
Vianočná akcia platí 
od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

Zľavy nie je možné 
kombinovať s inými 
zľavami.

Knižná ponuka platí do 
vypredania zásob.

K cene vám bude 
pripočítané poštovné 
a balné.

Všetky knihy si môžete 
objednať prostredníctvom 
nášho e-shopu na 
www.tranoscius.sk

Na e-shope nájdete knihy 
nielen z vydavateľstva 
Tranoscius ale aj množstvo 
kníh, rôznych žánrov, 
z mnohých vydavateľstiev, 
ktoré máme v predaji 
v našich troch kamenných 
kníhkupectvách 
(v Liptovskom Mikuláši, 
v Dolnom Kubíne 
a v Liptovskom Hrádku). 
Kúpou týchto kníh 
podporujete tvorbu 
vydavateľstva Tranoscius, 
za čo Vám ďakujeme.

Knihy si môžete objednať 
aj telefonicky:
044 5526 343,
0918 828 555, e-mailom: 
predaj@tranoscius.sk 
alebo prostredníctvom 
facebooku Vydavateľstvo 
Tranoscius.

VIANOČNÁ AKCIA
Tranoscia a. s.

www.tranoscius.sk

Pripravili sme pre Vás úžasné 
vianočné ceny kníh. Nechaj-
te sa zlákať nielen ich cenou, 

ale aj ich vôňou a obsahom.

Pripravili sme pre Vás úžasné 
vianočné ceny kníh. Nechaj-
te sa zlákať nielen ich cenou, 

ale aj ich vôňou a obsahom.

Pripravili sme pre Vás úžasné 
vianočné ceny kníh. Nechaj-
te sa zlákať nielen ich cenou, 

ale aj ich vôňou a obsahom.
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Hana Košková

VITAJTE V KRKAHÁJI
Súrodenci Šimon a  Kamila sa s  rodičmi 
presťahujú do malého mestečka Krkaháj, 
kde zažijú veľa veselých, zaujímavých 
a nevšedných príhod.

Akciová cena: 1,30 €

Ján Paulus

AKO SI KAMZÍK DOMOV NAŠIEL
V knihe okrem pekných rozprávok nájdete 
na nasledujúcich stranách aj zaujímavé čí-
tanie o zvieratách, ktoré žijú u nás v lese, pri 
vode, vo vzduchu a tiež vo vysokých horách.

Akciová cena: 6,50 €

Ondrej Nagaj

BÁSNIČKOVÉ POCHÚŤKY ALEBO 
POCHÚŤKOVÉ BÁSNIČKY
Máte radi palacinky, guláš a  či štrúdľu? 
Dnes vám varia šéf�uchári Ondrej Nagaj 
a Miro Regitko. Jeden varí z veršov, druhý 
zas z  farbičiek. Kapusta, zemiaky, hríby, 
zasadené, vyrastené, nastrúhané, podu-
sené, pečené i zhltnuté. To sú Básničkové 
pochúťky alebo pochúťkové básničky, už 
sa vám na ne zbiehajú slinky?
Akciová cena: 3,50 €

Ľubomír Feldek

PERINBABA
Isto aj vy z Jakubiskovho filmového spraco-
vania poznáte Jakuba, ktorý si namiesto ži-
vota u Perinbaby a riadenia vetrov, dažďov, 
snehov zvolí život na zemi, kde „vládne“ 
Zubatá. Perinbaba prichádza po štvrťsto-
ročí vo forme divadelnej hry. Ilustroval 
Marek Ormandík.

Akciová cena: 5,00 €

J. W. Goethe, D. Hroncová -Faklová

ŠUĎO KLAMÁR Z KLAMÁROVIEC
Prerozprávaná báseň jedného z  naj-
významnejších autorov J. W. Goetheho. 
V jeho rozprávaní nevyhráva spravodlivosť 
nad krivdami, ale šikovnosť a lesť sú odme-
nené svetskou slávou. Celkom ako medzi 
ľuďmi…

Akciová cena: 2,60 €

Ján Beňo

ŠAĽO A PAŤ MUDRLANTOV
Šaľo a päť mudrlantov je poviedková kniha 
pre deti. Dôraz tu však nie je na príbehu, 
ale na detskom charaktere, ktorý sa for-
muje v  stretnutiach s  rodičmi a  starými 
rodičmi.

