 Profesorovi Katzovi z hradu Sokolia

skala sa dostane do rúk zlaté brnenie
stredovekého rytiera, ktoré sa zo
záhadného dôvodu kúsok po kúsku
rozpadáva. Určite to zapríčinila
nejaká
udalosť
z
minulosti.
Kamaráti z Klubu záhad – Jup, Vicky
a Nick – sa teda vydávajú na novú
cestu časom. Tentoraz putujú do
stredoveku. V rytierskom období
nenatrafia iba na Čierneho princa,
ktorý sa usiluje zo všetkých síl
zachrániť svoju krajinu. Stretávajú aj
už známeho darebáka zo súčasnosti
Lungatiho. Podarí sa im v druhom
diele edície Brána času prekaziť jeho
hrôzostrašný plán a zachrániť nielen
Čierneho princa, ale odvrátiť aj
nebezpečenstvo pre dnešné časy?

 Autor:

Thomas Brezina

 V tejto časti série Brána času

vikinskému kniežaťu Svenovi
ktosi ukradne magický kameň,
ktorý mu prináša víťazstvá v boji.
A presne vtedy pristávajú medzi
Vikingmi Jup, Vicky a Nick.
Pochopiteľne, podozrenie padne
práve na nich, na záhadných
"cudzincov". Podarí sa im vrátiť
sa ešte raz v čase naspäť do
okamihu krádeže amuletu?
Dokážu
medzi
divokými
lúpežnými bojovníkmi odhaliť
skutočného
páchateľa
a
preukázať tak svoju nevinu?

 Autor:

Thomas Brezina

 Členovia Klubu záhad Jup, Vicky a

Nick sa v tejto časti série Brána času
znovu ocitajú v nebezpečenstve. Za
záhadných okolností utečie z
väzenia im dobre známy zločinec
Lungati a objaví sa na hrade Sokolia
skala. Donúti troch kamarátov vydať
sa na novú cestu do minulosti –
tentoraz medzi pirátov –, aby pre
neho vypátrali legendárny poklad
obávaného Reda Rogera. Lungati
chce získať bohatstvo, aby mohol
konečne uskutočniť svoj strašný
plán, ktorý je hrozbou pre celé
ľudstvo. Podarí sa deťom poklad
nájsť? A dostanú sa bezpečne naspäť
do súčasnosti?



Autor:

Thomas Brezina

 Jup, Vicky a Nick z Klubu záhad

prichádzajú
na
stopu
nepochopiteľnej veci. V pivnici
hradu Sokolia skala, na ktorom žije
Jup so svojím otcom profesorom
Katzom,
sa
skrýva
dosiaľ
neodhalené tajomstvo - brána času.
Celá minulosť je nečakane na dosah!
Tento objav chce zneužiť šialenec
menom Lungati, ktorý zosnuje
strašný plán, ako poslať trojicu z
Klubu záhad nazad do čias
dinosaurov, aby mu obstarala krv
Tyrannosaura rex. Podarí sa v prvom
diele novej edície Brána času
bezpečne vrátiť členov Klubu záhad
do súčasnosti a zmariť tak
Lungatiho plány, ktoré by mohli
ohroziť celé ľudstvo?



Autor :

Thomas Brezina

 Sedemnásťročná

Španielka
sediaca na chrbte prepychovo
vystrojeného slona vstúpila 28.
januára
1908
do
malého
mestečka na severe Indie. Ľud ju
vrelo vítal na uliciach a vzdával
pokornú úctu novej princeznej s
pleťou bielou ako sneh Himalájí.
Bolo to ako v rozprávke. A
rozprávková bola aj svadba
Andalúzanky Anity Delgadovej s
bohatým
maharadžom
z
Kapurthaly. Takto sa začal veľký
príbeh lásky a zrady a takmer na
dve desaťročia sa zapísal do
srdca koloniálnej Indie. Čo sa
stalo diaľo ďalej si musíte
prečítať.

