
Ponuka platí do vypredania zásob.Ponuka platí do vypredania zásob.

PERFEKTné 
knihy

POĎTE S NAMI ČÍTAŤ

Ponuka platí do vypredajnia zásob

Vianoce_2022_A5.indd   1 7. 11. 2022   16:59:12



PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

NOVINKA

NOVINKY V HISTÓRII

Publikácie z verejných zdrojov podporil

októbra vyslal sedmohradský knieža. Ich pomalý presun cez Moravu kontrastoval 

s rýchlym pochodom spojenej armády Katolíckej ligy a cisárskych síl k Prahe. Vojsko 

ligy a cisára bolo početnejšie a na rozdiel od vzbúrencov aj dobre platené. Navyše 

ho motivoval karmelitánsky mních Dominik, ktorý pred šíkom niesol obraz Panny 

Márie, zázračne zachránený z oltára zničeného kalvínmi. Vojaci horeli nedočkavos-

ťou, aby mohli skoncovať s českými rebelmi a okolo obeda zaútočili na ich postavenie 

na výšine Biela hora, neďaleko pražských mestských hradieb. Boj ešte ani poriadne 

nezačal, keď elitný žoldniersky pluk Mateja Thurna na protest proti nevyplácaniu 

žoldu vystrelil do vzduchu a odpochodoval z obrannej línie. Zvyšné jednotky rad 

radom zachvacovala panika a v zmätku sa rozutekali. Keď sa Fridrich Falcký dozve-

del o porážke, s dvorom a rodinou opustil Hradčany v takom chvate, že na Karlovom 

moste jeho sprievod stratil debnu s českými korunovačnými klenotmi. Stavovský 

odboj v Čechách sa tak rýchlo skončil, ako sa aj začal. Mnoho rebelujúcich šľach-

ticov ušlo do zahraničia, viacerí aj na Slovensko. Už niekoľko dní po bielohorskom 

fiasku sa hlava českých vzbúrencov gróf Matej Thurn objavil v Trnave. V Čechách 

sa začali konfiškácie majetkov vodcov kompromitovaných v odboji a rekatolizácia. 

Symbolickou bodkou za povstaním českých protestantov a celým českým odbojom 

bola poprava 27 účastníkov rebélie zo šľachtického a meštianskeho stavu na praž-

skom Staromestskom námestí 21. júna 1621. Bol medzi nimi aj Ján Jesenius – Jesenský, 

jeden z poradcov Fridricha Falckého. Pred sťatím mu kat vyrezal jazyk za porušenie 

sľubu daného cisárovi, že sa viac nebude politicky angažovať.

64
Temné storočie

Bitka na Bielej hore

Český odboj a prvá výprava Gabriela Betlena

Kým sa schyľovalo k bielohorskej bitke, na Slovensku sa po uplynutí deväť-

mesačného prímeria rozhorela ďalšia etapa konfliktu medzi Habsburgovcami 

a  sedmohradským kniežaťom. Cisárski generáli mali za úlohu viazať Betlenove 

sily, aby nemohli podporiť českých vzbúrencov, s  ktorými plánovali čo najskôr 

skoncovať. Začiatkom októbra sa habsburskí žoldnieri pokúšali dobyť Bratislavu, 

ale neuspeli. Počas krátkeho obliehania zahynul cisársky generál Dampierre, kto-

rý v predchádzajúcom roku zachránil cisára v obkľúčenej Viedni. V nasledujúcich 

týždňoch sa na okolí mesta rozhoreli ťažké boje. Ferdinandovo rozhodné víťaz-

stvo v Čechách ovplyvnilo aj postoj uhorskej šľachty. V jej radoch silneli snahy po 

zmierení s  Viedňou. Betlen bol iného názoru, ale bez dostatočných finančných 

prostriedkov nemohol dúfať, že vojna s Ferdinandom II. bude úspešná a 17. novem-

bra nariadil mobilizáciu. Stoliciam a kráľovským mestám vyrubil dodatočné dane 

a predpísal nové vojenské kontingenty. Mesto Levoča muselo zaplatiť 4 500 zlatých 

a vystrojiť 75 peších žoldnierov. Chudobnejší Kežmarok mal zohnať 2-tisíc zlatých, 

ktoré v mestskej pokladni neboli. Platby sa prísne vyžadovali, inak hrozila vojenská 

exekúcia.38 Gabriel Betlen zvolal na začiatok januára ďalší snem do Trnavy. Tu sa 

