Nové knihy v obecnej knižnici
Vďaka úspešnému projektu, ktorý sme v tomto roku vypracovali pod názvom
Nové knihy pre každého a ktorý sme predložili Fondu na podporu umenia, získala naša
obecná knižnica finančné prostriedky na nákup nových kníh pre všetky čitateľské kategórie.
Podarilo sa nám zakúpiť 90 nových titulov rôzneho literárneho žánru, o ktorých vás
budeme postupne informovať aj v obecných novinách.
Do našej knižnice tak pribudlo:
náučná literatúra pre dospelých – 24 titulov
krásna literatúra pre dospelých – 46 titulov
náučná literatúra pre deti a mládež a - 7 titulov
krásna literatúry pre deti a mládež – 13 titulov
Zoznam všetkých kníh zakúpených vďaka Fondu na podporu umenia a s finančnou
spoluúčasťou obce, bude uverejnený aj na webovej stránke obce.
Krásna literatúra pre dospelých



Camilla Läckberg: Kazateľ

Zložité vyšetrovanie záhadnej série vrážd nevedie k rozuzleniu, ale k ďalšiemu zločinu,
ktorý sa vynorí z minulosti. A zatiaľ pribúdajú ďalšie obete. Začína sa boj s časom.



Friedrich Nietzsche: Antikrist , Ecce homo

Klasické diela filozofickej literatúry.



Michal Havran ml. : Analfabet

Hrdinovia románu sa dostanú zo starého cintorína po stopách jazyka a zločinu do
Petrohradu, aby sa mohli pozrieť z diaľky na Strednú Európu.


Iboja Wandall Holm: Moruša

Kniha nie je len rozprávaním o vojne a pekle koncentrákov. Je aj o nádeji, o láske, o
nesmiernej cene ľudského života i o obrovskej túžbe žiť a neprestať byť človekom


Wojciech Tochman: Eli, Eli

Kto si prečíta knižku Eli, Eli, začne vnímať svet a svoje miesto v ňom úplne inak.
Na jednej strane je obžalobou súčasného sveta, ale zároveň je aj knihou plnou nádeje.
Pretože ľudská bieda nie je lacná atrakcia


Michal Horecký: Ažbeta Báthoryová



D. Dvořáková, R. Holec, T. Lengyelová: Lásky a škandály v našich panovníckych
rodoch

Aj uhorskí králi a rakúski cisári mali svoje súkromie, ktoré si starostlivo chránili pred širším
okolím. Či už išlo o milenky, milencov, lásku k žene alebo mužovi nerovnakého postavenia,
starosti s potomkami, alebo o sexuálnu orientáciu.



Tomi Reichental: Chlapec z Belsenu

Chlapec z Belsenu je výnimočné svedectvo o živote v rozvrátenej realite nášho sveta, na
ktoré by nikdy žiadna generácia nemala zabudnúť, aby sa nezopakovalo.



Karl Markus Gaus: Roztratení Nemci

Vzrušujúca a zároveň smutná kniha o osudoch ľudí žijúcich na periférii sveta i o
nacionalizme, ktorý je hybnou, ale aj zhubnou silou histórie mnohých krajín.



A.Roslund, B. Hellstrom: Tri sekundy

Piet Hoffman, bývalý zločinec a potom špičkový agent švédskej tajnej služby, žije dva životy.
Jeden s milovanou manželkou a dvoma malými chlapcami, s rodinou, ktorú chce chrániť za
každú cenu. A potom ten druhý, tajný, v ktorom každý deň riskuje, že všetko stratí.
Hovorí si Paula či Koslow a vie, že na to, aby zomrel, stačia presne tri sekundy.



Ellias Canetti: Tajomné srdce hodiniek

Elias Canetti je u nás takmer neznámy nositeľ Nobelovej ceny za rok 1981.Napriek množstvu
chytrých aj diskutabilných postrehov, ktoré zozbieral, píše aj toto: “Človek zozbieral múdrosť
všetkých svojich predkov a hľa, aký je hlupák!”

 Dot Hutchison: Záhrada motýľov ( 1. diel )
Krása ešte nikdy nebola taká desivá... Prvý diel oceňovanej trilógie.
Izolovaná záhrada, kvitnúce rastliny a... zbierka nádherných motýľov – mladých žien,
ktoré boli unesené. O to všetko sa stará Záhradník, zvrhlý muž posadnutý
uchovávaním krásnych dievčat.


Dot Hutchison: Májové ruže ( 2. diel )

Vždy na konci zimy príde jedno dievča o život .Štyri mesiace po výbuchu a požiari v Záhrade
motýľov, kde bohatý psychopat držal mladé dievčatá v zajatí, agenti FBI Brandon Eddison,
Victor Hanoverian a Mercedes Ramirezová pomáhajú obetiam, ktoré prežili, prispôsobiť sa
životu na slobode.


Jón Kalman Stefansson: Ryby nemajú nohy

Román Ryby nemajú nohy s podtitulom „rodová sága“ sleduje osudy jednej rodiny od
prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť, od dedinky vo východných fjordoch až po
Keflavík, „najčernejšie miesto na Islande“, kde sú iba „tri svetové strany: vietor, more a
večnosť“.
Autorovi vlastným štýlom je dej popretkávaný hlbokými úvahami o živote, láske, vzťahoch,
vine a zodpovednosti, no nevyhýba sa ani spoločenskej kritike.



Jon Kalman Stefansson: Veľké asi ako vesmír

Pokračovanie románu Ryby nemajú nohy. Nechajte sa vtiahnuť do sugestívnej severskej
atmosféry, kde rytmus života diktuje príliv mora a generácie Ariho rodiny žijú v blízkosti vody
a rýb.