 Autor:

Javier Moro

 V roku 1965 sa Sonia Mainová,

mladá talianska študentka, spoznala
v Cambridgei s Indom Radžívom
Gándhím. Sonia sa narodila v
jednoduchej rodine a pochádzala z
malého mestečka neďaleko Turína a
Radžív bol členom jedného z
najmocnejších rodov Indie. V
Anglicku sa začal príbeh veľkej
lásky, ktorý sa neskončil ani
predčasnou, náhlou a tragickou
smrťou mladého Radžíva v čase, keď
mal byť opätovne zvolený za
predsedu vlády. Pre lásku k tomuto
mužovi Sonia opustila rodné
Taliansko, rodinu, svet svojho
detstva a mladosti a vrhla sa do
veľkého dobrodružstva.

 Autor:

Javier Moro

 Meg Murryová, jej brat Charles

Walace a ich priateľ Calvin
O'Keef sa pomocou skratiek pani
Akej
vydajú
na
najnebezpečnejšiu
a
najčudesnejšiu cestu, akú kedy
zažili. Ohrozené sú nielen ich
životy, ale celý vesmír. Podarí si
im splniť nezvyčajnú úlohu?
Nájdu v sebe dostatok sily a
odvahy? Ak chceš poznať
odpoveď, neváhaj a daj sa do
čítania.
 Autor: Madeleine L´Engle

 Archeologička

Page
prichádza do Izraela do
domu istého arabského
páru. Manželia tvrdia, že
vo svojom dome vídavajú
duchov dvoch milencov.
Každého, kto sa v ňom
ocitne, vraj zachváti
láska a túžba...

 Autor: Zoë

Kleinová

 Najmodernejšie

počítačom
riadené rakety? Na tieto otázky
márne
hľadajú
odpovede
najväčšie kapacity americkej i
svetovej
vedy.
Obyvatelia
Chester’s Millu však riešia
predovšetkým problém, ako
prežiť. Pod záhadnou bariérou,
ktorú všetci nazývajú prosto
Kupola,
čas
plynie
akosi
rýchlejšie,
ľudské
vášne
vybuchujú prudšie, smrť je
brutálnejšia a zlu sa darí ako
nikdy predtým. Majú ľudia,
uväznení a ostro sledovaní celým
svetom, vôbec šancu?

 Autor:

Stephen King

 Majstrovsky

napísaný nový román
Elizabeth Kostovovej nás zavedie do
viacerých
dnešných
amerických
veľkomiest. Dostaneme sa na nádherné
malebné
miesta,
pokocháme
sa
exotickou atmosférou Acapulca, no
zatúlame sa aj na drsnokrásne pobrežie
Normandie – dnešnej i tej z konca 19.
storočia, vyhľadávanej impresionistami.
A prežijeme s hrdinami rôzne podoby
lásky – perspektívnu i pomýlenú,
osudovo poslednú i zatajovanú, reálnu aj
čisto snovú. Zlodeji labutí sú príbehom o
posadnutosti, stratách, ktoré utrpeli
dejiny, a schopnosti umenia uchovať
ľudskú nádej.

 Autor:

Elizabeth Kostovová

 Damen a Ever hľadajú protijed na

látku, ktorá prúdi Damenovi v žilách
a bráni im naplno prežívať ich
nesmrteľnú lásku. Dozvedajú sa
však hrozivú pravdu o tom, aký
koniec čaká na duše nesmrteľných.
Damen sa pokúša nájsť spôsob, ako
oboch zachrániť pred nekonečnou
temnotou Krajiny tieňov, zatiaľ čo
Ever
nachádza
pomoc
a
porozumenie
u
sympatického
mladého surfera menom Jude, vďaka
ktorému sa bližšie zoznamuje s
mágiou. Záhadný mladík ju veľmi
priťahuje a jej láska k Damenovi je
skúšaná viac, ako kedykoľvek
predtým.

