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Késmárk in Oberungarn

Bitka na Bielej hore

Rozsah: 224 strán

Rozsah: 224 strán

16,70 €

13,90 €

49,90 €

11,10 €

Rozsah: 728 strán

NOVI N K A

11,90 €
› Vývoj a význam remeselnej výroby
› Prvé manufaktúry na Slovensku
› Fungovanie cechov a manufaktúr
› Zo života majstrov a zavádzanie strojovej výroby
› Cechové pravidlá – listiny, ale i spôsob práce
› Spoločenské postavenie cechmajstrov

17,90 €

39,90 €

Kniha sa zameriava na podstatné aspekty problematiky
slovensko-maďarských vzťahov. Analyzuje mierovú zmluvu
z Trianonu podpísanú pred sto rokmi, hodnotí významné
historické, politické aj právne skutočností v súvislostiach,
pričom sa snaží načrtnúť možnú prognózu ďalšieho vývoja.
Ambíciou knihy je ponúknuť hlbšiu sondu do témy a priblížiť
skutočnú politiku Maďarska voči regiónu strednej Európy.

14,90 €

Rozsah: 256 strán

20,90 €

Slovenské dejiny sú príťažlivé, poučné, zábavné, dynamické, tragické,
zároveň však inšpirujúce. Kniha približuje dramatické obdobie ohraničené rokmi 1618 – 1718. Sto rokov od vypuknutia tridsaťročnej
vojny po definitívne zlomenie tureckej moci. Slovensko sa ocitlo sa
na hranici dvoch svetov, kresťanského a moslimského. Našich predkov nesužovali len časté boje, ale aj epidémie, prírodné katastrofy,
neúrody a hlad. V ťažkých časoch však rástla vzdelanosť. Pribudli
dve univerzity, kolégium a gymnáziá. Napriek vojnám, drancovaniam
a obetiam potvrdili životaschopnosť, preukázali obdivuhodnú vitalitu,
odolnosť a v neposlednom rade plodnosť i životnú silu.

14,30 €

Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho slovenského historika
stredoveku Richarda Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom
Melišom, prináša dobové svedectvá o najstaršej cirkevnej
inštitúcii na Slovensku – Nitrianskom biskupstve založenom
v roku 880. Kniha je koncipovaná latinsko-slovensky, je teda
plnohodnotnou publikáciou pre vedeckú verejnosť a zároveň
z nej môžu čerpať poznatky dejinami nadšení laici.
39
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Knihou vstupujeme do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj strastí. Spoznávame život v mestách, na
poliach, v horách, dostávame sa medzi roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do verejného aj
súkromného priestoru rodín. Kniha poodhaľuje spôsob myslenia
ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili, poukazuje na
celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života od
dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.

sa rovná zvyšku GHD.
oboch. Potom zvyšok AGH
(uhol) BGH je odobratý od
1.27].
AB je rovnobežná s CD [prop.
A to sú striedavé uhly. Preto
strane vonkajdve priamky tvorí na tej istej
Teda ak priamka padajúca na
uhly na tej
vnútornému uhlu, alebo vnútorné
ší uhol rovnajúci sa protiľahlému
tak tieto (dve)
dvom pravým (uhlom) (spolu),
sa požadoistej strane rovnajú sa (spolu)
– To je práve vec, ktorú dokázať
priamky sú (navzájom) rovnobežné.
valo.

Obr. 1.27

stretli, a to buď
pri predĺžení by sa AB a CD
Vskutku, ak by tak nebolo,
1. 23). Teda nech
smerom k (bodom) A a C (def.
v smere k (bodom) B a D alebo
v trojuholníku GEF
a stretnú sa v (bode) G. Potom
sú predĺžené v smere k B a D
EFG; to je však
protiľahlému vnútornému uhlu
vonkajší uhol AEF sa rovná
D sa priamky AB a CD
pri predĺžení v smere k B a
nemožné [prop. 1.16]. Teda

