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Valéria Osztatná 
Tri zlaté ruže 
Kategória: próza – dobrodružný román 
ISBN: 978-80-89515-05-9 
Rozsah: 116 strán 

Cena: 9,00 ϵ  / e- kniha 3,60 € 
Strhujúci príbeh dievčatka, ktorá bola zneužitá nevlastným otcom a uteká z domova. Prediera sa životom a dostáva 
do spoločnosti hriešnych ľudí, ktorí stoja na druhej strane zákona. Narodí sa jej dievčatko Natália, ktorej je nútená 
vzdať sa. Tento príbeh, upúta každého svojou zaujímavosťou a strhujúcim dejom. 
Natália keď vyrastie pri hľadaní svojej matky, naráža na Skutočnosti, ktoré jej zmenia celý budúci život. Aby bola 
čím bližšie k svojej matke, zoznamuje sa s ľuďmi, s ktorými by inak pri jej živote, nikdy neprišla do kontaktu. 
Príbeh sa vyvinie do tragického konca... 
 

 

      
Valéria Osztatná 
Stratený svet 
Kategória: próza – ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-06-6 
Rozsah: 174 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
Názov knižky zodpovedá duševnému rozpoloženiu mladej ženy, ktorá po dlhoročnom vzťahu so svojou veľkou 
láskou, si uvedomuje nestálosť situácie a dozvedá sa o jeho druhom živote, ktorý doteraz nepoznala. 
Stráca svoju lásku, no kolobeh života sa nezastaví a ona sa stretáva s druhým mužom, ktorý jej veľmi pripomína jej 
stratenú lásku. Svoj život spečatí s ním, no v jej tele sa rodí ďalší život, ktorý mu nepatrí... 



 

            
 
 
Valéria Osztatná 
Tupá bolesť 
Kategória: próza – ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-17-2 
Rozsah: 86 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
Dej je zahrnutý do každodenného meštianskeho života. 
Muž, ktorý stratil vedomie, muž, ktorý ani nevie, kým je vlastne je hlavným hrdinom príbehu.  
Pomaly, ako vychádza z nemocnice si zvyká na to, že nevie, kým je, že sa bude musieť znova naučiť žiť, spoznávať 
sám seba.  
Však i napriek tomu, že žije so ženou, ktorú miluje, v jeho snoch sa odzrkadľujú spomienky na jeho 
predchádzajúci život, ktorý nespoznáva, až kým sa nestretne s ďalšou ženou. So ženou jeho minulosti. A 
vtedy sa pomaly začína rozpamätávať na život, ktorý žil a vôbec sa mu nepáči, akým človekom bol. 
 
 
 

 
 

          
 
 
Valéria Osztatná 
Návrat 
Kategória: próza – mystický román 
ISBN: 978-80-89515-18-9 
Rozsah: 155  strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
Tento príbeh je napísaný na základe skutočnej udalosti. Je v nej veľa utrpenia, však i nádeje, ktorú musíme nájsť. 
Príbeh o mladom mužovi, ktorému sa život a sklamanie sa v láske zdal príliš ťažkým a neznesiteľným bremenom, s 
ktorým sa nevedel vyrovnať tak sa rozhodol, že odišiel na druhý svet, tam, kde niet bolesti a trápenia. 
Dej je obohatený o fantáziu mladej ženy, ktorá má možno až príliš vycibrený svoj šiesty zmysel.  
Nadprirodzenosť je buď odmietaná, alebo prijímaná. Je na každom človeku, či uverí príbehu, ktorý obklopuje 
záhada večnosti, blúdiacej duše zosnulého človeka, tajomna a nekonečna. 
 
 

 



    
 
Valéria Osztatná 
Trblietky času  1  
Kategória: próza – príbehy, úvahy a básne 2012 
ISBN: 978-80-89515-85-1 
Rozsah:  223 strán 

Cena: 9,80 ϵ / e- kniha 3,90 € 
 
Najväčšou  ľudskou túžbou je milovať a byť milovaný. 
Sny môžu pomôcť, lebo nie sú nebezpečné pokiaľ ich snívame a dokážeme sa z nich prebudiť. 
Avšak niekedy zdajú sa byť skutočné, snívať však skutočnosť, je mnohokrát nebezpečné... 
 

 

   
 
Valéria Osztatná 
Trblietky času 2   
Kategória: próza – príbehy, úvahy a básne 2012 
ISBN: 978-80-560-0221-6 
Rozsah:  161 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Umierajúca v bolesti a utápajúca sa v láske, prosiaca Boha o pomoc, zrazená na kolená, potiaca krvavé slzy bolesti 
v prapôvodnom náreku, plávajúca na obláčiku šťastia, dúfajúca a neustále veriaca vo snoch...  
V každej unikajúcej sekunde je čosi výnimočné, niečo, čo sa už nikdy nezopakuje, nikdy to nebude rovnaký pocit, 
intenzita.  
Je to zákon nekonečna, zákon čistej lásky. Leží v nej každý okamih vesmíru, sveta stvoreného z lásky a pre lásku. 
Konečná pravda obsiahnutá v pocite nikdy neutíchajúcej lásky. 

 
 



     
 

Lily Wonderland 
Grains of Dust    
Kategory/Genre: stories, reflections and poems 2012 
ISBN: 978-80-89515-81-3 
Range: 202 Pages  
Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
Most of us long to leave our mark on the world. As I dreamed of big things, they suddenly visualized and so began 
my custom of writing down everything that came to my mind. It didn’t matter what time the idea came, it was 
written down.  
I then looked closely at the words and attempted to perfect them, even if it meant reading the sentences countless 
times. Finally, I would piece all the words together. 
It doesn’t matter if you write, sing, dance or choose to shine in something completely different. 
The most important thing is to excel at what inspires you. What uplifts and nourishes your spirit. 
We must never give up when obstacles threaten to derail dreams.  
If you persevere, your success will taste sweeter than even honey. 

 
 
 

      
Valéria Osztatná 
Michael    
Kategória: próza – román 
ISBN: 978-80-89515-48-6 
Rozsah:  983 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 

V období, keď vznikala táto kniha, som prechádzala najťažším, ale najtvorivejším obdobím  života. Osud, ktorý ma 
zanechal ako najlepší verný kamarát a ja som si myslela, že prichádza koniec, bol nespravodlivý. Keď som už 
nemohla ísť po vyšliapanej ceste, pretože moja trasa nečakane nabrala iný smer, som si myslela, že to nevydržím. 
A vtedy sa stalo čosi neuveriteľné. Môj osud akoby nabral druhý dych a odlietal so mnou do nebeských výšin, a tým 
mi dovolil uzrieť krajinu snov, ktorú som doteraz vidieť nedokázala. 

Knižka je písaná v pote mojich sĺz. Je venovaná jedinému človeku, ktorý už žiaľ, dnes medzi nami nemôže byť. 
 Snažila som sa odovzdať odkaz toho najväčšieho nekorunovaného kráľa, kráľa popu, odkaz Michaela Jacksona.  

 



     
Valéria Osztatná 
Ilúzia    
Kategória:  román 
ISBN: 978-80-89515-69-1 
Rozsah:  1777 strán 

Cena: 16,50 ϵ / e- kniha 6,60 € 
Pozerala sa na neho duševným zrakom, ale jeho oči neprezrádzali nič. Pocity sa snažil ukryť za masku osoby, ktorú 
nepoznávala. Snívala sen skutočnosti, sen sna, ktorý sa snažila dosiahnuť. Rozprávka má vždy šťastný koniec… 
Tento krát možno nešlo iba o rozprávku.  Otočil hlavu a usmial sa. Jeho úsmev bol plný bolesti, ktorej sa snažil 
zbaviť, ale nemohol. Strach bol väčší ako túžba po realite. Skutočnosť zatemňoval mrak bledého priesvitného 
oblaku. Vystrel ruku, ale bál sa jej dotknúť, aby sa nerozpustila. Vízia, sen, fantázia…  Tak prečo to tak veľmi bolí, 
ak sa čarodejník márne snaží vyčarovať farebnú dúhu z nemých slov, ktoré by povedali všetko? Výkrik v tme, ktorý 
ju prebudil. Utekala. Jej strach, obavy ju hnali preč z toho miesta, ktoré sa jej dotýka skutočnosťou.  
Nie, už nikdy viac nemôže veriť na rozprávky, už nikdy viac nemôže snívať. Sen iba raní, skutočnosť je nemenná.  
Snažila sa každým dňom prebudiť vedomie a opakovala si, že to tak musí byť. Strach z neznáma sa jej dotýka 
teplými dlaňami. Sen ju láka… Musí sa prebudiť. Je to iba vízia, niečo čo nikdy nemôže znova mať. Je to iba letmý 
vánok, ktorý si nemôže zobrať, dar, ktorý musí vrátiť.  
Prebúdza sa. Musí sa prebudiť! 
 

       
Valéria Osztatná (Lily Wonderland) a Michaelovi anjeli 
Rytmus lásky -  Rhythm of Love   
Kategória:  umelecká zbierka príspevkov zo sveta  
ISBN: 978-80-560-0233-9 
Rozsah:  346 strán 

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Táto kniha v slovenskom aj anglickom jazyku je vízia fanúšikov Michaela Jacksona - začínajúca ako "Projekt Ilúzia" 
na Facebooku.Vďaka patrí autorke, bez nej by to celé nevzniklo. Slnko bez lúčov nie je slnkom, ale v tomto prípade 
každý jeden z nás je jedným z paprskov tej obrovskej žiarivej gule zvanej slniečko.Knižka vznikla príspevkami prác 
fanúšikov Michaela Jacksona, z rôznych štátov celého sveta to ako ich inšpiroval. Ukazuje pravý význam slova láska 
v mnohých podobách nádherného umenia. 
Nie je to preto len knižka, ale šírenie dobrej myšlienky a iniciatívy do ktorej sme všetci zapojení. 
„Michael, tam v tej nemysliteľnej diaľke bez teba, slzy stekajú po srdci, rana, ktorú spôsobila tvoja absencia, 
roztvára sa každým odbitím minúty, keď márne túžime, že sa objavíš. 
Je to iba tvoj obraz, ktorý prináša určitú mieru spokojnosti, i keď tvoja tvár je vytesaná hlboko v našich dušiach. 
Dôkaz, že si bol, je možné vidieť všade okolo - v aktoch lásky, ktoré si vykonal.  
Michael, naše spomienky nikdy nezožltnú ako stránky papiera, nespália ju lúče horúceho slnka, nezmetie lavína 
snehu. Si navždy večný, živý v nádhernej jedinečnosti.“     
 



 

   
Valéria Osztatná (Lily Wonderland) a Michaelovi anjeli 
Rytmus lásky – láska pokračuje / Rhythm of Love – The L.O.V.E. Goes on 
Kategória:  umelecká zbierka príspevkov zo sveta  
ISBN: 978-80-560-0261-2 
Rozsah:  329 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
SK 
Naším hlavným cieľom je a zostáva pomáhať a starať sa o tých, ktorý to najviac potrebujú,  
deti, lebo najväčší dar, ktorý môžeme dať je LÁSKA a choré deti to potrebujú najviac.  
Preto sa pokúšame priniesť trocha svetla, liečby do životov všetkých malých anjelov.  
Kúpou tejto knižky, s vašou pomocou splníme želanie týchto krásnych božích detí!   
EN 
Our main goal is and remains to help and care for those who need it most – the children, because the greatest gift 
you can give is LOVE and seriously ill children needs love much more than anything else. And that´s why we 
continue to bring a little light & healing into the lives of all these little Angels. With buying this book, with your 
help, we will make some wishes of these beautiful children come true. 
 

 

    
 
Valéria Osztatná  
Zrkadlo   
Kategória:  román  
ISBN: 978-80-560-0241-4 
Rozsah:  330 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
"Oh, zrkadlo mojej duše…  
Vidím sa v tebe, ty vidíš sa vo mne. 
Ukáž obraz reálny, zbav moju dušu bolesti! 
Obrazce budúcnosti vidieť v tebe môžem len… 
Oh, zrkadlo mojej duše, si iba sen?" 
 



     
 
Lily Wonderland & Michaelovi anjeli  
Rytmus lásky: Rozprávka   
Kategória:  rozprávka 
Typ: nahovorená audio kniha + bežné čítanie  
ISBN: 978-80-560-0328-2 
Rozsah:  127  strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Dobrodružstvo motýľa Emmy, ktoré ukrýva kľúč k záhade sveta a jej priateľov, draka s menom Bruno, malého 
čarodejníka Ronalda a Anji. 
Detí, ktoré sa vyberú do neznáma, aby pomohli malej víle Maye nájsť tiaru, ktorú jej ukradla zlá čarodejnica.  
Na svojej ceste sa stretávajú s jeleňom, Markom, ktorého taktiež začarovala čarodejnica, premenila každého v 
kráľovstve na skalu a privlastnila si jeho trón. 
Svetlušky, Ivy a Orick sa ponáhľajú na pomoc deťom, kým čarodejnica posiela svoju jedinú dcéru Ruby, aby zabila 
každého a doniesla jej ich moc, aby mohla prevziať raz a navždy vládu nad celým svetom. Lenže nikto netuší, že z 
ďalej krajiny bez mena prichádza zvláštna bytosť na pomoc v boji proti zlej čarodejnici. 
Rozprávka, ktorá spojila národy v mene lásky. 
 

