



V tejto veľkej knihe nájdete
rozprávky,
veršíky
a
povedačky, zábavne úlohy.
Malého
škôlkara
naučí
poznávať ročné obdobia,
počasie, dni a mesiace a
mnoho ďalších veci, ktoré
bude potrebovať do života.
Cvičí jeho postreh, zručnosť a
pamäť. Je to ta pravá knižka,
ktorá dieťa niečo naučí a
zároveň sa s ňou aj dá hrať.

Autor: Adolf Dudek



Kniha so záklopkami,
pre zvedavé deti.
Zoznámte
sa
s
tajomstvom
jednoduchých strojov,
stavebných
mechanizmov,
vozidiel, hudobných
nástrojov
či
vodovodného
potrubia.
Ako
je
možné že lietadlo letí
a loď pláva?





Kniha je rozdelené na dve časti, v prvej deti
nájdu známe i menej známe riekanky, vyčítanky,
a pesničky. Sú tematicky rozdelené a tak ľahko
vyberiete riekanku pre svojich najmladších, či
veršík na Vianoce a Veľkú noc. Druhá časť je
venovaná ľudovým rozprávkam. Príbehy o
kozliatkach, o zvieratkách a zbojníkoch či o
psíkovi a mačičke dotvárajú pôvabné ilustrácie
Lenky Vybíralovej. RIEKANKY A PESNIČKY Hali,
beli Riekanky pre maličkých Hop, tato, cez blato
Odriekame s tatkom Jeden, dva, tri Vyčítanky
Šiel zajačik cez brázdu Riekanky o zvieratkách
Spievanky, spievanky Riekanky a pesničky s
mamou Veselé vianočné časy Vianočné
riekanky a koledy Šibi, ryby, mastné ryby
Veľkonočné riekanky a vinše ROZPRÁVKY O
kohútikovi a sliepočke, O zvieratkách a
zbojníkoc,h O Budulínkovi O zajačikovi, líške a
kohútikovi, O kozliatkach, O psíčkovi a mačičke,
O zlej koze rohatej, O kocúrikovi a kohútikovi

Autor: Motlová Milada



Súbor hier detí z celého sveta vám poskytne
kvalitnú
zábavu
po
celý
rok.
Zahráte sa viac ako 100 hier! Môžete sa ich
hrať v miestnosti i na dvore či v parku, s
priateľmi i osamote. Nájdete tu množstvo
zábavy pri tichých stolných hrách, ale i v
divých
naháňačkách.
A cez hry sa všeličo naučíte aj o rozličných
krajinách, v ktorých sa pre nás neznáme hry
hrávajú. Spoznáte rôzne obmeny hier ako
naháňačka – napríklad hra včelí plást z El
Salvadoru alebo havranie vajcia z Thajska,
ale aj množstvo iných tímových či loptových
hier
alebo
hier
s
guľkami.
K hrám budete potrebovať iba bežne
dostupné veci – kriedu, kocky, podpätky,
loptu, mince, nálepky, guľky, kostičky alebo
hracie
karty.
Užijete si zábavu na multikultrúrnej úrovni cez
prestávku v učení, počas osláv alebo
posední, počas dlhej cesty autom alebo v
chmúrne daždivé dni! Zdokonalíte si sociálne
a
intelektuálne
zručnosti,
zemepisné
vedomosti, pohotovosť a telesnú zdatnosť.
Autor: Byrneová Lorna





Hlbiny džungle, končiare pohorí, vody
polárnych morí či horúce púšte našej
nádhernej planéty oplývajú MILIARDAMI
tvorov. Vďaka Živočíchom sa ocitnete
zoči-voči tým najznámejším. Najväčšie,
najmenšie, najrýchlejšie, najvytrvalejšie,
najzvláštnejšie . . . so všetkými sa
stretnete
v
knihe
Živočíchy!
Od
mravčiarov po zebry – zistíte, čo zvieratá
robia, čím sa živia, kde žijú a ako sa
vyvíjajú ich mláďatá. Uvidíte živočíchy v
ich prirodzenom prostredí a stanete sa
svedkami
ich
neuveriteľných
dobrodružstiev. Obdivujte nočné útoky
dravej
sovy,
pozorujte
hromadné
sťahovanie tisícov pakoní pásavých a
vydajte sa na lov s húfom hladných
žralokov sfyrien – v tejto podnetnej knihe
sa dozviete všetko živote zvierat.

