... ks A. Marec
7,90 / 3,50 €
AJ SPIŠ RONIL SVOJE SLZY
k. č. 843
Románová novela sprítomňuje reálie zo spišských dejín, čriepky zo
života Majstra Pavla z Levoče, Turzovcov, Zápoľskovcov, Tököliovcov,
Grossovcov, Ján Brokoffa.
... ks P. Urban
12,90 / 3,50 €
ĎUMBIER – NAJVYŠŠÍ Z NÍZKYCH...
k. č. 866
Aj vrchy majú svoje dejiny. Presvedčí nás o tom pútavo napísaná
kronika jedného z národných vrchov Slovákov.
... ks D. Bednářová
9,90 / 3,50 €
V KUCHYNI KREMNICKÉHO BANÍKA
k. č. 817
Nazrite do tradičnej baníckej domácnosti v „zlatej Kremnici“
a ochutnajte niečo z unikátneho receptára miestnych špecialít!
... ks M. Balážová
13,90 / 3,50 €
VOJTECH STAŠÍK. KRÁSA A ZMYSEL OTÁZOK
k. č. 762
Život a dielo akademického maliara, jedného z umelcov nastupujúcich
po príslušníkoch Generácie 1909.
J. C. Hronský
... ks ZOBRANÉ SPISY I. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY II. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY III. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY IV. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY VI. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY VII J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY VIII. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY IX. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY X. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY XI. J. C. HRONSKÝ
... ks ZOBRANÉ SPISY XII. J. C. HRONSKÝ

7,90 / 3,50 €/ks
k. č. 439
k. č. 440
k. č. 473
k. č. 474
k. č. 533
k. č. 610
k. č. 611
k. č. 664
k. č. 665
k. č. 764
k. č. 834

... ks M. Viršinská
9,90 / 3,50 €
EVANJELICKÁ CIRKEV A. V. V UHORSKU A SLOVÁCI V DRUHEJ
POLOVICI 19. STOROČIA
k. č. 811
... ks J. Čomaj
8,90 / 3,90 €
NESKUTOČNÉ PRÍBEHY
k. č. 905
Sedem beletrizovaných biografických príbehov podáva strhujúce
sondy do životných osudov a zlomov výnimočných slovenských
osobností.
... ks V. Garaj
8,90 / 3,90 €
ANGLICKÉ POREKADLÁ, PRÍSLOVIA A PRIROVNANIA
k. č. 912
Zbierka anglických prísloví, porekadiel, prirovnaní a ich slovenských
ekvivalentov je výbornou pomôckou na prácu s angličtinou.
... ks M. Jesenský, P. Kubica
9,90 / 3,90 €
ZVONY ALEBO KYSUCKÁ KAMPANOLÓGIA
k. č. 772
Kniha o kysuckých zvonoch, zvoniciach, tradíciách zvonolejárstva
a ďalších kampanologických zaujímavostiach je prvou svojho druhu na
Slovensku!
... ks G. Murín
10,90 / 3,90 €
ONDREJ ANTOVSZKÝ – ŽIVOT S CHUŤOU
k. č. 974
Životný príbeh výnimočného slovenského šéfkuchára a výberová
kolekcia jeho obľúbených receptov.
... ks T. Haviar, M. Haviarová
11,90 / 4,50 €
SPIŠSKÉ RENESANČNÉ ZVONICE
k. č. 799
Prvá publikácia o vzácnych historických zvoniciach z územia Spiša.
... ks R. Marsina, P. Mulík
10,90 / 4,50 €
ETNOGENÉZA SLOVÁKOV
k. č. 805
Súbor štúdií presvedčivo dokladá, že máme svojich predkov, napodiv,
čosi aj o nich vieme, a pokojne, ba s istou hrdosťou o nich môžeme
hovoriť ako o starých Slovákoch.

