
PONUKA KNÍH Z PORTA LIBRI 

 

1. 12 spôsobov ako ťa mení mobil 
Autor:   Tony Reinke 

Cena:  10,20 € 

Vydavateľstvo:  Didasko 

Formát: A5, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-87587-90-4 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 240 

O knihe: Behom niekoľkých rokov od jeho prvého odhalenia sa smartfón stal súčasťou 

kaţdého jedného dňa našich ţivotov. Nikdy nie je offline, vţdy je na dosah ruky. 

Vlastníme čarovný prútik technologickej sily, ktorú len sčasti dokáţeme pochopiť. Avšak 

prináša so sebou nové záhady. Sme prepojení najviac, ako sa len dá, no sme od seba stále 

viac vzdialení. Nemôţeme byť uţ o nič efektívnejší, pritom sme nikdy neboli tak veľmi 

rozptyľovaní. Inšpirovaný viacerými úvahami, verejnými štúdiami a vlastným výskumom, spisovateľ Tony Reinke 

identifikoval dvanásť účinných spôsobov, ako nás menia naše smartfóny, dobrým aj zlým smerom. Reinke nás volá k 

tomu, aby sme si pestovali múdre postoje a zdravé návyky v tejto digitálnej dobe. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme 

čo najviac vyuţili všetky dostupné poţehnania, vyhýbali sa najrôznejším nástrahám a múdro spravovali ten 

najmocnejší nástroj prepojenia ľudí, ktorý bol kedy vytvorený. 

TONY REINKE slúţi ako hlavný redaktor sluţby DesiringGod.org. Je moderátorom populárneho podcastu Ask 

Pastor John a je autorom kníh Lit!: A Christian Guide to Reading Books a Newton on the Christian Life. 

 

2. Bremeno slávy 
Autor:   C. S. Lewis 

Cena:   11,30 € 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 140 x 195 mm, pevná väzba, tvrdá obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-206-8 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 272 

O knihe: C. S. Lewis nebol len známy spisovateľ a majster písaného slova, ale aj 

obdarovaný prednášateľ a komunikátor. Počas svojho tvorivého ţivota napísal mnoţstvo 

esejí, článkov a prednášok, ktoré po jeho smrti vychádzali v rôznych zbierkach a 

vydaniach, najmä vďaka poctivej edičnej práci Waltera Hoopera - osobného sekretára a 

správcu Lewisovej literárnej pozostalosti. Kniha Bremeno slávy a osemnásť známych 

esejí je prvé slovenské vydanie takejto zbierky a obsahuje devätnásť najznámejších 

esejistických textov C.S.Lewisa: Bulverizmus alebo „Ako stratiť schopnosť myslieť“, Účinnosť modlitby, Slony a peľ 

papradí, Boh na lavici obţalovaných, Odporná červená vodička, Teória humánneho trestu, Uţší kruh, Je teológia 

poéziou?, Všetko sa začalo obrazom..., Zázraky, Mýtus sa stal skutočnosťou, O čítaní starých kníh, Naša viera a 

mimozemské civilizácie, Náboţenstvo: realita alebo náhrada?, Krutodlakov prípitok, Prerieknutie, Pokusy na ţivých 

tvoroch, Prečo nie som pacifista, Bremeno slávy. 

 

3. Cesta domov 
Autor:   Tessa Afsharová 

Cena:   7,90 € 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: B5, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-51-2 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 248 

O knihe: Vstúpte do príbehu Rút ako nikdy predtým. Kniha Cesta domov: Boţie pozvanie 

k novým začiatkom ponúka 6-týţdňové biblické štúdium. Autorkou je Tessa 

Afsharová ktorá vás naučí, ako študovať text, rozlíšiť význam, modliť sa prostredníctvom 

neho a preţiť ho. Spoznajte, ako Boţia milosť premieňa bolesť a stratu na nádej a 

vykúpenie. Kniha Rút je pozoruhodným príbehom odvahy, povolania a Boţieho 

zaopatrenia. Vďaka Ceste domov oţije pred vašimi očami úplne novým spôsobom. Pri jej 



čítaní objavíte nadčasové princípy, vďaka ktorým vaše blúdiace srdce nájde cestu domov. Keď sa naučíte dôverovať 

Bohu tak, ako mu dôverovali Rút, Noemi a Bóz, vstúpite do dvier novej budúcnosti. Vykročíte na cestu uzdravenia, na 

cestu k novému ţivotu. 