Akciová cena: 1,90 €

Jean de La Fontaine

BÁJKY II
Výber z bájok francúzskeho klasika v prebás-
není Tomáša Janovica.

Akciová cena: 1,00 €

Ladislav Fričovský

BEZDOMOVČATÁ
Zvieracie postavičky riešia svoj neľahký 
údel, ktorý im prichystal poväčšine bez-
ohľadný človek, ale aj náhoda. Zvieracia 
ríša sa v tejto knihe akosi priveľmi podobá 
človečiemu svetu.

Akciová cena: 1,50 €

Felix Salten

MLADOSŤ VEVERIČKY PERRI
Príbeh o  živote lesných zvieratiek a  ich 
priateľstve s horárovou dcérkou Haničkou. 
Ilustrovala Alena Drusková.

Akciová cena: 1,30 €

Renáta Bočkayová-Vaseková

TAJOMSTVO VÍCHRICE
Príbehy strážcov horskej prírody  – sme-
lých škriatkov Tatrankov sa dočkali svojho 
pokračovania. Malí ochrancovia Západ-
ných Tatier bojujú s  následkami zhubnej 
víchrice a ľudskej nezodpovednosti.

Akciová cena: 1,30 €
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Renáta Bočkayová

POČÍTAČOVÝ VÍRUS
Žiaci jednej triedy sa dostanú vplyvom 
počítačového vírusu do virtuálneho sveta. 
Musia prekonávať jednotlivé levely počíta-
čových hier, pričom sa ukazujú ich skutoč-
né charaktery a vlastnosti.

Akciová cena: 3,50 €

Marlee a Ben Alex

STARÝ OTEC A JA
Cez hlavnú postavu malej Márie sa detský 
čitateľ zoznamuje so smrťou. Veríme, že 
spoločné čítanie vám pomôže prirodzene 
sa o téme smrti rozprávať v rodine s deťmi, 
ktoré smrť zvieratka či niekoho z príbuz-
ných dokáže silno zasiahnuť. Starý otec 
malej Márii vysvetlil mnohé tajomstvá ži-
vota a rovnako i smrti.

Akciová cena: 1,80 €

Elizabeth Bortonová

POLLYANNA ROZDÁVA ŠŤASTIE
Zavŕšenie Pollyanniných príbehov.

Akciová cena: 0,60 €

Ján Benčík - Alena Drusková

NA POLI, NA LÚKE, PRI VODE
Leporelo pre najmenších s veršíkmi a ob-
rázkami zvieratiek, s  ktorými sa stretáva-
me v našej prírode.

Akciová cena: 0,60 €

Carol Kauffman

ŽIVOT A CESTY APOŠTOLA PAVLA
Kufrík s dvanástimi knižôčkami, ktoré ma-
pujú život a cesty apoštola Pavla.
Rozmer kufríka je 35 x 35 cm a padne do 
ruky na cesty dieťaťu ako uliaty.

Akciová cena: 1,50 €

Page Nick

JEDNODUCHO BIBLIA
Príručka na pomoc čitateľom Biblie od 
Nicka Pagea, ktorý napísal viac ako 60 kníh 
v krásnom preklade Miriam Melnovej.
Vtipné ilustrácie Jonathana Williamsa 
pekne dopĺňajú tohto jasného, dostupné-
ho a trošku zábavného sprievodcu najzná-
mejšej knihy na svete.

Akciová cena: 3,00 €

Štefan Kiss, Daniela Veselá

STROM ŽIVOTA
Pokračovanie zbierky krátkych a jednodu-
chých úvah na známe biblické citáty, ktoré 
si môžu deti prečítať na hodine nábožen-
stva, na detskej besiedke alebo aspoň raz 
do týždňa doma na domácej pobožnosti.