... ks R. Stoličná-Mikolajová
9,90 / 4,50 €
SLOVENSKÝ ROK
k. č. 845
Zaujímavé čítanie o sviatkoch, zvykoch a tradíciách počas celého roka
v rôznych oblastí Slovenska spolu s receptárom tradičných kulinárnych
špecialít na sviatočné aj všedné príležitosti.
... ks J. Zaukolcová
12,90 / 4,90 €
ČOKOLÁDA – SLADKÉ UMENIE
k. č. 789
Viac ako stovka dokonale vyskúšaných, dôkladne opísaných receptov
a množstvo užitočných nápadov, tipov a postupov pri príprave
a zdobení zákuskov, dezertov, tort, praliniek i koláčov.
... ks
... ks
... ks
... ks
... ks
... ks
... ks

P. Kartous, L. Vrtel
cena jedného zväzku 16,23 / 4,90 €
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY III k. č. 329
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY IV k. č. 418
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V k. č. 491
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI k. č. 603
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY VII k. č. 724
HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY VIII k. č. 776

... ks P. Fükö
11,90 / 4,90 €
OBJEKTÍVOM SPOMIENOK
k. č. 1003
Autentický pohľad do zákulisia a živá kronika štyroch desaťročí
Slovenskej televízie.
... ks V. Lokšík a kol.
13,90 / 5,90 €
TRADIČNÁ KUCHÁRKA MODERNE
k. č. 954
Majstri kuchárskeho a cukrárskeho umenia vás naučia majstrovsky
skĺbiť tradičnú kuchyňu s modernými trendmi v gastronómii.
... ks I. Kňaze
12,90 / 5,90 €
DRAVEC A KORISŤ
k. č. 946
Dôverný znalec a fotograf prírody nás tentoraz slovom aj obrazom
privádza priamo do centra drsného a zároveň tajuplného zápasu
o prežitie.
... ks V. Plekanec
27,90 / 5,90 €
GOTICKÝ GEMER A MALOHONT
k. č. 766
Objavná obrazová publikácia prezentuje súbor sakrálnych stavieb,
ktoré sú z viacerých hľadísk unikátne.
... ks Ľ. Jurík
12,90 / 6,40 €
ALEXANDER DUBČEK / ROK DLHŠÍ AKO STOROČIE
k. č. 1001
Úspešný biografický román o najznámejšom Slovákovi Alexandrovi
Dubčekovi.
... ks Š. Packa
13,90 / 6,40 €
TATRY NA TANIERI
k. č. 917
Bohato ilustrovaná kniha vám predstaví Tatry z nevšedného zorného
uhla – cez príbehy a vynikajúce recepty chatárov, hotelierov, majstrov
kulinárneho umenia, prominentných návštevníkov.
... ks D. Machala
14,90 / 7,90 €
SLOVENSKÁ VLASTIVEDA VII – KOŠICKÁ ŽUPA
k. č. 857
SLOVENSKÁ VLASTIVEDA IV – NITRIANSKA ŽUPA
k. č. 874
Veľkolepo koncipovaný projekt Slovenskej vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých
krajov Slovenska.
17,90 / 9,90 €
... ks M. Jesenský a kol.
JURAJ JÁNOŠÍK
k. č. 935
Kolektívna monografia spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz
najucelenejším spôsobom.
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... ks A. Robertová-Michalová
6,90 / 1,50 €
MARIANKA
k. č. 804
Krehký príbeh o tom, ako dieťa z domova našlo novú rodinu.
... ks A. Nanettiová
7,90 / 1,50 €
ADALBERTOV DENNÍK
k. č. 769
Jedenásťročný Adalbert sa zložito vyrovnáva so svojimi osobitosťami,
s čudným menom a s peripetiami začínajúceho dospievania.
... ks K. Mikolášová
7,90 / 2,50 €
BOJNICKÍ BÚBELI
k. č. 973
Dobrodružstvá búbeľky Vilhelminy de Travertini v čudesnej krajine
zázračných teplých prameňov neďaleko Bojnického zámku.
.... ks A. Nanettiová
7,90 / 2,50 €
PRIATELIA DAŽĎA
k. č. 848
Už šesť mesiacov nepršalo, rybník vysychá a zmorené žabky majú vážny
problém. Vari majú opustiť rybník, ktorý je odjakživa ich domovom?
... ks P. Gibey
7,90 / 2,50 €
ROZPRÁVKY PRE MOJE BOBUĽKY
k. č. 881
Čo len bude chudák Miško robiť, keď ho mama pošle na tri dni k starkej
na samotu, kde nie je ani počítač, ani internet, mobil, DVD-prehrávač,
ba ani televízor? Tri čarovné rozprávky, čo vykĺzli spod čepca.
... ks P. Zifčák
7,90 / 2,50 €
ROZPRÁVKY SPOD SKALKY
k. č. 931
Trinásť tajuplných príbehov zavedie malých zvedavcov do zázračných
krajín, v ktorých sa dejú divné veci.
... ks H. Košková
7,50 / 2,50 €
UĽA-FUĽA KROTÍ FARBY
k. č. 852
Temperamentná „jedenástka“ Uľa-Fuľa nemá príliš v láske poriadok,
čipky a volány, skôr sa jej páčia staré, zaprášené veci, fľaky na tričku jej
neprekážajú, ale najradšej má farby...

