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64

val
Moravu kontrasto
pomalý presun cez
adský knieža. Ich
k Prahe. Vojsko
októbra vyslal sedmohr
j ligy a cisárskych síl
spojenej armády Katolícke
platené. Navyše
s rýchlym pochodom
vzbúrencov aj dobre
ie a na rozdiel od
obraz Panny
ligy a cisára bolo početnejš
ktorý pred šíkom niesol
nsky mních Dominik,
horeli nedočkavosho motivoval karmelitá
o kalvínmi. Vojaci
ný z oltára zničenéh
ich postavenie
zachráne
na
zázračne
zaútočili
Márie,
a okolo obeda
ť s českými rebelmi
Boj ešte ani poriadne
ťou, aby mohli skoncova
mestských hradieb.
neďaleko pražských
proti nevyplácaniu
na výšine Biela hora,
Thurna na protest
žoldniersky pluk Mateja
Zvyšné jednotky rad
nezačal, keď elitný
oval z obrannej línie.
dozvevzduchu a odpochod
sa Fridrich Falcký
žoldu vystrelil do
sa rozutekali. Keď
Karlovom
panika a v zmätku
takom chvate, že na
radom zachvacovala
opustil Hradčany v
rodinou
a
. Stavovský
del o porážke, s dvorom
korunovačnými klenotmi
stratil debnu s českými
rebelujúcich šľachMnoho
moste jeho sprievod
začal.
aj
ako sa
tak rýchlo skončil,
po bielohorskom
odboj v Čechách sa
o. Už niekoľko dní
Slovensk
na
aj
viacerí
a,
V Čechách
ticov ušlo do zahraniči
Thurn objavil v Trnave.
cia.
vzbúrencov gróf Matej
v odboji a rekatolizá
fiasku sa hlava českých
kompromitovaných
ie majetkov vodcov
českým odbojom
sa začali konfiškác
protestantov a celým
za povstaním českých
stavu na pražSymbolickou bodkou
ho a meštianskeho
v rebélie zo šľachtické
Jesenius – Jesenský,
bola poprava 27 účastníko
Bol medzi nimi aj Ján
námestí 21. júna 1621.
vyrezal jazyk za porušenie
kat
skom Staromestskom
mu
sťatím
Falckého. Pred
angažovať.
jeden z poradcov Fridricha
že sa viac nebude politicky
sľubu daného cisárovi,

Poprava vodcov českej

kom námestí v Prahe
vzbury na Staromests

uplynutí deväťna Slovensku sa po
k bielohorskej bitke,
Habsburgovcami
Kým sa schyľovalo
etapa konfliktu medzi
rozhorela ďalšia
viazať Betlenove
mesačného prímeria
generáli mali za úlohu
kniežaťom. Cisárski
plánovali čo najskôr
a sedmohradským
vzbúrencov, s ktorými
,
podporiť českých
pokúšali dobyť Bratislavu
sily, aby nemohli
sa habsburskí žoldnieri
ktooktóbra
generál Dampierre,
skoncovať. Začiatkom
ia zahynul cisársky
krátkeho obliehan
V nasledujúcich
ale neuspeli. Počas
v obkľúčenej Viedni.
roku zachránil cisára
rozhodné víťazrý v predchádzajúcom
boje. Ferdinandovo
mesta rozhoreli ťažké
silneli snahy po
týždňoch sa na okolí
šľachty. V jej radoch
ch
o aj postoj uhorskej
finančný
ých
ovplyvnil
Čechách
dostatočn
stvo v
názoru, ale bez
Betlen bol iného
a 17. novemzmierení s Viedňou.
dom II. bude úspešná
dúfať, že vojna s Ferdinan
dodatočné dane
prostriedkov nemohol
m mestám vyrubil
iu. Stoliciam a kráľovský
4 500 zlatých
bra nariadil mobilizác
Levoča muselo zaplatiť
kontingenty. Mesto
zohnať 2-tisíc zlatých,
a predpísal nové vojenské
ejší Kežmarok mal
žoldnierov. Chudobn
li, inak hrozila vojenská
a vystrojiť 75 peších
sa prísne vyžadova
Platby
neboli.
do Trnavy. Tu sa
ktoré v mestskej pokladni
januára ďalší snem
38
Betlen zvolal na začiatok
exekúcia. Gabriel
38

der königlichen Freystadt
Merkwürdigkeiten
Genersich, Christian:
s. 369.
vol. 1. Kaschau 1804,
Fusse der Carpathen,

, am

Késmárk in Oberungarn

Bitka na Bielej hore

20,90 €

13,90 €

11,10 €
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 čitateľovi hlbšiu sondu do témy
a priblížiť skutočnú politiku Maďarska voči regiónu strednej
Európy.
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Rozsah: 224 strán

Rozsah: 224 strán

16,70 €

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.