Akciová cena: 2,00 €

Miroslav Hvožďara

VERÍM A SĽUBUJEM
Vynovená konfirmačná príručka Verím 
a  sľubujem prešla úpravami textu a  do-
stala novú obálku. Veríme, že sa Vám z nej 
bude dobre učiť.

Akciová cena: 3,50 €

Štefan Kiss, Daniela Veselá

SVETLO ŽIVOTA
Zbierka zamyslení pre deti 1. až 4. roční-
ka základných škôl. Ide o zbierku 40-tich 
krátkych zamyslení na známe všeobecné, 
ale aj príležitostné biblické texty.

Akciová cena: 2,00 €

ŤAHÁK KONFIRMAČNÝCH 
OTÁZOK
Ťahák konfirmačných otázok podľa knihy 
Verím a sľubujem vydanej vydavateľstvom 
Tranoscius.

Akciová cena: 0,70 €
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Zuzana Švecová

ADVENTNÝ VENIEC
Začína sa takto: „Príbeh, ktorý rozpoviem, 
nie je rozprávkou. Naozaj sa stal. Píše 
o  ňom kniha kníh  – Biblia.“ S  príbehom 
o  očakávaní a  príchode malého Ježiša sa 
postupne zapaľujú symbolické sviece, kto-
ré vnášajú do diania svetlo poznania, ale aj 
obrovskej nádeje.

Akciová cena: 2,00 €

Ladislav Fričovský

DOTYKY LÁSKY
Zbierka intímnej lyriky, ktorej predmetom 
je ľúbostný vzťah dvoch ľudí v  priebehu 
takmer šiestich desaťročí. Verše zachytá-
vajú premeny vzťahu v jednotlivých obdo-
biach a jeho prehlbovanie.

Akciová cena: 4,50 €

Ľubomíra Miháliková

OSAMILOSŤ
Modranská poetka vydáva zbierku, ktorej 
dala názov Osamilosť. Je zložený z dvoch 
slov: osamelosť a milosť. Oba výrazy spo-
lu súvisia, ale sú zároveň v  rozpore. Jej 
skromno -čisté básne sú o viere, modlitbe 
i  smrti, ale zároveň o práci vo vinohrade, 
o viniciach i o víne. Knižku ilustroval a gra-
ficky upravil výtvarník Jaroslav Uhel.

Akciová cena: 0,60 €

Prídavok Anton – Hložník Vincent

PODOBIZNE
Básnická zbierka bola prvýkrát vydaná 
v  roku 1943. V  zbierke autor vytvoril bás-
nické portréty sedemnástich slovenských 
poetov, spisovateľov a národných buditeľov 
(A. Bernolák, Ľ. Štúr, J. Kráľ, P. O. Hviezdo-
slav, M.  Kukučín, M.  Rázus, M.  R.  Štefá-
nik...) a  štyroch slovenských spisovateliek 
(E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. Slančíková-
-Timrava, Ľ. Podjavorinská)...
Akciová cena: 7,00 €

Ondrej Hronec

AKÁ SME TO KRAJINA
Ondrej Hronec si veľa pamätá a  tvrdí, že 
mnoho si pamätá i naša zem – pôda, voda, 
vzduch. Tieto „živly“ skúmal celý život ako 
vedec environmentalista. Kniha obsahuje 
súbor 23 esejistických zamyslení, ktorými 
celkom presne pomenúva, čím je spoloč-
nosť zanešvárená.

Akciová cena: 3,00 €

Ondrej Hronec

KONIEC – KRAJ SVETA A INÉ ÚKAZY
Kto by netúžil sadnúť si na krídla vtáka a ľah-
ko sa vznášať nad rodným krajom, spúšťať sa 
do malebných dediniek, zaletieť si do uličiek 
očarujúcich miest a z neveľkej výšky sa opäť 
uvidieť ako nezbedné dieťa, študent, mla-
dý učiteľ či skúsený profesor. A znova zažiť 
krásne i smutné udalosti a úkazy so svojimi 
blízkymi, kamarátmi a rodákmi?