Susanne Jansson: Rašelinisko

V močarinách severného Švédska leží Mossmarken – mestečko na okraji rašeliniska,
kde v dávnych časoch ľudia nechávali bohom obety. Biologička Nathalie, ktorá sem
prichádza pracovať na výskumnej úlohe, ukrýva temné tajomstvo. Mossmarken bol
kedysi jej domovom, vrátila sa sem, aby sa vyrovnala s traumou z detstva. V
močarinách nájde muža v bezvedomí s vreckami plnými zlata – presne ako pradávne
ľudské obety. Naozaj si močiar žiada ľudské obety, ako tvrdia miestni ľudia, alebo je
za tým len ľudské zlo?


Martin Pollack: Smrť v bunkri

Ako sa postaviť temnej minulosti svojich vlastných predkov? S desivým dedičstvom
nacizmu sa nedokážu vyrovnať celé krajiny. Ako sa s ním teda má vysporiadať jeden
človek, keď zistí, že jeho otec má na rukách krv stoviek nevinných ľudí?
 Emanuel Kant: Základy metafyziky mravov
Kniha vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo,
že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje
problémom morálky a morálneho konania.


Simon Critchley: Poznámky k samovražde

O fenoméne samovraždy uvažuje autor v historických kontextoch i na základe
vlastných úvah. A hoci to znie paradoxne – robí to s istou ľahkosťou i gráciou.


Andrej Bán: Slon na Zemplíne

Kniha je intímnym svedectvom o krajine i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a
mestečkách ďaleko za horizontom všeobecnej pozornosti.



Gill Paul: Tajná manželka

1914
Ruská ríša je na pokraji zrútenia a cársku rodinu čaká neistá budúcnosť. Veľkokňažná Tatiana
sa zamiluje do dôstojníka kavalérie Dmitrija, ale spoločenské udalosti naberú katastrofický
spád. Ich vzťah a životy sa ocitnú v ohrození.
2016
Po zdrvujúcom odhalení sa Kitty Fisherová vyberie do Ameriky hľadať pokoj v osamelej
chate prastarého otca. Pri jej renovácii objaví neobyčajný zlatý medailónik, ktorý ju privedie k
zabudnutému rodinnému tajomstvu.


Juraj Jordán Dovala: Som Husákovo dieťa

Jozef a jeho priatelia milujú všetko, čo nenávidí štát - rockové koncerty, slobodu,
Kryla, Magorove básne. Jeden z nich na protest proti "komančom" spácha
samovraždu. Ostatní za svoj vzdor dostávajú "iba" po papuli.
Osobné príbehy hrdinov vyrastajú na pozadí posledných rokov normalizácie. Vo

vzduchu cítiť zvláštne napätie. Za všetko môžu konkrétni ľudia v konkrétnych
situáciách.Kniha je hlbokým svedectvom o hľadaní vlastnej cesty a zmyslu života.


Binyavanga Wainaina: Raz o tomto mieste napíšem

Takúto knihu o Afrike ste ešte nečítali!
Kenský prozaik podáva sugestívne svedectvo o svojom živote čiernom kontinente. Kniha je
napísaná mimoriadne silným a krásnym jazykom, ktorý mení bežné čítanie doslova na
explóziu farieb, chutí a vnemov.
 Ondrej Štefánik: Som Paula
Román zo súčasnosti popisuje rozklad nášho sveta. Je to aj rodinná dráma, neviditeľnými
vláknami poprepájaná s celou spoločnosťou a samotným človekom. Štefánikove postrehy a
pozorovania sú objavné a prekvapujúce, prináša román, na ktorý sa nezabúda a nezabudne,
pretože sa v ňom snúbi talent s neobyčajnou invenciou a originalitou.


Peter Frankl : V mene krvi

Román je ságou židovskej rodiny Schwarzovcov od druhej polovice 17. storočia do
medzivojnového obdobia 20. storočia v rámci stredoeurópskeho priestoru. Pod vplyvom
okolností boli Schwarzovci z generácie na generáciu nútení hľadať miesto na pokojný život
vždy v nových lokalitách vtedajšej monarchie, no odchody a úteky im riešenie nepriniesli.
Rodinné putovanie sa uzavrelo až tam, kde pred dávnymi rokmi začalo: v Palestíne.


Anton Hykish : Verte cisárovi

Roky čakal cisár Jozef II. na smrť svojej matky Márie Terézie. Hneď po jej skone začal
netrpezlivo uskutočňovať svoj sen o spravodlivej vláde. V horúčkovitej sebazničujúcej práci
chce zabudnúť na svoje osobné nešťastia a nedostatok lásky. Román odkrýva bolestné
súkromie mladého vládcu až po jeho predčasný tragický koniec.
Hykischov nový román je kniha o vášni a túžbe po moci, kronika osudov ľudí, ktorí sa
vzopreli každodennosti a usilovali sa zmeniť život okolo seba.


Francis Marion Crawford, : Vreštiaca lebka a iné poviedky

Vstúpte do tajomného sveta hrôzostrašných úkazov a nemŕtvych bytostí.