Tessa Afsharová, autorka románu Perla z Moabu inšpirovaného príbehom Rút, vás naučí, ako zmysluplne skúmať 

biblický text, ako v ňom hľadať odkaz pre svoj ţivot a ako sa modliť Boţím slovom. 

Kniha Cesta domov obsahuje pútavé úvahy, podnetné diskusné otázky a ako bonus aj recepty inšpirované surovinami 

dostupnými v starozákonných časoch. Tieto materiály sa výborne hodia na súkromné aj skupinové štúdium Biblie. 

 

4. Deti kráľa 

Autor:   Max Lucado 

Cena:   7,50€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 229x254mm, pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-217-4 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 32 

O knihe: Ţila raz rodina piatich sirôt, ktoré sa rozhodol adoptovať sám kráľ. Deti boli 

nadšené! Kaţdé z nich sa rozhodlo darovať kráľovi ten najlepší dar podľa svojho 

talentu – musia predsa na kráľa zapôsobiť. 

Kniha Deti kráľa vyšla prvýkrát v roku 1994 a odvtedy si získala srdcia mnohých 

čitateľov. Pripomína nám, ţe nebeský Otec nás miluje takých, akí sme – bez ohľadu na to, či máme nejaký talent, či 

sme múdri alebo populárni. 

 

5. Druhá hora 
Autor:   David Brooks 

Cena:   15,90€ 

 

 

 

 

 
 

O knihe: Ak je prvá hora o budovaní ega a definovaní vlastnej identity, tá druhá je o -

vzdávaní sa vlastného ja. Na prvej hore musíte byť ambiciózni, strategickí a nezávislí. Na 

druhej hore budujete hlboké vzťahy a robíte dlhodobé záväzky dôvery a vytrvalosti. Ak je 

prvá hora o získavaní, druhá hora je o prispievaní. Druhá hora nie je opakom tej prvej. Vyjsť 

na druhú horu neznamená odmietnuť prvú horu. Je to nová cesta – zmysluplnejšia fáza 

ţivota. Na druhú horu sa lezie úplne inak, ako na tú prvú. Prvú horu dobývate. Identifikujete vrchol, určíte smer a 

škriabete sa nahor. Ale vaša druhá hora dobýva vás. Podľahnete volaniu niečoho či Niekoho iného... 

 

6. Evanjelium podľa Marka pre deti 
Autor:   kolektív autorov 

Cena:   6,50€ 
  
  
 
 

 

 
 

O knihe: Nebojme sa prejsť kapitolu po kapitole celým vzrušujúcim príbehom Evanjelia 

podľa Marka. Môţe mať hlboký a zásadný vplyv na ţivot detí. Poďme ho spolu s nimi 

objavovať. V rukách máme skvelý materiál, ktorý nám pomôţe verne a pravdivo vyloţiť 

Písmo a deti upúta krásnymi ilustráciami, pracovnými listami, mnoţstvom hier a aktivít. 

Pán Jeţiš chce, aby deti prichádzali k Nemu a počuli dobrú správu. 

Katarína Uhriňáková 

 

 

 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 150 x 230 mm, pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-216-7 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 367 

Vydavateľstvo:  Porta libri, Scripture Union 

Formát: A5, mäkká väzba 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-242-6 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 132 

https://www.kumran.sk/krestanske-romany-novely/18401-perla-z-moabu.html


7. Evanjelium podľa Marka pre deti – prac. listy 
Autor:   kolektív autorov 

Cena:   4,80€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri, Scripture Union 

Formát: A4, mäkká väzba, farebné vnútro 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-247-1 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 50 

 

 

 

 

 

 

 

8. Farby pravdy 
Autor:   Tamera Alexandrová 

Cena:   12,80€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89822-81-2 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 432 

O knihe: Úspešná autorka Tamera Alexanderová prináša hutný historický román s 

rozvetvenou zápletkou, ktorý sa dotýka tém, ako sú pravda, zrada a nečakaná láska medzi 

zdanlivými nepriateľmi. Kniha ukazuje, ţe Boh dokáţe vyťaţiť dobro aj z našich 

ţivotných zlyhaní. Tennessee v roku 1866. Podľa posledného listu, ktorý Írka Catriona 

O’Tooleová dostala od svojho dvojčaťa Ryana, musel jej brat po vstupe na americké 

územie narukovať do armády Konfederácie. Keďţe ho vyslali do Franklinu v Tennessee, 

pravdepodobne sa zúčastnil na krvavej bitke pri tomto meste, v ktorej padli tisícky muţov. Catriona opúšťa milovanú 

vlasť iba s kôpkou peňazí, ktoré jej Ryan poslal, a v sprievode svojej cholerickej sedem ročnej sestry Nory sa vydáva 

hľadať ho do Ameriky, kde túţi začať nový ţivot.  

