
GOMBIČKY PRE MYŠKU ELKU 

ALENA PENZEŠOVÁ 

 

Ela je malá myška, ktorá býva v útulnej farmárovej pivnici. Čoskoro sa 

z nej stane školáčka, a tak jej babka upletie prekrásny teplý svetrík. Na 

svetríku však chýbajú gombičky. Tie sú tak trochu zázračné. Zakaždým 

keď sa Ela naučí niečo nové a užitočné, jedna z nich sa k jej svetríku 

sama prikotúľa.  

Knižka je vhodná pre predškolákov. 

 

Dátum vydania: 27.8.2020 

 

 

 

 

 

SLADKÉ SNY 

ESTER VAN DEN BERG 

 

Lienka Lenka má tajné poslanie. Musí zistiť, či sa chrobáčiky v hmyzom 

hoteli správne prichystali na spánok. Najedli sa? Umyli si telíčka aj 

zúbky? Prečítali si rozprávku na dobrú noc?  

Táto pekne ilustrovaná kniha deťom pomôže ľahšie si 

osvojiť spánkové rituály. 

 

Dátum vydania: 27.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZABELA 

EVA AVA ŠRANKOVÁ 

 

Na pôde francúzskeho kráľovstva sa odvíja časť románu, ktorý je tak 

trochu romancou a tak trochu tragédiou.  

Po strastiplných udalostiach, ktoré ovplyvnili život Izabely de Vosges, 

hlavná hrdinka prišla na to, že iba vášeň na vzťah nestačí. Sklamaná 

láskou, odvrhnutá milovaným mužom, našla šťastie po boku toho, ktorý 

ju po celý čas oddane ľúbil.  

Keď sa už zdá, že Izabelino šťastie sa naplnilo, že svoj život prežije s 

dcérkou a s mužom, ktorý ju neskonale miluje, zasiahne ju novou 

krutosťou. 

Sudba však ešte nepovedala posledné slovo.  

Úspešné príbehy o žene vzbudzujúcej vášne mnohých mužov (Izabela a jej lásky: Izabela – Láskou spútaní 

a Izabela II. V tieni Notre-Dame), ktorá sa v 15. storočí odvážila postaviť nielen svojim nepriateľom, ale 

odhodlala sa bojovať aj s osudom, si na Slovensku i v Čechách získali srdcia veľkého počtu čitateľov. Autorka 

napokon prichádza s voľným pokračovaním príbehu o krásnej Izabele, ktorej prekliatím bolo iba ak to, že 

milovala až priveľmi... 

 

Dátum vydania: 28.8.2020 

 

 

 

HERBÁRIK 

DANA HLAVATÁ 

 

Lúky, lesy aj stráne sú domovom obrovského množstva rastliniek. 

Niektoré majú liečivé účinky, iné očaria svojou krásou, ale nájde sa 

medzi nimi aj burina. V tejto rozprávkovej knižke vám predstavíme 

dvadsať rastliniek. O každej z nich sa dozviete aj niekoľko 

prekvapujúcich zaujímavostí. 

 

Dátum vydania: 5.9.2020 

 

 



 

SLNKO V DAŽDI 

MÁRIA ĎURANOVÁ 

 

Laura je citlivá a vnímavá mladá žena, ktorá nenachádza pochopenie u 

svojich najbližších príbuzných. Má vlastné predstavy o šťastnom 

živote, chce sa rozhodovať slobodne a sama. Verí, že sa oplatí bojovať 

za svoje sny až do posledného dychu. Veď kto nesníva a nebojuje, 

akoby ani nežil… Turbulentný vzťah s panovačným otcom ju privedie 

k mnohým zisteniam, ktoré ju zrazia k zemi. Aj vzťah s mužom, 

ktorého miluje, ju donúti prehodnotiť niektoré priority. Či dokáže vstať 

a ísť si za svojím šťastím aj naďalej, alebo sa podriadi okoliu, sa 

dozviete v štrnástej knihe Márie Ďuranovej. 

 

Dátum vydania: 11.9.2020 

 

 

 

TAJOMSTVO HVIEZD 

RACHEL BARENBAUMOVÁ 

 

V roku 1914 visí nad Ruskom hrozba Nemecka a cárska armáda má 

nad miestnou židovskou komunitou čoraz väčšiu moc. Miri 

Abramovová a jej brat Váňa, geniálny fyzik, stoja pred ťažkým 

rozhodnutím. Ich rodičia sa utopili cestou do Ameriky a vychovávala 

ich bábuška –  vychýrená dohadzovačka, ktorá ich naučila, ako sa 

ochrániť, brániť, a keď treba, tak aj zabíjať. Tvrdohlavá Miri je jednou 

z prvých lekárok v Rusku a jej brat Váňa je na stope k rozlúsknutiu 

slabých miest Einsteinovej teórie relativity. Môžu opustiť domovinu, 

ktorá im dala tak veľa? 