 
 

    
Valéria Osztatná  
Dotyk Slnečnice   
Kategória:  Zbierka básní a úvah 
ISBN: 978-80-560-0253-7 
Rozsah:  324 strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
Keď som sa rozhodla zozbierať svoje básne a úvahy, myslela som si, že vytvorím kyticu z farebných kvetov celého 
sveta v podobe knižky, ale nebolo to celkom tak a nebolo to všetko, čo sa zrodilo. Kytica nadobudla tvar slnečnice, 
jednej jedinej a svojimi lúčmi sa dotkla každej básne či úvahy, zanechala stopu a hlbší odkaz svetu. Už to nebola iba 
misia tvorby. Bola to misia samotnej slnečnice, ktorá stála v dave ostatných kvetov, ale vynikala nadovšetko. Jej 
žlté lupienky zaplavovali okolie žiarou, ktorej sa hovorí láska a ňou ukazovala smer. Smer k slnku, ktoré ju 
vyživovalo, aby sme cítili jeho lúče v sebe. Smer k oblohe, ktorá nám dáva voľnosť letu. Tie pomyslené krídla našej 
osobnosti, duše. A keď prišla noc, sama nám ukázala ako sa ukloniť nad večnosťou nekonečna pri horizonte zeme 
a hviezd. 
To všetko bol smer k čistej pravde lásky... 
 



 

   
 
Lily Wonderland  
SPLN   
Kategória:  fantasy 
ISBN: 978-80-560-0269-8 
Rozsah:  615 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Niekto jej ukradol spomienky. Tma ešte nikdy nebola taká tmavá a hustá ako v túto noc.  
Mala premýšľať skôr, než začala skúmať vlastnú minulosť... 
 

 

   
 

Lily Wonderland  
RUDOLF, vták v zlatej klietke   
Kategória:  bájka - novela 
ISBN: 978-80-560-0284-1 
Rozsah:  115 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Príbeh sa zdá byť iba výmyslom, ale nie je to tak. Rovnako malý vták mi padol na okenicu pred pár rokmi a bol 
podobne zachránený ako je opísané v knižke. Rozdiel je v tom, že môj vták získal slobodu a naučil sa lietať. Položila 
som si však otázku, čo by sa udialo, ak by mu táto sloboda bola odopretá? 
 

 

   



 

Lily Wonderland  
Popretie   
Kategória:  eroticko - psychologický román 
ISBN: 978-80-560-0316-9 
Rozsah:  416 strán 

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
Pikantný príbeh psychologičky pochádzajúcej zo Slovenska, ktorá sa rozhodne v jeden deň odísť  
do ďalekej krajiny a prežiť "americký sen."  
Práca, ktorú vyštudovala, jej prináša bohatstvo a nezávislosť.  
Lenže vášeň, ktorú začína pociťovať k jednému zo svojich klientov, ju oberá o vytúženú slobodu.  
Popretím skutočnosti sa dostáva na druhú stranu pomyselného brehu a veci sa vymykajú spod jej kontroly... 
 
 

   
 

Lily Wonderland  
Cudzinec   
Kategória:  poézia 
ISBN: 978-80-560-0312-1 
Rozsah:  121 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Emocionálna cesta muža, ktorý sám prechádza drsnou púštnou krajinou. 
Ujíma sa opusteného, zaprášeného psa, v ktorom nachádza najvernejšieho priateľa. 
Príbeh sa stupňuje, keď cudzinec a pes zavítajú do mesta, odkiaľ obaja odišli kvôli 
Malichernosti a závisti ľudí. V meste prevláda ľudská pýcha a zloba. 
Na ceste za svojim šťastím a hľadaním skutočného domova si prejdú peklom, ale i 
radostnými chvíľkami, ktoré ich prinášajú k ich cieľom. Dôjdu však do cieľa? 

 



   
 

Valéria Osztatná Loomis  
Cudzinec / Stranger   
Kategória:  poézia  audio kniha  + bežné čítanie doc+html 
ISBN: 978-80-560-0344-2 
Rozsah:  114  strán 

Cena: 12,50 ϵ / e- kniha 5,00 € 
 
Emocionálna cesta muža, ktorý sám prechádza drsnou púštnou krajinou. Ujíma sa opusteného, zaprášeného psa, v 
ktorom nachádza najvernejšieho priateľa.  Príbeh sa stupňuje, keď cudzinec a pes zavítajú do mesta, odkiaľ obaja 
odišli kvôli malichernosti a závisti ľudí.  
V meste prevláda ľudská pýcha a zloba. Na ceste za svojim šťastím a hľadaním skutočného domova si prejdú 
peklom, ale i radostnými chvíľkami, ktoré ich prinášajú k ich cieľom. Dôjdu však do cieľa? 
--------------------------------------------------------   
The emotional journey of a man who travels through the harsh desert landscape. 
 He takes on an abandoned, dusty dog in which he finds his most loyal friend. 
 The story escalates when a stranger and a dog come to the city from where they both left because  
 of the envy people.  The city is dominated by human pride and malice. 
 On the way to their happiness and finding a real home they will go through hell, but also 
 joyful moments that should bring them to their goals.  But will they reach their destination? 

 

   
 
Valéria Osztatná Loomis  
Hotelová izba 
Kategória:  Román 
ISBN: 978-80-560-0348-0 
Rozsah:  364  strán 

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Alexandra sa vydáva do hotela s cieľom oddýchnuť si a zúčastniť sa novoročnej oslavy.  
Nevie však, že hotel ukrýva hrozné tajomstvo jej minulosti.  
Môže jej ukázať odkiaľ pochádzajú a kým sú jej biologickí rodičia, ktorých nikdy nepoznala. 
Dovolí udalostiam, aby tá malá nitka, ktorá bola spradená medzi ňou a ostatnými hosťami už dávno 
predtým, bola rozviazaná a prezradila jej pôvod? 



   
 
Valéria Osztatná Loomis  
KARMA 
Kategória:  Román 
ISBN: 978-80-560-0379-4 
Rozsah:  271  strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Frank vyrastá v chudobnej rodine s matkou alkoholičkou. Ako šestnásťročný uteká z domova, aby našiel svoje 
šťastie ďaleko od rodného kraja. Ujme sa ho starší pán, u ktorému mu nič nechýba a po jeho smrti Frank zdedí 
veľké bohatstvo. Začne však holdovať alkoholu a drogám a dostáva sa do nemalých problémov. Uteká pred ženou, 
ktorá sa ho snaží zabiť.  
Frank, síce postrelený, ale vyhne sa istej smrti. Pri úteku stratí veľa krvi a prebúdza sa v kláštore, kde sa o neho 
starajú mníšky. Zamiluje sa do mladej rehoľnej sestry Anabelly, ktorá má práve zložiť mníšsky sľub. Frank 
nechtiac odovzdáva miesto neviditeľnému mužovi, v ktorého sám neverí a znova uteká. 
O pár týždňov neskôr dostáva oznámenie, že jeho matka zomrela. Na pohrebe stretáva Anabellu. Prišla ho 
podporiť v tejto ťažkej chvíli, alebo prišla ako vyslankyňa karmy? 
 

 

 

    
  
 

Valéria Osztatná & Kristian Kitlei 
Ako to vidíme my iní II. –   Metamorfóza: Slimák v zákrute v.s. vietor na púšti 
Kategória:  autobiografický román so sarkastickým a poučným príbehom 
ISBN: 978-80-560-0305-305-3 
Rozsah:  321 strán 

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Druhá časť knižky „Ako to vidíme my „iní “, ktorá vyšla po dvoch rokoch od publikácie prvej časti. 
Prináša metamorfózu, ale stále zachováva a humorne podáva reálny obraz problematiky dnešného sveta. 
Poukazuje na ľudské potreby a rozdiely v myslení a ponímaní, s cieľom ukázať iný smer.  
V príbehu sa prelínajú prvky skutočného života oboch autorov s ich pohľadmi na dnešný svet a ich  
rozdielny štýl písania vás zaručene dostane. 
Dozviete sa, ako žijeme a zmýšľame „my iní“, ktorí máme radi a uprednostňujeme v živote svoju slobodu. 
 

 
 



     
 

Valéria Osztatná & Kristian Kitlei 
Ako to vidíme my iní – Tempo slimáka v. s. rýchlosť vetra   
Kategória:  autobiografický román so sarkastickým podtónom 
ISBN: 978-80-560-0257-5 
Rozsah:  179 strán 

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Vážení čitatelia zbláznil som sa. Na čo som sa nechal nahovoriť. 
Píšem knihu, teda nepíšem ju len ja. Sľubujem, že už vás viac podobným nebudem zaťažovať, zostávam v 
manažérskom kresle. 
Je to spoločná tvorba s našou teraz už preslávenou autorkou. Ďakujem  ti sestrička, že si ma na to nahovorila, robíš 
so mnou zázraky a posúvaš ma ďalej. V tejto knižke opisujeme naše životy, ale nielen to, my nie sme podstatní, my 
sme len slimák a vietor, teda tuctový faktor. Áno sme iní, iní ako väčšina, ale tým akými sme pohybujeme sa medzi 
ľuďmi, ktorí sú nám podobní a poviem vás je nás veľa, možno trocha menej ako vás ale je. Každý sme iní a to je v 
tom to dokonalé. 
Knižka však má oveľa hlbší odkaz, ktorý sa nám dúfam podarí odovzdať. Preto ju píšeme aj spolu každý svoju časť 
zo svojho subjektívneho uhľa pohľadu. Možno na to budete mať vy úplne iný pohľad. Dotýkame sa naozaj veľmi 
širokej oblasti tém, je plná irónie, sarkazmu ale aj pútavého príbehu a životných skúseností z ktorých si môžete 
zobrať ponaučenie. Veď ako je to známe človek sa učí z vlastných chýb a múdry človek sa učí z chýb iných. 
Niektorí nám budú možno tlieskať, niektorí sa hanbiť a možno získame aj pár nepriateľov, ale nás to netrápi. 
Žijeme. 
Prajeme vám  pevnú ulitu a aby ste zanechali za sebou dlhú a hrubú sopľavú čiaru, alebo duli ako ten najsilnejší 
vietor či svieži vánok, ktorý pohladí líca. 
 

 

             
 
Rozália Novotná 
Zbierka básní 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-08-0 
Rozsah: 175 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
Je to zbierka básní mladej autorky, ktorá píše o svojich pocitoch, láske, životných skúsenostiach, vhodné čítanie na 
spríjemnenie voľných chvíľ, a možno vás naladí na iné myšlienky a bude motivovať.  
 
 



      
 

Rozália Novotná 
Brána snov 
I. diel 
Kategória: próza –  rozprávkový príbeh 
ISBN: 978-80-89515-19-6 
Rozsah:  77 strán 

Cena: 8,- ϵ / e- kniha 3,20 € 
 
Brány snov sú všade okolo nás, môžu to byť tie najobyčajnejšie veci ako strom, tmavá izba, jaskyňa...Cez  bránu 
snov sa môžu dostať iba duše detí, ktoré  majú vo svojom živote nevyriešené problémy a ťažkosti.  Ocitnú sa tak v 
krajine snov a zázrakov, kde v čarovnom rozprávkovom prostredí  plné rozprávkových bytostí prežijú veľké 
dobrodružstvá , bojujú za záchranu tejto krajiny od vplyvu temnej sily  vládcu Zla . Kým tu  musia čeliť zlu, čarom, 
zázračným stvoreniam a láske, zatiaľ v reálnom svete ich telá ležia v stave kómy. Možnosť ich návratu cez bránu 
snov a zobudenia zo stavu hlbokého spánku je iba vtedy ak sa im podarí  vyriešiť svoje reálne problémy ...  
 
Podarí sa im prekonať všetky prekážky v reálnom svete aj vo svete snov a fantázií  či dosiahnu svoj najväčší dar?                          
 

 

      
 

 
Rozália Novotná 
Brána snov 
II. diel 
Kategória: próza –  rozprávkový príbeh 
ISBN: 978-80-89515-32-5 
Rozsah:  234 strán 

Cena: 10,50,- ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Max a Linzi  po rokoch opäť prechádzajú cez Bránu snov do rozprávkovej  ríše snov a fantázie, pretože sa nevedia 
vyrovnať so smrťou svojich otcov. 
Ako vyvolení musia pozbierať dary všetkých štyroch krajín, ktoré im pomôžu poraziť vládcu krajiny zla Darkwolfa 
a ich bojovníkov vlkolakov. 
V rozhodujúcom boji im prídu na pomoc starí priatelia a zázračné tvory.  
Podarí  sa zvíťaziť dobru nad zlom a či nájdu aj svoj najväčší dar, lásku ? 
 

 
 
 



 

   
 
 
Renáta Eliašová 
Láskanie – Zbierka noviel 
Ilustrované 
Kategória: próza – novela 
ISBN: 978-80-89515-09-7 
Rozsah: 100 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
Súbor 10 krátkych noviel zo života mladých ľudí z rôzneho prostredia a životných štýlov prevažne o láske, 
vnútorných pocitoch a o životných Skúsenostiach. Vhodné na spríjemnenie dlhých večerných chvíľ. Doplnené 
vlastnými ilustráciami autorky. 
 
