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NOVINKY VKJB 

NovoPrírastkované tituly na pobočke Nad jazerom 

NOVEMBER 2022 

 

 

BELETRIA 

ČAJOVŇA V TOKIU 

Julie Caplinová 

Grada Slovakia 2022 

Pripravte si šálku voňavého čaju a začítajte sa do romantického 
príbehu o jednej veľkej láske, ktorá sa neočakávane znova rozhorí v 
útulnej čajovni v krajine vychádzajúceho slnka. Kým mladá 
fotografka Fiona spoznáva... 

 

 

 

ČIE SÚ TO VLNY 

Amanda Dykesová 

I527.net 2022 

Po skončení druhej svetovej vojny odovzdá istý žialiaci rybár do 
miestnych novín báseň – burcujúce volanie po nádeji, zmysle 
života... a kameňoch. Aké je jej posolstvo? Pošlite mi kameň za 
každého človeka... 
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DIABOLSKÝ ÚNOS 

Georgette Heyer 

Ikar 2022 

Rozvážna a bystrá Mary Challonerová je presvedčená, že skazený, 
zlomyseľný Dominic Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej sestrou 
Sophiou napriek matkiným intrigám nezamýšľa oženiť. Rozhodne 
sa, že zachráni ... 

 

 

DIEŤA 

Kjersti A.Skomsvold 

Premedia 2022 

Toto je príbeh lásky. Matka rozpráva svojmu novonarodenému 
dieťaťu o udalostiach, ktoré k nemu viedli. Sú to príbehy o dlhej 
chorobe, osamelosti a smútku. O strachu niekoho milovať, ale 
napriek tomu sa odvážiť to... 

 

DOKONALÉ PSIE VIANOCE 

W. Bruce Cameron 

Ikar 2022 

Zázraky skutočne existujú, stačí len veriť Gossovci sú rodina ako 
každá iná. Majú svoje bežné, každodenné starosti a s príchodom 
Vianoc sa napätie medzi nimi stupňuje. Nie je ľahké žiť v 
domácnosti, kde má ... 
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ĎALŠÍCH 365 DNÍ 

Blanka Lipinska 

Ikar 2022 

Tehotnú Lauru postrelili. Špičkoví lekári bojujú o jej život. Jej 
manžel, bos sicílskej mafie, musí urobiť najťažšie rozhodnutie v 
živote. Koho má zachrániť, svoju milovanú, alebo dieťa? Ako sa 
Massimo rozhodne? Má život bez... 

 

 

FLORIOVCI. ÚPADOK KRÁĽOV SICÍLIE 

Stefania Auci 

Grada 2022 

Keď po otcovej smrti zdedí impérium Floriovcov jeho dvadsaťročný 
syn Ignazio, zachváti ho strach. Nechce byť otrokom slávneho 
mena, netúži obetovať svoj život pre Casa Florio. Navyše, svet 
naokolo sa mení až... 

 

 

IBA DESAŤ DNÍ 

Michaela Brnková 

Meridiano press 2022 

Sedela na posteli v spálni, ktorú s ním zdieľala už dva roky, a slzy 
máčali jej krásne pehy. Bola plná sklamania a smútku pre niečo, čo 
nikdy nemala... 
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IBA SEKUNDA 

J. Levinsky 

Naše vojsko 2022 

Príbeh začína tam, kde ostatné končia. Poukazuje na to, že za 
momentom, kedy sa dve hlavné postavy dajú konečne dokopy, nie 
sú všade dúhy a jednorožce. Obloha sa dosť často zatiahne 
tmavosivými mrakmi ... 

 

 

KAMOŠI, FRAJERI A BOZKY ZA 
KAMEROU 

Kasie West 

Slovart 2022 

Nová kniha známej autorky románov pre baby Kasie West s 
názvom Kamoši, frajeri a bozky za kamerou je druhou časťou 
trilógie o dievčatách, z ktorých každá má svoj sen, snaží sa získať 
priateľstvo, lásku i uznanie ... 

