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BELETRIA

ARIA
Nazanine Hozar
Lindeni 2021
Jednej zimnej noci v Teheráne roku 1953 začuje vojenský šofér Behrúz na
ceste domov zvláštny zvuk: v zastrčenej uličke kvíli opustené novorodeniatko.
Vezme si ho domov, pomenuje ho podľa hudobnej skladby Aria a ani len
netuší, ...

BOHÉMKY
Lucia Chrenko
Base 2020
21 kapitol v rozmanitých príchutiach a 11 sladkých receptov s vlastnými
príbehmi, zaujímavosti, slovník bohémky a neobyčajné fotografie, to sú
ingrediencie tohto výnimočného zákusku pre ženskú dušu ...

DETEKTÍV(KA) LÁSKY
Alexandra Potter
Noxi 2021
Spisovateľka Ruby Millerová sa musí rozhodnúť, ako ďalej. Keď zistí, že ju
partner podvádza, stratí nielen vieru v lásku, ale aj akýkoľvek záujem o
písanie..
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HĽADAČ ŠŤASTIA
Zdenka Wenzlová Švábeková
Motýľ 2021
Adam po tragickej udalosti prišiel o všetko, čo mu bolo najmilšie. Zanevrel
na svet, na ľudí, na lásku a celý svoj ďalší život zasvätil práci sudcu. Odo
dňa, keď mu diagnostikovali vážnu chorobu, jeho život dostáva inú
podobu...

HVIEZDY PRE TEBA
Miroslava Varáčková
Slovart 2021
Nový román jednej z najpredávanejších YA slovenských autoriek Mirky
Varáčkovej zavedie čitateľov do sveta, kde aj čierne mačky nosia šťastie a
staré, zdanlivo nepotrebné veci prebúdza fantázia k novému životu...

HLBINY SLOVENSKEJ IDENTITY
Dana Podracká
MarenčinPT 2020
Z identity sa nedá vystúpiť ani utiecť, pretože tvorí stred našej integrity.
Eseje Dany Podrackej načierajú do hlbín slovenskej identity. Originalita
kultúry má svoju tvár, za ktorou sa ukrývajú známe i neznáme tváre
histórie...

JEDNOROŽCE
Barbora Hrínová
Aspekt 2020
Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová (1984)
osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Jej skúsenosť však nie
je viazaná len na mladšiu generáciu. Postavy sú aj nie sú z tohto sveta a
mnohé je tu...
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KNÍHKUPECTVO NA BYLINKOVOM NÁMESTÍ
Eric de Kermel
Grada 2021
Natália a Nathan sa rozhodnú , že opustia Paríž a vydajú sa do pôvabného
stredovekého mestečka na juhu Francúzska. Natália tam objaví malé
kníhkupectvo, ktoré ju očarí natoľko, že sa rozhodne splniť si svoj dávny
sen...

KÔŇ PRZEWALSKÉHO
Maja Lunde
Slovart 2021
Kôň Przewalského je jediný žijúci zástupca vyhynutého koňa divého.
Ľuďom sa ho podarilo zachrániť vďaka chovu v zajatí a neskôr ho vrátili
späť do jeho prirodzeného prostredia. Eva so svojou dospievajúcou dcérou
sa usilujú zachrániť aj posledné dva...

KÝM VYCHLADNE KÁVA
Tošikazu Kawaguči
Lindeni 2021
Čo by ste povedali na malý návrat do minulosti? V jednej malej japonskej
kaviarni s názvom Funiculi Funicula takúto možnosť ponúkajú. Musíte však
splniť náročné podmienky, prítomnosť sa nezmení a čas je obmedzený –
musíte sa...

KÚSOK Z TEBA
Barbora Zezulová
MarenčinPT 2021
Michaela pracuje ako čašníčka. Bezhlavo sa zamiluje do sexy
potetovaného mladíka Daniela. Osud jej však nepraje. Rozhodne sa ujsť do
zahraničia hľadať šťastie. Nájde tam lásku svojho života? Alebo sa vráti
späť na Slovensko ...
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ĽÚBOSTNÉ LISTY Z MONTMARTRE
Nicolas Barreau
Zelený kocúr 2020
Julien hlboko zasiahnutý smrťou milovanej manželky plní jej posledné
želanie. Píše jej na druhý svet listy. 33 ľúbostných listov, za každý rok
neúplného života v nádeji, že raz na ne dostane odpoveď. A tá jedného
dňa naozaj príde...