49,90 €

39,90 €

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.
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14,90 €

Remeslá, cechy a manufaktúry

hrnčiar András
Džbán hlinený, vyrobil
datovaný rokom 1850,
Dortsják (Dorčák),
GMMRS
Rimavská Sobota.

spoločnosti
(cechu) katolíckej
Zvolávacia tabuľka
GMMRS
čižmárov z roku 1872.

Remeslo v hospodárskom

živote 18. storočia

105

na Slovensku

› Vývoj a význam remeselnej výroby
› Fungovanie cechov a manufaktúr
› Remeslá, ktorým sa darilo
› Zo života majstrov a zavádzanie strojovej výroby
› Cechové pravidlá – listiny, ale i spôsob práce
› Spoločenské postavenie cechmajstrov
› Lokality jednotlivých druhov remesiel a cechov
› Pravidlá tovarišského a spoločenského života
› Prvé manufaktúry na Slovensku

9,90 €
7,90 €
Vrcholové diela Andreja Sládkoviča čitateľ
nájde na jednom mieste. Láska k žene
a súčasne láska k národu.
Marína – básnicka skladba z roku 1846,
venovaná Márii, do ktorej sa Sládkovič
nešťastne zaľúbil už ako 19-ročný.
Detvan – básnická skladba je oslavou jeho tvorby.

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.
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11,90 €
9,50 €
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.

12,10 €
9,70 €
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.

Rozsah: 504 strán
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PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

36,40 €

29,10 €

36,40 €

25,50 €

36,40 €

21,80 €

32,90 €
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.

24,30 €

16,50 €

Rozsah: 320 strán

41,20 €

Rozsah: 288 strán
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NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA

11,20 €

5,00 €

12,70 €

5,00 €

11,40 €

5,00 €
www.perfekt.sk
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NOVINKY V BELETRII
Rozsah: 288 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
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14,90 €

Rozsah: 104 strán

11,90€
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kochačku, že príkre
masívmi, na konci
Alpy za
ďalšie horské masívy.
more. A za morom
pod hremi. Nechávam chlapcov
Alpami, napadlo
no stále je
sa na loď. Je asi polnoc,
beňom a vraciam
jasné.
vidno a všetko je

DEŇ 2

SUŠKI
do vysieobeda už Ďuro ujúka
Na druhý deň okolo
bude kľud, dúNo super, konečne
lačky, že to majú.
že niečo nevôbec
nejaký strohý, tuším,
aj keď vlastne nemáme
fame. Mišo je však
na loď tesne
Ráno ideme „naostro",
Obe dvojice sa vrátili
Proste ideme na vec.
bolo, ako malo byť.
kontrastuje
poňatia, kam a čo.
rozbitý nos, čo ostro
okej.
za sebou. Míra má
15 že reku po
ale inak sú všetci
,
ráno na skialpoc
jeho večným úsmevom,
siedmej
tým
s
okolo
s Ďurom vyliezli
Vyrazíme
z vrcholov
novú cestu a Mišo
e, kopcov plná prdel,
Mára s Mírom dali
chceli – horoO pol
ceste sa rozhodnem
ý kopec. Už tak, ako
je kde, len ten výstup.
a zleteli Antarktick
v mobile.
to zletieť pôjde, pristáť
aj sedem
mi Mišo ukazuje fotku
lavína. O pol desiatej
16 . Sen o panenlezecky. No po chvíli
desiatej rachne prvá
Pod stenou
našli staré štandy
na desať tretia...
A kurnik!!! Po ceste
ideálna,
minút druhá, o trištvrte
a prebyAni výška nebola
stan, odložíme lyže
skom vrchole sa rozplynul.
hore.
sa najeme, rozbalíme
málilo.
sa driapeme ľadovcom
850 metrov sa mu
točné jedlo, naviazaní
všetko sa preto nemá zmysel,
Po dvoch hodinách

ĎURO

15
16

„tuleními pásmy“
a nalepenými tzv.
so špeciálnym viazaním
a ľadových svahoch.
znamená na lyžiach
lyží v stúpaní po snehových
označenie skialpinistov,
cimi nezosúvanie
Na skialpoch je hovorové
) na sklznici zabezpečujú
syntetických materiálov
a iných istiacich prostriedkov
(dnes už výlučne zo
pomocou skôb, slučiek
stanovište vytvorené
Štand je horolezecké
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15,20 €