O

... ks I. Gallo
7,90 / 2,90 €
HĽADAJ MENO POD PÍSMENO
k. č. 914
Skúsený spisovateľ naučí deti poznávať písmenká pomocou nádherne
zostaveného súboru osemveršových básničiek na motívy zvieratiek.
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... ks Z. Šinkovicová
8,90 / 2,90 €
KRÁĽOVSKÁ KORUNA
k. č. 849
Do Povesťovej mapy Slovenska sme zakreslili ďalší zaujímavý, povesťami opradený kút: malebný kraj pod Javorinou.

... ks M. Hlušíková
7,90 / 3,50 €
VEŽOVNÍČEK
k. č. 944
Veselé dobrodružstvá hodinového škriatka a jeho priateľov.
... ks J. Rezník
7,90 / 3,90 €
SLNEČNÝ BUDÍČEK / LITERÁRNE HÁDANKY
k. č. 1011
Kniha sviežich, krásne ilustrovaných básničiek a veršovaných hádaniek
pre školákov. Uhádneš podľa indícií meno spisovateľa, o ktorom báseň
hovorí?
... ks P. Urban
8,90 / 3,90 €
POVESTI Z POHRONIA
k. č. 808
Nevšedná plavba po tej legendárnej rieke, čo vyviera priamo spod
povesťami opradenej Kráľovej hole, preteká čarokrásnym Horehroním,
Pohroním, okolo bájnej Poľany.
... ks P. Urban
8,90 / 3,90 €
KARPATSKÉ POVESTI
k. č. 865
Vyberaná kolekcia tridsiatich tajomných príbehov z celých Karpát.
... ks Marián Tkáč
8,90 / 3,90 €
NAŠE DEJINY V OBRAZOCH
k. č. 892
Bohato ilustrovaný prehľad slovenských dejín, kľúčových historických
udalostí a osobností.

... ks J. Pavlovič
7,40 / 3,90 €
SLOVÁCI A SLOVÁ
k. č. 760
Zábavné čítanie o pôvode slov. Viete, že jed súvisí s jedlom, záhuba
s hubou a že poduška sa preto volá poduška, lebo ju dávame pod ušká...?

... ks A. Rákay
7,90 / 0,50 €
NENÁVIĎ BLÍŽNEHO SVOJHO
k. č. 703
Dramatický román s provokujúcim názvom zobrazuje zložitosť obdobia
druhej svetovej vojny, keď sa kruto lámali ľudské osudy a charaktery.

... ks J. Bob
8,23 / 0,50 €
KRÍŽOVÁ CESTA KULTÚRY
k. č. 574
Prostredníctvom esejí, úvah a rozhovorov sprítomňuje známy literát
a publicista pätnásťročie spoločenských pohybov od novembra 1989.

... ks
4,00 / 2,00 €
NÁRODNÝ KALENDÁR 2017
k. č. 1107
Národný kalendár je opäť plný portrétov osobností, ktoré ovplyvnili
našu históriu, a dramatických príbehov z ich života.

... ks M. Hlušíková
7,95 / 4,50 €
NEZNÁŠAM, KEĎ MA HLADKAJÚ PO HLAVE
k. č. 971
Príbeh veľkej lásky a bolestivého dozrievania kypí humorom a číta sa
takrečeno na jeden dúšok; nielen dievčatá sa dozvedia veľa dôležitých
ženských tajomstiev.

