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PUZZLOVÁ BIBLIA

Puzzle s obľúbenými biblickými
príbehmi pre deti.
Viazané, farebné ilustrácie, 6 skla-
dačiek – puzzlí. 

7,80 €  5,80 €

S BOHOM NA CESTE: 
LE DEVLEHA PO DROM
Regina Schindlerová

Biblické príbehy prerozprávané
pre deti i dospelých s farebnými
ilustráciami Štěpána Zavřela, slo-
vensko-rómska verzia. 

11,82 €  6,80 €

SVETLO ŽIVOTA, D. Veselá a Š. Kiss

Ide o zbierku 40-tich krátkych za-
myslení na známe všeobecné, ale aj
príležitostné biblické texty. Zamys-
lením môžete začínať detskú be-
siedku či hodinu náboženstva, alebo
si pomocou nej urobiť stíšenie s deť-
mi doma.                     2,99 €  2,20 €

ZHORA DANÉ
Zuzana Zimániová
Nora Baráthová 

Zbierka scénok na rôzne príležitos-
ti – Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc
a iné. 

6,60 €   5,60 €

MODLITBA PÁNOVA, Božena Sajáková

Farebná maľovanka. Autorka sa mod-
lí spolu s deťmi Modlitbu Pánovu
a jednoduchým spôsobom deťom vy-
svetľuje, za čo sa v prosbách modlíme. 

0,65 € 0,50 €

NAJKRAJŠIE RUSKÉ ROZPRÁVKY
– výber

Výber trinástich klasických rus-
kých rozprávok s farebnými ilus-
tráciami Oksany Lukomskej. 

6,35 €   4,90 €

VITAJTE V KRKAHÁJI
Hana Košková

Súrodenci Šimon a Kamila sa s ro-
dičmi presťahujú do malého mes-
tečka Krkaháj kde zažijú veľa ve-
selých, zaujímavých a nevšed-
ných príhod. 

3,70 € 2,90 €

ŠAĽO A PÄŤ MUDRLANTOV, Ján Beňo
J. Beňo je autorom viac ako desiat-
ky próz pre dospelých a rovnako vý-
razne sa prezentoval aj ako autor pre
deti a mládež. Autorom ilustrácií
i grafickej úpravy knihy je deťom zná-
my Drahoš Trsťan. V tejto knihe je
viac poviedok s prírodnou scenériou,
ba hovorí sa tu o jednotlivých stro-
moch a zvieratkách.  5,50 € 4,50 €

POD BELASOU OBLOHOU
Mária Rázusová-Martáková 

Výber krásnych veršov pre deti od ob-
ľúbenej autorky s ilustráciami Barbo-
ry Oravovej. 

3,98 € 2,40 €

MLADOSŤ VEVERIČKY PERRI
Felix Salten

Príbeh o živote lesných zvieratiek
a ich priateľstve s horárovou dcérkou
Haničkou prináša morálne posolstvo
aj svetu dnešných detí. Ilustrovala Ale-
na Drusková.             5,31 € 2,50 €

TAJOMSTVO VÍCHRICE
Renáta Bočkayová-Vaseková

Príbehy strážcov horskej prírody –
smelých škriatkov Tatrankov. Malí
ochrancovia Západných Tatier bo-
jujú s následkami zhubnej víchri-
ce a ľudskej nezodpovednosti. 
Ilustrovala Anna Šrolová.

3,98 € 2,00 €

BÁJKY II. Jean de La Fontaine

Výber z originálnych bájok fran-
cúzskeho klasika v prebásnení To-
máša Janovica a s krásnymi ilus-
tráciami Dušana Nágela. 

3,98 € 2,60 €

HODINKY, Maša Haľamová

Detské leporelo s kúzelnými ver-
šami inšpirovanými časom. Ilu-
strácie: J. Kiselová-Siteková.

0,66 €

MODLITBA PÁNOVA
Vieme, za čo sa modlíme?

