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Staňte sa detektívom 
a odhaľte všetky stopy!

Hrací plagát vložený v každej knihe

Páska 
na každej 
knihe

Počas čítania knihy Smäd objavíte indície, ktoré 
vám pomôžu dešifrovať kresby v tajničke. Postupne 
nájdete 12 stôp – názvy, mená či slová – a ich 
správne znenie doplňte do prázdnych políčok. 
Farebne vyznačené písmenká vám pomôžu získať 
usvedčujúci dôkaz. Prajeme vám úspešné pátranie. 
Ale pozor! Ak neprečítate knihu, vraha nechytíte...

Informácie o súťaži a nápovedy nájdete na 
severskekrimi.sk

HRÁTE O SKVELÉ CENY:
1. cena: Zájazd do Nórska – Zlatý trojuholník 

8-dňový poznávací zájazd od BUBO

2. cena: Zľava 500 eur na zájazd 

3. cena: Zľava 300 eur na zájazd 

a ďalších 100 knižných výhier

Výhercov kníh žrebujeme každý týždeň
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SÚŤAŽ PRE ČITATEĽOV

SÚŤAŽ TRVÁ DO 25. JÚNA 2017

Odpovede v knihe 

1. cena: Nórsko – Zlatý trojuholník
 8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD od BUBO

Súťaž o zájazd a ďalšie skvelé ceny

Viac o súťaži na severskekrimi.sk a bubo.sk/nesbo

Pri čítaní knihy objavíte indície, 
ktoré vám pomôžu vyplniť tajničku. 

Riešenie zadajte na severskekrimi.sk 

Dávajte pozor na všetky dôkazy 
a odložte si doklad o zaplatení.

Súťaž trvá do 25. júna 2017

Vydajte sa 
PO STOPÁCH VRAHA!

Preložil Jozef Zelizňák, manažér BUBO
Usvedčujúci dôkaz predložte na severskekrimi.sk 

2. cena: Zľava 500 eur na zájazd 
3. cena: Zľava 300 eur na zájazd 
a 100 kníh podľa vlastného výberu

Jedinečný portál pre 
milovníkov príbehov 
z drsného severu



Séria Harry Hole

Samostatné krimiromány
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V Osle nájdu mŕtve ženské telo. Na krku má stopy 
po železnom chrupe a z tela vycicanú krv. Vyšet-
rovací tím vedie Katrine Brattová. Vražda odka-
zuje na prejavy vampirizmu, ktorý mnohí krimi-
nálni psychológovia vnímajú veľmi kontroverzne. 
Pribúdajú ďalšie obete, ale spája ich jedno: všet-
ky ženy boli aktívne na internetovej zoznamke.                 
Harry Hole si už tri roky užíva pokojný rodinný 
život a odovzdáva svoje skúsenosti nádejným vy-
šetrovateľom na policajnej škole. Osud ho však 
prinúti vrátiť sa do hry. Zostaví paralelný vyšetro-
vací tím. Jedine on vidí za brutálnymi vraždami aj 
iný motív. Je vrahom skutočne vampirista?
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