38  Genersich, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk in Oberungarn, am 

Fusse der Carpathen, vol. 1. Kaschau 1804, s. 369.
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Poprava vodcov českej vzbury na Staromestskom námestí v Prahe
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októbra vyslal sedmohradský knieža. Ich pomalý presun cez Moravu kontrastoval 

s rýchlym pochodom spojenej armády Katolíckej ligy a cisárskych síl k Prahe. Vojsko 

ligy a cisára bolo početnejšie a na rozdiel od vzbúrencov aj dobre platené. Navyše 

ho motivoval karmelitánsky mních Dominik, ktorý pred šíkom niesol obraz Panny 

Márie, zázračne zachránený z oltára zničeného kalvínmi. Vojaci horeli nedočkavos

ťou, aby mohli skoncovať s českými rebelmi a okolo obeda zaútočili na ich postavenie 

na výšine Biela hora, neďaleko pražských mestských hradieb. Boj ešte ani poriadne 

nezačal, keď elitný žoldniersky pluk Mateja Thurna na protest proti nevyplácaniu 

žoldu vystrelil do vzduchu a odpochodoval z obrannej línie. Zvyšné jednotky rad 

radom zachvacovala panika a v zmätku sa rozutekali. Keď sa Fridrich Falcký dozve

del o porážke, s dvorom a rodinou opustil Hradčany v takom chvate, že na Karlovom 

moste jeho sprievod stratil debnu s českými korunovačnými klenotmi. Stavovský 

odboj v Čechách sa tak rýchlo skončil, ako sa aj začal. Mnoho rebelujúcich šľach

ticov ušlo do zahraničia, viacerí aj na Slovensko. Už niekoľko dní po bielohorskom 

fiasku sa hlava českých vzbúrencov gróf Matej Thurn objavil v Trnave. V Čechách 

sa začali konfiškácie majetkov vodcov kompromitovaných v odboji a rekatolizácia. 

Symbolickou bodkou za povstaním českých protestantov a celým českým odbojom 

bola poprava 27 účastníkov rebélie zo šľachtického a meštianskeho stavu na praž

skom Staromestskom námestí 21. júna 1621. Bol medzi nimi aj Ján Jesenius – Jesenský, 

jeden z poradcov Fridricha Falckého. Pred sťatím mu kat vyrezal jazyk za porušenie 

sľubu daného cisárovi, že sa viac nebude politicky angažovať.
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Slovenské dejiny sú príťažlivé, poučné, zábavné, dy-
namické, tragické, zároveň však inšpirujúce. Kniha pri-
bližuje dramatické obdobie ohraničené rokmi 1618 – 
1718. Sto rokov od vypuknutia tridsaťročnej vojny po 
definitívne zlomenie tureckej moci. Slovensko sa ocitlo 
na hranici dvoch svetov, kresťanského a moslimského. 
Našich predkov nesužovali len časté boje, ale aj epi-
démie, 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 ob-
divuhodnú vitalitu, odolnosť a v neposlednom rade 
plodnosť i životnú silu.

20,90 € 
16,70 €
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Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho 
slovenského historika stredoveku Richarda 
Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom 
Melišom, prináša dobové svedectvá  
o najstaršej cirkevnej inštitúcii na Sloven-
sku – Nitrianskom biskupstve založe-
nom v roku 880. Kniha je koncipovaná 
latinsko-slovensky, je teda plnohodnotnou 
publikáciou pre vedeckú verejnosť a záro-
veň z nej môžu čerpať poznatky dejinami 
nadšení laici.

plodnosť i životnú silu.
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49,90 € 
39,90 €

