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Zoznámte sa s vílou Jarmilkou, jej
kamarátmi zvieratkami, vodníkom
Jožkom a zažite s ňou všakovaké
dobrodružstvá.

Králiček Dávid má dobré srdiečko a robí
pre druhých veľké veci. Táto knižka
pomôže vychovať z detí veľkáčov, 
ktorí myslia na druhých.

Leporelo s milým veršovaným textom
od Grigorijho Starodubceva a ilustrácie
Mareka Mertinku potešia tých
najmenších. 

Doma dedko Hroch vysypal hračky
na stôl, so záujmom si ich poprezeral
a začal jednu po druhej opravovať.
Všetky hračky vyzerali ako nové!

Dobrosrdečná operácia srdca, akútne
odstraňovanie bĺch a vyslobodenie
gumáka – dobrodružstvá v Zvieracej
nemocnici na Obväzovej ulici!

Veselý príbeh nerozlučnej dvojice –
starého pána Petsona a jeho kocúra
Findusa, ktorý potešil deti i dospelých
v mnohých krajinách.

„V tejto knižke býva A a aj Z v nej pre-
spáva.“ Veselé a jednoducho zapamäta-
teľné básničky na každé písmenko v abe-
cede. Bonusom sú básničky o číselkách.

Dvojjazyčná kniha pre všetky deti,
ktorá veselým a poučným spôsobom
sprevádza obdobím vzdoru.

Deti sa v tejto knižke môžu dočítať
o najväčších či najčudesnejších
dinosauroch. Sú v nej vložené
aj samolepky dinosaurov.
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https://www.perfekt.sk/kniha/zvieracia-nemocnica-na-obvazovej-ulici#kniha
https://www.perfekt.sk/kniha/ambulancia-hraciek-sa-otvara#kniha
https://www.perfekt.sk/kniha/toto-nie-je-dzungla-this-is-not-a-jungle#kniha
https://www.perfekt.sk/kniha/basnickova-abeceda#kniha
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Bohato ilustrovaná publikácia Kto nám
vládol je určená žiakom základných
a stredných škôl, pedagógom, ale
aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma
o históriu.

Pohľad na dejiny Slovákov a Slovenska
od počiatku až po súčasnosť. Kniha je
obohatená o chronologický prehľad
dejín, ktorý čitateľovi pomôže rýchlo
sa zorientovať a nájsť hľadané obdobie.

Ktorý kráľ mal dvanásť žien? 
Prečo majú mestá v názvoch stredu,
štvrtok a sobotu? Ako to bolo s prvou
uhorskou univerzitou? Toto a ešte
oveľa viac sa dozvieš v tejto knihe.

Krátke príbehy pre deti a násťročných,
ktoré sa neodohrávajú niekde ďaleko,
ale tu vedľa, možno len o ulicu ďalej.
Zobrazujú svet plný fantázie, humoru,
snov i túžby po šťastí mladej generácie.

Ďalšia kniha z edície, ktorej sa potešia
všetci milovníci zvierat. Zaujme tých,
ktorí majú radi záhady a detektívky,
a chcú vedieť, čo si myslí ovca.

Po knihách Ja som tu len mačka 
a Ja som tu len pes je tu ďalšia kniha
z edície Ja som tu len… Zaujme malých
i veľkých čitateľov, ktorí chcú vedieť, čo
si myslí škrečok.

V knihe nájdete všetky víťazné poviedky
zo súťaže, ktorá prebiehala 15 rokov. Prí-
behy otvárajú nové dvere, za ktorými sa
budete cítiť niekedy veselo, niekedy smut-
ne, hravo, jednoducho budete ako doma.

Veľká kniha komiksov Juraja Martišku
zaujme chlapcov aj dievčatá vtipnými
textami a výtvarne majstrovsky
spracovanými kresbami. Nájdete v nej
tri komiksy.

V prírode sa v každom okamihu dejú
tisíce príbehov. Človek má však
možnosť postrehnúť len ich nepatrnú
časť. Niektoré z nich sa vám práve
dostávajú do rúk.

Čmáraj, kresli, píš, rieš, lúšti
a využi túto dobrodružnú knihu.
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