
Milí priatelia! 

Ponúkame Vám možnosť objednania kníh, tak ako ste v týchto mesiacoch boli 

v minulosti zvyknutí v našom cirkevnom zbore, a každoročne ste mali možnosť si 

knižky prezrieť pred evanjelickým kostolom v Novom Meste nad Váhom. Nakoľko 

aktuálna situácia priniesla veľa zmien a nie je možné ich prezentovať tak ako obvykle, 

chceme Vám knižky priblížiť prostredníctvom krátkeho informačného letáku. 

V prípade, že by ste si chceli uvedené knihy prezrieť aj osobne, sú k dispozícií po 

jednom kuse na farskom úrade v Novom Meste nad Váhom.  

Knihy môžete objednať najneskôr do 20.11.2020 : 

• e-mailom : sovisova.timea@gmail.com 

• telefonicky : 0918 974 144 

O mieste a čase prevzatia kníh budete informovaní prostredníctvom oznamov na našej 

webovej stránke www.ecavnm.sk. Platbu za knihy uskutočníte pri prevzatí.  

Prajeme Vám pokojné, požehnané dni! 
 

 

1.A ZAZNEL ŠOFAR  
Autor : Francine Riversová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 480 

Cena : 12,80 Eur 

 

O knihe : Francine Riversová si už roky získava kladné hodnotenia kritikov 

a sympatie čitateľov. Medzi jej úspešné romány patria : Vykúpená láska, 

Posledný pojedač hriechov alebo Hlas vo vetre. Román A zaznel šofar je 

novým majstrovským dielom s nezabudnuteľnými postavami obľúbenej 

autorky. Príbeh mladého manželského páru odohrávajúci sa v strednej Kalifornii. On vyzeral ako 

dokonalý pastor pre Centervillský kresťanský zbor. Ona jeho dokonalou manželkou.  

 
2.AKO SA BOH STAL KRÁĽOM  
Zabudnutý príbeh biblických evanjelií 

Autor : N.T.Wright 

Väzba : lepená/ mäkká 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 288 

Cena : 11,20 Eur 

 

O knihe : „Radujem sa zo slovenského vydania knihy Ako sa Boh stal Kráľom. 

Teším sa, že po knihe Prekvapení nádejou sa toto dielo dostáva na Slovensko. 

Táto kniha je o tom, ako sme nepochopili evanjeliá. Buď sme sa nechali zlákať 

jasnými odkazmi vyznaní viery a zabudli sme na veľký príbeh Izraela a Božieho kráľovstva, alebo sme 

sa nadchli kráľovstvom, ktoré vyjadruje Božiu vášeň pre nápravu sveta, no nedali sme ho do súladu 

s vtelením a smrťou Božieho syna. Božie kráľovstvo a Ježišovo ukrižovanie – tieto dve témy sú 

v evanjeliách úplne prepletené, ale ich spojenie nám akosi nejde. Jadrom posolstva evanjelií je príbeh, 

AKO SA BOH STAL KRÁĽOM – teda niečo, čo Boh už urobil a dosiahol skrze Ježiša. Boh preto 

dokončí aj zámer, ako zasľúbil, a naplní svet svojou láskou a slávou. Táto vízia má potenciál dodať 

odhodlanie pre prácu evanjelia novej generácii. Mojou nádejou a modlitbou je, aby k tomu táto kniha 

prispela aj na Slovensku.“ Autor Tom Wright 

mailto:sovisova.timea@gmail.com


3.AKO SA MODLIŤ 

Jednoduchý sprievodca pre obyčajných ľudí 

Autor : Pete Greig 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 263 

Cena : 7,90 Eur 

 

O knihe : Modlitba je jednou z najdôležitejších činností v živote. Je formou 

rozvíjania vzťahu s Bohom. I Ježiš sa potreboval modliť a naučil modliť sa aj nás. Modlitba nám 

prináša mnoho dobrého : pokoj, osvieženie, požehnanie. Pretože Boh na modlitby odpovedá. Často 

však máme problémy s modlitbou a modlením a pýtame sa : ako sa modliť? Autor v knihe Ako sa 

modliť prináša jasný, zrozumiteľný a praktický návod obohatený zaujímavými príbehmi a príkladmi. 

Vysvetľuje, ako sa modliť a získať novú motiváciu modliť sa ako Ježiš a lepšie poznať Boha.  