Wade Cunningham, bývalý unionistický vojak, ktorý vstúpil do radov novovzniknutej tajnej sluţby Spojených štátov, 

prichádza do Franklinu odhaliť sieť falšovateľov peňazí na povojnovom Juhu. Aby prenikol do ich kruhov, predstiera, 

ţe bojoval na strane Konfederácie. Catriona a jej nezbedná ryšavá sestra mu od prvej chvíle padnú do oka, preto ho 

šokuje, keď zistí, ţe Catriona vlastní jedny z najlepších exemplárov falošných bankoviek, aké kedy videl. Zo ţeny, čo 

si získala jeho srdce, sa tak rýchlo stáva hlavná podozrivá v závaţnom prípade, ktorého vyšetrovaním poverili práve 

jeho. 
  

9. Hľadanie domova (Sídlo Haven Manor 3) 
Autor:   Kristi Ann Hunterová 

Cena:   12,00€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; tvrdá väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89822-69-0 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 392 

O knihe: Jessamine Beaucheneová strávila väčšinu svojho ţivota schovávaním sa a 

neustálym sťahovaním z miesta na miesto. Chcela sa tak vyhnúť minulosti, ktorú za sebou 

zanechala. Keď však zistí, ţe existuje nádej, ţe rodina, ktorú uţ dlho pokladala za mŕtvu, 

ešte ţije, ale hrozí jej nebezpečenstvo, pochopí, ţe svoje tajomstvá nebude môcť ukrývať 

pred svetlom sveta naveky. 

Derek Thornbury miluje veci minulé a práve preto sa stal odborníkom na históriu a 

artefakty. Uvedomuje si, ţe Jess ho nikdy nemala príliš v láske, no keď ho poţiada o 

pomoc s rozlúštením starého denníka svojich predkov, neodolá a rozhodne sa jej pomôcť odhaliť toto tajomstvo. 

Počas pátrania po ukrytom artefakte, ktorý musí Jess s Derekom nájsť skôr neţ nepriatelia jej rodiny, sa mnoho 



dozvedia jeden o druhom a zároveň sa veľa naučia aj o ţivote. Môţe ich cesta k náprave minulosti napokon doviesť k 

ich spoločnej budúcnosti? 
  

 

10. Je za tým Boh 2 
Autor:   Don Jacobson 

Cena:   7,30€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: A5 formát, mäkká väzba  

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-28-4 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 248 

O knihe: Zázraky sa nedejú len postavám zo Svätého písma. Stávajú sa aj celkom 

obyčajným ľuďom. Nechajte sa povzbudiť k tomu, aby ste si všímali neuveriteľné spôsoby, 

akými Boh vstupuje do vášho ţivota i do ţivotov ľudí okolo vás, a sami sa staňte svedkami 

takýchto zázrakov – tak ako nikdy doteraz.  Niektoré veci v našom ţivote sa nedajú 

vysvetliť beţným spôsobom. 

Kniha Je za tým Boh, 2. časť prináša tie najúţasnejšie príbehy o tom, ako Boh koná v 

našom ţivote: od príbehu muţa, ktorý bol záhadne vytiahnutý z nákladného auta tesne pred tým, neţ sa jeho vozidlo 

zrútilo zo stometrového zrázu; cez príbeh mladého dievčaťa, ktoré sa napriek všetkým lekárskym prognózam 

uzdravilo po nehode, pri ktorej do jej auta narazil vlak; či príbeh o neúspešnom pokuse o samovraţedný bombový 

útok, pri ktorom sa zachránil celý oddiel vojakov slúţiacich v Afganistane; aţ po príbeh šesťročného dieťaťa, ktoré sa 

úplne uzdravilo po nehode, pri ktorej strávilo pod vodou viac neţ sedem minút. 