 Autor:

Alyson Noël

 Pokračovanie

úspešnej série.
Všetci máme tajomstvá, o
ktorých by nikto nemal vedieť.
Keď sa Ever dozvie, že Damen
pred ňou niečo tají, musí za
každú cenu zistiť, o čo ide. Ich
spoločná minulosť už nie je taká
ružová, ako si ju predstavovala.
Iba Damen si pamätá, čo spolu
prežili. No len dovtedy, kým sa
Ever
nedozvie
od
pomstychtivého
priateľa
o
Damenovom tajomstve, ktoré ju
môže vlákať do náručia niekoho
iného.

 Autor:

Alyson Noël

 Pokračovanie príbehov Nesmrteľných.

Ever sa venuje Haven dňom aj nocou,
aby jej pomohla vyrovnať sa s jej
nesmrteľnosťou. Haven je však opitá
svojou mocou a hrozí prezradenie
existencie nesmrteľných. Ever sa
pokúša všetkými svojimi silami
ochrániť nesmrteľných, ale tým sa len
viac vzďaľuje Haven, ktorá padá do
Romanových spárov. Ever musí nielen
zachrániť
Haven,
ale
potrebuje
sústrediť všetku svoju pozornosť na
štúdium čiernej mágie, aby sa jej
podarilo
oslobodiť
Damena
z
Romanovho obkľúčenia. Ever však
podlieha čaru Romanovej príťažlivosti,
vzdáva sa ľahšie ako kedykoľvek
predtým.

 Autor:

Alyson Noël













Táto unikátna nádherná publikácia ukazuje dažďové
lesy sveta objektívom fotografa Thomasa Marenta, ktorý
strávil šestnásť rokov cestovaním po kontinentoch.
Dažďový les, výnimočne krásny fotografický portrét
najbohatších a najpestrejších životných prostredí sveta a
ich obyvateľov, predstaví vášmu zraku zázraky života
pod klenbou stromov.
Kniha je oslavou fascinujúceho správania a
neuveriteľnej pestrosti živočíchov a rastlín dažďového
lesa – od kolónií mravcov ata a jedových žiab až po
pestrofarebné oblaky motýľov a vtákov v korunách
stromov.
Neuveriteľné je, že viac sa vie o vesmíre ako o miliónoch
rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa hemžia v
týchto obrovských semeniskách života dažďových lesov.
Nádherné fotografie sprevádzajú informatívne detaily a
osobné príbehy.
Dažďový les je oslavou krásy cenných životných
prostredí prekypujúcich životom.

Autor:

Thomas Marent

 Čo

ak nájdete spriaznenú
dušu...v nesprávnom čase?
Luce by pre Daniela aj
zomrela. A presne to sa deje!
Znova a znova. Odnepamäti
sa Luce s Danielom stretávajú,
no čoskoro ich bolestne
rozdelí dávna kliatba. Luce
zomiera a zničený Daniel
ostáva
sám.
Luce
je
presvedčená, že niečo – alebo
niekto – z minulosti jej môže
pomôcť
Lauren Kateová

 Peklo na zemi. To prežíva

Luce, keď nemôže byť so
svojím
padlým
anjelom
Danielom. Trvalo večnosť,
kým sa znova našli, a on jej
teraz vraví, že musí odísť.
Daniel ukryje Luce na
Shoreline, škole, navštevujú
ju nezvyčajne nadaní študenti
– nefilimovia, potomkovia
padlých anjelov a ľudí.

Lauren Kateová

 Na Danielovi Grigorim je čosi

bolestne známe. Tajomný,
uzavretý chlapec pritiahne
pozornosť sedemnásťročnej
Luce Priceovej hneď v jej prvý
deň na internátnej škole Meč
a kríž pri meste Savannah. Je
jediným svetlým bodom na
mieste, kde nie sú dovolené
mobilné telefóny, ostatní
študenti sú vyšinutí a
bezpečnostné kamery ich
sledujú na každom kroku.
Lauren Kateová

 V tele malej vlčice Kaaly

koluje zakázaná krv. Keď
zachráni pred utopením
ľudské dievčatko, jej
postavenie v svorke je
ohrozené. Podľa legiend
majú totiž vlci prísne
zakázané stretávať sa s
ľuďmi...
Dorothy Hearstová