12,20 €

„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
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NOVINKY V BELETRII

8,10 €

5,70€

10,20 €

Rozsah: 136 strán

8,20€

12,30 €

13,90 €

9,80€

6,90€

14,40 €

8,90 €

9,90€

7,10€

Dvoch priateľov rozdelia žena a pýcha. Hľadajú k sebe cestu,
ale nájdu ju neskoro. Na pozadí pandémie koronavírusu,
ktorú autor v historických súvislostiach sleduje na Slovensku
i vo svete, sa odvíja súkromný príbeh obyčajného človeka,
staršieho lekára, ktorý sa snaží byť napriek svojmu veku ešte
užitočný. Čo všetko pri tom denne nachádza a stráca, je
krásne i trpké zároveň, no život je to pokušenie, ktorému
nevie odolať. Kniha hovorí o tom, aké je dôležité robiť veci
v pravý čas, lebo nám všetkým plynie rovnako rýchlo
a zastane len raz. Naposledy.

8,90 €

7,10 €

POÉZIA

Výnimočný dvojjazyčný (slovensko-francúzsky)
výber z diela Charlesa Baudelaira v preklade Ľubomíra
Feldeka s pôsobivými ilustráciami Kataríny Vavrovej.
Kedysi Baudelaira hnali pred súd, no v súčasnosti žasneme
nad umeleckou hodnotou jeho poézie. V knihe je aj
dramatický životopis Baudelaira a komentáre k básňam.

22,90 €

18,30 €
Rozsah: 120 strán

Rozsah: 152 strán

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 192 strán

NOVI N K A

19,90 €

11,90 €
Klasické balady českej romantickej literatúry, ktoré sú
považované za vrcholné dielo českého spisovateľa
a zberateľa ľudovej slovesnosti Karla Jaromíra Erbena
sa v prebásnení vynikajúceho spisovateľa Ľubomíra
Feldeka po prvýkrát vcelku dostávajú aj
k slovenskému čitateľovi.

14,90 €

11,90 €
Výber básní pre dospelých z tvorby barda slovenskej
poézie Milana Rúfusa je bohato ilutrovaný dielami
našej významnej výtvarníčky Kataríny Vavrovej.
Textová a výtvarná stránka navzájom úzko
korešpondujú.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 192 strán

Rozsah: 192 strán

POÉZIA

22,90 €

14,90 €

18,30 €

11,90 €

Slovenskému knižnému publiku kniha sprístupňuje preklad
jedného z najväčších básnikov všetkých čias, Alexandra
Sergejeviča Puškina. Kniha je dvojjazyčná, pričom výber
diela obsahuje celý rad básní, preložených do slovenčiny
po prvý raz. V preklade Ľubomír Feldeka, s nezabudnuteľnými ilustráciami Kataríny Vavrovej.

Ľúbostné spevy Andreja Sládkoviča Marína v exkluzívnom
výtvarnom sprievode Kataríny Vavrovej. Nevšedná plnofarebná
publikácia je plná lásky k žene a k vlasti. Marína, klenot
slovenskej romantickej poézie, po prvýkrát vyšla v roku 1844
s názvom Marína, spevi Andreja Sládkoviča, a nechýba takmer
v žiadnej knižnici.

11,20 €

12,90 €

6,70 €

7,70 €

Tvorba vynikajúceho básnika a Shakespearovho súčasníka
Balassiho Bálinta – Valentína Balašu (1554 – 1594). Rodák
zo Zvolenského zámku, ktorý padol v boji proti Turkom pri
Ostrihome. Preklady z jeho maďarskej tvorby sú doplnené
anonymnými slovenskými básňami z Fanchaliho kódexu, nájdeného v minulom storočí vo viedenskej Národnej knižnici.
www.perfekt.sk

Jedinečný preklad a prebásnenie poézie Cchaj Wenťi
z klasickej stredovekej čínštiny v podaní Mariny
Čarnogurskej a Petra Čaplického sa k čitateľovi
dostáva až v troch jazykoch – v stredovekej
čínštine, slovenčine a angličtine.

Rozsah: 28 strán

Rozsah: 40 strán

NOVINKY VO
SVETE
DETSKÝCH KNÍH
DETSKÁ
LITERATÚRA

9,90 €

7,90 €

7,90 €

Rozsah: 24 strán

Prasiatko Veselé bruško veľmi rado papá. Zje takmer všetko,
čo sa mu dostane na tanier. Jedného dňa zjedlo prasiatko
papáju 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.