 
 

 
 

   
 
 
Renáta Eliašová 
Šaman na koni 
Kategória: próza – novela 
ISBN: 978-80-89515-04-2 
Rozsah: 109 strán 

Cena: 9,50 ϵ / e- kniha 3,80 € 
 
Miriam chodí celý život po zemi a hľadá odpovede na svoje otázky. Niekedy ju zvedavosť zavedie až do 
severnej Afriky. V Alžírsku sa ubytuje v hoteli, kde sa o chvíľu nudí a púšťa sa do dobrodružstva.  
Snaží sa nájsť akékoľvek informácie o šamanstve, aby mohla vydať na Slovensku kvalitný článok do novín 
a konečne presvedčiť svojho šéfa, že je dobrá žurnalistka.  
Na akých ľudí natrafí Miriam a či sa jej podarí nájsť kvalitné informácie o šamanstve, posúďte sami. 

_______________________________________ 
 
 



       
 
Martin Kolek 
Stratený let 279 
Kategória: próza – Sci- fi román 
ISBN: 978-80-89515-10-3 
Rozsah: 71 strán 

Cena: 8,00 ϵ / e- kniha 3,20 € 
 
Stratený let 279 /sci-fi/ sa odohráva na palube lietadla, Boeing 747, keď sa za záhadných okolností, ako je aj 
v názve, tento let 279 stratí. Čitatelia budú svedkami stretu dvoch dimenzionálne odlišných svetov. Hlavný 
hrdinovia sa ocitnú niekde na druhej strane prítomnosti. Podarí sa im nájsť cestu z neznámeho sveta? 

_______________________________________ 
 
 
 
 

       
 
 
Martin Kolek 
Bdelá kóma 
Ilustrované 
Kategória: próza – dobrodružný román s mystickým príbehom 
ISBN: 978-80-89515-20-2 
Rozsah: 111 strán 

Cena: 8,50 ϵ / e- kniha 3,40 € 
 
Ak spomenieme slovo kóma, každý si predstaví hlboký spánok. Ak ale spomenieme paralelný svet, každý z nás si 
asi povie, že sa dve odlišné osudové nite odvíjajú rovnako, ale každý iným smerom. A ak spomenieme bdelá kóma, 
tak sa každý asi pozastaví nad daným stavom.   
,,Existuje vôbec niečo také, ako sú dva príbehy v tom istom časovom slede, ale každý v inom na seba nadväzujúcom  
prežití?“  
Áno existuje a jedna taxikárka z New Yorku je toho dôkazom. Prebrala sa z takej bdelej kómy ... 
(Kniha je obohatená s vlastnými ilustráciami autora) 
 

_______________________________________ 
 
 



      
 
 
Martin Kolek 
Praesagium – Kniha vyvolených I. 
Kategória: próza – dobrodružný román s mystickým príbehom 
ISBN: 978-80-89515-33-2 
Rozsah: 136  strán 

Cena: 9,30 ϵ / e- kniha 3,72 € 
 
Kniha a pentagram. Spojením týchto dvoch častí sa utvorí jeden celok. Celok, ako PRAESAGIUM /vidina, 
predpoveď/, ktorý odhaľuje ľudské myslenie a vedomie. Dej príbehov sa odohráva za účasti jedného z vyvolených, 
Lukasa Valentina, obyčajného mladého muža, knihovníka. V jeho dobrodružnej ceste za poznaním pravdy ho čaká 
aj mnohokrát pohľad do seba samého. Samozrejme ho pri tomto dobrodružstve sprevádza aj hŕstka priateľov. 
Dobrodružstvo, priateľstvo, vedomie a cnosť...  

_______________________________________ 
 
 
 

     
 
Zuzana Valkusová Súkeníkova 
O dobrých bábikách 
Kategória: poučná rozprávka 
ISBN: 978-80-89515-02-8 
Rozsah: 54 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
Rozprávková knižka pre deti s výchovným pedagogickým efektom, ktorá poradí a pomôže  
deťom prekonávať svoju nesmelosť a udáva im správny smer. 
 Kde bolo, tam bolo... Možno bolo, a možno nebolo. A možno bolo práve u vás - dievčatko -  
malé, zlaté, múdre, dobré, ktoré sa však napriek tomu všetkému nevedelo skamarátiť s 
inými detičkami. A tak veľmi chcelo! Chcelo tak veľmi, až sa mu rozhodli pomôcť jeho 
bábiky. Prečo sa nevedelo skamarátiť? Ako mu pomohli bábiky? A aké bábiky? To vám 
prezradí táto knižka. 
 

 



       
 
Barbora Kodríková 
Mia Dashwoodová –  Ach ten život ! 
Kategória: ľúbostný román  
ISBN: 978-80-89515-22-6 
Rozsah: 74 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
 
Kniha o živote mladej teenagerky jej študentskej láske a sklamaniach. 
  
„Nenávidíš ma,“ jeho chladný, ostrý hlas zaťal do toho božského ticha a ono sa úplne 
pominulo. 
 Nevedela som, čo mám povedať. Ani sama som nevedela, či ho nenávidím. Všetko sa 
dnes zmenilo... a možno ani nie. Možno... 
 Ani neviem ako, zrazu som len stála na nohách a vedela som, že musím vyzerať ako 
šialenec... cítila som sa tak. Dýchala som rýchlo a nahlas a celá som sa triasla... od 
zúfalstva, od nervov, od hnevu. 
 „A čo na tom záleží?!“ skríkla som a môj hlas sa ozýval po celej čistinke. „Je jedno, či ťa 
nenávidím, alebo nie! Je to jedno! Pretože teraz som tu s tebou a je mi dobre a viem, že 
teraz nechcem nič iné. Ide iba o to, čo je teraz...“ 

 

 

     
 
Ivan Danko 
Básne môjho srdca 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-12-7 
Rozsah: 76 strán 

Cena: 6,50 ϵ / e- kniha 2,60 € 
 

Zbierka je osobnou spoveďou autora v životných situáciách, ktoré najviac ovplyvnili jeho život, ako 

je láska, smútok, nesplnené želania. Každý si v nej môže nájsť, čo ho zaujíma. 
 
 

 

 



 
 

      
 
 
Vladimír Dvorščák 
Zbierka básní I. 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-24-0 
Rozsah: 255 strán 

Cena: 8,50 ϵ / e- kniha 3,40 € 
 
Zbierka básní je určená na chvíle oddychu.  Je v nich ukrytá láska, nádej a trocha detskej 
duše, ale aj tienisté stránky,  tak ako ich neraz prináša život. 
 
 
 

 
 

     
 
Vladimír Dvorščák 
Zbierka básní II. 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-36-3 
Rozsah: 110 strán 

Cena: 8,00 ϵ / e- kniha 3,20 € 
 
Zbierka básní je určená na chvíle oddychu.  Je v nich ukrytá láska, nádej a trocha detskej 
duše, ale aj tienisté stránky,  tak ako ich neraz prináša život. 

_______________________________________ 



      
 
Vladimír Dvorščák 
Lícne jamky – zbierka básní 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-51-6 
Rozsah: 123 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Táto zbierka  vlastní  zopár  básni, čo sa držia za ruku. 

Možno sa pousmeješ  a  možno  ostane  slza, pre  jedného  voda  a  druhý  ňou  zaplatí ... 

 

_______________________________________ 
 
 
 

         
 

Hana Tóthová 
Zbierka noviel 
Kategória: próza – novely 
ISBN: 978-80-89515-07-3 
Rozsah:  103 strán 

Cena: 8,50 ϵ / e- kniha 3,40 € 
Slony prinášajú šťastie 
Príbeh mladej učiteľky Kamily a Frederika, ktorých cesty sa skrížia v jeden upršaný deň. Aj napriek rôznym 
prekážkam ako je vzdialenosť si dokážu nájsť k sebe cestu. Presvedčia sa, že aj vzťah na diaľku môže fungovať. 
Frederik sa musí vyrovnať aj zo zlým Kamiliným zdravotným stavom, no aj napriek tomu prežívajú spolu krásne 
chvíle. Do ich vzťahu zasiahne nečakaná tragická udalosť... 
Príbeh mesačného splnu 
Výstredný hračkár, ktorí žije sám, vďaka svojmu čudáctvu si nerozumie so svojou rodinou. Aj napriek všetkému 
má veľmi rád deti a vyrába hračky, aby videl ich radosť. Veľmi však túži vidieť svoju vnučku a dcéru. Zlý vzťah s 
dcérou sa napraví až v poslednej chvíli.... 
Príbeh z ulice 
Vetroplach Lucia žije sama po smrti rodičov. Privyrába si rôznymi brigádami. Jej život sa zmení, keď stretne 
Viktora. Lucia konečne nájde zmysel života a zistí, že sa dá žiť lepšie aj napriek komplikáciám a nepekným 
životným chvíľam. 
 



 
 

         
 

Michala Gánovská 
Izabela Parmská 
Kategória:  – Historický román 
ISBN: 978-80-89515-13-4 
Rozsah:  61 strán 

Cena: 8,00 ϵ / e- kniha 3,20 € 
 
Tento príbeh sa odohráva na cisárskom dvore počas panovania Jozefa II. –ho.   
Jej manželka celý život niesla ťarchu spečateného mieru, urobila šťastným svojho beznádejne zamilovaného 
manžela, ale  práve jeho slepota spôsobila, že Izabela tak trpela.  
On nikdy nezbadal jej slzy za úsmevom. Mala všetko – okrem lásky. Stala sa obeťou svojich túžob  
a zakázaných citov ku vlastnej švagrinej.  
Keď našla odpoveď v smrti, bolo už neskoro....  

_______________________________________ 
 

        
 
 

Michala Gánovská 
Každá žena môže byť blondína 
Kategória:  – Motivačno zábavná kniha 
ISBN: 978-80-89515-01-1 
Rozsah:  74 strán 

Cena: 9,50 ϵ / e- kniha 3,80 € 
 
V tejto knižke autorka chce ukázať cez skutočné príbehy mnohých žien ako sa stať sebavedomou ženou, ktorá 
získa vždy presne to, čo v živote chce dosiahnuť. 
So svojim trápením  nie ste sama! Tisíce žien bojovali a stále bojujú s rovnakými  problémami...  
Niektoré si zvolili lásku, uznanie a bohatstvo – staňte sa jednou z tých šťastných! 

_______________________________________ 
 
 
 



      
 
Michala Gánovská 
Ja chcem byť tá pravá 
Kategória:  – Motivačno - poučná kniha 
ISBN: 978-80-89515-25-7 
Rozsah:  55 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Každá žena túži po láske. Niekedy však musíme urobiť rozhodnutia, ktoré navždy zmenia náš život – jedným z nich 
je svadba.  
Táto kniha Vám ponúka rady ako neprepadnúť panike a vydať sa tou správnou cestou. 
 Všetko má svoje   načasovanie.  
Počkajte si na pravú lásku, lebo tá prichádza len raz za život! 

_______________________________________ 
 
 
 
 

     
 
 
Michala Gánovská 
Zuzana a jej tajomstvo 
Kategória:  román 
ISBN: 978-80-89515-44-8 
Rozsah:  123 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
 
Ako sa  v sekunde zmenil život nádejnej klaviristky. 
Neverte nikomu ! Ani tomu, kto stojí  od malička pri Vás, ani keď je Vašim učiteľom.  
Zuzana o tom vie svoje... 
 
 

 
 



     
 
Miroslava Sihelská 
Z láske o láske 
Kategória:  Poézia 
ISBN: 978-80-89515-26-4 
Rozsah: 43 strán 

Cena: 7,50 ϵ / e- kniha 3,00 € 
 
Šťastie v srdci, ale aj slzy v očiach. To vyjadruje autorka  v tejto zbierke plnej zamilovaných básní. 
Snívanie o šťastí a láske je to najkrajšie. Je to prekrásny sen, ktorý sa ale nie každému splní. 
V tejto knihe sa nachádzajú autorkine city a pocity. Takže samotná autorka písala len to, čo cítila.  
Je už len na Vás či Vás kniha zaujme. Ja Vám len želám príjemné čítanie. Vaša autorka 

 
 

Možno si ma miloval, 
Možno si to iba hral. 

Jedno si však pamätaj, 
Srdce si mi vzal... 

 

 

     
 
Miroslava Sihelská 
Len o Tebe 
Kategória:  Poézia 
ISBN: 978-80-89515-37-0 
Rozsah: 35 strán 

Cena: 7,00 ϵ / e- kniha 2,80 € 
 

Šťastie v srdci, ale aj slzy v očiach. To vyjadruje autorka  v tejto zbierke plnej zamilovaných básní. 
Snívanie o šťastí a láske je to najkrajšie. Je to prekrásny sen, ktorý sa ale nie každému splní. 

 
Keď sa chceš v živote šťastným stať, 

Miluj toho, kto ťa má rád. 
Pretože srdce za srdce dať, 

Je najkrajšie, čo sa ti môže v láske stať. 
 

 



 
 

   
 

Miroslava Sihelská 
S láskou a bez 
Kategória:  Poézia 
ISBN: 978-80-89515-38-7 
Rozsah: 64 strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
  
 

 „Nie v tom, že sme milovaný, ale v tom, že milujeme je naše šťastie“ 
 
 

Láska je krásna ako ranný východ slnka, 
láska je slobodná ako škovránok na oblohe, 

láska je úprimná ako detský úsmev, 
láska je nežná ako pohladenie mamy, 

láska je náročná cesta za šťastím. 
 
 

 
 

   
 

Miroslava Sihelská 
Božia láska  
Kategória:  Katolícka poézia 
ISBN: 978-80-89515-47-9 
Rozsah: 43 strán 

Cena: 9,50 ϵ / e- kniha 3,80 € 
 
Ilustrovaná poézia venovaná všetkým veriacim ale aj tým, čo Boha len hľadajú.  
Obsahuje básne s katolíckou tematikou a modlitby na rôzne príležitosti. 