 

11. Kauza nádej 
Autor:   Lee Strobel 

Cena:   8,80€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 130 x 180 mm, pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-167-2 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 188 

O knihe: Nádej je neuhasiteľným plamienkom, ktorý Boh zapálil v našich dušiach, aby sme 

verili v moc jeho svetla, hoci sme obklopení čiernočiernou tmou. Ţijeme v kultúre, ktorá je 

odhodlaná šíriť neľútostné posolstvo úplnej beznádeje. Toto škodlivé posolstvo vám moţno 

vzalo to najlepšie. Vaša budúcnosť je moţno neistá alebo vás ťaţí istá vina z minulosti. Stále prichádzajú nejaké 

problémy, no keď máme nádej, všetky ich dokáţeme prekonať. S nádejou prichádza istota, ktorá nám aj uprostred 

našich najväčších problémov pripomína, ţe Boh je neustále s nami a je väčší ako akékoľvek výzvy, ktoré sú pred 

nami. „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Evanjelium podľa Jána 16,33) 

 

12. Keď Boh mlčí 
Autor:   Pete Greig 

Cena:   9,90€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: 235 x 155 mm, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-49-9 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 304 

O knihe: Pete Greig uznávaný autor kníh Zašpinená sláva a Ako sa modliť napísal svoju 

najosobnejšiu a najúprimnejšiu knihu Keď Boh mlčí. Obsahuje príbeh viery, nádeje a lásky 

presahujúci všetky moţnosti porozumenia, zrodený z boja, bolesti a ticha. Podnetom na napísanie 

tejto knihy bol bolestivý zápas o ţivot, ktorý zvádzala jeho manţelka, a údiv nad udalosťami spojenými s 

modlitbovým hnutím, ktoré pomáhal zaloţiť. Pete Greig vstupuje do temných zákutí modlitby a vynára sa z nich s 

ťaţko vybojovaným posolstvom o nádeji, úteche a hlbokých biblických pravdách pre všetkých, ktorí trpia v tichu. 

 

 

 



13. Keď Boh nemlčí (40 denných zamyslení) 
Autor:   Pete Greig 

Cena:   4,00€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: 235 x 155 mm, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-50-5 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 114 

O knihe: K novému prepracovanému vydaniu knihy Keď Boh mlčí doplnil autor Pete 

Greig príručku 40 denných modlitbových zamyslení s názvom Keď Boh (ne)mlčí. Ponorte sa 

spolu s ním do ticha, ktoré je nevyhnutným krokom k prehlbovaniu nášho vzťahu s Bohom.  

Kniha obsahuje zamyslenia: Zelený štvrtok – 1. aţ 13. deň, Veľký piatok – 14. aţ 26. deň, Biela sobota – 27. aţ 33. 

deň, Veľkonočná nedeľa – 34. aţ 40. deň, Veľkonočná oktáva. 

 

 

14. Kristus v centre života 
Autor:   R. Thune a W. Walker 

Cena:   7,00€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 148 x 210 mm, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-215-0 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 132 

O knihe: Ak uţ máte dosť svojich zlyhaní a nikdy sa necítite úplne dostatoční, nemáte pocit, 

ţe by práve vás mohol Boh prijať, toto štúdium vám pomôţe nájsť v tejto oblasti slobodu. 

Nedáva návod, ako ţiť kresťanský ţivot. Jeho zámerom je návrat k Pánovi Jeţišovi ako k 

centru, do ktorého patrí iba On sám, a takisto sa snaţíme vysvetliť to, ako vy môţete spočinúť 

v Jeho diele na kríţi. 

 

15. Kto získa vikomta? (1. diel série Srdcia na pláni) 
Autor:   Kristi Ann Hunterová 

Cena:   12,80€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; tvrdá väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-8249-004-9 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 350 

O knihe: Pre Hudsona, nového vikomta Stildona, znamenala plavba z rodnej Indie do Anglicka 

poriadne vyčerpávajúce a náročné obdobie. Keď sa vzápätí dozvie, ţe osud dostihového 

impéria, ktoré zdedil, závisí od dobrej vôle iného chovateľa koní, začne sa cítiť ešte 

bezradnejšie. Pre slečnu Biancu Snowleyovú je stajňa na susednom panstve útočiskom uţ 

niekoľko rokov. Keď sa tam jedného dňa objaví akýsi cudzinec a zdá sa, ţe sa pokúša ukradnúť 

kone, bez váhania sa ich pustí brániť. Neskôr však zisťuje, ţe tento prišelec je novým majiteľom panstva i stajní, a 

veľmi rýchlo podľahne šarmu tohto výnimočného mladého muţa. Keď jej Hudson čoskoro nato navrhne, aby si 

vzájomne pomohli nájsť vhodných partnerov na manţelstvo, Bianca sa musí vzdať akýchkoľvek myšlienok na 

romantický vzťah s lordom Stildonom. Priateľstvo medzi Biancou a Hudsonom však postupne prerastá v niečo 

silnejšie a obaja sa musia zamyslieť nad tým, čo v ţivote naozaj chcú. Zabránia im spoločenské očakávania a tlak 

zodpovednosti naplniť svoje vlastné túţby? 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Láska hodná dávania 
Autor:   Max Lucado 

