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zĽAvy nA Knihy AŽ Do

80%

12,90 € 2,50 €

Viktor Horján
zápisky z teplého domu

7,90 € 4,00 €

Perníková chalúpka –
rozprávkové kartičky

7,90 € 4,00 €

červená čiapočka –
rozprávkové kartičky

12,90 € 6,00 €

Lucy Robinsonová
Deň, keď sme zmizli

PonUKA PlAtí len v KníhKUPectvách KniŽný rAJ oD 1. 5. Do 31. 5. 2017!

DArčeK zA náKUP
KU KAŽDÉMU nákupu nad 15 € si môžete 

vybrať jednu z týchto troch kníh len za 0,10 €!

Ponuka platí len do vyčerpania zásob!

Harry Hole je späť
Jo Nesbø – Smäd
V Osle nájdu mŕtvu ženu v jej
vlastnom byte. Na krku má sto-
py po železnom chrupe a z tela
vycicanú krv. Vyšetrovací tím ve-
die Katrine Brattová. Vraždy odka-
zujú na prejavy vampirizmu, ktorý
mnohí kriminálni psychológovia vní-
majú veľmi kontroverzne. Pribúdajú
ďalšie obete, ale spája ich jedno: všetky
ženy boli aktívne na internetovej zoznam-
ke. Harry Hole si už tri roky užíva pokojný
rodinný život a odovzdáva svoje skúsenosti
nádejným vyšetrovateľom na policajnej ško-
le. Osud ho však prinúti vrátiť sa do hry. Vy-
tvorí paralelný vyšetrovací tím. Jedine on
vidí za brutálnymi vraždami aj iný motív.
Je vrahom skutočne vampirista?
560 strán 15,90 €

13,90 € 7,00 €

Kolektív
Kiše a tarty

14,90 € 8,00 €

Andrea Coddington
Jozef Bednárik



NEPREHLIADNITE! HORÚCE KNIŽNÉ NOVINKY SKVELÉ KNIHY PRE CELÚ RODINU

4,90 € 1,00 €

Bernardette Cuxartová
Každá vec
má svoje miesto

à 2,99 € à 1,50 €

Kolektív
Precvičme si – miery a váhy
Precvičme si – čítanie s porozumením
Precvičme si – násobenie a delenie

6,90 € 2,00 €

Adriana Macháčová
Žena
vplyvného muža

7,90 € 2,00 €

Adriana Macháčová
Striptíz duší

7,90 € 2,00 €

Zuzana Široká
Tiene
bieleho orgovánu

8,90 € 2,00 €

Maureen Johnsonová
Šialenstvo

10,90 € 3,00 €

Maureen Johnsonová
Meno hviezdy

8,90 € 3,00 €

Eva Dedinská
Dve tváre
dvoch mužov

9,90 € 3,00 €

Denisa Fulmeková
Posledná polnoc
v Pivonke

9,90 € 3,00 €

Mária 
Mikitová Janošková
Vyhorená dúha

9,90 € 3,00 €

Courtney Coleová
Ak ostaneš

12,90 € 3,00 €

Petr Jachnin
Pirôžky

10,90 € 3,00 €

K. Friedrichs, H. Oelleri-
chová, M. Wesselsová
Rakovina prsníka

9,90 € 3,00 €

Anne Jonesová
Vlnový efekt

13,90 € 3,50 €

Jessica Treadwayová
Menivé oko

11,90 € 4,00 €

Sascha Arango
Pravda 
a iné klamstvá

12,90 € 4,00 €

Lena Dunhamová
Nie som taká

10,90 € 4,00 €

Rebecca Jamesová
Zákerná hra

9,90 € 4,00 €

Adriana Macháčová,
Róbert Dyda
Vieme prví

13,90 € 4,00 €

Mark Owen,
Kevin Maurer
Neľahký deň

13,90 € 4,00 €

Betty Mahmoodyová,
William Hoffer
Bez dcéry neodídem

13,90 € 4,00 €

Rhonda Byrne
Hrdina

13,90 € 4,00 €

Carson Tatová
Zjednodušte
si prácu

9,90 € 5,00 €

M. Hečko, M. Havran
Kandidát –
Denníky z odpočúvania

10,90 € 5,00 €

Miro Hrubjak
Chobotnička

à 12,90 € à 5,00 €

Michael Katz Krefeld
Vyšinutí (1)
Stratení (2)