MÔJ ROK POKOJA A ODPOČINKU
Ottessa Moshfegh
Laputa 2020
Prečo by naša hrdinka nemala byť šťastná? Veď je mladá, pekná, nedávno
skončila univerzitu, dostala dobré miesto v galérii a býva vo vlastnom byte
na Manhattane, ktorý zaplatila z dedičstva. Napriek tomu v jej srdci
zostáva temné prázdno. Asi to nebude...

NESPÚTANÝ VOJVODA
Gaelen Foley
Slovenský spisovateľ 2021
Connor a Maggie sa rozhodnú spojiť svoje sily, aby vyriešili všetky záhady, a
popritom sa zblížia. Môže však ich krehké puto vydržať, aj keď im cestu
skríži pomstychtivý vrah? Podľahnite čaru ľúbostného príbehu s napínavou
dobrodružnou zápletkou! ...

NIEČO INÉ AKO NAVŽDY
Justin A. Reynolds
CooBoo 2021
Jack je večný smoliar a slovom „takmer“ sa dá definovať jeho život. Takmer
sa stal skejterom, takmer sa pridal do futbalového tímu. Takmer vyznal
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NIEKEDY KLAMEM
Alice Feeneyová
Aktuell 2021
Amber sa preberie v nemocnici. Nedokáže sa pohnúť. Nemôže rozprávať.
Nedarí sa jej otvoriť oči. Počuje ľudí, ktorí sa okolo nej pohybujú, oni však
netušia, že ich vníma. Amber si nepamätá, čo sa s ňou stalo...

PÁD DO TICHA
Martina Jakubová
Motýľ 2021
Malo to byť exotické dobrodružstvo uprostred nádhernej divokej prírody.
Zámena účastníkov však spustila lavínu udalostí, ktorá z nevinného výletu
nakoniec urobila boj o prežitie.

PODLÉ ÚMYSLY
Sandra Brown
Slovenský spisovateľ 2021
Emory Charbonneauová, mladá pediatrička a nadšená bežkyňa, sa
rozhodne stráviť víkend v horách. Sama, bez manžela Jeffa, s ktorým sa
pred odchodom nepekne pohádala. Keďže to medzi nimi v poslednom čase
...

POSLEDNÝ REVENANT
Ján Babarík
MarenčinPT 2021
V lesoch pri Hnúšti našli hubári mŕtvolu ženy. Nohu mala chytenú v
pytliackej pasci, jednu ruku odrezanú, po celom tele známky krutého
mučenia. Detektív Pupala sa zdráha uveriť výsledkom pitvy...

5

PREDSEDA
Ľubo Olach
MarenčinPT 2021
Peter Stolár začal svoju kariéru ako vekslák, ešte počas štúdia na
gymnáziu. Pred tuzexom predával bony. Keďže bol šikovnejší ako ostatní,
všimol si ho ich šéf. Zveril mu pašovanie plyšu do Poľska a späť prinášal
zase kozmetiku..

SAMY
Zdenka Beckerová
Trio 2020
Samy, syn indického psychiatra žijúceho vo Viedni, vyrastá so slovenskou
matkou neďaleko Bratislavy. Osud je k nesmelému Samymu krutý - jeho
život poznamenávajú sklamania a prehry...

SEAL TEAM SIX. LOV LEVHARTA
Don Mann
Cpress 2021
V tomto autentickém military thrilleru odjíždí Thomas Crocker se skupinou
svých kolegů ze SEAL Team Six do nigerijské džungle, aby zde svedli boj
s islamistickou skupinou Boko Haram. Ta obchoduje nejen se zbraněmi, ale
i s&nb

SEDEM HRIEŠNYCH NOCÍ
Anna Campbell
Ikar 2021
Sidonie Forsythová chce zúfalo zachrániť život svojej sestry, preto súhlasí
s desivým osudom. Za múrmi hradu Craven žije Jonas Merrick, notoricky
známy darebák a zvodca, ktorému sa má oddať na sedem hriešnych...
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SÚKROMNE PROBLÉMY. DENIS
Hana Repová
Meridiano 2021
Nič by neprekvapilo Denisových súrodencov viac, ako jeho vyhlásenie, že
sa musí ženiť. Nikto z nich totiž ani netušil, že sa s niekým stretáva. Plán,
ktorý im predostrie, ich ale doslova šokuje...