41,20 € 
32,90 €

Medzi čitateľov sa dostáva pozoruhodné 
dielo o dejinách nášho najstaršieho biskup-
stva z roku 1935. Táto unikátna kniha vyšla 
len raz v latinskom jazyku a v obmedze-
nom náklade. Prináša vzácne, dlhoročným 
štúdiom zozbierané poznatky Jozefa 
Vuruma, nitrianskeho biskupa a trnavského 
rodáka, ktoré čitateľ sotva nájde na súčas-
nom knižnom trhu či v archívoch.
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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. 
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49,20 € 
39,40 €
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25,90 € 
10,40 €

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  
podmienky, zbrane a spôsob  
boja od príchodu Slovanov až  
po prvú svetovú vojnu.
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PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

V limitovanej edícii vydavateľstva Perfekt doteraz vyšli tituly Kronika Jána z Turca, Viedenská maľovaná kronika, Prvé slovenské  
dejiny od Juraja Papánka, Uhorskí králi a Dejiny nitrianskeho biskupstva. Túto hodnotnú dobovú sériu obohacujú najstaršie knihy 
edície z rímskeho prostredia – História prírody, ktorú napísal rímsky historik Plínius a O pokoji mysle z pera filozofa Senecu.  
Renesančný humanizmus v tejto edícii zastupuje Dante Alighieri.  

39,90 € 
31,90 €

27,90 € 
10,90 €

Publikácie z verejných zdrojov podporil
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Pri čítaní Danteho Hostiny sa stredovek vyjaví čitateľovi v jeho najvyni-
kajúcejšej 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.

V polovici 1. storočia nášho letopočtu napísal stoický filozof Lucius Annaeus 
Seneca spis O pokoji mysle. V tejto jedinečnej svojpomocnej príručke sa štylizuje 

do pozície lekára poskytujúceho praktické liečebné rady, ako sa vyrovnať  
s duševným nepokojom. Obsahuje konkrétne odporúčania, ako môže človek 

zvládnuť negatívny stav mysle, ako osud ovplyvňuje náš psychický život a prečo 
je pri liečbe dôležitá racionálna zložka ľudskej duše. Táto publikácia z limitovanej 

edície kroník dozaista poteší každého milovníka antickej literatúry a vtiahne ho do 
myšlienkového sveta rímskej spoločnosti a filozofie.

29,90 € 
23,90 €

20,90 € 
16,70 €

NOVINKA

NOVINKA

35,90 € 
28,70 €

43,20 € 
34,50 €

NOVINKY V HISTÓRII
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11,70 € 
8,20 €

PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

16,90 € 
11,80 €

12,10 € 
8,50 €

www.perfekt.sk
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Vstúpte s nami do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj 
strastí. Spoznáte život v mestách, na poliach, v horách, dostanete sa medzi roľníkov, 
rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadnete 
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.Ro
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17,90 € 
14,30 €

NOVINKA
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36,40 € 
21,80 €
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25,50 €
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NOVINKA

13,40 € 
9,40 €

Kniha sleduje málo známe, avšak  
vzrušujúce obdobie našich dejín po 
podpise Satmárskeho mieru medzi 
kurucmi a cisárskou armádou 
v roku 1711. Existuje dostatok 
faktov, že povstalci vedení knieža-
ťom Rákocim naďalej pokračovali 
v tajnej príprave na novú etapu 
povstania a že práve Liptov bol 
jedným z centier osnovateľov. 
Vyžadovalo si to dôkladné utajenie 
takýchto príprav a ich zamaskova-
nie napríklad vo forme zbojníckych 
aktivít a prechodu na iné, moder-
nejšie formy odboja proti Viedni.

12,10 € 
9,70 €
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13,90 € 
9,70 €
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Kniha popisuje stredovekú Bratislavu 
z obdobia 11. až 16. storočia, keď sa 
mesto prudko rozvíjalo a na sklonku 
stredoveku sa stalo jedným z najvýznam-
nejších miest v Uhorsku.

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

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 a jej prístup 
k deťom až po snahu zlepšiť reformami 
život v krajine.