Akciová cena: 3,50 €

Hana Zelinová

ANJELSKÁ ZEM – TRILÓGIA
(Anjelská zem, Hora pokušenia, Dievočka, 
vstaň)

Pútavá románová trilógia inšpirovaná se-
verskými ságami s autorkiným nezameni-
teľným rozprávačským štýlom. V  jednom 
vydaní všetky tri časti.

Akciová cena: 10,00 €

Hana Zelinová

PRÍSTAV POKOJA
Román opisuje život rodiny Smrečianskych 
na zemianskej kúrii v  Smrečanoch v  Lipto-
ve, zamerala sa aj na manželské a milenecké 
vzťahy, často s  osudovými následkami. Naj-
dôležitejšie je pre nich byť pánom a  paňou 
tohto kaštieľa, ktorý už len svojou existenciou 
poznačuje osudy ľudí, ktorí v ňom žijú a z ge-
nerácie na generáciu si ho odovzdávajú.

Akciová cena: 6,00 €

Jaroslav Hašek

OSUDY DOBRÉHO VOJAKA ŠVEJKA
ZA SVETOVEJ VOJNY I - IV (SK)
Dobrý vojak Švejk je jedna z najznámejších 
a najobľúbenejších postáv nielen českej, ale 
i svetovej literatúry. Svedčí o tom spolu s po-
četnými vydaniami doma a v zahraničí tiež 
skutočnosť, že sa z diela stala v pravom slova 
zmysle klasika, ktorá sa neustále číta a citu-
je. V slovenskom preklade Zuzany Zgurišky.

Akciová cena: 10,00 €

Martin Rázus

KRČMÁRSKY KRÁĽ
Román Martina Rázusa o  alkoholizme  – 
jednej z rán slovenskej dediny pred 1. sve-
tovou vojnou. Príčinu autor nachádza 
v zaostalosti, biede a v tupej závislosti na 
krčmárovi Gáblikovi s  rozvetveným vply-
vom v celej pohronskej doline. Bohatstvo 
krčmára Gáblika sa rozrastá úmerne s ne-
šťastím občanov.

Akciová cena: 5,30 €
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Nora Baráthová

STRETOL SOM HO
Kežmarská prozaička sa v  románovej no-
vele preniesla do čias, keď chodil po zemi 
spolu s učeníkmi Pán Ježiš. Ako sa na Jeho 
pôsobenie a  zázraky pozeral chlapec  – 
rímsky vojak Nelo?

Akciová cena: 3,00 €

Elena Ivanková

V KRINOLÍNE
Autorka ľúbostných príbehov z  vyšších 
vrstiev, tvorila a publikovala v prvej polo-
vici 20. storočia. Zachovala kolorit a atmo-
sféru doby, ktorú brilantným spôsobom 
sprítomňovala cez jednoduché príbehy. 
V každom jednom z nich cítiť citlivú dušu 
autorky a jemnocit prezentácie doby, kto-
rou sa práve zaoberala.

Akciová cena: 3,16 €

Ján Beňo

SNEHOM VOŇAJÚ OBLAKY
Výber z poviedkovej tvorby prozaika star-
šej generácie je 3. zväzkom edície Profily. 
Okrem próz prináša rozhovory s autorom, 
kritické ohlasy, dôkladný doslov a fotogra-
fickú prílohu zo života spisovateľa Jána 
Beňa.

Akciová cena: 3,00 €

Pavel Vilikovský

RÓMEO Z EPOCHY 
SOCIALISTICKÉHO REALIZMU
Výber z prozaickej a esejistickej tvorby jed-
ného z najvýznamnejších slovenský spiso-
vateľov súčasnosti prináša Tranoscius ako 
štvrtý zväzok edície Profily. Pavel Vilikovský 
je dvojnásobným držiteľom Ceny Anasoft 
Litera a  držiteľ štátneho vyznamenania 
Pribinov kríž II. triedy…

Akciová cena: 3,00 €

Dušan Dušek

SLAMIENKA
Dušan Dušek je „poetický realista, ktorý z detai-
lov vytvára komplikovanú mozaiku vypovedajú-
cu o krásach, ale aj smútkoch ľudského života“. 
Profilový výber z prozaického diela autora. Po-
viedky dopĺňajú rozhovory, kritické ohlasy a ka-
lendárium.

