
Čítajte s nami 
PERFEKTné knihy

po celý rok

2021 Ponuka platí do vypredania zásob.



DETSKÁ LITERATÚRANOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

Čokoládový kokeršpaniel Gordon je pes, ktorý sa veľmi rád stretáva s ľuďmi 
a najmä s deťmi. Z týchto stretnutí vzniklo už niekoľko knižiek. V jednej sa 
pes Gordon rozhodol skamarátiť s abecedou, v druhej predstavuje svojich 
zvieracích priateľov.

Ľudské telo je úžasné!
Otvor knihu a zisti, ako vyzerá a funguje. 
Prečo sú kosti také tvrdé?
Načo nám slúži kašľanie a kýchanie?
Ktorý orgán tela je najväčší?
Práve tu nájdeš odpoveď na tieto i mnohé ďalšie otázky. Navyše 
ťa potešia milé a zábavné plnofarebné ilustrácie na každej strane.
A to nie je všetko. Všetky texty sú aj v anglickom jazyku.

Chcete vedieť, kto bol Bombura alebo upír  
Prdimucha? Aj s týmito záhadnými postavami  
sa čokoládový kokeršpaniel Gordon stretol na 
potulkách Horehroním. Presvedčil sa, že kraj  
pod Kráľovou hoľou je krásny, tajomný,  
s mnohými povesťami. Cesta popri Hrone je 
dobrodružná a plná zaujímavostí...
Poďte ich spolu s Gordonom objavovať!

10,40 € 
7,30 €

10,40 € 
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11,40 € 
9,10 €
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DETSKÁ LITERATÚRANOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

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 kopu zábavných ilustrácií. Kniha vo formáte XXL 
je výborná na chvíle strávené spoločne (bez rozdielu veku) 
a podnietenie zvedavosti. Zároveň nám ukazuje, koľko toho 
ešte nevieme... Takže je to jasné! Naučiť sa niečo nové každý 
deň môže byť skvelá zábava.

Máš spisovateľského ducha, kreslíš alebo 
fotografuješ? Chceš si zaznamenať 
dôležité udalosti zo svojho života  
a okolia? Spomienky na svadobný deň či 
prvé slová svojho dieťatka? Alebo máš 
nápad na knihu, aká sa v obchodoch 
nepredáva? Či si dieťa a či dospelý, držíš 
v rukách ten správny prostriedok na 
realizáciu svojich predstáv. Táto kniha 
bude originál, jediný svojho druhu!

Táto kniha obsahuje okrem 
novely Ja nechcem byť mi-
mozemšťan aj desať krátkych 
príbehov plných fantázie, 
vzrušujúcich udalostí a napätia.

Do rozprávky vstúpime tam, kde sa 
pre nás všetko začalo. Chlapca so svie-
tiacim korálikom stretávame v Banskej 
Štiavnici. Ukáže nám mapu poslania: 
Tá je o stretnutiach. Každé stretnutie 
je dôležité. Inak sa poslanie nenaplní. 

19,90 € 
15,90 €

9,90 € 
7,90 €

9,90 € 
7,90 €

12,10 € 
9,70 €

www.peRfeKT.sK



10Kuvičok vrabčí nevraživo zízajúci 

na človečieho votrelca.

11

„Dobre, že si prišiel, 

Paľko,“ vraví ujo po vzájom-

nom vinšovaní. „Iste si pa-

mätáš, že sme sa raz rozprá-

vali o tom, že budeme spolu 

spoznávať rozmanitosť na-

šej prírody. A tak som hneď 

od Nového roka naplánoval 

naše spoločné výlety do les-

ných zákutí a lúčnych zátiší.“

Potom s Paľkom rad-ra-

dom prebrali naplánované 

výlety do lona veľkofatran-

skej prírody, lesných zákutí, 

horských chrbtov či dolín. 

Paľko bol od netrpezlivosti 

už celkom bez seba. Tešil sa 

na okamih, keď budú s ujom 

prvýkrát kráčať za tajomstva-

mi prírody. „Buď trpezlivý,“ 

usmieva sa ujo popod fúzy. 

„Veď hneď zajtra ráno začí-

name“, dodáva, aby chlapca 

trochu upokojil.