 

KARNEVAL KRÝS 

Jozef Banáš 

Ikar 2022 

Neexistujú krízy politické či hospodárske, iba morálne. Spôsobujú 
ich krysy. Sú stále nenažrané, aktívne hlavne v tme, keď ich 
nevidia. Žijú v klanoch, ktoré medzi sebou vedú vojny, sú 
pomstychtivé, vodcovia ... 
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KEĎ PRADEDO LYŽOVAL DO FÍNSKA 

Daniel Katz 

Slovart 2022 

Debutový román fínskeho židovského spisovateľa Daniela Katza 
opisuje osudy troch generácií jeho rodiny. Pestré rozprávanie plné 
neuveriteľných príbehov sa odohráva v Rusku, odkiaľ 
rozprávačovho dedka na začiatku ... 

 

 

KEĎ SA ROZVIDNIE  

Janette Okeová 

Kumran 2022 

Po prvej drsnej zime strávenej na ďalekom severe si Elizabeth 
Delaneyová a jej manžel, príslušník jazdnej polície, zvykajú na 
život v malej osade Bobria Rieka. Elizabeth opäť začne učiť a 
postupne si obaja nachádzajú ... 

 

 

KLÁRA A SLNKO 

Kazuo Ishiguro 

Ikar 2022 

Klára je vysokointeligentný, špeciálne naprogramovaný robot, 
ktorého účelom je byť priateľkou a spoločníčkou dospievajúcemu 
dieťaťu. Vďaka výnimočným schopnostiam zo svojho miesta v 
obchode vnímavo pozoruje ... 
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KLENOT NÍLU 

Tessa Afsharová 

Kumran  2022 

Počas cesty do starobylého kráľovstva Kúš, z ktorého pochádzajú 
jej predkovia, sa Charilina začne s novou intenzitou zaujímať o 
minulosť svojej rodiny. Charilina vyrastá ako sirota v dome svojej 
tety, kde... 

 

 

KTO ZÍSKA VIKOMTA? 

Kristi Ann Hunterová 

I527.net 2022 

Pre Hudsona, nového vikomta Stildona, znamenala plavba z 
rodnej Indie do Anglicka poriadne vyčerpávajúce a náročné 
obdobie. Keď sa vzápätí dozvie, že osud dostihového impéria, 
ktoré zdedil, závisí od dobrej vôle ... 

 

 

KUCHÁRKA Z CASTAMARU 

Fernando J. Múnez 

Fortuna Libri 2022 

Clara Belmonteová, ktorá vyrastala vo vzdelanej rodine váženého 
lekára, sa obáva o svoju budúcnosť, pretože po náhlej otcovej 
smrti ostala bez prostriedkov a ochrany. Zároveň trpí vážnou 
chorobou: len čo opustí ... 
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LETNÁ STÁVKA 

Emily Henryová 

Aktuell 2022 

Autorka ľúbostných románov a nevyliečiteľná romantička, ktorá 
náhle prestala veriť v lásku. Intelektuálny spisovateľ s tajomným 
osudom, ktorý sa ocitol v slepej uličke. A jedna bláznivá letná 
stávka, ktorá možno zmení všetky ich... 

 

 

LETO PRI JAZERE 

Denise Hunterová 

I527.net 2022 

Mladá hostinská z mesta pri jazere v Severnej Karolíne sa zamiluje 
do samotárskeho autora románov. V prvom dieli romance o 
Hostinci Bluebell sa pripomína minulosť a vynárajú sa staré 
tajomstvá... 

 

 

MOJA ČÍNSKA DEKÁDA 

Pavel Dvořák 

Rak 2022 

Vtipné, ale i smutné; prekvapujúce, či niekedy až šokujúce; ale vždy 
veľmi zaujímavé zážitky sinológa, tlmočníka čínštiny a YouTubera 
Pavla Dvořáka z viac ako desiatich rokov života medzi Číňanmi.... 
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MÔJ NEŽNÝ BLÍŽENEC 

Nino Haratischwili 

Inaque 2022 

Stella má všetko potrebné k šťastiu: v tridsiatich šiestich rokoch 
pracuje pre regionálne noviny a vedie stredostavovský život v 
elegantnej štvrti Hamburgu so svojím synom a manželom, 
televíznym režisérom. 

