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aj zlÍ l’udia
robia svet
lepŠÍm
miestom
Jonas Jonasson
Zabijak Anders a jeho priatelia 
(a sem-tam nejaký nepriateľ)
Milovali ste Storočného starčeka a Analfabetku?
Pripravte sa na ďalšiu bláznivú jazdu – prichádza
Zabijak Anders a jeho priatelia! Čo sa stane, keď
sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého
bordelu a slávny národný zabijak? Táto nesvätá tro-
jica v dobrom aj zlom otrasie celým Švédskom. 
Ich príbehy pobavia aj rozosmejú, ale do  literatúry
vstúpili najmä preto, aby sme hlbšie vnímali 
svet, ktorý nás obklopuje, a robili ho lepším.

304 strán 13,90 €

PONUKA PLATÍ LEN V KNÍHKUPECTVÁCH KNIŽNÝ RAJ OD 1. 5. DO 31. 5. 2016!

DARČEK ZA NÁKUP
KU KAŽDÉMU nákupu nad 10 € 
si môžete vybrať jednu z týchto troch
kníh len za 0,10 €!

Ponuka platí len do vyčerpania zásob!

ZĽAVY NA KNIHY AŽ DO 80 %

11,90 € 4,00 €

Ann Learyová
Priateľky z mokrej švrte

13,90 € 5,00 €

John Grisham
Kedy zabiť

24,90 € 15,00 €

Michael Collins
Vatikán

4,90 € 1,00 €

Bernadette Cuxartová
Vymodeluj si...

10,56 € 2,00 €

Tony Glenville
Imidž úspešného muža

12,90 € 3,50 €

Braňo Deák
Chute a vône života



NEPREHLIADNITE! HORÚCE KNIŽNÉ NOVINKY

Anthony Doerr
Svetlo, ktoré nevidíme
Kniha, ktorú prečítate všetkými
zmyslami. Nádherný, strhujúci prí-
beh mladučkej slepej Francúzky
a nemeckého vojaka, ktorí sa sna-
žia uniknúť pred hrôzami druhej
svetovej vojny. Víťaz Pulitzerovej
ceny 2015.
576 strán 16,90 €

Ruth Wareová
Pozvanie
Od smrti ich delí len sklenená stena!
Vo veľkom presklenom dome upro-
stred pustatiny sa ticho vkráda napätie
a strach. Atmosféra začína hustnúť, do
okien akoby stále niekto nazeral a slie -
dil. Neodbytná predtucha, že sa niečo
stane, sa musí naplniť...
328 strán 12,90 €

Mary Louise Kellyová
Náboj
Psychotriler, ktorý sa vám dostane
pod kožu a ovládne vašu myseľ. Ná-
boj v Carolinom tele odhalí pravdu,
o ktorej ani netušila. Jej skutočných
rodičov zavraždili, ju si adoptovali
a teraz je pripravená pomstiť sa!
Lenže aj vrah číta noviny...
384 strán 12,90 €

Dmitry Glukhovsky
Metro 2035
Svet tam vonku predsa len nezani-
kol! Jadrová vojna zničila civilizá-
ciu v podobe, ako ju poznáme
dnes. Tisícky ľudí sa utiahli do
 moskovského metra, aby sa za-
chránili. Ale sú naozaj jediní, kto
prežil apokalypsu?
416 strán 14,90 €

David Duchovny
Krava nebeská
Krava nebeská. Áno, čítate dobre.
Hlavnou hrdinkou románu známeho
herca Davida Duchovného je krava.
Dokonca šťastná krava, ktorá si žije
spokojným životom, kým jej ho infor-
mácie o priemyselnom mäsokombi-
náte neobrátia naruby.
208 strán 10,90 €