SMRŤ JE MOJÍM REMESLOM
Robert Merle
Naše vojsko 2020
Svetoznámy román Smrť je mojím remeslom je sugestívnou spoveďou
Rudolfa Langa (inšpirovaný skutočnou postavou Rudolfa Hössa), ktorý sa
počas druhej svetovej vojny stal veliteľom nacistického koncentračného
vyhladzovacieho tábora Osviečim...

SKLADAČKA
Viliam Šimunek
MarenčinPT 2021
Pre drogy a násilné činy musí Erik odísť z mesta do vyhnanstva na dedinu k
starej mame. Prichádza do prostredia a medzi ľudí, ktorí s jeho otcom
zdieľajú trýznivé tajomstvo...

SKROTENIE KRÁĽOVNEJ
Philippa Gregory
Slovart 2021
Henrich VIII. sa rozhodol opäť oženiť. Tentoraz je jeho vyvolenou Katarína
Parrová - vdova, vzdelaná žena a tajná protestantka. Katarína sama študuje
a stane sa prvou ženou v Anglicku, ktorá vydá knihu pod vlastným menom.
...
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STRATENÝ RECEPTÁR A LÁSKA, KTORÁ
NEUMRELA
Jacky Durand
Lindeni 2021
Henri, charizmatický majiteľ reštaurácie, bol odjakživa proti tomu, aby sa
jeho syn Julien stal kuchárom. Keď upadne do kómy, Juliena posadne
jediný cieľ: nájsť zápisník, kde boli zapísané otcove recepty...

STRÁŽCA VODY
Charles Martin
Lindeni 2021
Murphy Shepherd je muž s mnohými tajomstvami. Žije sám na ostrove a
svoj život zasvätil zachraňovaniu tých, čo sú v ohrození. Žiaľ nad stratou
priateľa však spôsobí, že on sám je viac stratený, ako si uvedomuje. Keď
vytiahne krásnu topiacu sa Summer z...

SVEDECTVÁ
Margaret Atwood
Slovart 2021
Dej románu sa odohráva pätnásť rokov po udalostiach opísaných v
Príbehu služobníčky a jeho rozprávačkami sú prominentná predstaviteľka
gileádskeho režimu a dve dospievajúce dievčatá žijúce v odlišných
svetoch...

ŠKRABOT
Peter Derňár
Lindeni 2021
Štyridsiatnik Peter má krátko po rozvode a chce skúsiť terapiu tmou –
nechá sa na týždeň zavrieť do miestnosti bez okien, aby sa postavil
vlastným strachom, prekonal ich a mohol vstúpiť do novej etapy života s
čistým štítom...
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TEMNÉ ZÁKUTIA SRDCA
Francoise Saganová
Slovenský spisovateľ 2020
Nestáva sa často, aby sa na knižnom trhu objavilo neznáme dielo slávneho
spisovateľa. A presne takáto výnimočná udalosť sa odohrala v roku 2019
vo Francúzsku, keď vyšiel nedokončený román z literárnej pozostalosti
legendárnej Françoise...

TRIPLOVIA
Ján Babarík
MarenčinPT 2020
Čo by ste povedali na malý návrat do minulosti? V jednej malej japonskej
kaviarni s názvom Funiculi Funicula takúto možnosť ponúkajú. Musíte však
splniť náročné podmienky, prítomnosť sa nezmení a čas je obmedzený –
musíte sa...

V2
Robert Harris
Slovart 2021
November 1944. Hitler vkladá všetku nádej aj finančné prostriedky Tretej
ríše do zbrane, ktorá má zmeniť neúspešný priebeh vojny a poraziť Veľkú
Britániu....

VIDÍM ŤA
Clare Mackintosh
Lindeni 2020
Keď Zoe Walkerová náhodou nájde svoju fotografiu v časti erotických
inzerátov v novinách, musí zistiť, prečo je tam. Nie je tam nijaké
vysvetlenie, len zrnitý obrázok, webová adresa a telefónne číslo. Vezme
noviny domov, ukáže...
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VRAŽEDNÁ TERAPIA
Paolo Roversi
Lindeni 2021
Rebecca Starková, vynikajúca londýnska psychiatrička, vyvinula inovatívnu
metódu, pomocou ktorej je možné vyliečiť ľudí z rôznych závislostí a
obsesií. Metóda Stark je taká účinná, že sa ruský magnát Gregorij Ivanov
rozhodne poveriť ju vybudovaním...