Gemma Livier : Zlomení anjeli

Mladá Elsi, uväznená v lodžskom gete, zistí, že jej matka šla zo zúfalstva na potrat a čelí
bezvýchodiskovej situácii. Plavovlasú modrookú Matildu odtrhnú od rodiny v Rumunsku a
odvlečú do Nemecka, kde sa ju pokúšajú pretvoriť na dokonalé árijské dieťa.
Willem, vysokopostavený nacistický lekár, mienil zachraňovať životy, no pracuje v gete aj v
Osvienčime. Keď je svedkom nepredstaviteľných ukrutností, zapochybuje o svojej úlohe.
Podľa príkazov nemá liečiť, ale zabíjať.
Zatiaľ čo Hitler obracia Európu naruby, aby vytvoril čistú nemeckú rasu, životy týchto troch
zlomených duší, ktoré náhoda spojí dovedna, sa prelínajú. Iba láska a obetavosť môžu ich
srdcia zase zaceliť.



Pawel Smoleński: Oči zasypané pieskom

Kniha reportáží o jednom konflikte a dvoch krajinách. Je ešte možné dosiahnuť mier na území
Palestíny a Izraela, v Jeruzaleme, v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu?


Asne Seierstad : Dve sestry

Dve sestry, Nórky somálskeho pôvodu, devätnásťročná Ayan a šestnásťročná Leila, žijú so
svojou rodinou v nórskom Osle. Až kým jedného dňa nezmiznú v sieti teroristickej
organizácie ISIS. Prečo sa dievčatá zradikalizovali? A aký to má vplyv na ich rodinu i
najbližšie okolie? Čo bude s otcom, ktorý sa rozhodol priviesť dcéry späť a jeho život sa
prevrátil úplne naruby?


Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského

Ide o 2. revidované a doplnené vydanie. Autor už roky „prenasleduje“ grófa Mórica
Beňovského, objavil lokalitu jeho hrobu v na Madagaskare a popisuje Beňovského
prepojenie s históriou a kultúrou vyše 20 krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Kniha
netradične prepája dobrodružné aj riskantné bádanie autora s novými objavmi o grófovej
životnej púti. Čitateľa uchváti o to viac, že Beňovského príbeh sa premieta cez vábivé
ilustrácie a originálne zábery.



Joanna Connors: Nájdem si ťa

"Znásilnenie neublíži iba jednému človeku. Raní celú rodinu. Keď ma znásilnili, vytvoril sa
vír, ktorý niekoľko rokov vťahoval všetkých okolo mňa.“
Joanna Connors mala tridsať rokov, keď jej neznámy muž priložil k hrdlu nôž a prinútil ju k
sexu.Po dvadsiatich rokoch nevysloviteľných tráum sa rozhodla bojovať a tohto človeka
nájsť.Táto kniha je strhujúca detektívka, ktorej príbeh je skutočný. A je to aj silná reportáž
odohrávajúca sa v duši jednej zranenej ženy. Prináša pohľad na sexuálne násilie z pohľadu
obete, ktorá sa odhodlala nielen rozprávať, ale aj konať.


Artur Domosławski : Vylúčení

V rukách budete držať encyklopédiu toho najhoršieho, čo súčasný svet pozná. Hlad.
Rasizmus. Nenávisť. Sexizmus. Chudoba. Genocída. Vylúčení, to je skupinový portrét ľudí
žijúcich na periférii spoločnosti, zabudnutých, odvrhnutých a takmer neviditeľných.


Dominika Würll: Krátky čas na lásku

Život je nevyspytateľný a často nám do cesty kladie prekážky.
Ona ho bláznivo miluje, no on má však oči pre inú. A ešte niečo...
Napínavý príbeh o tom, kde pre nás život začína mať cenu vtedy, keď oň môžeme prísť.


Katarína Gillerová: Neodchádzaj

Veronika vyrastala v rodine s večne zaneprázdneným otcom a matkou, ktorá sa videla v jej
staršej sestre. Azda preto je ako mladá žena veľmi citlivá a vnímavá. A predsa ju intuícia
sklame v tom najkritickejšom období – keď si jej manžel začne budovať nový vzťah.



Dominika Würll: Traja do tanga

Táňa má všetko. Skvelého manžela, zdravé deti a krásny život. No, nemá lásku svojho
života, Maja, ktorého musela opustiť a nevidela ho už pätnásť rokov. Raz sa však všetko
zmení, Majo sa znovu objaví v jej živote. Má to jeden háčik. Nie je sám, po jeho boku sa
objaví žena, s ktorou Táňa nemôže bojovať. Je to jej sestra.



Dominika Würll: Recept na dieťa

Jednu mužskú bunku a jednu ženskú bunku.
Veľa vášne, trocha lásky a štipku dôvery.
Hodia sa aj dve obrúčky, ale v dnešnej dobe nie sú veľmi podstatné.
Potom toto všetko zmiešame a necháme odstáť v teplej rúre zvanej maternica deväť
mesiacov.
A potom, tadá, je tu malé, voňavé ružové bábätko.
Ale čo ak toto všetko nestačí?



Dominika Würll : Jedného dňa možno

Nina je žena, ktorá svoj život nežije, ale prežíva. Jakub je naoko ideálny manžel, ale v
súkromí jej ničí život, tie jeho skraty, ktorými trpí, sú strašné. Keďže majú spolu syna,
neostáva jej nič iné, iba ticho trpieť a hrať sa na ukážkovú rodinu. Všetko sa ale zmení, keď
sa jej pokúsi zbaviť. Ako sa vraví, karma je zdarma. A jej sa život otočí o stoosemdesiat
stupňov. Dozvie sa, čo celé roky skrývala Jakubova rodina.