v smere
nestretnú.
sa nestretnú ani (pri predĺžení)
Obdobne možno dokázať, že
smere predĺženia, sú
sa nestretávajú v žiadnom
k A a C. Ale priamky, ktoré
– To znamená, že
priamky AB a CD sú rovnobežné.
rovnobežné [def. 1.23]. Teda
rovnajúce sa striepriamky tvorí s nimi navzájom
ak priamka padajúca na dve
navzájom rovnobežné.
davé uhly, sú tieto dve priamky
dokázať.
To je naozaj vec, ktorá sa mala
s nimi na tej istej
tvorí
priamky
dve
na
padajúca
Propozícia 28. Ak priamka
uhlu, alebo tvorí
sa protiľahlému vnútornému
pravým (uhstrane vonkajší uhol rovnajúci
uhly rovnajúce sa (spolu) dvom
s nimi na tej istej strane vnútorné
sú navzájom rovnobežné.
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CD (obr. 1.28 ).
je rovnobežná s (priamkou)
lu). Tvrdím, že (priamka) AB

Obr. 1.28

sa rovná AGH
EGB sa rovná GHD, ale EGB
Vskutku, (v prvom prípade)
Teda AB je rovGHD. A to sú striedavé (uhly).
[prop. 1.15], AGH sa teda rovná
dvom
nobežná s CD [prop. 1.27].
BGH a GHD (spolu) sa rovnajú
Opäť, pretože (v druhom prípade)
(pravým) uhlom
sa taktiež (spolu) rovnajú dvom
(pravým) uhlom a AGH a BGH
a GHD (spolu). Nech
a BGH (spolu) uhlom BGH
[prop. 1.13], rovnajú sa AGH

tvorí navzájom
na dve rovnobežné priamky
vnútornéPropozícia 29. Priamka padajúca
vonkajší uhol rovnajúci sa protiľahlému pravým
rovnajúce sa striedavé uhly,
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tej istej strane rovnajúce sa
mu uhlu a vnútorné uhly na
uhlom (spolu).

Obr. 1.29
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obom. Potom AGH
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GHD. Preto sa AGH rovná
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aj BGH
rovná EGB [prop. 1.15]. A
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dvom pravým
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ktorú
vec,
práve
je
To
rovs tou istou priamkou sú aj navzájom
Propozícia 30. Priamky rovnobežné
nobežné.
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Nech D je ľubovoľný
bod na ramene AB
odobraná priamka
uhla BAC (obr. 1.9
AE rovnajúca sa
). Nech od AC je
priamke AD [prop.
spojené priamkou
1.3].
DE [post. 1] a nech
holník DEF [prop.
na DE je zostrojený Nech body D, E sú
1.1].
rovnostranný trojuuhol BAC je rozpolený Nech sú body A, F spojené priamkou
priamkou AF.
AF. Tvrdím, že
Vskutku, pretože
sa po poriadku rovnajúAD sa rovná AE a AF je spoločná,
dve (priamky) DA,
dvom (priamkam
kladni EF. Preto
AF
) EA, AF. A základňa
uhol DAF sa rovná
DF sa rovná záuhlu EAF
Teda priamkový
uhol BAC je rozpolený [prop. 1.8].
vykonať.
priamkou AF. –
To sa požadoval
o
Propozícia 10.
Treba rozpoliť danú
ohraničenú priamku.

Obr. 1.10

Nech AB je daná
rozpoliť túto priamku.priamka ohraničená (krajnými
bodmi) A, B. Požaduje
sa
Nech ABC je rovnostra
nný trojuholník
1.1] (obr. 1.10).
zostrojený
Nech uhol ACB
je rozpolený priamkounad priamkou AB [prop.
že priamka AB je
rozpolená (bodom
CD [prop. 1.9]. Tvrdím,
D).
Vskutku, pretože
AC sa rovná CB
sa po poriadku
a CD je spoločná,
rovná dvojici strán
dvojica strán AC,
BC,
Preto základňa
AD sa rovná základni CD. A uhol ACD sa rovná uhlu CD
BCD.
priamka AB je rozpolená
BD [prop. 1.4].
– Teda daná ohraničen
(bodom D). – To
á
je výsledok, ktorý
sa mal dosiahnuť
Propozícia 11.
.
Z daného bodu
na danej priamke
pravými uhlami
treba zostrojiť priamku
na danú priamku.
pod