 

4.AKO VYCHOVÁVAŤ DETI A NEZBLÁZNIŤ SA 

Autor : Kevin Leman 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 324 

Cena : 9,20 Eur 

 

O knihe : Kniha Ako vychovávať deti a nezblázniť sa, je praktickou pomôckou, 

ktorá Vás vyvedie zo zmätku. Doktor Kevin Leman v nej ponúka príbehy zo 

skutočného života a popisuje dobre známe situácie. Dr. Kevin Leman je otcom 

piatich detí. Vďaka jeho princípom, ktoré učí sám život, Vám ukáže: čo robiť s deťmi, ktoré sa nevedia 

správať; ako si poradiť s prieberčivosťou pri jedle; ako uspokojiť vášnivé výbuchy hnevu; ako 

minimalizovať súrodenecké hádky; ako prejaviť rodičovskú autoritu a rozhodnosť; ako spoznať, kedy 

treba malým dravcom pristrihnúť krídla; ako stanoviť primerané vreckové, večierku a výhody a ako 

opäť prevziať vedenie vo vlastnej rodine.  

 

5.BONHOEFFER 
Kazateľ, špión a martýr 

Autor : Eric Metaxas 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 568 

Cena : 19,90 Eur 

 

O knihe : Autor v obsiahlom životopise Bonhoeffer - kazateľ, špión, martýr, 

sleduje všetky roviny Bonhoefferovho života a rozpráva dramatický príbeh 

ohromnej morálnej odvahy tvárou v tvár monštruóznemu zlu.  Dietrich Bonhoeffer bol nemecký 

kazateľ, teológ a odporca nacizmu. Jeho knihy o nasledovaní Krista, o cirkvi a zodpovednosti 

kresťanov vo svete majú dodnes obrovský vplyv. Bonhoeffer sa zapojil do snáh o odstránenie Hitlera, 

ale Gestapo ho zatklo a 9.apríla 1945 popravilo. Autor naštudoval veľa pôvodných zdrojov, aby nám 

predstavil obdivuhodnú celistvosť Bonhoefferovej teológie, jeho politických postojov a občianskych 

činov.  



6.ČIPKÁRKA 

Autor : Laura Frantz 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 392 

Cena : 12 Eur 

 

O knihe : V historickom románe Čipkárka s napínavým dejom, plným lásky, 

zrady a nových začiatkov si prídu na svoje najmä čitatelia, ktorí túžia cítiť, že sú 

súčasťou príbehu. Kniha vďaka svojim detailným historickým opisom čitateľa 

doslova vtiahne na miesto a do obdobia, v ktorom sa príbeh odvíja. Je popretkávaný výjavmi, zvukmi, 

vôňami a atmosférou koloniálnej Ameriky v roku 1775. Koloniálny Williamsburg je na pokraji 

Americkej revolúcie roztrieštený, akoby v ňom vybuchol sud so strelným prachom. Lady Elisabeth 

„Liberty“ Lawsonovú opustil snúbenec a je podozrivá zo špionáže pre nenávidených Britov. Nikto nie 

je na jej strane okrem patriota Noblea Rynallta, muža, ktorý má už aj tak dosť vlastných nepriateľov. 

Liberty stojí pred strašným rozhodnutím. Buď sa z virgínskej krásavice stane čipkárka, ktorá sa postaví 

na stranu radikálnych revolucionárov alebo zostane verná anglickým koreňom. No za akú cenu? 

 

7.DCÉRA RÍMA 
Autor : Tessa Afsharová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 288 

Cena : 9,90 Eur 

 

O knihe : Dcéra Ríma je dojímavý ľúbostný príbeh zasadený do Ríma a Korintu 

prvého storočia nášho letopočtu. Autorka ho vystavala na dôkladnom štúdiu 

historických materiálov a vďaka živým detailom aj tento román potvrdzuje slová 

Debbie Macomberovej, ktorá povedala, že „biblickým príbehom nik nevdýchne život tak ako Tessa 

Afsharová“. 

Keď dcéra významného rímskeho generála spozná chudobného židovského prisťahovalca, títo mladí 

ľudia netušia, že Boh má v pláne  vytvoriť z nich najvplyvnejší pár ranej kresťanskej cirkvi. A rovnako 

nemôžu predvídať, aké hory protivenstiev budú prekonávať pri budovaní spoločenstva Ježišových 

nasledovníkov. Na ich lásku dopadne tieň vraždy a zrady, do života im vstúpi záhadný najdúch 

a nemilosrdný nepriateľ, ktorý zúfalo prahne po láske. Keď manželia vinou cisárovho rozmaru prídu 

o strechu nad hlavou, spoja sily s neobyčajným rabim Pavlom a bojujú, aby zradu pretvorili vo 

vykúpenie. 

 

8.ENNEAGRAM 
Autor : I.M.Cron, S.Stabileová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 256 

Cena : 9,50 Eur 

 

O knihe : Enneagram je starodávny nástroj lepšieho poznania seba samého 

a získania väčšieho súcitu s inými ľuďmi. Deväť typov enneagramu vás 

nezaškatuľkuje, ale ukáže vám „škatuľku“, v ktorej dávno ste, a najmä spôsob ako sa z nej dostať von... 