Irvin D. Yalom : Ako som sa stal sám sebou

Psychiater Irvin D. Yalom sa preslávil tým, ako sa dokázal ponoriť do životov iných.
Vo svojej dlho očakávanej autobiografii sa zameral na samého seba a vzťahy s
ľuďmi, ktorí ho formovali ako človeka, ale aj ako odborníka a spisovateľa.
Príbehy jeho najznámejších pacientov sa striedajú s príbehmi z jeho manželstva,
memoáre ponúkajú detailný pohľad na Yalomovu terapeutickú techniku, proces
písania aj rodinný život.


Hans Rath: A Boh riekol: Musíme sa pozhovárať!

Jakub Jakubi je psychoterapeut, ale so svojím vlastným životom si nevie dať rady. V práci sa
mu nedarí, manželka ho opustila… a na dôvažok mu jej nový priateľ, bývalý boxer, rozbil
nos. Umelecké dielko plné znamenitých metafor a vtipných i zábavných podobenstiev, ktoré
nám skrz-naskrz ľudským spôsobom ukazuje, prečo niekedy pochybujeme o Bohu – a prečo
je jemu z nás na zúfanie.


Tatiana Macková: Nádej z Blatnohradu

Zavŕšenie unikátnej série historických románov o slovanských panovníkoch
Na stránkach Nádeje z Blatnohradu sa zavŕši osud kniežaťa Pribinu, aby sme mohli
spoznať jeho syna Koceľa. Silu jeho srdca i mysle, jeho smútky a radosti. Veľkú

lásku k milovanej Margaréte, aj nezištné priateľstvo s vierozvestcom Metodom,
ktorému sa stal pomocníkom a ochrancom


Robert Harris : Dôstojník a špión

Vo svojom najnovšom románe strhujúco prerozprával historické okolnosti najznámejšieho
justičného omylu v dejinách. Na motívy knihy sa pripravuje film v réžii Romana
Polanského. Píše sa rok 1895, je mrazivé januárové ráno a major Georges Picquart dozerá
na verejnú degradáciu kapitána Alfreda Dreyfusa, usvedčeného zo špionáže. Zhromaždený
dav žiada zradcovu smrť. Ctižiadostivého majora za odmenu povýšia, a tak sa stane
najmladším plukovníkom francúzskej armády a šéfom „štatistického oddelenia" - tajnej
služby, ktorá „odhalila" špióna.

Betty J. Eadie : V objatí svetla
V roku 1973 podstúpila tridsaťjedenročná Betty Eadieová ťažkú operáciu, ale na druhý deň
zomrela... Predtým než sa ju lekárom podarilo oživiť, okúsila to, čomu sa hovorí zážitok na
prahu smrti. Trvalo dlhé roky, kým sa odvážila svoje faktograficky presné spomienky zvečniť
do knižnej podoby a ponúknuť tak svetu jeden z najpresvedčivejších dôkazov o existencii
života po smrti.


Philippa Gregory : Katarína Aragónska

Philippa Gregory je britská spisovateľka, jedna z najlepších autoriek historických románov.
Večná princezná je prvý diel knižného cyklu o osudoch žien tudorovskej dynastie.
Katarínu Aragonskú ako trojročnú zasnúbia s princom Arthurom, synom a dedičom
anglického kráľa Henricha VII., a na španielskom dvore ju vychovávajú ako princeznú z
Walesu. Keď vyrastie, má vládnuť v ďalekej vlhkej a chladnej krajine. V novom domove ju
budúci svokor privíta urážlivo a jej budúci manžel Arthur je vlastne ešte chlapec.



Valerio Massimo Manfredi :Alexander Veľký (3-dielny set trilógie)

Grécky sochár Lysippos ho zobrazil krásneho, s jemnými črtami tváre a hustými
kučerami. Jeho ríša siahala od Dunaja až k Indusu a jeho súčasníci ho pokladali za
boha. Alexander Veľký bol synom macedónskeho kráľa a túžil stvoriť svet, ktorý by
sa nedelil na Grékov a barbarov. Zomrel vo veku tridsiatich troch rokov.


Laura Lynne Jackson : Svetlo medzi nami

Úžasný príbeh ženy s mimoriadnymi parapsychologickými schopnosťami – pôsobivé
posolstvo z druhej strany, vďaka ktorému môžeme žiť krajšie už teraz.
Laura Lynne Jacksonová je manželka, matka, stredoškolská učiteľka angličtiny a
parapsychologické médium. Väčšina ľudí verí, že svet živých oddeľuje od ríše mŕtvych
nepreniknuteľný múr, autorka však vidí žiarivé svetelné struny – tie prechádzajú bariérou
tenkou ako hárok papiera. Jej dar podrobili testom a potvrdili popredné vedecké
organizácie, ktoré skúmajú paranormálne javy. Život zasvätila štúdiu nášho spojenia s
druhou stranou, komunikácii so zosnulými najbližšími a pomoci ľuďom, ktorí sa vyrovnávajú
so stratou.

S čitateľmi sa podelí o svoju pozoruhodnú životnú púť a o to, aké ponaučenia o láske na nej
dostala.


Matteo Strukul: Mocný rod ( 1.diel )

Prvý diel série o Mediciovcoch, mecenášoch kultúry a umenia, najmocnejšej rodine vo
Florencii v období renesancie. Po smrti patriarchu Giovanniho de' Medici sa jeho synovia
Cosimo a Lorenzo ocitnú na čele obrovského finančného impéria, uprostred zaprisahaných
nepriateľov, príslušníkov najmocnejších rodov Florencie v 15. storočí.


Matteo Strukul : Mocný muž ( 2.diel )

Florencia v roku 1469. Lorenzo de' Medici vyhráva čestný súboj o svoju nevestu Clarice
Orsini. Sobáš nie je pre Lorenza jednoduchým krokom, keďže jeho srdce – tým si je istý –
patrí a naveky bude patriť Lucrezii Donati, mimoriadne krásnej a príťažlivej žene. Napriek
tomu sa podvolí matkinmu želaniu a posilní spojenectvo s mocnou rímskou rodinou.