PONUKA TITULOV Z VYDAVATEĽSTVA TRANOSCIUS:

Akcia trvá od 1. decembra do 31. decembra 2011. 

Objednávky doručené na našu adresu po tomto časovom období 
budú vybavené v plných, neakciových cenách.

Využite časovo obmedzenú ponuku kníh vo vianočných zľavách 
od vydavateľstva Tranoscius. Akciu nie je možné spájať s inými zľavami.
Ponuka je platná výlučne prostredníctvom zásielkovej služby Tranoscia 

a predaja kníh v kníhkupectvách Tranoscia!
� Kníhkupectvo L. Mikuláš, Tranovského 1 � Kníhkupectvo L. Hrádok, SNP 36 � Kníhkupectvo Dolný Kubín, Radlinského 1

PRE DETI A MLÁDEŽ

Á



PRÓZA
V KRINOLÍNE, Elena Ivanková

Autorka novoroman-
ticky poňatých ľúbost-
ných príbehov z vyš-
ších vrstiev 19. a 20.
storočia. V každom jed-
nom z nich cítiť citlivú
dušu autorky a jemno-
cit prezentácie doby. 

7,10 € 6,00 €

BLAŽENOSŤ ZA LACNÝ GROŠ
Ondrej Hronec
„Nemyslím si, že blaženosť sa dá kúpiť.

Ona vyjadruje stav
duše, a ten môže byť
všelijaký. Ak si prečí-
tate túto knižku, krát-
ke príbehy, ktoré som
zažil s rodákmi, štu-
dentmi, priateľmi
a príbuznými, vaša
duša pookreje, my-
seľ sa osvieži a roz-

veselí a naoko drobné postavy pred va-
šimi očami ožijú.“ 

6,20 € 5,20 €

SVET NARUBY, Stanislav E. Jančárik

Autentické príbehy slo-
venského povojnového
emigranta zachytávajú his-
torické okamihy, nevšedné
udalosti a osudové stret-
nutia Slovákov hľadajú-
cich svoj nový domov v ďa-

lekej Argentíne a Kanade. Ľahké čítanie
ťažkých životných skúseností obohatí
i pobaví každého. 

10,12 € 9,00 €

ŽIVÉ ROKY 2, ŽIVÉ ROKY 3
Rudo Brtáň v spomienkach

V Tranosciu vyšlo po-
kračovanie pamätí Ru-
da Brtáňa – literárneho
kritika, historika, spi-
sovateľa, básnika a pre-
kladateľa. Druhý a tre-
tí diel spolu so spo-
mienkami (3 zväzky)
vám ponúkame v cene
19 €. Jednotlivé diely
nie je možné kupovať
samostatne. Titul Živé
roky 1 od Ruda Brtáňa
je už v súčasnosti vy-
predaný.

22,00 € 19,00 €

VEČNÝ NEPOKOJ PO-ETIKA
Kovačka, Riečan, Čelko

Jubilejný zborník sa
zrodil pri príležitosti
sedemdesiatych piatych
narodenín Júliusa Va-
noviča. Editori zaujali
postoj k životu a dielu
desaťročia politickou
mocou spochybňova-
ného, no predsa ne-

sporného nezastupiteľného predstaviteľa
slovenskej literatúry a literárnej vedy.

6,50 € 4,80 €

VÝBER ZO SPISOV I
Kristína Royová

Pútavé rozprávanie o vy-
braných biblických posta-
vách. 

1,29 € 0,70 €

S RADOSŤOU NA CESTE
Ingrid Trobischová

Spomienky známej au-
torky na misijné pôso-
benie jej rodiny v Afrike.

3,09 € 1,80 €

BRAT MARTIN, Klára Hoferová

Životopisný román o Mar-
tinovi Lutherovi sleduje
jeho vývoj v období pred
vystúpením vo Witten-
bergu. Z neznámeho mu-
ža sa postupne stane re-
formátor. 