11,40 € 
6,80 €
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› Vývoj a význam remeselnej výroby 
› Prvé manufaktúry na Slovensku 
› Fungovanie cechov a manufaktúr 
› Zo života majstrov a zavádzanie    
   strojovej výroby 
› Cechové pravidlá a spôsob ich práce 
› Spoločenské postavenie cechmajstrov 
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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.  
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13,90 € 
11,10 €

14,90 € 
10,40 €

V najnovšom vydaní sa za históriou jedného 
z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý 
pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu 
a zároveň veľkolepú kultúru, môžu vybrať 
aj súčasníci.

15,40 €
12,30 €
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PRECHÁDZKY HISTÓRIOU

www.perfekt.sk
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BELETRIA
NOVINKA

NOVINKY V BELETRII

KRÁSNA LITERATÚRA
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10,90 € 
8,70 €

11,90 € 
9,50 €

13,20 € 
10,60 € V predaji v decembri

ŠPORTOVÝ KÚTIK

10,90 € 10,90 €

15,00 € 15,00 €

Séria nadčasových rozhovorov. 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 odpo-
vede na mnohé, doposiaľ nezodpovedané otázky. 

14,90 € 
10,40€

„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.“

15,20 € 
10,60 €
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BELETRIA

12,10 € 
7,30 €

Osmičky boli hybnou silou Slovákov 
od počiatku našich dejín. V ôsmich 
kapitolách sú zaujímavo popísané 
kľúčové javy a udalosti v dejinách 
nášho národa. 

NOVINKA NOVINKA

V tejto knihe nájdete autentické spomienky 
historika a politika Antona Hrnka na prelomo-
vé udalosti Nežnej revolúcie. Cez rozprávanie 
o autorovom živote, ako aj cez jeho výber 
publicistických článkov si čitateľ môže vytvoriť 
obraz o období, ktoré sformovalo samostatnú 
Slovenskú republiku. 

Kniha glos prináša originálne postrehy  
zo života z pera poprednej slovenskej 
spisovateľky Marty Hlušíkovej. Podťe sa 
spolu s ňou zamyslieť nad kuriozitami, 
ktoré prináša každý jeden deň.

10,20 € 
7,40 €

10,90 € 
7,60 €

9,40 € 
6,60 €

8,90 € 
6,20 €

14,40 € 
9,90 €

11,00 € 
9,90 €

12,30 € 
8,90 €

13,90 € 
6,90 €

NOVINKA NOVINKA

13,20 € 
9,20 €

13,90 € 
11,10 €

NOVINKY V BELETRII

KRÁSNA LITERATÚRA

V predaji v decembri

ŠPORTOVÝ KÚTIK
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NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH
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asledujúci deň bol časom poľovačky na diviaka. Od úsvitu 

bol na nohách celý dvor. S východom slnka vstal kráľ rovnako ako 

honelníci, po dvore pobiehala svorka loveckých psov. Nedočkaví 

poľovníci sa vyšvihli na kone, medzi nimi aj princezná Filonoé, dru-

horodená kráľovská dcéra, ktorá odmalička holdovala mužským zá-

bavám. Zunovalo ju šantenie v záhrade, vyšívanie a tkáčsky stav, jem-

né riasené rúcho zdobené zlatom zamenila za krátky vlnený chitón 

a hrubý kožený opasok. Dlhé plavé vlasy skryla pod čiapku, ktorá jej 

zároveň tienila tvár. Nikto nespoznal kráľovskú dcéru, ktorá potajme 

opustila ženské komnaty a teraz vzpriamene sedela na chrbte grošo-

vaného koňa s oštepom v ruke a lukom na pleci.

Uprostred lesa, ozývajúceho sa výkrikmi honelníkov, dupotom 

nôh, buchotom palíc a štekotom psov, vyrazil zrazu z húštiny diviak 

smrteľne zasiahnutý kopijou. S krvou podliatymi očami a zahnutými 

ostrými klami sa rútil rovno proti princeznej. Jej kôň sa splašil a pus-

til sa do šialeného cvalu. Filonoé, ktorá sa ako zázrakom udržala  

v sedle, primkla sa tesne ku konskej šiji, aby jej nízke konáre nezrazili 

hlavu. Vydesený kôň priam preletel lesom a hnal sa rovno k strmému 

skalnému útesu, pod ktorým zívala hrozivá rozsadlina. 