Benjamín Tinák: Zo sveta

Pútavé poviedky o osudoch, zvykoch a zmýšľaní ľudí z exotických krajín, kde autor pôsobil
ako lekár. Príbehy odzrkadľujúce zvyky ľudí z rozľahlých mongolských stepí. slnečných
bušov i z tieňa amerických mrakodrapov spája poznanie, nadhľad a rozprávačské umenie
autora.

Odborná literatúra pre dospelých


František Hrušovský: Slovenské obrázkové dejiny

Kniha je reedíciou pôvodného vydania knihy z roku 1942.
Hrušovský v knihe ponúka obšírny pohľad na dejiny slovenského národa a dopĺňa ich
bohatou obrázkovou prílohou. Poznať svoju históriu a históriu svojho národa je priam
povinnosťou. Aby sme zostali sami sebou, aby sme vedeli kto sme, musíme vedieť hlavne to,
odkiaľ pochádzame a potom budeme vedieť kam máme ísť...


Juraj Hodál: O pohanskom náboženstve starých Slovákov

1. vydanie titulu bolo už v roku 1925. Autor sa v diele zaoberá pohanským
náboženstvom Slovanov, okruhom Bohov staroslovenských, modlami, svätými
miestami starých Slovákov, obetami, kňazstvom, staroslovenskými sviatkami,
staroslovenské pohrabmi


Peter Colotka: August 1968 a iné spomienky

Je neuveriteľné, že profesor Peter Colotka takmer v 94 rokoch vydáva ďalšiu , za posledné
tri roky v poradí tretiu knihu. Kniha má názov „August 1968 a iné spomienky“. Ide o

autentický záznam udalostí dramatického roku 1968 zapísaných rukou človeka, ktorý sa
nechtiac ocitol v ich strede.
Na klasickom retro písacom stroji, na ktorom doposiaľ Peter Colotka písal všetky svoje knihy,
s odstupom päťdesiatich rokov zaznamenáva i ďalšie životné zážitky politika, ktorý takmer 20
rokov stál na čele Slovenska ako premiér. Niektoré, ako je už jeho zvykom, formou básní.
Knihu dopĺňajú ozveny čitateľov i odborníkov, uzatvárajú fotografie zo stretnutí autora
posledného obdobia.


Dušan Čaplovič: Osmičky v našich dejinách

Významných dejinných udalostí v našej bohatej minulosti v rokoch spájajúcich sa s číslom
osem je naozaj veľa. Tie najdôležitejšie už dávnejšie v knižnej forme spracoval historik a
archeológ Dušan Čaplovič. S odstupom dvoch desaťročí sa k magickým osmičkám slovenskej
histórie vrátil, aby svoje texty obohatil, doplnil a rozšíril. A tak máme k dispozícii druhé,
podstatne prepracovanejšie a bohatšie dielo. Tentoraz je kniha napísaná v spolupráci so
synom, historikom Miloslavom Čaplovičom, a tak predstavuje plodnú medzigeneračnú
spoluprácu.


Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 7

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa
v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa
Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on, o Ladislavovi
Pohrobkovi a poľských Jagelovcoch. Ešte vždy platí, že pre Slovensko to bolo mimoriadne
významné obdobie.
 Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 8
Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej
fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou
a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a nástupe Habsburgovcov (po víťazstve nad Jánom
Zápoľským) na uhorský trón. Končí sa smrťou sultána Sulejmana pod Szigetvárom
a nasledovným edirnským mierom.



Viktor Varga: Z Karibiku do Patagónie

Rozhodol sa ísť naprieč Južnou Amerikou. Na blind a bez plánu. V tejto knihe sa dozviete,
ako to bez ovládania španielčiny a s batohom na chrbte dopadlo.



Jan Hocek: Nejhezčí túry světa

Prostredníctvom tejto knihy sa dozviete o najkrajších oblastiach celého sveta, ktoré sa dajú
prejsť pešo. Takmer tristo profesionálnych fotografií vám priblíži pestrosť a krásu
najzapadlejších kútov našej planéty, ktoré doteraz ešte civilizácia nestihla zničiť. Pre tých,
ktorí by sa chceli inšpirovať k podobným cestám, sú pripravené aj praktické rady či stručné
popisy jednotlivých trás.



Miroslav Zikmund: Století Miroslava Zikmunda

Osobitý pohľad na búrlivé dejiny dvadsiateho storočia očami muža, ktorý spoznal celý svet.
Bol počatý za vlády Habsburgovcov, narodil sa päť mesiacov po vzniku prvej republiky,
prežil 2. svetovú vojnu, zažil nástup komunizmu aj jeho pád. ŠTB ho označila ako
“nebezpečná osoba najvyššej triedy nebezpečnosti“. Vydajme sa naprieč dejinami a nechajme
si rozprávať príbeh minulého storočia prostredníctvom muža, ktorý ho zažil.
.



Svetozár Krno: Cestou - necestou za polárnym slnkom

Autor zaznamenáva výpravy v škandinávskom kultúrnom priestore - z pešieho prechodu
vnútrozemím celého Islandu, najvyšších hôr Nórska, švédskeho Laponska, a zo zapolárnych
ostrovov ako Grónsko, Špicbergy a Jan Mayen. Veľa priestoru venuje starej sámskej a
severogermánskej mytológii.
Kniha chce osloviť predovšetkým náročnejších čitateľov širokého vekového spektra, ktorí sa
vyhýbajú bedekrom a ktorí siahajú po cestopisoch, v ktorých sa ľudský príbeh spája s
prírodno-estetickými, historickými literárnymi a filozofickými súvislosťami.