2,89 € 1,00 €

Kolektív
Gréčtina na cesty
s prepisom výslovnosti

4,90 € 2,00 €

Bernadette Cuxartová
Každá vec má svoje
miesto

7,90 € 2,00 €

Miroslav Brück
Žmurknutie
z večnosti

11,90 € 3,00 €

St John Greene
Mamin
zoznam

12,90 € 3,50 €

Alex Gromov
Vlčie svorky

5,90 € 2,00 €

Eva Martinovičová
Na sociálnej sieti

12,90 € 3,00 €

Emma Healeyová
Hľadá sa
Elizabeth

13,90 € 4,00 €

B. O’Reilly, M. Dugard
Antentát 
na Kennedyho

à 1,90 € à 1,30 €

Kocúrik Murko

Opička Kuko

Gabriel Cortina,
Cécile Marbehant

Zajko Hopko

6,90 € 2,00 €

Matej Rudinský
Nylonový svet

11,90 € 3,00 €

Corinne Hofmannová
Afrika,
moja láska

12,90 € 4,00 €

Mark Pryor
Kníhkupec

7,90 € 2,00 €

Catherine d’Amécourt
Ruky odrážajú vašu
osobnosť  

10,90 € 2,50 €

Jaycee Dugardová
Ukradnutý život

12,90 € 3,00 €

Laurence O’Bryan
Istanbulská
skladačka

14,90 € 4,00 €

Diane Setterfieldová
Bellman & Black

12,90 € 3,00 €

Matthew Quick
Odpusť mi,
Leonard Peacock

12,90 € 4,00 €

Rasťo Piško
Koniec kankánu

12,90 € 3,00 €

Simon Toyne
Zasvätený

9,90 € 4,00 €

Ružena Scherhauferová
Šťastie si ťa
nájde

3,25 € 2,00 €

S. Preclíková Würfl
Čmeľko rieši 
hlavolamy + pexeso

6,50 € 2,50 €

Ľudmila Gašparíková
Ja som ja
a ty si ty

12,85 € 2,50 €

Jozef Leikert
Osobnosti Slovenska
II. diel

5,90 € 2,50 €

Kolektív
12 fantastických
 papierových lietadielok

5,90 € 2,50 €

Kolektív
Origami
12 úžasných skladačiek

12,90 € 2,50 €

Hans Eiber
Ako chytiť
veľkú rybu

10,90 € 3,00 €

Helen Walshová
Tak už spi

9,90 € 4,00 €

Katarína Skybová
Fresh diet

11,90 € 2,50 €

Amy Sohnová
Sexi mamy

11,90 € 3,00 €

Amanda Kyle Williamsová
Cudzinec,
ktorého hľadáš

12,90 € 4,00 €

V. Thomasová, K. Paul
Čarodejnica Winnie
šesť príbehov

od 1 €

od 3 €
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SKVELÉ KNIHY PRE CELÚ RODINU

Danielle Steel
Country
Stephanie v nefungujúcom zväzku
s úspešným právnikom Billom zotrvá-
va už viac-menej iba z povinnosti
a kvôli deťom. Keď jej manžel nečaka-
ne umrie na lyžovačke, všetko sa zra-
zu zmení. Istoty sa zrútili, nič nie je ta-
ké, aké bolo doteraz. Ani ona sama...
296 strán 11,90 €

Kathryn Taylorová
Daringham Hall – Dedičstvo
Pomsta alebo odpustenie. Čo je
 viac? Nová romanca z anglického
šľachtického prostredia rozbúši
 vaše srdce. Mladý právnik Ben na
panstvo Daringham Hall prichádza
s nenávisťou v duši, jeho plány však
zmení láska.
280 strán 10,90 €

Vilo Habo
Vilo Habo varí lepšie 
ako tvoja mama
Keď začne Vilo Habo variť, lietajú vša-
de naokolo ruky, nohy, panvice a vtip-
né výroky. Z každého varenia urobí
nezabudnuteľnú šou. A aké jedlá varí
najradšej? Predsa tie, ktoré nájdete
v jeho kuchárskej knihe! 70 receptov.
136 strán 9,90 €

Jory John, Mac Barnett
Miles a Niles – Kto z koho
Miles je známy ako majster žartí-
kov. Keď sa musí presťahovať, jed-
no je jasné: aj v novej škole bude
najlepším vtipkárom. No Drichman-
ská akadémia už takú hviezdu má!
Súťaž o najsmiešnejšie nápady sa
začína. Pre čitateľov od 9 rokov.
224 strán 8,90 €

14,90 € 5,00 €

Fredrik T. Olsson
Reťazec skazy

12,90 € 5,00 €

Lisa Gardnerová
Milujem ťa viac

13,90 € 5,00 €

Shane Kuhn
Zabi svojho šéfa

17,90 € 5,00 €

Andrew Nagorski
Američania
v Hitlerlande

13,90 € 5,00 €

Leander Kahney
Johy Ive – Geniálny
dizajnér z Apple

12,90 € 5,00 €

Ken Rijock
Špinavé peniaze

11,90 € 5,00 €

Karin Sturmová
Michael
Schumacher

10,90 € 5,00 €

Frederick Forsyth
Zoznam smrti

10,90 € 5,00 €

Danielle Steel
Sklamanie

14,90 € 5,00 €

Scott Spencer
Nekonečná láska

9,90 € 5,90 €

Hilary Boydová
Štvrtky v parku

11,90 € 5,90 €

Sophie Kinsellová
Mám tvoje číslo

11,90 € 5,90 €

Sophie Kinsellová
Svadobná noc

11,90 € 5,90 €

Mhairi McFarlaneová
Láska
na prvý pohľad

10,90 € 5,90 €

Jarmila Mandžuková
Bleskovky v kuchyni
Večere

10,90 € 5,90 €

Renato Magát
Bleskovky v kuchyni
Nátierky, šaláty...