Drevené piesne

Polienko v lese 

rozprávku nesie:

arómy jari, 

spev na konári,

jazvy od mrazu,

sny, čo sa zrazu

pod kôru skryli,

zubiská píly

i mokrú jeseň.

Skôr, než tú pieseň

plamienok schrumne,

majster ho umne

pred pieckou schráni. 

Poťažká v dlani, 

priloží ucho. 

Pod kôrou suchou

začuje slová.

V srdci ich schová.

Tú melódiu

dlátka už ryjú

citlivo, presne.

Drevené piesne.

2004, epoxid (replika), 111 x 60 cm, SNM – Spišské múzeum v Levoči

Nakresli dom, 
v ktorom by boli 
uložené výsledky 
tvojej práce.

Máte doma niečo vyrezané z dreva? Umelecký rezbár je umelec, ktorý vyrezáva 

z dreva rôzne predmety s pôsobivými detailmi. Rezbár Majster Pavol z Levoče 

je pre nás trošku tajomstvom. Nepoznáme totiž jeho priezvisko a ani nevieme, 

odkiaľ na Slovensko prišiel. Isté však je, že pred viac ako 500 rokmi sa usadil 

v Levoči, kde vytvoril umelecké skvosty.

Na obrázku je replika sochy anjela, ktorý sa nachádza v Bazilike sv. Jakuba  

v Levoči. Replika je umeleckého dielo, ktoré sa zhoduje s pôvodným dielom, teda 

originálom. Obaja anjeli sú rovnakí. Táto replika však nie je vyrezaná z dreva.  

Je vytvorená z epoxidu a nachádza sa v Slovenskom národnom múzeu –  

Spišskom múzeu v Levoči. 

Epoxid je špeciálny materiál, z ktorého 

sa dajú vytvárať aj sochy.

Tvorbe Majstra Pavla je venovaný 

dom Majstra Pavla v Levoči, ktorý 

je otvorený pre verejnosť. Ako by sa 

volal dom, ktorý by bol venovaný 

tebe? Akú prácu by zrkadlil?

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE 

ANJEL Z OLTÁRA 
NARODENIA PÁNA (REPLIKA)

6 / 7
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bol na nohách celý dvor. S východom slnka vstal kráľ rovnako ako 

honelníci, po dvore pobiehala svorka loveckých psov. Nedočkaví 

poľovníci sa vyšvihli na kone, medzi nimi aj princezná Filonoé, dru-

horodená kráľovská dcéra, ktorá odmalička holdovala mužským zá-

bavám. Zunovalo ju šantenie v záhrade, vyšívanie a tkáčsky stav, jem-

né riasené rúcho zdobené zlatom zamenila za krátky vlnený chitón 

a hrubý kožený opasok. Dlhé plavé vlasy skryla pod čiapku, ktorá jej 

zároveň tienila tvár. Nikto nespoznal kráľovskú dcéru, ktorá potajme 

opustila ženské komnaty a teraz vzpriamene sedela na chrbte grošo-

vaného koňa s oštepom v ruke a lukom na pleci.

Uprostred lesa, ozývajúceho sa výkrikmi honelníkov, dupotom 

nôh, buchotom palíc a štekotom psov, vyrazil zrazu z húštiny diviak 

smrteľne zasiahnutý kopijou. S krvou podliatymi očami a zahnutými 

ostrými klami sa rútil rovno proti princeznej. Jej kôň sa splašil a pus-

til sa do šialeného cvalu. Filonoé, ktorá sa ako zázrakom udržala  

v sedle, primkla sa tesne ku konskej šiji, aby jej nízke konáre nezrazili 

hlavu. Vydesený kôň priam preletel lesom a hnal sa rovno k strmému 

skalnému útesu, pod ktorým zívala hrozivá rozsadlina. 

Edícia Múzy z pera Beaty Panákovej prináša detským čitateľom už ôsmy príbeh  
z gréckej mytológie. Bellorofontés je princ z bohatého kráľovského rodu. Pri pre-
tekoch koní poruší pravidlá čestného boja a stáva sa vyhnancom. Cestou prekoná 
mnohé prekážky. Keď už to vyzerá, že mu je osud naklonený, opäť podľahne svojej 
pýche a uvrhne tak na seba hnev bohov. 