... ks M. Gáfrik
9,23 / 0,50 €
KONIEC LÁSKY
k. č. 548
Brilantne spracovaná antológia slovenskej romantickej literatúry z konca
19. a začiatku 20. storočia.

... ks M. Čič
8,90 / 0,50 €
ŠTÁTOPRÁVNE POSTAVENIE SLOVENSKA
k. č. 747
Základné tézy a podstatné atribúty štátu, práva, zákonodárstva ako
významného nástroja uplatňovania poslania a funkcií štátu.

... ks C. A. Hromník
3,90 / 2,00 €
FRANTIŠEK LIST
k. č. 830
Alternatívny pohľad na pôvod a korene významného európskeho
skladateľa.

... ks F. Rojček
8,40 / 4,50 €
NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ UJA FERA
k. č. 977
V liptovskej dedinke, učupenej pod majestátnymi hrebeňmi Nízkych
Tatier, ktoré sú, mimochodom, poriadne vysoké, sa niekoľko rokov po
svetovej vojne dejú čudesné veci.
... ks Š. Moravčík
8,90 / 4,90 €
POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH
k. č. 767
Pod čarovným prútikom vynikajúceho rozprávača ožívajú opustené
hradné múry.
... ks D. Luknárová, Z. Kuglerová
8,90 / 4,90 €
VINOHRADNÍCKE POVESTI
k. č. 840
Pestrá kolekcia príbehov a zaujímavostí ponúka zasvätený pohľad do
tajov jedného z najtradičnejších vinohradníckych regiónov Slovenska.
... ks P. Mišák, Peter Vrlík
8,90 / 5,30 €
MURÁRSKE POVESTI A PRÍBEHY
k. č. 993
Slávni liptovskí murári vystavali Budapešť a pochodili skoro celý svet.
Prečítajte si nevšedné a tajuplné príbehy vylovené z murárskej kapsy.

Krásna literatúra
... ks J. Štepita
7,90 / 0,50 €
MUŽ S DROZDOM NA PLECI
k. č. 828
Zbierka krátkych próz z prostredia rázovitej Oravy zaujímavo spája
tradičné hodnoty slovenského rozprávačstva s postupmi modernej prózy.
... ks L. Hrubý
CESTY NA VRCH SAD
Zbierka jedenástich poviedok z prostredia Kysúc.

8,90 / 0,50 €
k. č. 744

... ks B. Bodacz
8,60 / 0,50 €
NUDA V KREMATÓRIU
k. č. 765
Zbierka poviedok zaujme tematickou pestrosťou a vtipným, temperamentným, satirickým jazykom.
... ks M. Kočan
7,95 / 0,50 €
TOTALITA, MOJA LÁSKA
k. č. 683
Román s autobiografickými črtami ponúka svojský pohľad na totalitné
časy cez prizmu neobyčajného vzťahu, ktorý obstál aj v ťažkých
skúškach.
... ks J. Beňo
7,90 / 0,50 €
VLNENIE
k. č. 792
Jedenásť poviedok z najnovšej tvorby významného prozaika.

... ks D. Příhodová, E. Farkašová
8,90 / 0,50 €
KLUB SLOVENSKÝCH PROZAIČIEK FEMINA
k. č. 717
Kniha literárnych a osobnostných profilov spisovateliek združených
v Klube slovenských prozaičiek Femina.
... ks M. Jurčo
7,90 / 0,50 €
PROTI AJ ZA
k. č. 602
Eseje literárneho historika, vynikajúceho znalca slovenskej literatúry faktu.
... ks V. Hronec
DVERE NA NÁSTUPIŠTE
Výber z próz vynikajúceho vojvodinského spisovateľa.

8,90 / 1,00 €

... ks M. Grupač
JÁN STACHO / JAZYK AKO OBRAZ
O živote a diele básnika Jána Stacha.