V lese na Nový rok 

Ročný kolobeh začína v prírode Novým rokom. Vtedy býva obyčajne celá zahalená v bie-

lom rúchu, najmä na horách. K ujovým nepísaným pravidlám patrí, že jeho prvé kroky 

v tento deň vedú do lesa, aby ho pozdravil v Teplej doline. Tentoraz do lesa zavíta spoloč-

ne s Paľkom. Preto sa zobudil skoro ráno, keď v doline podriemkaval ešte súmrak. Sln-

Slnko dokáže robiť so snehom divy.

SVET DETSKÝCH KNÍH

Každý asi pozná názvy mesiacov.  
Sú predsa napísané v kalendári: január, 
február, marec... Poznáte však aj  
mesiačikov, ktorí pomohli úbohej  
Maruške nájsť v hore uprostred zimy 
fialky, jahody a jablká? Ak nie, tak sa 
o nich dočítate v tejto krásne  
ilustrovanej knihe.

Matúš a Richard cestujú k dedovi  
na zimné prázdniny. Veľmi sa im tam 
nechce, u deda v chalúpke totiž nie je 
internet, ba ani elektrina. Netušia však, 
že celý tento výlet môže mať strašné 
následky. Naozaj spôsobia, že už nikdy 
nebudú Vianoce a že svet, aký ho  
poznáme, sa skončí?

Príroda je nevyčerpateľnou studňou poviedok, ktoré píše každodenný život obyvateľov 
hôr, lesov a lúk. Krása prírody má osobité čaro v štyroch ročných obdobiach. Zvláštna je 
na jar, keď v lese rozvoniavajú konvalinky. Svojská je počas letných prázdnin, keď dozrieva-
jú maliny. Nenapodobiteľná je na jeseň, keď lesy hýria všetkými farbami. A napokon, keď 
zima zababuší všetko do bieleho rúcha...Ujo Jano i Paľko zažili množstvo dobrodružstiev  
v každom ročnom období. Knihu obohacujú aj pranostiky, hádanky a recepty. 

V tejto knižke býva A
a aj Z v nej prespáva.

Aby som bol presný teda,
je v nej celá abeceda.

Veselé a jednoducho zapamätateľné 
básničky na každé písmenko v abecede. 
Bonusom sú básničky o číselkách.

9,40 € 
5,00 €

6,60 € 
4,60 €

9,60 € 
6,70 €

7,10 € 
5,10 €

8,90 € 
7,10 €

NOVINKA



SVET DETSKÝCH KNÍH

V tejto knihe nájdete všetky víťazné 
poviedky zo súťaže pôvodných 
poviedok, ktorá prebieha už 15 rokov. 
Príbehy otvárajú nové dvere, za ktorý-
mi sa budete cítiť niekedy veselo, 
niekedy smutne, hravo, jednoducho, 
bude to ako doma.

7,90 € 
5,50 €

Poviedky čítajú deti od 8 rokov po násťročných. Tešia sa však aj veľkému 
záujmu dospelých čitateľov. Obľubujú ich rodičia, starí rodičia, pedagógovia  
i knihovníci. Témy, ktoré sú blízke deťom, vstupujú do ich života, povzbudzujú 
ich a učia morálnym hodnotám, budujú ich vzťah k okoliu, citlivo poukazujú  
na rôzne životné situácie, stotožňujú čitateľa s hlavným hrdinom. To deťom 
pomáha preklenúť ťažké obdobia a byť vnímavejšími k ostatným. Knižky sú 
doplnené nádhernými ilustráciami z BIB.

4,50 € 
3,20 €

5,20 € 
3,60 €

Zamysleli ste sa niekedy nad predmet-
mi, strojmi či kusmi nábytku, ktoré sú  
všade okolo nás? Každú vec musel 
ktosi vymyslieť. A mnohé z nich navrhli 
ženy – dievčatá, ktoré chceli zlepšiť 
svet. Tak poďte bližšie a nechajte sa 
inšpirovať svetom pokroku!

Príbeh doktora Hrocha, ktorý sa celý život 
staral o zdravie zvieratiek. Keď odišiel  
do dôchodku, presedlal na starostlivosť  
o pokazené hračky. Pútavo ilustrovaná 
kniha poukazuje na to, že každý človek 
má v živote miesto a každá vec má svoje 
využitie. Vedie malých čitateľov k tomu, 
aby si vážili ľudí, ale aj veci okolo seba. 