Cena:   4,90€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: A5 formát, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-8948-783-7 

Rok vydania: 2018 

Počet strán: 184 

O knihe: Vytráca sa vám láska? Zdá sa nám ťaţké milovať? Len s ťaţkosťami odpúšťame ľuďom 

navôkol? Trpezlivosť sa stáva ohrozeným druhom? Láskavosť zabudnutou cnosťou? Ak áno, je 

moţné, ţe sme zabudli na jeden krok – na základný a prvý krok. Byť milovaní. 

Boh ma miluje. Osobne. Vrúcne. Vášnivo. Iní mi tieţ sľúbili lásku, no zväčša ma sklamali. Boh mi 

ju sľúbil a sľub dodrţal. Miluje ma láskou, ktorá nikdy nesklame. A jeho láska – ak jej dovolím – ma môţe naplniť 

láskou hodnou dávania. 

Za viac ako tridsať rokov Max Lucado inšpiroval a povzbudil 125 miliónov čitateľov na celom svete. S manţelkou 

Denalyn ţije v San Antoniu v štáte Texas, kde je kazateľom v Oak Hills Church. Na Slovensku postupne vyšli jeho 

knihy: Bez strachu, 3:16 - Súradnice nádeje, Boh sa priblíţil, Boţí príbeh - náš príbeh. Aktuálne sú v predaji 

tituly: Skôr neţ povieš Amen, Zázrak v kaviarni Higher Grounds, Vďaka Betlehemu, Zvolil si klince, Bojuje za 

vás, Nádej, Zvládneš to, Boh je s vami kaţdý deň.  
  

 

17. Menej strachu, viac modlitby 
Autor:   Donna K. Maltese 

Cena:   8,50€ 

Vydavateľstvo:  Christian Project Support, s.r.o. 

Formát: A6, pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-82310-10-1 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 184 

O knihe: Táto kniha zamyslení vám pomôţe zmierniť vaše myšlienky vyvolávajúce úzkosť, keď 

sa budete učiť ţiť v slobode všemohúceho Boha, ktorý ponúka pokoj pre vašu utrápenú dušu. Pri 

čítaní zamyslení a krátkych modlitieb sa budete čoraz viac pribliţovať k tomu, ktorý jediný dokáţe 

uvoľniť z úzkosti a naplní vaše srdce prekypujúcim pokojom. Čítajte... a začnite dnes objavovať ţivot bez strachu. 

 

 

18. Na brehu temného mora (1. diel Ságy rodu Wingfeatherovcov) 
Autor:   Andrew Peterson 

Cena:   12,80€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8249-008-7 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 374 

O knihe: Pre čitateľov od 8 – 12 rokov. Štvordielna séria dobrodruţných fantasy od Andrewa 

Petersona o troch súrodencoch Ibigyovcoch – Jannerovi, Kalmarovi a Leeli. Ţijú vo svete 

Aerwiar (ktorý je presne ako náš, aţ na to, ţe v ňom nemajú elektrinu ani pušný prach), kde 

moţno nájsť všetky moţné druhy desivých zvierat (napríklad morské draky a zubaté kravy). Deti zisťujú, ţe obyčajné 

mestečko, v ktorom bývajú, nie je ani náhodou obyčajné. V skutočnosti rodina stojí v srdci obrovskej záhady, ktorá 

navţdy zmení ich ţivoty – a ich svet. 

Ţili raz v chalúpke na útese nad Temným morom temnoty tri deti a ich verný psík Nuget. 

Rannej Igiby, jeho brat Tink a ich telesne postihnutá sestrička Leeli sú nadaní – vlastne ako všetky deti – a dostáva sa 

im mnoţstvo lásky od ich vznešenej mamy a starkého, ktorý bol kedysi pirátom. V pätách však majú zlomyseľných a 

jedovatých Tesákov z Dangu, ktorí sa preplavili cez Temné more, aby mohli nenávistne vládnuť kontinentu. Ak chcú 

deti vyviaznuť so zdravou koţou, budú potrebovať všetok svoj talent a všetko, čo majú radi. Igibyovci totiţ skrývajú 

tajomstvo stratenej legendy a klenotov dobrého kráľa Wingfeathera z Jagavého ostrova Anniera. 