 



9.EVANJELIUM PODĽA MARKA otázky a obrázky 

Autor : kolektív autorov 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 160 

Cena : 6,50 Eur 

 

O knihe : Marek, autor jedného z evanjelií, žil v Jeruzaleme a bol priamym 

svedkom udalostí, ktoré neskôr zaznamenal. Svoje dielo písal niekedy v 60. 

rokoch prvého storočia. V prvých 8. kapitolách evanjelia sa zameriava na otázku, 

kto je Ježiš, a v nasledujúcich hľadá odpoveď na to, prečo prišiel. Táto publikácia obsahuje texty 

Evanjelia podľa Marka v aktuálnom slovenskom ekumenickom preklade. Sú rozdelené na menšie časti 

vhodné na štúdium. Jednotlivé časti zahŕňajú : samostatný biblický text a prázdnu stranu na poznámky, 

na ďalšej dvojstrane krátke poznámky k textu, odpovede na niektoré otázky, otázky na diskusiu o texte, 

vizuálne spracovaný text. Kniha je vhodná pre skupinové čítanie a štúdium.  

 

10.HNEV 
Autor : Gary Chapman 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 200 

Cena : 8,90 Eur 

 

O knihe : Brian, vysokoškolák, sa hnevá na učiteľku, ktorá mu zapísala 

nedostatočnú. Liz, Brianova učiteľa, sa hnevá na svojho bývalého partnera, 

pretože neposiela načas výživné. Alex sa hnevá len tak všeobecne, pretože 

si nedokáže nájsť prácu a cíti sa spoločnosťou opomenutý. Hnev zažívajú ľudia 

bez ohľadu na vek či spoločenské postavenie. Autor v knihe ponúka užitočné a často prekvapivé 

pohľady na to, prečo sa hneváme a čo s tým môžeme robiť. Viete, že hnev vám ničí život, ale neviete, 

čo s tým robiť...Život prináša veľa frustrácií. Aj keď možno nemávate záchvaty zúrivosti, je ľahké 

kvôli sklamaniu, zraneniu, odmietnutiu či zahanbeniu zatrpknúť a živiť v sebe hnev. Hnev je súčasťou 

života, ale nemusí váš život ovládať. Dá sa využiť aj pozitívne a dokonca vám môže pomôcť zmeniť 

životnú situáciu. V knihe nájdete skutočné príbehy a na nich autor vysvetľuje, ako : lepšie pochopiť 

samého seba, prekonať hanbu, popieranie a zatrpknutosť, odlíšiť dobrý hnev od zlého, konštruktívne 

zvládať hnev a konflikt, urobiť pozitívne zmeny vo vašom živote, pomôcť iným zvládať hnev a oveľa 

viac. 

 

11.HODINA BEZ VÝČITIEK 
Autor : Roseanna M. Whiteová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 424 

Cena : 11,20 Eur 

 

O knihe : Hodina bez výčitiek je treťou záverečnou knihou zo série Tiene nad 

Anglickom. Autorka Vás opäť nesklame, pretože vie, ako sériu nie len mocne začať, ale ju aj dokončiť. 

Aj v tejto knihe za každým rohom číha romantika a dobrodružstvo.  

Kedysi hlavný londýnsky zlodej Barclay Perace, sa obrátil svetu zločinu chrbtom a využíva svoje 

zručnosti pre národ vo vojne. Ale až keď vyslobodil hodinárovu dcéru z rúk násilníkov, začína 

uvažovať o tom, čo by ešte mohla mať pre neho pripravené budúcnosť. Evelína Manningová neustále 

bojovala za nezávislosť, nepredstavovala si to však tak, že jej snúbenec zruší zasnúbenie a dá sa 

naverbovať do armády. Keď záhadný muž, ktorý ju zachránil opäť prichádza do sídla Manningovcov, 

aby sa  od jej otca učil opravovať hodiny, nemôže si pomôcť, vzbudí jej záujem. Čoskoro však zistí, 

že s Barclayom Peracom nie je nič také jednoduché, ako to vyzerá. Keď sa v roku 1915 Anglicko 



ponára ešte hlbšie do vojny, dielo dôvtipného hodinára mu môže poskytnúť veľkú vojenskú výhodu 

a Nemecko si to tiež uvedomuje. Evelínin otec čoskoro zistí, že celá rodina je v nebezpečenstve a zišiel 

by sa im jeden bývalý zlodej, aby pre nich ukradol čas, ktorý potrebujú na útek. 

 

12.JE ZA TÝM BOH 
Autor : Don Jacobson 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 256 

Cena : 7,30 Eur 

 

O knihe : Kniha je jedna z najpozoruhodnejších zbierok príbehov o tom, ako sa 

zázraky dejú bežným ľuďom. Spísané príbehy Donom Jacobsonom v tejto knihe 

prinášajú nádherný pohľad na to, ako Boh koná v našich životoch. Kniha nabáda čitateľa, aby pocítil 

znovu nádej vo svete, ktorý sa často zdá desivý a temný. Autor verí, že práve vďaka tejto publikácií 

možno nanovo uveriť tomu, že Pán Boh je dobrý a o svoje deti sa stará. V knihe sa dozviete 

o zázrakoch, ktoré zachránili život pred smrťou, o záchrane pred vraždou, o tom ako nadprirodzene sa 

zjavil v poštovej schránke šek, o autistickom dievčati, ktoré sa stalo balerínou, o záchrane v lietadle, 

a o mnohých ďalších zázrakoch, o ktoré sa Pán Boh postaral a ľudia o tom dnes svedčia.  