Dobrosrdečná operácia srdca, akútne 
odstraňovanie bĺch a vyslobodenie 
gumáka – zvieracie dobrodružstvá 
v Zvieracej nemocnici. Doktor Maco, 
doktor Žabiak, doktorka Gizka a doktor 
Marabu sú pánmi situácie: pravé ani 
ľavé prípady nezostanú nedoriešené.

9,10 € 
6,40 €

9,10 € 
6,40 €

9,10 € 
6,40 €



NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

Koľko detí bývalo v rodine? Používali sa vidličky a nože? 
Aké mená boli najčastejšie? Ako to bolo so školou?
Ako sa deti obliekali? S čím sa hrávali? Kde ľudia žili?
Povieme si, ako to bolo, ale aj zaspievame a zarecitujeme.  
A nielen to, odhalíme pikošky a zaujímavosti. Oživíme  
zabudli hry Klnka klnka, Na slepé baby či Hoja, Ďunďa, hoja. 
A nezabudoli sme na Máriu Teréziu, našu panovníčku,  
na kyslú kapustu, ktorá patrila k častým jedlám, na prvé  
hračky, krpce, kedysi bežnú obuv, ani na tisíc ďalších vecí.

Autor tejto knižky by chcel byť slonom. 
Prečo? Pretože je ctiteľom vôní a keby 
mal nos dlhý ako chobot, mohol by 
ich lepšie ucítiť. A viete čo? Na chvíľku 
tým slonom naozaj bol – vtedy, keď 
písal túto knižku. Vonia ako teplé má-
jové ráno. Neveríte? Privoňajte si k nej.

Lovím slová do siete:
– Čo pekné nám nesiete?

Chytila som básničku,
už ju mám na háčiku.
Už ju držím za chvost,
nech rozdáva radosť.

Veselé básničky pre všetky deti.

Kniha s veršovanými rozprávkami 
Milana Rúfusa obsahuje celkovo 14 
rozprávok. K deťom i k dospelým čita-
teľom sa dostávajú krásne hlboké texty 
s posolstvom a múdrosťou ľudovej 
rozprávky. Poézia sa nesie v umeleckom 
odkaze Pavla Dobšinského. 

9,90 € 
6,90 €

4,60 € 
3,70 €

5,90 € 
4,70 €

i mládeže. Ulice i dvory slovenských 

dedín a mestečiek zapĺňali kŕdle 

veselého drobiz gu. Na začiatku 

minulého storočia slovenský vidiek 

dýchal mladosťou, zato starých ľudí

bolo oveľa menej. O to viac si 

ich však všetci vážili. Poznačení 

namáhavou prácou vlastných rúk 

a rôznymi neduhmi lúčili sa so 

životom po šesťdesiatke.

 

Pikoška
V roku 1910 mala Detva 7 339 obyvateľov. Ľudí starších ako 60-ročných žilo v obci 334.  Detí do 10 rokov 2 710, detí vo veku  11–14 rokov 555. Detí mladších ako 15-ročných bolo v Detve 10-násobne  viac ako ľudí starších ako 60 rokov. V tom istom roku žilo v Bratislave 30-tisíc ľudí mladších ako 20 rokov, občanov starších ako 60 bolo 5 900.  Bratislava mala spolu  
78-tisíc obyvateľov.

SLOVNÍČEK

Drobizg = malé deti alebo mláďatá

Obyvateľky 
z Hradišťa

7
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Čím sa živili naši predkovia?

Až do konca 19. storočia sa ľudia bývajúci  

na území Slovenska živili predovšetkým roľ

níctvom, prácou v lese, domáckou výrobou, 

remeslom, furmanstvom i pltníctvom. Zarecitujme si

Sedliačkovi dobre je, 
keď naorie, naseje, 

žitko mláti, má dukáty, 
sedliačkovi dobre je.Kroj z Kysúc

Ako naši starí obrábali role, tak aj my budeme.

Žitečko platí 
za štyri zlatý, 

pšenička je za dukát, 
vtedy je sedliačik rád.

Poviem_ti_VNUTRO_FINAL.indd   12
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5,40 € 
4,30 €

ZARECITUJTE SI S NAMI



Asi niet krajšieho pocitu pre rodiča či 
pedagóga, keď sa vám po rokoch dieťa 
už ako dospelák zdôverí, že v jeho 
detstve a mladosti nebolo nič lepšie ako 
súbor Vienok, zaplaví vás pocit, ktorý 
slovami ťažko opísať…

Chcete vedieť, prečo ježibaba používa 
metlu ako dopravný prostriedok?  