Ich rozhodovanie preruší vojna a Váňa spolu s Miriným snúbencom 

zmiznú. Miri sa ich vydá hľadať a riskuje holý život. Keď obloha nad Ruskom potemnie pri zatmení Slnka, 

mení sa tok dejín a na vlásku nevisí len bezpečnosť rodiny, ale aj budúcnosť vedy. 

Román Tajomstvo hviezd je založený na historických udalostiach a je inšpirovaný skutočným zatmením Slnka 

v roku 1914. Je to rovnako siahodlhý impozantný príbeh o vedeckom súperení a o láske ako železnice tiahnuce 

naprieč Ruskom. 

 

Dátum vydania: 19.9.2020 



 

GABKO A JEHO RODINA / GABKO V ŠKÔLKE 

ALŽBETA SKÁLOVÁ 

 

Gabko je škôlkar, býva s mamičkou, ockom a s verným kamarátom 

šaškom Jaškom. Rád maškrtí a jaší sa. Keď sa mu niečo nechce, 

vymýšľa, či by sa to nedalo urobiť nejako inak.  Jednoducho 

obyčajný nezbedný chlapec. Určite takého poznáte. Prečítajte si, čo 

Gabko zažíva so svojou rodinou a v škôlke a ako sa vyrovnáva  s 

každodennými povinnosťami. 

V knižkách nájdete tieto príbehy:  

Gabko a narodeninová torta 

Gabko nie a nie zaspať 

Gabko sa oblieka 

Gabko upratuje 

 

Gabko a šašo Jašo idú do škôlky 

Gabko si neumyl ruky 

Gabko obeduje 

Gabko a jeho farma 

 

Dátum vydania: 27.9.2020 

  

POSLEDNÝ SĽUB 

KATHRYN HUGHESOVÁ 

Autorka úspešného románu LIST. 

 

Aj z popola najväčšej tragédie môže vykvitnúť nádej a láska. 

Tara Richardsová bola ešte len dievčaťom, keď zmizla jej matka 

Violet. Po mnohých rokoch dostane list od právnikov z Londýna a jeho 

obsah jej prevráti život naruby. Niekto jej zanechal kľúčik od 

bezpečnostnej schránky. V nej nájde predmet, ktorý zmení všetko, 

čomu dovtedy verila, a vzbudí v nej nádej. Odchádza do Španielska, 

aby našla odpovede na otázky, ktoré ju prenasledovali takmer štyridsať 

rokov. 

 

Dátum vydania: 1.10.2020 



FRANTIŠEK: O MODLITBE 

Dych každodenného života 

Darčeková kniha, v sérii: František: O radosti 

 

Čo je modlitba? Za koho sa máme modliť? Prečo? A ďalej, ako sa 

modliť? V  bohatom duchovnom breviári pápež František hovorí 

o svojej skúsenosti, ako sa on rozpráva so Stvoriteľom, a pozýva nás, 

aby sme ho volali otecko, aby sme na neho zložili všetky starosti 

a obavy. Táto malá knižka sa môže stať cennou spoločníčkou na ceste. 

Obsahuje viac ako sto modlitieb. Z nich môžeme čerpať slová na každú 

príležitosť: keď sa chceme zveriť Bohu a prosiť ho o ochranu, môžeme 

sa modliť za manžela, manželku a deti, za fyzické alebo duchovné 

uzdravenie, za prácu, za spásu duše, v žiali, počas veľkých liturgických 

slávností. 

Dátum vydania: 8.10.2020 

 

 

 

 

VIANOČNÁ LÁSKA 

SOPHIE CLAIROVÁ 

 

Po nepríjemnom rozchode so snúbencom sa večná optimistka Evie 

Millerová presťahuje do dedinky Willowbrook, aby si konečne splnila 

sen a venovala sa tomu, čo ju najviac teší a na čo má talent. Pre finančné 

problémy sa jej však nedarí celkom podľa očakávania. 

Aj Jake Hartwood sa usiluje vyrovnať sa s minulosťou. Po smrti 

manželky je odhodlaný nikoho si už nepustiť k telu. A už vôbec nemá 

chuť sláviť vianočné sviatky. 

Evie s Jakom sa dohodnú, že pred Vianocami uniknú na dovolenku do 

Provensalska. Dokáže však ich priateľstvo vzdorovať čaru sviatkov?  