49,20 €

39,40 €

Obr. 1.11

Nech AB je daná
priamka a nech
C je
bodom C priamku
pod pravými uhlami bod daný na nej. Požaduje sa zostrojiť
na priamku AB
(obr. 1.11).
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Nech D je bod na
priamke CA a nech
CD rovná sa CE
E je bod (na priamke
[prop. 1.3]. Nech
CB), pre ktorý
FDE je rovnostra
na priamke DE
nný trojuholník
[prop. 1.1]. Nech
zostrojený
FC je
priamka FC je
priamka zostrojená priamka spájajúca body F, C. Tvrdím,
daným bodom C
danú priamku AB.
pod pravými uhlami že
na
Vskutku, pretože
DC sa rovná CE
sa po poriadku
a CF je spoločná,
rovná dvojici strán
EC, CF. A základňa dvojica strán DC, CF
FE. Preto sa uhol
DCF rovná uhlu
DF rovná sa základni
ECF [prop. 1.8].
Avšak keď priamka
Tieto dva uhly sú
postavená k inej
susedné.
priamke vytvára
ce sa susedné uhly,
s ňou navzájom
je
rovnajúz uhlov DCF a FCE každý z uhlov DCF a FCE pravý
[def. 1.10]. Teda
je pravý.
každý
Teda priamka CF
je priamkou, ktorá
narysovaná k danej
je z daného bodu
priamke AB pod
C na priamke AB
čo bolo požadovan
pravými uhlami.
– Tým sa potvrdzuj
é.
e to,
Propozícia 12.
Treba zostrojiť priamku
z daného bodu,
ktorý na danej priamke kolmú na danú neohraničenú
priamku
neleží.
Nech AB je daná
neohraničená priamka
neleží. Z bodu C
a nech C je daný
treba zostrojiť priamku
bod, ktorý na nej
AB (obr. 1.12 ).
kolmú na danú
neohraničenú priamku

Obr. 1.12

Nech je daný nejaký
bod D na opačnej
a nech EFG je kruh
strane od priamky
opísaný zo stredu
AB než bod C
ka EG je rozpolená
C vzdialenosťou
CD [post. 3]; nech
bodom H [prop.
priam1.10] a nech sú spojením
CG, CH a CE. Tvrdím,
vytvorené priamky
že priamka CH
ku AB z daného
je kolmica na danú
bodu C, ktorý nie
je na (neohraničenej) neohraničenú priamVskutku, pretože
priamke AB.
GH sa rovná HE
priamok GH, HC
a HC je spoločná
sa po
GC sa rovná základni poriadku rovná dvojici (priamok) (priamka), dvojica
EH, HC a základňa
a tieto uhly sú susedné.CE. Preto sa aj uhol CHG rovná
uhlu
EHC
Avšak
[prop. 1.8];
keď nejaká priamka
vytvára s ňou navzájom
postavená k
zhodné susedné
a táto priamka
uhly, každý z týchto inej priamke
sa nazýva kolmicou
uhlov
je pravý
na tú priamku,
1.10].
na ktorú je postavená
[def.
Teda priamka CH
je narysovaná kolmo
a prechádza daným
na danú neohranič
bodom C, ktorý
enú priamku AB
nie je na (neohrani
Toto je naozaj vec,
čenej) priamke AB.
ktorá sa požadoval
a.

Vo vydavateľstve PERFEKT, a. s., vyšiel prvý úplný slovenský preklad
a komentár klasického diela antickej matematiky Euklides: Základy.
Kniha je výsledkom intenzívnej niekoľkoročnej práce a prináša
vyše sedemstostranový originálny text a dnešný výklad
najvýznamnejšieho diela starovekej matematiky, ktoré okolo
roku 300 pred n. l. vytvoril grécky učenec Euklides – pôsobiaci
vo vrcholnej vedecko-umeleckej inštitúcii Museion v egyptskom
meste Alexandria. Dielo je prvou historicky úspešnou realizáciou
Aristotelovej koncepcie výstavby vedeckej teórie špeciálnej vedy –
je systematickým zachytením celej súdobej vedeckej matematiky
axiomaticko-deduktívnou metódou.