Akciová cena: 3,20 €

Lichnerová Rút

LÁSKA JE JABĹČKO
Láska je jabĺčko je piatym zväzkom trano-
sciusovskej edície Profily, mapujúcej tvor-
bu významných súčasných slovenských 
prozaikov. Zaradila sa tak za profilové vý-
bery z  diela Petra Jaroša, Dušana Dušeka, 
Jána Beňa a Pavla Vilikovského. Profilovka 
je kolážou z kratších poviedok, dlhších no-
viel i románových úryvkov.

Akciová cena: 5,00 €

Etela Farkašová

OBLOHA PLNÁ ODLIETAJÚCICH 
VTÁKOV
Kniha ponúka obraz viacdomej, hĺbavej 
autorky. Vzťah medzi filozofiou a  beletriou 
premieta do žánru eseje. Jej témami sú bo-
lesť, ticho, medziľudské vzťahy. Skúma, čo 
vydržia vzťahy medzi najbližšími, premeny 
človeka; ústrednými postavami sú neraz ľu-
dia poznačení nejakým hendikepom.

Akciová cena: 4,00 €

Alena Grešová, Fedor Mikovič

OSTROV SLOBODNÉHO SLOVA
Publikácia má v  podtitule obsiahnuté 
historické prepojenie pôsobenia dvoch 
elektronických médií: „Banskobystrický 
rozhlas – august 1968 v tradíciách Slobod-
ného slovenského vysielača – august 1944.“

Akciová cena: 1,50 €

Kovačka, Riečan, Čelko

VEČNÝ NEPOKOJ PO -ETIKA
Jubilejný zborník sa zrodil pri príležitosti 
narodenín Júliusa Vanoviča. Editori zaujali 
postoj k  životu a  dielu desaťročia politic-
kou mocou spochybňovaného, no predsa 
nezastupiteľného predstaviteľa slovenskej 
literatúry a literárnej vedy.

Akciová cena: 1,00 €

Jana Bodnárová

ČAS A (BEZ) ČAS
Výber z literárnej tvorby Jany Bodnárovej je 
posledným siedmym zväzkom edície Profi-
ly, ktorú vytvoril a editorsky viedol Vladimír 
Petrík. Autorka je jednou z  najmodernej-
ších a  najintelektuálneších slovenských 
prozaičiek. Stráni sa veľkých gest, veľkých 
slov i veľkých koncepcií. Dáva prednosť ma-
lým – strateným príbehom či popríbehom, 
ktoré sa jej vynárajú z pamäti, presiaknuté 
rozličnými drobnými faktami.
Akciová cena: 4,00 €
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NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA

BIBLIA VF TRANOSCIUS
Biblia VF Tranoscius, čiže veľkého formá-
tu 155 x 240 mm s  veľkými písmenami 
a v mäkkej väzbe. Ide o percentuálne zväč-
šenie písma Biblie klasického formátu, 
ktoré veríme poteší čitateľov so zhorše-
ným videním a problémami zraku. Vybrať 
si môžete flexi obal modrej alebo hnedej 
farby.

Akciová cena: 11,00 €

EVANJELICKÝ FUNEBRÁL
Obsahuje 155 pohrebných piesní, pohreb-
né antifóny a pohrebné modlitby.

Akciová cena: 3,50 €

Regina Schindlerová

S BOHOM NA CESTE / 
LE DEVLEHA PO DROM
Biblické príbehy prerozprávané pre deti 
i dospelých s farebnými ilustráciami Štěpá-
na Zavřela. Slovensko -Rómska verzia.

Akciová cena: 3,00 €

M. Bázlik, K. Wurm

EVANJELICKÁ PARTITÚRA
Organový sprievod k novému Evanje-
lickému spevníku.

Akciová cena: 8,20 €

Kolektív autorov

V TICHU MODLITBY - VIAZANÁ
Novú modlitebnú knižku na každý deň 
zostavili Zuzana Brdiarová a Erika Hlačo-
ková. Viac ako 380 modlitieb na každý deň 
i  príležitosť, 44 autorov, 32 tematických 
okruhov, fotografické predely medzi me-
siacmi a rodinná kronika tvoria malú kniž-
ku plnú požehnania.