 
 



     
 

Miroslava Sihelská 
Milujem ako viem  
Kategória:  poézia 
ISBN: 978-80-89515-50-9 
Rozsah: 70 strán 

Cena: 8,50 ϵ / e- kniha 3,40 € 
 
Básnička zbierka je rozdelená na 2 časti 
  
I.  Vyznanie:  Autorka vkladá spoje pocity o láske smútku, sklamaní a nekonečnej túžbe 
II. Spomienky:  Spomienky na psíka Bobiho z detstva, ktorý už nie je medzi nami  
  

Ľúbiť, len teba chcem, 
ľúbiť, len Teba  viem. 

Ľúbiť, len Teba nikdy neprestanem, 
ľúbiť, len Teba navždy budem. 

 
 

    
 
Miroslava Sihelská 
Bez teba  
Kategória:  poézia 
ISBN: 978-80-89515-53-0 
Rozsah: 92 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Básnická zbierka o smútku, nádeji, sklamaní a samote na spríjemnenie nočných chvíľ či zaplakanie. 
 

„Stretli sme sa náhodou, náhoda rozlúčila nás, možno príde ešte náhoda a stretneme sa zas“ 

 
 



     
 

 
Kombinovaná CD kniha 
Tím spoluautorov MEA2000 o. z. 
Ako získavať klientov a spolupracovníkov tak, aby sme si rozumeli 
(osobný sprievodca na majstrovstvo v sieťovaní) 
Kategória: študijný materiál – odborná publikácia  audio kniha  
ISBN: 978-80-89515-42-4 
Rozsah: 30 strán 

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Kombinovanú CD knihu je možné čítať v PC a kompatibilných zariadeniach ako aj si ju vypočuť v bežných audio 
prehrávačoch. Tento študijný materiál – odborná publikácia je vhodná pre vedúcich mimovládnych  organizácií,  
manažérov, obchodných zástupcov, zamestnancov, ktorí pracujú s ľuďmi ako aj pre civilný sektor, ktorí potrebujú 
zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a presadiť svoje nápady a myšlienky.  

_______________________________________ 
 
 

    
 

 
Michal Sabela 
Úlomky životov – zbierka noviel 
Kategória: próza – novela 
ISBN: 978-80-89515-28-8 
Rozsah: 111 strán 

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 

„Život je pes a my sme jeho granule, no žiť je predsa psina“ 
Krátke príbehy zachytávajúce neobyčajné udalosti z obyčajného života.  
1.Časť umelecké opisy, 2. Časť humoristické  
 
 

 



     
 

Andrea Guzel  
Elinin skazený život a dcéry Liany 
Kategória: próza – román – trilógia 
ISBN: 978-80-89515-14-1 
Rozsah: 69 strán 

Cena: 10,50 ϵ  / e- kniha 4,20 € 
 

Trilógia – autobiografický román 
Príbeh  zo skutočného života, kde sa čitatelia môžu stretnúť s  Elinou, dočítať o jej nesprávnej voľbe partnerov.  
Po zlých skúsenostiach z minulosti sa neočakávane zaľúbi do Alexandra, s ktorým majú krásne dievčatko Lianu.  
Po štvorročnom manželstve plného vyhrážok, zvrhlostí, urážok, krutostí, stále nevie nájsť odvahu urobiť rázny a 
rozhodný krok. 
Všetko sa vyvinie úplne inak, kedy dcéra Liana – 3 ročné dievčatko prehovorí a všetko nasvedčuje k jej sexuálnemu 
zneužívaniu obzvlášť závažným spôsobom.  
Elina musí konať, musí vedieť pravdu čo sa stalo medzi Lianou a jej vlastným otcom Alexandrom. Musí ochrániť 
Lianu, aj keď sama je ohrozovaná zo všetkých strán Alexandrom. 
 

 
 
 

   
 
 

Andrea Guzel  
Alexandrova  pomsta a kruté odhalenie Lianou 
Kategória: próza – román – trilógia 
ISBN: 978-80-89515-39-4 
Rozsah: 111 strán 

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
II. Časť, pokračovanie autobiografickej trilógie 
Rozchod Eliny s Alexandrom prináša kruté odhalenie na základe výpovedí Liany a hrozné peklo.  
Pomsta Alexandra prekračuje medze ľudskosti a nikto ho v tom nezastaví.  
Ovláda dokonale svoje „remeslo“.  

 
 



   
 

Andrea Guzel  
Lianin osud ukončený ... 
Kategória: próza – román – trilógia 
ISBN: 978-80-89515-54-7 
Rozsah: 90 strán 

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Skutočný príbeh kde Elina s Lianou majú skazený život. 
Alexandrova pomsta  neminie nikoho. Sexuálne zneužívanie je očividné, ale nedokázateľné.  
Právo a zákon stoja na rozhraní, Liana je obeťou.   
 

 
 
 

   
 
Andrea Guzel  
Rozprávky do kapsičky I. 
Ilustrované 
Kategória: Rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-00-4 
Rozsah: 42 strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
„Rozprávky do kapsičky“ sú určené pre všetky deti. Koniec rozprávok je  poučného charakteru.  
Deti sa môžu stretnúť s mnohými situáciami, ktoré musia postavičky v rozprávkach zvládnuť, pričom získajú 
ponaučenie z každej rozprávky. 
 
 

 
 



   
 
 

Andrea Guzel  
Rozprávky do kapsičky II. 
Ilustrované 
Kategória: Rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-40-0 
Rozsah: 56 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Pre všetky deti sú určené „Rozprávky do kapsičky“,  ktoré s veľkou obľubou čítajú rozprávky. „ 
Niet nad rozprávky“- ako tvrdia deti a aj dievčatko menom Viktória.  
Ide o pokračovanie ďalšej série zaujímavých rozprávok, kde sa zlé veci premenia  
na dobré veci, kde sa prelínajú úsmevy so smútkom.  
Autorka verí, že Vás milí čitatelia postavičky z rozprávok rozosmejú a budete im držať  
palce, aby vždy konali statočne a s rozumom. Príjemné čítanie pre všetky deti. 
 
Ako to už býva v mnohých rozprávkach, známych aj menej známych, väčšinou dobro víťazí nad zlom.  
„Rozprávky do kapsičky“ prinesú deťom zábavu a ponaučenia, kde zlé sa na dobré obráti.   
 

 
 

   
 
Andrea Guzel  
Rozprávky do kapsičky III. 
Ilustrované 
Kategória: Rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-45-5 
Rozsah: 65 strán 

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
„Rozprávky do kapsičky 3“ – svet rozprávok plný zážitkov rozprávkových hrdinov, prechádzajúci cez zvieratká,  
princezné, zázračné veci.... kde sa zo smutnej detskej tváričky stane veselá, vďaka rozprávkam plných vyčarujúcich  
rôznych chvíľ. 
 

 
 
 



 
 

   
 
Andrea Guzel  
Rozprávky do kapsičky IV. 
Ilustrované 
Kategória: Rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-61-5 
Rozsah: 94 strán 

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
V živote veľa detí by chcelo prečítať množstvo rozprávok, ale buď nemajú knižky, alebo čakajú na úplne ďalšie 
rozprávky. 
„Rozprávky do kapsičky“ sú prínosom nových a zaujímavých rozprávok pre všetky deti. 
 

 
 

   
 

Andrea Guzel  
Abeceda pre predškolákov 
Ilustrované 
Kategória: Učebnica pre najmenších 
ISBN: 978-80-89515-27-1 
Rozsah: 39 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Slovenská abeceda má 46 písmen. Knižka je zameraná na preskúšanie si abecedy pre deti 
so zaujímavými rýmovačkami a kresbičkami.  
Zároveň majú deti  možnosť  naučiť sa abecedu, ak ju ešte nepoznajú. 
 
 
 

 



   
 
Andrea Guzel  
Zimné a vianočné verše pre deti aj dospelých 
Farebné obrázky 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-41-7 
Rozsah: 52 strán 

Cena: 9,50 ϵ / e- kniha 3,80 € 
 
Zimné a vianočné verše , ktoré pridajú kúzlo Vianociam, Vám spríjemnia 
zimné chvíle a pričarujú vianočnú atmosféru. 

 
 

 

   
 
Andrea Guzel  
Vražda anglickej boháčky 
Kategória: Román – krimi príbeh 
ISBN: 978-80-89515-67-7 
Rozsah: 174 strán 

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Na kraji Anglicka v zabudnutom meste sa odohrá zločin, ktorý by nikto neočakával.  
Inšpektor Karr má neľahkú úlohu k odhaleniu vraha a následných vrážd.  
Všetko je sťažené rôznymi stále novými udalosťami.. 
 

 

 



   
 
Andrea Guzel  
Stará alebo mladá 
Kategória: Román  
ISBN: 978-80-89515-72-1 
Rozsah: 115 strán 

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Ženy a muži, láska a dobrodružstvo, staroba a mladosť. Všetko má spoločnú hrdinku románu Elenu. 
 

 
 
 

   
 
Andrea Guzel  
Neviem ťa nenávidieť 
Kategória: Román  
ISBN: 978-80-560-0245-2 
Rozsah: 87 strán 

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Maria je mladá žena, túžila po rodinnom  živote, našla lásku, prišla o lásku,  aj o druhú lásku a skoro stratila ten 
najcennejší poklad. 
Príbeh mladej ženy, ktorá prišla keď bola malá o svojich rodičov. Jediné po čom najviac túžila, bol pokojný rodinný 
život. Akoby  sa jej splnil sen. Všetko sa začína pre Mariu krásne, stretne skvelého človeka, zamilujú sa do seba, má 
všetko, jediné čo Marii  chýba je vlastné  dieťatko.  
Napokon sa dočkajú. Spolu s Richardom, jej manželom sú šťastný až do chvíle, kedy nikto nečaká, že by sa mohlo 
niečo stať. Prečítajte si osud o Marii, možno niekde v kútiku seba zistíte, že možno poznáte ľudí, ktorých osudy sú 
podobné Marii....  
„Neviem nenávidieť“, slová Marii, ktorá  skutočne aj keď mohla nenávidieť  mnoho vecí  a ľudí s jej osudom, nebola 
schopná nenávidieť, všetkých mala rada a aj keď nemusela,  odpustila. 
 

 



      
 
Petronela Hercová  
Príbehy traktoríka Sama 
Kategória: próza – rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-15-8 
Rozsah: 59 strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 

Rodinka Veselých sa na prosbu svojich detí rozhodne kúpiť malý červený traktorík, ktorý sa okamžite  
stane najlepším priateľom súrodencov Adamka a Andrejky.  
Život na farme Veselých je pestrý a zaujímavý a traktorík spolu s deťmi zažíva mnoho dobrodružstiev.  
Každá zo šiestich rozprávok v seba ukrýva príbeh, ktorého podstatou je situácia, ktorá na záver prináša 
ponaučenie.  
Rozprávky sú písané jednoducho, zrozumiteľne, s vtipom.  
A možno nie sú písané len pre deti. Možno sú písané pre každého, kto rád číta. 
... pretože aj ten kto má detstvo dávno za sebou sa takouto formou k nemu vracia ... ako napríklad Ja. 
 

 

 
 
 

    
 

Denis Makovini  
Virtuálna minulosť 
Kategória: Rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-43-1 
Rozsah: 154 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Naše sny sú ako zamknuté tajomstvá. Denis je chlapec, ktorý ich má tiež.  
Život je krutý a prestáva ho baviť. V jednom krásnom a nečakanom okamihu sa jeho sen splní.  
Jeho sen sa splnil a on začína žiť úplne nový život. V inej dobe, v inom storočí.  
Bude sa musieť vyrovnať s tým, čo stratil a čo získal. Lenže nie každý ho bude mať v láske.  
Bude jeho život v minulosti rozprávkou ako si myslel? Prežije vôbec v tejto dobe? 
 
 

 

 



    
 

Mária Hušová  
Láska a život – zbierka básní 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-16-5 
Rozsah: 61 strán 

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
Kniha básní „Láska a Život“ je o láske a zamilovanosti. Je vyjadrením najhlbších citov. Je o nás.  
O našich odkazoch pre milovaných aj o našich trápeniach sa pre ne. 
Vyjadruje vaše pocity, ktoré možno neviete pomenovať. Objavíte v nej vyznanie pre svojich miláčikov.  
Možno v nej nájdete aj sami seba a nájdete cestu ako ďalej... 
„Láska a život“ sú navzájom silno prepojené. Láska vplýva na to, ako sa cítime  a čo prežívame.  
Láska určuje naše životné rozhodnutia. Zamilovanie je ako zázrak, ktorý nás pretvára v inú bytosť. 
Ľúbostná poézia, to je bubnovanie milujúcich sŕdc. Je plná túžob a nádeji i poznania. 
 

 

   
 

Erika Mogyoródiová 
Dotyky v rýmoch – zbierka básní 
Kategória: poézia 
ISBN: 978-80-89515-46-2 
Rozsah: 89 strán 

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Básnická zbierka  „Dotyky v rýmoch“,  oslovuje srdcia čitateľov. Obsahuje básne do ktorých autorka vložila vlastné 
pocity, a svoj pohľad na svet, či už píše o živote, prírode, šťastí, smútku, a či o láske.  
Ponúka čitateľom príjemné chvíle strávených pri čítaní. 
 