Rozsah: 272 strán

Rozsah: 192 strán

Rozsah: 328 strán

NOVINKY V HISTÓRII

9,90 €

11,90 €

Vrcholové diela Andreja Sládkoviča čitateľ nájde na
jednom mieste. Láska k žene a súčasne láska k národu,
to sú básnické skladby Marína a Detvan.
Prvá je venovaná Márii, do ktorej sa Sládkovič nešťastne
zaľúbil, druhá je oslavou jeho tvorby.

NOVI N K A
Rozsah: 272 strán

Výber vrcholných diel Jozefa Cígera Hronského v jednej
publikácii. Román Jozef Mak patrí k najvýznamnejším
dielam slovenskej medzivojnovej literatúry. Románový debut
z roku 1927, Žltý dom v Klokoči, je príbeh chorobnej lásky
k peniazom a jej deštruktívnej sile.

39,90 €

31,90 €

41,20 €

32,90 €
Rozsah: 320 strán

Rozsah: 288 strán

Rozsah: 600 strán

Rozsah: 912 strán

Pri príležitosti storočnice od úmrtia básnika
P. O. Hviezdoslava prinášame nezabudnuteľné diela
Ežo a Gábor Vlkolinský. Bonusom je aj pôsobivá epická
skladba Zuzanka Hraškovie. V knihe nájdete slovníček
archaizmov, aby aj súčasná generácia mohla Hviezdoslava pochopiť čo najhlbšie.

Medzi čitateľov sa dostáva pozoruhodné dielo o dejinách
nášho najstaršieho biskupstva z roku 1935. Táto unikátna
kniha vyšla len raz v latinskom jazyku a v obmedzenom
náklade. Prináša vzácne, dlhoročným štúdiom zozbierané
poznatky Jozefa Vuruma, nitrianskeho biskupa a trnavského
rodáka, ktoré čitateľ sotva nájde na súčasnom knižnom
trhu či v archívoch.

23,90 €

34,50 €

10,60 €

Pri čítaní Danteho Hostiny sa stredovek vyjaví čitateľovi v jeho
najvynikajúcejšej podobe. Kniha rozkrýva, čo zamestnávalo mysle
súčasníkov, a hovorí to jazykom, ktorý nás vtiahne do mentality
a cítenia tej doby. Uvedomíme si, že Dante bol odvážny
a stál si za svojím. Presne vedel, čo chce dosiahnuť, na koho sa
obracia a proti komu. Ak je Božská komédia vrcholným dielom
stredovekej literatúry, v Hostine Dante podáva návod, ako ju čítať.
Svojou troškou chce k očareniu dávnymi časmi prispieť
aj slovenský preklad tohto diela. A kto by sa do nich chcel
vhĺbiť ešte viac, má poruke doslov a podrobné poznámky.

29,90 €

43,20 €

13,20 €

9,50 €

Rozsah: 792 strán

7,90 €

24,30 €

16,50 €

27,90 €

13,90 €

Rozsah: 504 strán

Rozsah: 552 strán

Rozsah: 552 strán

PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

36,40 €

36,40 €

36,40 €

21,80 €

25,50 €

29,10 €

NOVI N K A

12,10 €
9,70 €

9,40 €

7,50 €
Organ sa nachádza takmer v každom
kostole a majestátne tróni hore na
empore. Napriek tomu je tento veľký
hudobný nástroj takmer nepoznaný.
Otvorme tajomnú skriňu a objavme
také detaily, o ktorých sa dosiaľ hovorilo len veľmi málo – alebo inak.