 Prvý septembrový pondelok sa v

Spojených štátoch amerických
tradične oslavuje Sviatok práce:
to je aj dôvod na predĺžený
víkend, ktorým sa definitívne
končia dovolenky a letné školské
prázdniny, a ľudia sa vracajú k
bežnému pracovnému rytmu. To
je časový priestor komorného
psychologického trileru Joyce
Maynardovej odohrávajúceho sa
v malom americkom meste.
Joyce Maynardová

 Skutočný

príbeh
kresťanky
žijúcej v Pakistane, ktorá bola
odsúdená na smrť za to, že sa pri
práci na poli napila moslimskej
posvätnej vody, a tým ju
znečistila. Teraz je vo väzení a
čaká na popravu. Bojuje za ňu
mnoho vplyvných ľudí, vrátane
pápeža. Niekoľko pakistanských
politikov bolo zavraždených za
to, že sa jej zastali. Výťažok z
predaja
knihy
pôjde
na
právnikov, a na jej päť detí...

Asia Bibi

 Život sa vie s nami pohrať.

Raz sa cítime ako v raji,
inokedy je to úplné peklo.
 Marcel padá z problému do
problému. Keď stretne svoju
životnú
lásku,
konečne
dospeje, ibaže osud sa s ním
nepríjemne zahrá a jeho
šťastie sa rúca ako domček z
karát.
Lena Riečanská

 Táto

nádherne
ilustrovaná
príručka zostavená vášnivými
poľovníkmi, ktorí sa starajú o
rovnováhu v prírode, predstavuje
nový a zodpovedný pohľad na
súčasné
poľovníctvo.
Lov,
založený na svojich dávnych
tradíciách sa vyvíja ako každá
iná ľudská činnosť. Reaguje na
meniace sa životné prostredie,
nové pravidlá a spôsoby myslenia
začínajúcich
aj
skúsených
poľovníkov.

Hansen-Catta a
kolektív Paul-H

 Autori:

 Putovanie k najvyšším

vrcholom, za
najmohutnejšími
vodopádmi,po najdlhších
riekach, k najznámejším
sopkám a jaskyniam.
Výnimočné fotografie
každého z bezmála sto
miest.
Joyce Robins

 Krátke

životopisy slovenských a
českých spisovateľov a stručné
obsahy ich diel. Rýchle čítanie
nielen pre študentov. Publikáciu
odporúča Ministerstvo školstva SR
ako doplnkovú literatúru pre stredné
školy.

 Autori: Anna

Floriánová,
Zora Špačková

 Príručka

je určená všetkým
kultúrne orientovaným ľuďom,
ktorí sa chcú rýchlo orientovať v
svetovom literárnom bohatstve.
Ponúka 300 obsahov z diel
svetových spisovateľov, stručný
životopis každého z nich a
zoznam jeho najznámejších
diel. Neoceniteľný pomocník
najmä pred maturitnými a
prijímacími skúškami.

 Autori: Vlasta

kolektív

Hovorková a

Pomôcka pre študentov, učiteľov a
všetkých
používateľov
jazyka
v
každodennom živote.
- pre každého, kto nechce byť len jedným z
davu, ale chce mať svoju fazónu
- pre pedagógov, ktorí chcú mať prehľad o
rôznych možnostiach a použitiach štýlu
- pre študentov, ktorých budú pedagógovia
o možnostiach a použití štýlu skúšať
- pre študentov, ktorým dobre padne návod,
ako robiť rozhovory alebo písať poviedky
- pre úradníkov, ktorí by mali používať štýl
každú pracovnú hodinu
- pre novinárov, ktorí sú ešte ochotní uveriť,
že nevedia úplne všetko
- pre umelcov, aby sa presvedčili, o koľko
vedia viac ako autori knihy



Kolektív autorov

 Kniha je skomentovaná a

doplnená
kresbami
konkrétnych
situácií
vyplývajúcich
z
jednotlivých
ustanovení
zákona,
aby
sa
problematika jednoduchšie
pochopila a komentár tak
detailne vysvetlil
celú
problematiku
cestnej
premávky.