6,31€ 3,80 €

ODKAZ MŔTVYCH, Martin Rázus

Historický román z ťažké-
ho obdobia protireformá-
cie poukazuje na škodli-
vosť prepiateho konfesio-
nalizmu a náboženskej ne-
znášanlivosti. 

3,98 € 2,20 €

ANJEL SVETLA, Ronald Fangen

Myšlienkovo neobyčajne
hlboký román z obdobia
II. svetovej vojny. Autor
zaznamenáva osudy svo-
jich bratrancov, dvoch
mladých mužov, ktorých
vojna rozdelí v názoroch
a spojí v smrti. 

4,48 € 2,00 €

POÉZIA
LETOKRUHY
Ladislav Fričovský

Výber obsahuje ukážky
zo všetkých básnických
zbierok, z príležitostnej
poézie, tvorby pre deti, di-
vadelných hier, ako aj

prozaickej tvorby a vychádza pri príle-
žitosti jeho osemdesiatych narodenín. 

6,60 € 5,40 €

OTVORENÉ CESTY
kolektív autorov

Antológia poézie evanje-
lických básnikov je výbe-
rom z 10 ročníkov Rad-
vanského veršobrania. Vý-
ber obsahuje krehké, no

zrelé plody imaginácie známych i me-
nej známych autorov ako aj výtvarné ná-
vrhy viacerých ilustrátorov. 

9,46 € 6,00 €

PODAJ NÁM RUKU
Zlatica Oravcová

Reprezentatívny výber bás-
ní z diela žiadanej autorky
duchovnej poézie. 

4,48 € 3,50 €

PIESEŇ PRAVÁ
Pavol Országh Hviezdoslav

Výber z autorovej lyrickej
a duchovnej poézie s ilus-
tráciami Igora Rumanské-
ho.

5,87 € 5,25 €

ZÁHADA MESTA DUCHOV
Ruth Nultonová-Mooreová

Sam a Sára v opustenom nevadskom mes-
te Silver Canyon objavia nielen zlatý po-
klad, ale aj vzácnejšiu pravdu o milovaní
nepriateľov, o hodnote milého a šľachet-
ného srdca a o sile modlitby.

2,63 € 1,50 €

ZÁHADA ŠPANIELSKEHO HRADU
Ruth Nultonová-Mooreová

Dvojčatá Sára a Sam riešia záhadu, tentoraz
na opustenom Španielskom hrade. 

2,49 € 1,50 €
1 diel samostatne za 1,50 €, 2 diely za 2,50 €

Knižôčky zveršované Ladislavom Fričovským a ilustrované
Romanom  Topolčanym...

STVORENIE SVETA 2,66 € 1,50 €
DESATORO PRE DETI 2,09 € 1,50 €
ŽIVOT PÁNA JEŽIŠA PRE DETI 2,72 € 1,50 €
DIVY PÁNA JEŽIŠA PRE DETI 2,26 € 1,50 €
JEŽIŠOVE PODOBENSTVÁ PRE DETI 2,16€ 1,50 €
1 diel samostatne za 1,50 €, 5 dielov za 5,90 €

PROSBIČKY DO RUČIČKY
kolektív autorov

Knižka modlitieb pre deti. 
Ilustrácie R. Topoľčanyho. 

3,15 € 2,60 €

LESNÉ ZVIERATÁ, A. Drusková – J. Benčík

Leporelo s obrázkami
zvierat, ktoré žijú v našich
lesoch a horách doplnené
krátkym veršíkom. 

2,46 € 1,50 €

1 diel samostatne za 1,50 €,
2 diely za 2,50 €

NA POLI, NA LÚKE, PRI VODE, J. Benčík – A. Drusková

Leporelo pre najmenších
s veršíkmi a obrázkami
zvieratiek, s ktorými sa
stretávame v našej prí-
rode. 