 

 



   
Zuzana Bačová 
Antiliečiteľ: Prvá kniha moci – Spojenci 
Kategória: román – fantasy 
ISBN: 978-80-89515-49-3 
Rozsah: 465 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Chlapec menom Gabriel sa pred ôsmimi rokmi stal antiliečiteľom, záhadnou bytosťou nesúcou znamenie smrti. 
Kvôli tejto nebezpečnej schopnosti ho odviedli od rodiny. Musel sa prispôsobiť pravidlám, ktoré z neho urobili 
samotára. Kým brat Patrik a sestra Marcela žili v s matkou, on zažíval peklo na mieste, kde preňho nemali takmer 
žiadne pochopenie.  
Z obyčajného dieťaťa stal vydedenec, ktorý sa musel spoliehať len sám na seba.  
Obával sa, že ostane navždy zavretý, ukrytý pred svetom, v tieni tých, ktorí sa rozhodli, že bude lepšie, ak prestane 
existovať.  
Nečakaná cesta do Košíc prináša do jeho života veľké zmeny. So svetla prichádza spojenec túžiaci po temnote...  
Marcelino tajomstvo je odhalené a aj ona je nútená prispôsobiť sa novým podmienkam... 
 

   
Martina Miková 
Volanie krvi 
Kategória: román – Urban fantasy – trilógia I. časť 
ISBN: 978-80-89515-52-3 
Rozsah: 471 strán 

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Prvá časť série o súrodencoch, ktorí sa v rámci prekliatia ocitli takpovediac na opačných stranách bojiska. Padlý 
anjel, správca ich nadprirodzeného sveta ich z pomsty premenil na príslušníkov rozličných rás. Aidan je upír, 
Cedric je vlkolak a Merina je siréna. 
Napriek tomu, že ako smrteľníci sa milovali, takéto rozdelenie ich odcudzilo a donútilo ich nenávidieť jeden 
druhého. Najhoršie ich pretrhnuté súrodenecké puto znáša Aidan. Pokúša sa za cenu vlastného života neohrozovať 
ten ľudský a bráni v tom aj bratovi Cedricovi. 
Ústrednou zápletkou je romanca medzi Aidanom a Claire, úspešnou ženou z veľkomesta, ktorá má pocit, že slnko 
zapadá aj vychádza len pre ňu. V jej arogancii a panovačnosti je však veľká dávka šarmu a humoru. Jej 
presvedčenie, že všetko vie najlepšie, je zdrojom mnohých vtipných situácií a dialógov. Aidan, na druhej strane, sa 
stráni ľudí, ktorým by mohol ublížiť a najviac zo všetkého neznáša ženy, ktoré na neho upierajú zamilované 
pohľady. Navyše, padlý anjel, správca ich sveta, nepraje ich láske a pokúša sa ich rozdeliť... 
 

 



   
 

Martina Miková 
Vytie vlka 
Kategória: román – Fantasy - trilógia II. časť 
ISBN: 978-80-89515-60-8 
Rozsah: 320 strán 

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
Cedric Darx sa každú noc mení na zúrivého vlka, túžiaceho po krvi a love.  
Nikto a nič, čo sa po západe slnka nachádza v horách, nie je pred jeho zúrivosťou v bezpečí.  
Až do dňa, keď natrafí na záhadnú Shine Carterovú. Shine je presvedčená, že je blázon.  
Vo sne ju prenasledujú príšerné vidiny a nedovolia jej spať. To sa však zmení, keď sa začne stretávať s krásnym a 
dokonalým Cedricom. A ešte je tu aj vlk, ktorý zaháňa hrôzy jej nocí.  
Nájdu si Cedric a Shine k sebe cestu? Kto je vôbec Shininým záhadným prenasledovateľom?  
Pomôže im láska zbaviť sa toho najhoršieho v ich životoch? A je vôbec možné, aby niekto miloval vlkolaka? 
 

   
 
Martina Miková 
Vôňa oceánu 
Kategória: román – Fantasy - trilógia III. časť 
ISBN: 978-80-89515-75-2 
Rozsah: 276 strán 

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Connor je zapáleným ochrancom prírody, preto ho šokuje a rozzúri, keď počas niekoľkých týždňov objaví 
pozostatky nelegálne ulovených veľrýb. Netuší, že nie je sám, koho tieto vraždy zaujímajú, aspoň do chvíle, kým 
mu more k nohám nevyplaví ženu, ktorá miluje podmorský život rovnako ... 
Merina Darxová, posledná z trojice súrodencov, bola kliatbou zmenená na sirénu a začlenila sa do podmorského 
sveta a spoločenstva morských panien.  
Ako jediná z nich, ktorá kedysi bývala človekom, je vodkyňou Sirén vybratá, aby spolupracovala s Connorom a 
zastavila lov veľrýb.  
K tomu jej pomôže jej anjelská švagriná Shine. Ale vzťah Connora a Meriny nezostane na pracovnej úrovni a už 
vôbec nie bez následkov.  
Zmieri sa Connor s druhým, nadprirodzeným Merininým životom? A dokáže sa Merina vzdať milovaného oceánu, 
aby mohla ísť za hlasom svojho srdca? 
 

 

 



   
 

Dominika Kurcinová 
Ako sa dostať do neba 
Kategória: Fantasy 
ISBN: 978-80-89515-55-4 
Rozsah: 514 strán 

Cena: 13,50 ϵ / e- kniha 5,40 € 
 
Minie Jeffersonová je úplne normálne dievča. Až kým sa jej do života nezapletie neznáma žena menom Cassidy a 
neobráti jej život naruby.  
Po útoku na hotel, v ktorom Minie pracuje, zmizne jej priateľ a jediná vec, ktorú vie je tá, že za to môže práve 
Cassidy. 
Budú jej priatelia veriť, že za všetko, čo sa deje, môže práve táto žena?  
Pátranie po svojom priateľovi ju privedie k svojej tete, kde sa dozvedá, kto v skutočnosti je ona, jej rodina a 
priatelia. A čo stará láska?  
 

 
 

    
 

Sylvie Hasalíková 
Temné úplňky (česká tvorba) 
Kategória: Fantasy  
ISBN: 978-80-89515-62-2 
Rozsah: 574 strán 

Cena: 14,80 ϵ / e- kniha 5,90 € 
 
Byly zrozeny, aby změnily svět. Jsou mezi námi již po tisíciletí, ale nevíme o nich. 
Dříve byly jen výjimečné, dnes už jsou napůl lidské. 
Jejich krev je napůl lidská, proto jsou také lidsky zranitelné. 
Z toho důvodu byli stvořeni jejich ochránci, jejichž životní poslání je ochránit své výjimečné před zlými silami. 
 
  
 

 



    
 

Kamila Pintér 
Kastelánka jeho veličenstva 
Kategória: historický román 
ISBN: 978-80-89515-57-8 
Rozsah: 910 strán 

Cena: 16,00 ϵ / e- kniha 6,40 € 
 
Román sa odohráva v časoch vlády českého a nemeckého kráľa Karla IV.  
Tento mladý panovník prebral krajinu na pokraji úpadku, ale za dlhé roky panovania ju dokázal zázračne zveľadiť.  
Vybudoval Karlovu univerzitu, Karlov most, Pražský hrad, objavil liečivé pramene v Karlových Varoch a ku koncu 
jeho vlády ho nazývali "otcom vlasti". 
 
Ale aký bol Karol IV. ako človek? Akým zázrakom dosiahol plnú moc vládnuť za svojho otca Jána Luxemburského?  
Prečo zakázal ženám prístup na Karlštejn? Prečo sa v kaplnke modlil len sám a bosý? 
Dokázal tento kráľ ľúbiť nejakú ženu? 
Množstvo otázok a množstvo tajomstiev. A čo keď to bolo takto...  
 

 

    
 

Kamila Pintér 
Natália 
Kategória: historický román 
ISBN: 978-80-89515-58-5 
Rozsah: 624 strán 

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Natália je mladá maliarka, ktorá túži po láske a šťastí.  
Ale na začiatku 20. storočia, keď svet patrí výhradne mužom, to vôbec nie je ľahké. 
Žena musí bojovať o všetko – o vzdelanie, o prácu, ale i o lásku. Ako sa jej to podarí? 
 

 



   
 

Kamila Pintér 
Milenka Kráľa-Slnka 
Kategória: historický román 
ISBN: 978-80-89515-59-2 
Rozsah: 829 strán  

Cena: 15,50 ϵ / e- kniha 6,20 € 
 
Versailles, Ľudovít XIV., markíza de Motespan, vojny, obrovský hospodársky a politický rozmach, veľká travičská 
aféra, legendy, klebety a fámy. Ako to bolo naozaj? 
Román sa odohráva v rušných časoch vojen, vnútorných nepokojov a prvých „oficiálnych“ čiernych omší za vlády 
Ľudovíta XIV.  Prvá čierna omša sa konala v roku 1666 vo Francúzsku.  
Čo robil kráľ a jeho poradcovia preto, aby sa tieto temné praktiky nerozširovali? Prečo bol Ľudovít XIV. nazývaný 
Kráľ-Slnko? Bola madame de Montespan naozaj travička a nemravnica, ako sa to zachovalo v histórii? Mal kráľ 
brata či iného dvojníka, ako je to spomínané v iných románoch?  
Boli väzenia bez súdov iba svojvôľa kráľa? Čo mali spoločné francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a ruský cár Peter I. 
Veľký? 

 

   
 
Slavoj Vlček 
Neuveriteľné príbehy – zbierka krátkych poviedok 
Kategória: fantasy poviedky 
ISBN: 978-80-89515-63-9 
Rozsah: 188 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Alfréd Hitchcock,   majster hororu a "neuveriteľných" príbehov sa raz vyjadril, že každý sa rád bojí a každý rád 
prežíva to príjemné mrazenie pri čítaní alebo pozeraní hororov.  
Niekedy k inšpirácii stačí len jedna veta, niekde prenesená, alebo aj len jedno slovo.  
Neverte tomu čo vidíte, neverte tomu, čo počujete, neverte tomu, čo cítite, ale neverte ani tomu, čoho sa dotknete. 
Pocítite to príjemné mrazenie pri čítaní príbehov. 
Niektorým  možno uveríte menej, niektoré Vás možno presvedčia viac. Vedzte však, že medzi nebom a Zemou sa 
dakedy dejú aj veci priam nadprirodzené, nevysvetliteľné a plné mysteriózneho tajomna. 
 

 
 



   
 
Slavoj Vlček 
Rozprávky na každý deň 
Kategória: rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-64-6 
Rozsah: 209 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Každý rád číta rozprávky, či už je v útlom veku alebo už starec, lebo mu pomáhajú odpútať sa od tvrdej dennej 
reality a vie sa vcítiť do ich hrdinov. Každý národ má svoje rozprávky, ale nie všetky dokážu pohladiť dušu. 
Rozprávky majú však naozaj pohladiť dušu, každého rozptýliť, pobaviť a dať mu novú nádej a chuť do života. 
Skúste to aj vy. Tu je zopár nových, ktoré ste ešte nečítali. 
 
 

 

   
 
Slavoj Vlček 
Z ríše rozprávok 
Kategória: rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-68-4 
Rozsah: 316 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Každý chce zažiť niečo príjemné, ak už to nemôže zažiť v reálnom živote, tak  aspoň 
môže utiecť do ríše rozprávok. 
 

 
 
 



   
 
Slavoj Vlček 
Votrelci medzi nami 
Kategória: Sci-fi 
ISBN: 978-80-89515-71-4 
Rozsah: 166 strán  

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
Tie iné civilizácie sa vôbec nemusia podobať na tú našu, tak sa radšej majte na pozore! 

 
 

 
 

     
 
Slavoj Vlček 
Ako žijú princezné 
Kategória: rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-73-8 
Rozsah: 210 strán  

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Hovorí sa, že deťom sa najmä páčia tie "princeznovské", ale, ak chcete, "kráľovské" rozprávky. Nájdete tu však aj 
niekoľko celkom iných. 

 
 

 
 



     
 
Slavoj Vlček 
Záhadné planéty 
Kategória: Sci-fi 
ISBN: 978-80-89515-78-3 
Rozsah: 226 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Myslíte si, že to, čo sa Vám nemôže stať na matičke Zemi, sa Vám nemôže stať aj hocikde vo vesmíre?  V čase, keď 
lietame ku hviezdam, už na nás nečíhajú rôzne nebezpečenstvá 
len "doma"  na Zemi, ale tam "vonku" môže byť to nebezpečenstvo ešte nebezpečnejšie, lebo 
"doma"  zväčša dokážeme predpokladať, aké nebezpečenstvo na nás môže čakať a pripraviť 
sa naň, ale tam "vonku"? Ktohovie... 
 
 

 

   
 
Slavoj Vlček 
Všetko je inak 
Kategória: horory 
ISBN: 978-80-89515-83-7 
Rozsah: 159 strán  

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
Aj vy veríte tomu, čo vidíte? Neverte, lebo čoskoro sa presvedčíte, že všetko je inak a vtedy 
už môže byť neskoro... 
 