Čo je také odlišné na Margarétkinej met-
ličke Grétke? A čo zábavné sa stane, keď 
hlavná hrdinka vyrazí do mesta na prax? 

Ste pripravení na jazdu na metle  
s malou ježibabou? Zažite s nami   

túto nádhernú kúzelnú šou!

SVET DETSKÝCH KNÍH

10,90 € 
6,90 €

8,10 € 
5,70 €

7,90 € 
4,90 €16,90 € 

11,80 €
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DETSKÁ LITERATÚRA

6,60 € 
4,00 €

6,60 € 
4,00 €

V tejto knižke môžeš cestovať  
medzi slovami a pritom sa nemusíš 
pohnúť zo stoličky. Zistíš, že starovek 
bol plný zaujímavých ľudí a ich  
osudov. Dozvieš sa, ako žili, čomu 
verili a čo nám zanechali. 

Múdra kniha o nezvyčajnom priateľstve leoparda Riga a myši 
Rózy, ktorí žijú v symbióze a v priateľstve v ZOO. Kniha 
nemá poučovať, ale poskytnúť okrem radosti z čítania aj 
priestor na fantáziu a zamyslenie sa. 

V dvanástich kapitolách kniha predstavuje 
našich predkov. Je určená najmä malým 
čitateľom, nechýbajú obrázky a texty plné 
zaujímavostí. Na svoje si prídu aj dospe-
láci, ktorí nepochybne zistia, čo doteraz 
netušili. Historické fakty, ale aj málo 
známe pikošky čakajú na odhalenie.

13,20 € 
6,60 €

7,90 € 
5,00 €

SVET DETSKÝCH KNÍH

NOVINKA

12,10 € 
9,70 €

Ktorý kráľ mal dvanásť žien? Prečo majú  
mestá v názvoch stredu, štvrtok a sobotu? 
Z čoho mali uhorskí králi najviac peňazí? 
Ako to bolo s prvou uhorskou univerzitou? 
Ktorí panovníci boli u nás najobľúbenejší? 
Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš z tejto 
pútavej a poučnej knižky.

12,90 € 
9,90 €



DETSKÁ LITERATÚRA

Vtipná a pútavá kniha pre všetky deti, ktorá  
veselým a poučným spôsobom sprevádza 
obdobím vzdoru. Hlavnou hrdinkou knihy je 
Paulínka, ktorá sa jedného dňa naučí slovíčko 
NIE a všetko je odrazu oveľa zábavnejšie.

Je to skutočne paráda, že deti chodia do školy na bronto-
saurovi! Brontosaurus nemá výfuk a ani nerobí brm-brm.
Jedného dňa sa však všetko zmení. Brontosaurus už 
nemôže slúžiť ako školský autobus a všetci sú z toho 
smutní. Čo sa vlastne stalo? Budú sa môcť deti s ním 
naďalej hrať?

Jednoduché vety a slová na písmenká anglickej  
abecedy s veselými obrázkami. Bonusom tejto krásnej  
a veselej knižky je pexeso, pri ktorom sa zabavia  
všetci, ktorí chcú mať anglickú abecedu v malíčku.

8,90 € 
7,10 €

Príbeh o psíkovi poteší tých 
najmenších. Leporelo pre deti  
s veršovaným textom si zaručene 
obľúbi každé dieťa.

4,40 € 
2,00 €

SVET DETSKÝCH KNÍH
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V čarokrásnom lese býva víla Jarmilka, 
jej zvierací kamaráti a vodník Jožko. 
Dozviete sa, ako vytrestala neposlušné 
deti, ktoré robili neporiadok v hôrke, 
zabavíte sa s ňou na prvom bále, stret-
nete sa s Martinom na bielom koni aj 
Mikulášom a strávite s hrdinami knihy 
Vianoce. 