Autor: Kolektív



Naučí
vás
veľmi
rýchlo
komunikovať s anjelmi a
vôbec získavať pomoc či
potrebné
informácie
z
duchovných sfér. Vysvetlí vám,
ako získate istotu, že určité
posolstvo,
vnuknutie,
znamenie, myšlienka alebo
sen
naozaj
pochádza
z
dobrého a hodnoverného
zdroja. Ukáže vám, ako rozvíjať
vrodené jasnozrivé schopnosti
a intuíciu. Stačí, ak prežijete v
sprievode tejto knihy 21 dní, a
váš život sa čarovne obohatí!



Autor: Virtue Doreen

Devlin Saint Just, nemanželský
syn vplyvného vojvodu, sa
pokúša
zbaviť
ťaživých
spomienok na vojnu vo
svojom yorkshirskom sídle.
Namiesto pokojného života
na vidieku ho však čaká
nekonečný
boj
so
služobníctvom, s vlastnou
povahou
a
najmä
s
pôvabnou
Emmaline
Farnumovou, ktorá vytrvalo
odoláva jeho dvoreniu. Ak si
ju chce získať, musí rozlúštiť
záhadu jej tajomnej minulosti,
no zdá sa, že prvý raz v živote
natrafil na rovnocenného
súpera...
 Autor: Grace Burrowesová






Mladú vdovu Annu takmer zrazí do
blata na ceste muž na koni,
sprevádzaný
obrovským
psom.
Neromantické a trápne. Anna sa
dozvie, že gróf zo Swartinghamu, muž s
tvárou poznačenou kiahňami a s
povesťou zlostného grobiana hľadá
tajomníka, lebo dvoch, slabšie povahy,
už vyhnal. Anna využije situáciu a
zamestná sa uňho, musí totiž do
spoločnej domácnosti so svokrou
doniesť niečo na obživu. Svojou
nebojácnosťou a usilovnosťou grófa
zaujme a z nevrlého šľachtica sa
postupne stáva galantný spoločník.
Anna si uvedomuje, že sa zaľúbila a cíti
k nemu fyzickú túžbu.

Autor: Elizabeth Hoytová



Hoci je Klárin slobodná a
bezdetná štyridsiatnička, jej život
je naplnený. Láskou, priateľstvom
a snami. Tými, ktoré sa jej snívajú
v noci, a tými, ktoré sníva cez
deň. Túži ísť do Francúzka, pre ňu
čarovného a príťažlivého, chce
sa očami dotknúť miest, ktoré
zatiaľ pozná len z internetu a
časopisov. Keď do jej života
vstúpi Anna, otcova bývalá
milenka, jej dni sa začínajú
meniť... a sny dostávajú celkom
inú podobu.



Autor: Táňa Keleová-Vasilková





Eliza
Martinová,
bohatá
dědička, je vítaným soustem
pro zlatokopy. Některý z jejích
nápadníků spřádá ďábelské
plány, jak ji dostat k oltáři,
Eliza si to však nemíní nechat
líbit. Potřebuje muže, který
zloducha vypátrá, a lovec
zločinců Jasper Bond je
schopný,
prohnaný
a
nebezpečný. Kdo by řekl, že
by někdo takový mohl Elizu
zajímat? Pro Jaspera je
ovšem důležité, aby klientka
byla spokojená – ve všech
směrech...

Autor: Sylvia Day



Vynikajúca
detektívka
legendárnej
britskej
spisovateľky, ktorou sa to v
roku 1916 všetko začalo. Je to
neuveriteľné, ale v slovenčine
vychádza
tento
príbeh
prvýkrát, takmer po sto rokoch
od jeho napísania! Agatha
Christie práve v tejto knihe
predstavila čitateľom slávneho
belgického detektíva Hercula
Poirota, ktorý má prísť na to,
kto
zavraždil
Emily
Inglethorpovú a ako sa vrah
dostal do zamknutej spálne.



Autor: Agatha Christie





Na adrese, ktorú Davidovi poskytla
záhadná
žena,
nájde
muža
pripútaného v kresle. Ten nezmyselne
bľaboce, očividne nie je pri zmysloch...
David si odrazu uvedomí, že jeho slová
nadobúdajú význam, a keď mu chlap
zopakuje posledné, desivé slová jeho
mŕtveho otca, pochopí, že muža
posadol démon. Po návrate do hotela
nájde stáť dcéru na streche vysoko nad
vodným kanálom. Predtým, než do
neho dievča skočí, prednesie poslednú
prosbu: Nájdi ma. Ak chce vystopovať
démona, ktorý uniesol jeho dcéru, musí
si poradiť s hádankami a symbolmi zo
Strateného raja – inak ju naveky stratí.