Svetozár Krno : Od Atlantického oceánu po Egejské more

Cestopis zaznamenáva päť výprav v stredomorských krajinách. Čitateľa sprevádza po
sedemsto kilometrov pyrenejskom hrebeni, pamiatkami a horami Korziky, na ktorej štyritisíc
rokov staré kamenné tváre vo Filitose boli objavené štvrťtisícročie potom, čo prvý Európan
pristál na Veľkonočnom ostrove s obrovskými sochami Moai, Centrálnymi Apeninami,
talianskymi Dolomitmi, rakúskymi Alpami, moravskými a slovenskými Karpatmi.
Posledná kapitola spája zážitky z putovania po gréckych končiaroch a pamiatkach od
Olympu po Krétu s bohatou mytológiou. Zamýšľa sa nad dedičstvom antiky, prastarým a
súčasným Gréckom a vzťahu Európanov k nemu.



Ľudské telo

Jedinečný pohľad na ľudské telo v širokom zábere vzájomných súvislostí. Okrem
podrobného opisu anatómie kniha oboznamuje s pravekými predkami človeka ako aj
vývojom ľudského plodu, tehotenstvom a pôrodom.
Venuje pozornosť genetike, modernému výskumu DNA, bežným ochoreniam a najnovším
metódam ich liečby. Zrozumiteľné, ale odborné texty dopĺňajú zaujímavé fotografie, s ktorými
odhalíte tajomstvo aj vášho tela.



Pavol Vitek: Po koľajniciach do hlbín Ruska

Autor opisuje svoju 9500 kilometrov dlhú púť po najdlhšej železnici sveta – Transsibírskej
magistrále. Prešiel cez dva svetadiely, naprieč siedmimi časovými pásmami, stretol a
zoznámil sa s mnohými miestnymi ľuďmi s ich životmi a s udalosťami ktoré sa na týchto
miestach odohrali. Kniha ponúka množstvo hodnotných fotografii, ktoré sa autorovi podarilo
počas cesty zachytiť. Takisto pre prípadných záujemcov o cestovanie podáva mnoho
informácii ako sa na cestu po Transsibírskej magistrále pripraviť.



Štefan Nižňanský: Dobrodruh Saša

Táto kniha prináša neuveriteľné príhody bratislavského dobrodruha, kráčajúceho sprvu
ľahkovážne životom po úzkom mantineli, z ktorého mohol padnúť do priepasti kriminality,
zločinu, zatratenia... Osobne sa poznal a stretával s mnohými vekslákmi, pašerákmi a
viacerými bossmi bratislavského podsvetia. Podozrievali ho a vyšetrovali kvôli príprave
atentátu na Brežneva, za vyhrážanie a bitku, pre pašovanie a predaj heroínu i za kupliarstvo.

Jeho život sa doslova vznáša medzi zemou a nebom, ku ktorému sa v dospelosti priblížil
naplnením chlapčenských snov a túžob o lietaní.



Zora Mintalová Zubercová : Tradície na Slovensku

Zaujímavé čítanie pre celú rodinu o pôvode, vývoji a význame našich bohatých tradícií.
V prvej časti ponúka pútavé informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa, svadbe i
o úmrtí, o pôvode zvykov a obradov aj o tom, čo sa z nich v priebehu storočí zachovalo.
Druhá časť knihy prechádza štyrmi ročnými obdobiami a oboznamuje s výročnými zvykmi a
obradmi. Súčasťou knihy je receptár s tradičnými jedlami, ale aj mnoho piesní,
riekaniek a pranostík


Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili

Kniha nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu . Pútavé rozprávanie v slede
ročných období opisuje život v južných oblastiach aj severných regiónoch Slovenska
a približuje, na čo sa my súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už
našich starkých nestihli opýtať.Ako kedysi vyzerali mestá, dediny, obydlia? Aké boli
všedné i sviatočné dni našich predkov, aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i
mimo neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena.


Rastislava Stoličná – Mikolajová: Slovenský rok

V každej zo štyroch častí sú najskôr opísané ľudové zvyky, ktoré sa s daným obdobím
spájali (napr. Veľká noc, pôst, žatva, hody, zabíjačky a pod.), za nimi nasleduje podrobný
receptár. Môžeme tu sledovať kolobeh ľudového kalendára z pohľadu jedenia a prípravy
tradičných slovenských jedál. Odskúšať si staré, niekedy už takmer zabudnuté recepty
ľudovej kuchyne, spoznávať dôvody prípravy jedla práve v istom čase, v istej spoločenskej
situácii, môže byť príjemným dobrodružstvom a súčasného človeka určite obohatí. V knihe
uvádzame zväčša originálne recepty zozbierané po slovenských dedinách.
K jednotlivým receptom sú pripojené tipy, rady na drobné úpravy v duchu dnešných
kulinárskych zvyklostí a na náhradu pôvodných surovín sortimentom moderných potravín.



Katarína Nádaská : Čary a veštby

Čary a veštby spolu s magickými prostriedkami a formami ľudovej liečby boli vždy
významnou zložkou duchovného sveta našich predkov a prirodzenou súčasťou dedičstva
slovenskej ľudovej kultúry.
Autorka predstavuje mágiu v rodinnom zvykosloví, vo výročných obyčajach, v ľudovom
liečení, mágiu v službách ľúbosti a erotiky, magické rastliny či mágiu čísel a času. Krok za
krokom približuje miesto mágie v živote človeka uplynulých storočí a zamýšľa sa aj nad jej
presahmi do dneška.