8,90 € 
5,30 €

NOVINKA NOVINKA

7,90 € 
6,30 €

8,10 € 
6,50 €



VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 60%

6,20 € 
3,00 €

6,90 € 
3,00 €
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5,30 € 
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VÝPREDAJ - ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 60%

6,60 € 
2,00 €
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5,40 € 
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POÉZIA

14,90 € 
11,90 €

19,90 € 
11,90 €22,90 € 

18,30 €

NOVINKA

www.peRfeKT.sK

11,20 € 
7,50 €

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča vychádza 
kniha, v ktorej nájdeme jeho vrcholné diela. MARÍNA spája lásku 
k žene aj lásku k vlasti v básnickej skladbe z roku 1846. Príbeh je 
venovaný Márii, do ktorej sa Sládkovič nešťastne zaľúbil a patrí k jeho 
najznámejším dielam. V lyricko-epickej básni DETVAN vyjadruje lásku 
k národu a túžbu po slobode. Básnická skladba je inšpirovaná  
jánošíkovskou tematikou a príbehmi o Matejovi Korvínovi.

NOVINKA

9,90 € 
7,90 €

11,20 € 
7,80 €



8,30 € 
5,00 €

EDÍCIA MÚZY

8,30 € 
5,00 €

9,90 € 
7,40 €

9,90 € 
5,00 €

www.peRfeKT.sK

NOVINKA

7,30 € 
5,80 €

4,30 € 
3,40 €

9,20 € 
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8,20 € 
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10,40 € 
5,00 €
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36,40 € 
21,80 €

10,90 €
7,50 €

Publikácia prináša prehľadný súpis 
dejín Slovákov a Slovenska od po-
čiatku až po súčasnosť. Zorientujte 
sa v najdôležitejších udalostiach 
jednotlivých období v skratke.

12,10 € 
8,50 €

Osmičky boli hybnou silou Slovákov 
od počiatku našich dejín. V ôsmich 
kapitolách sú zaujímavo popísané 
kľúčové javy a udalosti v dejinách 
nášho národa. 
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Fascinujúci prienik do dejín Slovákov a Slovenska 
od počiatku až po súčasnosť. Knihy o dejinách  
Slovenska sú nielen dokladom o úrovni historio-
grafie, ale aj svedectvom kladenia otázok a hľa-
dania odpovedí o vlastnej identite a hodnotách 
v historickom čase a priestore. Autorov spája 
úsilie podať čitateľovi Slovensko ako starú kul-
túrnu krajinu, ktorej dejiny si zaslúžia oveľa viac 
pozornosti a úcty. Pútavo písané texty dopĺňa 
bohatý obrazový materiál. 
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o voi che siete in piccioletta barca,desiderosi d’ascoltar, seguitidietro al mio legno che cantando varca, 3
tornate a riveder li vostri liti:non vi mettete in pelago, ché forse,perdendo me, rimarreste smarriti. 6

l’acqua ch’io prendo già mai non si corse;Minerva spira, e conducemi appollo,e nove Muse mi dimostran l’orse. 9

voialtri pochi che drizzaste il colloper tempo al pan de li angeli, del qualevivesi qui ma non sen vien satollo, 12

metter potete ben per l’alto salevostro navigio, servando mio solcodinanzi a l’acqua che ritorna equale. 15

Que’ glorïosi che passaro al Colconon s’ammiraron come voi farete,quando Iasón vider fatto bifolco. 18

la concreata e perpetüa setedel deïforme regno cen portavaveloci quasi come ’l ciel vedete. 21

Beatrice in suso, e io in lei guardava;e forse in tanto in quanto un quadrel posae vola e da la noce si dischiava, 24

108

vy, ktorí ste vo svojom malom člnečuť moju loďku vyšli na úbehy,čo pejúc cez hrádz prelieta vo vlne,48

sa každý vráťte späť na vlastné brehy,nenujte otvorené more, bo keď, možná,mňa stratíte, aj seba, hota – čehi.49

Tú šír, po nej sa plavím, iba Boh zná;Minerva dúcha, apolón ma vedemúz deväť javí, Severku kde voz má.50

len vám, pár, s krkmi hladnými po vede,včas živým na anjelskom chlebe, akomsa žije tu, no zasýti len v biede,

len vám loď neprevráti horeznakomna hlbočine, brázdiac v mojej brázdeblíž, kým sa nestratí, s ňou ja, vám zrakom.51

argonauti sa na kolchidskej jazdenie toľko, ak’ sa vy načudujete,keď zreli: Jasón v sedliackej garázde.52

vrodený, stály smäd po tomto svete,po bohotvarom, nás sem ustanovilrýchlejšie, akú rýchlosť nebu viete.53