Rozsah: 32 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.

5,90 €

8,90 €

6,90 €
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.

9,90 €

7,90 €
Staň sa svedkom nevšedného dobrodružstva nezbednej mačky, ktorá sa
snaží získať späť svoju obľúbenú hračku – gaštany, čo sa jej rozkotúľali
pomedzi labky. Po ceste do hlbín Zeme, na ktorej navštíviš mravenisko,
jaskyňu, kanalizáciu, archeologické nálezisko či sopku, hľadaj predmety,
ktoré máš nakreslené aj pomenované na každej strane. Nielenže sa
pritom dobre zabavíš, ale zároveň si otestuješ pozorovacie schopnosti.

Rozsah: 110 strán

19,90 €

15,90 €

Rozsah: 24 strán

8,90 €

7,10 €

19,90 €

15,90 €

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

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.

Publikácie z verejných zdrojov podporil

Rozsah: 110 strán

NOVINKY VO
SVETE
DETSKÝCH KNÍH
DETSKÁ
LITERATÚRA

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

SVET DETSKÝCH KNÍH

9,40 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

8,10 €

5,70 €

12,90 €

8,80 €

12,10 €

4,90 €

9,90 €

6,90 €

8,50 €

9,90 €

7,90 €

12,10 €

8,50 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

8,90 €

6,20 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

SVET DETSKÝCH KNÍH

9,10 €

4,90 €
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.

9,10 €

4,90 €
Zamyslel i ste sa niekedy nad predmetmi, 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!

9,10 €

4,90 €
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.

5,20 €

3,60 €

6,80 €

4,90 €

7,90 €

4,90 €

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

NOVI N K A

Poviedkové knihy už 16 rokov patria k stáliciam pôvodnej lliteratúry 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 radi
vyberajú na súťažný prednes. Aj preto sa pôvodný koncept krátkych prozaických
príbehov rozšíril o básne.

www.perfekt.sk

EDÍCIA MÚZY
NOVI N K A

jú malebný
každé ráno prebúdza
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.
Thaleia.
ca
Eufrosyna a prekvitajú
skvostná Aglaia, utešená
no boli to
tné rozšantené dievčiny,
Vyzerali ako bezstaros
aby na svete nechýbala
ktoré sa starali o to,
ým
úctyhodné bohyne,
vali život nesmrteľn
všemožne spríjemňo
družnosť a radosť,

R

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

ľuďom.
bohom aj smrteľným
na miesto,
priam pritancovali
I teraz ladným krokom
Rozradostnené a usmiate
líhali na biely piesok.
kde si morské vlny
jemného
ju do belostného rúcha
obstali Afroditu. Zahalili
a zastokli do nich
jej zaplietli okolo hlavy
ako hmla, vlnité vlasy
sandále, ramená potreli
na nohy obuli zlaté
diadém,
ný
drahocen
zázračným opaskom.
olejmi a šaty prepásali
vzácnymi voňavými
krása ich celkom
oslnivá
a
Afroditin
no
Charitky boli pôvabné,
rástli kvety a hebká
stúpila, tam zrazu
zatienila. Kam Afrodita
ľúbezný spev
pozrela, odtiaľ sa ozval
tráva. Kam sa Afrodita
bohyni, šťastné,
hlboko poklonili mocnej
vtákov. Charitky sa
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

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 €

7,90 €

9,90 €

6,90 €

8,30 €

5,00 €

9,90 €

5,00 €

8,30 €

5,00 €

8,30 €

5,00 €

SVET DETSKÝCH KNÍH

5,40 €

3,90 €

6,60 €

4,40 €

5,90 €

4,40 €

9,90 €

5,90 €

DECEMBROVÉ NOVINKY
tka.
povedala Malá kozmonau
„Už budem musieť ísť,“
t jedným dychom.
zo seba Malý kozmonau
„Čože? Kam? Prečo?“ vychrlil
nepôjdem inam.“
zostanem dovtedy, kým
„Povedala som ti, že tu
keby tu zostala navždy.
kozmonaut by bol najradšej,
„Ale kam chceš ísť?“ Malý
sa pri jej kozmickej
ukázala na postavu vznášajúcu
„Inam,“ odvetila a rukou

lodi.
Jej silueta nemala žiadnemá ani začiatok, ani koniec.
pri
Zdalo sa, že tá postava
Aj svetlo hviezd a žiara Slnka
tmavšia ako celý vesmír.
ne hranice, pritom bola
nej bledli.
ma odvedie inam.“
„To je Čierna diera. Ona
tisli slzy.
kozmonautovi sa do očí
„Musíš s ňou ísť?“ Malému