 

13.KAUZA KRISTUS 
3.vydanie 

Autor : Lee Strobel 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 288 

Cena : 9,20 Eur 

 

O knihe : Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, 

ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš 

vstal z mŕtvych? Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela, absolventa Yale Law 

School, bývalého žurnalistu a dlhoročného redaktora právnickej rubriky v novinách Chicago Tribune 

k pátraniu po pravde o udalostiach prvého storočia. Dôkazy o tom, čo sa vtedy skutočne stalo, hľadá 

u popredných vedcov z univerzít zvučného mena. Jeho rozhovory s trinástimi vynikajúcimi 

odborníkmi z oblasti teológie, histórie, archeológie, psychológie ai. vychádzajú v slovenskom preklade 

pod názvom Kauza Kristus. 

 

14.MÁRNOTRATNÉ PRASIATKO 
Autor : Mack Thomas 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 107 

Cena : 7,90 Eur 

 

O knihe : Mack Thomas vytvoril nádhernú knihu plnú pútavým spôsobom 

rozprávaných príbehov naprieč celou Bibliou. Kniha sa skladá z kratších 

kapitol pospájaných naprieč Novým aj Starým Zákonom. Má to však jeden háčik, všetky tieto 

rozprávočky tu čítame očami zvierat. Deti si tak môžu prečítať : ako Boh stvoril svet, a rozprávať nám 

o tom bude napríklad taký medvedík čistotný; o ovečke a jej kamarátovi Ábelovi, ktorého zabil jeho 

brat Kain; o lenivom mravcovi z Knihy Prísloví; o oslici, ktorá stretla Božieho anjela; o veľrybe, ktorá 

musela vydržať, že má v bruchu človeka; o prasiatku, ktoré stratilo smer, ale jeho ocko ho privítal 

s otvorenou náručou; o kohútikovi, ktorý stretol Ježiša a o mnohom ďalšom. Táto knižka je nevšedným 

spôsobom vyrozprávaný príbeh celých biblických dejín. Deti sa tak zrozumiteľným a veselým 

spôsobom dozvedajú o veľkom Božom príbehu.   



 

15.MILOVANÁ - ako nájsť odpočinok 
Autor : Clara Jones 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 279 

Cena : 10,90 Eur 

 

O knihe : Kniha Milovaná – ako nájsť odpočinok obsahuje deväť lekcií, každá je 

určená na jeden týždeň : 1.zápas-frustrácia z prehratej bitky; 2.víťazstvo – myseľ 

upriamená na veci Ducha; 3.stretnutie s pevnosťou; 4.sila v dôvere; 5.moc Božieho 

slova; 6.prebudená do milosti; 7.zmenená veľkou Božou mocou; 8.zakorenená v láske; 9. bežiaca ku 

Kristovi. Autorka v nich postupne vyrozpráva svoj príbeh. Zároveň vykreslí deväť základných právd, 

ktoré jej Boh zjavil a vďaka ktorým mohla spočinúť v Jeho láske. Nájdete tu aj úlohy s názvom Poďme 

hlbšie, ktoré umožňujú podrobnejšie štúdie veršov. Tých, ktorými Boh zasiahol samú autorku tohto 

diela.  

 
16.MINÚTOVÉ MODLITBY PRE MAMY  
Autor : Hope Lyda 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 173 

Cena : 8,50 Eur 

 

O knihe : Aj náš Pán šepká mamám do srdca, či majú na Neho čas. Nie sú to 

len ich deti. Doprajte mamám chvíľku a nechajte naplniť ich srdcia 

Stvoriteľom. Hope Lyda v knihe menšieho formátu Minútové modlitby pre mamy ponúka kratučké 

modlitby, ktoré pomôžu nájsť útočisko v náručí Stvoriteľa, keď mu mamy odovzdajú svoje trápenia 

a starosti. „Keď sa budete modliť za seba a svoju rodinu, budete obnovení pokojom a svätosťou.“ 

 

17.MODLITBA  
Bázeň a blízkosť s Bohom 

Autor : Timothy Keller 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 310 

Cena : 9,35 Eur 

 

O knihe : V kresťanských spoločenstvách a školách sa učíme, že modlitba je 

najmocnejší spôsob, ako zažiť Boha. Málokto z nás však dostáva inštrukcie 

a vedenie, ako urobiť z modlitby skutočne zmysluplnú činnosť. Práve na tieto veci sa v knihe Modlitba 

pozerá uznávaný pastor Timothy Keller. Múdro a s hlbokými vhľadmi, ponúka biblické vedenie, 

rozoberá spôsoby, ak sa osobnejšie modliť a inšpiruje k tomu, aby sme si vytvorili modlitebnú prax. 

