Danka Majerčíková
Zemianske rody na Kysuciach
Kniha vyšla v rámci Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci. Zaoberá sa
šľachtickými rodmi na Kysuciach (rod Kelečéni, rod Čelko, rod Ďurana...). Súčasťou
knihy sú aj genealogické tabuľky.
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Miloš Jesenský, Tomáš Adamčík a kol.
Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918 - 1968
Prelomové udalosti v regiónoch Žilinského kraja – na Kysuciach, Hornom Považí,
Turci, Liptove a Orave, ktoré sa odohrali počas osmičkových rokov 20. storočia,
to všetko Vám prináša táto kniha.
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Marián Liščák
Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice
19. storočia
Autor opisuje miestopisné dejiny v okolí mesta Čadca v 19. storočí z pohľadu
mestskej správy, stavebný vývoj, sociálne a hospodárske aspekty, okolité majery
a samotné obce. Kniha je rozdelená na tri hlavné kapitoly, Panstvo Strečno,
Čadca a život v nej a Okolité obce.
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Vlado Bača
Môj príbeh fotografie
Autorská monografia predstavuje výber z projektov, ktorým sa autor
intenzívne venoval počas svojho skoro 50 - ročného tvorivého obdobia,
fotografie portrétu, aktu, reportážne dokumenty zo Slovenska a
veľkomiest New Yorku a Paríža. Okrem fotografií sú v monografii
publikované názory teoretikov fotografického umenia.
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Linda a Peter Dlhopolček
Zveroši
Zábavná detská knižka plná krátkych básničiek o fantastických
zvieratkách. Na tajnom ostrove na okraji fantázie, žijú Zveroši – Tvoji
noví kamoši! Hravé básničky, aké ste určite ešte nečítali, doplnené o
pestrofarebné a milé ilustrácie Petra Dlhopolčeka.
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Peter Getting
Polámané nohy baletiek
Nová zbierka próz Petra Gettinga sa odohráva v imaginárnom Meste. Jednotlivé
prózy stmeľuje tak existenciálna atmosféra, ako aj experimenty s jazykom. V
zbierke sa autor vracia do imaginárneho sveta svojich kníh a predkladá zámerne
pokrivený obraz sveta s narušenými vzťahmi a rozpormi modernej doby.
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Katarína Holetzová
Správa od mŕtveho chlapca
Nina sa presťahuje do horského mestečka Canossa s nádejou na lepší život. Ale vzťah
s manželom chladne a ona často prepadá depresiám. Nastúpi na miesto učiteľky do
prominentnej internátnej školy, kde podľahne problémovému tínedžerovi
Damianovi Ostrowitzovi. Všetko sa zmení, keď jej manžel oznámi, že chlapec za
nejasných okolností zomiera. Kolotoč nečakaných udalostí sa však v tomto bode len
začína roztáčať...
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Jaroslava Kuchtová
Náš pes je huncút
Ahojte psíčkari! Volám sa Mišo a mám sestru Katku. Náš najobľúbenejší člen
rodiny je pes Huncút. Ibaže sa tak nevolá nadarmo. Huncút je bystrý psík, ktorý
je sem-tam trošku neposlušný...
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Svetozár Olovrant
Juraj Jánošík proti Dračiemu rádu
Akčný príbeh zo slovenských dejín je prvou časťou autorovej knižnej ságy. Kniha
ponúka spojenie jánošíkovských mýtov, mystiky a grotesky.
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Jaroslava Kuchtová
Ryšavky
RYŠAVKY! Tak nás volajú v škole. Volám sa Ela, mám dvanásť rokov a navlas
rovnakú dvojičku Emu. Máme ryšavé vlasy, chlapčenské postavy a úplne
odlišné povahy. Ja som vraj víchor, kým Ema je môj presný opak. Tichá,
pracovitá a poriadkumilovná. Možno raz, zmúdriem, prestanem nosiť zo školy
poznámky, nebudem už papuľovať a nepokazím všetko, do čoho sa pustím.
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Jaroslav Horečný, Milan Mazúr
Pavol Hamel – Farebná pošta
Maľovanie sa pre Pavla Hammela stalo akousi meditáciou. Má vlastnú
koncepciu a filozofiu, využíva silu vzájomného pôsobenia farieb,
v spojení hudobných akordov a farebných tónov. Súčasťou knihy je
hudobné CD Pavla Hammela.
Publikáciu vydalo vydavateľstvo Výtvarnej agentúry A1.
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Dada S. Brezovská
Kúpeľná se(x)zóna
Kúpele ponúkajú okrem liečby a oddychu aj mnoho príležitostí na nadväzovanie
známostí. Nikto nezráta, koľko flirtov a krátkych lások sa odohralo v blízkosti
termálnych prameňov, ale vtipy a pošepky šírené historky podávajú
nespochybniteľné svedectvá o povzbudzujúcich účinkoch liečivej vody.
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