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
Rákocim naďalej pokračovali v tajnej
príprave na novú etapu povstania a že
práve Liptov bol jedným z centier týchto
príprav. Vyžadovalo si to dôkladné utajenie takýchto príprav a ich zamaskovanie
napríklad vo forme zbojníckych aktivít
a prechodu na iné, modernejšie formy
odboja proti Viedni.

Nájdete v ňom najkrajšie a najznámejšie
slovenské ľudové piesne, medzi nimi aj
detské a hymnické, ale aj piesne našich
susedov – moravské, ukrajinské, poľské,
maďarské i rakúske. Spevník je výnimočný
tým, že prináša okrem notového materiálu
pre klávesové nástroje aj gitarové akordy.

13,40 €

10,70 €

19,90 €

11,90 €

14,90 €

Rozsah: 120 strán

Rozsah: 152 strán

Rozsah: 120 strán

Rozsah: 192 strán

POÉZIA

14,90 €

11,90 €

11,90 €
www.perfekt.sk

11,20 €

6,70 €

NOVINKY V BELETRII

8,10 €

5,70€

12,30 €

14,40 €

13,90 €

9,80€

9,90€

6,90€

NOVI N K A

8,20€
NOVI N K A

10,90 €

8,90 €

8,70€

7,10 €
MARTIN HUBA
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ŽIJEME DOBU VYKĹBENÚ
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Rozsah: 104 strán
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Séria nadčasových rozhovorov je výnimočná svojím nenásilným vniknutím autora „pod kožu“ pýtaného, postupným
odkrývaním jeho duše, myšlienok, názorov a pocitov. Čitateľ
sa stáva účastníkom nezvyčajne úprimnej sebareflexie, spovede o životných skúsenostiach, hodnotách, ale aj omyloch
a životných ponaučeniach. Je to otvorený dialóg navzájom
sa rešpektujúcich ľudí a výsledok ich obojstranného záujmu
nájsť odpovede na mnohé, doposiaľ nezodpovedané otázky.
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15,20 €

12,20 €
55
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„I tak bolo, že vydal som sa na cestu do mrazivej divočiny s rovnakým dobrodruhmi ako
som ja. Alebo, inak povedané, s tými, čo zachraňujú ľudstvo prostredníctvom uchovávania
genetickej stopy. Na cestu malou loďkou cez naj hnusnejšie miesto, aké existuje. Minimum
pohodlia. Ôsmi v loďke pre piatich. Vietor, morské prúdy, vlny a zradné kryhy. Pre každého
z nás to bol iný príbeh, každý z nás sa vydal na cestu pre niečo iné.“
www.perfekt.sk

10,90 €

6,60 €

9,10 €

7,30 €
Malá Lea má v škôlke má kamaráta Vilka, lenže keď k nám
prišiel ten nebezpečný vírus kovid, zatvorili ju a teraz sa nemá
s kým hrať. Lea má šťastie, lebo do rodiny pribudol malilinký
braček. Kým však vyrastie, musí sa zabaviť sama. Lea má
dobré srdiečko. Rada vymýšľa a keď sa jej niečo nepodarí,
snaží sa to napraviť. Vtedy zvolá: Aha! Ja už viem!

11,90 €

9,50 €
Knižka vtipných básničiek, ktoré zabavia všetkých bez ohľadu
na vek. Vynikajú hravosťou, originalitou a trefnými ilustráciami.
Vydajte sa s nami do najbláznivejšieho školského roka!
Dopoludnia stihneme celý prvý polrok, okolo obeda budú
polročné prázdniny a popoludní si dáme druhý polrok
plný otázok a odpovedí.