 Ivan Hričovský, Lucia Harničárová, Boris Horák : Ovocná záhrada
Aktivity v ovocnej záhrade autori zoradili podľa kalendára po mesiacoch, aby čitateliazáhradkári vedeli, ktoré práce kedy a ako treba robiť.


Ivan Hričovský, Boris Horák: Osvedčené rady do záhrady

„Ľudia nemajú kde nájsť praktické odpovede na mnohé problémy, ktoré im pri
milovanej práci v záhradke poriadne komplikujú život. Preto by som to spolu s
mojimi priateľmi aj touto knihou chcel zmeniť a uľahčiť záhradkárom cestu k

odpovediam na otázky, ktoré ich trápia.“
Ivan Hričovský, slovenský záhradkársky guru

Krásna literatúra pre deti a mládež


Zvieratká z kúzelného lesa:
Ježko Viki



Ondrej Kleovský: (Ne)Zabudni(te) na Zabudnutie

Zbierka desiatich originálne vtipných, no i poučných rozprávok je čitateľsky atraktívnym
počinom debutujúceho spisovateľa, ktorý verne pozná detské duše z praxe profesionálneho
vychovávateľa. Autor v príbehoch vychádza zo známeho prostredia ľudových rozprávok, ale
kreuje ho do zmodernizovanej podoby. Rozprávky sa vyznačujú najmä veľmi kvalitným
humorom, v textoch nechýbajú ani vtipné slovné novotvary, ako aj nové či inovované
pomôcky a pomocníci.



Iva Vranská Rojková : Krídluška v krajine sietí

Príbeh o lúčnej víle Krídluške rozpráva deťom i dospelých o tom, ako zasahuje do našich životov
moderná technika. Nabáda nás, aby sme sa nenechali oslňovať len výhodami mobilov a wifi
pripojenia, ale zamysleli sa aj nad tým, ako môžu škodiť. Kniha sa vyznačuje bravúrnou štylistikou a
rozvíja aj jazykovú zásobu detí.



Jozef Slovák: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých

Veselé a nápadité rozprávkové príbehy, písané jazykom dnešnej mladej generácie, ktoré
majú v sebe citlivo zakomponované nielen všetky „múdrosti“ dnešnej doby, ale
predovšetkým potrebu hľadať vo svete a vzťahoch dobro, láskavosť a porozumenie. Pre
spoločné večerné čítanie rodičov, detí a zvierat ako stvorené.



Poviedky: Srdce šachovej dámy

Krátke príbehy pre deti a násťročných, ktoré sa neodohrávajú niekde ďaleko, ale tu vedľa,
možno len o ulicu ďalej. Zobrazujú svet plný fantázie, humoru, snov, túžby po šťastí i
problémy, ktoré majú aj násťroční. Poviedky sú skvelé aj na súťažný prednes, niektoré sa
objavili aj v učebniciach, ale to už viete.
Toto sú najlepšie poviedky 12. ročníka súťaže o najlepšiu poviedku pre deti a násťročných.
Poviedkové knihy čítajú aj dospelí, často sa z nich dozvedia všeličo o myslení svojich detí.
Poviedkové knihy patria na popredné miesta v požičiavanosti v knižniciach. Slovenskí
spisovatelia napísali a dvesto detí vybralo tie naj poviedky na tento rok.



Mária Lazárová :Tri mačiatka tety Mily

Zoznámte sa s Herkulesom, Jonášom a Lucinkou, mačiatkami, ktoré vyrastajú u láskavej tety
Mily. Ich veľké dobrodružstvo sa začne v deň, keď jastrab unesie malú Lucinku. Herkules a
Jonáš neváhajú ani chvíľu a rozbehnú sa za ňou. Po ceste stretnú zábudlivého zajaca
Karotku a jeho priateľa orla Maxa. Pomôžu kocúrikom pri záchrane sestričky a stanú sa z
nich dobrí priatelia. Tu sa však príbeh troch mačiatok nekončí. Kým sa vrátia k svojej tete
Mily, zažijú ešte všelijaké dobrodružstvá.



Branislav Jobus: Žubrienky inštalatérky

V nezvyčajnom prostredí zámočníckej dielne sa vyliahnu žubrienky. Všade naokolo sú len
stroje a nástroje a tak niet divu, že sa tu začne ich inštalatérska kariéra plná vtipných
príbehov a rozprávkových kúziel. Veď čarovné je už len to, že sa vedia dostať kamkoľvek
potrubiami, rúrami a kanálmi. A okrem toho, že opravia aj to, čo sa inštalatérom nedarí,
vedia, že žiť naplno sa oplatí, aj keď sa blíži chvíľa, keď sa zo žubrienok stanú malé žabky



Disney: Postieľková zbierka rozprávok

Šup do postieľky so skvelými príbehmi o obľúbených animovaných hrdinoch a ich
dobrodružstvách
Táto nádherná zbierka rozprávok poteší pred spaním každého malého milovníka dobrých
príbehov.



Peter Karpinský: Adela, ani to neskúšaj!

Táto kniha vznikla podľa skutočnosti, hoci je celá vymyslená. Autor verí, že niekde žije
nejaká Adela. Napriek tomu, že nebýva v Žltom dome a možno sa ani nevolá Adela. Nemá
bratov Mira a Miška, ktorý si hovorí Čumendal a ani jej mama nie je v nemocnici. Ale i tak je
to Adela, ktorá vystupuje v týchto príbehoch, hrá futbal, vie sa pobiť so životom a miluje
humor.
Ján Podmanický: Kysucké povesti
V druhom, upravenom vydaní autor pozýva na prechádzku drsným, ale čarokrásnym krajom
pozdĺž rieky Kysuce.