Autor: Andrew Pyper



Spomienky na lásku pútavým
spôsobom zachytávajú osudy
obyčajných ľudí v neobyčajných
situáciách, zradu, ľahostajnosť i
statočnosť,
nepredstaviteľné
krutosti a násilie, štyri životy, ktoré
sa napokon pospletajú do
príbehu o priateľstve, pochopení
a nezmazateľných dôsledkoch
minulosti, o cestách a snoch, aj
o vášni a netušených hlbinách
lásky.



Autor: Aminatta Fornaová





Keď Anastasia Steelová prvý raz
stretla
mladého
úspešného
podnikateľa
Christiana
Greya,
netušila, ako veľmi jej to zmení život.
Od začiatku vedela, že vzťah s jej
Tieňom nebude prechádzka ružovou
záhradou. Christianov životný štýl jej
nikdy nebol blízky, no musí sa ho
naučiť žiť spolu s ním, a to bez toho,
aby stratila vlastnú tvár, integritu a
nezávislosť.
Christian
zas
musí
prekonať svoju posadnutosť kontrolou
a vyrovnať sa so svojimi vnútornými
démonmi. Teraz, keď sú konečne
spolu, zažívajú nekonečnú lásku,
vášeň a vzájomnú blízkosť a otvára sa
pred nimi svet nekonečných možností.
Zdá sa, že im nič nechýba. Náhle však
zasiahne osud a pred Annou ožívajú
jej najhoršie nočné mory...

Autor: E L James



Od skúmania príčin, pre ktoré sa
delikvent dostáva za mreže,
sleduje, ako ho trest mení. Vie, že
tam sa zmení každý – ale ako? K
lepšiemu, k horšiemu? Aký človek
vyjde z brány väzenia? Čo urobil
pobyt za mrežami s jeho dušou?
Možno mu veriť, alebo treba od
neho zutekať a prekliať ho vo tri
vrhy? Všetky prítomné poviedky
majú skutočné jadro. Autor si ich
nemusel vymýšľať, každý deň ich
má na pracovnom stole. Svoje
otázky nastoľuje Hanniker v
pevnej viere, že mu pozorný
čitateľ pomôže nájsť odpovede.
Pre oboch sú dôležité.



Autor: Laco Hanniker



Patrick zobďaleč pozoroval svoj
vlastný pohreb. O šesť týždňov
zmizla z jeho bývalej firmy obrovská
suma peňazí. Od tej chvíle nikto
nepochyboval, že Patrick žije. Po
dlhom pátraní ho našli a mučili, aby
im prezradil, kde sú peniaze. To však
nevedel ani on, pretože jeho
priateľka Eva Mirandová ich na jeho
pokyn predisponovala na iné kotná
a čísla účtov mu neprezradila. Od
tejto chvíle sa začne rozmotávať
klbko starostlivo naplánovaných
podvodov, korupcie a intríg. Podarí
sa Patrickovi oslobodiť z obvinenia
zo sprenevery, vraždy a podvodu?



Autor: John Grisham



Mladá švajčiarska podnikateľka Corinne sa
počas africkej dovolenky na prvý pohľad
zamiluje
do
urasteného
masajského
bojovníka Lketingu. Opustí kvôli nemu
dovtedajší spôsob života v civilizovanej
spoločnosti a bezhlavo sa vrhá do života v
ďalekom kenskom buši. V neuveriteľne
primitívnych podmienkach prežije raj i peklo
a sen o veľkej láske sa čoskoro zmení na
zápas o holé prežitie. Corinne sa statočne
usiluje všetko zvládnuť, dokonca sa púšťa do
obchodovania, ale po vyčerpávajúcich
štyroch rokoch je na pokraji fyzických i
duševných síl. Jedinou útechou je jej dcérka
Napirai, s ktorou sa napokon vracia do
Švajčiarska a začína odznovu... Napriek tomu
na svoju africkú rodinu nezanevrie a po čase
ju na diaľku finančne podporuje. Do Kene sa
vráti až po štrnástich rokoch, keď sa tu
nakrúca film podľa jej úspešnej knihy.



Autor: Corinne Hofmann



Najnovší román z pera
Johna
Grishama
Odvolanie
je
pôsobivým, aktuálnym
a šokujúcim príbehom
plným politických a
právnických intríg, ktorý
udrží čitateľa v napätí
až do konca..



Autor: John Grisham