Máš svojho anjela? Kresleného, maľovaného, sošku, hračku, prívesok?  
Alebo ním je nejaký človek? Nech je to akokoľvek, anjeli sú všade okolo nás.  

V detskej izbe, u lekára, v chráme i oblakoch, na obraze či v rozprávke.  
Môžu byť aj v nás. Tak sa dobre poobzeraj.

V tejto knihe môžeš nájsť viac ako 40 podôb anjela od rôznych, predovšetkým  
slovenských výtvarných umelcov. Spoznaj ich rukopisy, niečo sa o nich a ich dielach  

dozvieš, zamyslíš sa nad okúzľujúcimi básňami a splníš zaujímavé zadania.  
A hlavne sa presvedčíš, že NIE JE ANJEL AKO ANJEL.

NOVINKA

10,90 € 
8,70 € Drevené piesne

Polienko v lese 

rozprávku nesie:

arómy jari, 

spev na konári,

jazvy od mrazu,

sny, čo sa zrazu

pod kôru skryli,

zubiská píly

mokrú jeseň.

Skôr, než tú pieseň

plamienok schrumne,

majster ho umne

pred pieckou schráni. 

Poťažká v dlani, 

priloží ucho. 

Pod kôrou suchou

začuje slová.

srdci ich schová.

Tú melódiu

dlátka už ryjú

citlivo, presne.

Drevené piesne.

16,90 € 
15,20 €
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Nádherne ilustrovaná kniha plná príbehov o usilovnej 
včielke Meduške, ktorá zbiera peľ z kvietkov na liečivý 
med a o jej kamarátoch. Spoznáte Lienku Bambulienku, 
čmeliaka Smeliaka, mravca Harmatanca, tesárika Márika – 
harmonikárika a roháča Boháča – obuvníka, čo šil kapce 
ako nik. Táto pôvabná knižka plná citu a kamarátstva 
otvára detské srdiečka.

Šťastie, netrpezlivosť, zúrivosť či strach – tieto pocity 
pozná každé dieťa. 31 neopakovateľných obrázkov  
zvierat zachytených v rozmarných životných situáciách  
a vyjadrujúcich rozličné emócie.
Zažime to spolu so švajčiarskou autorkou Kathrin 
Schärer v piatich jazykoch – slovenskom, nemeckom, 
francúzskom, talianskom a anglickom. 

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…

Vieš, že ľudia a prízraky môžu spolu cel-
kom dobre vychádzať? Dokonca sa aj vziať! 
Prízraky zo zámku Červená Lehota cestujú 
do Prahy za svojou kamarátkou Kristínou.  
Tá ich pozve na svadbu s Krúpom, člove- 
kom, ktorý dokáže, že láska hory prenáša. 
Kristína sa však na svadbu nedostaví.  
Chceš vedieť prečo? Tak šup-šup čítať, 
bude to napínavé až do konca.

Jedného dňa prišla na svet pohotová MYŠ  
a vynaliezavá LIENKA – čo takto napísať kniž-
ku, kde sa čitateľ i spisovateľ dozvedia, ako 
by to dopadlo, keby mali všetci na výber... 
Patríš skôr k tým opatrným, ktorí si každý 
krok dopredu premyslia, alebo sa radšej 
vrháš rovnými nohami do DOBROdružstiev? 
Je tu kopec MOŽNOstí pre jedných aj pre 
druhých. Tak neváhaj a čítaj! Ty rozhoduješ, 
ako to s hlavnými hrdinkami dopadne.

10,20 € 
8,20 €

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

12,40 € 
9,90 €

9,90 € 
7,90 €

11,20 € 
9,00 €

15,20 € 
12,20 €

www.perfekt.sk

ČÍTAJTE S NAMI
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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.

12,10 € 
8,50 €

Malá Lea má v škôlke 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!