Dvojjazyčná kniha

Zoznámte sa so ženíchom bocianom, opicou, čo sa chcela
podobať na človeka, vlkom vegetariánom, slimákom
cestovateľom, zábudlivým slonom či záhadným psíčaťom.
Vtipné i neuveriteľné príbehy rôznych zvieratiek čakajú na
všetky deti v nádhernej básničkovej knižke od Ľubomíra
Feldeka s ilustráciami Petra Uchnára.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

9,90 €

7,40 €

8,90 €

7,90 €
Kastelánka poštátneného zámku dostane list: grófka Sofia
zomrela a chce byť uložená v zámockej kaplnke. Napriek
smutným časom sa bývalé služobníctvo rozhodne splniť
posledné grófkino prianie. Všetci ho začínajú do bodky plniť,
lenže svet ukazuje aj druhú tvár…

6,70 €
Zvieratá z Dunčovho končiara sú zdesené, lebo sa tam
chce nasťahovať šúš. Prečo ho nechcú medzi sebou
a čo sa stane? Vtipný príbeh o predsudkoch, ktoré
nám niekedy stoja v ceste. Kniha nenásilne buduje
v deťoch morálne hodnoty a zároveň rozvíja ich jazykové schopnosti, keďže je písaná po slovensky aj nemecky.

Rozsah: 24 strán

Dvojjazyčná kniha

Korytnačka, čajka a sardinka už nechcú bývať v mori plnom
odpadkov, a tak sa vydávajú na cestu za lepším životom.
Ukazujú nám, že všetci môžeme žiť v súlade s prírodou
a chrániť životné prostredie. Hoci ide o príbeh pre deti,
jeho odkaz je znepokojivý: nezodpovedné správanie ľudí
núti zvieratá hľadať si nový domov.

10,20 €

8,90 €

6,70 €

Dospeláci používajú spojenie V jednote je sila. Chcú tým povedať,
že občas potrebujeme pomoc iných, aby sme dosiahli svoj cieľ.
Ako dopadne pomoc, sa dočítate v príbehu Ejha, lopta. Bonusom je,
že kniha je slovensko-anglická.

www.perfekt.sk

Publikácie z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 110 strán

Rozsah: 110 strán

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

19,90 €

14,90 €
Podniknete cestu plnú zaujímavostí a prekvapení, ktoré nájdete v odpovediach
na 200 otázok, doplnených vtipnými ilustráciami. Vydajte sa na dobrodružnú
a zábavnú cestu okolo sveta s touto obrovskou knihou, v ktorej si môžu listovať
malí aj veľkí. Navštívte Európu, Áziu, Ameriku, Afriku, ale aj ostrovy Oceánie či
ľadové oblasti Arktídy a Antarktídy. Vaša zvedavosť, chuť objavovať svet a informácie, ktoré sa z atlasu dozviete, vo vás určite prebudia túžbu vedieť ešte viac.

19,90 €

14,90 €

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. XXL kniha je výborná na chvíle strávené
spoločne (bez rozdielu veku) a podnietenie zvedavosti. Zároveň nám ukazuje,
koľko toho ešte nevieme...

Dvojjazyčná kniha

tka.
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Publikáciu z verejných zdrojov podporil

„Musím.“
no
„A uvidíme sa ešte niekedy?“
si ma nebudeš pamätať,
veľmi dlhý čas. Možno
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Pohladkala ho po priezore
kozmonautka k nej podišla.
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„Nebojíš sa ísť inam?“ opýtal
kyticu z hviezd. Tá mi bude
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9,40 €

7,50 €

V čiernej tme nekonečného vesmíru sa zjavila malá bodka, ktorá rástla.
Vykľula sa z nej kozmická raketa, v ktorej sedel kozmonaut – smelý,
šikovný a vynaliezavý, len o čosi menší ako ostatní. Malý kozmonaut
cestou zažije mnoho zaujímavých, ale i nebezpečných dobrodružstiev.
Vyberie sa na cestu k Slnku, dostane žltú chorobu, ohrozí ho obrovský
asteroid. Napokon pristane na Zemi a ocitne sa v náručí svojich rodičov.

12,10 €

9,70 €
Nečakaný výpadok internetu od základov zmení život
na jednej ulici. Vďaka štipke odvahy a zvedavosti
k sebe susedia nájdu cestu a začnú po nej kráčať spolu.
Toto je príbeh o spolunažívaní a ľudských vzťahoch.
Je to príbeh o nás všetkých.
SÚČASŤOU KNIHY JE SPOLOČENSKÁ HRA.