 

 

NAJMILŠIE ŽELANIE 

Miroslava Varáčková 

Slovart 2022 

Gréta má šestnásť, čaká ju život na stredoškolskom internáte a 
odlúčenie od rodiny. Je naučená sústrediť všetku svoju pozornosť 
na sestru, ktorej zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť, 
a tak ju nová ... 

 

 

POSLEDNÝ LIPTOVSKÝ KURUC  

Leopold Moravčík 

Perfekt 2022 

Kniha sleduje málo známe, ale rovnako vzrušujúce obdobie po 
podpise Satmárskeho mieru medzi kurucmi a cisárskou armádou 
v roku 1711. Existuje dostatok faktov, že povstalci vedení 
kniežaťom... 

 

 

 



 9 

PRIATEĽSTVO 

Silvia Avallone 

Inaque 2022 

Keby ju niekto požiadal, aby presne určila začiatok ich priateľstva, 
Elisa by nedokázala odpovedať. Bola to noc, keď sa Beatrice 
zjavila na pláži, náhle ako padajúca hviezda, so 
smaragdovozelenými očami, ktoré sa v tme... 

 

 

SLEPÁ ULIČKA 

Joy Fieldingová 

Ikar 2022 

Každý z nich má motív a každý vlastní zbraň. Skromná, 
nenápadná ulička v Palm Beach Gardens na Floride nie je miesto, 
kde by sa diali šokujúce udalosti. Rovnaké jednoposchodové domy 
v pastelových... 

 

 

 

STRÁŽCA PÍSMEN 

Charles Martin 

Lindeni 2022 

Murphy Sheperd sa venuje hľadaniu tých, ktorých nikto iný 
nenašiel – hlavne dievčat, ktoré sa stali obeťami obchodu s bielym 
mäsom. Nečakane však aj jeho domov zasiahne nočná mora. 
Unesú mu dcéru.. 
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SYNOVIA POVZBUDENIA  

Francine Riversová 

Kumran 2022 

Po Rodokmeni milosti prichádza autorka Francine Riversová s 
piatimi príbehmi verných mužov, ktorí zmenili svet. Synovia 
povzbudenia, hrdinovia, ktorí stáli za mužmi, čo formovali dejiny... 

 

 

ŠKANDALÓZNA PRINCEZNÁ 

Jodi Ellen Malpasová 

Ikar 2022 

Život princeznej Adeline má ďaleko od rozprávky. Ako členku 
kráľovskej rodiny ju odmala prenasledujú novinári, striehnu na 
každý jej krok a priživujú sa na jej škandalóznych aférach... 

 

 

 

TAJOMSTVO SLEČNY HANCOCKOVEJ 

Kristi Ann Hunterová 

I527.net 2022 

Slečna Harriet Hancocková si užíva svoju rolu excentrickej dedičky. 
Nepozorovane mení životy ľudí v Newmarkete k lepšiemu, 
využívajúc pri tom svoje bohatstvo i spoločenský vplyv. Od ľudí si 
udržiava odstup... 
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TIENE V KRESLE 

Gerdur Kristný 

Brak 2022 

Štrnásťročná Eyja sa s rodičmi práve nasťahovala do nového bytu. 
Keď sa však pozrie von oknom, vydesí sa. Priamo oproti domu leží 
veľký cintorín plný náhrobkov a krížov. Nepríjemní susedia... 
Atmosféru v... 

 

 

TIDEWATERSKÁ NEVESTA 

Laura Frantz 

I527.net 2022 

Môžu dvaja ľudia, ktorí vášnivo milujú svoju nezávislosť, nájsť 
životné šťastie a uspokojenie len vlastnými silami? Alebo zistia, že 
to, čo im v živote už dlho chýbalo, mali celý čas rovno pred 
očami?... 

 

 

 

TU SOM DOMA 

Silvia Bystričanová 

Slovart 2022 

Čo určuje kto sme a čo budeme žiť? Temperamentnú Naďu 
Wernerovú privedie nečakané dedičstvo na miesto, kde stretáva 
svojráznych susedov, ktorí formujú jej talent, túžby aj schopnosť 
odpúšťať. V notárovi ... 
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UČITEĽKINA VOĽBA 

Sarah E. Ladd 

Slovenský spisovateľ 2022 

Patience Creightonová vždy snívala o veľkej láske, ale ten pravý 
nikdy neprišiel. Po otcovej smrti a bratovom odchode do Londýna 
nesie na pleciach všetku zodpovednosť za chod dievčenskej školy 
na panstve Rosemere.. 