Tá prie zrak hor, ja som svoj do jej vovil,a v čase, v akom vnikne šíp do cieľa,odkedy strelec ruku v tulec vlovil,54

druhý spev

Druhý spev hovorí, ako Beatrice s autorom prichádzajú do neba Mesiaca a odhaľujú
príčinu tieňa, ktorý sa na ňom objaví.
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giunto mi vidi ove mirabil cosami torse il viso a sé; e però quellacui non potea mia cura essere ascosa, 27
volta ver’ me, sì lieta come bella,„drizza la mente in dio grata“, mi disse,„che n’ ha congiunti con la prima stella“.30

Parev’a me che nube ne coprisselucida, spessa, solida e pulita,quasi adamante che lo sol ferisse. 33
Per entro sé l’etterna margaritane ricevette, com’acqua receperaggio di luce permanendo unita. 36

S’io era corpo, e qui non si concepecom’una dimensione altra patio,ch’esser convien se corpo in corpo repe, 39
accender ne dovria più il disiodi veder quella essenza in che si vedecome nostra natura e dio s’unio. 42

lì si vedrà ciò che tenem per fede,non dimostrato, ma fia per sé notoa guisa del ver primo che l’uom crede. 45
Io rispuosi: „Madonna, sì devotocom’esser posso più, ringrazio luilo qual dal mortal mondo m’ ha remoto. 48

Ma ditemi: che son li segni buidi questo corpo, che là giuso in terrafan di Cain favoleggiare altrui?“. 51
Ella sorrise alquanto, e poi „S’elli erral’oppinïon“, mi disse, „d’i mortalidove chiave di senso non diserra, 54

certo non ti dovrien punger li stralid’ammirazione omai, poi dietro ai sensivedi che la ragione ha corte l’ali. 57

109

druHý SPEv

hľa ti ma tam, kde mi hra tmy a belazrak k sebe zvrtla; ale Beatrice,vidomá, trampotu mi previdela,55

obrátila si ku mne pekné lícešťastlivá, vraj: „Priam myseľ v Boha s vďakou,že nás späl s prvou hviezdou do hviezdice.“56

ak’ keby pozahaľoval nás mrakovmrak, svetlý, pevný, mohutný a čistý,diamant, či slnkom žeravený prakov.57

večitej perle periel sme už istí,58
nás jala, ak’ keď voda pojme svetlalúč a ním neporušená sa blyští.

ak som bol telom, a na zemi bez tlasme, ako môže objem strpieť objem iný,čo musí, ak sa schránka s schránkou pretla,59

to by nám malo túžbu do hlbinyžnúť zistiť jadro, v ňom je vysvetlenie,ak’ sa stklo s Bohom naše telo z hliny.60

Tam uvidíme to, čoho tu nenie,len skryto, veriac, ako kto by videlakoby prvej pravdy zopravdenie.61

Ja, vraj: „len ako viem, ty, mocných krídel,v zbožnosti, ako dá sa, vďačím jemu,čo oddialil ma od smrteľných sídel.62

no to mi: čo za tmavé škvrny driemuv telese tomto, tie, čo v svete ľudíKainom pozdajú sa daktorému?“63

Pousmiala sa: „ak cítiacim blúdipomysel, keď,“ rcie, „bežným zmyslom vtípi,no nie je v zmysloch vec, nuž neusúdi,
nemali by ťa raniť ani šípyotázok včuľ, keď vieš, že um sa pustív let len dač nad cit, nadeň neprekypí.64

Dante_Raj_preklad_vnutro - s 095-301  4. 12. 2020  12:45  Stránka 109

PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

V limitovanej edícii vydavateľstva Perfekt doteraz vyšli tituly Kronika Jána z Turca, Viedenská maľovaná kronika, Prvé dejiny 
slovenského národa od Juraja Papánka a Uhorskí králi. Posledné unikátne dielo edície vyšlo v roku 1773. Nepochybne má 
historickú hodnotu a pôvab, keďže autor sa venuje všetkým našim kráľom od svätého Štefana až po jeho súčasníčku Máriu 
Teréziu. Túto hodnotnú dobovú sériu obohatia aj ďalšie dva klenoty, ktoré pripravujeme – Dejiny nitrianskeho biskupstva  
a najstaršia kniha edície História prírody, ktorú napísal rímsky historik Plínius v 1. storočí nášho letopočtu.
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16,50 €

36,90 € 
25,80 €

Danteho Raj je vrcholnou časťou Božskej komédie, jedného z najvýznamnejších diel 
svetovej literatúry. Teraz vychádza v novom slovenskom preklade profesora Pavla Koprdu 
i s jeho podrobnými komentármi, ktoré odhaľujú to, čo zakrylo sedem storočí od vzniku 
diela. Súčasťou knihy je jediné celoilustrované vydanie Božskej komédie zo 14. storočia.

