

Veľká
kniha
hádaniek,
rapotaniek, prekáranie, hier
a vyčítaniek.



Autor: Mária Ďuríčková,
Mária Števková



Tanulinky, tanky, drž sa,
otec, Hanky, Hop, hop na
koníčku, Nes ma, slimák, nes
a iné rytmické a hravé
povedačky, ale i obľúbené
veršované
rozprávky na
memorovanie ako Zatúlané
húsa, Môj Macík, Ranená
breza, tvoria výber z diela
vynikajúcej klasičky detskej
literatúry.



Autor: Mária RázusováMartáková



Majiteľka kníhkupectva Alexa Maria
McKenzieová chce zachrániť rodinné
sídlo, a preto sa musí čo najrýchlejšie
vydať. Láska ju však akosi obchádza.
Ale ani vo sne si nepredstavovala, že jej
osud privedie do cesty brata najlepšej
priateľky, ktorý jej v detstve zlomil
srdce.Miliardár Nicholas Ryan neverí v
manželstvo, no ak chce zdediť strýkovu
firmu, musí sa čo najskôr oženiť. Keď sa
dozvie, že sestrina priateľka zúfalo
potrebuje peniaze, urobí Alexe ponuku,
aká sa jednoducho
neodmieta.Manželstvo dôsledne podľa
zmluvy – nijaké záväzky a najmä nijaké
city. Rok to hádam vydržia, alebo
nie?Osud však zamotá aj tie
najpremyslenejšie plány...



Autor: Jennifer Probstová





Kniha je o mafiánskom zločincovi
Royovi Candym, ktorý už má svoje dni
zrátané.
Diagnostikujú
mu
nevyliečiteľnú chorobu. No to nie je
všetko, zároveň začne byť už tŕňom v
oku svojmu šéfovi a ten sa ho chce
zbaviť. Tak ho pošle na akciu, v ktorej
má jeho život skoncovať. Roy ale nie je
naivný a zráta si dva a dva dokopy, že
táto rýchlo dohodená robotka má byť
reálne jeho poslednou. Keďže Roy o
tom vie, tak je to práve on, kto z akcie
prežije. Na mieste činu nájde mladé
dievča, ktoré je veľmi vystrašené a v
jeho očiach vidí napísané niečo, čo im
obidvom zmení životy. Roy, aj keď vie,
že nemôže ju vezme zo sebou a ujdú
spolu do Galvestonu.

Autor: Nic Pizzolatto



Vzrušujúci detektívny román,
ktorý pod pseudonymom
Robert Galbraith napísala J. K.
Rowlingová.Kde sa stratil
autor rukopisu, ktorý nikto
nesmie čítať a každý sa ho
bojí? Druhá kniha zo série
vysoko oceňovaných
detektívnych románov s
Cormoranom Strikeom a jeho
energickou mladou
asistentkou Robin
Ellacottovou, je strhujúci a
čitateľsky príťažlivý príbeh.



Autor: Robert Galbraith





Štokholmského lekára Erika Mariu
Barka
privolajú
v
noci
k
naliehavému
prípadu
ťažko
zraneného chlapca. Jeho otca,
stredoškolského učiteľa Andersa
Eka, matku Katju aj päťročnú
sestru Lisu našli mŕtvych. Brutálny
vrah ich dobodal nožom. Prežil
len
pätnásťročný
Josef.Kriminálny inšpektor Joona
Linna predpokladá, že páchateľ
plánoval vyvraždiť celú rodinu. V
nebezpečenstve sa tak ocitá aj
Josefova staršia sestra Evelyn...