 

 

ÚZKOSŤ 

Denisa Fulmekokvá 

Slovart 2022 

Arleta, hrdinka tohto fragmentárneho rozprávania, si uvedomuje, 
že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí 
‒ je napríklad matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou... 

 

 

VOLÁM SA LUCY BARTONOVÁ 

Elizabeth Strout 

Inaque 2022 

Lucy Bartonová sa pomaly zotavuje po pôvodne jednoduchej 
operácii. Príde ju navštíviť matka, ktorú nevidela niekoľko rokov. 
Zdá sa, že klebetenie o ľuďoch z Lucinho detstva v mestečku 
Amgash... 
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VÔŇA KVETOV NOCI 

Leila Slimani 

Inaque 2022 

Leila Slimani nerada opúšťa svoj domov a dáva prednosť samote 
pred rozptýlením. Prečo teda prijala návrh stráviť noc v Punta 
della Dogana v Benátkach, medzi umeleckými zbierkami 
Pinaultovej nadácie? Popri úvahách ... 

 

 

VYVOLENÝ NÁROD 

Robert Whitlow 

Kumran 2022 

Počas teroristického útoku blízko jeruzalemského Múru nárekov 
obetuje statočná matka život za záchranu svojej trojročnej dcérky 
a zanechá po sebe zdrveného manžela a dieťa... 

 

 

 

ZMENY POČASIA 

Jenny Offill 

Inaque 2022 

Lizzie Bensonová je knihovníčka v Brooklyne. Venuje sa synovi 
Elimu, manželovi Benovi a bratovi Henrymu, ktorý sa lieči z 
drogovej závislosti. Pomáha tiež bývalej profesorke so záplavou 
pošty, ktorú dostáva v reakcii na ... 
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ZÚFALÁ NÁDEJ 

Elizabeth Camdenová 

I527.net 2022 

Za odmeraným správaním Eloisy Drakeovej sa skrýva búrlivá 
minulosť, ktorú konečne nechala za sebou – alebo si to aspoň 
myslí. Ako geniálna matematička sa stane úspešnou účtovníčkou 
najväčšieho stavebného projektu ... 

 

 

NA KRÍDLACH ODDANOSTI 

Roseanna M. Whiteová 

I527.net 2022 

Celé Anglicko považuje majora Phillipa Camdena za netvora – 
veď tento muž vedome spôsobil smrť mužov svojej letky. On sám 
by bol radšej, keby v ten deň s nimi zomrel, no napriek všetkému 
dostal zamestnanie na ... 

 

 

KRIMI 

DIEVČA BEZ MENA 

Lisa Reganová 

Grada Slovakia 2022 

Keď detektívka Josie Quinnová dorazí na miesto činu na okraji 
Dentonu, je zdesená brutalitou útoku. Obeť bojuje o život a 
novorodené dieťa zmizlo. Na inom mieste sa snaží ukryť krásna 
mladá žena. Zdá sa, že by ... 
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MIZNÚCE DIEVČATÁ 

Lisa Reganová 

Grada Slovakia 2022 

Jedného dňa zmizne v ospalom americkom mestečku Denton 
krásna sedemnásťročná Isabelle Colemanová. Všetci obyvatelia sa 
pustia do hľadania, no jediné, čo sa im podarí objaviť, je jej 
mobilný telefón. Nečakane sa ... 

 

 

POSLEDNÝ KLINEC 

Stefan Ahnhem 

Ikar 2022 

Dunja Hougaardová je presvedčená, že stelesnené zlo existuje a 
má podobu jej bývalého nadriadeného Kima Sleiznera. 
Vydieranie, zneužívanie právomocí, znásilnenie... Sumár previnení 
šéfa kodanskej ... 