13,90 € 5,00 €

Harlan Coben
Chýbaš mi

14,90 € 5,00 €

Sal Polisi, 
Steve Dougherty
Klub u Sinatru

14,90 € 5,00 €

Ed Falco
Myšlienky mafiána

12,90 € 5,00 €

Malcolm Gladwell
Dávid a Goliáš

9,95 € 5,00 €

Mary Baloghová
Žiť pre lásku

9,95 € 5,00 €

Juliana Grayová
Vojvoda v láske
nikdy neustúpi

14,90 € 5,00 €

Silvia Plačková,
Blažena Cagáňová
Neotrávte sa!

14,90 € 5,00 €

Christina Butcherová
Učeš sa sama
Vrkoče, drdoly, chvosty

11,90 € 6,00 €

James M. Cain
Poštár zvoní vždy
dvakrát

13,90 € 6,00 €

Michelle Millerová
Žraloci

11,90 € 6,00 €

Renée Knightová
Cudzinec – Podobnosť
čisto nenáhodná

14,90 € 6,00 €

Vito Bruschini
Sicílsky kmotor

17,90 € 6,00 €

Hugh Howey
Silo

13,90 € 6,00 €

Erika Johansenová
Kráľovná 
Tearlingu (1)

15,90 € 6,00 €

Erika Johansenová
Invázia 
do Tearlingu (2)

13,90 € 6,00 €

Francesca Haigová
Ohnivá kázeň

15,90 € 6,00 €

Kate Mossová
Čudákova dcéra

10,90 € 6,00 €

Katarína Gillerová
Ak mi uveríš

12,90 € 6,00 €

Martina 
Pintérová-Bezáková
Dulce de Leche

16,90 € 6,00 €

Hedwig Maria Stuberová
Pomôžem ti piecť

13,90 € 6,00 €

Patrick Holford,
Susannah Lawsonová
Od stresu k progresu

16,90 € 6,00 €

Eric Schmidt,
Jonathan Rosenberg
Ako funguje Google

12,90 € 6,00 €

José Arce
Päť tajomstiev 
šťastného vzťahu...

11,90 € 6,00 €

Ján Lacika
Tatry

12,90 € 7,00 €

Frances Whitingová
Cez oblaky stále
svieti slnko

12,90 € 7,00 €

Jennifer L. Scottová
Doma 
s madam Chic

14,90 € 7,00 €

Kolektív
Veľká kniha
o pečení chleba

19,90 € 10,00 €

Ben Gilliland
Ako vybudovať
vesmír

12,90 € 7,00 €

Joachim Erfkamp
Orchidey

16,90 € 9,00 €

Colleen McCulloughová
Vtáky v tŕní

19,90 € 9,00 €

Frank Hecker a kol.
Vreckový
sprievodca prírodou

od 1 €

od 4 €

od 5 €

od 6 €

od 7 €

Audrey 
Carlanová
Dievča z kalendára 1 312 s.
Dievča z kalendára 2 344 s.
Mia Saundersová súrne potrebuje pe-
niaze, jej otec totiž bohatému finančné-
mu žralokovi dlží milión dolárov. Roz-
hodne sa preto pracovať v luxusnej
eskortnej agentúre ako dobre platená
spoločníčka. A každý mesiac má stráviť
s mužom, ktorý si ju objedná, ale ne-
musí s ním spávať, iba ak by chcela per-
centá navyše. Šteklivá erotická séria
vám zrýchli tep každý mesiac v roku.