 
 

 



     
 

Ján Petro 
Rekviem pre fúkaciu harmoniku 
Kategória: kombinovaná audio CD kniha + okrem tvorby obsahuje hudobné hitparádové video klipy autora 
ISBN: 978-80-89515-63-9 
Rozsah: 53 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Kombinovaná CD kniha s prozaickou tvorbou známeho hudobného skladateľa a literáta Jána Petra.  
Text knihy si môžete prečítať na CD vo formáte web stránky .HTML a dokument .DOC, zároveň si vypočuť autorove 
hudobné skladby a videoklipy, ktoré dlho bodovali na prvých priečkach slovenských hitparád v PC či bežných 
prehrávačoch. 
 
Odovzdávam posolstvo mne vštepené mojimi rodičmi svojim deťom, vnukovi a vám prostredníctvom riadkov tejto 
zbierky. 
Život beriem taký, aký je... nevybral som si ho, ale musím ho žiť“. 
Skomercionalizovaná doba, nevraživosť medzi ľuďmi, uponáhľanosť, egoizmus, dennodenné klamstvá, ktoré sa 
stávajú samozrejmou pravdou v ďalší deň... a tak ďalej...  
Ďakujem však Bohu za to, že mám právo s tým nesúhlasiť. 
„Kabát smútku je v záložni a dáždnik žiaľu s ním“... spieva Janko Lehotský... 
 
 

 

    
 

Ján Petro 
Len mi neuleť 
Kategória: kombinovaná audio CD kniha + okrem tvorby obsahuje hudobné hitparádové video klipy autora 

ISBN: 978-80-89515-64-6 
Rozsah: 54 strán  

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Kombinovaná CD kniha s prozaickou tvorbou známeho hudobného skladateľa a literáta Jána Petra.  
Text knihy si môžete prečítať na CD vo formáte web stránky .HTML a dokument .DOC, zároveň si vypočuť autorove 
hudobné skladby a videoklipy, ktoré dlho bodovali na prvých priečkach slovenských hitparád v PC či bežných 
prehrávačoch. 
 
Krídla patria vtákom, kúzla bohom, kvety prírode a láska nám. Veľa veci sa robiť nesluší, ktoré nás robili 
šťastnými...    
Občas sa karta obráti, niekto sa niekde zatúla a niekto sa nikdy  nevráti. 



 

 

   
 

Ľubomír Piro 
Keď láska bolí, aj chlapi plačú I. 
Kategória: ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-70-7 
Rozsah: 307 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Láska má mnoho podôb a mnohí sa už ocitli v jej nežnom náručí, ba aj v jej bolesť spôsobujúcich okovách.  
Hrdinom príbehu je však gay...  No, čo už s tým...   
Život predsa vôbec nezaujíma, či ste orientovaný tak alebo onak...  Život patrí všetkým a láska zas každému. Hlavný 
hrdina má dve možnosti. Buď to prijať a žiť šťastne až do smrti alebo to odmietnuť a trápiť sa po celý život. Ktorú 
možnosť si vyberie? 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

Ľubomír Piro 
Keď láska bolí, aj chlapi plačú II. 
Kategória: ľúbostný román 
ISBN: 978-80-560-0293-3 
Rozsah: 294 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Takí, hentakí alebo onakí, všetci sme predsa ľudia. Život sa nepozastaví nad tým, či ste heterosexuál, homosexuál, 
bisexuál, to iba ľudia strácajú čas malichernosťami.  
Život znamená milovať a byť milovaný. Všetko ostatné je nepodstatné. Dôležitú úlohu zohráva láska. Práve tá býva 
ľudskému srdcu oveľa bližšia než nenávisť a jedine lásku nemožno naozaj nikomu zakázať, tá totižto patrí 
všetkým.   
Uvedomme si konečne, že v podstate nie je čo riešiť, pretože život to už dávno vyriešil za nás ... 
 



 
 
 

   
 
Ľubomír Piro 
Ľadová vášeň 
Kategória: ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-80-6 
Rozsah: 293 strán  

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Mladý, talentovaný športovec, syn bohatých rodičov, užívajúci si bezstarostný život až do  
chvíle, keď sa udialo niečo, čo ohrozilo jeho športové ambície a život sa mu obrátil naruby...  
Tento zlom ho však úplne zmenil...  Začal si vážiť a ceniť život a svojou odhodlanosťou 
dokázal ísť za svojim detským snom... 
 

 

   
 
Ľubomír Piro 
Prekliatí láskou 
Kategória: historicko-ľúbostný román 
ISBN: 978-80-560-0273-5 
Rozsah: 256 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Príbeh mladej ženy túžiacej po láske. Tá sa jej však akosi vyhýbala.  
Prečo bolo mladé, pekné a inteligentné dievča,  hlavná hrdinka - Anna Mária, stále bez partnera?  
Tak tento fakt nedokázala pochopiť ani ona sama. Muži sa jej akýmsi zázrakom vyhýbali.  
Prelom v jej živote spôsobil obyčajný poznávací zájazd.  
Dej románu sa síce odohráva v súčasnosti, avšak jeho úplný počiatok sa začal odvíjať oveľa skôr... 
 

 



   
 

Ľubica Štefaniková 
Roman a Júlia 
Kategória: ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-74-5 
Rozsah: 306 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Prepáči Roman Júlii zatajovanie minulosti? Vyrieši svoje pracovné i súkromné problémy?  
Odpustí tvrdohlavá Júlia Romanovi? Ľúbi ho? 
Príbeh zo súčasného Slovenska o obyčajných ľuďoch, ich radostiach, i starostiach. 
 

 
 

   
 

Ľubica Štefaniková 
Ruža zo zálivu 
Kategória: ľúbostný historicky román 
ISBN: 978-80-89515-76-9 
Rozsah: 782 strán  

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Nikolaj si užíva do chvíle, kým mu náhodná udalosť nezmení plány a osobný život.  
Mladý poručík je jediným synom kniežaťa Alexandra Fjodoroviča Orlova, ktorý sa rozhodol, že nájde svoju 
stratenú rodinu. Podarí sa mu očistiť česť rodu?  
Ľúbostný román z prvej polovice 19. storočia cárskeho Ruska je určený romantikom každého veku. 
 

 
 
 
 



   
 

Ľubica Štefaniková 
Choď domov 
Kategória: ľúbostný román 
ISBN: 978-80-89515-79-0 
Rozsah: 311 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Po dlhých rokoch plánuje brat navštíviť brata. Stretnú sa? Odpustia si staré hriechy?  
Obnovia sa rodinné vzťahy? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ľubica Štefaniková 
Návrat strateného meča 
Kategória: Historicko-fantastický príbeh 
ISBN: 978-80-89515-82-0 
Rozsah: 129 strán  

Cena: 11,50 ϵ / e- kniha 4,60 € 
 
Splní meč očakávania tých, čo dúfajú v jeho návrat? Príbeh o meči, láske, chrabrosti a obetavosti. 
Aj dnes žijú medzi nami hrdinova, rytieri. 
 
 

 
 
 
 



 

   
 

Ľubica Štefaniková 
Kroky 
Kategória: Ľúbostný historický román 
ISBN: 978-80-89515-84-4 
Rozsah: 212 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Kam kráčaš človek? Kam ťa vedú tvoje kroky?  
Kráčaš a ani si neuvedomuješ, aké sú v tvojom živote dôležité. 
Komorný príbeh zo začiatku 19. storočia Rakúska Uhorska. 
 

 
 

   
 

Ľubica Štefaniková 
Vyznanie duše 
Kategória: Poézia 
ISBN: 978-80-560-0229-2 
Rozsah: 111 strán  

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Okrem básní v knihe nájdete aj fotografie z rôznych kútov sveta. 
Cestovateľ a horolezec Lukáš Uhr ako druhý Čech zdolal vrchol K2. 
V zbierke sú aj ilustrácie, maľby a koláže prešovského maliara Jozefa Žigraja. 
 

 
 
 



   
 

Ľubica Štefaniková 
Pondelkové verše 
Kategória: Poézia 
ISBN: 978-80-560-0225-4 
Rozsah: 74 strán  

Cena: 9,50 ϵ / e- kniha 3,80 € 
 
Ilustrovaná zbierka básní 
„Každý sa trápi, ľudstvo plače, prežíva čudný zlom. 
 Ešte včera bolo všetkým dobre, dnes nielen moje srdce žobre.  
Nesmúť človek nad zlou nocou, láska zdrapila ťa veľkou mocou...“ 
lustrácie pripravil Jozef  Žigraj 
 

 
 

   
 

Marta Demčáková 
Nevšedné rozprávky 
Kategória: rozprávky 
ISBN: 978-80-89515-77-6 
Rozsah: 83 strán  

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
V tejto CD knižke sa malému i väčšiemu čitateľovi predstavujú postavy, ktoré som vymyslela.  
Chcem aby ste sa zoznámili milé deti s olejovou fľašou, ktorá presvedčila že môže byť stále 
 užitočná a že sa vie dokonca aj zamilovať.  
Hrnčeky na poličke Vás presvedčia o dobrom spoločnom nažívaní a o kráse starožitností. 
Snežurik a Ľadulik dokážu, že sú pre deti potrebné tak sneh ako aj ľad. 
Omylná princezná sa zase naučí nerobiť omyly, ktoré jej strpčovali život a v každej mojej ďalšej rozprávke zistíte, 
že vždy dobro v živote má tú najväčšiu cenu a oplatí sa pomôcť slabším, ktorí na to nikdy v živote nezabudnú. 
 

 



   
 

Viera Klubertová 
Význam spoločenstva v živote kresťana 
Kategória: odborná náboženská literatúra 
ISBN: 978-80-560-0237-7 
Rozsah: 245 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Či si to uvedomujeme alebo nie, ako kresťania nesieme na svojich pleciach obrovskú úlohu, za ktorej splnenie, či 
nesplnenie  sa budeme raz zodpovedať. Tou úlohou je pretvárať svet a vydávať svedectvo života bez ohľadu na 
podmienky a dobu.  
Jedným z prostriedkov, aby sa naša viera nestala tradičná, matriková, povrchná, či nedajbože „katakombálna“ je 
spôsob prežívania viery v malom spoločenstve.  
Tematicky sa teda toto dielo zameriava na korene spoločenstva, kto je v spoločenstve podstatný, či vysvetlenie, čo 
to vlastne to spoločenstvo je. Môžeme povedať, že spoločenstvo nie je nejakým zanedbateľným faktom, ale takúto 
možnosť prežívania svojej viery, vítal nebohý pápež  
Pavol VI., Ján Pavol II., i terajší emeritný pápež Benedikt XVI.   
Autorka teda dúfa, že predložená publikácia prinesie patričné ovocie, a že si nájde svojich priaznivcov nielen v 
radoch katolíkov, ale aj v iných kresťanských denomináciách.       
 

 

   
 

Viera Klubertová 
Evanjelizácia ľudí na okraji spoločnosti 
Kategória: odborná licenciátna publikácia 
ISBN: 978-80-560-0265-0 
Rozsah: 341 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Jedna stará ľudová múdrosť hovorí: „Čo vidíš na druhom, čakaj na sebe.“ Ako si teda môžeme byť takí istí, že nás 
nepostihne osud tých nešťastníkov, ktorí sa ocitli na ulici a spoločnosť ich odsunula na svoj okraj? Hoci 
bezdomovectvo, prostitúcia, či drogová závislosť v nás už prestáva vyvolávať úžas a začíname byť voči týmto 
stigmám spoločnosti citovo apatickí, autorka sa snaží opätovne zamerať našu pozornosť na to, že aj títo jedinci 
napriek svojmu pochybeniu, nestratili svoju dôstojnosť. V duchu evanjeliového výroku, že Syn Boží prišiel hľadať, 
čo sa stratilo, chce autorka touto publikáciou ponúknuť návod, odporúčanie, aby sme použili aj autorkinu 
terminológiu možnosti akéhosi: „balzámu pre dušu i pre telo“, ako by bolo možné pomôcť týmto jedincom pri ich 
opätovnom zaradení sa do normálneho, bežného života. Aj keď v tejto oblasti vyšlo už mnoho publikácií, autorka 
verí, že spôsobom zachytenia a vyjadrenia táto problematika ešte nebola vysvetlená z takéhoto uhla pohľadu. 
 



 

   
 

Karla Wachsmann 
Opovážlivosť 
Kategória: román 
ISBN: 978-80-560-0249-0 
Rozsah: 537 strán  

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
New York, 50. roky minulého storočia, úspešná kariéra a láska dvoch mužov.  
Všetko by bolo veľmi pekné, keby tá láska nebola medzi nimi a nezačalo to ľudí zaujímať 
 viacej ako ich práca. Vybrať si medzi väzením a liečením nechce ani jeden z nich.  
A pohoršená spoločnosť trvá na jednej z možností, pretože ona to za lásku vôbec nepovažuje.  
Celá situácia donúti oboch hrdinov prehodnocovať ich doterajší svetonázor. 
 

 
 

   
 

Pett Gry 
Tajemství Amalu 
Kategória: Dobrodružný román 
ISBN: 978-80-560-0277-3 
Rozsah: 268 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Nejnapínavější a také Nejdobrodružnější prázdniny v životě zažívají tři děti ze dvou rodin na malém mořském 
ostrůvku. Pátrají po pokladu a dávné vraždě, která se stala na dnes už opuštěném panství.  
Od prvotní informace se dostávají dál a dál do neuvěřitelných, tajemných zákoutí, do kterých by jinak nikdy 
nevkročily a musí překonávat svůj strach a spolehnout se na svůj úsudek.  
Cestu plnou napínavého dobrodružství a nečekaných zvratů, si okoření vlastní fantazií a ta je dovede nejen do cíle, 
ale i k poznání, co je v životě opravdu důležité. 
 