 

 

SPOLOK JUDÁŠOV 

Peter Šloser 

Ikar 2022 

Existovala na Slovensku policajná chobotnica? Vznesené 
obvinenia a právoplatné odsúdenia bývalých policajných 
funkcionárov nasvedčujú, že jej chápadlá k nám siahajú. Peter 
Šloser opäť poukazuje na krivákov z ... 
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SCIFI 

KADETI. MEDZI HVIEZDAMI 

Brandon Sanderson 

Slovart 2022 

Nová epická sci-fi séria od kultového autora o dievčati, ktoré sa 
túži stať pilotkou vo vojne s mimozemskou rasou... 

 

 

 

KRÁĽOVSTVO HRIEŠNYCH 

Kerri Maniscalco 

Pandora 2022 

Emilia a jej dvojča Vittoria sú streghe – čarodejnice, ktoré žijú 
potajomky medzi ľuďmi a vyhýbajú sa tomu, aby vzbudili 
pozornosť. Jedného dňa však Vittoria nepríde na večeru do 
známej sicílskej reštaurácie...  

 

 

POKRVNÉ PUTÁ 

Richelle Mead 

Slovart 2022 

Sydneina krv je výnimočná. Vďačí za to skutočnosti, že je 
alchymistka, a teda patrí k záhadnej skupine smrteľníkov, ktorí 
koketujú s mágiou a slúžia ako most na preklenutie svetov ľudí a 
upírov. Svojím posledným ... 
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PRÍZRAKY TIEŇOTRHU 

Cassandra Clare 

Slovart 2022 

Tieňotrh je miestom stretnutí férov, vlkolakov, bosorákov aj 
upírov. Dolnosveťania na ňom kupujú a predávajú čarodejné 
predmety, uzatvárajú nekalé obchody a šeptom si vymieňajú 
tajomstvá, ktoré majú zostať ... 

 

 

LEPORELÁ 

MOJE TELO 

Svojtka 2022 

V tejto zábavnej knihe nájdete mnoho zaujímavých informácií o 
svojom tele, zmysloch, ale i o pocitoch. Pohyblivé prvky precvičia i 
jemnú motoriku... 

 

 

 

 

MÔJ SVET VOZIDIEL. HASIČI. 

Fortuna Libri 2022 

Úplne prvé vedomosti pre malých hasičov. V operačnom 
stredisku prijali tiesňové volanie. V jednom dome horí! V 
hasičskej zbrojnici okamžite začali blikať všetky výstražné svetlá a 
spustila sa siréna... 
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MÔJ SVET VOZIDIEL. NA STAVBE. 

Fortuna Libri 2022 

Úplne prvé vedomosti pre malých remeselníkov. Na novom 
stavenisku vznikne veľa domov. Na ich stavbu budú potrebné 
rozličné vozidlá, stroje aj nástroje... 

 

 

 

MYŠKA BUBLINKA. DOKÁŽEM TO 
SAMA. 

Thea Dormeyer 

Ikar 2022 

Hravé náučné leporelo, ktoré deti privedie k základným 
hygienickým návykom... 

 

 

MYŠKA BUBLINKA. KÚPANIE JE 
ZÁBAVA! 

Thea Dormeyer 

Ikar 2022 

Je načase okúpať sa – tak to povedala malej myške Bublinke 
mamička. Bublinka z toho vôbec nie je nadšená, no nakoniec 
zažije vo vani veľa zábavy. do kúpeľne malá myška Bublinka... 
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LITERATÚRA PRE DETI 

KNIHY NIE SÚ NA JEDENIE 

Carlie Sorosiak 

Ikar 2022 

Nádherne ilustrovaná oslava fantázie a lásky ku knihám. Capko 
Leopold má nadovšetko rád čítanie kníh a svoje kníhkupectvo. Sú 
v ňom dlhokánske police, pohodlné kreslá a množstvo úžasných 
príbehov. S radosťou ... 

 

 

MIŠKA A JEJ MALÍ PACIENTI. 
V KRAJINE ZUBRA 

Aniela Cholewinska-Szkoliková 

Ikar 2022 

Zoznám sa so sympatickou Miškou, ktorá má v korune košatej 
lipy veterinárnu kliniku. Miška sa vyberie s dedkom Tiborom do 
divokej prírody. Navštívia zubriu rezerváciu a poobdivujú 
nevšednú krásu jarnej divočiny. 