2,76 € 1,50 €

1 diel samostatne za 1,50 €,
2 diely za 2,50 €



MEMOÁRE,
AFORIZMY, 
KNIHY 
O UMENÍ ŽIŤ
KLAMNÝ ÚSVIT, Július Cibulka

Začítať sa do Klamného
úsvitu znamená ponoriť
sa do doby eticko-morál-
nych a teologických para-
doxov. Doktor teológie Jú-
lius Cibulka sa pridal k ob-
rodnému hnutiu v cirkvi
v rokoch 1968 – 1969. A čo
prežil od „úsvitu slnka“ až

po jeho „západ“ v cirkvi, to pre nás zazna-
menal. S konkrétnymi menami, miestami
a okolnosťami.                         10,00 € 7,00 €

TAKTO TO BOLO, Ondrej Šimek

Knižka je spomienkou au-
tora na Slovenské národné
povstanie. Ako ho prežíval
spolu so svojimi cirkevník-
mi a ostatnými odbojár-
mi, ale aj na obdobie po po-
tlačení SNP, keď sa viacerí
z nich nakoniec ocitli v kon-
centračnom tábore. 

6,50 € 3,50 €

...A LIPA O ŇOM TÍŠKO ŠUMÍ
D. Fakla, D. Hroncová-Faklová

Kniha sa skladá z dvoch
hlavných častí: v prvej po-
znávame rôzne aspekty ži-
vota a diela Sládkoviča a dru-
há časť je literárne spraco-
vaným pohľadom na po-
sledné obdobie jeho života.
Ľudsky, citlivo a pritom vy-

chádzajúc z archívnych podkladov autori
otvárajú dvere k poznávaniu života Andreja
Braxatorisa-Sládkoviča.             7,00 € 4,90 €

Z MÔJHO DETSTVA A MLADOSTI
Albert Schweitzer

Spomienky významnej osob-
nosti na detstvo, mladosť a rod-
né Alsasko, kde sa narodil ako
syn evanjelického farára.
Schweitzer zostal verný svojmu
presvedčeniu o úcte k životu. 

3,15 € 1,80 €

PERLY MÚDROSTI, Ján Brezina

Zbierka aforizmov. Najcennej-
ších zrniek múdrosti svetových
spisovateľov, básnikov, mysli-
teľov a géniov. Okrášlia dušu,
charakter a ľudské konanie. 

2,82 € 1,50 €

HĽADANIE ROVNOVÁHY, Alan Loy McGinnis

Autor nám v knihe dáva veľa
dobrých rád, ako dosiahnuť v na-
šom živote duševnú rovnováhu.

2,76 € 1,50 €

TEOLÓGIA, BIBLISTIKA
BIBLIA S ILUSTRÁCIAMI RUDOLFA SCHÄFFERA

Písmo sväté Starej a Novej zmluvy
vydal Tranoscius v roku 2004. Re-
prezentačné, revidované vydanie
Biblie s ilustráciami Rudolfa Schäf-
fera. Umelec bol dvorným maliarom
nemeckej luteránskej cirkvi. Venoval
sa výzdobe sakrálnych priestorov, vy-
tvoril množstvo oltárnych obrazov,
nástenných malieb, krucifixov, vit-
ráží, krstiteľníc a bohoslužobných
rúch.                        31,00 € 28,00 €

GALÉRIA POSTÁV NOVEJ ZMLUVY, Samuel Štefan Osuský

Tisícstranový rukopis je významné
teologické dielo, ktoré poskytuje pro-
fily všetkých biblických postáv Novej
zmluvy. Autor vychádza nielen zo
zmienky o postavách v NZ, ale vy-
hodnocuje všetky zmienky o nich aj
v mimobiblickej apokryfickej litera-
túre. Opiera sa tiež o množstvo za-
hraničnej literatúry a cituje ju. Die-
lo je nielen teologicky, ale i literárne
hodnotné.                                              20,90 € 17,90 €

