Ján Michalek
Sila odhodlania
Máte radi dobrodružstvo, fantasy a nebezpečenstvo? Tak táto kniha je pre Vás.
Mladý John pracuje na rodinnom statku ako pastier oviec. Jedného dňa však
kráľovské vojská zajmú členov jeho rodiny a odvedú ich do lomu. Hlavný hrdina sa
ich pokúsi vyslobodiť spoločne so svojím priateľom Henrym, ktorého rodinu taktiež
uniesli. Počas ich cesty John natrafí na bájny artefakt, s pomocou ktorého sa mu to
možno podarí…

BELETRIA

Ján Michalek
Sila moci
Kniha je pokračovaním príbehu Sila odhodlania. Tak, ako aj v predošlom príbehu,
ani tu nemôže chýbať napätie. Hlavným hrdinom je Chárem, ktorý sa za pomoci
mágov pokúsi oslobodiť krajinu spod pazúrov zákerných barbarov.

BELETRIA

Zostavili: Marek Sobola, Jozef Jaroš, Jozef Švaňa, Michal Krško
Divinka a Lalinok
Publikácia viacerých autorov o obciach Divinka a Lalinok vychádza
prvýkrát v takejto ucelenej historickej, vedeckej, prírodovednej
a etnografickej forme. Je doplnená bohatým fotografickým a obrazovým
materiálom a ilustráciami Akad. mal. Stanislava Lajdu.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Štefan Hríb, Juraj Šeliga, Karolína Farská
Jar, ktorá zmenila Slovensko
Kniha rozhovorov Štefana Hríba s Karolínou Farskou
a Jurajom Šeligom, organizátormi zhromaždení Za
slušné Slovensko a o všetkom, čo sa dialo počas štyroch
mesiacov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

BELETRIA

Marek Vagovič a kol.
Umlčaní : príbeh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Kniha je príbehom Jána a Martiny. Cez autentické výpovede rodiny, priateľov,
učiteľov a kolegov skladá pôsobivú mozaiku životov, ktoré vo veku 27 rokov
umlčala ruka nájomného vraha. Samostatnú časť knihy tvoria odhalenia Jána
Kuciaka zasadené do politických súvislostí.

BELETRIA

Evita Urbaníková
Manželka mi nevadí
Evita Urbaníková je zárukou skvelého a pohodového čítania. Jej v poradí už
štrnásta kniha bude tentokrát o čosi drsnejšia. Príbeh je zasadený do prostredia
rodiny a vzťahov v nej.

BELETRIA

Katarína Mikolášová
Príbehy z prameňa
Kniha prináša deväť príbehov z hľadiska času od prehistorickej doby po dnešok,
od pravekej mladej ženy Gahy až po talianskeho kamenára Maria, pre ktorého
sa najväčšou hodnotou stalo odpustenie. A nad tým všetkým sa vznáša duch
jazera Almus.

BELETRIA

Bohdan Cagáň
Maskáčové príbehy
Zážitky z vojenčiny bývajú často zdrojom rôznych príhod. V knihe je ich autenticita
umocnená priamym rozprávaním, ktoré je vtipné a dynamické. Mnohé situácie sa
odohrávajú predovšetkým v dialógoch jednotlivých účastníkov vojenskej služby.
Autor narába s napätím, ale aj s iróniou a humorom a pritom textu nechýba ani
vážny odkaz.

BELETRIA

Žaneta Šušoliaková
Kostol sv. Mikuláša Višňové
Rímskokatolícky Farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom, je majestátny
barokový chrám s dvomi vežami, zasvätený sv. Mikulášovi. V interiéri
kostola nad hlavným oltárom sa nachádza socha Panny Márie.
Publikácia ponúka množstvo fotografií z interiéru kostola.

ODBORNÁ LITERATÚRA

Táňa Pechancová
Nórsko
Kniha prináša autorkine spomienky na cestu do Nórska, ktoré ju očarilo a stalo
sa pre ňu nezabudnuteľné.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Ľubica Bátoryová
Pes Timo a doktor Hafbolíto
Aj ty chceš psa, ktorý s tebou šantí, hrá futbal, pozerá rozprávky? Lukáško a
Tamarka takého majú a je s ním kopec zábavy. Doktor Hafbolíto je múdry
bernardín, bývalý horský záchranár. Timo je ešte mladý a veľmi múdry pes,
ktorý rád skúša nové veci. Nečudo, že jeho dobrodružstvá sa sem-tam končia
menším zranením.

BELETRIA

Jozef Moravčík, Vladimír Rábik, Andrea Páračová, Drahomír Velička,
Peter Bronček
Závodie
Závodie je mestská časť Žiliny, ktorá leží na ľavej strane rieky Rajčanky.
Monografia zahŕňa osídlenie od staršej doby kamennej cez stredovek až po
rok 1913 a je doplnená stručným prehľadom cirkevných dejín.

ODBORNÁ LITERATÚRA