Román Na brehu Temného mora je plný srdca, dôvtipu a odvahy. Obľúbia si ho deti v kaţdom veku, rodiny si ho 

môţu čítať nahlas a čitateľské krúţky o ňom budú nepochybne rady diskutovať, keďţe v sebe skrýva mnoho vrstiev 



významu. Knihu ozvláštňujú nové ilustrácie Joa Sutphina, zábavné poznámky pod čiarou, mapa fantastického sveta, 

originálne prílohy a nápadité kresby podľa vzoru pôvodných kniţiek o Čarodejníkovi z krajiny Oz od Franka L. 

Bauma. 

 

 

19. Náš Boh je úžasný 
Autor:   Louie Giglio 

Cena:   10,50€ 

Vydavateľstvo:   Kumran 

Formát: A5, pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-32-1 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 208 

O knihe: Kniha Náš Boh je úţasný ti prostredníctvom fascinujúcich faktov, krásnych ilustrácií 

a fotografií ukáţe nepochopiteľnú veľkosť nášho Boha. Sto zamyslení o úţasných Boţích 

dielach sa venuje týmto oblastiam: vesmír a čas, Zem a počasie, planéta a klíma, ľudské telo, 

ríša rastlín a ţivočíchov. Kaţdé zamyslenie obsahuje rubriku ÚŢASNÉ! so zaujímavými faktami, aktivitami a krátkou 

modlitbou.  

 

 

20. Neobyčajný influencer 
Autor:   J. Máhrik, J. Calvo 

Cena:   7,20€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: A5, mäkká väzba 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-198-6 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 168 

O knihe: Influencer môţe byť v spoločnosti povaţovaný skôr za negatívny jav. Moţno si 

niektorí myslia, ţe influenceri sú ľudia, ktorí túţia len po peniazoch, po (krátkodobej) sláve. 

Ide o biznis, povolanie hnané sebeckou túţbou. Ich cieľom nie je zmeniť svet k lepšiemu, ale 

prezentovať sa a mať obdiv od čo najväčšieho počtu ľudí (a tak nalákať firmy, aby ich sponzorovali, či uţ priamo 

alebo cez rôzne produkty a benefity). Preto sa chceme hneď v prvej kapitole vrátiť k pôvodnému významu pojmu 

influencer. Bez marketingu. Bez biznisu. Influencer je človek, ktorý vplýva na druhých. 

 

21. Nikdy nie si sám 
Autor:   Max Lucado 

Cena:   7,90€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: B5 formát, pevná väzba, s prebalom 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-36-9 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 158 

O knihe: Máte niekedy pocit, ţe na vás nikomu nezáleţí, ţe vám nik nedokáţe pomôcť, nik vás 

nepočuje a nedbá na vaše volanie o pomoc? Ak ten pocit poznáte, nie ste sami. Max Lucado vám 

v tejto knihe pomôţe uvedomiť si, ţe Jeţiš kráča s vami a dvíha vás z vašich búrok; ţasnúť nad 

milosťou kríţa, zázrakom prázdneho hrobu a Boţou mocou obnoviť stratené; veriť, ţe Boh je vţdy dostupným 

zdrojom pomoci; uvedomiť si, ţe nikdy nie ste bez nádeje a sily, pretoţe nikdy nie ste sami. Vzmuţte sa! Ste silnejší, 

ako sa nazdávate, pretoţe Boh je bliţšie, ako si myslíte. 

 

 

 

 

 

 

 



22. Odvážny plán 
Autor:   Elizabeth Camdenová 

Cena:   12,00€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; tvrdá väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-89822-77-5 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 324 

O knihe: Ako biochemička pôsobiaca začiatkom dvadsiateho storočia v New Yorku doktorka 

Rosalinda Wernerová zasvätila svoj ţivot kriţiackej výprave proti chorobám prenášaným vodou. 

Patrí k priekopníkom novej prelomovej technológie, ktorá zmení spôsob dodávania vody do 

kaţdej domácnosti v meste – ale iba vtedy, ak sa jej podarí presvedčiť ľudí o zmysle svojej práce. 