 



   
 

Pett Gry 
Zelené peklo 
Kategória: Psycho thriller 
ISBN: 978-80-560-0285-8 
Rozsah: 237 strán  

Cena: 12,50 ϵ / e- kniha 5,00 € 
 
David se těší na odpočinek v lázeňském městečku.  
Stačí ovšem jediná osudná chyba a ocitá se v té nejhorší noční můře, jakou by nepřál  
ani nejhoršímu nepříteli. Záhadné místo, o kterém nevěděl, že by mohlo na Zemi  
existovat a kde zatím nevkročila lidská noha, ho fascinuje, ale je sám, ztracený a zraněný, a uvědomuje si, že nemá 
jinou možnost, než zemřít. 
Stavy hluboké beznaděje střídají naději. David se do poslední chvíle odmítá vzdát a opakovaně dokáže vyburcovat 
svou vůli k dalšímu pokusu o záchranu života. Podaří se mu přežít ? 
 
 

 

    
 

Jozef Makar & Eduard Kačík 
Dejiny polície v európskom kontexte 
Kategória: Odborná literatúra pre VŠ         
   
ISBN: 978-80-560-0289-6 
Rozsah: 591 strán  

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc.  
a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich 
vybraných krajín Európy. Ozrejmuje a zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk sumarizuje tie 
poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú policajných dejín. Poskytuje čitateľom komplexný 
prehľad o postupnom formovaní dnešnej polície.  
Snahou autorskej dvojice je priblížiť fungovanie policajných zložiek na našom území, ale aj v najväčších štátoch 
starého kontinentu. Pre jej účely je dôležitých viacero aspektov a preto zobrali do úvahy nie len geografické 
ukazovatele, ale aj ukazovatele, ktoré ovplyvňujú jednotlivé historické prepojenie a politické vplyvy na vývoj 
polície v Európe. 
 

 



     
 

Jozef Makar & Eduard Kačík 
Verejná správa vo vývoji štátu a práva 
Kategória: Odborná literatúra pre VS         
ISBN: 978-80-560-0332-9 
Rozsah: 622 strán  

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje  
spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva.  
Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a 
Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie.  
V osobitnej časti sa venuje jednotlivým ústavným modelom týchto štátov, politickým stranám, správnemu 
súdnictvu a približuje aj formy vlády demokratických štátov.  
Ďalej upriamuje pozornosť na organizáciu štátnej správy, štátne aparáty, podoby práva a na obyvateľstvo. 
 

 

     
 

Tím študentských spoluautorov zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch 
Machule zo strednej 
Kategória: poézia             
ISBN: 978-80-560-0301-5 
Rozsah: 146 strán  

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
Spoločné dielo študentov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch je zložené z básničiek, prózy, obrázkov a 
fotiek. Ale je aj plné krásnych a čistých myšlienok a silných príbehov, ako aj obáv nad budúcnosťou. A práve slová 
o láske, rodine a skutočných hodnotách života sú na zamyslenie.  
Vidno, že títo mladí ľudia chcú a cítia úplne to isté, ako kedysi ich rodičia a pred nimi určite aj starí rodičia. Ich 
slová sú nahliadnutím do ich čistej duše a všetky “veľkí dospelí“ by sa mali snažiť, aby oni “tí mladí“ nemuseli nič 
zľaviť zo svojich hodnôt a snov.  
Knižka sľubuje, že po prečítaní zostane každému na srdci aspoň jedna malá, hrejivá machuľa. 
  
 

 



   
 
Študenti strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch 
Ľudové rozprávky 
Kategória: rozprávky -  Audio kniha na vypočutie v CD prehrávači + bežné čítanie   
         
ISBN: 978-80-560-0320-6 
Rozsah: 54  strán  

Cena: 12,50 ϵ / e- kniha 5,00 € 
 
Spoločné dielo študentov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch obsahuje 4 rozprávky z ľudovej tvorby 
vrátane farebných obrázkov. Diela boli nahovorené viachlasne študentkami a spracované do formy audio knihy 
s popridávanými zvukovými efektmi. 

 

   
 

Novozámockí študenti  
Fragmenty mesta Nové Záky 
Kategória: turistický sprievodca 
ISBN: 978-80-560-0320-6 
Rozsah: 245 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Knižka vznikla z projektu vydavateľstva MEA2000 o. z.   v spolupráci študentov novozámockých škôl. 
Obsahuje údaje, fotky, obrázky, mapky, zaujímavosti a kuriozity z histórie vojny, novodobej histórie aj súčasnosti 
Nových Zámkov tak, ako ju vnímajú mladí ľudia.  
Čitatelia tak majú možnosť spoznať mesto inak, ako cez turistického sprievodcu. 
Táto kniha vznikla s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nové Zámky. 
 

 



   
 

Emily Grateful  
Tajomstvo bohatéo života ... alebo „chudoba je duševná choroba“ 
Kategória: motivačno koučovacia príručka 
ISBN: 978-80-560-0324-4 
Rozsah: 622 strán  

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Tajomstvo bohatého života ... 
Buďte "nula" dostatočne dlho ... a podarí sa to!  
Pretože jedine cez vôľu robiť veci zo začiatku zle, je možné dosiahnuť obrovské veci. 
"Úspech je osobitný proces. Je potrebné byť zlý a to dostatočne dlho, aby si sa stal dobrým, skvelým, výborným. " 
Artemis 
Život vždy zbystrí, keď vidí človeka, ktorý robí v duchu slov: "Som tu, som ochotný, urobím čokoľvek, nauč ma." 
Budete prekvapení, koľko talentu v sebe nájdete. 
 Svet potrebuje vašu jedinečnosť. Nenechajte ju upadnúť do zabudnutia zo strachu byť zlý.  
Byť zlý je nevyhnutný predpoklad na to, aby ste nakoniec boli tí najlepší a žili bohatý život. 
 

 

   
 

Atanarkia  
Avalonské proroctvo 
Kategória: poviedka 
ISBN: 978-80-560-0352-7 
Rozsah: 91 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Zavediem vás do perverzného sveta morbídneho príbehu vytiahnutého priamo z Mauzólea. 
Spirituálnou poéziou vám odkryjem svoju temnú polovicu a vyvolám vám svoj vlastný  
záznam QUIJA tabuľky. 
V diele vám vycibrím smaragdy mystiky, new wave-ezoteriky a kyberneticko-vesmírnej tematiky.  
Poskytnem odkaz na môj Youtube kanál s EVP nahrávkami a fotografiou duchov.  
A v poslednom rade vzdám hold pamiatke mazňátka, ktoré by malo odpočívať na cintoríne  
zvieratiek a vyrásť v rastlinku :: :) 
 

 



   
 
Atanarkia  
Ako prežiť koronavirus – Zápisky z izolácie z bunkra 
Kategória: real fantasy 
ISBN: 978-80-560-0375-6 
Rozsah: 65 strán  

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Toto je post apokalyptický cyber denník. 
V súčasnosti v letopočte 2020 čelíme korona vírusu na celom svete. 
Chcú nám implantovať nano čipy a očkovať nás vakcínami proti SARS Covid19 ... 
Tu máš dodatok, ako prežiť korona vírus!  
Vstúp do anonymnej digitálnej légie, ale najmä sa vymaň a precitni! 
Prebuď svoje podvedomie! 

 
 

   
 
Málnási László  
Isten Királyságának útja – Médiumüzenetek  
Kategória: Katolikus irodalom 
ISBN: 978-80-560-0362-6 
Rozsah: 234 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Ez a könyv a gondolkodás átalakításáról szól, arról, hogyan lehetsz boldogabb, szabadabb és tudatosabb.  
A szeretetről szól és Isten beszélgetéséről.   
Kerülj Jézussal minél szorosabb kapcsolatba, mert csak így lehetsz boldogabb.  
E könyv végére érve, megvilágosodásban részesülsz, és egész másként fogsz gondolkodni Jézusról, mint amilyen 
képet kialakítottál róla idáig magadban. Szerető tanítód és mestered Jézus. 

 



    
 
Anna Weberová  
Aktívne učenie sa pomocou interaktívnej tabule 
na pracovnom vyučovaní v špeciálnej základnej škole 
 
Kategória: pedagogická odborná literatúra /obsahuje príklady, riešenia, pexesá, kartičky .../ 
ISBN: 978-80-560-0363-3 
Rozsah: 123 strán  

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
Technologický a informačný vývoj ide stále dopredu a to platí aj v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP a duševnou 
zaostalosťou. Aktuálne sa využívajú pri výučbe moderné pomôcky, medzi ktoré patrí  
bezpochyby aj interaktívna tabuľa, ktorá je dnes bežnou výbavou každej školy v modernom svete. Samozrejme v 
Slovenskej republike využívanie interaktívnych tabúľ každým rokom stúpa.  
V knihe nájdete didaktické učebné materiály na vybrané témy pri výučbe pracovného vyučovania na špeciálnej 
základnej škole u detí s ľahkou duševnou zaostalosťou s využitím interaktívnej tabule, ktoré je možné použiť 
nielen na pracovnom vyučovaní, ale aj na iných predmetoch v ŠZŠ. 

 

   
 
Martin Vajdík  
Kvet lekárstva, koreň života 
Kniha prvá: Základy teórie čínskeho lekárstva 
 
Kategória: odborná literatúra liečiteľstvo 
ISBN: 978-80-560-0370-1 
Rozsah: 1015 strán  

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
Je to prvý zväzok mojich poznatkov o čínskej medicíne. Sú tu spísané základné teórie, ktoré sú potrebné k 
pochopeniu ďalších zväzkov. Človek tu nájde všetky tie pojmy neustále spomínané v čínskej filozofii, lekárstve a v 
mnohých iných umeniach starej Číny. 
Pútavé rozprávanie o čínskom lekárstve a na druhej strane to má byť príručka liečby, aby ľudia mohli pochopiť 
princípy fungovania čínskej medicíny a aby tieto informácie mohli potom aj využiť na pomoc druhým ľuďom, ale aj 
sebe samým. 
 

 



   
 
Slavomír Suja & Monika Jendrálová  
Tajomno akášických záznamov - Osvietenie 
 
Kategória: ezoterika - fantasy 
ISBN: 978-80-560-0971-8 
Rozsah: 564 strán  

Cena: 15,50 ϵ / e- kniha 6,20 € 
 
Tomáš už ako jedenásťročný dokáže vnímať záhadné bytosti.  
Počas jedného roka, za nezvyčajných okolností , je vrhnutý do tajomného sveta nadpozemských 
divov, ktoré mu zmenia život a ovplyvnia i jeho okolie.  
Za krátky čas si musí spomenúť na minulé životy, osvojiť si vedomosti vesmíru a odhaliť  
záhadu najstarších častí akášických záznamov.  
Tajomstvá Akáše sú i pre vyššie bytosti záhadou a Tomáš im musí čeliť, aby zistil skutočnú pravdu.  
Podarí sa mu to alebo ho premôže temný Anunnaki? 
 

 
 

   
 
Slavomír Suja & Monika Jendrálová  
Odhaľovanie tajomstiev Akáše – Otázky a odpovede 
 
Kategória: ezoterika - fantasy 
ISBN: 978-80-560-0383-1 
Rozsah: 171 strán  

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
Cesta duše je cestou mnohých životov, skúšok a tisícov rôznych jedinečných nádherných hmotných tiel.  
Každý moment nášho života, či už v hmotnom aspekte alebo v tom jemnohmotnom, nás má priviesť do 
nádherného stavu osvietenia. Táto kniha ponúka odpovede na nevypovedané otázky.  
Sú to cenné poznatky, ktoré sme získali vlastnou praxou, a pomôžu vám ozrejmiť svet Akáše v celej jej kráse. To 
všetko nájdete na jednom mieste, v tejto knihe. 
 



   
 
Slavomír Suja & Lenka Sujová  
Putovanie Herma Tresmagistra  
 
Kategória: Ezoterika - filozofia 
ISBN: 978-80-560-0399-2 
Rozsah: 783 strán  

Cena: 16,50 ϵ / e- kniha 6,60 € 
 
Hermes Tresmagistros. Filozof, mudrc, majster mág a učiteľ. Toto je jeho posledný život ktorým kráča v hmotnom 
svete.  Počas putovania do rôznych kútov sveta, vesmíru a tisícok dimenzii rozpráva príbehy a posolstvá z Akáše. 
Sledujte jeho cesty a vypočujte jeho múdrosti. Nasleduje jeho cestu a dosiahnite prebudenie.  
 

 

   
 
Slavomír Suja & Lenka Sujová  
Karma a energie – otázky a odpovede  
 
Kategória: Ezoterika - fantasy 
ISBN: 978-80-560-0411-1 
Rozsah: 108 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
 
Tajuplné štruktúry zákonitosti vesmírneho axiomu príčiny a následku sú nie každému známe. 
Fungovanie efektu zvaného karma presahuje všetky životy a všetky aspekty. 
Odhaľte v tejto knihe základné informácie o karme a energiách. 
Tých energiách ktoré sú základným stavebným prvkom celého univerza, ba čo viac všetkých vesmírov. 
Tých energiách ktoré tvoria život i nás samotných. 
Začítajte sa do strán otázok a odpovedí aby ste pochopili a dosiahli napokon dokonalý stav existencie. 