Fredrik Backman
Tu žila Britt-Marie
Britt-Marie naozaj nie je pasívne agre-
sívna. To len špina a nesprávne uložený
príbor ju nútia kričať, aj to iba hlboko vo
vnútri. Odchodom z domu práve ukon-
čila svoje 40-ročné manželstvo. Osud ju
zavedie do zapadnutej dediny Borg
a zvláštnou zhodou okolností sa z nej
stane trénerka mladých futbalistov.
360 strán 13,90 €

Jana Pronská
Srdcom a mečom
Strhujúci príbeh našej najúspešnejšej
autorky historických romancí. Uhor-
ský šľachtic Ardan Balaša prišiel pre in-
trigy mocného bána Mladena Subiča
o všetko. Z väzenia ušiel iba vďaka šva-
grinej Zorane. Ona za pomoc mužovi,
ktorého od detstva milovala, zaplatila
vlastnou slobodou.
272 strán 10,95 €

Danielle Steel
Modrooký chlapec
Televízna reportérka Ginny pri nehode
prišla o svoju rodinu. Veľmi túži po
tom, aby dala úlomky svojho života
opäť dohromady a zmysel hľadá v hu-
manitárnej práci. Na výročie osudnej
nehody, keď sama zápasí s myšlienkou
na smrť, stretne opusteného chlapca,
s ktorým si vytvorí zvláštne puto.
288 strán 11,90 €

Tillie Coleová
Tisíc chlapčenských bozkov
Dojímavý príbeh o láske do nekonečna
a ešte ďalej. Rune má päť rokov a z Nór-
ska sa presťahuje do Ameriky. Tam stret-
ne rovesníčku Poppy a stane sa z nich
nerozlučná dvojica. Po rokoch sa Rune
musí opäť vrátiť do Nórska a s Poppy si
sľúbia, že budú každý deň v kontakte.
Ona sa ale záhadne odmlčí...
328 strán 12,90 €

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
Nemý svedok
Rodine Carlstenovcov jedného dňa pri
dverách zazvoní neznámy muž s bro-
kovnicou v ruke... Brutálny masaker
vyšetruje Sebastian Bergman, ktorý
stojí pred neľahkou úlohou. Vraždu to-
tiž videl jeden svedok – malé dievčat-
ko. Sebastian si je vedomý, že dievča
musí nájsť skôr ako vrah.
424 strán 14,90 €

Justin Cronin
Mesto zrkadiel
Úchvatné záverečné finále postapo -
kalyptickej trilógie Priechod. Svet, aký
sme ho poznali, už neexistuje. Dvanást-
ka bola zničená, hrozba zanikla a nasta-
lo dvadsať rokov mieru. Lenže v mŕt -
vej metropole čaká on: subjekt Nula.
Prvý. Prichádza posledný boj a koneč-
né zúčtovanie.
632 strán 19,90 €

Alison Velázquezová
Očistné polievky
Zistite, ako môžu polievky zlepšiť vaše
zdravie. Stačí mixér – a obyčajné suro-
viny, ktoré používate každý deň, sa
zmenia na jedlo plné živín. Zlepšite si
zdravie niektorou z 10 očistných kúr,
ktoré vám pomôžu znovu nadobudnúť
energiu, schudnúť a ešte oveľa viac. Pri-
dajte sa s nami k polievkovej revolúcii!
192 strán 13,90 €

Jozef Kollár
Keď ťa chytím, tak ťa zjem!
Čo sa stane, keď myšiakovi Timovi chu-
tia viac verše ako syry? A čo sa stane,
keď Cyril Veršovič Prvý musí písať svoje
básne odznova? Začne sa veľká nahá-
ňačka! Vyhrá ju ten, kto vypátra najviac
písmeniek a vráti ich do Cyrilových bás-
ničiek. Interaktívna knižka pre malých
aj veľkých výmyselníkov od 6 rokov.
64 strán 7,90 €