SYSTEMATICKÁ TEOLÓGIA, Paul Tillich

Paul Tillich patrí medzi najvýznam-
nejších teológov 20. storočia a trvalé
pravdy večného posolstva originálne
prináša aj kritickému čitateľovi dneš-
ka. Dielo Systematická teológia ob-
sahuje všetky tri zväzky v preklade Jána
Greša.                         19,00 € 16,00 €

KAM HO POLOŽILI, Emil Boleslav Lukáč

Výber z kázní E. B. Lukáča vychádza
v 3. vydaní zostavený Ondrejom Bart-
kom po takmer 70 rokoch od 1. vyda-
nia. Kázne odzneli temer všetky v chrá-
me na službách Božích a sú to, až na
niekoľko rozjímaní a úvah, typické mo-
derné kázne. Tento „moderný“ pohľad
je aktuálny i po takom dlhom čase.

4,80 € 3,50 €

JÁN KRSTITEĽ, Andrej Hajduk

Autor nám predstavuje askétu, pro-
roka, prísneho kazateľa a martýra, kto-
rý pripravoval cestu Mesiášovi. 

2,59 € 1,90 €

KTO SI, ADAM? Siegfried Kettling

Zrozumiteľne, pútavo 
a kvalifikovane písaná „teológia 
pre neteológov“. Poteší intelekt aj srdce.

5,28 € 3,50 €

VOLANIE S PREDVOĽBOU NEBO
Janka Pacigová a kolektív

Populárne modlitby pre mladých od mla-
dých kresťanských autorov. Vytoč pred-
voľbu NEBO a hovor, slobodne a bez zá-
bran.

4,61 € 3,00 €

KEĎ CHÝBAJÚ SLOVÁ, Martin Šefranko a kolektív

Zbierka modlitieb, ktorých autormi sú
zväčša naši súčasníci – ordinovaní aj ne-
ordinovaní členovia ECAV na Slovensku.
Prináša aj témy, na ktoré neraz v našich
modlitbách zabúdame.

4,80 € 3,90 €

DUCHOVNÁ STUDNICA

Zbierka modlitieb vyšla v upravenom vy-
daní, najmä po jazykovej stránke. Otváraj-
me ju vždy, keď budeme potrebovať du-
chovné osvieženie a silu. 

5,30 € 4,20 €

MODLITBY PÁNOVÝCH SVEDKOV

Obľúbená knižka modlitieb a zamyslení
na každý deň od významných kresťan-
ských autorov.  

4,38 € 3,20 €

UVOĽNIŤ PUTÁ, Steven Hassan

Kniha psychologického poradcu a po-
predného odborníka na sekty poskytuje
návod, ako pristupovať k obetiam psy-
chickej manipulácie a ako im pomôcť
vymaniť sa zo zhubného vplyvu sekty.
Skúsený autor bol v minulosti členom
Munovej sekty. 6,64 € 3,80 €

BEZMÁLA KRESŤANOM, Ján Midriak

Najnovšia postila eme-
ritného biskupa Jána
Midriaka. Brilantne
vypracované kázňové
texty, ktoré až na je-
den-dva prípady nikdy
a nikde neodzneli, tvo-
ria rozsiahleho „du-
chovného sprievodcu“

nedeľami a sviatkami nášho cirkevného
roku.                           12,00 € 9,50 €

BUDETE MI SVEDKAMI
Ján Midriak

Evanjelická po-
stila – zbierka
kázní na osob-
ne volené bib-
lické texty na
všetky nedele a
sviatky cirkev-
ného roku.

6,00 € 4,50 €

NA SKALE VIERY, Ján Midriak

Kázne, biblické
úvahy, prednášky,
referáty a kázňo-
vé propozície –
výber z homile-
tickej tvorby evan-
jelického biskupa
a vynikajúceho
kazateľa.

6,00 € 4,50 €



Záväzné objednávky kníh posielajte na adresu:
Tranovského 1, 031 01  Liptovský Mikuláš

Knihy si môžete objednať aj telefonicky na číslach: 
� 044/552 63 43 � 044/552 30 70 

alebo e-mailom: odbyt@tranoscius.sk

Navštívte našu webovú stránku www.tranoscius.sk
s kompletnou ponukou vydavateľstva Tranoscius.