 

Dátum vydania: 16.10.2020 



 

NIKTO NEVIE, ŽE SI TU 

NICOLETTA GIAMPIETROVÁ 

 

Román sa odohráva počas druhej svetovej vojny v Taliansku, v Siene, 

v zložitých pomeroch v talianskej spoločnosti. Vojnové udalosti 

a fašistický režim bezstarostnému školákovi obrátili život naruby. 

Lorenzo sa zrazu musí postarať o kamaráta, ktorému inak hrozí smrť. 

Je na to celkom sám, nikto sa o tom nesmie dozvedieť. Chlapec preberá 

zodpovednosť, akú by nezvládli mnohí dospelí. Čelí nebezpečenstvu, 

dostáva sa do situácií, ktoré mu zmenia hodnoty i pohľad na život, zúfa 

si, bojí sa. V detskom veku si kladie otázky o cti, svedomí, ľudskosti... 

nielenže sám rastie, mení sa aj spoločnosť, menia sa hodnoty.  

 

Dátum vydania: 16.10.2020 

 

MAMI, OCI, POĎME SA POROZPRÁVAŤ 

PETRA ARSLAN ŠINKOVÁ 

 

Publikácia v spolupráci s Nadáciou Markíza určená na rozvoj 

emocionálnej inteligencie dieťaťa. 

 

Zaujíma vás, čo trápi vaše dieťa? Ako klásť otázky, aby samo 

prišlo na to, čo mu pomôže? Kniha ponúka rodičom rady a tipy, 

ako pomôcť dieťaťu a ako s ním viesť rozhovor, aby sa 

rozvíjala jeho emocionálna inteligencia a kritické myslenie. 

Prostredníctvom troch príbehov sa dieťa zamyslí nad tým, ako nadviazať priateľský vzťah, ako získať zdravé 

sebavedomie a ako zvládnuť situáciu, v ktorej sa cíti nepríjemne a niekto mu ubližuje. Príbehy sú kľúčom do 

detskej duše a pomôžu vám i vášmu dieťaťu získať iný pohľad na náročné situácie a nájsť z nich východisko.    

 

„Knižka umožňuje rodičovi prechádzať spolu s dieťaťom rôzne bežné situácie, s ktorými sa  dieťa môže 

stretnúť. Pomocou príbehov a kresieb emočného prežívania môže dieťa rozpoznať skutočnú tvár situácie, 

orientovať sa v nej  a nájsť riešenie. Krátke príbehy sú ako metafory, ktorých náboj je silnejší než slovné 

poučenia a rady. Spoločné čítanie rodiča s dieťaťom prispieva k vytvoreniu zdravej vzťahovej väzby, dôležitej 

pre nazeranie na svet. Rodič v nej nájde aj možnosti, ako sa dostať do vnútorného sveta dieťaťa a neostať len 

na povrchu." 

Dátum vydania: 16.10.2020 

Predbežná obálka 



 

AHA, MAMI: ZÁHRADA 

AHA, MAMI: GAZDOVSTVO 

ELENA RABČANOVÁ 

 

Leporelá na podporu prirodzenej 

vnímavosti a zvedavosti dieťaťa! 

Knižka je vytvorená v spolupráci s 

odborníčkami na metódu Montessori tak, 

aby čo najviac podnecovala citlivosť zraku a fantáziu bábätka od najútlejšieho veku. Zároveň je vhodnou 

pomôckou na to, aby dieťa zotrvalo v polohe na brušku, ktorá je veľmi dôležitá pre jeho správny fyzický 

vývoj. 

Dátum vydania: 16.10.2020 

 

  

ČMELIAK VINCO 

MONIKA NOVÁKOVÁ 

Veršovaný príbeh o čmeliakovi Vincovi, ktorý bol presvedčený o tom, že mu niekto ukradol pančucháče, a tak 

sa vybral do sveta nájsť zlodeja. Jeho pátranie však malo prekvapujúce rozuzlenie.  

Dátum vydania: 22.10.2020 

 

 

DVAJA V JEDNOM SRDCI 

JOSIE SILVEROVÁ (AUTORKA JEDNÉHO DŇA V DECEMBRI) 

 

Príbeh Lydie a Freddieho, ktorý pri tragickej nehode zomiera. Jeho 

smrť Lydiu veľmi zasiahne a okrem reálneho života dlho prežíva aj 

paralelný pokračujúci život s Freddiem v snoch. Nakoniec sa jej 

podarí odtrhnúť sa od Freddieho a dá sa dokopy s najlepším 

priateľom Jonahom. 

 

Dátum vydania: 23.10.2020 

 

 

 

 Pôvodná obálka 



FRANCÚZSKO NA TANIERI 

FRANCESCA SPINELLI – MYKOLA NEVREV 

Titul v sérii: Taliansko na tanieri, tentoraz francúzska kuchyňa 

Dátum vydania: 22.10.2020 

 

 

HANINA HVIEZDA 

MIRO FRINDT  

 

Román zo slovenského prostredia.  