Zoznámte sa so ženíchom bocianom, 
opicou, čo sa chcela podobať na 
človeka, vlkom vegetariánom, slimákom 
cestovateľom, zábudlivým slonom či zá-
hadným psíčaťom. Vtipné i neuveriteľné 
príbehy zvieratiek čakajú na všetky deti 
v nádhernej básničkovej knižke.

9,10 € 
6,40 €10,90 € 

8,70 €

Zvieratá z Dunčovho končiara sú  
zdesené, lebo sa tam chce nasťahovať 
šúš. Prečo ho nechcú medzi sebou  
a čo sa stane? Vtipný príbeh o pred-
sudkoch, 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. 

8,90 € 
6,20 €

Dospeláci používajú spojenie 
V jednote je sila. Chcú tým pove-
dať, 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. 

8,90 € 
6,20 €

Knižka vtipných básničiek. Vynikajú hravos-
ťou, 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. 

11,90 € 
9,50 €

DVOJJAZYČNÉ KNIHY
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Každý deň by sme sa mali naučiť niečo nové. So sériou obrovských kníh 
Superzvedavci je jednoduché toto predsavzatie splniť. Najnovšia, v poradí 
už tretia kniha zodpovie aj tie najvšetečnejšie otázky. 
Prináša zaujímavé fakty aj vtipné ilustrácie z rôznych oblastí života, ako je 
vesmír, zdravie, živočíchy či morálka.

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

19,90 € 
15,90 €

V čiernej tme nekonečného vesmíru sa 
zjavila malá bodka, ktorá rástla. Vykľula sa 
z nej kozmická raketa, v ktorej sedel koz-
monaut – smelý, šikovný a vynaliezavý, len 
o čosi menší ako ostatní. Malý kozmonaut 
cestou zažije mnoho zaujímavých, ale i ne-
bezpečných 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.

Odkedy sa Hanka zoznámi v hôrke so škriat- 
kami, už nevie, čo je nuda. Noví priatelia jej 
ukážu zákutia domova a naučia ju všeličo 
o zvieratách i prírode. Vďaka daru, ktorý 
Hanka dostane od škriatkov, rozumie všet-
kým lesným obyvateľom. Na konci každej 
kapitoly všetky deti čakajú básničky  
a úlohy, ktoré môžu lúštiť s kamarátmi  
alebo rodičmi. Tak neváhajte, Hanka, škriat-
kovia aj zvieratá z hôrky sa už na vás tešia. 

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.

9,40 € 
7,50 €

10,20 € 
8,20 €

9,90 € 
7,10 €

19,90 € 
15,90 €

19,90 € 
15,90 €

NOVINKY VO SVETE DETSKÝCH KNÍH

DVOJJAZYČNÉ KNIHY
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9,40 € 
4,90 €

8,90 € 
7,10 €

NOVINKA

7,90 € 
5,50 €

9,90 € 
5,90 €

12,10 € 
8,50 €

www.perfekt.sk

6,60 € 
4,60 €

7,10 € 
4,90 €

5,40 € 
3,80 €

6,90 € 
3,90 €
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Poviedkové knihy už 17 rokov patria k stáliciam pôvodnej 
slovenskej literatúry pre deti a násťročných. Sú blízke menším 
i väčším čitateľom. Nájdu v nich krátke príbehy pripomínajúce 
ich vlastné radosti aj starosti. 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 ponúkajú detskému čita-
teľovi svoj pohľad na svet.

Poviedkové knihy už 17 rokov patria k stáliciam pôvodnej 

NOVINKA

8,90 € 
6,20 €

4,50 € 
3,20 €

7,90 € 
4,90 €

5,20 € 
3,60 €

6,80 € 
4,80 €

www.perfekt.sk

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 riešenie.

Viete, ako dlho sa dá prežiť bez jedla? 
Wikipédia uvádza tri týždne. A bez vody? 
Odborníci na sociálnych sieťach sa zhodu-
jú na troch dňoch. A bez kyslíka? Videá 
na YouTube hovoria o troch minútach.  
A ako dlho vydrží človek bez internetového 
pripojenia? To je ťažká otázka, isté však 
je, že bez knižky, ktorú práve držíte v ru-
kách, to nevydržíte dlhšie ako bez wifiny.