JEDNOTLIVÉ TITULY PONÚKAME DO VYPREDANIA ZÁSOB!

Vydavateľstvo TRANOSCIUS

ČASOVO NEOBMEDZENÉ ZLACNENÉ TITULY:
� CD Bože veľký od večnosti, Spevokol Prúdy z Kovačice 4,98 €
� Poľovnícky Pitaval, Štefan Teren 1,66 €
� Oči kuričove, Pavel Hrúz 0,03 €
� Striebro piesočného lesa, Zlatko Benka 0,03 €
� Spoločné vyhlásenie, Luteránsky zväz a Katolícka cirkev 0,17 €
� Rozprávaj mi o viere, Miroslav Kýška 1,00 €
� Biblia u nás, Rudolf Koštiaľ 0,17 €

HISTORICKÝ ATLAS ECAV

Atlas obsahuje 112 máp,
ktoré sú rozčlenené do 6
kapitol podľa základných
etáp dejín evanjelickej cir-
kvi a každej kapitole pred-
chádza zasvätený úvodný
text z pera renomovaného
odborníka. Je potešiteľné,
že na jeho príprave sa stret-
li tri generácie vedeckých
pracovníkov. Veríme, že
atlas je dielom, ktoré bude dôstojne reprezentovať
evanjelickú cirkev doma i vo svete, že zaujme všet-
kých, ktorých zaujíma jej história, a môže byť tiež
výbornou učebnou pomôckou na všetkých stup-
ňoch evanjelických škôl. 20,90 €

DIÁR EVANJELIKA na rok 2012

Okrem plánovacích, poznám-
kových kalendárov; diária a úda-
jov o sviatkoch a prázdninách
ponúka priestor na záznamy
z rokovaní, značenie úloh a špe-
cificky pre učiteľov učiteľský zá-
pisník a rozvrh hodín. Veľkou
pomocou je aj kompletný ad-
resár ECAV na Slovensku. Na
začiatku každého mesiaca je Slovo do mesiaca,
teda krátke zamyslenie na slová z Písma. No-
vinkou je rubrika Z cirkevného roka, kde každý
mesiac vysvetľujeme pôvod či význam sviatku
z toho-ktorého obdobia. Nechýba ani historický
kalendár s okrúhlymi výročiami významných uda-
lostí či osobností. 4,50 €

TRANOVSKÉHO KALENDÁR na rok 2012

Články zrozumiteľne analyzujú posolstvá re-
formácie – pričom idú do hĺbky, napr. ob-
jasňujú, akým miestom je pre evanjelika
kostol. Kalendárová časť je mozaikou po-
hľadov na evanjelika: čo a ako vyznáva, čo
a ako spieva, ako slúži v diakonii, škole či mé-
diách. Tí, ktorí sú zvyknutí používať kalen-
dárium, sa nepochybne potešia, že každý me-
siac otvára zamyslenie motivované daným ob-
dobím a dopĺňa ho modlitba a citát. S TEK-
-om môžete na budúci rok aj relaxovať pri čítaní svedectiev, re-
cenzií, básní, príbehov, anekdot či rozprávky. Nezabudli sme ani
na deti v rubrike Detským srdiečkam. Minuloročná kronika upo-
zorní na dôležité udalosti uplynulého obdobia a vďačným po-
mocníkom pre čitateľov TEK isto bude aj podrobný adresár
ECAV na Slovensku. 3,00 €

POD TATRAMI, Jan Hála

Život v rázovitej pod-
tatranskej dedine Va-
žec, tak ako ho pred
osemdesiatimi rokmi
zachytil slovom a kres-
bou majster Jan Hála.
Kniha, ktorá bola pr-
výkrát vydaná pred 65
rokmi je aj akousi ná-

rodopisnou skladačkou zvykov, tradícií, ľu-
dovej slovesnosti a piesňovej tvorby v ma-
lebnom kraji pod Tatrami. 