Miro Jaroš
Do školy sa teším
Milí škôlkari, čoskoro pôjdete po prvý-
krát do školy. Mnohí z vás už majú na-
chystanú parádnu školskú tašku a v nej
peračník aj nové pastelky. Poďte sa po -
zrieť, ako to v škole vyzerá, a zaspievajte
si pesničku s Mirom Jarošom! On je pri-
pravený a vy? Veselá knižka s hudobným
CD je plná krásnych obrázkov a dobrej
nálady. Vhodné pre deti od 5 rokov.
32 strán a CD 5,50 €

13,90 € 5,00 €

Joe Colella
Zmena apetítu

à 9,90 € à 5,00 €

Jenean Morrisonová
50 vymaľovánok – Kvety 2
50 vymaľovánok – Vzory

à 11,90 €

à 12,90 € à 7,00 €

Colleen Hooverová
Beznádejná
Stratená nádej

14,90 € 5,00 €

Carlo A. Martigli
Sprisahanie mocných

9,90 € 5,00 €

Cora Carmacková
Zbohom, 
nevinnosť (1)

10,90 € 5,00 €

Cora Carmacková
Zbohom, 
klamstvá (2)



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

Ponuka tohto katalógu platí od 1. 5. do 31. 5. 2017 alebo do vyčerpania zásob

Kolektív
Oci, ako to bolo?
Mami, ako to bolo?
viete, ako ste prišli k svojmu menu?
Akí boli vaši rodičia, keď boli tínedže-
ri, a kde sa zoznámili? tieto knihy vám
umožnia zaznamenať všetky vaše spo-
mienky na spoločné zážitky s vašimi
rodičmi. vzájomne si odpoviete na
rozličné otázky a určite sa o sebe do-
zviete aj niečo nové. A možno vás spo -
mienky podnietia aj niečo spolu pod-
niknúť.

à 128 strán à 7,90 €

Christel Vatassová, 
Pascal Loperena
Očarujúca za 21 dní
„po dvadsiatich rokoch strávených
v popredných parížskych modelingo-
vých agentúrach, obklopená tými naj-
krajšími ženami, som si uvedomila, že
máme spoločné túžby: cítiť sa sebaisto,
krásne a atraktívne. A pretože na vytvo-
renie návyku stačí dvadsaťjeden dní,
vyzývam vás: staňte sa za tri týž dne tou
osobou, o ktorej ste snívali!
pomocou jednoduchých denných akti-
vít a vďaka radám módnych a stylin -
gových odborníčok sa vám podarí
zvýraz niť svoje najlepšie vlastnosti a vy-
zdvihnúť to, vďaka čomu ste naozaj je-
dinečná.

Od znalkýň z brandže – vrátane modeliek, módnych návrhárok či redaktorky magazína elle – sa 
z prvej ruky dozviete, ako si vybrať oblečenie, zvládnuť mejkap a účes za desať minút, zvoliť doplnky,
spraviť si dokonalú svojku a ešte oveľa viac.“  CHriStel vAtASSOvá 240 strán 19,90 €

príjmite výzvu A StAňte
SA neODOlAteľnOu

Kristína Farkašová
Ilustroval Boris Farkaš
Stále som mama
Úspešná slovenská herečka, moderá-
torka a autorka vtipných prúžkovaných
tričiek Kristína Farka šová vydala kni-
hu o materstve Som mama. O živote
s dvojičkami, ktoré rastú a menia sa
z Knedlí na Dievčatá, napísala aj druhú
knihu. Humor jej ani teraz nechýba,
hoci sa často smeje pomedzi  slzy
a sople. Diev čatá objavujú svet a zane-
chávajú v ňom nezmazateľnú dvojra-
dovú stopu. A aj keď už majú na kdečo
vlastný škôlkarský názor, ich rodička
im i sebe ustavične s láskou pripomí-
na: Stále som mama!

384 strán 15,90 €

Som mama
296 strán 14,90 €

#smiechcezslzyasople
#obdobievzdoru
#sommama