   
 
 
Slavomír Suja & Lenka Sujová  
Akáša medzí sférami   
 
Kategória: Ezoterika - fantasy 
ISBN: 978-80-560-0451-7 
Rozsah: 436 strán  

Cena: 14,50 ϵ / e- kniha 5,80 € 
 
Duše svetla nečaká nikdy pokojné obdobie. Keď sa už zdalo, že život Tomáša a Klaudie sa upokojí, zasiahla nová 
nečakaná udalosť. Temnota začala byť aktívna. Jej snaha o vychýlenie rovnováhy v univerzách sa zvyšuje.  
Preto svetlo potrebuje každú dušu prebudeného. A tak sa Tomáš a Klaudia spoločne vydávajú na misiu pomoci 
svetlu do mnohých svetov. Na Tomáša toho čaká omnoho viac. Pre jeho odhalenie pravdy o minulých životoch 
teraz trpí nevypovedanou láskou. Aby toho nebolo málo, je potrebné stále poznať dávnu minulosť času, kedy 
temná elementárna entita prelomila brány väzenia. Ale takisto sa schyľuje k zásadnej udalosti, ktorá ovplyvní  
život Tomáša a jeho okolia. Zvládnu obidve duše tieto úlohy? Podarí sa im zachrániť rovnováhu vo vesmíroch 
zasiahnutých temnotou? Dokáže mladík zdolať hnev temného Anunnakiho? 
  

 

   
 
Slavomír Suja & Lenka Sujová  
Mandaly a magické obrazy   
 
Kategória: Ezoterika  
ISBN: 978-80-560-0447-0 
Rozsah: 86 strán  

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
Toto je kniha plná vysoko vibrujúcej energie. Tá plynie z nádherných obrazov, ale aj z mandal vytvorených tak, aby 
poskytli čitateľovi dokonalý zážitok zmyslov. Každé dielo má názov v enochiánskom jazyku a preto vďaka tomu 
zistite mnohé odpovede na svoje otázky. Nie zadarmo sa hovorí, že myseľ preťažená  vnímaním umeleckých diel a 
snahou o ich porozumenie aktivuje centrá mozgu, ktoré by inak neboli aktívne, alebo sa aktivujú len pri dostatku 
energie. Vaše tretie oko je vašim prijímačom podnetov, ale ja posolstiev od bytosti svetla. Načúvajte pozorne 
radám vyšších bytostí.  
 



   
 
Slavomír Suja & Lenka Sujová  
Akáša: Éterická knižnica   
 
Kategória: Ezoterika  
ISBN: 978-80-560-0455-5 
Rozsah: 602 strán  

Cena: 16,00 ϵ / e- kniha 6,40 € 
 
Epické. Len tak sa dá nazvať dobrodružstvo Tomáša vyslaného do iného nebezpečného vesmíru aby zmenil 
pomer síl svetla a tmy. Avšak aktivita prastarej elementárnej entity je stále výrazná  a tak ho čakajú i ďalšie 
dobrodružstvá. 
Akáša: Éterická knižnica je epické ukončenie série Akáša. Čítali ste napínavé  riadky posolstiev v  
Tajomno akášickych záznamov: Osvietenie, Putovanie Herma Tresmagistra a Akáša: Medzi sférami. 
Získavali ste informácie o zákonitostiach vesmírov ale aj o bytostiach, ktoré nás chránia či o parazitických 
škodcoch. 
To všetko v knihách Odhaľovanie tajomstiev Akáše: Otázky a odpovede, Karma a energie: Otázky a odpovede 
a Mandaly a magické obrazy. 
Verím že Vašu priazeň vážení čitatelia získajú aj ďalšie pripravované knihy.  
 

 

    
 
Mariana Michalská  
Osudové stretnutie 
 
Kategória: Román pre ženy 
ISBN: 978-80-560-0391-6 
Rozsah: 101 strán  

Cena: 12,00 ϵ / e- kniha 4,80 € 
 
Hovorí sa, človek mieni, Pán Boh mení...  Človek práve vtedy stretne lásku, keď to najmenej čaká. 
O tom sa presvedčila aj hrdinka môjho príbehu, Romana, ktorá po veľkom životnom sklamaní v záhradách starého 
kaštieľa stretne človeka, ktorý zamieša karty osudu po svojom.  Je to naozaj ten pravý? 
 

 



   
 
Mariana Michalská 
Dovolenka 
 
Kategória: Román pre ženy 
ISBN: 978-80-560-0387-9 
Rozsah: 81 strán  

Cena: 10,00 ϵ / e- kniha 4,00 € 
 
 
Dovolenka- miesto na oddych a zabudnutie, načerpať nové sily a preniesť sa cez sklamania. 
Simona chcela zabudnúť na veľké sklamanie v manželstve. Nechce nadväzovať nové známosti. 
Keď sa jej však pripletie do života fešný Stano s maličkou  dcérkou, jej život naberie úplne iný smer. 
. 
 

 

   
 
Mariana Michalská 
Obyčajný deň 
 
Kategória: Román pre ženy 
ISBN: 978-80-560-0398-5 
Rozsah: 106 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
 
Mal to byť obyčajný pracovný deň ako tisícky pre ním.  Stačil jediný okamih a všetko sa zmenilo.  
A keď si už človek myslí, že nemôže byť horšie, zasiahne ho druhá rana. Ale po každej búrke vyjde slnko.  
A zaleje svojimi teplými lúčmi aj hrdinku nášho príbehu Lenku, ktorá si uvedomí, že bez lásky sa žiť nedá.  
 
 

 



      
 
Mariana Michalská 
Zápisky zo školských lavíc Marky Mrkvovej 
 
Kategória: poviedka - biografia 
ISBN: 978-80-560-0407-4 
Rozsah: 88 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
 
Dať zážitky zo školy na papier? A prečo nie?  
Do čoho sa „Marka Mrkvová“ pustí, to vždy stojí za to. 
 

 
 

   
 
Mariana Michalská 
Záhada starého domu 
 
Kategória: krimi-horor poviedka   
ISBN: 978-80-560-0403-6 
Rozsah: 81 strán  

Cena: 10,50 ϵ / e- kniha 4,20 € 
 
 
S kúpou starého domu nie sú spojené len starosti s prestavbou a zveľadením.  
Veľakrát takéto domy skrývajú tajomstvo, o akom široké okolie nemá ani potuchy.  
Čo sa však stane, keď nových obyvateľov napadne agresívny duch? 

 



   
 
Mariana Michalská 
Hororové prázdniny 
 
Kategória: horor poviedka  
ISBN: 978-80-560-0419-7 
Rozsah: 124 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
 
Prázdniny. Vytúžené slovo pre deti aj dospelých. Čas oddychu, radovánok, dobrodružstiev a nových letných lások. 
A čo takto prežiť prázdniny s duchmi, na miestach, kde by si si bežne netrúfol?  
Na miestach plných mŕtvol a krvi, temných síl a mŕtvol?  
Keď sa skupina študentov vyberie preskúmať starú psychiatrickú liečebňu, ani zďaleka netuší, čo ju tam čaká... 

 



   
 
Mariana Michalská 
Čierny les 
 
Kategória: Thriller  
ISBN: 978-80-560-0423-4 
Rozsah: 96 strán  

Cena: 12,50 ϵ / e- kniha 5,00 € 
 
Jedno tajomstvo, jedno prekliatie. Čierny les, temná sila, bosorka. Čo z toho sa týka Katky?  
Dievčaťa, ktorému sa zdajú strašidelné sny, a ktoré sa v tých snoch reálne ocitne?  
Prežite hrôzu a des minulosti pretkanej realitou a preneste sa na krídlach času späť  
do čias, kedy bosorky a temné sily ovládali mysle. 

 

   
 
Mariana Michalská 
Vianočná rozprávka 
 
Kategória: rozprávka 
ISBN: 978-80-560-0427-2 
Rozsah: 43 strán  

Cena: 9,00 ϵ / e- kniha 3,60 € 
 
V čom spočíva čaro Vianoc? Pre mnohých je to možnosť získať darček, po akom už dávno túžia.  
Ale je to naozaj to pravé šťastie? Tri siroty po smrti rodičov blúdia horami – dolami, kým nájdu  
vytúžené šťastie a lásku na prahu nového domova.  
Až tam zistia, čo je to naozajstné šťastie, a že čaro Vianoc nie je len o drahých daroch.  
Väčšiu radosť má človek vtedy, keď vlastnoručne vyrobeným darčekom poteší srdcia najbližších.  
A odmenou mu je teplo domova a láska nových pestúnov. 



   
 
Mariana Michalská 
Láska v tieni vrážd 
 
Kategória: krimi 
ISBN: 978-80-560-0443-2 
Rozsah: 103 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
Príbeh mladej, začínajúcej lekárky a šikovného policajta, ktorých láska spojí pri vyšetrovaní tragických masakrov 
priekupníckeho gangu. Dajte sa strhnúť do sveta kriminality, pašeráctva, ale aj všemocnej lásky v tieni vrážd. 

 

   
 
Mariana Michalská 
Cesta do neznáma 
 
Kategória: román 
ISBN: 978-80-560-0463-0 
Rozsah: 103 strán  

Cena: 14,00 ϵ / e- kniha 5,60 € 
 
Nie všetko, čo čierno začína, aj čierno skončí. Aj taká cesta do neznáma má svoje čaro.  
Martinovi vlastný otec pred jeho očami zavraždí milovanú mamu. Po jej smrti skončí v detskom domove.  
Sprvoti si myslí, že už šťastný nikdy nebude. Ani netuší, ako mu náhradná rodina zmení ďalší život.... 

 



 

   
 
Monika Pavelová 
V zajatí tyrana 
 
Kategória: román pre ženy   
ISBN: 978-80-560-0415-9 
Rozsah: 139 strán  

Cena: 13,50 ϵ / e- kniha 5,40 € 
 
 
Začal byť nervózny a vykrikoval veci, čo vôbec neboli pravdou. 
Hovoril o tom, ako si ho nevážim, aká som neschopná, a totálne deptal moju psychiku svojimi výmyslami. 
Bola som hotová z toho, čo sa práve deje. 
Prebehol mi mráz po chrbte. Jediné, čo mi v tú chvíľu napadlo, je zobrať telefón, a zavolať aspoň mojej mame. 
Povedať jej, že to nezvládam, že už to neviem vydržať. 
Byť v cudzom meste a ocitnúť sa v zajatí tyrana – to bolo na mňa moc. 
On však mobil schmatol, vyhodil ho von oknom na ulicu, a keď som sa rozbehla von dverami, že si idem  
pre neho, tak ma zamkol v izbe. 
Bez mobilu, sama, s pocitom neskutočnej skľúčenosti a úzkosti, som nevedela, čo robiť. 
Nebolo v ňom kúska citu a ja som sa bála, aby mu ešte viac nepreplo... 
aby sa nestalo niečo horšie. Facka nebola nič v porovnaní s tým, ako ma dokázal psychicky zdeptať. 
Zrútila som sa. Opäť.“ 

   
 
Monika Pavelová 
Symfónia hviezd – melódia modrej ruže 
 
Kategória: osobný rozvoj - motivačné   
ISBN: 978-80-560-0459-3 
Rozsah: 184 strán  

Cena: 15,00 ϵ / e- kniha 6,00 € 
 
 
Symfónia hviezd sa prihovára každej dušičke, ktorá hľadá maják na rozbúrenom mori života.  
Stačí stíšiť myseľ a započúvať sa do zvukov vesmírnej hudby.  
Melódia modrej ruže nie je postavená na logike, ale prináša emóciu v podobe zaujímavých príbehov.  
Ponorte sa do sveta, ktorý si vytvára vlastné pravidlá.  
Príbehy so skrytou symbolikou sú nabité energiou vďačnosti.  
V dejových líniách sa ukrývajú slzy radosti i starostí - rovnako ako v živote. 



 

   
 
Tatiana Plešová 
Lesankine rozprávky 
 
Kategória: rozprávky   
ISBN: 978-80-560-0431-9 
Rozsah: 170 strán  

Cena: 12,50 ϵ / e- kniha 5,40 € 
 
 
 

 

   
 
Tatiana Plešová 
Netradičný herbár pre deti 
 
Kategória: Náučná pre deti   
ISBN: 978-80-560-0435-7 
Rozsah: 80 strán  

Cena: 11,00 ϵ / e- kniha 4,40 € 
 
Je vytvorený zábavnou formou, naučí, aj  pobaví. Deti v ňom objavia nielen fotografie rastlín, ale i rozprávku, 
hádanku, či básničku. Súčasťou herbáru je pexeso pre malých aj veľkých .  
Želáme príjemnú zábavu pri spoznávaní našej krásnej prírody. 
 

 
 



    
 

Žiaci spojenej Špeciálnej základnej školy Vranov nad Topľou  
Ľudové rozprávky - audiokniha 
 
Kategória: rozprávky -  Audio kniha na vypočutie v CD prehrávači + bežné čítanie 
ISBN: 978-80-560-0439-5 
Rozsah: 77 strán  

Cena: 13,00 ϵ / e- kniha 5,20 € 
 
CD audio kniha aj ebooky sú jedinečnou a originálnou tvorbou žiakov ŠZŠ Vranov n. Topľou, ktorí zapožičali svoje 
hlasy rozprávkovým postavám a zároveň do knižky prispeli vlastnoručnými ilustráciami vrátane obálky. 
Knižka obsahuje 6 rozprávok vhodné na čítanie i počúvanie. 
 
 

 
  