21,58 € 15,00 €

VIANOČNÉ POHĽADNICE 
cena 0,50 €

Ku knihe zakúpenej v akcii 
obe pohľadnice zadarmo.

DEŤOM DÚHY, Janko Jančík

Väčšinu básní môžu po-
znať deti, ktoré odoberajú
časopis Dúha, kde boli uve-
rejnené spolu s ilustrácia-
mi Romana Topolčanyho.

4,95 € 4,20 €

KAŽDÝ POTREBUJE LÁSKU, Slavomila
Onderišinová

Knižný debut mladej štu-
dentky farmácie, pochá-
dzajúcej z Chmeľova, po-
zýva čitateľa na cestu ob-
javovania nádhery Bo-
žieho rozhodnutia poslať
každého jedného z nás
na túto zem.

5,40 € 4,70 €

Tričko KAŽDÝ POTREBUJE LÁSKU

Prichádzame k vám s milou ponu-
kou tričiek s logom a nápisom
z knihy Každý po-
trebuje lásku. Trič-
ko predávame vo
veľkostiach M, L,
XL. 

7,00 € 5,90 €

OTROK, Isaac BashevisSinger

Vrelý ľúbostný vzťah medzi kresťan-
ským dievčaťom a židovským mužom,
ktorý žije kruté roky otroctva v odľahlých
poľských vrchoch, je hlavným motí-
vom jedinečnej knihy nositeľa Nobelo-
vej ceny za literatúru I. Singera. Z an-
glického originálu preložil Vladislav
Gális. 12 €

PERINBABA, Ľubomír Feldek

Isto aj vy z Jakubis-
kovho filmového
spracovania poznáte
Jakuba, ktorý si na-
miesto života u Pe-
rinbaby a riadenia
vetrov, dažďov, sne-
hov zvolí život na
zemi, kde „vládne“
Zubatá. Už-už má aj Jakuba, no ten
vždy vyviazne so zdravou kožou. Po-
pritom bojuje s nenávisťou a spup-
nosťou Dory a Macochy a bojuje aj
o lásku Aničky. Perinbaba prichádza
takmer po štvrťstoročí vo forme di-
vadelnej hry. Túto krásnu knižku
ilustroval Marek Ormandík. 10,00 €

ŠUĎO KLAMÁR Z KLAMÁROVIEC
J. W. Goethe, D. Hroncová-Faklová

Autorka prerozprávala
báseň jedného z najvýz-
namnejších svetových au-
torov Johanna Wofganga
Goetheho. Nie je rozpráv-
ka ako rozprávka. Aj svet
zvierat sa riadi svojimi
pravidlami. V tomto rozprávaní nevy-
hráva spravodlivosť nad krivdami, ale ši-
kovnosť a lesť sú odmenené svetskou slá-
vou. Celkom ako medzi ľuďmi...   7,90 €

Pexeso POSOLSTVÁ

Jednotlivé obrázky pexesa
vám, deti, pomô-
žu chápať, že
i cez obyčajné
veci k nám hovo-
rí Boh.      1,20 €

Tričko PALEŤÁK

Originálne tričko s mo-
tívom „Paleťáka“ od
R. Topolčanyho, ktorý
sa stal maskotom po-
dujatí pre deti pripra-
vovaných pod znač-
kou Tranoscius. 

5,00 €

BEZDOMOVČATÁ, Ladislav Fričovský

Zvieracie postavičky
riešia svoj neľahký
údel, ktorý im prichys-
tal poväčšine bezo-
hľadný človek, ale aj
náhoda. Zvieracia ríša
sa v tejto knihe akosi
priveľmi podobá člo-
večiemu svetu. 4,20 €

NOVINKY 
VYDAVATELSTVA TRANOSCIUS