Niekto by povedal: typické dvojčatá. V jednom kuse sa hádajú,
ale keď ide do tuhého, dýchali by jeden za druhého.
Vadia sa pred bilbordom, klbčia sa, kým rozprávková žaba
z plagátu nevystrčí jazyk a neprehltne ich. V krajine fantázie
zažijú veľa neuveriteľných situácií. Užívajú si svet a neželajú si
nič iné, len aby sa ich výlet nikdy neskončil.
V istom okamihu však zatúžia vrátiť sa domov.

9,90 €

7,90 €
www.perfekt.sk

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

9,90 €

7,90 €

7,90 €

9,90 €

5,90 €

Čitatelia sa stanú svedkami nevšedného dobrodružstva nezbednej mačky, ktorá sa snaží získať späť svoju obľúbenú
hračku – gaštany, čo sa jej rozkotúľali pomedzi labky. Po ceste
do hlbín navštívia mravenisko, jaskyňu, kanalizáciu, archeologické nálezisko či sopku a budú hľadať predmety nakreslené
aj pomenované na každej strane. Nielenže sa pritom dobre
zabavia, ale zároveň si otestujú pozorovacie schopnosti.

6,90 €

Prasiatko Veselé bruško veľmi rado papá. Zje takmer
všetko, čo sa mu dostane na tanier. Jedného dňa si
pochutnalo na papáji aj so semienkami. Čo sa stalo?
Bolelo ho bruško? Narástol prasiatku na hlave strom?
Príbeh o tom, ako sa dá v každej situácii nájsť
východisko a riešenie.

Viete, ako dlho sa dá prežiť bez jedla? Wikipédia uvádza
tri týždne. A bez vody? Odborníci na sociálnych sieťach sa
zhodujú na troch dňoch. A bez kyslíka? Videá na YouTube
hovoria o troch minútach. A ako dlho vydrží človek bez internetového pripojenia? Tu sú informácie nejednoznačné...
A, mimochodom, viete, ako dlho sa dá prežiť bez knihy? Isté
však je, že bez knižky, ktorú práve držíte v rukách, to nevydržíte dlhšie ako bez wifiny.
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4,50 €

3,60 €

7,90 €

4,90 €

8,90 €

7,20 €
Poviedkové knihy už 17 rokov patria k stáliciam pôvodnej slovenskej
literatúry pre deti a násťročných. Sú blízke menším i väčším čitateľom,
pretože v nich nájdu krátke príbehy pripomínajúce ich vlastné radosti
aj starosti. Zobrazujú svet plný fantázie, humoru, snov, túžob, ale aj
aktuálnych problémov, ktoré mladá generácia v súčasnosti rieši. Poviedky
sa pravidelne objavujú v učebniciach aj čítankách a žiaci si ich vyberajú
na súťažný prednes. Aj preto sa pôvodný koncept krátkych prozaických
príbehov rozšíril o básne, čím sa otvoril priestor nielen pre spisovateľov,
ale aj básnikov, ktorí ukazujú talent a ponúkajú detskému čitateľovi svoj
pohľad na svet.