Autor: Kepler Lars





Joyland jeden z posledných
veľkých zábavných parkov,
s množstvom kolotočov,
atrakcií,
obrovského
ruského kola a jedna z
hlavných atrakcií Joylandu strašidelný zámok. Príbeh
naberá na štrašidelnosti
zistením hlavného hrdinu
Devina Jonesa, že v zámku
žije duch dievčaťa, ktorá
bola v minulosti zavraždená
sériovým vrahom.
Autor: Stephen King



Príťažlivý a zatiaľ nezadaný milionár
Michael Conte chce splniť sľub daný
otcovi na smrteľnej posteli, a preto si
hľadá nevestu. Poslušnú žienku domácu,
ktorá zapadne do jeho tradičnej rodiny
žijúcej v Taliansku. Musí to urobiť rýchlo,
pretože podľa tradície sa má oženiť
najprv najstarší brat, hlava a ochranca
rodiny, a až potom prídu na rad mladšie
sestry. Jedna z nich, Venezia, sa už
nevie dočkať. Michael jej chce
vyhovieť, sám však netúži viazať sa,
preto formálne požiada o ruku
temperamentnú,
voľnomyšlienkarskú
Američanku Maggie Ryanovú. Módna
fotografka Maggie nemá s mužmi
dobré skúsenosti, ale napokon súhlasí



Autor: Jennifer Probstová



Carina Conteová sa ešte ako
dospievajúce dievča doma v
Taliansku zaľúbi do Maxa Greya,
najlepšieho priateľa svojho brata
Michaela. Po skončení štúdií
prichádza do Ameriky, aby
začala pracovať v Michaelovom
novom podniku, sľubne sa
rozvíjajúcej pekárenskej firme,
kde sa s ňou počíta na vedúcu
funkciu. No niektoré veci sa
jednoducho nikdy nezmenia:
zdá sa, že jej rodina sa k nej
nikdy neprestane správať ako k
malému
dievčatku...

Autor: Jennifer Probstová





Ďalšia Kniha Manželský zväzok od
Jennifer
Probstovej
tentokrát
prináša príbeh o tretej sestre
Juliette, ktorá jediná zo svojich
sestier nemá nikoho. Jej sestry
Carina a Venezia už majú svoj život
usporiadaný v náručí bohatých
a úžasných mužov. Julietta je
zodpovedná za rodinné pekárske
impérium La Dolce Famiglia a na
nič iné nemyslí. Nemyslí si, že by v jej
živote
mohlo
byť
niečo
zaujímavejšie než je práca a ich
rodinný podnik...

Autor:
Probstová

Jennifer



Prívrženci Márie Stuartovej pripravujú
zvrhnutie právoplatnej panovníčky, na
kráľovskom dvore sa nájde mŕtvola
dvornej dámy s okultistickým symbolom
vyrezaným do kože. Francis Walsingham,
šéf kráľovninej výzvednej služby, poverí
svojho tajného agenta Giordana Bruna,
aby sa votrel do sprisahaneckých radov
a získal usvedčujúce dôkazy.Bruno je
prefíkaný, no jeho nepriatelia takisto. Žije
v ustavičnom strachu, že vyjde najavo
jeho pravá totožnosť. Dôkaz má na
dosah ruky. Ale vražda mladej ženy
môže byť iba čriepkom oveľa hrozivejšej
skutočnosti...



Autor: Parrisová S.J.





Na
ostrove
Öland
zavládne
chladný ponurý október. Začína sa
obdobie snehových búrok. Joakim,
učiteľ zo Štokholmu, sa so svojou
rodinou
nasťahuje
do
starej
usadlosti Aludden v blízkosti dvoch
majákov. Dom bol postavený z
dreva vraku lode. Povráva sa, že
muži, ktorí stavali majáky, počuli z
domu výkriky utopených ľudí. Vždy
na Vianoce sa tam vracajú duše
mŕtvych zo stroskotanej lode.
Joakimovej dcére Tilde sa zdá, že
počuje hlasy, ktoré vychádzajú zo
stien jej izby.