6,95 € 5,90 €

Kolektív
Rozprávky 
H. Ch. Andersena

12,90 € 5,90 €

M. Spencerová, S. Schenkerová
Kniha receptov
nová diéta 5:2

14,90 € 6,00 €

Sarah Larková
Vysnívaná krajina (1)
Čas ohnivých kvetov

9,90 € 5,90 €

Dr. Michael Mosley, 
Mimi Spencerová
Nová diéta 5:2

14,90 € 6,00 €

Sarah Larková
Vysnívaná krajina (2)
Cesta za šťastím

11,90 € 6,00 €

Christina Lauren
Hriešna záležitosť

16,90 € 6,00 €

Abigail Gibbsová
Temná hrdinka
Večera s upírom

14,90 € 6,00 €

Javier Moro
Tebe patrí ríša

13,90 € 7,00 €

Elizabeth Littlová
Drahá dcéra

14,99 € 7,90 €

Kolektív
Babičkina špajza
nad zlato

15,95 € 7,90 €

Miloš Mikuš
Kuchárka v gatiach
na celý rok

17,50 € 7,90 €

Kolektív
1000 receptov
Kuchárska biblia

12,90 € 8,90 €

Teresa 
Lewkowicz-Mosiej
Krása z prírody

19,90 € 10,00 €

A. Carluccio, G. Contaldo
Dvaja talianski gurmáni
ochutnávajú Taliansko

29,90 € 10,00 €

Viliam Klimáček
GUnaGU...
GUnaGU? GUnaGU!

à 69,00 € à 35,00 €

M. Čierna, L. Čierny
Nemecko-slovenský slovník
Slovensko-nemecký slovník

od 5 €

od 7 €

After – sľub

16,90 € 13,90 €

16,90 € 13,90 €

After – bozk

Anna Toddová
After – tajomstvo
Svetový internetový fenomén! 1 mi-
liarda online prečítaní, 5 miliónov
komentárov a 11 miliónov lajkov.
Spoznajte vzrušujúci príbeh Hardi-
na a Tessy.
832 strán 18,90 €

V 
pr

ed
aj

i o
d 

4.
 5

. 2
01

6



 

 

 

 

  

 
   

Ponuka tohto katalógu platí od 1. 5. do 31. 5. 2016 alebo do vyčerpania zásob

Naučme sa spolupracovať
S PRÍRODOU RAŇAJKY?

Prečo zdravé

Lebo milujeme rána

Barbora Drahovská, Mira Nemčeková
Zdravé raňajky – Zahryznite sa do nového dňa
Lebo milujeme rána. Tie chvíle, kým sa svet navôkol zobúdza a deň sa pomaly
dáva do pohybu. V tejto knižke nájdete 60 receptov, ktoré vám dodajú energiu
do nového dňa, raňajky, na ktorých prípravu potrebujete iba pár minút, ale aj
voňavé lievance či ohromujúce ružové palacinky, s ktorými si môžete vychutnať
dlhé víkendové rána. Nechýbajú ani raňajkové smoothies a farebné limonády.
Zahryznite sa s chuťou do nového dňa!
228 strán 14,90 €

Hanka Sekulová
Darujme si srdce 
z vlastnej záhrady
Darujme si zdravie 
z vlastnej záhrady
Spolu s Hankou Sekulovou sa vydáte na ďalšiu
prechádzku po prírodnej jedlej liečivej perma-
kultúrnej záhrade. Kniha Darujme si srdce
z vlastnej záhrady sa ako jin a jang dopĺňa
s knihou Darujme si zdravie z vlastnej záhrady
– každá je napísaná z trochu iného uhla a ob-
sahuje cenné informácie. Naučte sa s príro-
dou spolupracovať a žiť s ňou v harmonickej
symbióze.

à 256 strán à 14,90 €

Jadwiga Górnicka
Očistné kúry
Napriek tomu, že škodlivé látky sa v sú časnom sve-
te nachádzajú všade okolo nás, teda aj v potrave,
stále sa dostatočne nezaujímame o to, čo jeme.
Škodliviny v potravinách sú veľmi nebezpečné
a ich zhubný vplyv sa prejaví až po mnohých ro-
koch, napríklad znížením imunity, chronickou úna-
vou alebo rôznymi chorobami. Môžeme sa však
pred nimi chrániť kvalitnou stravou. V knihe okrem
iného nájdete pečeňovú a obličkovú kúru, ryžovú
diétu a zoznam škodlivých prísad v potravinách.

104 strán 7,90 €

Zahryznite sa 
do nového dňa
a doprajte si
zdravé raňajky,
desiate a možno
aj olovranty.

Barbora & Mimi
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