V TIENI ARABSKEJ LÁSKY
Mirka Manáková
MarenčinPT 2021
Stefanie Meyerová odchádza na misiu do Iraku pomáhať utečencom, ktorí
počas vojny prišli o svoje domovy. Neraz sa stáva svedkom nebezpečných
situácii, stojí oproti džihádistom, krutým bojovníkom Islamského štátu...

ZOZNAM HOSTÍ
Lucy Foleyová
Tatran 2021
Jedného letného dňa sa opustený ostrov pri divom pobreží Írska stane
dejiskom veľkolepej udalosti: najbližšia rodina, príbuzní a priatelia sa
zídu, aby oslávili svadbu majiteľky časopisu Jules a atraktívneho herca
Willa...

KRIMI

KRÁĽ POTKANOV
Pascal Engman
Ikar 2021
Mladú mamičku Emelie nájdu dobodanú v byte na predmestí Štokholmu.
Podozrenie padne na jej bývalého partnera, ktorý sa vyhrážal zabitím a v
čase vraždy mal vychádzku z väzenia. Inšpektorka Vanessa Franková však
čoskoro zistí...

10

SCIFI

ČAROVNÉ PRÁVA
Terry Pratchett
Slovart 2021
Do Horných Prtiencov prichádza staručký mág, aby podľa tradície odovzdal
čarodejnícku palicu práve narodenému ôsmemu synovi ôsmeho syna. Akosi
však pozabudne overiť pohlavie novorodeniatka...

KRVAVÁ DEDIČKA
Amélia Wen Zhao
CooBoo 2021
V Cyrilskej ríši je mágia považovaná za podradnú a nevítanú. Kto ňou
vládne, je zotročený. Nik nesmie zistiť, že korunná princezná Ana ovláda krv
v živých bytostiach. Anu obvinia z vraždy jej otca-cisára. Musí utiecť a od tej
chvíle je posadnutá jedinou..

LITERATÚRA PRE DETI

ČO JE NOVÉ V BÁSNIČKOVE
Paula Sabolová Jelínková
VSSS 2020
Už názov zbierky vyvoláva v čitateľovi otázku. VŠETKO? No nie celkom. Lebo
ani v tejto zbierke básničiek nechýba veleba lesa, prírody, kvietkov,
zvieratiek, hádaniek, škola a personifikácia. Autorka sa usiluje vynoviť
veršom veci...
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MIŠKA A JEJ MALÍ PACIENTI.
NARODENINOVÉ PREKVAPENIE.
Aniela Cholewinska-Szkolikova
Ikar 2021
Miška práve oslavuje ôsme narodeniny. Popík jej chce pripraviť
výnimočné prekvapenie. Pri hľadaní darčeka natrafí na zajačika, ktorý
spadol do jamy na stavenisku. Chlpáč sa pri tom sám ocitne v nebezpečenstve...

LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ

AKO SI UPDATOVAŤ RODIČOV
Pete Johnson
Fragment 2021
Čo robiť, keď sa ocitnete v časovej slučke? Louisovi rodičia sa najnovšie
rozhodli, že Louis a jeho brat Elliot trávia príliš veľa času „prilepení na
obrazovkách“, a tak prišli s tým najhorším nápadom storočia: úplne im
zakázať tablety, počítače či...

BEŠTIA Z BUCKINGHAMU
David Walliams
Slovart 2021
Svetoznámy britský komik a autor detských bestsellerov David Walliams
pre vás tentoraz napísal príbeh o naozajstnej beštii. Nie o nejakej
obyčajnej oblude. O kráľovskej beštii. Princ Alfréd nikdy v živote nevyšiel z
Buckinghamského ...
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KAPITÁN BOBMBARĎÁK 6.ČASŤ
Dav Pilkey
Fragment 2021
George a Harold sa dostali do poriadne mazľavej… kaše. Ich posledný žartík
triedneho bifľoša Melvina Sneedlyho tak rozhnevá, že prisahá pomstu.
Pokúsi sa premeniť na bionického superchlapca, no veci sa trošku
skomplikujú – a Slizký Šušňonátor je na...