Sotva dospelá Hana sa po vojne vracia z Osvienčimu domov na 

Oravu. V Dolnom Kubíne však nie je vítaná. Rodičovský byt arizovala 

mladá žena, s ktorou sa poznala už v predvojnových časoch.  

V treskúcich mrazoch sa Hana túla medzi synagógou a evanjelickým 

kostolom. Dolnokubínčania akoby ju nevideli. Niektorí sa boja 

židovke čo i len prihovoriť iní ju otvorene nenávidia. Vôňa 

medovníkov. Ľudia chystajú prvé povojnové Vianoce... ...zdá sa, že 

šťastné a veselé nebudú pre všetkých.  

 

Dátum vydania: 29.10.2020 

 

KTO VLASTNE SOM? (PRAC. NÁZOV) 

CLARE POOLEY 

 

Román zo súčasnosti 

Zápisník osemdesiatročného umelca sa dostáva do obehu a do 

rúk viacerých ľudí, ktorí doň vpisujú  aj svoje životné príbehy. 

Svoje sny a túžby o rodine doň napíše aj majiteľka kaviarne 

Monika. Jej sny si prečíta úspešný obchodník a rozhodne sa, že 

jej nájde partnera, vďaka nemu si to prečíta aj mladý Austrálčan 

Riley... Denník vyvolá niekoľko konfliktov, no na druhej strane 

spojí všetkých, ktorí doň niečo napísali.  Ponaučenie z neho je, 

nikdy nie je neskoro stať sa lepším človekom. 

 

Dátum vydania: 30.10.2020 

  

Pôvodné obálky 



DECEMBROVÝ DAR 

JENNY GLADWELLOVÁ 

 

Román, kde sa prelína príbeh zo súčasnosti, v ktorom hrá prím ľúbostný 

trojuholník  a príbeh z minulosti, romantika spojená s trochou histórie. 

Novinárka Jane odchádza do Nórska, kde má napísať o vianočnom 

stromčeku, ktorí Nóri každoročne darúvajú Britom ako znak vďaky za 

pomoc v 2. svetovej vojne. Pri písaní článku sa zoznámi s Thomasom, 

ktorý bol počas vojny členom operácie na záchranu nórskeho kráľa. 

Zároveň sa spoznáva a zaľúbi do fotografa Bena... 

 

Dátum vydania: 12.11.2020 

 

 

 

 

POŽIČANÝ ŽIVOT  

ASHLEY  FAIRLEYOVÁ 

 

Olivia a Lena sa stretnú ako päťdesiatničky a rozhodnú sa, že si vymenia 

bývanie.  Nové prostredie prináša ženám nové možnosti a majú možnosť 

zrekapitulovať si a zmeniť svoj doterajší život. 

 

Dátum vydania: 25.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

POULIČNÁ LAMPA (PRACOVNÝ NÁZOV) 

MONIKA NOVÁKOVÁ 

Nádherne ilustrovaná detská knižka o muške, ktorá zažíva dobrodružstvá. 

Dátum vydania: 25.11.2020 

 

Pôvodná obálka 

Pôvodná obálka 



NEDOTKNUTEĽNÝ (PRACOVNÝ NÁZOV) 

Príbeh zlodeja z Indie 

MONIKA WURM  

Rahul, chudobný mladík z indického Bombaja, sa živí čistením verejných toaliet a príležitostným okrádaním 

turistov. Každý deň žije tak, akoby mal byť jeho posledným, pretože vo svojom bytí nevidí budúcnosť a už 

vôbec nie ako príslušník najnižšej spoločenskej kasty - nedotknuteľných. 

Rahul je unavený zo svojho neúspechu a chystá sa svoj biedny život ukončiť, keď sa v osudnú noc stretne so 

starým mudrcom, ktorý mu namiesto samovraždy poradí napraviť svoju karmu. Až potom sa mu môže začať 

dariť. Mladík starcovu radu prijme, rozhodne sa napraviť všetky chyby posledných dní a dať svojmu životu 

novú šancu. 

Najväčšou výzvou zostáva vrátenie ukradnutého mobilného telefónu, pričom majiteľa ani nepozná. Rahul sa 

púšťa na dobrodružnú cestu do Európy, na ktorej ho čaká mnoho prekvapení a skúšok. 

Či sa hlavnému hrdinovi podarí vrátiť telefón a ako ho cesta do neznámej krajiny zmení, sa dočítate v 

romanticko-tragickom príbehu o stratách, bezhlavej odvahe, čírej láske a bezodnej nádeji... 

Dátum vydania: 26.11.2020 

 

 