Autor: Johan Theorin



Našli sa ďalšie dva artefakty.
Rezerváciám
hrozí,
že
Spoločenstvo večernice ich pri
svojom bezohľadnom pátraní po
ďalších
talizmanoch
úplné
zničí. Vďaka Tajnému denníku
Pattona Burgessa Kendra zistila,
kde sa nachádza kľúč od tajnej
schránky, v ktorej sa ukrýva ďalší
artefakt. Aby Rytieri úsvitu získali
tento kľúč, musia vkročiť do
smrteľne nebezpečnej pasce –
do dračej svätyne nazvanej
Wyrmroost. Kto prežije vstup do
svätyne? Podarí sa Sethovi s
Kendrou splniť misiu, alebo im v
tom zabráni Sfinga so svojimi
spojencami?



Autor: Brandon Mull



V Čarolese sa dejú veľmi čudné
veci. Niekto alebo niečo vyvolalo
epidémiu, ktorá stvorenia svetla
mení na bytosti temnoty. Hoci
Seth túto skutočnosť objaví už v jej
začiatkoch, infekčná nákaza sa šíri
veľmi
rýchlo.
Čoskoro sa ukáže, že rezervácia
pri tejto skúške dlho neobstojí.
Sorensonovci sa zúfalo snažia
zohnať pomoc, no nevedia, na
koho sa môžu obrátiť. Sfinga im
vždy dával dobré rady, ale čo ak
je zradca? Vnútri Tichej kobky je
uväznená Vanessa, ktorá by o
epidémii a o jej liečbe mohla mať
dôležité informácie. Môžu jej však
veriť?



Autor: Brandon Mull





Sfinga, vodca Spoločenstva večernice,
strávil
celé
stáročia
snovaním
nebezpečných plánov a teraz sa
vydáva
po
stopách
posledných
artefaktov, ktoré potrebuje, aby otvoril
obávané väzenie démonov Zzyzx.
Kendra, Seth a ďalší Rytieri úsvitu sa zo
všetkých síl usilujú prekaziť jeho úmysly,
a tak putujú za artefaktmi do tajných
exotických rezervácií. Teraz ide naozaj
o všetko!

Autor: Brandon Mull





Autor Georg R.R. Martin
v prvom diely ságy Hry o tróny
predstavuje majstrovské dielo
v žánri fantasy. Hra o tróny
obsahuje to najlepšie, čo
tento žáner môže ponúknuť.
Kniha je plná tajomstiev, intríg,
romantiky i dobrodružstiev. Je
to proste pôžitok pre všetkých
milovníkov fantasy. Dávno
zabudnuté časy sa vyznačujú
tým, že podivuhodná udalosť
rozvrátila kolobeh ročných
období.

Autor: George R.R.
Martin





Pokračovanie príbehu je rovnako
strhujúce ako prvý diel, je plné
zvratov, s ktorými čitateľ nepočíta
a tie dodávajú deju neobyčajné
čaro.
Eddard Stark, gróf z Winterfellu,
nasleduje príkaz svojho kráľa a
priateľa Roberta Baratheona a
opúšťa svoju vlasť na severe
krajiny. Stáva sa kráľov poradca
a zástupca, čo je neľahká úloha.
Eddard
je
priamočiary,
nebojácny a spravodlivý muž,
ktorý sa s mečom v ruke postaví
každému nebezpečenstvu.

Autor: George R.R.
Martin





Volanie Kukučky je výborne
oceňovaným titulom Roberta
Galbratiha, kde máme možnosť
sa
po
prvý
raz
stretnúť
s Cormoranom Strikeom, zvláštne
nezvyčajným
skromným
detektívom.
Tým
jako
je
výnimočný a jedinečný sa s ním
len veľmi ťažko môžu porovnávať
ostatní
detektívi
súčasnosti.
„Volanie Kukučky
vychádza z tej najlepšej britskej
detektívskej tradicie a posúva ju
o
krok
ďalej.
V
postave
Cormorana
Strikea
sa
bezpochyby zrodila nová hvězda
medzi detektívmi.“

Autor: Robert
Galbraith