Nedávno vymenovaný komisár Newyorskej vodnej správy Nicholas Drake veľmi pochybuje o Rosalinde a metódach, 

ktoré pouţíva tím jej spolupracovníkov. Keď sa s ňou počas súdneho sporu dostane do priamej konfrontácie, je 

zaskočený svojou reakciou na pôvabnú vedkyňu. 

 

 

23. Pani plukovníková 
Autor:   Laura Frantz 

Cena:   12,80€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; tvrdá väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-89822-85-0 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 440 

O knihe: Roxanna Rowanová, neţná Virgínčanka, je odhodlaná vzdorovať divočine amerického 

pohraničia v roku 1779 a dostať sa do vzdialenej pevnosti v Kentucky. Túţi znovu sa stretnúť so 

svojím otcom, ktorý slúţi pod plukovníkom Cassiusom McLinnom, a keď zistí, ţe jej otca zabili na vojenskej 

výprave, celkom ju to zničí. Bez peňazí a iných moţností je nútená zostať v pevnosti. Zatiaľ čo trávi čoraz viac času s 

prudkým plukovníkom McLinnom, pevnosť doslova bzučí intrigami a naráţkami. Podarí sa Roxanne zistiť, kto 

plukovník v skutočnosti je – a čo urobil? 

 

24. Pavol – život a dielo apoštola národov 
Autor:   N. T. Wright 

Cena:   18,90€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 164 x 235 mm, pevná väzba s prebalom, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-237-2 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 400 

O knihe: Apoštol Pavol bol jedným z najvplyvnejších mysliteľov v dejinách našej 

civilizácie. Mnohí ho povaţujú za niekoho, kto zmenil svet. S tým by Pavol určite nesúhlasil. 

„Jeţiš zmenil svet,“ povedal by. Určite však „objavil“ to, čo dnes nazývame novozmluvná 

teológia. Jeho texty mali určujúci vplyv na formovanie západnej kultúry a dodnes sú vodidlom pre milióny ľudí po 

celom svete. N. T. Wright, významný novozmluvný teológ a odborník na dejiny raného kresťanstva, spojil v tomto 

diele hlboké znalosti a porozumenie starovekého ţidovského sveta v grécko-rímskom kontexte prvého storočia s 

intímnou znalosťou Pavlových listov. Do rúk sa nám tak dostáva najucelenejší portrét ţivota a diela PAVLA – 

apoštola národov, aký bol doteraz napísaný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Prominentka 
Autor:   J'Nell Cieselská 

Cena:   12,00€ 

Vydavateľstvo:  i527.net 

Formát: A5; pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-89822-60-7 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 386 

O knihe: Pôvab, zrada, špionáţ – to všetko sa spája v príbehu anglickej prominentky, ktorá sa 

ponáhľa zachrániť sestru z pazúrov nacistov. Kat má ako dcéra sira Alfreda Whitforda isté 

povinnosti. Nikdy by jej však nenapadlo, ţe naháňanie sestry Ellie aţ do nacistami okupovaného 

Paríţa bude jednou z nich. Ellie, ktorá si uţ zvykla na luxus po boku nacistického milenca, nemá v pláne vrátiť sa 

domov a opäť dovoliť rodičom, aby jej diktovali, ako má ţiť. Lenţe Kat sa nezastaví pred ničím. Je rozhodnutá 

priviesť sestru naspäť. 
  

 

26. Rodokmeň milosti 
Autor:   Francine Riversová 

Cena:   13,90€ 

Vydavateľstvo:  Kumran 

Formát: B5, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: slovenčina 

ISBN: 978-80-89993-54-3 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 544 

O knihe: Biblia je plná inšpiratívnych príbehov obyčajných ľudí, ktorých si Boh nečakane pouţil 

na to, aby zmenil svet. Medzi nich patria aj Tamara, Rachab, Rút, Betsabe a Mária – ţeny v 

rodokmeni Jeţiša Krista. Kaţdá z nich čelila mimoriadnym – dokonca škandalóznym – 

problémom, ale všetkých päť sa im postavilo s odvahou. Niekedy sa dopustili chýb – veľkých chýb, ale nekonečne 

milosrdný Boh prostredníctvom nich priviedol na svet Krista, nášho Spasiteľa. Príbehy týchto pozoruhodných ţien 

zostávajú dodnes veľkou inšpiráciou.  

Hoci Tamara zaţila zradu zo strany muţov, ktorí mali právo rozhodovať o jej budúcnosti, bojovala za svoje právo 

veriť v milujúceho Boha a konať to, čo je správne v jeho očiach. 