KRÁĽOVNÁ
Perfekt 2021
Krásne ilustrované poviedkové knihy už 16 rokov patria k stáliciam
pôvodnej slovenskej literatúry pre deti a násťročných. Sú blízke menším i
väčším čitateľom...

KRONIKY PRACHU
Lin Rina
CooBoo2021
Police v knižnici sú plné prachu, ale aj úžasných príbehov... Šaty, plesy a
hľadanie dokonalého manžela. Presne tak si Animantina matka
predstavuje najbližšiu budúcnosť svojej dcéry. Lenže Animant tento svet
pozlátka ...

MODRÉ SRDCE S KEČUPOVÝM FĽAKOM
Marta Hlušíková
Slovart 2021
Deväťročná Laura má najväčšiu nohu v triede, geniálneho malého brata, v
triede dve namyslené nepriateľky a jednu super kamošku. Okrem toho
Laura ako jediná dostane od Lukiho modré srdce...
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NEVLASTNÁ SESTRA
Jennifer Donnelly
CooBoo 2021
Isabelle mohla byť navždy šťastná – princovu lásku mala na dosah ruky.
Lenže ona nie je tá krásavica, ktorá na plese stratila črievičku. Je škaredá
nevlastná sestra, ktorá si odsekla prsty na nohe, aby jej do topánky vošla...

ODPADKOVÝ FANTÓM
Branislav Jobus
Slovart 2021
V Zbernom dvore Branislava Jobusa splnil Odpadkový fantóm svoju úlohu,
vytriedil na dvore, čo sa dalo a skončil na skládke odpadu. Malej Etelke
však tak veľmi chýbal, že presvedčila svoju mamu a vybrali sa ho na
skládku hľadať...

O CHLAPCOVI, KTORÝ ROZUMEL PSOM
Gabriela Futová
Slovart 2021
Mať psa je snom mnohých detí. Mojím však nie. Psa som mal a veľmi som
ho ľúbil, ale odkedy odišiel, žiadneho iného som nechcel...

ŽIRAFA, PELLY A JA
Roald Dahl
Enigma 2020
Počuli ste už o firme BČO – bezrebríkové čistenie okien? Čo iné by žirafa s
dlhočizným krkom, pelikán s obrovským zobákom a šikovná hybká opička
mohli robiť? Keď našu nezvyčajnú trojicu pozve Vojvoda z Hampshire...
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ODBORNÁ LITERATÚRA
004 Výpočtová technika

(NE)BEZPEČNÝ INTERNET
Tomáš Šalmon
Lindeni 2021
Deň čo deň máme internet plný falošných súťaží, podvodov a útokov,
ktorých cieľom je získať vaše osobné údaje, prihlásenia, heslá, údaje o
platobných kartách alebo fotografie. Sociálne siete zaplavujú falošné
správy alebo...

159 Psychlógia

ŠŤASTNÉ A SPOKOJNÉ DIEŤA ALEBO AKO
ZVLÁDNUŤ EMÓCIE
Anna Bykovová
Ikar 2021
Pedagogička, psychologička a autorka edície bestsellerov Lenivá mama,
Anna Bykovová, sa vo svojej novej knihe zamerala na problematiku
detských emócií. Matematika, šach, angličtina – každý rodič vie, prečo to
svoje dieťa učí...

32 Politika

VLASTNOU HLAVOU 2
Marek Vagovič
Ringier Axel Springer 2020
Pokračovanie strhujúceho príbehu zo zákulisia Smeru, doplnené o výpovede
ľudí z prostredia bezpečnostných zložiek aj blízkeho okolia Roberta Fica.
Kľúčové kauzy jeho tretej vlády v súvislostiach. Ikonické fotografie
mapujúce jedno z najtemnejších ...
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32 Politika

VARÚÚÚJ
Ivan Čarnogurský
MarenčinPT 2021
November 1989 prekvapil všetkých: vládnucich komunistov a ešte viac
konšpirátorov rôznych skupín. Pohľad priameho aktéra na zlomové
udalosti novembra 1989 a na začiatok deväťdesiatych rokov, kedy
politiku tvorili neskúsení revolucionári...

34 Právo

MATURITA Z OBČIANSKEJ NÁUKY
Andrea Martinská Vavrová
Príroda 2021
Táto príručka je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na
maturitu z občianskej náuky alebo na prijímacie pohovory na vysoké
školy so spoločenskovedným zameraním. Prehľadne a zrozumiteľne
spracúva základné informácie z filozofie...