 

 

MOJA ŠKOLA, TVOJA ŠKOLA 

Marianne Dubucová 

Ikar 2022 

Byť školákom je úžasné dobrodružstvo! Na budúci rok pôjde 
Tomi do školy. Lenže pre nedočkavého predškoláka je rok 
priveľmi dlhý čas. Preto sa dnes Tomi rozhodol, že navštívi školy 
svojich zvieracích... 
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PRÍBEHY NA DOBRÚ NOC 

Matys 2022 

Úžasná kniha bohato ilustrovaných čarovných príbehov, s ktorými 
môžeš lietať v krajine fantázie až do sladkého snenia! Dobrú noc a 
krásne sny deťom i dospelým... 

 

 

 

PRÍBEHY , KTORÉ SI PREČÍTAM SÁM 

Matys 2022 

Táto kniha je určená pre deti od 5 do 7 rokov. Je v nej veľa 
zábavných príbehov napísaných veľkými tlačenými písmenami, 
aby sa príbehy deťom ľahšie čítali. Do rozprávkového sveta 
fantázie ich zavedú aj krásne farebné ... 

 

 

 

PRÍBEHY O ZVIERATKÁCH. EZOPOVE 
BÁJKY. 

Matys 2022 

Nadčasový pôvab klasických Ezopových bájok v ilustrovanom 
vydaní pre najmenších čitateľov. 16 krátkych príbehov pre 
potešenie i zamyslenie, prerozprávaných očami zvieracích 
protagonistov, ktorí nám v každom príbehu... 
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SAMKO. U LEKÁRA 

Barbara Supel 

Ikar 2022 

Spoznajte malého Samka a prežite s ním dôležité udalosti v živote 
predškoláka. Hrať sa na novom pieskovisku je zábava. Možno tam 
robiť všeličo, napríklad variť pieskovú polievku. Problém nastane, 
keď sa malí ... 

 

 

 

VIKI A NIKI 

Eva Dienerová 

Ikar 2022 

Zoznámte sa s Vikim a Nikim, neposednými dvojičkami, ktoré 
milujú dobrodružstvá. Aj keď chlapci vyzerajú celkom rozdielne, 
obaja majú dobré srdiečka. Keď niečo vyparatia, vždy sa napokon 
rozhodnú zachovať sa ... 

 

 

 

ŽELÁM SI PRE TEBA 

David Wax 

Ikar 2022 

Kniha Želám si pre teba skúma hodnoty, ktoré túžite vidieť u 
svojho dieťaťa a ktoré si môže osvojiť od obdivuhodných tvorov 
žijúcich na našej planéte. 
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BÁSNIČKY PRE DETI 

HÁDANKY Z ABECEDY 

Ivona Ďuričová 

Ikar 2022 

Pri hádankách si nemusíte lámať hlavu. A pri abecede už vôbec 
nie! Ak ste si obľúbili knižky Zvieratká z abecedy a Písmenká z 
abecedy, tentoraz vás potešia hádanky.. 

 

 

 

LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ 

DIEVČA, KTORÉ CHCELO ZACHRÁNIŤ 
KNIHY 

Klaus Hagerup  

Ikar 2022 

Poetický príbeh o nekonečnej láske ku knihám a o mágii, ktorá sa 
v nich skrýva. Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto 
nepožičiava? Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, 
kým jej to neprezradí... 

 

OPERÁCIA BANÁNY 

Daid Walliams 

Slovart 2022 

Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora 
detských bestsellerov Davida Walliamsa je príbehom chlapca, 
ktorý má ozajstný problém. Musí pred bombardovaním počas 
druhej svetovej vojny zachrániť opice ... 
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SÁGA RODU WINGFEATHEROVCOV. 
ÚTEK NA SEVER 

Andrew Peterson 

I527.net 2022 

Janner, Tink a Leeli Igibyovci sa nazdávali, že sú obyčajné deti, 
ktoré vedú normálny život a v ich minulosti sa neskrýva nič 
nezvyčajné. Teraz však vedia, že v skutočnosti sú stratenými 
klenotmi Anniery – dedičmi ... 