Rachab mala pochybnú povesť, ale Boh jej dal novú budúcnosť. Napriek svojim hriechom sa táto neviestka stala 

dôleţitým ohnivkom v Boţom pláne. 

Rút sa vzdala všetkého, nič za to neočakávala a Boh jej dal viac, neţ by si vysnívala. 

Betsabin románik s Dávidom nebol záleţitosťou jednej noci. Jej príbeh je o ceste od nevinnosti k zúfalstvu – a o 

Bohu, ktorý dokáţe všetko uzdraviť. Mnohí jej meno stotoţňujú so zvádzaním a hriechom, ale Boh ju miloval a uznal 

za hodnú byť súčasťou rodokmeňa jeho Syna. 

Mária. Celé nebo čakalo na tento okamih a Mária odpovedala na Boţie volanie jednoduchou poslušnosťou. Niekedy 

sa tou najdôleţitejšou osobou v Boţom pláne stane ten, s kým nik nepočíta. Mária sa ocitla pred výnimočnými 

prekáţkami a podstúpila obrovské riziko, aby naplnila svoje poslanie – vychovať syna, o ktorom vedela, ţe je Mesiáš, 

a potom sa prizerať, ako ho svet odmietne. Boh ju predurčil, aby v rodokmeni jeho Syna zohrala kľúčovú úlohu. 

 

27. Sedem slonov (1. diel série) 
Autor:   Nancy Mehl 

Cena:   11,20€ 

Vydavateľstvo: i527.net 

Formát:  pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk:   slovenčina 

ISBN:   9788089822935 

Rok vydania:  2021 

Počet strán:  328 

O knihe: Behaviorálna analytička FBI Kaely Quinnová pouţíva vskutku netradičné spôsoby pri 

zostavovaní profilov páchateľov, avšak o jej výnimočnom talente sa nedá pochybovať. Po tom, 

čo o nej jeden novinár napíše článok a odhalí skutočnosť, ţe je dcérou neslávne známeho 

sériového vraha, úrad FBI ju preradí na niţšiu pozíciu a prevelí ju do St. Louis. Ten istý novinár o čosi neskôr dostane 

v pošte list s básňou, ktorá upozorňuje na niekoľko plánových vráţd. Poslednou obeťou by mala byť práve Kaely, a 

tak sa zdá, ţe ju minulosť opäť raz dobehla. 



 

28. Tvorivá Biblia pre deti 
Cena:   11,20€ 

Vydavateľstvo:  Christian Project Support, s.r.o. 

Formát: 208 x 172 mm, mäkká väzba s klopami, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-82310-14-9 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 144 

O knihe: Tvorivá Biblia pre deti je iná ako zvyčajné knihy s biblickými príbehmi. Začítajte sa 

do tejto úţasnej knihy a naučte sa niečo o príbehoch zo Starého i Nového zákona, ktoré sú 

oţivené zábavnými tvorivými aktivitami. Nájdete tu inšpirujúce ilustrácie a príbehy 

prerozprávané do zrozumiteľného jazyka spolu s mnoţstvom aktivít. 

 

 

29. Vianoce v Ivy Hille (séria Historky z Ivy Hillu) 
Autor:   Julie Klassenová 

Cena:   12,00€ 

Vydavateľstvo: i527.net 

Formát:  pevná väzba, farebná obálka 

Jazyk:   slovenčina 

ISBN:   9788089822898 

Rok vydania:  2021 

Počet strán:  225 

O knihe: Richard Brockwell, mladší syn najvýznamnejšej ivyhillskej rodiny, neprišiel na 

Vianoce domov uţ niekoľko rokov. Radšej ich trávi v rodinnom dome v Londýne, ďaleko od 

Brockwell Courtu. Stále ho prenasleduje staré rodinné tajomstvo a tiene chýb z minulosti. Tento 

rok sa mu však matka vyhráţa, ţe ak nepríde na Vianoce domov, prestane mu jeho bezstarostný 

ţivot platiť. Keďţe nemá na výber, vyberie sa do Ivy Hillu, rozhodnutý vrátiť sa hneď po sviatkoch späť do Londýna.  

 

30. Vianočný príbeh 
Autor:   Alexa Tewkesbury 

Cena:   5,70€ 

Vydavateľstvo:  Porta libri 

Formát: 220x254mm, mäkká väzba, farebná obálka 

Jazyk: Slovenčina 

ISBN: 978-80-8156-241-9 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:  32 

O knihe: Nadčasové rozprávanie vianočného príbehu. 