Akciová cena: 4,00 €

Brdiarová, Hlačoková

V TICHU MODLITBY
Novú modlitebnú knižku na každý deň 
zostavili Zuzana Brdiarová a Erika Hlačo-
ková. Viac ako 380 modlitieb na každý deň 
i  príležitosť, 44 autorov, 32 tematických 
okruhov, fotografické predely medzi me-
siacmi a rodinná kronika tvoria malú kniž-
ku plnú požehnania.
Akciová cena: 4,00 €

Kolektív autorov

MODLITBY PÁNOVÝCH SVEDKOV
Obľúbená knižka modlitieb a  za -myslení 
na každý deň od významných kresťan-
ských autorov. Zostavil Dick Helander. 
Zbierka modlitieb obsahuje údaje o  pô-
vodcoch modlitieb a o zbierkach, z ktorých 
tieto modlitby pochádzajú. „Tu predstupu-
jú ľudia skúsení a dôverne oboznámení so 
svätou pôdou vrúcnej modlitby.“

Akciová cena: 4,00 €

Eliáš Mlynárových

DUCHOVNÁ STUDNICA ŽIVOTA
Zbierka modlitieb kežmarského občana 
Eliáša Mlynárových z roku 1702. Otvárajme 
ju vždy, keď budeme potrebovať duchovné 
osvieženie a  silu. Bude spĺňať svoje posla-
nie vtedy, keď si ju človek otvorí a nájde to, 
čo potrebuje, pretože modlitba je pre veria-
ceho človeka niečo také prirodzené, ako je 
dýchanie.

Akciová cena: 4,00 €

Pavel Uhorskai

KTO SA POSTARÁ O CIRKEV?
Pavel Uhorskai prežil neobyčajnú drámu 
života: ako evanjelický farár, ako väzeň pre 
Slovo Božie, po návrate z  väzenia zostal 
mimo kňazskej služby takmer 40 rokov. Po 
Nežnej revolúcii bol v roku 1990 vyvolený 
za generálneho biskupa ECAV na Sloven-
sku. Uvedený výber kázní vychádza v rám-
ci 100. výročia narodenia Pavla Uhorskaia.

Akciová cena: 5,00 €

Bengt Pleijel

ABY STE VEDELI… PUTOVANIE 
PRVÝM LÍSTOM JÁNOVÝM
Vo Švédsku vyšla táto publikácia v  troch vy-
daniach v náklade 10000 exemplárov. Pod jej 
úspech sa podpísalo netradičné kladenie otá-
zok, dôkladné čítanie biblického textu a nad-
väzovanie na viaceré popredné práce teológov 
o Prvom liste Jánovom.

Akciová cena: 6,00 €
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Paul Tillich

SYSTEMATICKÁ TEOLÓGIA
Paul Tillich patrí medzi najvýznamnejších 
teológov 20. storočia a trvalé pravdy večné-
ho posolstva originálne prináša aj kritické-
mu čitateľovi dneška. Dielo Systematická 
teológia obsahuje všetky tri zväzky v pre-
klade Jána Greša.

Akciová cena: 12,00 €

Bengt Pleijel

NEBESKY BOHATÍ
Dostáva sa Vám do rúk kniha od renomo-
vaného autora Bengta Pleijela. V  tomto 
diele veľmi sústredene volá čitateľa k Pá-
novi Ježišovi Kristovi. Je to výborná po-
môcka na štúdium Biblie. Kratučké odseky 
veľmi pomáhajú plnšie a prehľadnejšie si 
osvojiť obsah.

Akciová cena: 5,00 €

Carl Axel Aurelius

ZÁLEŽITOSŤ SRDCA
Preklad knihy švédskeho autora Carla Axela 
Aurelia. Iste poteší každého evanjelického, 
no i  ekumenicky otvoreného, premýšľajú-
ceho čitateľa. Vyznanie viery, ktoré nás spá-
ja, má svoje pevné, hlboké, historické kore-
ne v  Augsburskom vyznaní vpísanom do 
mena našej cirkvi a v ďalších vyznaniach.