6,80 €

4,90 €
www.perfekt.sk

5,20 €

3,50 €

ČÍTAJTE S NAMI

9,10 €

9,10 €

4,90 €

4,90 €

9,10 €

4,90 €

9,90 €

7,90 €

9,90 €

12,10 €

8,50 €

Dvojjazyčná kniha

7,90 €

7,90 €

6,30 €

10,90 €

7,60 €
www.perfekt.sk

9,90 €

7,90 €

ČÍTAJTE S NAMI

8,90 €

6,20 €

4,60 €

3,50 €

9,40 €

12,10 €

4,90 €

12,90 €

8,50 €

5,40 €

8,80 €

6,60 €

3,90 €

9,90 €

4,40 €

5,90 €

EDÍCIA MÚZY
NOVI N K A
ú malebný
každé ráno prebúdzaj
užovozlaté lúče svitania
Stredozemného mora.
ostrov Cyprus na východe
dávne
farby a vône, oživia
Rozjasnia všetky jeho
z morskej peny
keď naň z vĺn vystúpila
spomienky na deň,
pôvabné Charitky:
Na brehu ju už čakali
zrodená bohyňa Afrodita.
a prekvitajúca Thaleia.
Eufrosyna
utešená
skvostná Aglaia,
no boli to
né rozšantené dievčiny,
Vyzerali ako bezstarost
aby na svete nechýbala
ktoré sa starali o to,
ým
úctyhodné bohyne,
vali život nesmrteľn
všemožne spríjemňo
družnosť a radosť,
ľuďom.
bohom aj smrteľným
na miesto,
priam pritancovali
I teraz ladným krokom
nené a usmiate
na biely piesok. Rozradost
líhali
vlny
kde si morské
jemného
ju do belostného rúcha
nich
do
obstali Afroditu. Zahalili
zastokli
a
jej zaplietli okolo hlavy
ako hmla, vlnité vlasy
sandále, ramená potreli
na nohy obuli zlaté
drahocenný diadém,
zázračným opaskom.
olejmi a šaty prepásali
vzácnymi voňavými
krása ich celkom
no Afroditina oslnivá
hebká
Charitky boli pôvabné,
zrazu rástli kvety a
tam
stúpila,
zatienila. Kam Afrodita
ľúbezný spev
pozrela, odtiaľ sa ozval
tráva. Kam sa Afrodita
bohyni, šťastné,
hlboko poklonili mocnej
vtákov. Charitky sa
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R

že jej môžu slúžiť.
Eufrosyna
vyšívanou šatkou a
Potom Aglaia zamávala
sa pri nich zjavil
mušli. V okamihu
.
zatrúbila na zvučnej
okrídleným záprahom
bielych holubíc sťa
zlatý voz s kŕdľom
k oblohe.
usadila a voz sa vzniesol
Thaleia doň Afroditu

7

9,90 €

7,90 €

Pygmalión a Galeteia je ľúbostný a hrdinský príbeh. Odohráva sa na ostrove Cyprus. Cyperský
kráľ Pygmalión nie je bojovník, je archetypom,
či predobrazom umelca. Jeho hrdinská púť je
cestou za ideálom, za dokonalou krásou. Jeho
zbraňou je umenie, zručné ruky a vedomosti,
predovšetkým však vznešená myseľ a ušľachtilé
srdce. Pygmalión uveril snom a fantázii, nebál sa
ilúzií. Odvážil sa túžiť, odvážil sa tvoriť,
a napokon sa odvážil milovať. Viera, nádej a
láska sprevádzali Pygmalióna na ceste, ktorej
zavŕšením bol zázrak.

9,90 €

5,00 €

5,00 €

9,90 €

6,90 €

www.perfekt.sk

8,30 €

8,30 €

5,00 €

8,30 €

5,00 €

ČÍTAJTE S NAMI
NOVI N K A

NOVI N K A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Čítanie o trochu bláznivej škole a o šelmách,
ktoré sa v nej vyskytujú: o tých, čo sedávajú
v školských laviciach aj o tých zo zvieracej
ríše, ktoré sa sem-tam v tejto škole objavia.
Čítanie o učiteľoch so zmyslom pre humor
a dobrodružstvo. Knižka o triede, do ktorej
deti chodia s nadšením, lebo nikdy nevedia,
čo ich tam čaká.

Autorské povesti o hradoch a zámkoch,
ale aj všakovakých zrúcaninách
a prírodných krásach, ktoré na Slovensku
máme. Nechýbajú prekvapenia, drobné
čary, láska a štipka humoru. Povesti sú
sprevádzané mapkou a popisom reálií.
Ilustroval Juraj Martiška.

11,90 €

11,90 €

9,50 €

4,30 €

3,40 €

9,50 €

7,30 €

5,80 €

3,70 €

3,50 €

9,90 €

7,90 €

10,40 €

5,00 €

10,40 €

5,00 €
9,20 €

7,40 €

8,20 €

5,00 €

11,20 €

5,00 €