V knihe autor vyučuje, ako nájsť hlbšie spojenie s Bohom. 

 



18.MUŽ BEZ MENA 
Tiene nad Anglickom 1. 

Autor : Roseanna M. Whiteová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 393 

Cena : 11,20 Eur 

 

O knihe : Dej príbehu je vsadený do obdobia pred a počas prvej svetovej vojny. 

Rosemary Greshman je mladé dievča bez rodiny. Tá svoje detstvo prežila 

v uliciach Londýna a jej jedinými priateľmi sú vreckári a nespratkovia z detstva. Z tých sa už stali 

zlodeji cennejších vecí a votreli sa do miestnej smotánky. Rosemary dostáva nečakanú ponuku... Istý 

Peter Holstein, ktorého priezvisko naznačuje nemecký pôvod, sa snaží dokázať svoju oddanosť britskej 

korune. A tak chce urobiť to, čo má najradšej, napísať dobrodružný román, ale pod pseudonymom. Tu 

sa v jeho živote zjaví Rosemary. Tvári sa, že je uznávanou knihovníčkou. Peter ju vníma, ako  tú 

najpotrebnejšiu osobu v danej chvíli.  Čo zistí o ňom Rosemary? Aká je vlastne Petrova minulosť? 

Preskočí medzi nimi povestná iskra? Bude to napínavý boj s časom. 

 

19.NA DNE 
Autor : Colleen Cobleová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2017 

Počet strán : 312 

Cena : 4,10 Eur 

 

O knihe : Kniha Na dne je ďalším kamienkom v sérii Rockharborské mystérium 

od najpredávanejšej autorky v USA Colleen Cobleovej. Miestny vedec zmizne 

počas narodeninovej oslavy svojho syna a nájdu ho mŕtveho pri jazere Superior. 

Radikálna skupina zo životného prostredia obviňuje tajomné laboratórium  z úhynu rýb nájdených na 

neďalekom toku rieky. A pacient s Alzheimerovou chorobou zmizne a jeho dom je vyplienený. Bree 

Nichols a jej pátrací pes Samson pomáhajú vyšetrovať udalosti, ktoré narušujú pokojný život 

obyvateľov ich malej komunity. Nachádzajú spojenia medzi jednotlivými zločinmi, ktoré polícii unikli. 

Ale nové objavy čoskoro vrhajú neistý tieň aj na jej už tak labilný milostný život. Vychádza na povrch 

bolestná minulosť a ohrozuje jej rodinu. Bree sa musí vzchopiť, nájsť silu brániť rodinu, o ktorú sa 

stará a odvahu mať srdce otvorené pre lásku.  

 

20.NA DRUHOM BREHU 
Autor : Laura Frantz 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2018 

Počet strán : 337 

Cena : 11,20 Eur 

 

O knihe : Autorka po knihe Kováčov učeň pokračuje v románe Na druhom brehu 

v rozprávaní ságy rodiny Ballantynovcov, v tomto majestátnom príbehu lásky, 

lojality a dedičstva. Myšlienky na ľudí, ktorí sa usadili a civilizovali divokú 

krajinu, prepojené s detailným opismi osídľovaného územia, ostávajú v čitateľovi ešte dlho potom, čo 

v knihe obrátil poslednú stránku. Ellie Ballantyne, najmladšia dcéra Silasa a Eden, sa po skončení školy 

vracia späť do svojho rodného domova v Pittsburgu. Po príchode domov zistí, že rodičia sú na dlhej 

ceste a zdá sa, že jej súrodenci nechcú aby zostala doma. Ellen otvorí dennú školu pre dievčatá. Medzi 

jej žiačkami je aj neposlušná a nezvládnuteľná dcéra nepriateľského klanu Turlockovcov. Turlockovia 

sú otrokári a whiskový magnáti, znepriatelení s rodom Ballantynesovcov, ktorých podozrievajú 

z ambícií na zrušenie otroctva. Ako sa Ellie čoraz viac zamotáva a stretáva s Turlockovcami, zistí, že 

sa zamilovala do nereálnej budúcnosti – Jacka Turlocka. Jack sa snaží oslobodiť od násilného dedičstva 



svojej rodiny. No môže Ellie zradiť svoju krv a žiť po boku rodinného nepriateľa? Vpustí ju niekedy 

Jack do svojho sveta?  