Akciová cena: 5,00 €

Daniela Hroncová -Faklová

MUSEL SOM BYŤ KACÍROM
Román o živote na Slovensku významné-
ho, no málo známeho, nositeľa reformač-
ných myšlienok Konráda Cordátusa od 
známej autorky.

Akciová cena: 6,00 €

Dalimír Hajko

JÚLIUS MADARÁS
Život Madarása je ukážkou, že v slovenských de-
jinách máme aj my svojho Bonhoeffera… Miloval 
človeka, záležalo mu na ľuďoch. Madarás bol znal-
com Lutherových spisov a s prehľadom sa oriento-
val aj v ekumenickej problematike. Tieto i mnohé 
ďalšie výroky tvoria v zborníku mozaiku osobnosti 
Júliusa Madarása – v minulom režime neprávom 
väzneného evanjelického farára.

Akciová cena: 1,50 €

Emil Boleslav Lukáč

KAM HO POLOŽILI
Zbierka kázní, ktoré odzneli temer všetky 
v chráme na službách Božích a sú to, až na 
niekoľko rozjímaní a úvah, typické moder-
né kázne. Tento „moderný“ pohľad je aktu-
álny i po takom dlhom čase.
 

Akciová cena: 1,30 €

Július Cibulka

KLAMNÝ ÚSVIT
Začítať sa do Klamného úsvitu znamená 
ponoriť sa do doby eticko -morálnych a te-
ologických paradoxov. Doktor teológie Jú-
lius Cibulka sa pridal k obrodnému hnutiu 
v cirkvi v rokoch 1968-1969. A čo prežil od 
„úsvitu slnka“ až po jeho „západ“ v cirkvi, to 
pre nás zaznamenal. S konkrétnymi mena-
mi, miestami a okolnosťami.
Akciová cena: 8,00 €

Martin Šefranko

PAMIATKA NAJSMUTNEJŠIA
Dérerov príbeh opisuje praktiky komunizmu 
v 50. rokoch 20. storočia a ukazuje, že intrigy, 
karierizmus a  klamstvo neobišli ani cirkev. 
Reflektuje životný príbeh farára, ktorý svoje 
pamäti písal s  cieľom zachovať historické 
udalosti pre budúcnosť. Opisuje zápasy, kto-
ré zvádzal s vedením cirkvi, úradmi, a neskôr 
i vyšetrovacími orgánmi.

Akciová cena: 5,00 €

Ondrej Šimek

TAKTO TO BOLO
Knižka je spomienkou autora na SNP. Sna-
ží sa z nadhľadu, dokonca s určitou poľud-
šťujúcou vtipnosťou ukázať lepšie stránky 
väzňa. Človeka, ktorého okolnosti vsotili 
do neľudských podmienok a on sa usiluje 
človekom aj zostať.

Akciová cena: 4,00 €

Siegfried Kettling

KTO SI ADAM?BOŽÍ PRÍBEH S ĽUĎMI
Poteší tak intelekt, ako aj srdce. Prečítať si ju ne-
zaberie mnoho času, avšak jej obsah bude v člo-
veku ešte dlho rezonovať.

Akciová cena: 1,90 €
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David Bázlik, Ilona Bázliková

OD JARI DO ZIMY SPOLU – 
PAMÄTNÁ KNIHA MANŽELSTVA
Všetky manželstvá majú svoju jar, leto, je-
seň a zimu. V každom z týchto období mô-
žeme objavovať radosť a naplnenie života, 
ale zároveň aj čeliť ťažkostiam a smútku.