8,90 / 1,90 €

... ks L. Ťažký
9,80 / 2,90 €
LOVCI ĽUDSKÝCH TVÁRÍ
k. č. 759
Voľné pokračovanie knihy Porazení víťazi je pútavým dopovedávaním
výnimočných ľudských osudov, napríklad príbehu A. Dubčeka.
... ks A. Baláž
8,95 / 2,90 €
MEDZI DVOMA DOMOVMI
k. č. 648
Slovenská literatúra vznikala, aj vzniká, i za hranicami našej vlasti, neraz
v najvzdialenejšej cudzine, ako dokumentuje tento výber z etickej
tvorby zahraničnýchz Slovákov.
... ks M. Demák
9,96 / 2,90 €
MEDZI DVOMA DOMOVMI 2
k. č. 719
Druhý zväzok reprezentatívneho výberu z tvorby Slovákov v zahraničí
prináša krátke prózy známych i menej známych exilových a krajanských spisovateľov.
... ks A. Hykisch
9,90 / 2,90 €
ROZKOŠE DÁVNYCH ČIAS
k. č. 814
Román vynikajúceho prozaika zobrazuje životné osudy generácie
narodenej v predvojnovom Československu.
... ks zost. B. Bodacz
9,90 / 2,90 €
DOKONALÝ SÚMRAK ALEBO BUDMERICKÉ INŠPIRÁCIE
Antológia sviežich próz od popredných slovenských spisovateľov,
inšpirovaných prostredím budmerického kaštieľa.

Pre každého niečo

... ks R. Kaliský-Hronský
8,90 / 0,50 €
NEBERTE SIZYFOVI KAMEŇ!
k. č. 794
Zbierka próz sa dotýka minulosti i prítomnosti Slovenska, ale ponúka aj
cestovateľské reportážne črty z Európy a z Oceánie.

... ks J. Filo
7,57 / 0,50 €
PRENIKANIE SOLI
k. č. 505
Prenikanie kresťanských hodnôt do „sekulárneho“ života, odstraňovanie mravného chaosu a bezzásadovosti je mottom knihy i života
emeritného biskupa evanjelickej cirkvi.

... ks M. Grupač
8,90 / 0,50 €
POLTVIN
k. č. 841
Kolekciu fantazijných poviedok spája niekoľko motívov a odhaľovanie
tajomného Poltvina – stelesnenie mnohých farieb klamstva...

... ks J. Valentíni – J. Chovan
7,57 / 0,50 €
ELEGIA DEFLENS... ŽALOSPEV...
k. č. 549
„Bibliofilské“ vydanie starobylého básnického diela je cenným
dobovým prameňom k dejinám turčianskeho regiónu.

... ks P. Parenička
9,90 / 0,50 €
STANISLAV MEČIAR (KRÍDLAMI PROTI VÍCHRU)
k. č. 748
Biografický portrét významného matičiara a spisovateľa medzivojnového a vojnového obdobia.
... ks P. Maruniak
8,90 / 0,50 €
ŽIVOT A DIELO ĎALŠÍCH EXILOVÝCH PRACOVNÍKOV
k. č. 771
Súbor biografických štúdií o osobnostiach slovenského povojnového exilu.
... ks J. Ferko
8,90 / 1,00 €
MAĎARSKÉ SEBAKLAMY
k. č. 727
Úspešný pokus o vecnú, kritickú analýzu najpálčivejších otázok
slovensko-maďarského spolužitia ponúkame už v štvrtom vydaní.
... ks V. Blanár
9,95 / 1,00 €
VLASTNÉ MENO VO SVETLE TEORETICKEJ ONOMASTIKY k. č. 655
Monografická štúdia predstavuje výsledky autorovho mnohoročného
výskumu vlastných mien.
... ks M. Čič
9,90 / 1,00 €
NÁROD A ŠTÁT
Jeden z tvorcov slovenskej ústavy sa zamýšľa nad poslaním štátu a jeho
vzťahom k národu.
... ks A. A. Baník, ed. T. Winkler
9,96 / 1,00 €
NA DEJINNEJ KRIŽOVATKE
k. č. 736
Výber z cenných historických štúdií významného bádateľa sa týka
počiatkov slovenského etnika, biografií mnohých osobností a ďalších
tém.
... ks J. Kačala
7,90 / 1,50 €
K PODSTATE VETY
k. č. 829
Dielo prezentuje najnovšie výsledky slovenskej syntaktickej školy.
... ks J. M. Kirschbaum
10 / 1,50 €
KRVÁCAJÚCA HRANICA
Dokumenty a autentické svedectvá o utrpení Slovákov v území
obsadenom horthyovským Maďarskom sú cenným prameňom
k „bielym miestam“ slovenských dejín.
...ks P. Oleksák, A. Safanovičová
10 / 1,50 €
ANTOLÓGIA ČASOPISECKÝCH A NOVINOVÝCH ČLÁNKOV ANDREJA HLINKU
... ks M. Gáfrik
9,90 / 1,50 €
V SPÄTNOM ZRKADLE
Popredný literárny vedec sa kriticky zamýšľa nad vývojom slovenskej
literatúry a kultúry za ostatné desaťročia.
... ks T. Winkler
9,90 / 1,90 €
CESTY NA POPRAVISKO
k. č. 814
Fascinujúce rozprávanie o životných príbehoch osobností, ktoré
zomreli rukou kata.
... ks D. Machala, M. Kučera
4,50 / 1,90 €
PAMÄTNÍK KRÁĽA SVÄTOPLUKA NA BRATISLAVSKOM HRADE
k. č. 832
Príbeh ohrozeného monumentu, ktorý symbolizuje počiatky
slovenských dejín.