Publikáciu z verejných zdrojov podporil

„Musím.“
no
„A uvidíme sa ešte niekedy?“
si ma nebudeš pamätať,
veľmi dlhý čas. Možno
„Určite, ale až za veľmi,
tým istým úsmevom,
sa.“ Usmiala sa naňho presne
ja sa ti pripomeniem. Neboj
svoj plášť. Malá
ktorý sa mu na nej páčil.
helmy a Čierna diera roztvorila
Pohladkala ho po priezore
kozmonautka k nej podišla.
sa jej. „Je tam tma.“
„Nebojíš sa ísť inam?“ opýtal
kyticu z hviezd. Tá mi bude
v očiach ešte stále tvoju
„Nebojím, pretože mám
osvetľovať cestu.“
a Čierna diera tam vstúvstúpila do Čiernej diery
Potom aj so svojou raketou
pila s ňou.

28

V čiernej tme nekonečného vesmíru sa zjavila malá bodka, ktorá rástla. Vlastne...
vôbec to nebola bodka, ale kozmická raketa, v ktorej sedel kozmonaut. Bol presne
taký, ako sú ostatní kozmonauti – smelý, šikovný a vynaliezavý. No bol o čosi
menší, a tak dostal meno Malý kozmonaut. V kozme zažije Malý kozmonaut
mnoho zaujímavých, ale i nebezpečných dobrodružstiev. Vyberie sa na cestu
k Slnku, dostane žltú chorobu, ohrozí ho obrovský asteroid. Každé dobrodružstvo
však má svoj koniec. Malý kozmonaut napokon pristane na Zemi a ocitne sa
v náručí svojich rodičov.

9,10 €

7,30 €

10,20 €

8,20 €

9,90 €

Niekto by povedal: typické dvojčatá. V jednom
kuse sa hádajú, ale keď ide do tuhého, dýchali by
jeden za druhého. Inak tomu nie je ani s Jankom
a Jankou Jahodovcami. Vadia sa pred bilbordom,
klbčia sa, kým rozprávková žaba z plagátu nevystrčí
jazyk a prehltne ich. Ocitnú v krajine fantázie,
zažijú veľa neuveriteľných situácií nielen na
zasmiatie i na zamyslenie. Janka a Janko sa
nestačia čudovať. Užívajú si svet, v ktorom sa ocitli
za tak neuveriteľných okolností, že si neželajú nič
iné, len aby sa ich výlet nikdy neskončil. Ale len
do istého okamihu, kedy zatúžia vrátiť sa domov.

7,90 €

SVET DETSKÝCH KNÍH
Dvojjazyčná kniha

10,40 €

7,30 €

7,10 €

4,90 €

6,90 €

3,90 €

10,90 €

8,10 €

DETSKÉ KNIHY
NOVI N K A

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 €

9,50 €

7,30 €

4,30 €

3,40 €

9,20 €

7,40 €

11,90 €

9,50 €

9,90 €

3,50 €

5,80 €

NOVI N K A

7,90 €

8,20 €

5,00 €
www.perfekt.sk

11,20 €

5,00 €

KUCHÁRSKE KNIHY

11,90 €
6,90 €

11,90 €
7,90 €

Varíme a pečieme bez múky, mlieka, vajec,
sóje a orechov:
• Nátierky • Raňajky • Polievky
• Jednoduché jedlá • Mäsité jedlá • Ryby
• Šaláty • Sladké • Dezertné poháre
• Slané • Nápoje • Domáca výroba
Jedlá sú urobené z bežne dostupných surovín
– nie drahých náhrad!

11,90 €

5,00 €

11,90 €

5,00 €

Tradičné, moderné, ale už aj zabudnuté
regionálne recepty na najrozličnejšie
vianočné dobroty na sviatočný obed
i pohostenie návštev sú doplnené
o vianočné tradície.

11,00 €

4,00 €

Knihy si môžete písomne objednať na adrese: Perfekt, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1; e-mail: odbyt@perfekt.sk, alebo na
www.perfekt.sk. Ponuka platí len do vypredania zásob. Telefonické objednávky neprijímame. K objednávke účtujeme poštovné
a balné podľa sadzobníka uverejneného na stránke www.perfekt.sk. Pri objednávke nad 59 € poštovné a balné neplatíte.

