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Ľudia, sny, veľké činy
Toto spoločné dielo skupiny autorov predkladá pestrú paletu pútavých príbehov viac či 
menej známych historických osobností, ktoré svojou odvahou, vytrvalosťou a nezvy-
čajným nasadením inšpirovali mnoho ľudí. Hrdinovia jednotlivých príbehov prekračujú 
hranice dobového myslenia a napriek prekážkam idú neochvejne za svojím snom. 
Osudy týchto výnimočných ľudí majú moc prebudiť túžbu niečo v živote dosiahnuť 
a svojimi činmi zmeniť tento svet k lepšiemu. Kniha poteší každého, kto chce nielen 
získať cenné informácie z  histórie, ale aj obohatiť svoj život o inšpirujúce myšlienky.

240 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,- €

Každý má šancu 
Sny, ktoré sa zdajú byť nerealizovateľné, sa môžu stať skutočnosťou – ak sa roz-
hodneme a budeme vytrvalí bez ohľadu na to, aké problémy nám prídu do cesty. 
Ďalšie zo série krátkych príbehov zo života hovoria o tom, že nie je dôležité, čo 
s nami život urobí, ale čo my urobíme so životom.

264 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,- €

NOVINKA

NOVINKA

Nikdy sa nevzdávaj 
15 povzbudzujúcich kapitol zo života aj o tom, čo sa dá a čo sa nedá kúpiť: Posteľ, 
ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť. Ozdoby, ale nie krása. Dom, ale nie domov. 
Zábava, ale nie šťastie. Spoločnosť, ale nie priatelia. Lichôtky, ale nie rešpekt...

272 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,- €
Josh Mc Dowell & Paul Lewis

Lásku dať, lásku brať
Autori tejto knižky sa na biblickom základe snažia nájsť pravdivú odpoveď na otázky: 
Prečo sme uprostred neobmedzenej sexuálnej slobody stále nespokojní a nenaplne-
ní? Prečo sa to, čo by malo byť krásne a prirodzené, premenilo na niečo také nízke 
a úbohé? Kde sa stala chyba? Aký je správny pohľad na to, čo je pravá láska?
120 strán, 11,5 x 16,5 cm, brož. 2,50 € 



Ben Carson, Cecil Murphey

Zlaté ruky 
Pútavý životný príbeh významného amerického neurochirurga černošského pôvo-
du. V roku 1987 vstúpil do histórie medicíny ako vedúci operačného tímu, ktorý po 
prvý raz oddelil siamské dvojčatá spojené temenom hlavy.

208 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,50 €

Život je zaujímavý 
V krátkych príbehoch sa nám ponúka široké spektrum sveta okolo nás, v ktorom 
má zmysel žiť, tešiť sa z neho. Ty a Boh – to stačí na to, aby mohol byť aj tvoj život 
zaujímavý a zaznieť v tých najkrajších tónoch.

296 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,- €

Poďme sa rozprávať 
Poďme sa spoločne rozprávať, pretože komunikácia je 

základom medziľudských vzťahov. Ucelený obraz ich šťastného a zmysluplného 
prežívania vytvára pestrá mozaika tém v krátkych príbehoch.

272 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 7,- €

Ben Carson, Gregg Levis

Širšie súvislosti
Svetoznámy neurochirurg zveruje čitateľom svoju základnú životnú filozofiu, ktorá 
utvárala jeho samotného a spôsobila, že prekonal počiatočné neúspechy a dnes 
má ďalekosiahly vplyv. Kniha je o nachádzaní životnej perspektívy, ktorá premení 
naše priority, bude motivovať naše úsilie a inšpirovať naše snahy zmeniť prostre-
die, v ktorom žijeme. 
280 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 8,- €

Ben Carson, Cecil Murphey

Smerovať vyššie
Ak je niekto skutočne úspešným človekom, tak je to určite Ben Carson, renomova-
ný neurochirurg, ktorý sa na vrchol svojej profesionálnej kariéry „vyšplhal“ z údo-
lia černošského geta a prostredia neúplnej rodiny. Čo spôsobilo nečakaný obrat 
v jeho živote? Aké princípy a hodnoty si osvojil na ceste k úspechu? Kniha voľne 
nadväzuje na jeho autobiografiu, ktorá u nás vyšla pod názvom Zlaté ruky.  

216 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 8,- €
Anna Laura Koekkoek

Semienka
12-ročný Jasper ťažko hľadá svoje miesto medzi rovesníkmi.  Dedko, u ktorého 
nachádza lásku a prijatie, s ním rozplieta jeho i svoju minulosť. Vedie ho k poro-
zumeniu, že napriek vplyvu životných okolností je na nás, ako sa k nim postavíme 
a koľko v sebe nájdeme vnútornej sily, ktorá nám pomôže nestratiť vieru a nádej. 

216 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz. 8,- €


