateľstve s Jo-
žom Rážom. Kedysi dávno už vyšlo moje rozprávanie o našej dobrod-
ružnej ceste do Amsterdamu a príbeh o tom, ako, sme s manželkami 
splavovali deltu Dunaja. V tých cestopisoch je veľa vecí, ktoré by som 

nedokázal nahradiť. Tak som ich len osviežil a pokúsil sa napísať úvod. 
Ten mi pod rukami nečakane narástol, a tak som ešte pridal úvod  

k úvodu. V knižke Cigary idú do neba nie je nič, za čo by sa na mňa 
môj kamarát mohol hnevať. Ale aj tak sa bojím, že ma Jožo asi zabije!

Putovanie  

za Van Goghom  
a do delty  

Dunaja

Svet očami 
bez jediného 

vzorca a rovnice

VEDÁTORA 
Borisa Filana  

s Jožom Rážom

Čitateľský klub Slovart, kontaktujte: Mgr. Michaela Jůrová, jurova@slovart.sk, tel. č.: 0918 948 837, objednávať môžete do 15. 12. 2022, www.slovart.sk/citatelskyklub