343 Trestné právo

999. NEOBYČAJNÉ ŽENY Z PRVÉHO
ŽIDOVSKÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA
DO OSVIENČIMU
Heather Dune Macadam
Ikar 2020
Dvadsiateho piateho marca 1942 takmer tisíc mladých nevydatých
židovských žien a dievčat nastúpilo v Poprade do vlaku. Oblečené v
najlepších šatách dôverčivo zakývali na rozlúčku svojim rodičom a vo vidine dobrodružstva odišli do...
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37 Výchova

MONTESSORI PRE BATOĽATÁ
Simone Davies
Lindeni 2021
Je čas zmeniť náš pohľad na batoľatá. Pomocou princípov vytvorených
doktorkou Mariou Montessori ukazuje autorka, ako je možné zmeniť život s
„hrozným“ batoľaťom na pestrý a vzájomne obohacujúci čas plný
zvedavosti, učenia sa, rešpektu a...

613 Hygiena

BEZLEPKOVÁ DIÉTA
Peter Minárik
Raabe 2020
Kniha s podtitulom Celiakia a iné ochorenia vyvolané lepkom je venovaná
prejavom, možnostiam diagnostiky a tiež správnej liečbe celiakie. Navyše
obsahuje viac ako 100 receptov, špeciálne určených pre celiatikov...

615 Farmakológia

BYLINKOVÁ ŠKOLA
Iveta Henzelyová
Príroda 2021
Bylinková škola, dielo známej slovenskej bylinkárky, liečiteľky a učiteľky,
Ivety Henzelyovej, nie je obyčajnou knihou o liečivých bylinkách. To, čo z nej
robí jedinečnú publikáciu, je spojenie klasickej fytoterapie a tradičného
liečiteľstva ...
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618 Gynekológia

MAMAVEDA
Lindeni 2021
Svieži nový pohľad do sveta tehotenstva a rodičovstva. Kniha Mamaveda
prináša fascinujúce fakty a praktické rady týkajúce sa všetkých aspektov
moderného rodičovstva. Prevedie vás obdobím od začiatku tehotenstva
cez pôrod až po starostlivosť o...

636 Chov zvierat všeobecne

ATLAS MAČIEK
Bookmedia 2020
Atlas mačiek ponúka nielen prehľad päťdesiatich rôznych mačacích
plemien, ich potrieb a charakteristík...

728 Architektúra obytných budov

HRADY PRE DETI
Dajama 2021
Hrady pre deti je ďalšou knihou v edícii Výlety s deťmi, ktorá ponúka 25
najkrajších výletov pre deti po hradoch stredného Slovenska. Množstvo
informácií, textov, fotografií a ilustrácií je ideálnym námetom na
plánovanie rodinných výletov...
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796 Šport

GAUČ ALEBO ŠŤASTIE
Maroš Molnár
Ikar 2020
Nie každý má možnosť cvičiť s Marošom Molnárom naživo, ale vďaka tejto
knihe môže mať každý jeho rady poruke a meniť sa deň čo deň. Tak čo si
vyberiete - gauč alebo šťastie? ...

929 Životopisy

KUPREDU HURÁÁ
Ivan Čarnogurský
MarenčinPT 2020
Stalinov stihomam poznali desiatky miliónov ľudí. Chceli žiť ako iní ľudia na
svete ale boli kruto nútení pracovať „v okovách“ a pritom spievať oslavné
piesne. Až revolúcia im umožnila vstúpiť do slobodného sveta a ukázalo
sa...

929 Životopisy

TAKOVÝ BYL KAREL GOTT
Petr Macek
Cnc books 2020
Nesmrtelná legenda nejen československé a české pop-music, ale také
kulturního a společenského života naší země obecně. Na této definici nic
nemění ani zpráva, že Karel Gott zemřel...
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SUPERZVEDAVCI XXL. ZBLÁZNENÍ DO VEDY
Perfekt 2021
Každý deň by sme sa mali naučiť niečo nové. S obrovskou knihou
Superzvedavci, plnou vedeckých poznatkov od začiatku do konca, bude
jednoduché toto predsavzatie splniť. Nájdeš tu na každý deň v roku jednu
otázku aj s odpoveďou a k tomu...
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