Po ceste do hlbín navštíviš spolu s nezbednou 
mačkou mravenisko, jaskyňu, kanalizáciu, 
archeologické nálezisko či sopku a budeš hľadať 
predmety nakreslené aj pomenované na každej 
strane. Nielenže sa pritom dobre zabavíš, ale 
zároveň si otestuješ pozorovacie schopnosti.

7,90 € 
5,50 €

9,90 € 
6,90 €

9,90 € 
6,90 €

SVET DETSKÝCH KNÍH

www.perfekt.sk
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7,90 € 
4,90 €

16,90 € 
11,80 €
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10,90 € 
7,60 €

7,90 € 
5,50 €
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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. 

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

13,20 € 
6,60 €

7,90 € 
5,00 €

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, stretnete 
sa s Martinom na bielom koni aj Mikulá-
šom a strávite s hrdinami knihy Vianoce. 

8,90 € 
5,30 €

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 € 
8,80 €

Voňavé lístky, mladé púčiky. Básnici ho 
ľúbili, mnísi si ho vážili. Mesiac láka 
nádherná aróma tejto zmesi, aj ranná zora 
sa z úžasnej vône teší. Ľudia ho s obľubou 
pijú po stáročia, zaženie únavu a dodá 
energiu telu tento poklad v našich očiach. 
Príbeh o dlhovekej kultúre, ktorá je ukrytá 
v šálke voňavého horúceho nápoj, ktorý 
otvára srdcia.

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 súla-
de 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.

7,90 € 
6,30 €

9,90 € 
6,90 €

SVET DETSKÝCH KNÍH

www.perfekt.sk
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ČÍTAJTE S NAMI

4,30 € 
3,40 € 3,50 € 2,50 €

11,90 € 
9,50 €

11,90 € 
9,50 €

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.

Do jednej knihy pre čitateľov od  
9 rokov sa spisovateľovi Petrovi Kar-
pinskému podarilo vtesnať príbeh,  
z ktorého sa postupne stáva de-
tektívka a horor, ale aj ľúbostný prí-
beh Michala a záhadného dievčaťa. 
Nechýba v ňom komiks i tajomné 
listy, ktoré píše ON. Žeby upír? To 
všetko je podporené ilustráciami, ale 
aj dobovými fotografiami zo života 
muža, ktorý vykopal kosť mamuta, 
založil naše prvé múzeum, pestoval 
ruže, zbieral minerály. Pohľad do 
histórie môže byť fakt aj napínavý.

Autorské povesti o hradoch a zámkoch, ale aj 
všakovakých zrúcaninách a prírodných krásach, 

ktoré na Slovensku máme. Nechýbajú pre-
kvapenia, drobné čary, láska a štipka humoru. 

Povesti sú sprevádzané mapkou a popisom 
reálií. Ilustroval Juraj Martiška. 

Príhody s mačkami, so psami, sliepkami, s korytnačkou, potkanom či baranom 
okorenila vlastnými „futovskými“ radami, ako a prečo chovať doma zvieratká  
a ako im pripraviť dobré bývanie. Mimochodom, väčšina jej zvieratiek sa  
pokúšala utiecť, niečo ukradnúť alebo čosi vyparatila... Gabika Futová posiela  
do sveta ďalšiu knižku na čítanie, na zlepšenie nálady, na požičiavanie i na odlo-
ženie do knižnice, lebo k tejto knižke sa budú vracať menší aj väčší čitatelia.

NOVINKA

3,70 €

ČÍTAJTE S NAMI
NOVINKAAKAK

Príhody s mačkami, so psami, sliepkami, s korytnačkou, potkanom či baranom 

11,90 € 
9,50 €

11,90 € 
9,50 €

NOVINKA

Knihy si môžete kúpiť na adrese: PERFEKT, a. s., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 1; alebo objednať na www.perfekt.sk, 
alebo na e-mail: odbyt@perfekt.sk. Ponuka platí do vypredania zásob. K objednávke účtujeme  poštovné a balné 

podľa sadzobníka uverejneného na stránke www.perfekt.sk. Pri objednávke nad 59 € poštovné a balné neplatíte.
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