... ks J. Bob
8,95 / 2,50 €
GENERÁLI
k. č. 714
Beletrizované portréty prvých slovenských generálov zrkadlia
peripetie slovenských dejín od konca prvej svetovej vojny až po
päťdesiate roky 20. storočia.
... ks Ľ. Hološka
11,88 / 2,50 €
VOĽNÝM OKOM
k. č. 496
Popredný slovenský maliar a pedagóg prezentuje mladé tváre a diela
slovenského výtvarného umenia.
... ks Z. Pástor
10,90 / 2,50 €
SLOVÁCI A MAĎARI
k. č. 785
Syntetický pohľad na viac ako tisícročie vzájomnej koexistencie
a konfrontácií, s dôrazom na ostatné dvadsaťročie.
... ks M. Eliáš
9,90 / 2,50 €
Z DEJÍN MATÍC SLOVANSKÝCH NÁRODOV
k. č. 746
Prehľad národnokultúrnych slovanských spolkov od prvej Matice
srbskej utvorenej roku 1826 až do súčasnosti.
... ks B. Telgársky, K. Čižmáriková
8,90 / 2,50 €
ČERVENÝ KRÍŽ NA SLOVENSKU V ROKOCH 1989 – 1992 k. č. 878
... ks M. S. Ďurica
8,90 / 2,50 €
ŽIVOT KONŠTANTÍNA A ŽIVOT METODA
k. č. 872
Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú
najstaršie a najvýznamnejšie pramene o pôsobení solúnskych bratov
na našom území.
... ks R. Michelko
8,90 / 2,50 €
MEDZIVOJNOVÉ EURÓPSKE DIKTATÚRY
k. č. 821
Vedecko-popularizačná monografia R. Michelka sa zaoberá fenoménom diktatúr v Európe medzi dvoma svetovými vojnami.
... ks T. Winkler
9,90 / 2,50 €
MATICA SLOVENSKÁ – VRASTANIE DO ČASU
Obsažné knižné dielo približuje vyše 150-ročné dejiny Matice
slovenskej.
... ks Š. Kucík
9,90 / 2,90 €
PODIEL AMERICKÝCH SLOVÁKOV NA AUTONOMISTICKOM HNUTÍ
NA SLOVENSKU (1918 – 1938)
... ks I. Haraj
9,90 / 2,90 €
VLASTNÉ MENO V MYSLENÍ ANTIKY A STREDOVEKU
Ucelený obraz o najstaršom filozofickom a jazykovednom nazeraní na
fenomén vlastných mien.
... ks J. Čičmanec
VYRASTAL SOM V BRAZÍLSKEJ BRATISLAVE
Nevšedný príbeh o živote na opačnom konci sveta.

9,90 / 2,90 €
k. č. 854

... ks J. Čomaj
10,90 / 3,50 €
DROTÁRSKA ODYSEA
k. č. 813
Strhujúci epos o jedinečnom slovenskom fenoméne – drotárstve.