Akciová cena: 6,00 €

Martina Gdovinová

V BOŽEJ DLANI
Táto kniha sa skladá z „praktickej“ časti na 
začiatku a na konci. Je tu možnosť vpísať 
dátum konfirmácie, konfirmačný text, text 
kázne, nalepiť fotky, konfirmandi si navzá-
jom môžu napísať do knihy odkazy a pod.
Takisto je možnosť pre farárov a cirkevné 
zbory vpísať konfirmandom pozvánku na 
jednotlivé aktivity, ktoré sa v cirkvi konajú.
Akciová cena: 6,00 €

Penny Rich

AKO SA VYROVNAŤ 
S ROZCHODOM A ROZVODOM
Ak sa vaše manželstvo končí, vy hľadíte do 
budúcnosti a neviete, ako si poradiť s práv-
nou a  emocionálnou stránkou rozvodu, 
s  deťmi, bývaním, novým životom  – táto 
kniha je určená práve pre vás.

Akciová cena: 2,00 €

Sue Mayfield

AKO SA VYROVNAŤ SO STRATOU 
BLÍZKEHO
Keď zomrie blízky človek, môže to vyvolať 
celé spektrum emócií. Môžeme cítiť veľký 
smútok, osamelosť, prázdnotu, ľútosť… Je 
to ťažké a človek potrebuje pomoc. Kniha 
ponúka nezištnú pomoc a  posilu smútia-
cemu človeku.

Akciová cena: 2,00 €

Walter Trobisch

VZALI SME SA
Nič v tejto knihe nie je vymyslené. Všetky 
príbehy sa naozaj stali, všetky rozhovory 
skutočne odzneli. Táto kniha bola prvý 
krát publikovaná v roku 1971 a  stále pre-
trváva jej platnosť. Lebo hoci sa jej dej 
odohráva v  africkom prostredí, problémy 
medzi ľuďmi sa týkajú všetkých krajín 
a kultúr sveta.

Akciová cena: 1,30 €

Ingrid Trobisch

UČÍM SA ŽIŤ BEZ TEBA
Po náhlom úmrtí manžela sa autorka 
v  denníkových zápiskoch delí o  vlastné 
skúsenosti a zážitky. Jej cesta so spomien-
kami, bolesťou a zábleskom novej nádeje, 
až po zakorenenie sa na novom mieste 
ponúka príbeh s poverením: žiť ďalej, mi-
lovať tento život a k tomu povzbudzovať aj 
iných.

Akciová cena: 1,30 €

Dr. Kate Middleton

AKO PREKONAŤ ÚZKOSŤ
Každý z nás z času na čas pocítil úzkosť – 
neurčitý pocit niečoho zlého. Bolesti hlavy, 
problémy so spánkom, nevoľnosť. Psycho-
logička Kate Middleton objasňuje, ako 
úzkosť funguje v našich myšlienkových ná-
vykoch a telesných chemických reakciách.

Akciová cena: 3,00 €

Sue Atkinson

NA CESTE Z DEPRESIE
Depresia človeka často zanechá paralyzo-
vaného. Vyšplhať sa z  priepasti temnoty 
a nečinnosti sa zdá takmer nemožné. Po-
trebujete pomoc a táto kniha ju ponúka – 
praktickú, ľudskú aj duchovnú. Fakt, že au-
torka sama trpela mnoho rokov depresiou, 
vtláča knihe osobitú pečať. Z angl. orig. do 
slovenčiny preložila Iveta Jančušková.

Akciová cena: 4,00 €

Miloš Dudáš

DREVENÉ ARTIKULÁRNE 
A TOLERANČNÉ CHRÁMY NA 
SLOVENSKU
Obrazovo -textová publikácia prináša kom-
plexný pohľad na artikulárne chrámy. Pri-
náša nové fakty a vyvracia mýty o tejto oje-
dinelej skupine sakrálnych stavieb, z ktorých 
tri boli zaradené do Zoznamu svetového prí-
rodného a kultúrneho dedičstva UNESCA.

Akciová cena: 12,00 €

Dominika Multáňová

FITNESS RECEPTY – FOOD 
DOMINIKY MULTÁŇOVEJ
Food Dominiky Multáňovej je viac ako 100 
strán fitness varenia. Predjedlá, Hlavné jedlá, 
Dezerty ako aj Top recepty. Jednoduché, pre-
hľadné s bohatou obrazovou prílohou.

Akciová cena: 8,00 €