Benjamín Tinák: Johanes zo zázračného buša

V buši sa dejú čudesné veci. Vyčíňa tu zlá bosorka Džindžera, o ktorej Johanesovi veľa
rozprávala jeho stará mať Fikre. Zrazu je však vnúčik sám hrdinom jej tajuplných príbehov.
Džindžera ho v hneve premení na gazelu.



Zvieratko pre Dominika

Kniha je plná zábavných a zaujímavých príbehov o zvieratkách a ich kamarátoch. Príbehy
sú napísané veľkými písmenami, aby nemali ťažkosti s čítaním ani tie deti, ktoré sa čerstvo
naučili čítať. Pútavé príbehy o Dominikovi a o tom, ako sa stretáva s rôznymi zvieratkami
potešia určite každé dieťa.



Maja Säfstrom: Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách

Vedeli ste, že chobotnica má tri srdcia? Alebo že pštrosy nevedia cúvať? Tieto a ešte mnohé
iné fascinujúce fakty z ríše zvierat (Včely nikdy nespia! Hviezdovky nemajú mozog!) nájdete
ilustrované v tejto nádhernej knižke.

Náučná literatúra pre deti a mládež



Colin Stuart: Program STEM: Fascinujúce atómy a vzbúrená hmota
Science Technology Engineering Maths

Keď zvedaví ľudia kladú otázky, výsledkom je veda. Staň sa vedcom a rozlúšti niektoré z
najväčších záhad sveta! Zisti, ako modelovať molekuly pomocou penových cukríkov, ako
potiahnuť kocku ľadu bez dotyku, vytvoriť sopku, izolovať DNA z banána a ešte všeličo iné!
Táto mimoriadna kniha ťa vďaka viac než 30 domácim pokusom, pozoruhodným faktom a
skvelým ilustráciám podnieti spoznávať úžasný svet okolo nás.



Úžasný detský atlas dinosaurov

V tejto úžasnej knižke sa mladí prieskumníci dozvedia všetko, čo chcú vedieť o
dinosauroch. Stačí otvoriť tento atlas plný faktov a mladí bádatelia sa prenesú v čase späť
do druhohôr! Navštív dinosaurov, stranu po strane!


Najväčšia kniha nápadov 2

Prinášame vám druhý diel knihy plnej nápadov, tentoraz pre staršie deti. Rovnako ako v
prvom diele i v tejto knihe nájdete výrobky a nápady, ktoré sa dajú vyrobiť bez drahých
pomôcok a materiálov. Stačí sa poobzerať doma alebo v prírode a väčšinu potrebných vecí
určite nájdete. Za pomoci šablón a jasných návodov si všetky nápady vyrobí úplne každý, kto
má len trochu chuť tvoriť pre seba alebo svojich blízkych a kamarátov! Všetko potrebné máte
teda spolu s knihou k dispozícii, stačí len začať.



Scott Forbes: Planéta Zem

Priprav sa na životnú jazdu od ohromného veľkého tresku cez zrod hviezd, vytváranie planét,
bombardovanie kométami a meteoritmi, tisícročné dažde, vznik života v temných oceánskych
hlbinách, obrovské vážky, dravé dinosaury a konečne až k našej planéte, ako ju poznáme
dnes: pokrytú oceánmi, pohoriami a množstvom rastlín a živočíchov.
Samozrejme, aj inteligentnými ľudskými bytosťami, ako si ty.
 Veľká kniha školáčika .
Deti, ktoré už nie sú celkom maličké, vyrástli, rozvíjajú sa, no sú stále hravé, snívajúce, so
zvedavým noštekom, stále v pohybe, potrebujú veselú knižku. Táto deti neomrzí. Môžu čítať
dookola krátke básničky, učiť po anglicky i po nemecky, cibriť si jazýček na jazykolamoch,
hľadať odpovede na hádanky a naučiť sa nové pesničky. Zoberte knihu pod pazuchu a
choďte ju čítať von alebo ju čítajte po ceste autom, vlakom či len tak doma vo svojej
postieľke.



Robert Winston: Domáce laboratórium

Neviditeľný atrament, senzačné reproduktory, gumičkové planéty a veľa ďalších
nápadov
Domáce laboratórium ti prezradí, ako vytvoriť tieto a mnohé ďalšie úžasné projekty,
a to všetko len s použitím bežne dostupných materiálov. Prekvap rodičov i
kamarátov, vytvor pôsobivý projekt do školy alebo sa jednoducho len tak pohraj
s vedou a odhaľ jej tajomstvá!


Robert Beutelhauser: Turci, Habsburgovci a iné pohromy

Detskí milovníci histórie sa dozvedia nielen to, ako Turci drancovali krajinu, ale aj to, za čo
všetko im vďačíme. Pri čítaní si budú lámať hlavu nad tým, kto boli kuruci a kto labanci,
spoznajú, prečo sa artikulárne kostoly volajú tak, ako sa volajú, zistia, v ktorom slovenskom
meste bolo upálených najviac čarodejníc, v akej bitke zomreli štyria členovia
Esterháziovského rodu. No a na záver nahliadnu do slovenskej siene slávy. Pútavý
text Roberta Beutelhausera je prešpikovaný šťavnatými ilustráciami Katky Slaninkovej, ktoré
rúcajú školské predstavy o histórii.