 
21.NEBOJÁCNA 
Autor : Dina L.Sleimanová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2016 

Počet strán : 295 

Cena : 4,50 Eur 

 

O knihe : Po neúspešnom pokuse zavraždiť kráľa je lady Merry Ellisonová, 

pôvodom dcéra baróna, v nemilosti trónu. Svojou odvahou a schopnosťami je 

ochotná urobiť všetko, aby ochránila osirelé deti z jej panstva. Skupinka sa 

dostáva do povedomia ako Duchovia z Farthingalského lesa a Merry zisťuje, že s rastúcou popularitou 

sa im do cesty stavia stále viac problémov a jej úloha je čoraz náročnejšia. Timothy Grey, deviaty 

potomok baróna z Greyhamu, túži vykonať nejaký skutok, ktorý by ho preslávil a priniesol mu vlastný 

titul. Keď duchov z Farthingalského lesa zahliadnu vo Wyndeshire, kde Timothy posluhuje miestnemu 

grófovi ako jeho pobočník, zdá sa, že šanca je na dosah. Len čo sa však tvárou v tvár stretne s vodcom 

zbojníkov, je nútený všetko prehodnotiť.  

 

22.NEOPÍSATEĽNÝ 
Autor : Louie Giglio 

Väzba : lepená/ mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 207 

Cena : 10,50 Eur 

 

O knihe : Čo pokladajú deti za úžasné? Možno obľúbeného športovca, maškrtu 

alebo tenisky. V tejto knižke nám chce autor povedať o najúžasnejšej bytosti na 

svete – o Bohu, ktorý stvoril všetko a každého jedného z nás. Prečo je dôležité skúmať všetko, čo Boh 

stvoril? Pretože čím viac sa dozvedáme o Jeho stvoreniach, tým viac sa dozvedáme aj o Ňom samom. 

Boh je najväčší vedec na svete! Kniha vychádza z vedeckých faktov a venuje sa štyrom hlavným 

témam - vesmíru, Zemi, zvieratám a  ľuďom. „Verím, že budeš skutočne žasnúť, keď zistíš, že Boh 

stvoril Betelgeuse, jednu z najväčších hviezd, aké poznáme, stvoril aj Teba – určil ti počet vlasov na 

hlave aj farbu pokožky na prstoch nôh. Tento neopísateľný Stvoriteľ ťa pozná a miluje viac než 

ktokoľvek na celej planéte.“ Autor Louie Giglio  

 

23.NEOTRASITEĽNÁ NÁDEJ 
Autor : Max Lucado 
Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 172 

Cena : 9 Eur 

 

O knihe : Súčasný svet je plný rôznych vymožeností a moderných technických 

výrobkov. Máme široké spektrum spôsobov komunikácie. Napriek tomu sú tieto 

časy plné zúfalstva, pretože ľuďom chýba nádej. Prečo je to tak? Jednou 

z možností je to, že ľudstvo zabúda na Božie prisľúbenia. A práve biblické 

prisľúbenie rozoberá autor vo svojej knihe Neotrasiteľná nádej. Radí nám, ako prekonávať ťažké 

životné okolnosti, ako prežívať trvalý pocit istoty a múdro sa rozhodovať. Božie prisľúbenia fungujú. 

Pomôžu nám prejsť ťažkými okolnosťami života. Sú majákom, ktorý nás bezpečne prevedie domov. 

A keďže Božie slovo nemožno zrušiť, nádej je neotrasiteľná. Zišla by sa aj Vám takáto neotrasiteľná 

nádej? Ak ste odpovedali kladne, skúste si prečítať túto knihu. Spomeňte si na úryvok z knihy Izaiáš: 

„Tí vak, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu...“ /Iz 40,31/. 



 

24.NEVESTA Z IVY GREENU 
Autor : Julie Klassenová 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 400 

Cena : 11,20 Eur 

 

O knihe : V Ivy Hill sa v posledných mesiacoch stalo toho veľa, mnohí našli novú 

lásku a splnili si sny, no niektoré otázky stále pretrvávajú a zopár nesplnených 

prianí čaká na ich splnenie. Mercy Groveová rozmýšľa, že opustí Ivy Hill a stane 

sa guvernantkou, pretože muž, ktorého miluje, je pre ňu nedosiahnuteľný. No toto rozhodnutie bude 

mať zaujímavé dôsledky nielen pre jej život. Jej priateľka Jane Bellová sa musí rozhodnúť, či sa vydá 

za Gabriela Lockea, vzdať sa hostinca a tak ďalšieho muža odsúdiť na bezdetné manželstvo. Do dediny 

prichádza tajomná krajčírka, s ktorou sa miestne dámy snažia spriateliť. No začínajú tušiť že nie je tou, 

za ktorú sa vydáva. Je to podvodníčka? Či čelia nejakému nebezpečenstvu? Dámy z Ivy Hillu sa tešia 

na jednu svadbu, ale možno budú všetci prekvapení , ako sa neočakávane splnia sny. Nenechajte si ujsť 

vzrušujúci záver z knihy Nevesta z Ivy Greenu.   