NOVINKA

39,90 € 
31,90 €

43,20 € 
29,90 €

Ro
zs

ah
: 8

96
 s

trá
n

Ro
zs

ah
: 5

92
 s

trá
n

Unikátne dielo zachytáva zrod, vývoj  
a prelomové objavy matematiky vo víre 
dejín. Autor sa jeho tvorbe venoval 
takmer tri desaťročia. Spolu s ním  
poodhalíte, akú veľkú rolu hrala  
matematika v histórii ľudstva a ako  
sa prispôsobovala požiadavkám doby.  



Kniha známych, ale aj prekvapivých 
faktov o jednom z najslávnejších  
vojvodcov všetkých čias. Autori 
vykresľujú jeho život aj úspechy,  
nahliadajú do jeho súkromia, zvykov, 
vášní a radostí. 
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Príbehy o Gilgamešovi, Sinuhetovi 
a Aeneovi patria k najslávnejším 
textom, aké nám starovek zanechal 
a napriek rozdielnemu pôvodu ich 
mnohé spája. 

Vojtech Zamarovský veľakrát navštívil 
krajiny, kde kvitli staroveké civilizácie. 
Na svojich cestách študoval, pozo-
roval, zapisoval. Najvýznamnejšie 
pamiatky, o ktorých tento slovenský 
najprekladanejší autor literatúry faktu 
celý život písal, sú témou tejto knihy. 

Ponorte sa do slávneho obdobia 
gréckych dejín, ktoré môžeme 
označiť i za úvodnú kapitolu 
histórie nášho kontinentu. Európa 
prijala prostredníctvom Grékov 
písmo, vznikli nové formy  
literatúry, histórie či filozofie. 
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Objavné cesty staroveku sa odvíjajú 
na pozadí ľudskej odvahy a vytrvalos-
ti. Umožnili vznik veľkých ríš, prenos 
vedomostí a zručností, prepojili civili-
zácie. Zistite, kde boli hranice sveta  
v staroveku a ako ich ľudia vnímali.

Bohato ilustrovaná kniha sprevádza 
čitateľa fascinujúcim príbehom fenických 
dejín. Prekonáva úskalia plavieb fenic-
kých moreplavcov, navštevuje mestá 
dnes už takmer zabudnutej civilizácie 
a poodhaľuje dôvody prosperovania 
fenickej kultúry.
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Kniha popisuje stredovekú Bratisla-
vu z obdobia 11. až 16. storočia, 
keď sa mesto prudko rozvíjalo  
a na sklonku stredoveku sa stalo 
jedným z najvýznamnejších miest 
v Uhorsku.

Kniha prináša populárno-náučné 
spracovanie vzniku, vývoja, činnosti 
a zániku slovenskej armády v rokoch 
druhej svetovej vojny.

Kniha pútavo osvetľuje naše novove-
ké dejiny. Venuje sa udalostiam od 
bitky pri Moháči v roku 1526 až po 
vystúpenie uvedomelej slovenskej 
mládeže počas revolúcie v rokoch 
1848 – 1849.

Čitateľ v knihe nájde základné 
informácie o panovníkoch, ktorí sa 
vystriedali na území Slovenska. Ilu-
strovaná publikácia je určená žiakom 
základných a stredných škôl, pedagó-
gom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa 
zaujíma o históriu.

Život energickej ženy na tróne, ako ho 
nepoznáte. Kniha sa venuje všetkým 
aspektom života Márie Terézie od 
príprav otca Karla na jej uznanie cez 
prekážky na začiatku vlády, jej prístup  
k deťom a až po snahu zlepšiť reforma-
mi život v krajine.

Nechajte sa vtiahnuť do minulosti  
a vypravte sa s nami do sveta bitiek, 
ktorých sa na našom území odohralo viac 
než dosť. Pochopíte, ako sa menili pod- 
mienky, zbrane a spôsob boja od príchodu 
Slovanov až po prvú svetovú vojnu.
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