 

 

ŠEPOT MESAČNÉHO SVITU 

Charlotte Link 

Arkus 2022 

Prázdniny na Sovom hrade! Pre Angie, Dianu a ich priateľov je 
idylický jazdecký dvor tým najkrajším miestom na svete. Dlhé jazdy 
na koňoch po širokých lúkach, kúpanie v mori, strašidelné polnočné 
pikniky – a veľa ... 

 

 

TOTO JE NINDŽA MAČKA A LEGENDA 
O DIVEJ MAČKE 

Dermot OLeary 

Slovart 2022 

Toto sa v prestrojení vybrala do Škótskej vysočiny. Miestni si tu už 
dlhé roky podávajú z generácie na generáciu legendu o supersilnej 
divej mačke, predurčenej na vybudovanie armády a obsadenie 
škótskej koruny. 
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VETROPLAVCI. KAM ZMIZLI PAPAGÁJE? 

Jen Marlin 

Slovart 2022 

Séria Vetroplavci o deťoch, ktoré zachraňujú ohrozené druhy 
zvierat, pokračuje druhou časťou názvom Kam zmizli papagáje? Je 
plná dobrodružstiev i čarovných obrázkov. Po záchrane 
korytnačiek na Havaji Max so Sofi ... 

 

 

KOMIKSY 

MINECRAFT. S WITHEROM OPRETEKY 

Kristen Gudsnuk 

Slovart 2022 

Najnovší prírastok do komiksovej série odohrávajúcej sa vo svete 
herného fenoménu Minecraft!... 

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA  

327 Svetová politika 

ROZDELENÝ SVET 

Tim Marshall 

Premedia 2022 

Múry pribúdajú a sú čoraz vyššie. Nacionalizmus a politika 
identity sú opäť na vzostupe. Za ostatné desaťročie sme postavili 
tisícky kilometrov plotov a bariér, ktoré nanovo pretvárajú 
politickú mapu sveta.... 
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57 Biologické vedy 

ŠIESTE VYMIERANIE 

Elizabeth Kolbert 

N press 2022 

Americká novinárka Elizabeth Kolbert prináša zásadnú knihu o 
budúcnosti nášho sveta a masovom vymieraní, ktorému práve 
čelíme. V histórii našej planéty došlo k piatim hromadným 
vyhynutiam, v dôsledku ktorých ... 

 

 

 

929 Životopisy 

KLAN GUCCI 

Sara Gay Fordenová 

Tatran 2022 

V marci 1995 zastrelil neznámy páchateľ na ulici v Miláne 
Maurizia Gucciho, dediča ikonického módneho domu. O tri roky 
neskôr odsúdili jeho bývalú manželku Patriziu Reggianiovú, ktorú 
tlač nazvala „čiernou“ ... 
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ODBORNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 

502 Ochrana živej prírody 

SUPER KNIHA NÁPADOV PRE LEPŠIU 
PLANÉTU 

Ikar 2022 

Preži rok ekologicky zodpovedného prístupu k prírode! Sprievodca 
plný aktivít a nápadov, ako objavovať krásy prírody a ako ju každý 
deň chrániť a starať sa o ňu... 

 

 

 

929 Životopisy 

EINSTEIN A STROJE ČASU 

Luca Novelli 

Buvik 2022 

Kniha Einstein a stroje času je o geniálnych myšlienkach a teóriách, 
ktoré sa preháňajú v hlave najväčšieho vedca 20. storočia, ale nielen 
o nich. Sám veľký Albert Einstein v nej rozpráva o teórii relativity, a aj 
o tom... 

 

 

NEWTON A ZÁKON ANTIGRAVITÁCIE 

Luca Novelli 

Buvik 2022 

Knižka Newton a zákon antigravitácie je o tom, ako zo 
zachmúreného samotárskeho vidieckeho chlapca vyrástol jeden z 
najväčších géniov v dejinách ľudstva. Čitateľ v nej spolu s Newtonom 
objaví gravitačný zákon, pochopí ... 