 

25.OTEC A SYN 
Autor : Herry H. Harrison Jr. 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2019 

Počet strán : 324 

Cena : 6,80 Eur 

 

O knihe : Otec a syn je ďalšou publikáciou od Harrisonovcov, ktoré sú 

celosvetovo veľmi populárnymi kúskami o vzťahoch medzi rodičmi a ich 

deťmi. Sú to veľmi jednoduché lekcie o tom ako prehĺbiť a formovať vzťah otca a syna. Niektoré 

minilekcie sú vážne, iné zase aj tak trochu na pobavenie. Všetky majú pomôcť otcom vychovať zo 

svojich synov odvážnych chlapcov s dobrými morálnymi základmi. Táto nadčasová pokladnica 

múdrosti je pekne graficky spracovaná a jej prehľadnosť a jednoduchosť ju predurčujú do rúk aj tým, 

ktorí dlhé texty až tak radi nečítajú. V tejto knižočke sú texty naozaj krátke, ale výstižné.  

 

26.OZVENY MEDZI KAMEŇMI 
Autor : Jaime Jo Wrightová 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 361 

Cena : 11 Eur 

 

O knihe : Autorka je známa tým, že vo svojich dielach spája záhady s vierou 

a romantikou. Podobne je to i v knihe Ozveny medzi kameňmi. Príbeh tohto 

románu má dve dejové línie – minulosť a súčasnosť, ktoré sa vzájomne prepletajú. 

Dej sa začína v roku 1946 v Mill Creek vo Wisconsine. Ústrednou postavou je 

Imogene Graysonová, ktorá pracuje v salóne krásy. Jedného dňa podvečer objaví v dome v podkroví 

mŕtve telo mladšej sestry. Jej sen o vlastnom salóne sa rýchlo rozplynie a ona sa musí zamestnať 

v miestnej továrni. Zaujme si, že sa bude podieľať na prípade vyšetrovania smrti svojej sestry. Hoci 

stopa jej vraha chladne, Imogene je odhodlaná nájsť spravodlivosť za každú cenu. Druhá dejová línia 

sa odohráva v rovnakom mestečku v súčasnosti, kde Aggie Dunkirková prichádza po strate 

zamestnania. Vo Wisconsine v starom dome býva jej starká. Tu sa Aggie zamestná ako sekretárka 

a pomáha obnoviť historickú časť zaplaveného cintorína. Pri práci je nútená spolupracovať 

s tajomným, no príťažlivým archeológom. Nechtiac pri tom narazia na zločin, ktorý chce niekto za 

každú cenu utajiť.  



 
27.PRÍSAHA 
Autor : Tamera Alexanderová 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 396 

Cena : 12 Eur 

 

O knihe : Autorka napísala tento román tak, aby sa snúbili historické udalosti 

s podmanivým príbehom. Dej sa odohráva v čase americkej občianskej vojny, keď 

poslednú novembrovú noc v roku 1864 sa pri Frankline v štáte Tennesseee 

uskutoční krutá bitka a zničí konfederačnú armádu. O život takmer prichádza aj kapitán Roland Ward 

Jones, ktorému teraz hrozí amputácia nohy. No to si nedokáže predstaviť a tak prinúti Elizabeth 

„Lizzie“ Cloustonovú, guvernantku u McGavockovcov, majiteľov Carntonu, aby to chirurgovi 

nedovolila. V tú noc pri Lizzie zomiera mladík, ktorí ju veľmi prosí, aby odovzdala jeho odkaz istému 

adresátovi. O chlapcovi však nenachádza žiadne úradné záznamy, pozná len jeho prvé meno. Kapitán 

Jones jej ponúkne svoju pomoc. Lizzie premýšľa, či má jeho ponuku prijať, aby mohla dodržať svoju 

prísahu. Počas liečby v nemocnici sa kapitán Jones zaľúbi do Lizzie, no tá je už zasnúbená. Svojho 

snúbenca však nemiluje. 

    

28.ŠŤASTIE NA DOSAH 
Autor : Karen Kingsburgyová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 271 

Cena : 8,50 Eur 

 

O knihe : Kniha je druhou zo série Anjelská misia z pera autorky bestsellerov. 

Román o zásahoch zhora, o skúškach a víťazstvách života. Dramatický príbeh 

ženy, ktorá celou svojou bytosťou túži pochopiť zmysel svojho života. Mary 

Catherine vyrastala od detstva v pohodlí. Nič  jej nechýbalo. No hoci má svojich 

zámožných rodičov rada, ich životný štýl jej nikdy nesedel. Zmysel vlastného života hľadá 

v dobrovoľníckej práci. Rozdáva sa druhým, ale jedno si nadovšetko chráni : svoje srdce. Momentálne 

býva v Los Angeles s kamarátkou Sami a robí dobrovoľníčku v miestnom mládežníckom centre spolu 

s trenérom Tylerom Amesom a Marcusom Dillingerom, nadhadzovačom klubu Dodgers. Napriek 

rozhodnutiu zostať sama však cíti, že ju Marcus priťahuje. Ich prebúdzajúci sa vzťah jej dáva okúsiť 

vzrušujúci život, o akom dosiaľ nikdy nesnívala. V tom si však od lekára vypočuje zdrvujúcu správu. 

Správu, ktorá zmení je budúcnosť a ktorá ju prinúti urobiť rázne rozhodnutie. Inšpiratívna a dojímavá, 

taká je honba za šťastím. Príbeh jednej ženy a hlbokej túžby jej srdca. A príbeh obety, ktorú je ochotná 

priniesť, aby našla uzdravenie.  

 

29.VRABCE Z TEREZÍNA 
Autor : Kristy Cambronová 

Väzba : tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 317 

Cena : 11 Eur 

 

O knihe : Spisovateľka sa vo svojej tvorbe zameriava na príbehy z druhej svetovej 

vojny a historické romány z regentského Anglicka. Jej inšpiráciou boli vojnové 

zážitky, ktoré si vypočula od svojho starého otca. Román Vrabce z Terezína je 

príbehom nádeje uprostred útrap a hrôz koncentračného tábora. Osudy dvoch hrdiniek – jednej zo 

súčasnosti a jednej z minulosti – prebiehajú v dvoch časových líniách. Sera Jamesová zo súčasnosti má 

pred sebou slávnostné otvorenie novej galérie a rozprávkovú svadbu. Dokonalú idylku naruší súdny 



spor, do ktorého je zavlečený jej snúbenec. Sera bojuje o záchranu budúcnosti  a manželstva, ktoré sa 

hneď po uzavretí ocitne v kríze. Karolína Makovská je novinárka pre anglický denník The Daily 

Telegraph. V Prahe zanechala svoju židovskú rodinu. Nie je však v bezpečí ani v Londýne, kde na 

vlastnej koži zažíva nemecké bombardovanie britskej metropoly. Nakoniec sa vracia do rodného mesta 

a riskuje život, aby zachránila svojich najbližších. Svety oboch hrdiniek prepojí život malého 

dievčatka, ktoré im ukáže, že ani v tých najtemnejších okamihoch netreba prestať dúfať. Sera a Kája 

sa musia naučiť spoliehať na svoju vieru a bojovať o to, na čom im skutočne záleží.  

 

30.ZÁHADNÁ GUVERNANTKA 
Autor : Kristi Ann Hunterová 

Väzba : Tvrdá 

Rok vydania : 2020 

Počet strán : 375 

Cena : 12 Eur 

 

O knihe : Záhadná guvernantka je prvou časťou série Sídlo Haven Manor. Dej 

románu sa odohráva v regentskom období. Príbeh sa zaoberá citlivými témami 

triedy šľachty a elity v regentskom Londýne a prináša svieži pohľad na často 

skrytú stránku tejto éry.  Ústrednými postavami sú Graham a Kit. Autorke sa podarilo naozaj unikátne 

vykresliť ich charakterové vlastnosti. Pobaví Vás Grahamov zmysel pre humor ale budete 

sympatizovať aj s vážnou, ale praktickou a odhodlanou Kit. Vďaka dynamickým, originálnym 

postavám a živému prostrediu je tento pôvabný príbeh plný lásky, túžby, nádeje, i zábavy, no zároveň 

núti čitateľa neostávať len na povrchu, ale ísť do hĺbky. Nechajte si aj Vy ukradnúť srdce týmto 

pútavým príbehom... 

 

31.ZÍSKAJ SI JEJ PRIAZEŇ 
Autor : Tamera Alexanderová 

Väzba : mäkká 

Rok vydania : 2016 

Počet strán : 407 

Cena : 9,90 Eur 

 

O knihe : Skúsená a talentovaná jazdkyňa Maggie Lindenová sa snaží zabrániť 

finančnému krachu svojej rodiny v ťažkom povojnovom období tým, že sa 

rozhodne vyhovieť otcovej žiadosti a vydať sa za cudzinca, ktorý môže zachrániť 

jej majetok. Cullen McGrath má možno peniaze aj charizmu, ale tiež má aj 

minulosť. Navyše je to Ír – niekto, koho vysokopostavení medzi seba len tak nevezmú. Maggine 

odhodlanie súťažiť na dostihoch so svojou kobylou sa stretol s Cullenovou túžbou vyhnúť sa konským 

pretekom za akúkoľvek cenu. Čo sa skrýva za jeho neochotou a môže mu Maggie zveriť svoje srdce? 

Ten najnepravdepodobnejší pár si musí nájsť v knihe Získaj si jej priazeň spôsob, ako sa postaviť 

svojim vlastným predsudkom a spojiť svoje srdcia i myseľ a poraziť nenávistné sily z okolia, ktoré 

neohrozujú len ich majetok, ale aj ich šťastie.  

 


